
HET GEVAL OSS. - De minaster van Justitde, mr. C. Goseling, arrtveert aan het
gebouw van die Tweede Karner, waar gisterenmiddag een iIIlterpellatie gehouden
werd, naar aanleiding van de geruchtmakende feiten, welke te Oss plaats vonden.
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OSS IN DE TWEEDE I(Al\1ER
Minister Goseling verklaart

zijn optreden.

Vergadering van Donderdag
7 April.

OVERZICHT.

ONDER ongewoon groote belang-
stelling heeft de Kamer behan-

deld de interpellatie:Drop inzake hel
mini~terieele ingrijpen ten aanzien
van eenige marechaussees te Oss.
De tribunes waren overvol, de be-

stelling was gespannen. In de Kamer
was het vrijwel voortdurend rustig
Toen op de publieke tribune twee per"
sonen eenige kreten uitstieten en
er);ele uitheemsche gebaren maakten,
zei president Van Schaik met een
enkele handbeweging: "Ik gelast dat
de publieke tribune worde ontruimd"
hetgeen binnen enkele oogenblikken
geschiedde.
De interpellatie bracht volkomen

opheldering; onbevredigd bleken
slechts de heeren Kersten en Rost.

Indien wilde sensatie in een deel van de
verwilderde pers niet de dolste geruchten
had verspreid, zou men de zaak, waar heden
over geïnterpelleerd werd, een zeer eenvou-
dige zaak kunnen noemen. In elk apparaat,
hoe goed ook, kunnen fouten worden ge-
maakt. Ook ambtenaren "an justitie en po-
litie zijn menschen, die kunnen mistasten.
Hoeger gezag behoort dan die fouten te
herstellen. Nu hebben in Oss eenige mare-
chaussees fouten gemaakt. Over dit feit be-
hoeft men, na de mededeeEngen van den mi-
nister van Justitie, niet meer te twijfelen.
Had men niet, met verdachte bedoelingen, de
maatregelen tegen de rnakers van fouten in
valsch daglicht gesteld, dan ware het niet
noodig geweest, dat die fouten ook openlijk
besproken werden. Nu was dit wel noodig.
De monstrueuse beschuldigingen, dat de ge-
meentepolitie te Oss en de burgemeester
aldaar misdrijven onvervclgd zouden laten;
de afschuwelijke insinuaties tegen geeste-
lijken; de bewering. dat de autoriteiten ver-
volgingen tegen hooger geplaatsten zouden
beletten, ja, zelfs' in strijd met hun ambts-
eed geestelijke personen expresselijk aan
den burgerlijken rechter zouden onttrekken,
dienden weerlegd en minister Goseling heeft
dit .dan ook in de doodstille kamer gedaan
op een wijze zóó helder en zóó krachtig, dat
men spinrag in het hoofd €-nverwrongen ge-
voelens in eigen gemoed moet hebben om
nog te twijfelen, of de rep,€ering wel juist is
opgetreden, toen zij een einde maakte aan
een politie-optreden, dat meer gestapo- of
gepoe-gedoe leek dan normaal opsporings-
werk van Nederrandsche politiëele ambtena-
ren. Aan dat outreden heef t de minister van
Justitie een ei;]d gemaakt door opsporings-
bevoegdheid tijdelijk te ontnemen aan de
ambtenaren, die deze bevoegdheden kwalijk
gebruikten, en in volledige overeenstemming
met den minister van Defensie, die zelf ook
aan de regeeringstafel had plaats genomen
en onder wien de marechaussees adminis-
tratief en tuchtrechtelijk ressorteeren, wor-
.den deze ambtenaren verplaatst.

Wij willen deze ambtenaren niet vonnissen.
De' minister zelf wees er op, dat zij door
overmatigen lof het hoofd waren kwijt ge-

o raakt en het bleek ons vanmiddag weer, dat
zelfs Kamerleden de feiten _nogniet kennen.
Want wij hoorden voortdurend gewagen
van "de gedecoreerde brigade", die nu ge-
desavoueerd was, terwijl van de 20 rr.an, die
indertijd meewerkten aan de zuivering te
Oss, er niet meer dan vier gedecoreerd zijn.
Van die vier waren er nog twee inl.Oss en
van de oorspronkelijke brrgade-manschappen
nog slechts vier. Het is ook volkomen onjuist,
dat indertijd de marechaussee alléén die zui-
vering tot starul brachten De beslissende
arrestaties, die de zuivering mogelijk maak-
ten, zijn geschied door een rijksveldwachter
en de gemeentepolitie van Oss, die evenzeer
vier gedecoreerden voor dit feit telt. Nie-
mand schijnt zich deze bijzonderheid te her-
inneren. Mateloos heeft men de marechaus-
sees verheerlijkt en die lof is enkelen zoo
naar het hoofd gestegen. dat zij steeds aan
groote daden nachten. Dat zij daartoe ge-
komen zijn diskwalificeer; die mannen niet
- het zijn sterke beenen die weelde kun-
nen dragen - en diskwalificeert uiteraard
niet het corps, waartoe zij behooren. De mi-
nister heeft uitdrukkelijk verklaard, dat
decoraties iemand niet onteilbaar maken;
dat het corps marechaussees geen enkele
blaam treft en het volledig vertrouwen heeft
van de regeeriug, die a p dit pun t v a I-
kom ene ens g e zin dis. Vandaar dat
de burgemeester van Oss nog vóór den vast-
gestelden tijd werd herbenoemd op voor-
dracht van den minister van Binnenlandsche
Zaken. "Het heeft den burgemeester niet aan
tact en voortvarendheid ontbroken". consta-
teerde de minister sober, Vandaar ook, dat
de minister van defensie met snelheid de
noodig geachte overplaatsingen gelastte.
Wat is er nu eigenlijk gebeurd?
Er is bij de marechaussees te Oss een aan-

gifte bmnengekomen van een misdrijf. De
verdachte, een fabrieksdirecteur, is aange-
houden en Ingesloten en tegen hem is een
normaalonderzoek begonnen en voortgezet.
Er is nooit sprake van geweest, dat dit niet
zou geschieden of dat de verdachte zou wor-
den losgelaten, M a a l' de z e z a aks t a a t
geheel apart; alle andere zaken,
w a a r 0 ver ree k sen gel' u c h ten v e l'-
s pre i d z ij n, heb ben ern iet s mee
tem a ken. Wij vestigen daar de aandacht
op, omdat van nat.-soc. zijde met beslistheid,
maar zonder' eenig schijn van bewijs, het
tegendeel werd en wordt beweerd.
Toen de marechaussees deze aanhouding

hadden gedaan - als de gemeentepolitie was
verwittigd, had deze uiteraard moeten in-
grijpen - gingen zij weer tot andere daden
over. Op 19 Maart werd een makelaar op
klaarlichten dag gearresteerd; zonder dat hij
daartoe bevoegd was, lief de wachtmeester
diens' huis onderzoeken. Hij wilde zelfs het
provinciaal archief in beslag nemen tot ....
1600! Want daar konden stukken liggen,
met behulp waarvan een misdrijf kon wor-
den geconstrueerd. De man, die beschuldigd
werd, is na negen dagen geheel van rechts-
vervolging ontslagen. Zijn zaak is finaal uit.
Daarmee niet tevreden, nam de mare-

ehaussee pastorieën onder vUW'. Eén ,pastoor

werd verdacht van feiten, die geen enkele
strafbare handeling opleveren. Over hem
hoorde de marechaussee uit Oss getuigen in
. ... Den Haag. Dat is op zichzelf al vreemd,
maar nog vreemder is, dat op de vraag,
waarom de verdachte niet werd gehoord, ge-
antwoord werd: "Er was geen verdachte als
zoodanig" . E ris n a (j its p rak e g e -
weest van arrestatie van dezen
verd ach t e.
Tegelijk kwam nog een pastoor aan de

~~urt: de kroongetuige tegen dezen geeste-
Iijke was een man, die achttien veroordee-
lingen achter den rug had en dien de mare-
chau~~ee ze~f ~a.nduidde als "een der ge-
vaarl~~kste l~dlvlduen van Oss, die zich op
zedelijk gebied beestachtig gedroeg". Het
toppunt is, dat deze kroongetuige aanwezig
was bij een verhoor, dat werd afgenomen
aan een jongeman, die de beschuldigingen
tegen den pastoor hardnekkig loochende. De
wachtmeester zelf verklaarde trouwens
reeds op 24 Maart, dat hij deze zaken niet
~on doorz~tten. 0 a k b ij den p r i est e r
1 S n a 0 ltS P l' a k e van a r r e s-
t a tie g ewe est.
Nog een reeks andere daden van dezen

aard noemde de minister op. Voor elke
onbevooroordeelden luisteraar was het duide-
lijk, dat de. dienstdoende ambtenaren bij hun
onderzoek inderdaad fatale misgrepen begin-
gen en als men bedenkt, dat zoowel de in-
specteur der marechaussees als de divisie-
commandant een heelen dag op het parket
van den procureur-generaal te 's Hertogen-
bosch alle stukken hebben bestudeerd, dat
de .n~inister beide heeren Zaterdagavond nog
ontvmg en geen enkele opmerking hoorde,
dan staat het zoo vast als een paal boven
water, dat de minister moest ingrijpen om
verdere, dolle dingen te voorkomen.
De geheele kamer was het daarmee eens,

Behalve dominee Kersten en de heer Rost.
De professioneele antipapist en diens blijk-
baar niet minder van anti-paapsche gevoelens
verstoken achterbuurman, de nationaal-socia-
listische heer Rost, hebben geen enkel feit
weerlegd of geen enkele beschuldiging aan
het adres van den minister waar gemaakt.
Men zou zoo denken, dat de heer Rost, die

hoof~redacteur is van Mussert's dagblad,
waarm de schandelijkste beschuldigingen aan
het adres van priesters voorkomen, nu wel
bewijzen zou leveren. Maar de afgevaardig-
de vertelde, dat hij op die bewijzen nog
wachtende was ....
Dominee Kersten zei het maar op zijn ge-

wone ruige manier: de katholieke minister
had zich in dienst gesteld van het canon-
nieke recht en de protestantsche ministers
hielpen 'mee, het "geuzenland" over te le-
veren aan "Rome".
Wij moeten tot eer van de linkerzijde zeg-

gen, dat zij op deze gemeene insinuaties niet I

inging. De soc. demo heer Drop en zijn geest-
verwant Jhr. V. d. Goes van Naters hebben
dit onwaardige spelletje niet meegespeeld
en hun toon was heel wat gematigder dan de
sensationeele berichtgeving in de soc. demo
pers, die overigens - dat moet erkend -
niet halen kan bij de onwaarheden in "De
Telegraaf", die op haar beurt weer stukken
achterbleef bij de fraaiigheden in het dag..
blad van den heer Mussert.
De liberale mr. Wendelaar verklaarde

royaal, dat het relletje als afgeloopen kon
worden beschouwd. Maar de vrijz. demo mr.
Joekes, zichtbaar verontwaardigd over wat
hij noemde "de volstrekt onjuiste en valsche
voorstellingen" van ds. Kersten, ging eerst
dezen anti-papistischen afgevaardigde te lijf
en brandmerkte toen de onwaarachtigheid
van den nat.-soc. spreker. Van zijn kant
kwam ook jhr. De Geer met kràcht op tegen
de volkomen onjuiste bewering als zou de
minister, in strijd met zijn eed, priesters
expresselijik aan den gewonen rechter
onttrekken, iets wat deze zelf met nadruk
ontkende en wat, zooals mr. Truyen opmerk-
te, in het hoofd van geen enkelen katholieken
ambtenaar opkomt. Trouwens, waarom zou
de eene katholiek dit wel doen en de ander
- de overgeplaatste wachtmeester De Gier
is zelf immers ook katholiek - niet?
De bom, die anti-papisten en haters van

de Katholieke Staatspartij legden, is verkeerd
gesprongen. Hun poging, het gezag van
minister Goseling aan te tasten, is mislukt.
Ieder ordentelijk burger zal blij zijn, dat
deze minister, al zal het hem, zooals mr. De
Geer terecht zei, zwaar gevallen zijn dit te
doen, met kracht ingreep, toen hij, op
grond van de verbalen der mare-
c h a u sse e s z e l f, bemerkte, dat deze
ambtenaren der rijkspolitie van hun be-
voegdheden een gebruik maakten, dat geheel
in strijd is met ons recht en slechts aan-
nemelijk is voor hen, die zwijgend gestapo-
of gepoe-methoden willen ondergaan. Een
minister mag deze methoden niet dulden en
hij is daarmee in overeenstemming met de
overweldigende meerderheid van het Neder-
landsche volk, dat de politie, van welk corps
dan ook, niet anders wil zien dan als een
apparaat in dienst van het gezag, dat gezwo-
ren heeft recht en wet te handhaven en dat
voor de vervulling van dien plicht verant-
woording schuldig is en die verantwoording
ook moet afleggen, niet in vage redevoe-
ringen, waarbij alleen applaus is toegelaten,
maar in openbare gedachtenwisseling met de
gekozenen des volks.
Dat was de staatkundige beteekenis van

deze interpellatie. Zoo hebben Kamer en
Regeering haar terecht gevoeld. Dat men
daarbij de betrokken politie-ambtenaren niet
onnoodig hard heeft aangevallen, stemt tot
voldoening. Zij zelf zijn ten deele slachtoffer
geweest van een sensatie, die voortaan ook
door eigen houding moge worden voorkomen,
en zij kunnen nu elders hun werk voort-
zetten in de overtuiging, dat ook zij, die hun
fouten afkeuren, toch het goede werk, dat
verricht werd, niet willen vergeten.



~pr. heeft geen behoefte aan sensatie of
cr itiek ?P den minister. Men doet geenerlei
groep dlenst.en door gedragingen te verbloe-
men. Het felt te Oss ligt er nu eenmaal. Er
;-vas een .reeks misdrijven waarvan de daders
m het minst draagkrachtig deel der bevolking
leefden. Lof en onderscheiding is ten deel
gevallen aan hen die deze "misdadigers"
deden vervolgen. Doch nu wordt opgetreden
tegen een g::.oep politie, meer onafhankelijk
van plaats.e~IJke omstandigheden dan de ge-
meentepolItre. Deze heeft niet veel tot klaar-
heid gebracht, wel vele veraisstnaen hp",,,,,,,,
Hier klopt iets niet. Het is het gevoel van
rechtsonzekerheid, dat vooral aanleiding is
tot de onrust, die deze zaak verwekt. Is dit
het geval sinds er onderzoek wordt gedaan
in andere kringen dan voorheen?

De Minister antwoordt.1
De minister van Justitie, de heer GOSE-

LING, is den heer Drop en de Kamer erken-
telijk voor aanvraag en toestaan van de in-
terpellatie. Het snelle antwoord aan den
heer Wijnkoo~ oP. diens vragen was een weg
om een spoedige mterpellatie te bevorderen.
Spr. hecht aan de groote waarde hiervan in
ons staatsbestel. En tegenover het Hoofd van
den staat èn tegenover de Volksvertegen-
woordiging draagt spr. gaarne de verant-
woordelijkheid.
Spr. vermaant tot bezinning. Hij waardeert

de interpellatie en haar soberen vorm. We
moeten trachten, in Nederland nuchterheid
te bewaren en evenwicht in stand te houden.
Daarvan zal de regeering zich niet laten af-
brengen door lichtvaardig optreden of ver-
dach tmaking.
Terecht heeft de interpellant verschil ge-

~aakt tussch~n ingrijpen jegens de zelfstan-
dIge rechterüjke macht en het politie-optre-
den. Van de brigade Oss zal het personeel
worden overgeplaatst. Tot nader order heeft
het zich van opsporingsdienst te onthouden.
In Oss blijft een brigade van gelijke sterkte.
Spr '. moet zich beperking opleggen. Hij

kan met alle dossiers hier gaan behandals-n
en zal rechtmatige belangen van indivi-
dueele b.urgers en leden der origade moe-
ten ontz len. Spr. mag niet lichtvaardig 01)-

treden, doch moet dat doen zonder aanzien
des persoons.
In veel van hetgeen over het gebeurde is

geschreven, wordt de indruk gevestigd alsof
het gaat tegen ~e door H. M. de Koningin
,gedecoreerde bngade. Dergelijke aantijerinrr
in onbehoorlijk. Van de brigade in 1935 ster~
20 man, zijn er 4 gedecoreerd, waarvan er
nog 2 in Oss zijn.

Is echter iemand dan voor zijn heele leven
onfeilbaar? '
. Het corps is een onmisbaar orgaan, maar
in .handen van de verantwoordelijke over-
heid. Deze laat het zich niet uit haar han-
den wringen door pogingen van anderen.
Spr. zoekt eer schuld bij hen, die het corps,
den man n:et mateloozen eerbied overgieten.
De regeenng moet voor evenwicht zoreren
niet het mlnst in het belang der menschen
zelve.

(Zie vervolg: Laatste Berichten)

DE GEBEURTENISSEN
OSS.

TE

Minister Goseling
klaarheid,

brengt
;.'.

li~_
(Vervolg van pag. 9).

Bij deze zaak, zoo vervolgt mr, Goseling,
zijn de ministers van Justitie, Defensie en
Binnenlandsche Zaken betrokken. Het heeft
den burgemeester van Oss niet aan tact en
doortastendheid ontbroken. Met zijn ambt-
genooten van Binnenl. Zaken en Defensie,
is er volledige overeenstemming. De mare-
chausse is in de eerste plaats politiecorps;
tucht en discipline o.a. ressorteerden onder
Defensie en de noodig geachte mutaties heb-
ben de volle instemming van den minister
van Defensie. Zulks in. tegenstelling met wat
er zelfs is beweerd, dat er groote oneenigheid
zou zijn tusschen de ministers van Justitie
en Defensie (vroolijkheid).
Wat meer inzonderheid de derde vraag be-

treft, komt spr. tot de strafzaak tegen een
fabrieksdirecteur te Oss. Die zaak heeft haar
normaal verloop; de verdachte is in arrest en
er is niet aan gedacht, hem daaruit te ont-
slaan. Het vooronderzoek is reeds vergevor-
derd. Spr. wijst op de lofwaardige activiteit
der brigade ten deze. Doch ook is het niet
zoo, dat zij alléén te prijzen is voor haar
werk ten deze. B.v. had men zich bij de aan-
gifte evengoed tot de gemeentepolitie als tot
de marechaussee kunnen wenden.
De feiten in andere strafzaken hebben met

deze strafzaak niets te maken, deze staat ge-
heel op zichzelve en er bestaat tusschen haar
en andere zaken geen verband. Dit zegt spr.
om de sfeer te zuiveren.
Spr. komt tot de zaak van den dusgenaam-

den bankdirecteur, die makelaar is en bezor-
ger van assurantien. De aangehoudene werd
vervoerd in een zijspan van den marechaus-
see-motor, inplaats van in een auto, waarom
hij gevraagd had. Op 19 Maart om 3 uur is
de man gearresteerd, om 9 uur in verzekerde
bewaring gesteld, om 4 uur had huiszoeking
plaats. Doch de officier van justitie wist daar
niets van. Wat de inbeslagneming betreft,
heeft de wachtmeester der marechaussee
op elgen gelegenheid gehandeld. Op 28
Maart is den verdachte beteekend, dat hij
miet verder zou worden vervolgd op grond
van het voor-onderzoek. Die zaak is afge-
Iocpen.

Spr. komt tot twee zaken tegen Ossche
burgerss in geestelijken drenst. Daaromtrent
zijn verschillende personen gehoord, ook in
de residentie. Doch verdachte was niet ge.
hoord, omdat er geen verdachte alss zooda-
nig was". Van strafbare feiten is niet geble-
ken. Zoo ging het o.m. om verjaarde zaken,
indien die al gepleegd waren.

Het antwoord op de vragen.

1. Niet wel is aan te nemen, dat interpel-
lant onbekend zou zijn met de in min of meer
sensationeelen vorm gestelde beschouwingen
in eenige bladen, waarbij, mede naar aanlei-
ding van een ernstige zedenzaak te Oss, ten
koste van denburgemeester van die gemeen-
te en de plaatselijke politie de activiteit der
Koninklijke marechaussee overmatig werd
geprezen, met nadruk werd gewezen op
tegenstellingen tusschen beide soorten poli-
tie en het gezag van het hoofd van plaatse-
lijke politie tegenover de in bijstand werken- '
de rijkspolitie werd aangetast en ondermijnd.
Deze campagne moet naar mijn oordeel mede,
ongunstig hebben gewerkt op de mentaliteit I

der marechaussee. I
2. Gedurende het verloop van een achttal

dagen zijn mij die methoden geleidelijk uit
verbalen en rapporten bekend geworden. On-
verwijld ingrijpen was te meer geboden, om-
dat de wijze, waarop het onderzoek in de
zaak der jeugdwerkloozenzorg had plaats
gevonden den officier van justitie reeds had
aanleiding gegeven om de 'brigade kon. mare-
chaussee te verbieden onderzoeken in te
stellen in zaken, waarbij organen der ge-
meente Oss waren betrokken, !hetgeen voor
de brigade der K M. een ernstige waarschu-
wing moet zijn geweest.

(Wordt vervolgd).
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De eer van het corps is niet aangetast. Dat meester De Gier is zelf een plichtsgetrouw
voelt men ook in het corps, zooals spr heeft katholiek. Nu neemt men hem kwalijk, dat
ervaren. Spr. leest een ·desbetreffend tele- hij tegen een geestehjke optrad. Spr criti-
gram voor van de'. eerste divisie, dl~ dezer seert de houding van den heer Speyart van
dagen jubileerde. Evenaoed als Je we~:- Woerden jegens den wachtmeester. Spr. cri-
macht moet de oolitie een goed apparaat zIJn tiseert ook 's ministers houding jegens de
in handen van de regeering. Anders is geen , brigade marechaussee te Oss. De houding
opbouwend werk mogelijk. Krachtige, even- ! van den min~ster i~ een gevaar voor. de'
wichtige gezagshandhavtng erkent ook de' rechtszeker-heid. WIe deze wenscht, eischt r
rechten der burgers Moge het onderling ver- het aftreden van den minister van d it kabi-
trouwen ten deze in het Nedertandsche volk net.
nu hersteld zijn. Spr. protesteert tegen de hartelooze wijze

Replieken. waarop deze Kamer (de voorzitter hamert)
deze interpellatie behandelt. Nu stellen re-

De heer DROP repür-eert. Spr. vraagt zich geering en volk zich buiten het volk (ap-
af, of bepaalde feiten den minister eerst kort plaus op de publieke tribune.)

geleden bekend zijn geworden. Dit acht spr·1 De politieke' tribune ontruimd.
wel van belang.
Er is blijkbaar in dit geval veel verkeerde De VOORZITTER gelast dat de publieke

schijn gewekt. Spr Z011echter wüler, weten, tribune zal worden ontruimd.
hoe de rapporten aan den minister zijn tot Nadat dit geschied is voert de heer v. d.
stand gekomen. Zijn de gegevens verkregen GOES VAN NATERS (S.D.) het woord. Een
op grond van overleg ook met anderen d~n geruchtmakende Iiquidatie als in de zaak-
den procureur-generaal? Spr. vraagt dit, Röhm zou'hier niet mogelijk zijn, zegt spre-
omdat hem is medegedeeld, dat er op 26 ker, Er is in Europa nog steeds een voe-
Maart j.l. een langdur ige conferende is ge- dingsbodem voor een ver-achtelijk anti-
weest tusschen den procureur-generaal. en papisme. Het publiek wordt gesuggereerd dat
de marechaussee, en dat bepaalde inwoners een bepaalde groep ongestraft strafbare fei-
van Oss buiten vervolging zouden word~n ten zou mogen doen .. Daartegen komt spr.
gesteld. Is er tegen de brigade te Oss uit- op. Misschien echter heeft de marechaussee
sluitend disciplinatr o~'getreden? Spr heeft wel juist aan allerlei geroddel den kop wil-
den indruk dat El sfrijd is met de locale len indrukken, juist om de rechtszekerheid
organen, die ook met de marechaussee heb- te bevorderen. Er worde nu noch in de toe-
ben te maken. Spr heeft den indruk dat de komst onderscheid gemaakt.
procureur-generaal ten taak vervulde, die De heer TRUIJEN (R.KJ is volkomen
hem organiek niet toekomt. Dit is van be- bevredigd door het, antwoord van den mi-
teekenis in dit debat. nister. Dat er in Oss toestanden bestonden,
De heer WENDELAAh (Lib.) stemt in met die afkeurenswaard zijn, wordt betreurd door

de afkeuring tegen hen, die wantrouwen spreker en de leden zijner partij. Doch daar-
zaaien tegen den minister, justitie en politie. om mogen de R.K Staatspar-tij nog geen
Om hun den wino uit de zeilen te nemen, verwijten worden gemaakt. Zij wil voor de
had ook spreker zich een mterpel latre voor- reinheid van zeden en gewoonten blijven
genomen. Als spr. de Intr-rpellatie had moe- waken. De geestelijkheid streeft er ook in
ten houden, had [.pr. dit even zakelijk ge- Brabant naar, de jeugd, inzonderheid de
daan. Spr hoopt dat thans volkomen recht vrouwelijke jeugd te beschermen. De herbe-
is gedaan. Het heeft SpT echter getroffen, noeming van den burgemeester in Oss is ge-
dat volgens den minister in €en bepaald ge-' schied door den anderen dan dezen minister.
val de mensch en toevallig bij de marechaus- Er is uit den aard der zaak reden geweest
see terecht zijn gekomen. Spr. wijst op het voor de herbenoeming
antagonisme tusschen marechaussee en ge- Spr. heen sympathie voor het voortreffe-
meente-politie in Oss. E!' zou bij de mare- lijke politiecorps, dat de marechaussee is,
chaussee in Oss een geest. zijn ontstaan, .dien vooral door haar onafhankelijkheid van
de minister niet verder kan dulden. Staat dit' plaatselijke toestanden, Doch daaruit volgt
voldoende vast? Zijn de dossiers niet een- niet, dat ze nooit fouten kan maken. Spr.
zijdig en is hun inhoud door de betrokken~n prijst den minister voor diens optreden, dat
erke~d? Spr. acht .het. verh€u~e.nd, da~ al ZIJn in deze zeer moeilijk was. Dat de zaak zoo-
er dmgen gebeurd, die do minister met vOl-. veel gerucht heeft gemaakt, is mede een ge-
komen kan dekken, de eer van het corps I volg van het feit, dat er een tweetal gees-
marechaussee onbevlekt is gebleven. I telijken bij betrokken werd. De geestelijk-
De heer ROST VAN TON!liINGEN heid valt hier te lande onder het gewone

(N.S.B.) zegt. dat de Interpelaltie volkomen recht. Het is ernstig als oo haar verdenking
aan sprekers verwachting heeft beantwoord. van onzedelijkheid rust. Doch het antwoord
Tevoren heeft de minister de vragen van den van den minister is volkomen bevredigend.
heer Drop ontvangen om ze te kunnen be- Er is hier te laude geen kaste van personen,
antwoorden. Spr. prijst de onkreuk?~re voor wie de justitie moet wijken. Dit blijkt
plichtsbet:achting der mmechaus,~ee Minis- weer uit het antwoord van den minister.
ter Goselmg heeft haar het ZWIJger.opge- Gestapo-manieren blijven ons vreemd. We
legd. Spr. beroept zich 01' art. 4 der Grond- moeten waardeeren, dat ons land een rechts-
wet. Deze Kamer heeft de harteloosheid"'1 staat blijft
De VOORZITTER hamert. De heer KERSTEN (Stk. Ger.) zegt, dat
De heer ROST VAN TONNINGEN zegt, de marechaussee in ons land als zeer be-

dat de Marxisten zich in deze Kamer ~roo-' trouwbaar bekend staat, Er ging dan ook
lijk hebben gemaakt over het lot van Jonge een schok door ons land wegens het ge-
meisjes. Spr. herinnert aan een zoek geraakt I beurde in Oss. De brigade Oss heeft zich de
dossier "in de zaak-Van 't Sant, Spr prijst, laatste jaren zeer verdienstelijk gemaakt, Ze
de marechaussee, die Oss zuiverde van Toon' is daarvoor koninklijk onderscheiden.
de Soep e.d. De heer Drop ging de mare- I Het gezag moet gehandhaafd worden, I
chaussee te lijf (daverende vroolijkheid.) maar men vergete niet de uiterst moeiliike
Spr. verzoekt den hamerenden voorzitter dit positie van de marechaussée te Oss. Spr.
luidruchtige gezelschap tot de orde te roe- vreest echter, dat we hier een eenzijdige
pen. . voorlichting hebben gekregen. Spr. zegt dat

(De voorzitter hamert opnieu~.) lover het geheel de marechaussée te Oss voor
Spr. beeritiseert de herbenoemmg van den haar optreden lof verdient. Het gold Room-

burgemeester van Oss De pe:s 'zou de mis- sche priesters en daaro:n is er ingegre~en.
drijven hebben opgehlazen, mtegendeel, ze Waar dient echter al die vroegere geheim-
heeft lang gezwegen. zinnigheid voor? Het Nederlandsche volk
Nu mer den bewusten bankier te Oss weer heeft den indruk dat de Roomsche minister

op vrije voeten heeft gesteld, maakt men van Justitie Roomsche priesters aan de
de marechaussee een verwijt, dat deze den marechaussée heeft onttrokken. Spr. zegt,
man in een zijspan heeft vervoerd. Hoe doet dat het kanonnieke recht hier moet over-
men anders dan wel met menschen die een I heersche~ ?ver het gewone Nederla~dsche
dag hechtenis hebben te ondergaan? Wacht., recht ".DIt IS de diepgaande beteekems van

de zaak, voor zoover ze hier ter sprake
komt. De bisschop zal beoordeelen of de
twee priesters schuldig zijn of niet en daar-
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"MINISTER GOSE:LING is erkentelijk de-

genen, die in zijn goede trouw gelooven. De
verschillende opmerkingen nagaande, zegt
spr. o.m. dat er méér is geweest dan de zaak
van den pastoor die maar geen verdachte
kon worden. Zijn de verschillende rapporten
alleen den minister en den procureur-gene-
raal bekend, zoo is er gevraagd. Hier geldt
het echter de eigen rapporten der mare-
chaussee. Spr. wil geen methode van re-
cherche in de politie zelve. Het gold stukken
van de brigade zelve.
Men heeft het gehad over een onderhoud

ten parkette van den procureur-generaal ..op
26 Maart. Er is gesproken over den ZWIJg-
plicht der marechaussee. De. pr~c.ureur-ge-
neraal noch de officier van Justitie hebben
ruchtbaarheid aan dit onderhoud gegeven.
Wie dan wel? Spr. heeft aan het desbetref-
fende proces-verbaal gegevens ontleend. Sp~.
kan zich voorstellen, dat de leden der br i-
gade in andere omgeving .nu be.~er op hu;:
plaats zijn en dat ze eemgen tijd met bIJ
elkaar zijn.
De klacht over een fabrieksdirecteur is

ingekomen bij de marechaussee. Zekerheid
omtrent de reden daarvan kan spr. den heer
Wendelaar thans niet geven. Men vergete
ook niet, dat er aan de brigade ondermij-
nende lof is gebracht.
Wat het betoog van den heer Rost van

Tonningen betreft, spreker zal er niet op in-
gaan. Als er een interpellatie is toeg~st.aan,
is het gewoonte, van de vragen den minister
in kennis te stellen.
Aan de brigade is geen opsporings-be-

voegdheid ontnomen, doch de uitoefening
ervan een paar dagen stopgezet. Waarom sp~.
ingreep en niet de procureur-generaal? Er IS
ruim overleg geweest, ook met sprekers
ambtgenoot van defensie.
Er was, wat .de geestelijken in Oss betreft,

geen aanleiding om strafbare feiten aan te
nemen. In verband met den valsehen schijn
heeft spr. zijn verantwoordelijkheid zwaar
gevoeld. Spr. heeft de rechtszekerheid ge-
handhaafd, die er moet zijn jegens iederen
burger in Nederland. Zoolang het tegen- I

woordige wetboek van strafrecht er is, wil
spr. het handhaven jegens iederen burger
. in Nederland ..

Wat den zwijgplicht van de marechaussee
I betreft, ook over het verrichte goede werk
is te veel gepraat. Aan de marechaussee is
geen nieuwe plicht opgelegd, maar ze is aan
een bestaanden plicht herinnerd, in het eigen
belang, daar ze een dienend orgaan is in het
belang van den staat. Het besef daarvan is
in ons staatsbestel noodig.

om moeten plichtsgetrouwe ambtenaren voor
de Roomsche Kerk bukken en worden ze
'overgeplaatst, aldus spreker. Spr. verzet zich
tegen het onttrekken van Nederlandclche
burgers aan het Neder Iandsche recht om

I hen te plaatsen onder het Roomsch-kanon-
I nieke recht. I

De VOORZITTER verzoekt den' spreker
zich te matigen.
De heer KERSTEN komt op tegen de

Roomsche overheersching. Het geval te Oss '
moet ons volk de oogen opendoen. De bri-
gade wordt uiteengeslagen, de kracht dezer
mannen is gebroken. Wat thans te Oss ge-
schiedt, siert niet de Nederlandsche recht-
spraak.
De heer WIJNKOOP (Comm.) motiveert

de door hem gestelde schriftelijke vragen.
De minister heeft daarop niet voldoende
geantwoord, dat heeft de minister zelf
erkend. Spr. gaat niet in op juridische ewes-
ties. De minister heeft inlichtingen gegeven,
doch er zijn wel vragen overgebleven. Het
spreekt vanzelf, dat spr. niet wil meedoen
aan de politieke rel, door fascisten van deze
geschiedenis gemaakt. Spr wil ook niet mee-
doen aan anti-Katholiek drijven. Voor zoo-
veel deze minister de werkelijkheid heeft
weergegeven, staat vast, dat Katholieke
geestelijken in Nederland onder geen ander
recht staan dan het gewone recht. Daar
gaat het voor spreker om. Op de .nare-
chaussée rust geen vlek; als er snel is op-
getreden tegen menschen die verkeerd de-
den, dan is daartegen zelfs bij spreker geen
bezwaar. Tegenover de fascisten is bewezen
dat de democratie in Nederland zonder aan-
zien des persoons weet op te treden en blijft I

optreden. Het fascisme betrekt zijn propa-
ganda uit het schandaal.
De heer JOEKES (V.D.) zegt dat de ge-

beurtenissen in het land groote belangstel-
ling, zelfs beroering hebben gewekt. De fei-
ten nagaand, vraagt spr. of, als de mare.~
chaussée optreedt tegen de onderwereld, ZlJ
haar gang mag gaan, doch of, als het gaat
tegen een bankier en geestelijken, de mini~-
ter ingrijpt. Het was deze vraag, welke 111

ons land zooveel beroering bracht, De uit-
voerige inlichtingen van den minister nu
stellen vast, dat het gerechtelijk onderzoek
tegen den directeur eener groote onderne-
ming er buiten staat en dat dit voortgang
heeft. Het optreden tegen den zgn. bankier
had geen gevolgen en ook t.a.v. geestelijken
is van strafvervolging geen sprake.
Reeds is uit de verklaring van den minister

gebleken, dat er voor een vervolging geen
aanleiding bestaat. Dus is de verklaring van
den heer Kersten zeer te betreuren en praat
deze over dingen, waarvan hij de beteekenis
niet begrijpt.
Waaraan is het toe te schrijveri, dat de

minister van Justitie heeft ingegrepen. Op
eigen initiatief, b.v. wat de opsporingSbe-\
voegdheid betreft? En waarom is aan d.e.ma-
rechaussee zwijgplicht opgelegd? De minister
blijkt het corps in zijn eer onaangetast te
laten. De voorstelling van den heer Rost van
Tonningen als zou de regeering ter wille van
de R.K. geestelijkheid de marechaussee in
een hoek hebben geduwd, is al te bespotte-
lijk.
Het is bespottelijk, het voor te stellen alsof

parlement en regeermg te zamen niet op de
kern der zaak zouden willen ingaan. In een
democratisch bestel als het Nederlandsche
heeft de Kamer het recht vragen te stellen.
In het stelsel van den heer Rost van Ton-
ningen zou het Nederlandsche volk hebbe.n
te zwijgen en te dulden. Ons staatsbestel IS
op rechtvaardigheid gebaseerd.
De heer DE GEER (C.H.) heeft uit de rede

van den minister den indruk gekregen, dat'
deze heeft gedaan wat hij naar eer en ge-
weten noodig achtte. Tegen de rede van den
heer Kersten moet spreker opkomen, alsof
burgerlijk recht ondergeschikt werd gemaakt
aan canonniek recht hier te lande. De heer
Kersten heeft ten onrechte de goede trouw
van den minister ter zijde geschoven en van
de protestanten die de zijde van den mi-
nister kiezen. Dat de minister ten deze ge-
steund wordt uit coalitiebelang, kan alleen
gedacht worden door iemand, die spinrag in
zijn hoofd heeft.

Tripliek.
De heer DROP (S.D.). tripliceert. Het is

goed, over hangende rechtsgedingen niet in
het openbaar te spreken, de Kamer heeft -
behoudens enkele uitzonderingen - deze
overtuiging .» Dit geldt ook de zaak van den
fabrieksdirecteur uit Oss. Spr. dringt er op
aan, onverbiddelijke bestraffing van schul-
digen op het terrein, waar het hier om gaat,
te bevorderen.
De heer ROST VAN TONNINGEN (N.S.B.)

zegt dat de minister de dossiers voor de
Kamer gesloten houdt en dat tegen de ma-
rechaussee werd op'getreçien,. toen. er gees-,

I telijken in het geding kwamen. Spr. is niet
bereid, de verklaring te aanvaarden dat er
geen pressie op den betrokken wachtmeester
is uitgeoefend. Spr. heeft and~re inlichtingen
en hoopt die later met bewIJ.zen te stav~n,
ook waar het gaat om het f~It, d.~t er .mlI~-
derjarige meisjes in het gedmg zIJn. HIer IS
geen democratie en geen recht. .
De heer KERSTEN (Stk. Ger.) heeft met

de persoon van den pri~ster aange~ast .en
stelt beginsel tegen begmsel. Spr .. IS met
overtuigd, dat. de marechaus~ee zich zoo

\

heeft misdragen dat er reden IS voor maat-
regelen tegen haar.
De heer DE GEER (C.H.) tripliceert doch

is slecht te verstaan. Het "is onjuist, dat de
minister een geestelijke onttrok aan het
, strafrecht en daar het canonnieke recht bo-
ven stelde, zooals de heer Kersten beweerde.
De beraadslagingen worden g~sl?ten.
De VOORZITTER dankt den minister voor

de verstrekte inlichtingen en verdaagt om
kwart over vijf de vergadering tot nader te
bepalen dag.~~------~----------



3.- Tot de bedoelde opdracht hebben aan-I
leiding gegeven de volgende feiten:
a. Zaak v. d. H.: I
Opmaken van processen-verbaal t.a.v. fei-

ten, die reeds geruimen tijd zijn verjaard en
waarvan de belangen zóó gering waren, dat,

(Het eerste gedeelte van dit verslag werd al ware de verjaringstermijn nog niet vol-
reeds geplaatst in een deel der vorige op- ·tooid geweest, een opsporingsonderzoek niet
laag.) opportuun was te achten. Arrestatie en de
De andere zaak, zo« vervolgt de minister wijze, waarop zulks geschiedde. Huiszoeking

van Justitie, MR. GOSELING, betreft ook en in beslagneming geheel archief op eigen-
een Ossehen inwoner in geestelijke bedie- gezag. De aan deze heele zaak gegeven rucht-
ning. baarheid.
Wat spr. het meest getroffen heeft, is de b. Zaak opzichters-werkverschaffing: '

manier waarop men thans personen, die des- Ondanks mededeeling van het hoofd van I
tijds minderjarig waren heeft meenen te moe- politie van Oss, dat hem bij onderzoek ge-
ten hooren, over dingen die zeven jaar ge- bleken was, dat het hier geen strafbaar feit.
leden gebeurd zouden zijn. De kroongetuige betrof, overgegaan tot arrestatie van die twee
heeft 18 veroordeelingen achter :den rug en jonge menschen, welke, bij voorgeleiding na
is een berucht individu, dat zich, blijkens 4 dagen, door den officier van justitie werden
rapporten, op zedelijk gebied beestachtig in vr-ijheid gesteld. Indien van eenig straf-
gedragen heeft. Er is gesuggereerd, dat op baar feit sprake zou zijn geweest, had dit
druk van hoogerhand het verhoor niet is geen hoogere waarde kunnen betreffen dan
doorgezet. Spr. komt daartegen op, o.m, op ongeveer f 10,-. Veel ruchtbaarheid, waar-
grond van een brief van den officier van jus- door gemeentelijke gezagsdragers volkomen
title van 29 Maart. Spr. heeft terdege be- ten onrechte in een kwaad daglicht werden
grepen, welke kiemen hierin zaten. Door I gesteld. (Zie antwoord op vraag 2).
valsehen schijn heeft spr. zich niet van zijn c. onrechtmatige arrestatie in een van den

aanvang af als civielrechtelijk te onderken-
nen financieele kwestie, waarbij klaarblijke-
lijk de bedoeling heeft voorgezeten door vrij-
heidsberooving pressie tot oplossing der
kwestie in een bepaalde richting te beïnvloe-
den.

VERSLAG VAN DE ZITTING.

(Vervolg.)

plicht laten afbrengen juist in de sfeer van
het moderne Europa. Men had anders het
wetboek van strafrecht en strafvordering
wel kunnen wegbergen. .
Spr. becritiseert voorts het optreden der

marechaussee in zaken, eigenlijk van civie-
len aard. Men moet de sfeer, zoo groeiend,
voelen en zich afvragen, of dat zoo door kan
gaan. Spr. heeft zich geregeld laten voor-
lichten om à jour te blijven en zag zich ge-
noopt, in overeenstemming met den procu-
reur'-generaal te constateeren: die brigade is
op hol geslagen. Overplaatsing was in het
belang van de menschen zelf. Hun chefs heb-
ben' in's Hertogenbosch van alle stukken
. kennis genomen.

Toen zijn er verder maatregelen genomen.
. ~~jdel~jk werd eerst, Vrijdag 1 April (vroo-
llJkh,eld) aan de mensenen der brigade op-
sporll1gsbevoegdheid ontnomen, niet aan de
brigade. Geenszins werd de brigade als het
ware geconsigneerd in de kazerne. Op 2
April zijn verdere besprekingen gevoerd; in-
middels worden de maatregeien uitgevoerd.
De nieuwe brigade zal met enkele dagen ook
weer opsporingsbevoegdheid hebben. Zooals
het was mocht het niet blijven.
Spr. komt tot een beantwoording meer spe-

ciaal van de vragen, als in het bovenstaan-I de neergelegd. .
Het antwoord op de gestelde vragen luidt:

Het antwoord op de vragen.
.1. Niet wel is aan te nemen,. dat interpel-

Iant onbekend zou zijn met de in min of meer
sensationeelen vorm gestelde beschouwingen
in eenige bladen, waarbij, mede naar aanlei-
ding van een ernstige zedenzaak te Oss, ten
koste van den burgemeester van die gemeen-
te en de plaatselijke politie de activiteit der
Koninklijke marechaussee overmatig werd
geprezen, met nadruk werd gewezen op
tegenstellingen tusschen beide soorten poli-
tie en het gezag van het hoofd van plaatse-
lijke politie tegenover de in bijstand werken-
de rijkspolitie werd aangetast en ondermijnd.
Deze campagne moet naar mijn oordeel mede
ongunstig hebben gewerkt op de mentaliteIt
der marechaussee.
2. Gedurende het verloop van een achttal

dagen zijn mij die methoden geleidelijk uit
verbalen en rapporten bekend geworden. On-
verwijld ingrijpen was te meer geboden, om-
dat de wijze, waarop het onderzoek in de
zaak der [eugdwerkloozenzorg had plaats
gevonden den officier van justitie reeds had
aanleiding geg~ven om de brigade kon. mare-
chaussee te verbieden onderzoeken in te
stellen in zaken, waarbij organen der ge-
meente Oss waren betrokken, hetgeen Voor
de brigade der K M. een ernstige waarschu-
wing moet zijn geweest.

77-
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d. Onderzoekingen tegen de beide geeste-
lijken. In beide gevallen een uitvoerig
onderzoek, terwijl vaststond, dat van een
strafbaar feit geen sprake was; verhoor van
verschillende minderjarigen. Een minder-
jarige, die eerder+reeds had verklaard, dat
met hem niets was voorgevallen, gehoord in
het bijzijn van den aangever, die 18 straf-
vonnissen tegen zich zag gewezen en ook bij
de Kon. Marechaussee als zeer ongunstig
bekend stond. Ruchtbaarheid omtrent die
zaken .
e. Gegronde verdenking van mishandeling

van een persoon, verdacht van overtreding
der vuurwapenwet, teneinde hem tot beken-
tenis te brengén.
f. In verbalen in strijd met de waarheid

verklaren, op last of met medeweten van
den officier van justitie te handelen.
4. Het is mij bekend, dat de verhouding

tusschen Kon. marechaussee en gemeente-
politie na in 1934 en 1935 aanvankelijk slecht
te zijn geweest, aanzienlijk is verbeterd
onder leiding van den vorigen opperwacht-
meester en weder ernstig is verstoord sedert
de herplaatsing in Oss van den tegenwoor-
digen brigadecommandant. Verwacht mag
worden, dat de goede verhouding zal worden
hersteld door den eerstgenoemden opper-
wachtmeester, die juist met het oog daarop
wordt teruggeplaatst.
5. Deze voorIoopige maatregel werd door

noodzakelijkheid geboden. Een voorname
taak van de versterkte brigade ligt in de
beoefening mede der preventieve politie, het
door haar gezag en waakzaamheid voorkomen
van strafbare feiten. Het ware onjuist ge-
weest de brigade daarvan te ontheffen.
6. De juistheid van hetgeen in deze vraag

wordt gesuggereerd kan ik in geen enkel
opzicht erkennen. Daargelaten de vraag of
de jonge opzichters der werkverschaffing, de
overtreder der vuurwapenwet, de winkelier
B. en zelfs de assurantiebezorger v. d. H.
behooren tot de vooraanstaande kringen van
Oss, die, zooals ook enkele bladen hebben
geinsinueerd, thans tegen de onderzoekingen
der actieve marechaussees zouden moeten
worden beschermd, merk ik op, dat ik geen
onrechtmatig optreden duld ten aanzien van
eenig persoon tot welken rang en stand deze
ook mocht behooren. De door het optreden
der Kon. marechaussee in het algemeen in
gevaar gebrachte rechtszekerheid zal worden
hersteld en versterkt, doordat door den
betrokken korpschef in overleg met mijn
ambtgenoot. van Defensie en mij het noodig=
ter vervangmg van personeel wordt verricht.



JII

OVERZICHT TWEElDE KAMER.

DE MARECHAUSSEE EN OSS
"Min.ister heeft maatregel volkomen kunnen motiveeren"

(mr. Wendelaar). - "Kan met genoegen vaststellen,
dat groote meerderheid der Kamer oordeelt,

dat minister in ruime mate inlich-
tingen heeft gegeven"

(mr. ]oekes).

SOBER GEHOUDEN INTER-
PELLATIE-DROP

Minister Coseling dient
van antwoord.

gemeester is herbenoemd, moge de overweging
waard zijn. Maar in het geheele betoog sprak
zoo kennelijk de bedoeling om deze Ossche
zaak in het felle licht der sensatie te stellen,
dat de beweging in de Kamer begrijpelijk was.
Twee n.s.b.-partijgenooten op de publieke tri-
bune waren overigens door hun instemming
aanleiding, dat het publiek aldaar op bevel van
den president de zaal verlaten moest. Teeke-
nen van instemming of afkeuring, anders dan
door Kamerleden, worden immers volgens goed
gebruik niet geduld.
.Herhaalde malen is in het debat de plotse-

ling opgelegde zwijgplicht van de marechaus-
see ter sprake gekomen. Hierop kon minister
Goseling antwoorden, dat niets anders ge-
beurd is, dan dat de marechaussee op de
a I t ij d ree d s bes t a and e zwijgplicht
attent werd gemaakt.

I

:(Van ónzen parlementairen redacteur.) I
's-G r a ven hag e, 7 April.

§, - In een korte spanne tijds heeft de
zaak-Oss de gemoederen heftig in beweging
gebracht. Als eind-resultaat van het Kamer-
debat van hedenmiddag moet men in de eer-
,stp plaats vaststellen, dat, naar .het oordeel
van de groote meerderheid der Kamer ._- 'lil
en ook naar het onze - de geruchtmakende
affaire tot veel bescheidener proporties rs
teruggebracht. De geheele behandeling in oe
Kamer leert ons bovendien, hoe in zaken als
deze, voorbarige oordeel-vellingen uit den Vraagt men onzen eindindruk, dan moeten
booze zijn. Laat ons dadelijk zeggen, dat de wij vaststellen, dat de minister in groote lijnen
heer Drop (s.d.a.p.) zijn interpellatie zeer zijn optreden aannemelijk heeft gemaakt. Niet
sober heeft gehouden. Deed niet later mr. eens kunnen wij het b.V. zijn met's ministers
;\Vendelaar (Iib.) , die ook interpellatievoor- opvatting dat het eigenlijk maar toevallig is,
!Ilemens gekoesterd heeft, uitkomen, dat hij dat één der bij het zedenmisdrijf als slacht-
dezen rustigen toon ten zeerste waardeerde. offer betrokken meisjes, bij de mar e c h a u s-
Appreciatie, welke tevoren ook door minister see en niet bij de gemeentepolitie gekomen
Goseling was geuit. zou zijn. Zeer wel is het mogelijk, dat zij juist

Wat nu de zaak in haar geheel betreft, is in de meening verkeerde bij de eerste op groo-
reeds spoedig gebleken, dat de minister zelf ter doortastendheid bij een strafvervolging te
deze interpellatie heeft gewenscht. Zijne Ex- kunnen rekenen. Ook heeft de minister ons
cellentie verklaarde immers, niet zoo naïef te van de geweldige u r gen tie der genomen
zijn, om te denken, dat door het communiqué maatregelen niet ten volle overtuigd, maar
van den Persdienst en door het antwoord aan Zijne Excellentie verklaarde zich ten volle be-
den heer Wijnkoop, voldoende opheldering ge- wust geweest te zijn van den weerslag, welke
geven zou zijn. Maar de minister kon moeilijk deze zaak in den lande veroorzaken zou.
zelf een interpellatie aanvragen. Reden, waar- I Niettemin achtte hij zich in het belang van de
om in de beantwoording van de schriftelijke rechtszekerheid verplicht in te grijpen.
vragen de uiterste en ongewone snelheid was Alles tezamen kan men het zoowel met de
betracht. door verschillende kamerleden als door den

De door den interpelleerenden heer Drop minister geuite suggestie eens zijn: deze inter-
gestelde m 0 n del in g e vragen zijn den pellatte heeft duidelijk bewezen, dat in onze
lezer reeds bekend. De k ern der kwestie constitutioneele monarchie openbare bespre-
werd geraakt in de derde vraag: welke feiten, king van werkelijke of vermeende misstanden
gebeudenissen en gedragingen zijn aanleiding mogelijk is en dat op korten termijn.
geweest tot den maatregel van het tijdelijk
onthouden der opsporings-bevoegdheid aan de
brigade-Oss van de marechaussee. De reeks
feiten nu, welke minister Goseling heden-
mlddag in het geding heeft gebracht, hebben
stellig de globale overtuiging gegeven, dat de
'regeering hierbij niet zonder g ron d is te Tijdens de debatten in de Tweede Kamer
werk gegaan. I over het optreden der Koninklijke Marechaus-

Gezien in het licht der geruchten en be- I see te Oss werd op de publieke tribune ge-
richten van deze laatste dagen, moge aller- applaudisseerd toen de heer Rost van Tonnin-
eerst een aantalomstandigheden met nadruk gen aan het woord was. . .
worden vermeld. Van tegenstellingen of ern- .Op las:t van den preSIdent IS toen de pu-
. " bheke tribune ontruimd.stlg meerungsverschil tusschen de beheerders

der departementen van Justitie en van Defen-
sie, is gebleken geen enkel woord waar te Zijn.!
Naast minister Gose!ing heeft minister Van
Dijk het grootste dee! der debatten achter de
regeeringstafel bijgewoond. En toen de minis-
ter van Justitie de Kamer meedeelde, dat hij
na een krantenbericht zijn ambtgenoot had op-
gebeld, om hem schertsemj op de hoogte te
stellen van hun "oneenigheid" op dit gebied,
kon men reeds uit den goedmoedigen glimlach
van minist€T Van Dijk aflezen, dat dit
meeningsverschil op een legende berustte.
Trouwens minister Goseling heeft kort en bon-
dig verklaard, dat de maatregelen, hetzij in
overleg, hetzij met medeweten van zijn ambt-
genoot van Defensie - onder wiens ressort het
corps marechaussee in hoofdzaak berust _
genomen zijn.
Verder luidde het gerucht, dat de Ossche

~,Ibankier" - hij blijkt eigenlijk makelaar en
assurantie-bezorger te zijn - wel uit de
hechtenis, maar n i.: t van de rechtsvervolging
ontslagen Z'OU zjjn. Ook dit verhaal bleek
onjuist. Want de zaak tegen dezen "bankier"
ts afgeloopen, de verdachte wordt niet verder
vervolgd. Met groote overtuiging is verder
0001' den minister i ede r verband ontkend
tusschen de strafzaak - wegens ernstig
zedemisdrijf - tegen den directeur eener
groote onderneming en de maatregelen, welke
tegen de Ossehe marechaussee genomen zijn.
Dit verband bestaat niet. En zulks niet alleen
volgens het Inzlcêrt van den minister en den
procureur-generaal, maar ook van den wacht-
meester, die in die andere zaken aan het
epeuren was. De directeur der onderneming
i..s in arrest en blij f t in arrest. Er is geener-
lei belemmering in den gebruikelijken rechts-
gang.

Ten slotte: de onderzoekin'gen tegen de
twee geestelijke~. Van st raf bar e feiten
volgens het Nederlandsche b u I' g e r 1ij ik e
strafrecht was hier geen sprake. En de Neder-
Iandsche justitie, evenmin als het parlement,
hebben er uit den aard der zaak iets mee te
maken, of deze geestelijken naar k e r k e a ij k
reent al dan niet schuldig zouden zijn.

Tot goed begrip der zaak kan, dunkt ons,
ook nog dienen, dat de opperwachtmeester,
ond€T wiens letding de vroegere gerucht-
rnakende zaken tegen de "onderwereld" tot
een oplossing zijn gebracht, Binds geruümen
;tijd te Oss niet meer in functie is. Bij de tJhans
door te voeren mutaties wordt hij juist weer
naar zijn vroegera standplaats teruggeroepen.
Na deze mutaties zal de brigade in andere
samenrstelling weer in haar oude opsportngs-
bevoegdheid worden hersteld.

Alles tezamen kwam het betoog van minis-
ter Goseling hierop neer, dat de brigade door
overmaat van lof "op hol was geslagen". Qua-
lificatie, welke wij voor rekening van den mi-
nister moeten laten. Ten stelligste heeft de
lninister echter het feit onderstreept, dat de
eer van het corps volledig intact blijft.

Met de verklaringen van den minister heb-
ben de heeren Wendelaar (Ifb.) , Joekes (v.d.) ,
De Geer (c.h.) en Truijen (r.k.) in het alge-
meen hun instemming betuigd. Zij allen waren
hem dankbaar, dat hij met zijn "afdoende"
(rnr. Wendelaar) uiteenzettingen opheldering
heeft gegeven. Maar ook de interpelleerende
heel' Drop en zijn partijgèDoOt Van 'der Goes
van Naters (s.d.a.p.) hebben blijkbaar niet de
minste aanleiding gezien, om bijvoorbeeld door
een motie het oordeel van de Kamer te vragen.
, Zoo blijven slechts de heeren Wijnkoop
(eornm, p.) en in meerdere mate nog ds. Ker-
sten (staatk. geref.) en mr. Rost van Tonnin-
gen (n.s.b.), die zich tegen (len minister heb-
ben g~keerd. De vraag van dien laatsten afge-
v~digde, Waarom de heer Ploegmakers _
~~ see.u ~ko ~ - &lsi imor
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der Kon. Marechaussee een ernstige waarschu-
wing moet zijn geweest,

3. Tot de bedoelde opdracht hebben aanlleidong
gegeven de volg ende feiten:
a. zaak v. d. H.: opmaken van processen-ver-

I baal t. a. v. feiten, die 'reeds geruimen tijd zijn
verjaard en waarvan de bel arig-en zoo gering
waren~ da.t, al ware de verjaringstermijn nog niet
vortooid geweest, een opsporángsonöereoek näet
opportuun was te achten. Arrestatie en de wijze
waarop zul:ks geschied'!le. Huiszoeking en in be-
slagneming geheel archief op eigen gezag. De
aan deze heele zaak gegeven ruchtbaarheid.
b. zaak opzichters-werkverschaffing: ondanks

med edeejing van het hoofét van pol'it.ie van Oss,
dat hem bij onderzoek gebleken was, dat het hier I
geen strafbaar feit betrof, overgegaan tot stig is verstoo;'d sedert de herplaatsing in Oss Den Bosch, waarin de officieren en manschap-
a;restabie van dde twee jonge menschen, welke van den tegenwoordlgen bn~ad"eommandant. pen van de divisie de K M ld t
bIJ voorgeleidoing na vier dag en door den Off. van Verwacht mag worden, dat de goede verhouding le hei . r.. . a aar er ge-
Jus~itie in vrijheid werden gesteld. Indien van zal worden hersteld door den eerstgenoemden gen el~ van het 120-Jarig bestaan hem de
eenrg strafbaar feit spra.ka zou zijn geweest, had opperwachtmeester. die juist met het oog daarop v~rZ~kenLng gaven van hun nauwgezette
dit geen hoogere waarde kunnen betreffen dan wordt teruggeplaatst. plLchLSbeLrachtmg.
ongeveer flO. Veel ruchtbaarheid waardoor ge- 5. J:)eze,voorloopige maatregel werd door nood- Zij, die van wantrouwen leven, schakelen
meentelijke gezags<iragers voo\l{Om~nten onrechte za.kelljkh eid geboden Een voorname taak van de Z· h't h~ . . I lC UI van €n die opbouwend a b idin een kwaad daglicht werden gesteld. (Zie versterkte brigade ligt in de beoefening mede der Geza h ,'. '. r el :en.
antwoord op vraag 2). preventieve politie. het door haar gezag en waak- r gs andhaving sluit ook m "'en erkenning
c. onrechtmatige arrestatie in een van den zaamheid voorkomen van strafbare feiten. Het "an de rechten van de burger",

aanvang af als civiel-rechtelijk te onderkennen ware onjuist geweest de brigade daarvan te ont-
financieele kwestie, Waarbij kiaarblijkelijk de be- heffen.
doelll:g heeft voorgezeten door vrijheidsberooving 6. De juistheid van hetgeen in deze vraag wordt
pressie tot oplossmg der kwestie in een bepaalde gesuggereerd, kan ik in geen enkr_] opzicht er-
richting te beïnvloeden; kennen. Daargelaten de vraag of de jonge op-
. d. <;mderzoekin.gen tegen de beide geestelijl<en, zichters der werkverschaffing, de overtreder der
in belde gevallen een uitvoerig onderzoek, terwijl vuurwapenwet, de winkelier B, en zelfs de a.ssu-
vaststond, dat van een strafbaar feit geen sprake rantiebezorger v. d. H. behooren tot vooraan-
was, verhoor van verschillende minderjarigen. staande kringen van Oss, die, zooals ook enkele
Een minderjarige, die eerder reeds had ver- bladen hebben geïnsinueerd, thans tegen de onder-
kiaard, dat met hem niets was voorgevalien, ge- zoekingen der actieve marechaussees zouden moe-
hoard ion.het bijzijn van den aangever, die 18 ten worden beschermd, merk ik op, dat ik geen
strarvonntssen tegen zich zag gewezen en ook bij onrechtmatig optreden duld ten aanzien van
de Kon. marechaussee als zeer ongunstig be- eenig persoon, tot welken rang en stand deze ook
kend stond Ruchtbaarheid omtrent die zaken' mocht behooren. De door het optreden der Kon.
e. gegronde verdenking van misllandeling va.n marechaussee in het algemeen in gevaar ge-

een persoon verdacht van overtreding der Vuur- brachte rechtszekerheid zal worden hersteld en
wapenwet, ten einde hem tot bekentenis te versterkt, doordat door den betrokken korpschef
bren.gen; in overleg met mijn ambtgenoot van Defenste en ,
f mij het noodige ter vervanging van personeel
. in verbalen in strijd met de waarheid ver- wordt verricht.

klaren, op last of met medeweten van den off. I
van justi~ie t~. handelen. . Hierna zezt de l"'linister nog:
4. Het IS mIJ bekend. dat de verhoudmg tus- '"

schen Kon. marechaussee <Ingemeentepolitie na D€ eer van het '1!:orps is niet aangetast. Zij I
in 1934 en .1935.a~nvankelijk slecht te, ~ijn ge- j zou dit slechts kunnen worden door averecht-
weest, aa.nztenlijk IS verbeterd onder leldmg van sche verdediging.
d~ vori~e::._opperwachtm.?es$ ..r en weder ern- D€zer dagen kree s r. een elegram uit

OVERMAAT VAN LOF DREEF DE
MARECHAUSSEE TE OSS

TOT OVERI}VER
Aldus de minister van Justitie, mr. Goseling, in de
Tweede Kamer bij de beantwoording van de
'interpellatie-Drop. Door vrees voor
valsehen schijn ben ik niet van plicht

afgebracht, aldus de minister.

EER VAN CORPS NIET
AANGETAST

iGezagshandhaving sluit ook in
erkenning van rechten

der burgers.

De minister van Justitie, mr, C. M.
1. F. Goseling, heeft gisteren zijn be-
antwoording voortgezet van de vragen
van den heer Drop inzake de mare-
chaussee te Oss.

De zaak tegen den "bankier" is thans
!'inaal afgesloten, aldus de minister.

Wat waren nu de feiten, die tot het optre-
den hadden geleid? Een assurantienota van
1931, welke 'een versohil van f 27 vertoonde,
- welk verschil reeds lang was geregeld; en
voorts beweerde onregelmatigheden als pen-
ningmeester van een waterschap. Bij navrage
bij de provinciale autoriteiten bleek de laatste
zaak volkomen in orde te zijn. De marechaus-
see had intusschen een archief, teruggaande
tot 1600, in beslag genomen.

Een andere zaak geldt het onderzoek tegen
twee geestelijken. De marechaussee heeft ge-
tuigen gehoord, die spr. niet nader zal qualiri-
eeeren, o.a. ook getuigen uit D€n Haag. ("Den
Haag is er niet mlnder om, mijnheer de VOOT-
z;ibter." )

Men had, aldus spr., kunnen verwachten, dat
bij zooveel ijver nu ook de verdachten zouden
worden gehoord. Bij informatie van spr. bleek,
dat dit niet geschied was, omdat er geen ver-
dachten waren! Uit de rapporten van de
mareohaussee in het geval tegen een pastoor
blijkt, dat in geen der geva.ien van strafbare
feiten sprake was.

De reis naar Den Haag naar een aspirant-
getuige leverde op, dat de vrouw 36 jaar was
en de feiten, die gepleegd zouden moeten zijn
stamden uit 1918 tot 1922. '

De zaak tegen een anderen geestelijke was
een onderzoek, dat reeds in 1931 geseponeerd
was. Een vrouwelijke getuige, die in 1931 de
·feiten ontkend had, kwam thans op deze ver-
klaring terug. De feiten zouden uit 1923
atammen.

Men heeft in deze zaak toen een jongen van
19 jaar gehoord over een feit uit 1931. Men
heeft hem op zeer ontactische wijze verhoord,
Toen hij het feit ontkende, heeft men e'" een
individu bij gehaald, dat achttien overtredin-
gen achter den rug heeft, en waarvan een
wachtmeester verklaarde, dat hij - de eenlge
die de beschuldigin.gen· staande hield - zich
in Oss beestachtig heeft gedragen.

Moet men spr. nu vragen, waarom hij het
enderzoek in deze zaak niet heeft doorgezet?

De officier van justitie heeft den minister
geschreven, dat in de laatstgenoemde zaak
geen overleg met hem was gepleegd.

Spr. heeft zich door' valsehen schijn
niet van zijn plicht laten afbrengen,
juist in de sfeer van het moderne
Europa niet. Als spr. anders had ge-
handeld, dan zou hij het· wetboek van
strafrecht en van strafvordering wel
kunnen afschaffen. Dat zou gevolgen
hebben, niet alleen in Oss, maar ook
in Den Haag. Spr, voelt niets voor het
systeem: "Wij grijpen hier, wij grijpen
daar", ook buiten het systeem der wet.

Een ander geval, waarin een onder-
zoek is geopend, betreft een ruzie tus-
scherr een winkelier en zijn bediende.
Over deze civiele kwestie, f 13.66 be-
treffende, is de winkelier een nacht in
de kazerne gehouden. Een jongen, die
vastgehouden was wegens overtreding
van de Vuurwapenwet, werd een nacht
vastgehouden. Den volgenden morgen
kwam de familie bij de gemeentepolitie
klagen, dat de rug van den jongen er
zoo uit zag, Spr. heeft de zaak in on-
derzoek, maar hij heeft ernstige ver-
denking.

Dit alles heeft spr. overtuigd, dat de
overmaat van lof den ambtenaren tot
overijver heeft gedreven.

Spr. heeft den divisiecommandant en den
mspecteur van het wapen der Marechaussee
jnzage der dossiers gegeven. Beiden waren I
ontzet. Toen heeft spr. met hen en met oe
andere betrokken autoriteiten overleg ge-
pleegd. Het slot was de maatregel van 1 April.
Daarbij is niet de brigade geschorst, doch den
leden der brigade beperking opgelegd. Als de
mutaties hebben plaats gehad, en dat kan \
morgen zijn, zal de brigade haar werkzaam-
heden weer kunnen aanvatten. Geen enkel
onderzoek is gestaakt. Zooals het was, mocht
het niet blijven.

Vragen beantwoord.

'MINISTER GOSELING komt dan tot de
categorische beantwoording van de vragen I
van den heer Drop. I
1. Niet wel is aan te nemen, dat interpellant

onbekend zou zijn met de in min of meer sen-
.a.tioneel,en voren gestelde besohouwingen in
eentge bladen, waarbij, mede naar aanleiding van
een ernSltiJgezed'eFlliZaakte Oss ten koste van den
iburgeme,ester van die gemeente en de plaatse-
lijke politie de activiteit der Koninklijke Mare-
onaussee overmatig werd geprezen, met n'adl'uk
'werd gewezen op tegensteJ.lin.gen tu ssoben beide
soorten :poll\tie en het gezag van het hoofd van
i::.,,;lts'eUijkepolbtre tegenover de in bijstand ~er-
~"nde rijkSlpolitie werd aamgeta.st en ondermIJnd.
Deze campagne moet naar mijn oordeel mede on-
guns,ti.g heil:>bengewerkt op de mentaliteit der
marechaussee.
2, Gedurende den loop van een achttal da-

gen zijn mij die methoden geJ.e~delijk uit v~r-
balen en rapporten bekend geworden. Onver-wijld
ingrij:pen was te meer geboden, omdat de wijze,
waarop het onderzoek in de zaak der Jeugd-
'Werkloozenz.ong !had plaats gevonden den offi-
cier van jus<titie reeds had aanleiding gegeven
om on 15 November 1937 de brig-ade Kon.
Marechaussee te verbieden onderzoeken in te
stenen in zaken waarbij ooga.nen der gemeente
ps :waren betrolkJke~, ~e\1geeDJ'VOO~.,ge., '~~Jgladî,

DE AA-'iCEKO,\'DlGDE l:VTERPELL.4.TlE ran den
heer W. Drop ouer het buiten dienst stellen van het
marechausseekorps te Oss had qisternamiddaq een
groote schare belangstellenden naar de Tweede Kamer
qelokt, De minister van Justitie, mr. C. M. J. F,
Gosellnç, die zijn beleid in dezen had te verdedigen,

bij aankomst .op het Binnenhof.

(Men zie voor het op deze uiteenzetting
volgende debat op pag. 4.)
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Gedachtenwisseling over kwestie-Oss
droeg bijna geheel

politiek karakter

,,lngrijpen ongehoord."

of er van een strafbaar feit sprake is, hoopt
spr., dat de miniSter dit nog eens.:wil .~erha~~n,
aangezien de heer Kersten onhegTlJpelIJkerwlJ2ie
na de verklaringen van den minister de voor-
stelling heeft gegeven, alsof een strafvervol-
ging tegen geestelijken zou zijn voorkomen
door iJ;lgrijpen van hooger haud.

Spr. heeft één vraag: Waarom is het
niet de recatstreekscne chef, de procu-
reur-generaal geweest, die maatregelen
tegen de gewraakte toestanden heeft
genomen?Interpellant Drop achtte ten slotte het antwoord van minister

Geseling afdoende. - Insinueerende veronder-
stellingen van de Kamerleden Kersten

en Rost van Tonningen,

Zwi;gplicht marechaussee..

een

De herbenoeming van den burge-
meester van Oss onder verantwoorde-
liJkheid van een anderen minister be-
wijst, dat de' verantwoordelijke autori-
teiten geen schuld in dezen burgemees-
ter hebben gevonden.

Voor het corps der Koninklijke Marechaus-
see heeft spr. allen eerbied,

Spr. meent, dat de stand der gees--
telijken geen reden mocht zijn een on-
derzoek achterwege te laten. De gees-
telijken vallen onder het gewone recht.
Bijzondere voorzichtigheid mocht ech-
ter ten aanzien der geestelij~en wel
worden zeëischt. De eisch van gelijk
reent vo';;r allen sluit zeker den eisch
van eerbiediging van burgerljjke rech-
ten in.

Het verheugt spr., dat de minister opkom~n-
de Gestapo-manieren heeft onderdrukt. JUl,St
zij die den ondergang der burgerlijke vrijheid
betreuren, zouden zulks moeten toejuichen.

Kan de miniSter mededeeJing doen aan-
gaande den zwijgplicht, die aan de mare-
chaussee is opgelegd?

De heer Rost van Tenningen heeft de vrij-
moedigheid gehad, na de verklaringen van den
minister, die de eer van het corps marechaus-
see onaangetast heeft gelaten, de beslissing
van den heer- Goseling voor te stellen als een
maatregel der R.K. Staatspartij tegen een haar
belemmerend corps. .

Als die voorstelling niet zoo inbespottelijk
was, zou ze verdienen te' worden weersproken.

De heer Rost van Tonningen heeft van ge-
brek aan mededoogen gesproken. Daar het
stelsel, dat deze afgevaardigde voorstaat, juist
uitingen van mededoogen en van rechtsgevoel
onderdrukt, had hij geen recht zoo te spreken.

Het nut van een interpellatie als deze 18
juist, dat hetgeen in het volk leeft, tot de
regeering kan klinken en openlijk besproken
kan worden. Wat echter zou er in een fascis-
tischen staat zijn gebeurd? De houding van
den heer Rost van Tonningen is wel heel
scheef.

De heer DE GEER (c.h.) zegt, uit de rede
van den minister den stelrigen indruk te heb-
ben gekregen, dat deze naar eer· en goeweten
en zonder verwerpelijke nevenmotieven heeft
gehandelU. Des te meer ste'Lt spr. er pr\is op
dit te verklaren, daar hij begrijpt, dat deze
plichtsbetrachting den minister moeilijk moet
zijn gevallen wegens den schijn, dien hij wist
op zich te laden.

Indien de minister den gang van het recht
opzettelijk ten opzichte der geestelfiken zoude
hebben gestuit, zou dit verwerpelijk zijn ge-
weest. Dit heeft <temintster niet gedaan, net-
geen aJl blijkt uit de vele andere zaken, door
den minister genoemd, waarin de marechaus-
see kennelijk het hoofd kwijt was. Heeft de
heer Kersten dan zulk spinrag in het hoofd,
dat hij de1\gelijke veronderStellingen durft te
uiten tegen den mtnister en zijn ambtgenoo-
ten? Hij zondigt dan wel tegen het negende
gebod! (Applaus).

heeft indirect een weerloos ambtenaar be-
schuldtgd in zijn spreken over de conferentie
van 26 :Maart. Pat er geen sprake is geweest
van pressie op den wachtmeester, neemt spr.
\'liet aan. ..

Spr. heeft in eersten termijn gezegd ZIJn
vaststellingen te doen op inlichtingen, waar-
van hij de bewijzen nog niet .~nhanden ~eft.
:Maar hij hoopt deze bewIJzen te krIJgen.
(R\lmoer).
Pe heer KERSTEN (s.g.) meent niet t€fen

het negende gebod te hebben gesproken, hij
heeft niemand onjuiste motieven willen toe-
schrijven.

De heer DE GEER (c.h.) constateert, dat de
heer Kersten dat wel degelijk gedaan heeft
door zijn beschuldiging, dat de minister in
strijd met zijn ambtsplicht het canonieke
reobt roven ons strafrecht heeft gesteld. Dat
beteekent toch iemand onjuiste motieven aan-
wrijven, Bovendien beticht spr. den mtnister
van leugen en beticht hij de pretestante
ministers om politieke redenen verkeerde daden
te steunen.

De beraadsla~llJgen worden gesloten te
17 u. 13.Allereerst natuurlijk de interpellant zelve,

De heer DROP (s.d.) wil slechts hier en
daar een kantteekening maken.

Spr. vraagt inlichtingen over het ingrijpen
van de marechaussee tegenover het jeugdwerk
en andere gemeentelijke bemoeiingen. Was de
minister vroeger met deze feiten bekend'? Dan
zou het snelle verloop van de beslissingen een
ander karakter krijgen dan dat van spontaneï-
teit.

Er is eigenlijk slechts één voldoende argu-
ment door den minister aangevoerd: het
schenden van de rechten der burgers. Spr.
vraagt of daarvoor nu de snelheid, welke be-
tracht is, noodig is geweest. De minister zou
heel wat rumoer hebben kunnen besparen door
mlnder spontaan op te treden;

Spr. stelt nog eenige vragen:
1. De mintater heeft herhaaldelijk uit rap-

porten geciteerd, Zijn die rapporten alleen tot
stand gekomen ten gevolge van overleg met
den procureur-generaal, en zijn die rappor-
ten verzameld ook in overleg met en onder
instemming van de justitieele autoriteiten, die
onder bevel van den procureur-generaal staan?

Spr. stelt deze vraag, omdat hem is mede-
gedeeld, dat op of omstreeks 26 Maart j.l. ten
parkatte een conferentie is geweest tusschen
den procureur-generaal en de marechaussee
teneinde te bewerken, dat rapporten van voor-
onderzoeken ter zijde zouden worden gelegd.

2.' Treffen de genomen maatregelen de ge-
heele brigade of alleen de leiding van de bri-
gade? Immers de minister heeft slechts van
corrigeerende maatregelen gesproken. Spr.
meent, dat er geen aanleiding is den schijn te
wekken alsof bepaalde menschen worden ge-
troffen.

3. Van tijd tot tijd krijgt men den indruk
van een strijd tusschen de marechaussee en
de locale organen. Is er nu geen grond om te
veronderstellen, dat de procureur-generaal
zich omtrent diensttijden enz. een bevoegdheid
tracht te verwerven, die den divisiecomman-
dant toekomt?

De heer WENDELAAAR (Iib.) zegt, dat de
minister in zijn duidelijk en glashelder be-
toog zijn atkeurtng heeft uitgesproken over
hen, die wantrouwen zaaien. Spr. onderschrijft
dit en wil zich volkomen losmaken van de- '
zuliken. Het is juist om dezen mensenen den
wind uit de zeilen te nemen, dat hij een in-
terpellatte heeft willen aanvragen. Als de heer
Drop het näet gedaan had, zou spr. het op
dezelfde wijze gedaan hebben als de heer Drop.
nl. strikt zakelijk. De minister heeft vol-
komen afdoende geantwoord en spr. meent, dat
het relletje nu uit moet z~in.

voedingsbodem voor een verachtelijk anti-
papisme. Daarom mag echter niet de indruk
worden gewekt, alsof het rechtsapparaat de
geestelijken niet bestrijkt. .

Spr. heeft nog niet begrepen, waarin de ~n-
voorzichtigheid bestaat der marechaussee m-
zake het onderzoek tegen de geestelijken. Het
is in confesso dat er aanwijzingen tegen hen
bestonden, en'dat gaf toch aanleidine tot on-
derzoek Het onderzoek kon best ten doel heb-
ben geh~d de geruchten nu eens definitief d~n
kop in te drukken. Het éclll:~' waaTln~de In
deze zaak is ingegrepen, begrijpt spr. met.,.

De heer TRUIJEN (r.k.) verklaart ZIch
volkomen bevredigd door de verklaringen van
den minister. Spr. heeft vol.doende ver~rouwen
in den minister en z\in raadsleden. tn-dlt debat
zijn dingen gezegd', die spr. niet onweer-
sproken mag laten. Spr. WIJst op de strel!:ge
leer der katholieke 'kerk Inzake de zedelijk-
heid en den ijver der geesteliJkheid op dat punt.
De moraliteit in het Zuiden des lands steekt
zeker niet ongunstig af tegen die in het
Noorden.

GEEN PRESSIE OP DEN
WACHTMEESTER UIT-

GEOEFEND
De Tweede Kamer heeft gisteren de

behandeling voortgezet van de inter-
pellatre-D rop over de marechaussee te
Oss. Na de uiteenzetting van minister
Goseling, waarvan men op pag. 1 het
slot aantreft, voerden nog verschillende
Kamerleden het woord.

Minister antwoordt.

Spr. meent, dat bepaalde personen in de
Marechaussee zijn opgetreden op volstrekt on-
oirbare wijze. Het gaat hier om bepaalde per-
sonen. Maar dan is het ook juist, dat er snel
is gehandeld. Dat zouden de communisten ook
doen. Of het nu noodig was maatregelen te
nemen tegen de brigade in haar geheel, kan
spr. zonder meer niet beoordeeten.

Het verheugt spr., dat de democratie
getoond heeft tegen corruptie en
knoeierij in alle openbaarheid krachtig
en zonder aanzien des persoons te kun-
nen optreden. Deze gedragslijn beveelt
spr. den minister ook voor de toekomst
aan. Het fascisme immers trekt propa-
ganda uit het schandaal. Daarom moet
de minister zelf de schandalen aan-
tasten.

De heer JOEKES (v. d.) merkt op, dat de
maatregelen van den minister een zekere be-
roering hebben gewekt. Het vermoeden werd
geuit, dat tegen zekere groepen der samenle-
ving niet mag worden opgetreden, een vrees, te
erger, daar er geestelijken tegelijk met een
katholieken minister bij zijn betrokkén. Het
doet spr. genoegen, dat men thans enkele
dingen kan vaststellen.
In de eerste plaats gaat het onderzoek in

de zaak Organon ongehinderd voort. In de
tweede plaats was het onderzoek tegen den
"Bankier" reeds afgeloopen. Het staat dan
buiten de mlnisterleele beslissing. In de derde
plaats is in de zaak van de geestelijken van
strafvervolging geen sprake. Het is te be-
treuren, als geestelijken zich zedelijk mis-
dragen. Daar het hier om gaat :ill 4e vraag,

De MINISTER VAN JUSTITIE, de heer
GOSELING is den af:gevaaJrdig:den dankbaar.
Er zijn vragen gest'eld over de administratie
van het jeugdwerk. Deze zaak is spr. bekend
geworden door de behandeling van andere
zaken. Daarom kon deze zaak eerst nu een
motief voor hem worden,

Er zijn veel meer zaken geweest, dan de
zaak tegen den pastoor, dtie maar geen ver-
<lachte kon worden.
De rapporten, die spr. geciteerd heeft, zijn

de eigen verbalen en rapporten der marechaus-
see in strafzaken tegen anderen. Uit hun eigen
verbalen en rapporten blijken hun misgrepen.
Natuurlijk heeft spr. niet de methode gevolgd
van de recherche tegen de politie. De officier
van justitie is geen .politie-ambtenaar, daarom
is het overleg over de .vrijdag genomen beslis-
sing met den procureur-generaal gepleegd.

Het onderhoud op 26 Maart op het parket
van den procureur-generaal is hier ter sprake
gebracht. Hoe is het mogelijk, dat de heer
Drop dat weet? Van zWijgplicht gesproken!
De procureur-generaal zal het niet verteld
hebben.

Op 26 Maart is de wachtmeester, die de
zaa,k tegen de geestelijken in handen had, bij
den procureur-generaalontboden, omdat spr.
geen beSli:ssing wilde nemen, zonder ook deze
zij~e gehoord te hebben. In geen enkel op-
zicht is op den wachtmeester pressie uitge-
oefend. Deze had op 24 Maart reeds in een
rapport verklaard, dat hij de zaak niet zou
voortzetten.

Of de heele brigade zal worden over-
geplaatst, is een zaak van beleid en
humaniteit. De kop gaat er in ieder
geval af en dan komt er onmlddellijk
andere lelding.

Het is niet waar, dat de procureur-generaal
zich zou bemoeien met de dienstindeeling der
marechaussee.

Het aanbrengen bij de marechaussee van de
zaak Organon, kan wel aan het vertrouwen
in de marechaussee te danken zijn geweest.
Maar spr. heeft er over gesproken, omdat
ondermijnende lof ook dit feit aan den speur-
zin van de marechaussee dankt.

Den heer Rost van Tonningen heeft, afge-
scheiden van wat spr. zou zeggen, voorge-
lezen wat hij te zeggen had. Hij heeft een
aanmerking gemaakt op het op schrift stellen
van het antwoord aan den heer Drop. Bij wijze
van vriendelijkheid zegt spr. den afgevaar-
digde, dat het parlementaire gewoonte is bij
Interpellaties den minister inzage te geven
der te stellen .vragen. Verder zal spr. niet ant-
woorden, eenerzijds heeft hij het in eersten
termijn al gedaan, anderzijds zegt de heer
Rost van Tonningen zelf, dat zijn conclusies
berusten op gegevens, die hij ...... nog moet
verkrijgen.

De heer Joekes heeft gevraagd, waarom de
minister, en niet de p. g. heeft ingegrepen.
Mede omdat over deze zaak overleg met den
minister van defensie noodig was, :IJS de ge-
volgde procedure gekozen.

De zaak van de geestelijken bevatte geen
aanwijzingen voor stra:llbare feiten. Of er
afkeurenswaardige feiten waren, weet spr.
niet. Maar het stond vast, dat deze feiten
nooit strafbare feiten zouden kunnen opleve-

Bevolking en marechaussee.

De heer KERSTEN (S. G.) noemt het in-
grijpen van den minister ongehoord. Er z~~-
den heel wat misgrepen gepleegd moeten zIJn
om zulk een ingrijpen te rech tvaardigen.

H.M. de Koningin heeft aan de brigade het
eeremetaal toegekend. De marechaussee te Oss
had een zeer moeilijke positie. De minister
heeft zijn optreden niet kunnen rechtvaar-
digen.

A~-sspr. gaat uitweiden over die zaak-Orga-
non, vraagt de VOORZITTER _l?ijhet onder-
werp te willen blijven. Spr. prijst het optre-
den der marechaussee.
De beslissing van den minister is genomen

in verband met het feit, dat het ·hier. om
roomsche geestelijken ging. Wat heeft de
marechaussee dan misdreven, toen zij een on-
derzoek naar het gedrag van priesters in-
stelde? Minister Goseling heeft zich in dienst
gesteld van het canonieke recht, dat verbiedt
priesters voor den wereldlijken rechter te
brengen. En dit, in ons Geuzenland!
Moet dit anes getolereerd worden, ook dool'

dr, Colijn? Het heeft spr. zeer getroffen, dat
de minister van defensie het met minister
Goseling eens was,

De Roomsche minister van Justitie
en de Roomsche procureur-generaal
hebben pressie geoefend op de mare-
chaussee in het belang der Roomsche
kerk. Brabant wordt meer en meer op-
geëischt als Roomsch gewest. De Pro-
testanten, die daartegen niet strijden,
leveren ons volk verraderlijk over.

Toch heeft spr. nog eenige vragen.
Is het zon toevallig, dat de mare-
chaussee de zaak-Organen in handen
heeft gekregen? Was het geen gevolg
van het vertrouwen der bevOlking. in
de K. M.? .

Staan de feiten, die grond hebben gegeven
tot de beslissing, ook in zooverre vast, dat
de leden der brigade ze erkennen?

Spr. zou met den minister willen consta-
teeren. dat de eer van het corps der mare-
chaussee onbevlekt is gebleven.

De heer ROST VAN TONNINGEN (n.s.b.)
Zegt, dat de wijze, waarop deze interpellatie
is gehouden, geheel aan zijn verwachtingen
beantwoordde. De minister en de heer Drop
Waren het zoo eens, dat de minister de vragen
Van den laatstgenoemde van een getypt vel-
letje kon beantwoorden.

Spr. onthoudt zich van elk vertrouwen. in
den minister. De marechaussee is aan de R.K.
El'taatspartij een doorn in het oog, omdat dit
onpartijdig orgaan een belemmering vormt
voor haar machtspositie.

Spr. herinnert aan den eed, die de minister
op de' grondwet heeft gezworen. Geen woord
van mededeogen is over de meisjes gevallen,
wier d-even voor altijd is geschonden, De
'Marxisten hebben zich over haar vroolijk ge-
maakt. (Ve ron twa a r d i gin g)

De minister, die het wegraken van het dos-
sier Van 't Sandt niet kon ontkennen, doet
geen opentng van zaken. Natuurlijk gaat de
heer Drop de marechaussee te lijf.

Het betoog, dat weg-ens woorden als "har-
teloosheid, luidruchtig gezelschap, insinuatie
e.d." herhaaldelijk met hamerstagen van den
Voorzitter wordt onderbroken, verwijt de
pers, dat zij aan de zaken van Oss eerst aar-
Zelend aandacht heeft besteed.

Men moet niet trachten door futiliteiten de
aandacht der feiten af te leiden.

Op grond van inlichtin.gen, die spr. ten
deele nog moet krijgen, stelt hij het volgende
vast:

1. Wachtmeester De Gier stond klaar tot
de arrestatle van een geestelijke over te gaan.
De procureur-generaal heeft daarover met
hem urenlang gesproken, doch de wachtmees-
ter, die goed katholiek is, stond op zijn plicht.

2. Het is niet waar, dat de marechaussee in
Oss nog surveillancediensten verricht.

Het ingrijpen van den minister moet rus
onduldbaar worden beschouwd. Spr. eischt het
aftreden van dezen minister en van het kabi-
net, dat hem zijn zegen geeft.

De vragen van den heer Van Vessem zijn
door den voorzitter der Eerste Kamer gecen-
sureerd.

Spr. meent, dat de behanedling der inter-
pellatte over deze zaak, die zooveel leed heeft
veroorzaakt, ongepast is. Hij eischt een an-
dÎ.re wijze van behandeling. Zoo niet, dan stelt
!lit kabinet zich buiten het volk.

Tribune ontruimd.

De VOORZITTER verzoekt den spreker zich
te matigen.

De heer KERSTEN zegt, dat nu de kraeht
der marechaussee in Oss is gebroken.

Spr. besluit met een ernstig woord tegen de
steeds toenemende Roomsche overheerschlng
en roept op tot strijd tegen knechting van dit
Geuzenland, dat met het bloed der martelaren
is gedrenkt.

De heer WIJNKOOP (c.p.) heeft geen spijt
van zijn vragen. Het doet spr. genoegen, dat
de interpellatie is gevolgd. Het belang van
deze interpellatie is, dat er klaarheid kome.
Spr. wijst erop, dat zedenschandalen in de
fascistische landen veelvuldig voorkomen. Als
de heer Rost van Tonningen een, nog voor het
antwoord van den minister gehoord te hebben,
opgestelde rede heeft voorgelezen, dan bewijst
hij, dat het hem alleen om het relletje te doen
is geweest. Het doel van de vragen van spr.
was, het demagogische wapen uit de handen
van de fascisten te slaan. Zoowel spr. als de
minister zijn daarin geslaagd. Spr. wenscht
niet mee te doen aan anti-katholieke agitatie.
Dit vaststellende, meent spr., dat moet worden
bevestigd, dat de katholieke geestelijken hier
niet onder een eigen recht kunnen staan.

Op onoirbare wijze opgetreden.

Kwade schijn.
ren.

(Iemand op de publieke tribune klapt
zeer luid en roept daarna met opge-
heven hand "hou zee". De VOORZIT-
TER gelast de tribune te ontruimen,
hetgeen geschiedt.)

De heer VAN DER GOES VAN NATERS
(s. d.) zegt, dat. de critiek hier te lande, naar
men ziet, nog vrij is.

Spr. zou gaarne inlichtingen hebben over
bet antwoord op de eerste vraag van den
heer Wijnkoop. Er is in Europa. nog steeds

De beSlissi!1lg' is .spr. niet l'ioht gevallen,
omdat hij voelde dat hij een kwaden sclhijn
op zich zou iaden, Dit heeft spr. niet weer-
houden de 'reohtszekerheId te handhaven. Wil
men afschaffing van ons strarstetseï, dan moet
men daar bij de Justltiebegrooting maar eens
over spreken. Zoo lang het bestaat, zal spr.
het voor een ieder handhaven.

Er is gesproken over den l!lWijgplicht. Het
verbaast spr., dat de af'geva!liroigden zooveel
dingen weten, die ze alleen uit ambtelijke
rapporten kunnen kennen. In 1935 is door de.
marechaussee te veel gesproken. Spr. heeft
den marechaussee den op het wetboek van
strarvorttertng en op de dáenstvoorschrtîten
berustenden reeds bestaanden zwijgplicht
slechts ten overvloede gewezen, mede in het
belang der mensohen zelf.

De heer DROP (e.d.) tripliceert. Hij acht
het antwoord van den minister afdoende.

Hij wenacht eenige woorden te spreken over
den achtergrond der besproken kwestie. Het
gaat Oom ~de zedenmisdTijven bij de fabriek
Organon. Het is een goede gewoonte over
hangende rechtszaken niet te debatteeren. De
groote zedelijke belangen van de vrouwen en
meisjes in de ondernemingen te Oss mogen
aanleiding zijn op de noodzakelijkheid van
definitieve bescherantng te wijzen. De justitie
kan alleen griJpen naar strafbare feiten. Spr.
hoopt, dat de minister aan deze bescherming
aandacht za! wijden.

De heer ROST VAN TONNINGEN (n.s.b.)
meent, dat men de kern van de zaak heeft
ontweken, De. minister heeft de dossiers voor
óe Karner sea10ten gehouden. De animster



/

De I(amer legt
bij mr. Goseling"s

antwoord.

In het kort kwamen deze vragen, die wij
reeds in ons Avondblad publiceerden, hierop
neer:

1. Welke uitingen in de pers hebben tegen-
stellingen geschapen tusschen de marechaussee
te Oss en andere organen van bestuur en po-
litie?
2. Sinds hoelang is gebleken, dat het opspo-

ringsonderzoek van de brigade te Oss recht-
matige belangen van burgers schond, zoodat

zich in ieder geval veel kunnen besparen door onverwijld ingrijpen geboden was?
minder spontaan in te grtjpen. Dan was zeker 3. Welke bepaalde feiten hebben aanleiding
minder rumoer ontstaan en veelonrust voor- gegeven de order uit te vaardigen, dat de mare.
komen. chaussee zich van opsporingsdiensten moet ont-

houden?
Zijn de rapporten den minister alleen gelei- 4. Wanneer is den minister gebleken van

delijk ingezo ndan door den procureur-gene- een minder goede verstandhouding tusschen
raal, of is eerst allerlei materiaal tegen de marechaussee en gemeentepolitie en hoe wij
brigade verzameld en van andere zijde inge- de minister deze op een goede basis stellen?
zonden? Is er omstreeks 26 Maart een conf'e- 5. Acht de minister het juist, dat de brigade
rentie geweest. van halfdrie tot elf uur. van te Oss bewakings- en surveillancediensten doet,
den. procureur-generaal met de Marechaussee, terwijl zij haar voornaamste taak, waarvoor
waarbij de procureur-generaal gepoogd zou zij indert\jd is versterkt, niet mag uitoefenen?
hebben. bepaalde rapporten terzijde te doen 6. Moet de minister niet erkennen, dat het
leggen en onderzoekingen te doen beëindigen? gevoel van rechtszekerheid aangetast kan zijn,
Zal voorts ten aanzien van de brigade-Oss nu mgegrepen wordt op een oogenblik, dat een
alleen een corrigeerende maatregel worden gerechtelijk onderzoek wordt gedaan in andere
toegepast? Er is ongetwijfeld geen enkele aan- t kringen der bevolking dan die, waarin sinds
leiding om den schijn te vestigen, dat som- 1935 misdrijven werden opgespoord? Hoe wil
mige manschappen door den loop der gebeur- de. minister de waarborgen voor rechtszeker-
tenissen extra zouden Zijn getroffen. held herstellen of versterken?

Telkens weer krijgt men een indruk van
strijd tusschen de locale politieorganen te Oss. ANTWOORDEN.
Is het ,niet zoo.: dat de procureur-generaal zich
bemoeit men de taak en bevoegdheden van
den districtscommandant der Marechaussee?

Interpellatie
gesloten.

over Oss
Het 'I'weede Kamer.
lid Drop (s.d.) op het

spreekgestoelte
tijdens zijn rede,
waarmede het debat
over minister Gose-
ling's optreden jegens
de brigade Oss der
Kon. Marechaussee
werd Ingeletd, Rechts
zittend de voorzitter
der Tweede Kamer, mr. J_ R. H. van
Schaik; aan zijn rechterhand de grifficl',

mr, L. A. Kesper.

zich

(Van onzen parlementairen redacteur.)
's-GRAVENHAGE, 7 April. - De Interpella-

tic-Drop over de gebeurtenissen in Oss heeft
hedenmiddag in de Tweede Kamer ruim vier
uren gespannen aandacht gehad van allen, die
deze parlementaire gedaehtenwisseling, hetzij
beneden in de zaal, hetzij van den hooge, heb-
ben bijgewoond.

Vele leden hebben aan de discus-
sies deelgenomen, welke ten slotte
niet geleid hebben tot een concrete
uitspraak van de Kamer.

De meeste leden bleken, nadat mi-
nister Goseling tweemaal zijn beleid
had verdedigd, geen aanleiding meer
te hebben tot het verder formuleeren
van critiek ten opzichte van zijn op-
treden jegens de brigade der Konink-
lijke marechaussee te Oss.7TJN antwoord in eersten terrnijn voortzet-

tend, verklaarde de minister, dat hij zich
geruimen tijd van te voren op de hoogte had
laten houden over de gedragingen van deze
op hol geslagen brigade en haar Ielding. Ten
slotte was ingrijpen, ook in het eLgen belang
van die menschen, noodzakelijk. Vrijdag jl.
heeft de inspecteur der marechaussee alle
dossiers bestudeerd en Zaterdagavond heeft
de mini-ster de zaak met hem besproken, na-
dat i.nmiddels op 1 April ÇvI' e u g ct e) de op-
spormgsbevüegdiheid tijdelijk was stopgezet.
Dit gold dus alleen den opspormgsarbeld, de
mannen zijn niet geconsigneerd geworden.
Thans worden de mutaties uitgevoerd en over
eenige dagen is de gereorganiseerde brigado
weder in volle functie.

Vervolgens kwam de minister tot de cate-
C gorische beantwoording van de gestelde vra-
II gen, waarbij o.m. nog bleek, dat hij gedurende

- acht dagen zich met deze zaak had bezigge-I) houden, alvorens Zaterdag in te grUpen.
Deze antwoorden publiceeren wij elders.
Ten slotte betoogde de minister. dat de eer

van het Korps Marechaussee niet is aangetast,
zoo voelt men het ook in het korps zelf. Ook
de regeering heeft niet minder vertrouwen in
het korps, doch zij zal niet dulden, dat dit
vertrouwen geschokt wordt door gewroet van
buiten af. De regeering heeft dit instrument
thans misschien meer dan ooit ten volle noodig.
Daarnaast moet er zijn, volle erkenning van
de rechten der burgers. Moge het onderling
vertrouwen tusschen regeering, korps en volk
door deze discussie versterkt zijn, besloot de
minister.

Interpellant niet tevreden.
De heer D I' a p was verwonderd over het

opduiken van allerlei bljkomsttgs gebeurtenis-
sen in het antwoord van den minister. zoo de
mededeeling over het jeugdwerk en andere,
weinig recente zaken.

Kende d~ minister deze zaken een halfjaar
geleden al, zoo niet, waarom dan nu opeens dit
krachtig optreden?
Er is eigenlijk Jllaar één argument voor den

krassen maatregel gebleken: de wijze van ver-
hocren in bepaalde zaken. De minister had

WI II' "?,waarom .Joeva l~ .
De heer Wen del a a I' (lib.) was thans

dubbel verheugd, dat deze interpellatie op. Z?O
korten termijn gehouden is en was den mims-
ter erkentelitk voor de duidelijke en afdoende
inlichtingen: welke hij heeft verstrekt. En-
kele kantteekentngen moeten echter wel ge-
maakt worden.

Waarom kwam een klaagster "toevallig" bij
de marechaussee? Kan men in Oss niet meer
vertrouwen in dit korps hebben dan in de po-
litie? De minister heeft uit de dossiers enkele
gevallen medegedeeld. maar zUn de betroklee-
nen ook op die dossiers gehoord? Staan in
<1itopzicht alle feiten vast? In de kringen der
marechaussee bestaat ontevredenheid over dit
verzamelen van gegevens door Justitie-autori-
teiten. .

Deze zaak moge thans zijn afgedaan, het is
verheugend, dat de eer van het korps onbe-
vlekt is gebleven.

De heer Roat van Tonniongen (n.s.b.) I

I had wel gedacht, dat de interpellatie zoo zou
verloopen, dat hoort bij het systeem. De heer
Drop en de minister waren het bij voorbaat al
eens! (r u moe 1'). De N.S.B. vertrouwt dezen
minister, als vertegenwoordiger van het poli-
tiek katholicisme, niet. De onpartijdige mare-
chaussee is der R.K. Staatspartij een doorn in
het oog. Thans heeft de minister, in strijd met
zijn eed, het korps het zwijgen opgelegd. Met
groote harteloosheid jegens de meisjes, wier
leven is geschonden (I' u moe 1', ge ham e 1')
heeft de minister geantwoord. Waarom laat de
minister de dossiers niet inzien? Niet wij, de
minister heeft de Koningin in het debat be-
trokken.
Natuurlijk gaat de heer Drop de marechaus-

see te lijf (daverende vreugde).
Mijnheer de voorzitter, wilt u dit luidruchtig

gezelschap tot de orde roepen? (g e ham e 1').
De insinuaties over hardhandig optreden

moeten bewezen worden of ingetrokken.
Onder luid gehamer roept de voorzitter

daarna den spreker tot de orde, wanneer deze
over "de hooge onderwereld" spreekt.
De heer Ros t van Ton n i n gen: de mi-

nister heeft slechts stamelende verontschul-
digingen gemaakt. De arrestatie van den ban-
kier geschiedde met medeweten van den pro-
cureur-generaal. Men moet nu niet trachten
door futiliteiten de aandacht van de hoofdzaak

Wat interpellant

neer

.Publieke tribune ontruimd.

vroeg
• •wat munster

antwoordde.
en

IN de Tweede Kamer heeft, zooals
reeds gemeld, de heer Drop een aan-

tal concrete vragen geformuleerd over
het beleid van den minister van Justi-
tie in zake de geruchtmakende gebeur-
tenissen te Oss.

VRAGEN.

Tijdens de debatten in de Tweede Kamer
over het optreden der Koninklijke Marechaus-
see in Oss werd op de publieke tribune geap-
plaudisseerd, toen de heer Rost van Tonnin-
gen aan bet woord was.
Op last van den president is toen de publte-

ke tribune ontruimd.

1. Niet wel is aan te nemen, dat interpellant
onbekend zou zijn met de irr min of meer sen.
sationeelen vorm gestelde beschouwingen in
eenige bladen, waarbij, mede naar aanleidt ng
van een ernstige zedenzaak te Oss. ten. koste
van den burgemeester van die gemeente en de
plaatselijke politie, de activiteit der konink-
lijke marechaussee overmatig werd geprezen,
Met nadruk werd gewezen op tegenstellingen
tusschen beide soorten politie en -het gezag
van het hoofd van plaatselijke politie tegen-
over de in bijstand werkende rijkspolitie werd
aangetast en ondermijnd.
Deze campagne moet, naar mijn oordeel,

mede ongunstig hebben gewerkt'op de mentall-
teit der marechaussee.
2. Gedurende het verloop van een achttal

dagen zijn mij die methoden. geleidelijk uit
verbalen en rapporten bekend geworden. On.
verwijld ingrijpen was te meer geboden. om-
dat de wijze. waarop het onderzoek in de
zaak der jeugdwerkloozenzorg had plaats ge-
vonden. den officier van Justitie reeds aanlel-
ding had gegeven om op 15 November 1937

af te leiden. Wachtmeester De Gier, zelf een
trouw katholiek, achtte zich verplicht, een
pastoor te arresteeren. Hiertegen rees verzet
bij den officier van Justitie en toen De Gier
niet wilde wijken, is de minister in de zaak
gemengd.
Het optreden van dezen minister is onduld-

baar. Wie het wèl meent met de rechtszeker-
heid in ons land moet zijn aftreden eischen
en het heengaan van het geheele kabinet.
Wanneer de Kamer genoegen neemt met een
dergelijke behandeling van deze zaak, stelt z~i
zich buiten het volk.
Als dan op de publieke tribune applaus

klinkt, terwijl twee mannen daar met uitge-
sterkten arm eenige malen "bravo, houzee" roe-
pen, geeft de voorzitter last de tribune te ont-
ruimen, hetgeen vlot geschiedt.
Als de rust is teruggekeerd, constateert de

heer v. d. Go e s van Nat ers (s.d.), dat
een geruchtmakende liquidatie als van de zaak-
Röhm in Duitschland, gelukkig hier te lande
niet mogelijk is.

(Zie verder pagina 2, eerste kolom).

de brigade Kon. Marechaussee te verbieden
ouderzoeken in te stellen in zaken, waarbij
organen der gemeente Oss waren betrokken.
betgeen voor de brigade der K. M. een ern-
stige waarschuwing moet zjjn geweest.
3. Tot de bedoelde opdracht hebben aanlei-

ding gegeven de volgende feiten:
a. Zaak v. Q. H.:
opmaken van processen-verbaal t.a.v. feiten,

die reeds geruimen tijd zijn verjaard en waar-
van de belangen zoo gering waren. dat. al
ware de verjartngstermljn nog niet voltooid
geweest, een opsporingsonderzoek niet oppor-
tuun was te achten. Arrestatie en de wijze
waarop zulks geschiedde. Huiszoeking en In-
beslagneming geheel archief op eigen gezag.
De aan deze heele zaak gegeven ruchtbaar-
heid.
b. Zaak opzichters-werkverschaffing:
ondanks mededeeling van het hoofd van

politie van Oss, dat hem bij onderzoek geble-
ken was, dat het hier geen strafbaar feit be-
trof, werd overgegaan tot arrestatie van die
twee jonge menschen, welke bij voorgeleiding
na vier dagen door den officier van Justitie
werden in vrijheid gesteld. Indien van eenig
strafbaar feit sprake zou zijn geweest, had dit
geen hoogere waarde kunnen betreffen dan
ongeveer f 10.-. Veel ruchtbaarheid. waar-
door gemeentelijke gezagsdragers volkomen
ten onrechte in een kwaad daglicht werden
gesteld. (Zie antwoord op vraag 2).
c. Onrechtmatige arrestatie in een van den

aanvang af als civielrechtelijk te onderkennen
financieele kwestie. waarbij klaarblljkeltjk de
bedoeling heeft voorgezeten door vrijheidsbe-
rooving pressie tot oplossing der kwestie in
een bepaalde richting uit te oefenen.
d. Onderzoekingen tegen de beide geestelij-

ken. In beide gevallen een uitvoerig onderzoek,
terwijl vaststond, dat van een strafbaar feit
geen sprake was. Verhoor van verschillende
minderjarigen. Een minderjarige, die eerder
reeds had verklaard, dat met hem niets was
voorgevallen, gehoord in het bijzijn van den
aangever, die 18 strafvonnissen tegen zich zag
gewezen en ook bij de Kon. marechaussee als
zeer ongunstig bekend stond. Ruchtbaarheid
omtrent die zaken.
e. Gegrànde verdenking van mishandeling

van een persoon, verdacht van overtreding der
Vuurwapenwet, ten einde hem tot bekentenis
te brengen.
f. In verbalen in strijd met de waarheid ver-

klaren, op last of met. medeweten van den offi-
cier van Justiti'e te handelen.
4. Het is mij bekend, dat de verhouding tus-

schen Kon.. marechaussee en gemeentepolitie
na in 1934 en 1935 aanvankelijk slecht te zijn
geweest, aanzienlijk is verbeterd onder leiding
van den vorigen opperwachtmeester en we-
der ernstig is verstoord sedert de herplaatsing
in Oss van den' tegcnwoordigen hrtgadecom-
mandant. Verwacht mag worden, dat de goede
verhoudlng zal worden hersteld door den eerst-
genoemden opperwachtmeester, die juist met
het. oog daarop wordt teruggeplaatst.
.5.. Deze voorloopige maatregel werd door

noodzakelijkheid geboden. Een voorname taak
van de versterkte brigade ligt in de beoere-
ning mede der preventieve politie, het door
haar gezag en waakzaamheid voorkomen van
strafbare feiten. Het ware onjuist geweest de
brigade daarvan te ontheffen.
6. De .iuistheid van hetgeen in deze vraag

wordt gesuggereerd kan ik in geen enkel op-
zicht erkennen. Daargelaten de vraag of de
'jonge opzichters der werkverschaffing, de op.
treder der Vuurwapenwet, de winkelier B. en
zelfs de assurantiebezorger v. d. H. behooren r
tot de vooraanstaa,nde kringen van Oss, die,
zooals ook enkele bladen hebben geïnsinueerd,
thans tegen de onderzoekingen der actieve
marechaussee's zouden moeten worden be-
schermd, merk ik op, dat ik geen onrechtma-
tig optreden duld ten aanzien van eenig per-
soon tot welken rang en stand deze ook mocht

__ - '\\\i'I

~ De door het optreden der Kon. ma-
be ooren~e in het algemeen in gevaar ge-~~~~~~:srechtszekerheid zal worden her~teld

versterkt doordat door den betro en
~n hef ir: overleg met mijn ambtgenoot
~~~P~efensie en mij het noodige ter vervan·
ging van personeel wordt verricht.
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DE INTERPELLATIE-
DROP.

(Vervolg van pagina 1.)

Spr. hoopte, dat de minister geen voet zal
geven aan verfoeilijke anti-katholieke tenden-
zen. Tegen de twee geestelijken waren eenige
aanwijzingen gerezen, zij het, dat zij niet straf-
baar waren. De wachtmeester zag zalf ook in,
dat er geen strafrechtelijke' vervolging kon
geschieden. Waarom heeft de minister nu met
zooveel éclat ingegrepen? Wil de minister nog
eens. uitdrukkelijk verklaren, dat ook ten de-
ze in Nederland nimmer onderscheid gemaakt
zal worden tusschen de burgers?

De heer T r u yen (r.k.) was door den mi-
nister volkomen bevredigd. De misstanden te
Oss mag men echter niet in verband brengen
met de R.K. Staatspartij. De geestelijkheid
streeft er naar de jeugd van zedebederf. af te
houden en de Brabantscha jeugd steekt niet on-
gunstig af b~j die van andere tndustrieele
centra,

De geestelijken hebben dezelfde rechten als
andere burgers, doch buitengewone voorzich-
tigheid was in dezen geboden, omdat de hoog-
heid van de geestelijkheid een van haar kost-
baa'rste goederen is. Dat die voorzichtigheid
niet in acht is genomen, is wel gebleken. Van
Gestapo-methoden is men in Nederland niet
gediend.

De heer K ers ten (Staatk. Geref.) vervol-
gens had na tuut-lijk weinig goeds te zeggen
van het optreden van "dezen roomschen mi-
nister". Spr. stelde de verdiensten van de ma-
rechaussee in het licht en herinnerde aan de
onderscheiding door de Koningin. De maat-
regelen van den minister staan niet in ver-
houding tot de fouten in het optreden van de
marechaussee. Het gold roornsche priesters,
daarom heeft de minister ingegrepen - on-
middellijk werd de marechaussee toen het
zwijgen opgelegd. De minister heeft in strijd
met het Nederlandsche recht gehandeld en
dr. Colijn verzet er zich niet tegen. Dat is het
gevolg van de coalitie. Hier zijn Nederland-
sche burgers onttrokken aan den Nederland-
schen rechter. Het gE;beurde te Oss moet het
protestantsche volk van Nederland de oogen
openen!

De heer Wijn k a Q p (c.p.n.) betoogde,. dat
het er om gaat, of het nu buiten kijf is, dat er
hier te lande geen afzonderlijk recht geldt voor
geestelijken. Deze zaak blijkt niet te betreffen
het corps marechaussee als zoodanig, doch be-
paalde personen. Of het nu noodig was, op te
treden tegen de geheele brigade zooals gebeurd
is, stond voor spr. nog niet vast. In Nederland
moet VOOl' iedereen gelijk reent gelden en blij-
ven gelden.

De heer Joe k e s (v.d.) meende, dat de in-
tel'pellat.ie verhelderend heeft. gewerkt_ Men
had zich afgevraagd van sommige zijden of
deze minister hier juist ingreep, omdat en zoo-
dra er katholieke geestelijken in het spel
waren.

De minister heeft echter duidelijk verhelde-
rende mededeelingen gedaan. De zaak tegen
de.i industr-ieel blijkt op zichzelf te staan, de
zaak tegen den - g. "banltier" is reeds afge-
loopen, tegenover de geestelijken is voor een
strafvervolging geen aanleiding. Het is te be-
treuren, dat de heer Kersten, zelf geestelijk be-
dienaar, gesproken heeft zooals h\j gedaan
heeft.

Eén punt was spe. niet duidelijk, waarom
heeft de minister uit eigen initiatief moeten
ingl'ijpen? Waarom heeft de directe chef. de
procureur-generaal, niet ingegrepen en geen
maatregelen voorgesteld? Heeft de minister den
manschappen der brtgade-Oss een 'zwijgplicht
opgelegd?

Van nat-soc. zijde moest men zich in deze
zaak beperking opleggen. In dat systeem is
geen plaats voor openlijk herstel van het rechts-
gevoel. Bi.i de demoeratie is dit gelukkig an-
del'S. I

Met den heer Kersten had de heer D e Gee r
(c.h.) , die overtuigd was dat de mintster- naar
eer en geweten gedaan heeft wat hij 'zijn
plicht achtte, een appeltje te schillen. De heer
Kersten heeft maar als een axioma aangene-
·men, dat de minister het kanoniek recht zou
hebben eloen praevaleeren en dat de protes-
tantsche partijen der rechterzijde nu om
coalitiebelangen zouden zwijgen? Wat zijn dat
voor spinraggen?

Minister weder aan 't woord.
Minister G o's eli 11 g was er-kentelijk voor

de ondervonden blijken van geloof in zijn
guede trouwen vertrouwen in de redelijkheid
van zijn optreden.

Op z!en-komen-spe1en in gevallen als te Oss
~ is niet verantwoord. Op een gegeven oogen-

blik moest worden ingegrepen. In deze zaak
z ijn alleen gebruikt de eigen rapporten en
verbalen dermarechaussee, van de mensenen
zelf'. Hier was geen recherche-arbeid van de
eerie poli tie tegen de andere." Er is alle over-
leg gepleegd met den procureur-generaal te
:s-H ertegen bosch.

Op 26 Maart is een bespreking gehouden ten
parkatte met een der wachtmeesters, maar
hoe weet men dit als er zwijgplicht zou zijn?
Inderdaad is dien dag de wachtmeester in
kwestie ontboden en er is een lang zoo men
. 'I

WIl. verhoor geweest, o. m.· over de zaak tegel; I
een der geestelijken. Van pressen is geen
sprake geweest. Op 24.Maart had hij reeds in
gezien. de zaak niet te kunnen doorzetten.

. De manschappen gaan nu eens een tijdje
uit elkaar, maar er blijft een even' sterke bri-
gade te Oss. De procureur-generaal bemoeit
zich niet met zaken welke hem niet aangaan
zooals de dienstindeeling. De minister waar-
schuwde voorts voor wat hij noemde .vonder
mijnende lof". -

De minister zou tegenover den heer Rost
van ,!onnin?en volstaan met een "vriendelijk-
heid : een mterpellant zendt nu eenmaal uit
hoffelijkheid steeds zijn vragen te voren in,
men was het te voren dus niet eens geworden
in deze. zaak. Overigens heeft deze afgevaar·
d igrie dmgen beweerd, waarvan hijzelf zeide.
de bewijzen nog niet te hebben. 1

Ten slotte besprak de minister nog eens de
zaken der geestelijken en den zwijgplicht.

Er waren geen aanwijzingen voor str-afbare
fei ten ten laste van de beide geestelijken; hier-
merle WIlde spr. verder niets zeggen omtrent
het eventueele over-ige karakter van hun be-
weerde handelingen.

. Bi~= ;~~~!~n~C~:I.~ee:~~k ~~~ll~c!~~~~'1
mi ntster zich· niet van zijn plicht te laren
atbreugen doof' de mogelijkheid van een val-
snhen schijn tegen zich te krijgen_ Het wet-
boek van Strafrecht hestaat en geldt nog, en
zoolang dit het gr-val is, zullen ook geeste-
lijken Diet anders dan andere burgei-s be.
handeld worden,

V(Jar de marechaussee heeft steeds absolute
zwijgplicht gegolden, doch reeds sedert 1935
werd er te Oss veel te veel gepraat en die be-
staande plicht is den mensch en nu nog eens
onder het oog gebr-acht.

De heer Dra p verklaarde nadruk kelijk,
over cle 8-urige bespreking ten parkatte geen
medecleeling te hebben ontvangen van de ma-
rechaussco en vroeg voorts ernstige aandacht
voor moreele bescherming voor vrOLlwelijk fa-

IbrlekspCÎ'sorleel. Aan de activiteit der o-emeente-
politie is zachtst gesproken in dezen btoch wel
twijfel gerezen.

Volgens den heer Ros t van Ton n in gen
waren de poli tieke partijen het weer eens eens,
houdt de minister de dossier-s voor de Kamer
gesloten en is de zwijgplicht voor de mare-
chaussee verscherpt ten behoeve van bepaalde
personen.

I?e minister heeft de Kamer onvolledig voor-
gelicht en deze neemt hiermede genoegen.
Weerlooze meisjes zijn verkracht, maar in de
democratie is geen recht.

Natuurlijk hield de heer K ers ten aan zijn
Roomsche aanmatiging vast, hetgeen hem een
nieuwe repr-imands van den heer De Gee r
bezorgde: cle minister is alleen opgekomen voor
de rechtszekerheid. dit is. nu wel gebleken,

De minister had geen br-hoctte aan een
dor-den termijn en daarna h"eft de IT 0 0 r-
zit ter te eutm 5 uur de tnterp ellatfe ge-
sloten met een woord van dank aan den mi.
nister en daarna de vergadering gesloten.

Tot na Paschen gaat de Kamer nu naar
huis.



'v rIJ vreezen, dat door het optreden van
\IV minister Goseling de lijdensgeschiedenis
van Oss slechts opnieuw is verlengd. Z~i,
die in het verleden geroepen waren om in deze
gemeente normale toestanden te herstellen,
hebben in een lange reeks van jaren schrome-
lijk hun plicht verzuimd. De burgemeester, de
commissaris der Koningin, de rechterlijke auto-
riteiten en een gedeelte der kerkelijke over-
heid moesten uit Amsterdam vernemen, dat
er te Oss misstanden bestonden. Natuurtijk
werd, hetgeen wij schreven, als sensatie ge-
brandmerkt, maar op den duur moest men
voor de kracht der feiten zwichten. De mare-
chaussee werd te Oss versterkt en een tijdlang
namen de gebeurtenissen het normale verloop.
Het zou een wonder geweest zijn, indien de-
zelfde autoriteiten, die door de buitenwacht I
op haar plicht moesten worden gewezen, van
ganseher harte zouden hebben medegewerkt.
Zoo er ooit reden was om een gemeente 'een
riteuwen energieken burgemeester te geven
dan bestond die reden voor de gemeente Oss.
Dat zou echter gelijk hebben gestaan met een
'schuldbekentenis van hen. die jarenlang de
Ossche misstanden hadden geduld.
Het was een noodlottig oogenblik. toen de

Katholieke Staatspartij zich vereenzelvig!'le
met de lieden, die in de vervanging van den
heer Ploegmakers een afkeuring van hun eigen
beleid zagen. Van dat oogenblik af was niet
langer de uitroeiing van de misdaad het voor-
naamste doel, maar moest alles samenwerken
om geknakte reputaties op te fleuren.
Daaraan heeft ook minister Goseling meege-

daan. Hij kan burgemeester Ploegmakers en
den overigen Ossehen notabelen de hand geven,
maar het gezond denkende deel van Nederland
houdt het met den eenvoudigen wachtmeester,
die gister-m in de Tweede Kamer geen enkelen
hem waardigen verdediger vond.

OOK na het requisitoir, dat de minister van
Justitie gisteren tegen de Ossche mare-

chaussee heeft gehouden, zijn wij er nog geens-
zins van overtuigd, dat deze ambtenaren heb-
ben gefaald. Men moet wel bedenken, dat het-
geen door 'den minister te berde werd gebracht,
het resultaat was van een langdurige spionnage
door ambtenaren tegen ambtenaren gevoerd.
Bovendien hadden de beschuldigden geen enlcel
middel van verweer, want hij, die de beschul-
digingen uitsprak, had den aangeklaagden
zwijgplicht opgelegd.
Hoe strikt deze zich aan die order hebben

gehouden, bleek uit de gebrekkige informaties,
waarover de interpellanten beschikten. Het
slechtst geïnformeerd was nog de nationaal-
socialistische spreker, die enkele aperte on-
juistheden zeide. Inderdaad, de marechaussees
zijn kerels uit één stuk: als het den dienst
geldt, zijn zij bereid ook eigen belangen op te
offeren.

natte
voetzoeker'.

De aanklager op het Bin~
nonhof. de gemuilkorfde
beschuldigden in Oss, en
géén verdediger.

WIJ hebben ons geen oogenblik de illusie
gemaakt, dat wachtmeester De Gier het

pleit tegen minister Goseling kon winnen, want
politiek gesproken is deze minister onaantast-
baar. Wie met de Katholieke Staatspartij wil
samenwerken kan den heer Goseling niet op
een kritiek moment in den steek laten, daar

I diens verleden hem tot den voornaamsten
\ exponent dier organisatie heeft gemaakt. Een
hem toegebracht échec zou ons land in een
langdurige ministercrisis hebben gestort. Het
was daarom te voorzien, dat noch van anti-
revolutionnaire, noch van chrtstelljk-hiatortschc
zijde hulp voor de marechaussee zou komen.
Deze lieden moesten ja zeggen, ook al zei hun
hart neen, en al komt een groot gedeelte van
hun kiezers een oogenblik in opstand.
Geheel anders stonden de oppositiepartijen

I
er voor. Wie herinnert zich niet de felle debat- ,
ten, die in het verleden vaak van linksch tegen
rechtsch of van rechtsch tegen linksch werden
gevoerd? Daarmede vergeleken was de interpel-
latie-Drop niet veel meer dan een natte voet-
zoeker. De liberale en vrijzinnige secondanten
van den socialistischen spreker overtroffen
hem nog in welwillendheid jegens den minis-
ter. Slechts ds. Kersten en de nationaal-socia-
listen namen geen blad voor den mond.
De fighting spirit bij Iinksch is blijkbaar

dood en begraven.

\ fEEL opgehelderd *h:e:t de redevoering van I
minister Goseling niet. Wie werkt maakt'

fouten en dat zalook wel met de marechaussee
het geval zijn geweest. Waren echter die fouten

I zou groet, dat de Ossche brigade ten aan-
schouwen van geheel Nederland moest worden
gedesavoueerd? Nemen wij echter een oogen-
blik aan, dat maatregelen vtnnoogerhand nood-
zakelijk waren. In dat geval was niets gemak-
kelijker dan de samenstelling van de mare-
chaussee-brigade te Oss te wijzigen, zonderdatIde buitenwereld er aanstoot aan nam. Slechts
zou dat eenigen tijd hebben gevorderd. I
Ziehier het zwakste punt: de minister had .

haast. Hij wilde tot iederen prijs verhinderen,
dat onderzoekingen, waarmede de marechaus-
sees bezig waren zouden worden voortgezet,
ook al kwam daardoor het geheele land op
stelten te staan. 'Varen deze onderzoekingen
dan zoo gevaarlijk? Niemand zal durven be-
weren, dat zij, tegen wie deze onderzoekingen'
gingen, hoven alle verdenking waren verheven,
of dat zij het waard waren, dat het geheele
I, lel voor hen in beroering werd gebracht.
Hadde deze minister zooveel staatsmansbeleid
als hij invloed heeft!
Groote schade was dan voorkomen.

..•

* ..
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De
TWEEDE KAMER - hij doelde hier natuurlijk op ds. Kersten -

tot den minister beschuldigingen durfde rich-
ten, waarvan vaststaat, dat zij onwaar zijn.
Ook de heer Rost van Tormingen kreeg een

veeg uit de pan. Waar zouden wij met een
uiting van gekrenkt rechtsgevoel blijven onder
het stelsel dat de N. S. B. voorstaat? De heer
-Joekes noemde de houding der N. S. B. in hoo-
ge mate onwaarachtig.
Thans klonken er bravo's door de Kamer.
In een slotwoord beantwoordde minister GO-

SELING verschillende gestelde vragen en op-
merkingen zeer zakelijk. Het is waar, dat de
zaak der geestelijken de belangrijkste was en er
moest snel gehandeld worden, omdat de toe-
stand geen minuut langer mocht worden be-
stendigd.

gebeur-terrissen te Oss

De minister besloot met te constateeren, dat
de eer van het C01'PS niet is aangetast en d1'lt

Om opheldering, om uitbanning van mis- het vertrouwen van de regeering in het corps
verstand was het den heer Drop, zooals deze

uitdrukkelijk zei- niet verzwakt WR:Ii. Dit vertrouwen is door ge-
de, dan ook te wroet van buiten af alleen maar in gevaar ge-
doen. Hij vroeg bracht. Indien het door deze Interpellatie ver-
een nadere verkla, sterkt is, aldus de minister, dan mag dit een ge-
ring, waarom de lukkig resultaat genoemd worden,
minister van Justi-
tie ingegrepen had
In een gerechtelijke
kwestie te Oss.
Heel de Ossche

Marechaussee-
brigade is per 1
April buiten dienst
gesteld door den

Een Jicht applausje weerklonk toen de minis-
ter uitgesproken was en 't merkwaardige, zeld-
zame geval deed zich voor, dat een mterpellant
zich had laten overtuigen. Slechts op enkele
kleine onderdeelen vroeg de heer Drop nog na-
dere inlichtingen.
Terecht kon de heer WENDELAAR (liberaal)

opmerken dat het glasheldere betoog van den
minister de Ossche zaak volkomen had opge-
helderd. Van twee zijden bleef men echter in de
contramine. En van welke twee zijden?
Ondanks alle weerleggingen bleef de heer

ROST VAN TONNINGEN (N. S. B.) alle las-
terpraatjes over het ingrijpen der regeerins
stokstijf volhouden. Hij eischte het aftreden
van den minister, ja zelfs van het geheele ka-
binet. Dit toch had alles getolereerd.
Het anti-papisme van ds. KERSTEN (Staatk.

Ger.) was natuurlijk door den gang van zaken
In de Kamer, waarbij zoo maar een Roomsche
minister gelijk kreeg in een zaak, waar zoo
heerlijk anti-Roomach schandaal kon gemaakt
worden, allerminst tevreden. Hij had den in-
druk gekregen (!) dat een R. K. minister hier
katholieke priesters aan den rechter had wil-
len onttrekken en hij ptotesteerde tegen de
Roomsche knechting van dit Geuzenland. Nu I
ja, dat was dan ook ds. Kersten.
Opmerkelijk was, dat de heer WIJNKOOP I

(Comm.) constateerde, dat van deze zaak een
anti-papistisch relletje gemaakt was en hij zei-

Abusievelijk construeerde de heer Drop hier de's ministers optreden volkomen te kunnen
echter de tegenstelling, dat de ZUivering del' billijken.
Ossche onderwereld lof geoogst had, terwijl er Het is de verdienste van den heer TRUYEN
v~n hongerhand ingegrepen wordt, nu een ban, (R. K. S. P.), dat hij er met nadruk op gewezen
kier en een..fabrlkanj, - en misschien ook en- heeft, hoe de R. K. Kerk onafgebroken in de
kele geestelijken - in het gedrang komen. weer Is, om te waken voor de zedelijkheid.

I De moraliteit van Brabant steekt waarlijk
Het antwoord van minister 'n~et ..~ngunstig .af bij die ..van Noordelijker p~o-

vmcien. De belde geestelijken vallen natuurlijk
Goseling in geval van strafbaar feit onder het voor alle

burgers geldend reent, doch men vergate niet
dat beschuldigingen tegen een geestelijke steeds
dubbel ernstig worden gevoeld. Men moet er
dan ook dubbel voorztchtig mee zijn, vooral
omdat het hier katholieke .geestelijken en ••••
een katholiek minister betreft.
Aldus sprak later de heer JOEKES (V.D.)

over de affaire, welke zulk een beroering over
het land gebracht heeft. Men moet het In
hooge mate betreuren als geestelijken zich mts-
dragen, maar hier stond vast, dat voor vervol-
ging geen aan1eiding bestond. Daarom betreurt
de heer Joekes, dat een Bedienaar des Woords

INTERPELLATIE-DROP

Minister Goseling heeft de zaken
in zoo'n helder licht geplaatst,

dat niets geheimzinnigs
overbleef

Het vertrouwen in het
recht vlersterkt

DEN HAAG. 7 April 1938.

De zucht naar sensatie heeft van-
middag heel wat ondefinieerbare ele-
menten naar het Haagsche Binnenhof
gelokt. Toen de Tweede Kamer in
ernstig beraad gisterenmiddag over-
woog, een groote, nationale daad te
stellen, n.I. de middelen goed te keu-
ren tot dekking van een deel der
noodzakelijke nieuwe defensie-uit-
gaven, toen zat er hier en daar een
eenzaam luisteraar op de beide tri-
bunes, maar nu er vanrniclclag sen-
satie verwacht werd en onthulling
van schandaaltjes, nu waren beide tri-
bunes te klein.

Als men de trtbuntsten zOO eens aankeek,
kon men zich niet de overtuiging eigen maken,
dat gezonde belangstelling bij de meesten van
hen de drijfveer tot een gang naar het
Binnenhof geweest was!
Hoezeer zijn deze brave lieden bedrogen uit-

gekomenl
De interpellant, de heer DROP (S. D. A. P.)

stelde zijn vragen met daarbij behoorend com-
mentaar ZI:>O objectief, 2100 zakelijk en zoo be,
zadigd, dat de daarop belusten al spoedig al
hun hoop op sensatie moesten laten varen. en
er integendeel terstond een sfeer heer.schte,
waarin een gedegen gedachtenwisseling vrucht-
dragend kon zijn.

En hiermede heeft minister Gose-
ling in een kernachtige beantwoor-
ding der vragen de vele geheirnzin-

nig schijnende Ossche zaken in een

zoo helder licht geplaatst. dat er niets
geheimzinnigs meer overbleef.

procureur-gene-
raal van het Bos_
sche Hof en deze
heeft zeker niet

buiten den minister om gehandeld.
Onderzoekingen ten behoeve van de rech-

terlijke macht zijn onderbroken of opgeschort.
Vooral de voorgeschiedenis van de buiten

dienst stelling der marechaussee zag de heer
Drop gaarne belicht.

W. Drop
(S.D.A.P.)

Alle anti-clericalisme noemde de heer Drop
ziCh vreemd en hij zou zlch wel wachten, een
blaam te werpen op een bepaalde bevolkings-
groep. Misdragingen van bepaalde personen
zeggen niets omtrent de juistheid van bepaal-
de beginselen, maar 't heeft ook geen nut, -
int.egendeel: het kan nadeelig werken - ze-
kere zaken aan de openbaarheid te onttrekken,
als openbaarheid noodig is.

Er was spanning in de zaal, toen minister
GOSELING zich van zijn zetel verhief om den
interpellant te beantwoorden. Rustig en waar-
dig klonk 's ministers stem, waarin overtul-
gingszekerheid en vastberadenheid voelbaar
waren.
Eerst 'n enkel woord over "h e tin g rijp e n"

zelf: de brigade moet zich tijdelijk alleen maar
onthouden van opsporingswerk, wat een zuivere
politie-taak is. Een deel der brigade zal worden
overgeplaatst, maar de sterkte wordt niet ver-
minderd. Zoodra er weer een leiding aanwezig

Uit de rapporten van de wachtmeesters
zelf is de onjuistheid van hun handelingen
gebleken. Wat de geestelijken betreft, er
was geen aanleiding voor een strafvervol-
ging, omdat geen strafbare feiten zijn ge-
pleegd.

Terecht mocht minister Geseling ten slotte 1
constateeren. dat deze interpellatie het ver-
trouwen in het recht versterkt heeft.
Toen applaudisseerde de Kamer nog de-

monstratiever dan tevoren. De interpellatie is
een succes geworden voor minister Goseling.
De heeren Rost van Tcnningen en Kersten

konden zich met van schaamrood overtogen ka-
ken verwijderen.

Minister Goselinç, die de interpellatie-
Drop over de marechaussee te Oss heeft

beantwoord

is, zal de brigade haar volledige bevoegdheden
herkrijgen.

De aanleiding tot ingrijpen
Voorts over de a anI e i din g tot ,,het in-

grijpen": in bepaalde onderzoeken zijn hoogst
ernstige touten gemaakt. '

Schuldig aan het heele geval zijn degenen,
die het corps met mateloozen lof hebben
overladen. Aan den invloed van dit teveel
hebben deze "stoere kerels" zich niet kunnen
onttrekken. De regeerillg moet ook hier zor-
gen voor evenwicht, ook in het belang van
de menschen zelf.

Van tweespalt in de Centrale Re~
geering (er is veel gefabeld over on-
eenigheid in deze materie tusschen
Justitie en Defensie. ja, ook Binnen-
landsche Zaken) is geen sprake.

I
Uitvoerig ging de minister dan de feiten, I

welke tot "het ingrijpen" geleid hadden, na,
waarbij hij er o.m, op wees, dat de zaak van
den fabrikant een volkomen normaal verloop
heeft.
In een zaak tegen een geestelijke bestond er

zelfs geen verdachte als zoodanig. De verdach-
t\! werd nooit gehoord. strafbare feiten zijn er
niet geschied. De wachtmeester heeft zelf ver-
klaard: "Er is geen strafbaar feit geschied".



Minister, Goseling over Oss.
Well~e fouten
maakte de

marechaussee ?,>

MINISTER ZEGT:
ERNSTIGE.

Zij was ~"Jophol geslagen"
(Van onzen parlementairen redacteur.)

's·GRA VENRAGE, 7 April. - In de Tweede
Kamer heeft' vanmiddag de heer Dr 0 p (s.d.)
zijn Interpeltatte in zake het beleid van mi-
nister Gosellng betreffende Oss g'ehouden~
Op het Binnenhof was het merkbaar, dat er

dezen middag in het parlement iets bijzenders
te doen was. Bij den ingang stonden nieuws-
gierigen het aanrijden en komen aanlocpen der
Kamerleden gade te slaan en fotografen deden
herhaaldelijk hun werk. Ook voor de publieke
tribune was een belang-
stelling, wellee de capa-
citeit verre overtrof.

Toen de heer Drop
het ~o.o.rd verkreeg om
minister Go.seling, die,
alleen achter de regee-
rtngstaïel had plaats ge-
nomen, over zijn beleid
in de Ossene zaak te
interpelleeren, waren
beide tribunes dan ook
overvo.l· en .Q.o]):de' Ka-:
mer WEls.. vrijwel vol-
tallig opgekomen. .

De il'l;t§!~'pellal~tstelde "
een' zestal, f?J.lcrete vra-
gen, waarvoor wij ver-
wijaen n,~~r.Pilg. 4.

.·t~élichting'.,.
Spr. dankte voor dén

spoed, waarmede .zijn<C'
inter-p'ell:átie ko.rf "wor-'
den, gehouden, hetgeen ~
ook gewenscht was,
aanRêÛm\ ,~heldering
~nngena ,noourg is, :fI~eeft be- 1
vreemd; j;!'at hier aldus is ingegrepen, nadat 'de

Minister Goseling betreedt de Tweede, Kamer.

regeering b.v, in de zaak-Van 't Sant nimmo-,
zich met het justitieel en politiebeletd heeft
bemoeid.

De marechaussee is sedert 1934-'35 krachtig
in en om Oss opgetreden en heeft voortrot.
felijk saneerend werk verricht. In. 1937 heet·
te het. dat de politie te Oss met eigenaardige
middelen optrad, doch hiertegen hebben, de,
hoogste autoriteiten niets gedaan. Nu de rna- "
rechaussee zich niet meer bezighield met de
mensenen met bijnamen. rieeft de regeertng,
heeft althans deze minister, met opvallenden

spoed ingegrepen.
De interpellant begreep niet, hoe bepaalde

publicaties tegenstellingen kunnen scheppen
tusschen de brigade te Oss en andere orga-
nen van bestuur en polit.ie.

Is het juist, dat er in dezen meeningsver-
schil is, althans is geweest. tusschen Justitie
en Defensie'! .Een opperwachtmeester is hulp-
officier van Justi tie en behoort dus ook tot de I

.onafhanke'lijke rechterliJke macht, meende de
interpellant, die geen jurist is.

Het Nederlalldsche \toll, beeft recht op een
duidelijk, met feiten geïllustreerd, antwoord,
welke opsporfngsmerhoden aanleiding gavcn
tot ingr~jpen en sedert hoe lang deze bekend
waren. Het communiqué van den minister,
Maandag gegeven, bevat eigenlfjk in ieder
woord I)ijnlijke onzekerheld.

De verhouding tusschen gemeentebestuur
en marechaussee is hier' ook in het geding.
Er is reden te vragen or men zich moet ver·
wonderen over de herbenoeming van den
burgemeester, en of til' verband bestaat tns-
sche deze herbenoeming en het optreden te-
gen de mareeha ussee.

Lag in de. verhouding tot het gemecntebe-
stuur aanleiding tot het buiten werking stel,
len van de brigade, zoo ja, hoe lang was dan
die s~o/.hte verhouding bekend en hoe denkt
de rmrnster nu verder betere vernoudingen te
waarborgen?

De interpellant herinnerde vervolgens aan de 1
vele beschouwingen in de Nederlandsche
pers, waaraan hij zoo sober mogelijk, naar Ilij
aankcndtgde, eenige opmerkingen wilde vast-
knoopen. zonder sensatie en zonder beschul-
digd te willen worden van anti-cler icallsme.
Men moet echter bepaalde gedragingen niet
zonder meer op bepaalde overwegingen pogen

Drukte voor de Tweede Ka mer bij het begin vau de zitting.

,Publieke tribune ontruimd.

Tijd,ens de debatten in de Tweede Kamer
over het optreden der Koninklijke Marechaus-
see in Oss werd op de publieke tribune geap-
plaudisseerd, toen de heer Rost van 'I'onnin-
gen aan het woord was.

Op last van den president is 'toen de publle-
ke tribune ontruimd.

Uitsluiting en
L

staking
in sigarenindustrie.

MET INGANG VAN MAANDAG.
BEG~NT DE STAKING.Ret Tweede Kamei-lid Drop (s.d.) op het

spreekgestoelte tijdens ziju rede, waar-
mede het debat over minister Goseling's
optreden jegens de brigade Oss der Kon.
Marechaussee werd ingeleid. Rechts zit-
tend de voorzitter der 'l'weede Karner, mr,
J. R. H. van Schaik; aan zijn rechterhand

de griffier, mr. L. A. Kesper.

te varbloemen of aan de openbaarheid te ont-
trekken.

Voor het zuiveren van de z.g. onderwereld
heeft de marechaussee lof en onderscheiding
gekregen, nu zijn een "bankier" en een in-
dustrieel gearresteerd. De eerste is losgelaten.
de arrestatle van den tweede zou consequen-
ties kunnen hebben voor notabelen en moge-
lijk voor geestelijke ambtsdragers. Indien de
berichten dienaangaande' juist ûjn, en waar-
heid bevatten, is. de toestand daar toen. beden-
kelijk. In "De·,Tijd". wordt al geschreven, dat
de marechaussee maar één zaak, en dat bij ver- werkgevers Inde sigarenindustrie, zal gevolgd
gisstng.. tot .oP.lossing heeft gebracht en verder Iworden op 18 April met een uitsluiting, welke
lou ter verglssmgen c h~eft. ?egaan:, voor de geheele sigarennijverhetd in Nederland
Onzekerheid in de [ustrtie heeft onrust ver- ..

oorzaakt. "Het Ned€rlal'ldsche volk wenscht ge- zal gelden, met ultzondertng van de uiet-aan-
lukkig niet, dat met tweeërlei maat wordt ge- gesloten hedr-ijvo n, welke circa 13.000 perso-
meten, Daarom i.s openhartige' opening van nen zalomvatten.
zaken zeer no.o.d.zakeIUk.

" (Zie verder pagina 4.)

's-GRAVENHAGE, 8 April. - De langdurige
conferentie tusschen partijen betrokken bij
het dreigend conflict in de sigarenindustrie
ten departemente van Sociale Zaken, welke
eerst tegen gtsteravond halfelf beëindigd was,
heeft geen resultaat bereikt. De staking in de

slgarenludusteie, geproclameerd bij zeven =.
te firma's' in den lande, te zamen hebbende
negen fabrieken te A'dam, Eindhoven, Reussel, '
Meerveldhoven, Wageningen, Kampen, Culem-
borg en Deventer zal Maandag a.s, ingaan.
Deze staking, omvattend!' drie en dertig hon-
derd personen volgens besluit- zoowel van het
Noordelijk als van het Zuidelijk Verbond van

(Voor de ouderhandelingen zie men pag. 2).
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daarvoor ,konin~Jjjk önderscl1eiden. . Y!
. Ttialls 'gold het ROQmsc~e priesters en
daarom is et ingegrepen. Waar dient echter
ai die vroegere &eheimzinnigheid voor? He'c

. Nederlandsehe volk heeft den indruk, dat
de Roomsche Minister van Justitie Room-
sene priesters aan de marechaussee heeft
onttrokken. Spr. zegt, dat het kanonnieke
reent hier moet overheersenen over het

De Kamer door het antwoord van gewone Nederlandsche recht. .
den Minister voldaan, alleen de heren Dit is de diepgaande beteekenïs van de

zaak, voor 'zoover ze bier ter sprake komt.Kersten en Rost van Tonningen on- De pisschop zal beoordeelen of de twee
tevreden, .•.priesters SChuldig zijn of niet, en daarom )

Na het antwoord van Mini~er Goseling moe..ten Pl1ehtsgetl;ouwe. ambtenaren .voor ,.
op de interpellatie van den hoor Drop over .de ~oomsche kerlç bukken en worden ze
de befaamde kwestie Oss, sprak de Interpel- . overgeplaatst. Spr. verzet zich tegen het I
lant, de heer .Drop S. .D.A. P. ,zijn tevreden- onttrekken van Nederlandsche burgers aan
heid uit over het mmlsterieel antwoord. het Nederlandsche recht om hen te plaat- i
De h.eer.ROST VAN TONNINGEN (n.s.b.) sen onder het Roomsch-kanonnieke recht. :

zegt o.m., dat de Marxisten zich in deze De VOORZITTER verzoekt den spr. zicb'
Kamer vroolük hebben gemaakt over het te matigen, ..
lot van jonge meisjes. Spr. herinnert aan De' heer 'KERSTEN komt op tegen de
een zoek geraakt dossier in de zaak-van't R.oomsche overtieerschtng. Het geval te Oss
Sant. Spr. prijst de. marechaussee, die Oss moet oris volk de oogen opendoen. De bri-
zuiverde van Toon de Soep e.d. De heer gade wordt uiteengeslagen; de kracht de-
Drop ging de marechaussee te lijf. (Dave- zer mannen is gebroken. Wat thans te' Oss
rende vroolijkhèid ..) Spr. verzoekt den 'ha- is geschled, siert niet de Nederlandsche
merenden voorzitter dit luidruchtige gezel- rechtspraak.
schap tot de orde te roepen. (De voorzitter De heer WIJNKOOP (comm.) motiveert
han;lert opnieuw.) . . 'de ,door hem gestelde .schriftelijke vragen.
Wachtmeester de orer is zelf eert plichts- ..De heer JOEKES (V.d.) zegt, dat de ge-

getrouw Katholiek; nu neemt men hem 'be,ui't'enissen in het land groote belang-
kWálijk. dat hij tegen een geestelijke op- stelling;' zelfs beroering hebben g~wekt. De
trad. Spr. erit1seert de . houding van den feiten .nagaand, vraagt spr. of, als de ma-
heer Speyart van Woerden jegens den rechaussee optreedt tegen de onderwereld,
wachtmeester. Spr. critiseert ook 's Minis- zij h~at ga..:9g mag gaan, doch Of -:. als het
ters houding jegens de brigade marechaus- gaat tegen een, bankier en geestelijken -
see te Oss. De houding van den Minister is de Minister. 1ngri:!pt. Het was deze vraag,
een. gevaar voor de rechtszekerheid .. Wie, welke fn..ons bind zooveel beroering braent ..
deze wenscht, eïsent het aftreden van den' ReeQ$.ls uit de verklaring van den Mi-
MinIster, van dit kabinet. .! tiJ.stç.r,<;g¢t>le~en,dat er voor een vervolging
Spr. protesteert tegen de hartelooze van. lie gêestelijken geen aanleiding be-

wijze, waarop deze Kamer (de voorsttter . stáat. Du~"ts- de \rerk.laring evan den heer
haJriert) deze Interpeljatte behandelt. Nu' :Kersten z~;r tebetreuren. '
stellen regeerlng en volk zich bulten het Oe vóö:çstelling van den' he~r Rost -v:an
volk. (Applaus op de publieke tribune.) Tonnil;lgen' als (zou de reseenns ter Wille
pe VOORZITTER gelast, ~dat de publleke van de R.K., geestelilkhetd de marechaus-

tribune zal worden ontruimd. .see in een hoek hebben geduwd, is al te
. Nadat dIt geSChied is, voert de heer v. d. bespottelijk.
GOES VAN NATERS (s.d.) het woord. Een De heer DE GEER (c.h.) heeft uit de
geruèhtmakende liqUidatie als in de zaak- rede van den Minister den indruk gekre-
Röhm zou hier niet mogelijk Zijn. Er Is in gen, dat deze heeft gedaan. wat hij naar
Europa nog steeds een voedingsbodem voor eer en geweten noodig .achtte. Oe heer
een verachtelijk anti-papisme. Het publiek Kersten heeft .ten onrechte de goede
wordt'gesuggereerd, dat een bepaalde groep trouw van den Minister ter zijde. geschoven
ongestraft strafbare feiten zou mogen doen. en van de pretestanten die de zijde 'Van
Daartegen komt spr. op. .' den Minister kiezen. Dat. de Minister. ten
De, heer TRUlJEN (r.k.) is volkomen be- . deze gesteund wordt uit coaüttebeïang, kan

vre<!lgd door het antwoord van den MinlS~ 'alleen gedacht worden door iemand, die
~t.· '.' spinrag in zijn hoofd heeft.
Dat de zaak zooveel gerucht. heeft ge-

maakt Is mede' een gevolg van het feit, dat
er sen tweetal geestelijken bij betrekken'
werg.én. De geestelijkheid valt hier té lande
onder het gewone reefit. Het is' ernstig als
OP haar verdenking. van onzédé~ijkl1e~d
rust. Doch het antwoord van den Minister
iS volkomen bevredigend. Er ts hier . te
lande geen kaste van personen, voor wie
de justitJe moet wijken; dit blijkt weer uit
het antwoord van den Mlnlster. Gestapp-
l)lällieren b1ijven ons vreemd. we 'lllGetén
waardeeren, dat ons land een rechtsstaä.t
blUft. ' " " .' '.'.
De heer KERSTEN (stk. ge!;'.) Q:)eroQ~eert,.

dat dè brfgade In Oss zich de l~a~ste j~en
_ vercUensteUjk hèeft i~m.~q,\:t. ~e 1&

STATEN-GENE'RAAL
, ,~ ,

De kwestie-Oss 'in de
Tweede Kamer

,'De minister dupliceert.
Miill$ter GOSELING is erkentelijk dege-

n~:n, die 111zijn goede trouw geloovën. De
vèrschillende :oprtrerklngen na~aande, zegt
spr. ó.m., dat er méér is .gew(lest dan de
zaaIt':V.án 'den pastoor. d1e maar- g,een ver-
dachte' kon 'worden. Zijn de verschillende
_l;~PPorteI) alleen den minister en den pro-
cureur-aeneraa! b(}]!:er4? zoo Is er ge-
vJ;~a!r;d'.]{1er gelQ_the~ .eclJ,~erde elgen rap-
P41ttèn .. 'der: q;ta;recMussee; spr. wU geen~~öde .vl!Jl reëh(ll'che in de politie zelve.
'Het g-i;>ld~tukk¢l{ "art de !?17igadezelve.
. . lI4en b.êett !jet gehad oyer een onderhoud
.~ parkette ~an, d~n :Dr.ocureUl=-generaal

op 26 Maart. Er is gesproken over de zwijg-
plicht der marechaussee. Dp. procureur-ge-
neraal noch de officier van justitie hebben
ruchtbaarheid aan dit onderhoud gegeven.
Wie dan wel? Spr. heeft aan het desbe-
treffende proces-verbaal gegevens ont-
leend. Spr. kan zich voorstellen, dat de
leden der brigade in andere omgeving nu
beter op huri plaats zijn en dat ze sentgen
tijd niet bij elkaar zijn.
De klacht over een fabrieksdirecteur is

ingekomen bij de marechaussee. Zekerheid
omtrent de reden daarvan kan spr. den
heer Wendelaar thans ,niet geven. Men
vergete ook niet, dat er aan de brigade on-
dermijnende lof is gebracht.,
Wat het betoog van den heer Rost van

.Tonningeri betreft. ~al spr. er niet op in-
..gaan. Als er een interpellatie is toege-
staan, is het gewoonte, van 4e vr.agen den
Minister in kennis te stellen. .
Aan de brigade is geen opsporings-be-

voegdheid ontnomen, doch de uitoefening
ervan een paar dagen stopgezet. Waarop1
spr. ingreep en niet de procureur-gene-
raal? Er is ruim overleg geweest. Ook met
spr.'s ambtgenoot van defensie.
Er was, wat de geestelijken in Oss be-

treft, geen aanleiding om strafbare feiten
aan te nemen: In terj)and met den valschen
schijn heeft spr. zijn vérantwoordelijkheid
zwaar gevoeld. Spr. beeft de rechtszeker-
heid gehandhaafd, die ei moet zijn jegens
lederen burger in Nederland. Zoolang het
tegenwoordige Wétboek. van Strafrecht er
is, wil spr. het handhaven jegens lederen
burger in Nederland.
Wat de zwijgplicht van de marechaussee

betreft, ook over het verrichte goede werk
is teveel gepraat. Aan de marechaussee is
geen nieuwe pliCht opgelegd, maar ze Is
aan een bestaande pUcht herinnerd, in het
eigen belang, daar ze een dienend orgaan
is in het belang van den staat. Het besef
daarvan is in ons staatsbestel noodtg.
Nadat de heeren D!,oPLRost van Tonnin-

gen, Kersten en De Geer hadden getripli-
ceerd, werden de beraadsla,gjng£lll, g~slo-
ten.. . .
De VOORZITTER dankt o.m. den Mln1s-

. ter voor de Verstrekte 1nl1ehtlngep en ver-
daagt om kwart over vijf de verga(!èrlng
tqt nadet te benalen dag.

DE KON. MARECHAUSSEE TE OSS.
De voor Oss ongewenscht geachten.
Naar wij vernemen, zullen met ingang

van 8 April de volgende veranderingen
worden aangebracht in de samenstelling
van de brigade der Kon. Marechaussee
te Oss:
Opperwachtmeester Curfs wordt verplaatst
naar de brigade Venlo, wachtmeester de
Gier naar Maastricht, wachtmeester van
Rennes naar Siebingewald, wachtmeester
v, d. Berg naar Sittard, wachtmeester Tap
naar Sittard, wachtmeester Roffel naar
Roermond.
Van overplaatsing der overige man-

schappen is nog niets bekend.

I Opperwachtmeester Mintjes, die op het
oogènbltk brigadecommandant te Venlo is,
zal brigadecommandant van Oss worden.
Hij was reeds tweemaal brigadecomman-
dant te Oss.
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De gebeurtenissen in Oss
De werkloosheicl.

Aan de orde is het verzoek van den
heer van Gelderen om verlof tot het
richten van vragen aan den minister
van Algemene Zaken,· omtrent het be-
leid der regering ten aanzien 'Van de
bestrij ding van de zeer omvangrijke
werkloosheid.
Z. h. st. wordt besloten het gevraagde

verlof te verlenen op nader te bepalen
dag.

De gebeurtenissen te Oss.

Aan de orde is de interpellatie van
den heer Drop (S.D.A.P.) over de voor-
lopige beslissingen ten aanzien van de
brigaqe der Koninklijke MarèchauSsee
te Oss en hetgeen daarmede in verband
staat.
De heer DROP (S.D.) zegt, dat er in

deze zaak klaarheid nodig .iS. Dit is
ook op grond vin vroegere zaken tegen'
een hoofdcommissaris van pOlitie en èen
tweetal hoofdambtenaren nodig, OOk
dienaangaande is er nog geen klaar-
heid.
Het gaat in Oss om maatregelen tegen

personen die rechtstreeks onder het de-
partement staan. Opheldering is nodig,
ook na het gegeven perscommuniqué.
Spr. stelt de volgende vragen:

1. Welke zijn de niet wel te verantwoor-
den uitingen in sommige persorganen, die
tegenstellingen hebben geschapen tussen de
brigade der marechaussee te Oss en Politie
anderzijds, walker aanwakkering niet kan
worden geduld?
2. Sinds hoelang is uit verbalen en rap-

porten gebleken, dat bij het opsporings-
onderzoek der marechaussee methoden wer-
den toegepast, waardoor rechtmatige be-
langen van burgers op pijnlijke wijze wer-
den geschonden, zodat het onverwijld gebo-
den was, maatregelen te nemen,

3. Welke bepaalde feiten, hebben aanlei-
ding gegeven tot het besluit Om aan de
brigade te Oss opdracht te geven zich van
opsporingsdiensten te onthouden?
4. Wat is den minister bekend van de

verhouding tussen gemeentebestuur of ge-
.mèentepoüüe en de leidihg der brigade van
de marechaussee.

5 Acht de minister het uit een oogpunt
van algemeen justitieel beleid iuist, Iri 0111-
standigheden als die te Oss aanwezig zijn de
brigade der marechaussee surveillance te
laten doen, blijkbaar ook in territoir der
gemeente-politie, terwül de brigade haar
voornaamste taak, waarvoor zij destijds is
versterkt, niet mag uitoefenen?
6. Moet de minister niet erkennen, da.t

het gevoel van rechtszekerheid kan zijn
aangetast door ingrijpen op een oogenblik,
dat gerechtelijk onderzoek werd gedaan in
andere kringen der bevolking dan die, waar-
III sinds 1935misdrijven werden opgespoord

Het antwoord van Minister
Goseling.

De minister van Justitie, de heer
GOSELING is de Kamer erkentelijk
Voor aanvraag en toestaan der inter-
pellatte. Spr. hecht aan de grote waarde
hiervan in ons staatsbestel. En tegen-
over het hoofd van de Staat 'en tegen-
over de volksvertegenwoordiging draagt
spr. gaarne de vetantwoordeli.ikheid.

Spr. vermaant tot bezinning. Spr.
waardeert de interpellatie en haar so-
bere vorm. We moeten trachten ;n Ne-
derland nuchterheid te bewaren en
evenwicht in stand te houden. Daarvan
zal de regering zich niet laten atbren-
gèn door lichtvaardig optredèri of ver-
dachtmaking.
. Van de. brigade Oss zal het personeel

worden overgeplaatst, tot nader order
heeft het zich van opsportngsdienst te
onthouden. In Oss blijft een· brigade
van gelijke sterkte. . ..
In veel van hetgeen over het gebeurde

is geschreven, wordt de indruk geves-
tigd aisor het gaat tegen de door de Ko-
ningin .gedecoreerde brigade. Dergelijke
aantijging is onbehoorlijk. Van de bri-
gade in 1935 sterk 20 man, zijn er 4 ge-
decoreerd, waarvan er nog 2 in Oss zijn.
Is echter iemand dan voor zijn hele

leven .onfeilbaar? Het corps is een on-
misbaar orgaan, maar in handen van
de verantwoordelijke overheid. Deze laat
het zicn niet uit haar handen wringen
door pogingen van anderen. ·Spr. zoekt
eer scnuld bij hen die het corps, de man
met mateloze eerbied overgieten. De re-
gering moet voor evenwicht zorgen .ntet
het minst in het belang der mensen
zelven. ,..

, Bij deze zaak .zijn de .mtntsters '; van
Justitie; -Defensie .en BinnenlandSe Za-
!tèn b~trokken. !let heelt· den bu~ge.;.
meester van Oss -ntet aan .tact en door';
tástenähefd ontbroken. ..Met den' ambt-
genoot' van detensle, is. er eek volledige
overeenstemming. De marechaussee is
in de <:!ersteplaats poütiecorps, tucht en

---.----- ...~'Tï- --.,.. _ • ..._.......,- "_-

jeugdwerklozenzorg had plaats gevon-
den, de orneter van Justitie reeds had
aanleiding gegeven om op 15 Dec. 1937
de brigade Kon. Marechaussee te ver-
bieden onderzoeken in te stellen in za-
ken waarbij organen der gemeente Oss
waren betrokken, hetgeen voor de bri-
gade een ernstige waarschuwing moet
zijn geweest.
3. "Totdeze bedoelde opdracht hebben de
volgende feiten aanleiding aangegeven.
a. de zaak tegen v. d. H. opmaken van

processen verbaal ten aanzien van fei-
ten, die reeds geruime tijd zijn verjaard
en waarvan de belangen zo gering wa-
ren, dat al zou de verjarïngstermün nog
niet zijn voltooid het opsporingsonder-
zoek niet opportuun was te achten. De
arrestatle en de wijze waarop zulks ge-
schiedde, huiszoeking en in beslagne-
ming van het gehele archief op eigen
gezag. De aan deze Zaak gegeven rucht-
baarheid.
b. Zaak tegen opzichters van de werk-

verschaffing.
c. Onrechtmatige arrestatle in een

van de aanvang af civiel-rechterlijke te
onderkennen financiële kwestie.
d. Onderzoekingen tegen de beide

geestelijken. In beide gevallen een voor-
onderzoek, terwijl vast stond, dat van
een strafbaar feit geen sprake Wa.1. Ver-
hoor van verschillende minderjarigen.
e. Gegronde verdenking van mishan-

deling van een persoon, verdacht van
overtreding der vuurwapenwet, teneinde
hem tot bekentenis te brengen;
f. In verbalen in strijd met de waar-

heid verklaren, op last of met medewe-
ten van den Officier van Justitie te
handelen,

4. Het is mij bekend, dat de verhou-
ding tussen Kon. Marechau:ssee en ge-
meentepolitie na. in 1934 en 1935 aan-
vankelijk slecht te zijn geweest, aan-
zlenlij k is verbeterd onder letding van
den vorigen opperwachtmeester en we-
der ernst.g is verstoord sedert de her-
plaatsing in Oss van den tegenwoordi-
gen brigade-commandant. Verwacht
mag worden, dat de goede verhouding
zal worden hersteld door den eerstge-
noemen opperwachtmeester, die juist
met het oog daarop wordt terugge-
plaatst.

5. Deze voorlopige maatregel werd
door noodzakelijkheid geboden. Een
voorname taak van de versterkte bri-
gade ligt in de beoefening mede der
preventieve politie, het door haar gezag
en waakzaamheid voorkomen van straf-
bare feiten. Het ware onjuist geweest
de brigade daarvan te ontheffen.

6. De juistheid van hetgeen in deze
vraag wordt gesuggereerd, kan ik in geen
enkelopzicht erkennen. Daargalaten de
vraag of de jonge opzichters der werk-
verschaffing. de overtreder der vuur-
wapenwet, de winkelier B. en zelfs de
assurantiebezorger v. d. H. behoren tot
de vooraanstaande kringen van Oss, die,
zoals ook, enkele bladen hebben ge-
insïnueerd, thans tegen de onderzoekin-
gen der actieve marechaussee's zouden
moeten worden beschermd, merk ik op,
dat ik geen onrechtmatig optreden duld
ten aanzien van enig persoon tot welke
rang en stand deze ook mocht behoren.
De door het optreden der Kon. Mare-
chaussee in het algemeen in gevaar
gebrachte rechtszekerheid zal worden
hersteld en versterkt, doordat door den
betrokken korpschef in overleg met mijn
ambtgenoot van Defensie en mij het
nodige ter vervanging van personeel
wordt verricht.

discipline e.a, ressorteren onder defen-
sie. Iedere mtntster heeft specifieke
verantwoordelijkheid. De nodig geachte
mutaties hebben de volle instemming
van den minister van Derensie. Zelfs is
er beweerd dat er grote onenigheid zou
zijn tussen de ministers van Justitie en
Defensie. (Vrolijkheid),
Wat meer inzonderheid de derde

vraag betreft, komt spr. tot de straf-
zaak tegen een fabrieksdirecteur te Oss.
Die zaak heeft haar normaal verloop,
de verdachte is in arrest en er is niet
aan gedacht, hem daaruit te ontslaan.
Het vooronderzoek is reeds ver gevor-
derd. Spr. wij&t op lofw;tardige activi-
teit der brigade ten deze, Doch ook is
het niet zo, <lat zij alleen te prijzen is
voor haar werk ten deze. B.v. had men
zich evengoed tot de gemeentepolitie als
tot de marechaussee kunnen wenden. De
feiten in andere strafzaken hebben met
deze strafzaak niets te maken. deze
staat geheel op zich zelve.
Er bestaat tussen deze zaak en andere

zaken geen verband. Dit zegt spr. om de
sfeer te zuiveren.
Spr. komt tot de zaak van den dusge-

naamde bankdirecteur, die makelaar is
en bezorger van assurantiën. De aange-
.houdene werd vervoerd in een zijspan
van de marechaussee-motor, inplaats
van in een auto, waarom hij gevraagd
had. Op 19 Maart om 3 uur is de man
gearresteerd, om 9 UUrin verzekerde be-
waring gesteld, om 4 uur had huiszoe-
king plaats. Doch de Officier van Justi-
tie wist daar niets van. Wat de inbe-
slagnemng betreft, heeft de wachtmees-
ter der marechaussee op eigen gelegen-
heid gehandeld. Op 28 Maart is de ver-
dachte betekend dat hij niet verder zou
worden vervolgd op grond van het voor-
onderzoek, die zaak is afgelopen.
Spr. komt tot twee zaken tegen Osse

burgers in geestelijke dienst. Daarom-
trent zijn verschillende personen ge-
hoord, ook in de Residentte. Doch ver-
dachte was niet gehoord, omdat er geen
verdachte als zodanig was. Van straf-
bare :feiten is niets gebleken. Zo ging het
o.m. om verjaarde zaken, indien die al
gepleegd waren en dus niet meer ver-
volgd konden worden.
De andere zaak betrert ook een Ossen

inwoner in geestelijke bediening.
Ook hier is in hoge mate ontactisch

en zelfs in strijd met de wet opgetreden
en werd de rechtszekerheid waarop alle
burgers onaantastbaar reent hebben in
hoge mate geschonden.

Wat spr. het meest getroffen heeft, is
de manter waarop men des.ljds - min-
derjarigen nu heeft menen te moeten
horen, over dingen die zeven jaar gele-
den gebeurd zouden zijn. De kroonge-
tuige heeft 18 veroordelingen achter de
rug, een berucht individu di ~ zich
blijkens rapporten op zedelijk gebied
beestachtig gedragen heeft. Er is ge-
suggereerd, dat óp druk van hogerhand
het verhoor niet is doorgezet. Spr. komt
daartegen op, o.m. op grond van een
brief van den Officier van Justitie van
29 Maart. Spr. heeft terdege begrepen,
welke kiemen hierin zaten. Door valse
schijn heeft spr. zich niet van zijn
plicht laten afbrengen juist in de sfeer
van het moderne Europa. Men had
anders het wetboek van strafrecht en
strafvordering wel kunnen wegberg.en.
Spr. critiseert het optreden der mare-

chaussee in zaken, eigenlijk van civiele
aard. Men moet de sfeer, zo groeiend,
voelen, en zich afvragen, of dat zo door
kan gaan. Spr. heeft zich geregeld laten
voorlichten om a jour te blijven. En zag
zich genoopt, in overeenstemming met
den procureur-generaal-te constateren:
die brigade is op hol geslagen. Over-
plaatsing was in het belang van de
mensen zelven. Hun chefs hebben in
's-Hertogenhosch van alit" stukken ken-
nis genomen.
Toen zijn er verder maatregelen ge-

nomen. Tijdelijk. werd eerst Vrijdag,
1April (vrolijkheid) aan de mensen der
brigade opsporingsbevoegdheid ontno-
men, niet aan de brigade. Geenszins
werd de brigade als. het ware geconsig-
neerd in de kazerne. Op 2 April zijn
verdere besprekingen gevoerd; inmiddels
worden de maatregelen uitgevoerd. De
r ieuwe brigade zal met enkele dagen
ook weer opsporingsbevoegdheid hebben.
Zoals het was, moeht > . niet blijven .
Spr. komt tot een beantwoordmg meer
!)eciaal der vragen, als in het boven-
staande neergelegd.
Het antwoord op de gestelde vragen

luidt:
Komend tot de beantwoording der ge

stelde vragen zeide de minister het vol-
gende:
1. N-ietwel is aan te nemen, dat de heer
Drop onbekend zou Zijn met de in min
of meer senevtionele vorm gestelde be-
schouwingen in enige bladen, waarbij,
mede naar aanleiding vin een ernstige
zedenzaak te Oss ten koste van den bur-
gemeester van die gemeente en de plaat-
selijke politie de activiteit der Konink-
lijke Marechaussee overmatig werd. ge-
prezen, met nadruk werd gewezen op
tegenstellingen tussen beide soorten po-
litie eh het gezag van het hoofd van
plaatselijke politie tegenover de in bij-
stand werkende rijkspolitie werd aan-
getast en ondermijnd.
.Deze campagne moet naar miJn oor-

deel mede ongunstig hebben gewerkt op
de mentautets der marechaussee. .
.2~ GeéÏurende het verloop van een

achttal dagen zijn -mij die methoden g~-
leidelijk Uit verbalen en rapporten be-
kend geworden. Onverwijld i:rigrijp,:,n
was te meer geboden, omdat de wijze~
waarop het ODderzoek in de zaak der

De publieke tribune ontruimd.
Tijdens de debatten in de Tweede Ka-

mer over het optreden der Kon1nklljke
Marechaussee in Oss werd op de l)U-

blieke tllbune geapplaudisseerd toen de
heer Rost van Tonningen aan het woord
was.
Op last van den prestden; is toen de

publieke tribune ontruimd.



Zo mogen-we, de door een deel van de
pers gevoerde actie, tegen de maatre-
gelen door minister Goseling getroffen
t.o.v. van de Osse marechausseebrigade
wel noemen. Heel deze rel is gistermid-
dag in de Kamer onder het geargumen-
teerde pleidooi van minister Goseling
als een zeepbel Uiteengespat.
Uit hetgeen wij gisteren, aan de voor-

avond van dit debat schreven, bleek
reeds dUidelijk, dat dit voor ons aller-
minst een verrassing was. Alleen zij, die
door een benepen anti-papisme verblind
waren, of blijkbaar in de veronderstel-
ling lèerden, dat er op de zetel van ,den
minister van Justitie een sukkel zat, die
van Nederlandse verhoudingen en massa
psychologie niets begreep, konden schrij-
ven, zoals. de Telegraaf, Het Volk' en
enkele andere bladen deden. En dan
nadden we ook nog de N.S.B.-pers, die
het schandaaj nodig heeft voor haar
politiek leven, omdat wanneer zij over
.deze afval niet meer beschikte, ze reeds
lang aan bloedarmoede was gestorven.
Na de' feiten, zo overtuigend gefun-

deerd, voor een' ieder. die nog enige
objectieve eerlijkheid heeft overgehou-
den, bleven alleen, als palstaanders
'overeind'Ds. Kersten en de N.S.B.-er
Rost van Tonningen. Scherper dan door.
di~ verschijnsel kon de hetze in de
laatste dagen in verband met deze
·kwestie tegen de katholieken gevoerd,
niet gemarkeerd worden. Dl'lt naast deze
twee paladij nen, waarvan 'de een de
·anti-papistische spinraggen vertegen-
woordigt ,- dit woord is van Jhr. de
·Geer - en de ander de partij van het
~politi~e schandaal, thans ook de Tele-
graaf hedenmorg.en nog plaats 'kiest, is
wel het' meest vernietigend vonnis, dat
het blad hier over zijn eigen actie
vellen kon. . . . ' ,
Dat het blad 'hedenmorgen nog' de

moed l:le;e1't,na de zo verdièn-è.e afstril>l:-
fing van Mr. GoseIing, te verklaren, (lat ,
net. .gezQr'".ddenkend .deel van Nederland
tegenover mintster Ho.seling en aan de
zijde van de eenvoudige Osse wacht-
meesters staat, .zuüen we maar be-
schnuwen 'als een povere 'uitvlucht om
tegenover eigen lezers een 'zielige aftocht
te,dekken.

#/'1' cr Of,0 ;jj~

Een kanonskogel, die
een' zeepbel bleek

verwonderen. Maar ons Ned. volk moet
van een dergelijk mquisitoriaa; optreden
niets hebben.-

Dit is gisteren ook overtuigend geble-
ken. Vrijwel àlle partij en lIL <ieTweede
Kamer, ook de sociaal democraten en
vrijztnnigen, verloochenden hun pers en
erkenden royaal, dat de minister wel
drastisch, maar helaas noodzakelijk was
.opgetreden. Alle woordvoerders van
links hebben royaal erkend, dat minis-
ter Goseling hun volle vertrouwen heeft
behouden. '
- En met fen applaus, in de Kamer
zeer' zeldzaam, heeft men dit vertrou-
well onderstreept. De Telegraaf moge
nu nog doorgaan met haar hetze tegen
de katholieken, dapper' gesteund door
.de N.S.B., wierIetder Ir. Mussert in het
heden verschenen nummer van Volk en
Vaderland, .doorgaat met deze zaak te
conttnueren als een anti-katholieke rol,
, fatsoenlijk Nederland, dat van een po-
litie-terreur. ritets moet ~lebben, maar
ons land alo;een rechtstaat wil handha-
ven zal voor een dergelijke [ournalis-
tieke sensatie en politieke propaganda,
'tenslotte niet anders over hebben dan
een hartgrondig bah.
We kunnen deze heren verder dan

ook gerust laten modderen en roddelen.
'Het Ned. volk en zijn vertegenwoordi-

gers heeft gisteren geoordeeld en voor
den katholieken minister is dit zo eervol
mogelijk geweest.
Wat als een -ka.nonskogel tegen de

katholieken, de laatste dagen werd aan-
gedragen, is als 'n zeepbel Uiteengespat.
Baten' we hopen, dat ~t voor velen in

ons land die zo spo=dig' geneigd zijn, aan
een rel,' als' het tegen de katholieken
_gaat, :gehoor te geven, opnieuween les
is gewe~st.,

/

De voorstelIlng van zaken, gisteren
reeds' door de N.S,B.-afgevaardigde en
hedenmorgen door de Telegraaf nage-
praat: dat mimeter Goseling een gemak-
kelij}t spel had, omdat de tegenpartij
niet gehoord kon worden, is er natuurlijk
volkomen naast. Trouwens de Telegraaf,
die gistermorgen zo verheugd was - en
met grote koppen, haar lezers bekend
-maakte, dat' minister Goseling vandaag
in de Kamer door €en interpellatie, ter
verantwoording zou worden . geroepen,
zalop dat ,moment ook niet gedacht
hebben, dat we daar naast minister Go-
seling aan de ministertafel, den Opper-
wachtmeester zouden zien zitten, om na
den minister zijn lezing van zaken te
geven. '
Ook toen wist het blad, dat minister

Geseling alleen zou spreken. Het' be- '
zwaar, nu achteraf daartegen, is ook
weer niet anders dan een erbarmelijke
Uitvlucht om het vege lijf te dekken.
Trouwens zoals de minister ver-

klaarde, hebben de betrokken mare-
chaussee's uitvoerig gelegenheid gehad
zich te verdedigen. Eerst tegen den
. Officier die hen reeds maanden geieden
waarschuwdè zièh te matigen. Toen
tegenover den Procureur-Generaal. Ten-

, slotte is 'het gehele dossier in handen
ge.steld van hun onmiddellijk.en com-
mandant, zelf lid van het corps en door
dezen zijn, in overleg met den minister
en den Procureur-Genaraal, de bekende
maatregelen getroffen. Trouwens ook de
feiten die de minister aanvoerde, waren
voor ~en ieder, duidelijk en niet voor
tweeërlei uttleg' vatbaar.
Speciaal wat betreft het optreden

tegen een tweetal kath. geestelijken, is
de marechaussee wel erg buiten haar
boekje gegaan. Wat de minister daar-
omtrent meedeelde, moest toch wel op
iedereen de indruk. maken van een vol-
slagen rechteloosheid. Niettegenstaande
beide feiten, waarvan deze priesters,
door een onguur Ind'v' ....u beschuldigd
waren, reeds lang verj aard waren, en
een ervan zelfs voor de Ned. wet geen

. strafbaar' feit was, ging de marechaus-
see toch aan het instrueren en getuigen
oproepen, terwijl er n.l. geen verdachten
'waren. Dat is in strijd met ons wetboek
van strafrecht, dat toch zeker ook tegen-

, over kath. priesters gehandhaafd moet
worden. Dau deze. voor Ds. Kersten vo-
.gelvri] zijn en dat de N.S.B.-ers voor-
standers' zijn van de beruchte Gestapo-
methoden .m Duitsland, zal iOiemanq



Ter. Griffie van het Wa~-'
schap De Maaskant te Oss, en
ter Secretarte van de binnen
het Waterschap gelegen Ge-
meenten ligt van en met 11
tot en met 24 dezer ter inzage

de van belanghebbenden een
ontwerp tot ,....ijziging van het
Reglement van het 'Vater-
schap,

Bezwaren daartegen kun-
nen gedurende voorschreven
termijn bij de Staten der pro-
vincie Noord-Brabant worden
ingediend.
Oss, 9 April 1938.

De .Dfikstocl,
F. C. CANERS, Dijkgraaf.
J. J. VAN GULICK, Griffier.

Eenige en algemeene
kennisgeving.

De Heer en Mevrouw
1.. v, DIJK-v. VRIESLAND
geven hierbij kennis van
geboorte van hun zoon

}>HILIP JACQUES.
Oss, 6 April 1938.

Heuvel 40.

Door onze overhaaste over-
plaatsing zijn wij niet meer

in staat om alle inwoners van
Oss en omstreken persoonlijk
onzen welgemeenden dank te
betuigen voor het groote ver-
trouwen, dat zij ons in de
voorbije jaren steeds hebben
geschonken. Wi] roepen allen
een hartelijk vaarwel toe. ,

Namens de Brigade
L. CURFS,

Opperwachtmeester.

111111111II 1111' 1111111111111t1111HIlilil
WAARSCHUWING.

Alvorens in te gaan op dienst-
betrekkingen aangeboden in
advertenties, verzuime men
nimmer vooraf inlichtingen
aan te vragen, welke GRATIS
gegeven worden door de R.K.
VER. TER BESCHERMING
VAN MEISJES IN ~NEDER-
LAND. In iedere parochie-
kerk vindt men kaarten met
het adres van Dames waar
U deze inlichtingen kunt be-
komen. '

DO,or het verbindend wor-
den der eenige uitdee-

Iingslijst is het faitllssement
van, LA.MBERTUS VAN GAAL,
Metselaar en Winkelier, wo-,
nende te Huisseling, C. 59,
gemeente Ravenstein, geéin-
digd.. '

De Curator:
Mr. J. P. PULLES,
Molenstraat 62, Oss.
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vergadering te Velp
--

I lIet Kamerlîd Ru~~terover hebben vergeten.I . " .J I Spr. betoogt, dat steeds met hun belangen is
';,DeR.egeerinu en't boeren- rekening gehouden en zeer: velen hebben dan• d"""~ ;ook een zeug gekregen, die er vroeger geen

en turn ersprohleem" ~badden.• ! De teeltbeperking kon door den kleinen boer
• niet gedragen worden. omdat zijn bruto inkom-

"BET OSCBE GEVAL MOGE sten te laag waren.
LEEREN " Spr. komt dan tot de actie van "een bepaal-

• den mijnheer" die in October 1934 werd inge-

A zet. Tevoren had het kleine boeren vraagstuk
angenaam debat. reeds de aandacht getrokken van 00 Noord-

Brab, Chr. Boerenbond.
§ In hotel Peulings te Velp werd Donderdag- Door dezen bond was reeds een commissie

avond half 8 .een streek.,!erg.adering gehouden ingesteld, die een rapport uitbracht, waarin zij
van de R. K. Staatspartij, die door zeer vele I aandrong op een extra steun aan kleine boeren
p~.rsonen, ook uit omliggende. gemeenten werd IMen drong aan op een toeslag op rogge e.d. •
bijgewoond en waarop het woord werd gevoerd Op de vergadering te Den Bosch - in Janu-
door den hoogedgestr, heer H. .Buyter, lid der ari 1935 --4 heeft spr. erop gewezen, dat wij niet
~weede Kamer der Stalen Generaal en secreta- alleen geholpen wenschten te worden door So-
dIs J: den algemeenen Ned. Boeren- en Tuin- ciale zaken. Er moet geld komen uit de SJ.aats-
eOrs nd, .. . kas en desnoods uit het Larrdbouwcrisisfonds,

nder de talrijke aanwezigen merkten wij Een jaar daarna is minister Deckers gekomen
o.m~ op: seereerw. paters Jezuieten en Capucij- met een extra steun. Ook die is veelal weer in
nen, burgem,eester Fîcq uit Grave. verkeerde handen terecht gekomen. Toch hul-
Alsm~e den heer Th. v~n Aanholt, propa- dlgt spr. het standpunt van Min. Deckers. Hij

.gandaleider- 10 den Statenkring Grave. gaf in alle geval geld uit het Landbouwcrisis-
Het was 8 uur gepasseerd toen de voorzitter fonds voor de kleine boeren.

de heer P. van Haaren deze bijeenkomst open- Thans is er een dienst gekomen voor kleine
de m~ den Chr. ~roet en vervolgens allen wel- boeren. Ook daar zijn nog (Onvolkmenheden,
~om \:tte, speciaal den geachten spreker en doch eventueele fouten zullen spoedig aan het
e eer • heeren geestelijken. Het woord was Iieht komen en verbeterd worden. In elk geval
vervo gens aan den heer H. Ruyter. staat vast, dat er velen van profiteeren. Het

hoofdbezwaar acht men, dat het minimum in-
Rede H. Ruyter. komen op f 4.- gesteld is. Wij hebben gezegd:

Breng het op bepaalde plaatsen (bijv. in Bra-
Spr. zegt met graagte naar hier te zijn geko- bant en Limburg) op f 3.- en bet netto inko-

men om over crisismaatregelen te spreken. Te men van f 9~ op f 8~. Doch wij staan weer
~ee~ deed. spr. dat· gaarne omdat bij de ver- alleen.
kiesingen IS gebleken dat er te weinig contact Nu ziet men gebeuren, dat er velen naar de
was tusschen gekozenen en de kiezers. Spr. werkverschaffing en steun worden verwezen
betoogde vooreerst, dat de katholieke fractie hoewel zij absoluut vinden, dat de kleine boe~
niet alles kan bere-iken omdat zij sleehts 1/3 ren gerangschikt moeten worden.
van de Kamer uitmaakt: De kwestie van Ievensrniddelenvoor-zienlng is
De internationale toestand is dusdanig ge- opgelost. evenals de leeftijdsgrens van 66 jaar.

worden, dat offers gebracht zullen moeten wor- Spr. betoogt, dat er samenwerking tusschen
den voor defe';lsie ~.n d~t veel niet gedaan kan de andere landbouworganisaties noodig is. Op
word~n, :vat eigenlijk diende te geschieden. Hij de medewerking van minister Stéenberghe kan
kan Dcn indenken dat allen niet over den gang men r:e'kenen.
van zaken tevreden zullen zijn,- doch in dit Iicht Er IS, aldus spr., geageerd tegen de Kamer-
zal men een en ander hebben te bezien. leden en d.en Boerenbond. Spr. betreurt het,
Spr. gaat het begin van de crisis na en keert dat velen ZIch van 'lie Staatspartij en de N.C.B.

terug naar den tijd, dat de tarwewet tot stand h~,bben afgescheiden. Eendrachtige samenwer-
I kwam o-Lv. Ruys z.g. Deze wet moest den ar-I king der .~atholieken is absoluut dringend
'beid van den boer' hesehermen tegen buiten- noodzakelijk, want overigens staan wij alleen.
lan~sche concurr-entie. Spr. betoogde dat deze Spr. .. kan begrijpen dat velen een anderen
wet met gemengde gevoelens werd ontvanzen weg zijn Ingeslagen; omdat alles zoo lang duur-
men oordeelde dat de regeertag van den l:nd: de. Doch nu kan men zien dat er toch gewerkt
bouw moest afblijven. Deze zaak zou zich zelf wordt. Het oude leed moet thans vergeven en
weloplossen en de vrijhandel moest blijven vergeten worden, want er is noodig: eenheid
bestaan. Wij als katholieken hadden evenwel te van het kiezersvolk en vertrouwen in de lelding.
kijken naar de sociaab-democraten, die van Is ~r crltlek, goed, komt dan ter vergadering
oordeel waren dat 'het brood te duur was. en uit daar uw klachten. Dat hebben wij ook
De landbouwcrisis werkte zich door tot de steeds. gedaan. en daarom kwam er nooit een

veredelde producten, doch de regeering durfde katholiek adviseur,
aan geen. nieuwe maatregelen, omdat ze vrees- SJ!l'. komt dan tot het perspeetlef van dit
de dat elk voorstel zou worden afgestemd. ' kabm~t. .

Ruys zag geen kans om met voorstellen te Er IS sinds dit kabinet iets positief verart-
komen. Toen kwamen er geweldige verliezen d~f'lt. Ingediend is de wijziging der tariefwet,
voor de boeren, die op de andere groepen in die behelst dat ook de land- en tuinbouwpro-
de Kamer geschoven dienen te worden als- duoten beschermd moeten worden tegen ban de-
mede op de sociale organisaties die eveiteens looze concurrenti~ va!1 het buitenland, ..
den vrijhandel wilden behouden. •~P het oogenblik vindt een prtncipieele WIJ-
~'~n ,begrijpt dus de moeilijkheid van den z!gmg plaats, Spr .. vraagt zich af: welke r'ich-

mintster van Landbouw om met nieuwe voor- ting moet ZIJ heen?
stellen te komen. Er zal geëxporteerd moeten worden en el'
De tarwewet heeft nooit klachten opgeleverd moeten loonende graa!lprijzen komen. E,r. zijn

omdat er geen staatsambtenarij aan te pas komt. nog maatregelen noodig. zoo lang hel buiten-
Daarna kwamen de andere maatregelen voor land onze producten niet vrij Inlaat.

varkens. e.d. en deze werden centraalonder ge- . Als men in hef buitenland geen contingentee-
bracht 10 den Haag. rlDg toepaste en geen hooge invoerrechten

De Katholieken hebben er herhaaldelijk tegen vroeg, zouden wij er" spoedig goed kunnen ko-
gewaarschuwd. Dooh minister Deckers heeft men. Het betreft slechts een vraagstuk van
vorig jaar pas betoogd, dat het zoo niet langer ha~delspoJitiek. Spr. schelst den toestand in
kan, daar met plaatselijke omstandigheden re- Duitschland. Daar worden de landbouwers goed
kening dient te worden gehouden. betaald, doch de arbeiders kunnen er aan geen
Die Centralisatie moest funest werken. Er spek meer aankomen, want dat kost er circa

zijn er die nu beweren, dat alles wel zou zijn 80 ct. pe.~ pond.·
uitgeziekt. Spr. is evenwel van oordeel dat de .Deze tijd moet ons geleerd hebben dat men
toestand dan absoluut onhoudbaar zod zijn ge- moet komen tot hoogere prijzen ell hoogere in-
worden. komens. En wij moeten hopen dat het ook in
Toen is de teeltregeling gekomen. Deze had de i?dustrie beter zal gaan worden, opdat de

wel enkele jaren 'kunnen werken; doch niet op arbeiders weer 'voldoende levensmiddelen kun-
een bepaalde telling in een bepaald jaar. Er Inen koopen. W~n't door de werkloosheid is hel
moet rechtvaardig worden gehandeld en een afzetgebied danig teruggeleopen.
dergelijke regeling is ook niet 'gemàkkelijk te' Geeft uw vertrouwen aan dit kabinet en er-
vinden. kent de vele moeiliikheden, waarmede het te
Dit kan op den duur niet doorgaan en ge- karnpen heeft. Laat ons de eenheid demonstree-

vraagd is: laat de biggenmerken los. De prijs is ren en oo'k .?Og hebben voor de belangen van
momenteel van f 18-f 22. De 'fokkers verdienen anderen, WIJ hebben het algemeen belang te
n,. geld, terwijl anderen geen varkens in het dienen, wij als katholieken hebben een groet-
h~k kunnen krijgen. Toch kan de teeltregeling I sCJ:te"taak te vervullen, omdat wij de "waar-
DIet los gela~en worden, omdat de prijzen dan held he~:ben. .
weer geweldig zouden terugloopen. Spr. VIndt dit een ongezochte gelegenheid
De varkensmesterij moet beperkt blijven om- om "het Ossehe geval" bij den kop te pakken.

dat wtl geen exportmogelijkheid hebben: Het IDo?r de Vl!tle vieze pers is er in Nederland een
eerste jaar gaat het altijd goed met de maatre- , anti-katholieke rel gekomen, zooals Nederland
gelen, doch na een jaar weten de boeren, hoe: er nog mmmer. een heeft gehad.
ze door de mazen van de wet kunnen glippen I In de Kamer IS heden tie Ossche geschiedenis

IZonder medewerking van de boeren komt me~ i behandeld. Ik. heb het mij een v.oorrecht geacht
er met. . I om vandaa~ ~n de Kamer te ZItten, want van
: Toen kwam het boerencontract, doch in dal: de beschu;ld!gmgen bleef geen haar over.
regeerirlgsbeleid zat geen enkele katholieke! Onze minister- stond er als een magistraat en
minister. Tonnen gOUd\ zijn door die heeren 'toonde als beheeracht man aan dat hij recht
geîncasseerd, die in de oerenzakken thuis be- r had gehand~~d. Zelfs de liberaal' Wendelaar
hoorden. Als de anderen zoo actief waren ge- erkende na. Zijn woorden, dal aan deze rel thans
weest was het zoo vcr niet gekomen. Spr. gaat een ,emde !.s gekome~. .
hierop uitvoeriger in. De actie van de katholle- Dbt bewijst dat WIJ onze katholieken op de
ken heeft geleid tot een distributie van blik- beste plaatsen moete~ zetten en dat het heele
vleeseh, zoodat ook de arbeiders ervan profi- Nederlandsehe volk ZIch acher hen moet scha-
teerden. ren .. (langdurig applaus).

Hiertoe leidde een en ander omdat men de HIerna werd gelegenheid gegeven tol het stel-
politiek van Buys niet wilde volgen. len van vragen.

Spr. behandelt hierna de zuivelmaatregelen. Alleree~st werd het woord verleend aan van
Hij is van oordeel dat het boerenbedrijf zonder Boekel. Ult. Velp en vervolgens aan den heer
crisismaatregelen niet uitgeoefend zou kunnen Hendriks UIt Velp.
worden. Er zou geen enk'el loonend product zijn De heer Ruyter beantwoordde de gestelde
geweest. ,. . vragen ,als volgl:

Men vraagt zich af waarom men de margari- . Spr. IS van oordeel dat het hem gemakkelijk
netabrieken niet heeft stopgezet. Vooreerst zou- l~. gemaakt. D~n ~~er van Boekel verzoekt hij
den er duizenden werkloozen zijn gekomen en zun geval schrI.ftellJk door te geven; dan zal het
ten tweede zou de bevolking de dure boter niet door hem !"mderzocht worden.
kunnen betalen. En wat zouden er de boeren Als men Inderdaad fouten kan aantoonen, doet
aan hebben gehad'? men goed om ze aan de betreffende instanties
In elk geval mlnder geld in der handen dan ~~or te geven. Men moet evenwel de klachten

nu. Als de margarine weggaat hebben de boe- JUISt doorgeven ~et opgave van eerlijke .cijfers.
ren 25% mlnder voor de melk dan nu.1 )len m~et ?pk DIet gaan generaIisee~en.
Toen is de kalverbeperking gekomen en hier- Eens .IS hij het met den heer Hendriks om de

\'001" geldt hetzelfde bezwaar als voor de biggen- margarine rose. te gaan ~Ieuren. Dan zou. ze op
teeltregeling. Deze regeling ligt evenwel iets vt;le. plaatsen niet gebruikt w?rden. Dat IS dell
anders dan van de varkens en wij durfden bet minister ook .gezegd, doch die had bezwaren.
aan deze regeling los te laten. Als de kalveren- Wel werd ~e h~hter gekleurd en onder de werk-
teeltregeling vrij laat zijn er velen die ze niet I?ozen gedistr-ibueerd .. Op de geheime conven-
zullen houden. Door het mond. en klauw- he~ zulIe~ WIJ geweldig .moeten letten, want de
zeer zijn circa 30,000 koeien gestorven en spr. Unilever IS een I~terna.t.~onaal concern, dat ook
kan de verheugende mededeeling doen, dat bin- veel producten UIt Indië betrekt en de scheep-
nen enkele dagen circa 25,000 extra kalversehet- vaart bevordert, doordat ze alles met Neder-
sen zullen komen. landsche schepen vervoert. :'lIen diene tevens te

Spr. komt tot de conclusie dat men de maat- bedenken, dat ook vele arbeiders het zouden
regelen op den duur niet kan handhaven. De betreuren als ze rose boter op tafel kregen. SpI",
prijzen zijn momenteel redelijk, doch wat zal de voorziet e.venwel een betere export en dan zal
toekomst brengen? alles best ID orde komen.
Men verwijt ons dat wij den kleinen boer . Nog sprak de heer Th. van Aanholt (Oss) die

, In het kort de bedoeling van deze bijeenkomst
----------~-- schetste. Eensdeels moet zij dienen ter voorlich-

ting van de boeren, anderdeels voor de Kamer-
leden. Het is goed dat Kamerleden met even-
tueele klachten direct op de hoogte komen. Hij
stt;!t de aanwezigheid van de pers op hoogen
prus en onderschat de wa'n'r:" 1'001" de Staats-
pa rtij niet.
Hij onderstreept spr.ts woor-den om de een-

heid te bewaren. Hij wijst op de gruwelijke toe-
standen in Spanje, die groot-deels mede door
de laksheid der katholieken zijn tot stand geko-
men.

Spr. wijst op Duitschland, waar de katholie~
ken de macht is ontnomen. Men mag de politiek
niet verwaarloozen, doch wij moelen aaneenge-
sloten blijven om den striid voor de kleine boe-
ren tot een goed einde te brengen.

Spr. dankt hierna het afdeelingsbestuur van-
Velp alsmede den heer Ruvter voor zijn glas-
helder betoog.

Na een slotwoord van den voorzitter en een
propagandistisch woord voor de Staatspartij
volgde sluiting dezer vergadering met den
Chr. groet.



nu beter op hun plaats' zijn en dat ze. eenigen
tijd niet bij elkaar zijn.
De klacht over een fabrieksdirecteur is inge-

komen bij de Maréchaussée. Zekerheid om-
trent de reden daarvan kan spr. den heer Wen-
delaar thans niet geven. Men ver-gele ook niet,
dat er aan de brigade ondermijnende lof is ge-
bracht.
Wat het betoog van den heer Rost van Ton-

nirigen betreft, zal spr. er niet op ingaan. Als er
een interpellatie is toegestaan, is het gewoonte,
van de vragen den minister in kennis te stellen..
Aan de brigade is geen opsporings-bevoegd-

heid ontnomen, doch de uitoefening ervan een
paar riagen stopgezet. Waarom spr. ~ngreep en
niet de pr-ocur-eur-genernal ? Er is rmrn overleg
geweest. Ook met spr.'s ambtgenoot van Defen-
'sie.

Er was, wat de geestelijken in Oss betreft,
geen aanleiding om strafbare feiten aan te ne r
men. In verband met den valsehen schijn heeft
spr. zijn verantwoordelijkheid zwaar gevoeld. k d d b
Spr. heeft de rechtszekerheid gehandhaafd, die gedaan. door gerucht te :na en en at e ~
er moet zijn jegens iederen burger in Neder- schuldigden geen verdedIgen"" hadden,
land. Zoolang het tegenwoordige Wetboek van ... D~ minister stond als eer~lj.k man tegenQyer
Strafrecht er is, wil spr. het handhaven jegens de Kamer. DIt beleekent met, dat .alle.~ ZIch
iederen burger in Nederland. !preCIes moet hc~ben toegedragen, als hlJ zegt,
Wat de zwijgplicht van de Marèchaussè be- De m~nschen, die m~endel~, dat er wel motte:

treft, ook over het verrichte goode werk IS te ven :waren om tot verstrekkende onderzeekin
veel gepraat. Aan de Maréchaussée is geen nieu- gen te~en be~aalde personen over ~e,g>aan, knlgt
we plicht opgelegd, maar ze is aan een bestaan- men niet te hoeren, Ten deze opzichte speelt
den plicht herinnerd, .in het eigen belang, daar een ~ol ~e v~aag.,. of m~~ den minister v~:·
ze een dienend orgaan is in het belang van den ~rou:" t, Plet :wat zun ;erllJ')d~eld, maai" .:wat znn
Staat. Het besef daarvan is in ons Staatsbestel bele!d betreft. Maar s ministers eerlijke v~r-
noodi a klaringen beteekenen we-I, dat geen schending

O' • • • van het Recht gebleken is. In bet Hobo!. hier-
De heer D I' o P (S.D.) tripliceer-t ..Het IS goed, van kunnen wij aannemen, dat rechtszekerheid

over hangende reohtsgedingen met UI het open- door Oss niet is geschokt.
baar te spreken. ,De Ramer heeft -J~e~oude~s . Wij vestigen de aandacht op 's ministers ver-
enkele Ultzonde~mgen - deze ,over~llgmg. D~t klaring: "Zoo Iang bet Wetboek van Strafrecht
geldt ?ok de. zaak van den fabr~eks~lI'ec!~~lr UIt er is, acht ik het mijn plicht, het te handhaven
Oss. Spr. dringt er op aan, omerbldd~llJke be- voor lederen burger in Nederland. Indien er
straîîing van schuldigen op het terrein, waar ten aanzien van deze geestelijken van strafbare
het hier om gaat, te bevordere~. feiten gebleken was, hadden zij dezelfde weg
De heer Ros t van Ton n I n gen (N.S.B.) gevolgd als ieder burger in Nederland".

zegt dat de minister de dossiers voor de Kamer Van del' Goes van Naters heeft er een goed
gesloten houdt en dat tegen de Maréchaussée werk aan gedaan, deze verklaring uit te lekken,
~erd opgetreden, to:en ~r geestelijken in het f!,e- Zij kan een -eind maken aaI! de ~!i-papi~ti-
ding kwamen. Spr. IS met bereid, de verklarirrg sehe legende dad: een katholiek minister ZIch
te aanvaarden dat er geen pressie op -den be- als katholiek'verplic.ht zou achten, geestelijken
trokken wachtmeester is uitgeoefend. Spr. heeft die een strafbaar feit hebben gepleegd, aan den
andere inlichtingen en hoopt die later met be- wereldlijken. rechter te onttrekken. Ds. Kersten
wuzen te staven, ook waar het gaat om het feit kon geen schi}n van een bewijs der juistheid
dat er minderjarige meisjes verkracht zijn. Hier van zijn voorstelling van zaken aanvoeren"
is geen democratie en geen recht,
De heer Kers ten (Stk, Ger.) heeft niet den

persoon van den priester aangetast en stelt be-
girisel tegen beginsel. Spr. Is niet overtuigd dat
de Maréchaussèe zich zoo heeft misdragen dat
er reden is voor maatregelen tegen haar. Tijdens de de-bait en in de Tweede Kamer

De heer De Gee r (C.H.) tripliceert doch is over het optreden der Koninklijke Marechaus-
slecht te verstaan. Het is onjuist dat de minis-. see te Oss werd op de publieke tribune gup--
tel' een geestelijke onttrok aan bet strafrecht, en plaudiseerd toen de heer Rost van Tonningen
daarJiet canonnieke recht hoven stelde, zooals aan hClt woord was.
de heer Kersten beweerde. Op last van den president is toen de publieke
De beraadslagingen worden gesloten. tribune ontruimd,
De Voo r zit ter dankt den minister voor

de verstrekte inlichtingen en verdaagt om kwart
oyer vijf de vergader-ing tot nader .te bepalen
dag.

iDe Kameroveraichtschrüver van de ".Msh."
zegt o.a.:
Dominee Kersten zei het maar op zijn gewone

ruige manier ; de katholieke minister .had zich
in dienst gesteld van het canonnieke recht en de
prctestantsche ministers hielpen, mee, .hef "geu-
zen land" over te lever-en aan "Rome".
Wij moeten tot eer van de linkerzijde zeggen,

dat zij op deze gemeene Inslnuatie niet inging,
De soc. demo heer Drop en zijn geestverwant
Jhr. v, d. Goes van Naters hebben dit onwaardig
spelletje niet meegespeeld en hun toon was heel
wat gematigder dan de sensationeele heriohtge-
ving in de soc. demo pers, die overigens - dat
moet erkend - niet halen kan bij de onwaar-
heden in "De Telegraaf", die op haar peurt weer
stukken achterbleef bij de fraaiigheden in het
dagblad van den beer Mussert. .
De liberale mr. Wendelaar verklaarde royaal,

dat het relletje als afgeloopen kon worden be;
schouwd, Maar de vrijoz. demo mr. Joekes, zicht-
baar verontwaardigd over wat hij noemde "de
vostrekt onjuiste en valsolie voorstellingen" van
ds. Kersten, ging eerst dezen anti-papistisohen
afgevaardigde te lij,f en br-andmerkte toen de
onwaarachtigheid van den rrat.soc, spreker. Van
zijn kant kwam ook jhr. De Geer met kracht op
tegen de volkomen onjuiste bewerîng als l:OU
de mini~er, in strijd met zijn eed, priesters
expresselijk aan den gewonen rechter onttrek- Het Eerste Kamerlid van Vessem heeft aan
ken, iets wat deze zelf met nadruk ontkende en den minister van Justitie de volgende vragen
wat, zooals mr, Truyen opmerkte, in het hoofd gesteld: ,
van geen enkelen katholteken. ambtenaar OP-. Heeft de minister kennis genomen van de
komt. Trouwens, waarom zou de eene katholiek mededeeling in de Nieuwe Rotterdamsche Cou-
dit wel doen en de ander - de overgeplaatste r!lnt van !) April, ochtendblad, volgens welke
wachtmeester De Gier is zelf immers ook katho- aan de brig~-de Koninklijke Marechaussee te
Iiek - niet? Oss, bare bevoegdheden zijn ontnomen en van
De bom, die anti-papisten en haters van de de daarbij gegeven toelichting?

Katholieke Staatspartij legden, is. verkeerd- ge. .Heeft den minister opgemerkt den pijnlijken
slll'Ollgen. Hun poging, het gezag van minister indruk, die zulks in den lande heeft gewekt,
Goseling aan te tasten, is mislukt. Ieder orden- vooral waar genoemde brigade destijds ,"oor
lelijk burger zal blij ,zi.in, dat deze minister; al :'baar lofwaardig-optreden tegen bepaalde wan-
zal het hem, zooals 'mr. De 'Geer tereclrt 'ze~;toestanden door hare majesteit de koningin is
zwàar, gevallen zijn dH te doen, met ]tfachl onderscheiden? .
ingreep, toen hij, 0 p g ron d van v e·rib id en .. Is de minister bere-id onverwijld de noooige
der 111 are c h a u sse e s zeI f, bemerk!e., dat .maatregelen te nemen, opdat niet de indruk zou.
deze ambtenaren der rijkspolitie van !lun 'be- kunn,en 'worden gevestigd, als zouden hier te
voegdheden een gebruik uiaaklen, dat geheel in lande misdadige' kringen be-staan, die over zoo-
strijd is met ons recht en slechts aannemelijk is "veel macht beschikken, dat zelfs politie-auto-
vo\)r hen, die zwijgend gestapo- of gepoe-metho- riteiten niet zonder gevaar voor eigen positie
den wilkn .ondergaan. Een _minist,er mag; deze l!un plicht toe-genover hen kunnen vervullen?
methode niet dulden en h.ijîs' daànIlee in over-
eenstemming m~t de overweldigende -meerder-
heid van het Nederlandsche ,volk, dat de Jt9li!ie..
van welk corps dan ook, nIet anders wlI Zien.
dan als een apparaat in dienst van het gezag,
d,at gezwi:iren heeft het recht en wet te hand~
haven en dat voor de vel'vulling van dién plicht
verantwoording schuM-ig is eh die 'verantwoor-
ding ook moet afleggen, niet 'in vage re<l-evoe-
ringen, waarbij alleen applaus is toegelaten,
maar in openbare gedaohtenwissèling met de
gekozenen des volks. .

Dat was de staatkundige beteekcinis van' deze
interpellatie. Zoo hebben Kamer en Regeering
haar ferecht gevoeld. Dat men .daarbij de be.
trokken politie-amb1enaren niet onlioó-dig hard
heeft aangevallen, :;temt tot voldoening. Zij zelf
ûjn I.en deele -slachtoffer geweest van een sen·
satie, die voortaan ook door eigen houding
moge worden vo.orkolllen; en zij kunnen nu el-
ders hun werk voortzetten in Cleovertui-ging, dat
ook zij, die hun fouten afkeuren, toch het goede
werk, dat verricht werd, nie! willen vergeten~

prijst de' onkreukbare pUchtbetrachting der gerechtelijk onderzoek tegen den directeur
marechaussee, minister Goseldng 'heeft haar het eener groote onderneming er buiten staat en
zwijgen opgelegd; 'Spr. beroept z~ch' op art. 4, dat dit voortgang heeft. Het optreden tegen den
der g'ro'hd-Wè1:.Deze Kamer 'heeft niet eens 19n. bankier had geen gevolgen en ook t.a.v,
h I hei d geestelijke, n is van, strafvervolging geen sprake,
arte cos el' •...•• . R d it d ',.1 g ditlisterDe .V 0 0 I'zin e r' 'hamert. ee S IS lil e'.ver",~al"lD van en m
De heer R 0 st.v a tf·T 0 nni n g·e n zegt, dat gebleken, dat er voor een vervolging geen aan.

de marxisten zich in deze Kamer vroolijk heb- Ielding bestaat. Dus Is de verklaring van den
ben gemaakt 'over" het lot van Jonge m~isj~s. heer. Kersten zeerste betreuren, en praat deze
Spr. her-innert aaneen zoek, gfraakt, dossier III over dingen, waarvan hij de beteekenis niet he-
de zaak-van 't Sant. Spr. prijst de marechaussee, grijpt.
die Oss:zUiverd.e.wlUl Toon de Soep e.d. De heer Waaraan is het toe te schrij-ven. dat de mi-
Drop gin-g de .marechaussee te lijf (daverende nister van justitie heeft ingegrepen, op eigen
vrooljjkheid ) , Spr. verzcekt den 'hamerenden in~Hatief? b.v, wat de epsportagsbevoegdheid
voorzitter d-it luidruchtige gezelschap tot de betreft? En waarom is aan de marechaussee
orde te roepen. . " zwijgplicht opgelegd? De minister blijkt het

(De voorzitter hamert opnleuw.) corps in zijil eer onaangetast te laten, De voor-
, Spr. ,'cl'itiseert de heribenoeming !an ..den 'st-el1ing van den heer Rost. van Tonningen als
'burgemeester te Oss. De'pers'zou de;mlSdr~Jven K
hebben opgeblazen, integendeel hedt ze lang. zou <Je regeertag ter wille van de R. . geeste-
'gezwegen. ' , .. ,-' r ' lijk1leid de marchaussee in e,n hoek hebben ge-

Nu men den bewasten bankier te Oss weer op duwd, is al te bespottelijk •.
vrije voeten heeft gesteld, maakt men doemare-' !lIet is bespottelijk,· het voor te stellen alsof
chaussee een verwijt, dat deze den man f'p een p;'l.l'lemen~ en regeering tezamen niet op de
zijspan. heeft vervoerd, Hoe doet men anders
wel met menschen die een dag hecMe~is kern der zaak zoq·dën willen ingaan. In een
hebben te ondergaan? Wa,cllhneester De ,GJer democratisch bestel als het Nederlandsche heeft
is zelf een plichtsgctroll~ katholiek, nu ne~_11}tde.,1<amer, het reclrt vragen' te .stellen, In het
men hem kwalijk dat hlJ tegen een geestelijke stelsel van den heer Rost van 'I'onningen zou
optrad. Spr. crifiseert de houding van den heer
Speyart van Woerden je,gells .d:n wachtme,es- het Nederlands,ehe volk hebben te zwiigen en te
ter. Spr. cr-itiseert- ook 's ministers houding dulden. Ons Staats_b,estel is op rechtvaardigheid
jegens de brigade marechaussee te Oss. De hou- gebaseerd..· . .
ding van den minister'is een gevaar. voor de .!De heer De Gee r (C.iH) heeft uit de rede
rechtszekerheid. Wie deze wenscht, els.cht het Van den ministe'ti('Einindnik gekregen, dat deze
aftredenvan den minister, van dit kabinet, peelt gedaan wat)lij ;naar eer en geweten noo-

Spr. protesteert tegen d-e hartëlooze wijze dig achtte. Tegen de: rede van den ~~eeTKersten
waarop deze 'Kamer (de voorTzItter hamert) kIf IJ a: I k It 0
deze dnte ....oellatie behandelt. Nu stellen regee- moet spr. op omen, a so 'Ul',,,er lJ· :ec 1 n-

'1 (1 dergeschikt werd ,gemaakt aan canonmek recht,
ring en volk zich buiten het volk appiaus op hier te Iande, De heer Kersten heeft ten on·
de publieke tribune.) ., rechte de goede trouw van den minister ter
De V <I ia F zi U e I' gelast" dat de pul>1ieke trl- z~jde geschoven .ell -V:~ll de protestanten, die de

bune zal· worden ontrulmd, . zijde van den ministè'r kiezen. Dat de minister
.Nadat 'dit geschied is, 'Voert de heer v." d. . t ct dt ui tIT bIk

G'oö s.v à n N,,·t.e.rs·(S.-D.),he,t woord. f:en,tendçzege-seun wor, .1 C?alle eiang, ,an
"" ., .. .. alleen gedacht worden door iemand die SplO·

gel'uch:tffiakende liquidatie als in de zaa~"I\9hm rag in zijn hoofd heeft.
ZOll hier niet mogelijk zijn. . .

Er is in Europa nog steeds een voedingsbo- .Miaister G·0 s e I i n g is erkentelijk degen ~n
dem voor een verachtelijk anti-papisme. Het pu- die in zijn goe.de trouw gelooven. De verschil-
bliek wordt gesuggereerd da~ een bepaalde lende opmer~mgen nagaande, zegt spr. o.m.
groep óngestraït strafbare felt~n Z?ll' mlll-g~.n dat er me~r IS geweest dan de zaak van den
doen. Daartegen k0111tspr. ?P: Misschien e<:blel!i, P~,l'itoor, d'l(\ l:fI-~al'geen verdachte kon wor.de~.
heeft demaréchaussée wel [utst aan allerlef ge. ZIJn de verschrlIende rapporten alleen .den 11U'

F.' In verbalen in strijd met de waarheid roddel den kop-wjllen Indrukken: Juist om de nister en den pro:cureur-g_eneraal beken-d?zoo
verklaren, op last of met medeweten van den rechtszekerheid te bevorderen:. Er worde nu, -is er gevraagd. \I'her ,geldt het echter ?e eigen
Off.'van Justitie' te handelen. noch in de toekomst onçlersehmd gemaakt. rapporten der rnarechaussse, Sp r '. WIl geen
4.· Het is mij bekend, dat de verhouding tus· De heer .T I" Uij en (R,K.) is volkoJl1l'ln: be- ·l!Fêthöde van recherche in de politle zelve. Het

schen Kon. Maréchaussée en gemeentepolîtie na Yredig~IlQ..doQJ::_b~t.an.lwqQro;J van ..den mml§if.lr, -soldstukken van..de-hriga4e zelve.
Dat in Oss toestanden bestonden, afkeurens- Men heeft bet gehad over een onderhoud ten

in 1934 ell 1935 aanvankeliJk slecht te zijn' ge- waard, wordt betreurd door. spr. en de legen__cpJ!li'kette van den .procureur-generaal op ~6
weest, aanzienlijk is verbeterd onder Ieiding zijner partij. Doch daarom .!D0gen de. R. K. Maart. Er is 'ges'pro]rell over de zwijgplicht der
van den vorigen opperwachtmeester -en weder Staatspartij nog geen ver.wlJt~n word'~n ge- marechaussee. De procureur-generaal noch de
ernstig is verstoord sedert de herplaatsing in maakt, Zij wil,.voor de. -reinheld van ~e~,ell ~1) efpcier vall justine hebben ruohtbaarheid aan
Oss van den tegenwoÓrdigen brigadeecmman- gewoonten· bliivcn waken. De ~eestell.!kheld dit onderhoud gegeven. Wde dan wel? Spr.

sti·eef~. Cl' ook in Br,~ba~t naar, de [eugd, mzon- 'heeft aan het. desbétrelfenrle proces-verbáa]
dant. Verwacht mag worden, dat de goede ver- derheld de vrouwalijke Jeugd te bo!çhermen.. cgegèVens -ontleend. Spr. kan zich vool'$tellen
houding zal worden hersteld door den eerstge- De herbenoeming van den burgerneester In dat de Ieden der bl'i<1ade in andere omgeving
noemden opperwachtmeester, die jui$t met het Oss 'is geschied door een anderen dan deze~ .. '" e

minister er is uit den aard der zaak reden ge-oog daarop wordt teruggeplaafst. ' .weest voor de herbenoeming.
5. Deze voorloopige maatregel werd door Spr. heeft svmpathie v?or het. voortrefrelijk~

noodzakelijkheid geboden. Een voornamè taak politiecorps, dat de m,~rec~aussee IS,. vOf?ral
van- de versterkte brigade ligt in de beoefening door haar onafhankelijkheld van plaatselijke
mede der preventieve politie, het door haar ge- toestanden. poch daaruit volgt niet, dat ze nooit De :parleme'n~aire r~d_\lcteur van. het "Han-'
zag .en Waakzaamheid voorkomen van strafbare fOlIten kan rnaken. Spr. t))'ijlit den minister- VQOlÓdel~blad" sèhrijtft o.a- de Interpellatie in de

diens optreden, dat iil.·dez,e zeer moeilijk was. Kamer over de g~ru~tnakellde kwestie in Oss:
feiten.v.Het ware onjuist geweest de .brigade ..Dat de zaak zooveel gerucht heeft gemaakt, is In een karte s.~nÎ1ê1iJds b,eett de zaak-Oss

, ~aarvan te ontheffen. mede een gevolg van het feit, dat er een twee. de gemoederen heftig jn beweging g~bracht.
6. De juistheid van hetgeen in deze vraag tal geesteliiken bi.i betrokken worden, De gees- Ms eind-resultaat van <p'et Kamer-debat van

word.t gesuggereerd kan ik in geen enkelop. teljikheid valt hier te Iande onder het gewone hedeIÜllid-d-ag>moet IJlen in de eerste plaats vast-
zîchterkennen. Daargelaten de vraag of de jon- reeht. Het is ernstig alsop haat V'erdenkinit'v~n stellen, dat, naar het oordeel van de groote

'onzedelijkheid rust. Doch het antwoord Van den meerderheid der Kamer - en ook :naar bet
ge opzichters der werkverschaffing, de over-, minlater is volkomen bevredigend, El' Is hier t~ ~OJ1z .;.....de' genlchtmakende aïtalre tot veel be-
treder der vuurwapenwet, de winkelier B, en lände geen 'kaste van })ersonel1, voor wie de sclleidenet' propor·tjes s teruggebracht. De ge-
zelfs de assurantiebezorger v. d. H, behooren [ustitie moet wijken. Dit blijkt weer uit het aNt~ boole ibehap.deltng in de Kamer leert ons bo-

d d .. t -G-' t ienen-blii vendien, hoe ~n ia'ke,n als deze, voorbr• '1etot vooraanstaande kringen van Oss, d ie, zooals woor van en UlIllIS er. es apo-rnameren- .- "f - ..
. .. ven .ons vreemd. We moeten wáardèeren, dat oordeelvelltngen uit den booze zijn. Laat uns

óok enkele bladen hebben. geïnsinueerd, thans ons land een rechtsstaat blijft. ,.. dadelijk zeggen, dat de heer Drop (S.D.A,P.)
tegen de onderzeeklagen der actieve maréchaus- . De heer Kers te 11 (St-k. Ger.) zegt, dat de zijn . Interpellatie zeer sahel' heeft gehouden.
sées zouden moeten worden beschermd, merk maréchaussée in ons land als zeer betrouwbaar Deed niet later mr. Wendelaar (Iib.), die ook
ik op, dat ik geen onrechtmatig optreden duld bekend staat. Er ging .dan ook een" schok door .i'tltrerpèn~tievoornelllens gekoesterd heeft, uit-

ons land wegens het gebeurde In Oss De brI'ga komen • dat hit dezen rustigen toon ten zeersteten aanzien van eenig persoon tot-welken rang· "... '~, 0 . • ~ - • '" v, , de Oss heeft zioh de laatste jaren ,zeet ver- waarderde- 4ppreciatie, welke tevoren ook door
en stand deze 00)[ mocht be[1ooren. De door het dienstelijk gemaakt, Ze is daàrvcor Koninklijk minister Goseling was <geuit.
optreden der Kon. Maréchaussée in bet alge· onderscheiden. . .Wat nu de zaak in haar geheel betreft, is
meen in gevaar gebrachte _rechtszekerheid zal Het gezag moet ,gehandhaafd worden, Mailt reeds sp()l1Qig gebleken, dat de minister zelf
worden hersteld en versterkt, doordat door den men V~I:g.ete niet de uiterst moetliike positie v~n ~zé interpellatie 'lleert gewenscht, Zijne Excel.
b . kk k h f • I .. bt de Maréchaussée te Oss. Spr. vreest echter, dat Ientie verklaarde immers, niet zoo naief të zjjn,
etro en orpsc e III over eg met ZIJn am ~ we' hier een eenzu.....l·"'e veerhchüng hebben <t"_ .. .. h t ., d.. u '" ..... om te denken, uilt door e commumque van en

genoot van defensie en mij het noodige ter ver- kregen. Spr. zegt dat over het geheel de Maré- Persdienst 'en door het antwoord aan den heer
vanging van personeel wordt verrieht, chaussèe te Oss voor haar optreden lóf verdient, Wijn~oop. volrlcende opheldering gegeven zou

, n t Het gold Roomscha priesters, en daarom is er zjjn. Maar de minister kon moeilij.k zelf een
De eer van het corps is niet aangetast.t Da' .ingegrepen. Waar dient echter al die vroegere .'. n d ' d

1 ft ~ ~ ~ !l Interpellatie aanvragen- ~Ie en, waarom JU e
voelt men ook in het corps, zooals spr. lee gehelmzinnlgheld voor? liet Nèdèrlandsche V{)lk beantwoording van. de sehriftel ijke vragen de
ervaren. Spr. leest een desbetreffend telegram ,heeft den indruk dat de Roomsche minister van uiterste en ongewone snelheid was betracht.
van de eerste divisie die dezer dagen jubileerde, Justitie Roomsche priesters aan de J\Iar~cbaus- De door den interpelleerenden heer Drop ge-
voor. Evengoed als de weermacht moet de poli- sêe heeft onttrokken. Spr. zegt dat het kanon- stelde mondelinge vragen zijn den Iezer reeds
tie een goed apparaat zijn in handen van de' nieke recht hier moet overh~ersch.el1· over bet bekend, De kern der kwestie wem geraakt in
z-egeer ing. Anders is geen opbouwend werk rno- gewone Nederlandsche recht. -Dlt is' de diep- de derde vraag: welke feiten, gebeurtenissen
g~Jijk. Krachtige evenwlohtige geZägsihanClh:f' g~ande beteekenis van de zaak, voor zoover ~é en gedragingen zijn aanleiding 'geweest toil den
ving er-kent ook de r~chten, der Dlp'gers. Moge t, hier ter sprake komt. De Bisschop zal beoordee- maatregel van !het tijdelijk onthouden der op-
oaderling vertrouwen ten ~~~ In ~le,t Ned:er'; len. of de twee prtesters schuItlig 1l~iti of niet, sporlngs-bevoegdheid aan de br igade-Oss van
Iandsche volk nu herst~ld zIJn.. .' ':' en daarom moeten plichtsgetrouwe ambtenaren de marechaussee. De reeks feiten, nu, welke

De heer Dra p . repbiceert ",Spr. vr-.aa'gt Zich, voor de Boomsche Kerk bukken ell worden ze minister Geseling hedenmiddaz ÎJ!l het geding
af, of bepaalde feiten den minister eerst- kort overgeplaatst. Spr. verzet zich tegen hèroqt- heeft gepracht, hebben stellig de globale over-
geleden bekend zjjn geworden, Pit a0111tspr.: trekken van Nederlandsehe burgers aan het Ne- tuiging gegeven, dat .de regeering hierbij niet
wel van belang, ' " ' . ..:. ' .., derlandsche rech!. om hen te plaatsen onder het zonder g r 0 n-d is te werk gegaan.

Er is blijkbaar in .dit geval veel verkeerde Roomsch-kanonnieka recht, Alles tezamen kan men het zoowel met de
schijn gewekt, Spr. zou' echter. willen- ..wet~n, D~ Vo 0 I' Z 1 tt e r verzoekt den spr., zich te door verschillende kamerleden als v door den
hoe de rapporten aan den ..minister ' z:ijn . tot matigen.. ' . ' minister geulte suggestie eens zijn: deze inter-
stand gekomen. ·Zi.ln de ge'gevens verkregen.op, :qe heer I{ e r sot e n komt OE tegen de Room- rpellatie heeft du1delijfk bewezen, dat in onze
.grond van overleg ook met anderen dan ûen.( 'Sche overheersclllng. Het geval te Oss moet 'onll constitutioneele monarchie openbare besprekin-
lll"o(mreur-gen,eraal'? "'.'" ,'-' "". .' volk de oogen opend-oen. De brigade wordt uit-· gen :van werkelijke of vermeende misstandel1-

Spr. vraagt. di t, omdat hem' is niedegedeeld/ eengeslagen. De krac,ht. dezer ll}anne.n is ~ebl'o. mogelijk i'S ell ,dat op korten tcnnijn.
dat er op 216Maart j.t eenJal1gdurige c?nret;en,~ kTen. :Vat thans te OSS IS geschIed, SIert met de , .
tie is geweest hlsschen den ,pPoCIUreUl:~e.Jlera,3l,l Ned~llandsc~~. reehtspraak. , . . Aan' het Kameroverzicht in "De Tijd" ont-
,en de marechaussee, en dat bepaalde lllWQ~~rS D~ heer \\ IJ n k 0 0 P, (C~?Ull,) mohveert d.~, leenen:'wij: '
van Oss buiten vervolging zouden'1Wordert l$e. d?OI hem gestelde sC,hnftehJke vragen. De mr- Opmerkelij,k WaS, dat de heer Wijnkoop
sLeld. Is el' tegen de brigade te Oss uitsluitend mst-er beeft da~r?p met voldoel'lde geant\voo~d'i (Comm.) constateerde, dat 'van deze ~aak een
disciplinair opgetreden? Spr, .heeft .den in,clruk .. pat he.eft, d,e nUDlster ~elf erkel1~. ,Spr. gaat n.H~t anti-papistisch relletje gemaakt was en hij zei-
dat de procurel1l'-g,eneral een taak v-ervnlde, die I~ ol? J:lw;hsche kwestIes. De m~!1lster heeft In- de's pünisters optreden volkomen te kunnen
hem organiek ni~t toekomt. flit is van' betèe. hchtl!1gen. gegeven,· doch er ZIJn wel vrag~n Ibillijken.
kenis in dit debat. , .. ' .., o,:ergeblevell. Het spree~~ ~an zelf dat spr ..Diet Men moet het in hooge mate betreuren, zei

. 1 " • ... .' ,wIl ;meedoen aan de pohtieke rol, door faSCIsten d V ,. D· Joek,e als geestelijken zich mis-
De hee: We n de a a r; ~Llb.) stemt 1ll',J'!let van deze geschiedenis gej11aakt. Spr. wil ook. e rIJ?:· em., s', .. a'

de afkeunng tegen h~n, die wantrouwen zaaIen .. niet meedoen aan anti-katholiek dri.îven. Voor dragen, m!l~r ,hIer stond vast Qat voor vervololllg
tegen den I11inister, ·justitie. en po1itîe. 'Om hun, zoo vee! deze minister de werkelijkheid heeft geen aanleldmg bestond., Daarom betreurt de
den wind uit de zeileu te nemen .. had opk :spr. 'weergegeven, staat vast, dat katholieke geestc~ h~,er Joekes" dat een,B~dlenaar des Woords -
zich een interpellatie voollgenomen. Als spr. Hiken in Nederland onder geen ander recht hij d0e!d~ hwI' natLlurJçk, op ds. Kersten, ~ tot
de il1tel'Pellàtie had mqeten houden, had spr. staan dan het gewone recht. paar gaat het voor den ~l:lmster bes.chuldIg,~ngel1 dlJrf~e rIchten,
dit even zak,eHik gedaan. Spr. ho,opt dat tha;nl\ SpI'. om. .. 'waan an vaststaat, d~t ZIJ onw~ar zlJn.
volkomen reollt is gedaan. Het heeft spr. echter Op de Mareohatlssee rust geen vlek. Doch als Ook ~e heer Rost Van Tonnmgen" kreeg een
,getroffen dat volgens den minister in een be- er snel is opgetFeden tegen menschen die ver- v~~g UIt de ~an'k~aa~ t zoud.e~;{~ met, ~el1
paald geval dè menschen toe'Va1Hg bij de keerd deden, dan is daartegen zelfs bij spr. lhlltmg VIanIgde tredn' N~eScBl.sgevoe t tlJ?veDnonh er

It ht" k S "t "een bezwa'u'\ et ste se a e ,.. voors aa e eet
:ll1arec laussee '~rec . ZIJIl ge ·omell. pl'. wIJS "'T·'" 'f' . b d d d Joekes' noelllde de -hou«ing der N,S,B. in hooge
op het allta"OnISIUe hlssellen marec11"ussee en e",enover de as CISten IS ewezen, at e e- , ht'" .

0" , ", t" N d'l 'I d 'd _ mate onwaarac Ig.,aemeente-pohtIe lil Oss. mocra Ie ln e el all( zon er"aanZWll es per Th kl '1,' b·: 'd d K
:0,.. • , _ soons weet op te tredell en hlIJft .optreden. Het , ans. on",en er ' ravo s oor e. an~e~.

Er zou b1J de ,marechaussee In Oss een ë;eest f·' b t kt .. d 't h t 1, In een slotwoord beantwoordde 1111111ster.. t t d' d "t . t d k aSClsme e re ZlJn propagan a UI e sc,lan· ,. .zIJn on s ,aan, ~en e milliS ,cr me ~er er an daaJ. ' Goseling verschillende gestelde vragen en
d,ulden., Staat d,~t ,voldo-~nde va~t? Zijn (Ie dos- De beer Joe k e s (V.D,) zegt dat de gebeur. oplDerking~n zee~ zakelijk. Het is ..waar, dat de
SIers llJet eenZIjdIg en IS hun lOhoud door de tenissen in het land "roote belancrstellinit zelfs zaa'k der geestelIJken de belangl'lJkste was en
ibetrokk~?en er~end'? Spr. acht h~t verhe~g,end, beröerÎng hebben ge';ekt. " 0'· er Dloest snel ~eh:ll1<leld worden, omdat de toe-
d~t al zlJn er dlllgen gebeurd, dte de mll1Ister D..èfeiten nagaand, vr:aagt spr. of, als de Maré- stand geen ffiJnuut langer mocht worden he-
met volkomen kan dekken., de eer van )Xét corps ehimssée optreedt tegen de onderwereld, zij haar stendigd. '.
marechaussee onbevlekt 15 ge~leven.' :r' gang Dlag gaan, doch Of _ als het gaat tegen Uit de rapporte!) ,"ll11 de wachtmeesters zelf

De heer Ros t van 1; 0 nnI n g e Ii (N.S.B.) een bankier en geestelijken _ de minister in- is de onjuistheid van "bun handelingen geble-
zegt dat de interpellatie volkomen aan spr.'s grijpt. ' ken. Wat de geestelijken betreft, er was geen
verwachtin~ heeft beantwoord. Tevoren h.eeft Het was deze vraag, 'Welke in ons land ZOQ- aanleiding" vo,ór e(\U strafvervolging, omdat
de minister de vragen van den heer DI'OP ont- veel beroering bracht. De uitvoerige inlichtin- geen strafbare feiten; 'zijn gepleegd.
vaugen om, ze te kunnen heantwoorden. Spr. gen ,v,an den minister nu stellen vast dat het Terecht nwcht minister, Goseliag ten slotte

A. Zaak v. d. H.:
Opmaken van processen-verbaal t.a.v. feiten,

die reeds geruimen tijd zijn verjaard en waar-
van d:e belangen zoo gering waren, dat, al ware
de verjaringstermijn nog niet voltooid geweest,
een opsporingsonderzoek niet opportuun was te
achten. Arrestatie en de wijze waarop zulks g~-
schiedde. Huiszoeking en in beslagneming ge-
heel archief op eigen gezag. De aan'deze heele
zaak gegeven ruchtbaarheid.
B. . Zaak opzichters-werkverschaffing:
Ondanks mededeeling van het hoofd 'van po-

litit -van Oss, dat hem bij onderzoek gebleken
was, dat het hier geen strafbaar feR betrof,

, overgegaan tot arrestatie van die twee jonge
mensehen, welke bij voorgeleiding na 4 dagen
door den Off. van Justitie werden in vrijheid
gesteld. Indien van eenig strafbaar feit sprakezou zijil' geweest, had dit geen hoogere waarde
kunnen betreffen dan ongeeer f 10,-. Veel
ruchtbaarheid, waardoor gemeentelijke geza.gs-
dragers volkomen ten onrechte in een kwaad
daglicht werden gesteld.

(Zie anwtoord op vraag 2).
c. Onrechtmatige arrestatie in een van den

aanvang af als civielreehtelijk te onderkennen
financieele kwestie, waarbij klaarblijkelijk de
bedoeling heeft voorgezeten door ·vrljheids,be-
rooving pressie tot oplos~ng der kwestie in een
bepa.àlde richting te beïnvloeden.
D. Onderzoekingen tegen de beide geestelij-

, ken, in beide gevallen een uitvoerig onderzoek,
terwijl vaststond, dat van een strafbaar feit geen
sprake was, verhoor van verschillende minder-
jarigen. Een minderjarige, die eerder reeds .h~
verklaard, dat met hem niets was voorgevallen,
gehoord in het b\jzijn van den aangever, die 18
strafvonnissen tegei.t zich zag gewezen en ook
bij de Kon. Maréchaussée als zeer ongunstig be-
kend stond. Ruchtbaarheid omtrent die .zaken.
E. Gegronde verdenking van mishandeling

van een persoon verdacht van overtreding der
vuurwapenwet, ten einde hem tot bekentenis
te brengen, '

De pers over de interpellatie
constateeren, dat deze interpellatie 'het . ver-
trouwen in het recht versterkt heeft, .
Toon applaudisseer-de de- Kamer nog demon-

stratiever dan tevoren. De interpeilatle is -een
SUcces geworden voor minister Geseling.
De heeren. Rost van Tonningan en Kersten

korrdsn zich met van schaamrood overtogen
kaken verwijderen. .

Het V 19 1Iks b I a d, dat, zij het gematigder
dan een and-ere per~, nogal hoog van den toren
had 'geblazen, is in het. 'ahiemeen bevrédÎ'gd.
Wel wijs,t hert blad er op, dat de pers ,.goed had

PUBLIEKE TRIBUNE DER TWEEDE
KAMER ONTRUIMD.

HET ANTWOORD VAN DEN
-MINISTER AAN HET KÁ.L'lERLlD

WIJNKOOP.
Op de betreffende vragen van 't Tweede

Kamerlid Wijnkoop heeft de minister van
Justiti_e geantwoord, dat aan de brigade
Kónitïklijke Marechaussée te Oss opdracht
.Is gegeven zich tot nader order van op-
sportngsonderzoek te onthouden. Surveil-
lance, .en bewaking~diensten kunnen ook
verder op de normale wijze worden ver-
richt, terwijl het geenszins in het voor-
nemen ligt de brigade Koninklijke Mare-
ehaussêe te Oss op te heffen of in sterkte
te verminderen.

Van staking van Joopende justitieeIe on-
derzoeken Is geen sprake. Dat even,tueele'
klachten ter zake van misdrijven voor het
oogenbltk tot de plaatselijke politie behoe-
ren .te worden gericht - overigens een
normale figuur - is juist.
Voorts verwijst de minister naar 't door

den regeetingspersdienst verstrekte com-
muniqué, uit welk stuk tevens blijkt, dat
.hetgeen door de brigade koninklijke Ma-
rechaussée te Oss is verricht, geenszins in
het 'algemeen is gedesavoueerd, integen-
deel. Dat juist nu moest worden opgetre-
den, is - gelijk evenzeer in het communi-
qué tot uitdrukking komt - een uitvloei-
sel van de omstandigheid, dat voor kort
van begane ernstige fouten "In bepaalde
opsporingsonderzoeken is gebleken.

. NIEUWE VRAGEN VAN HET
EERSTE KAMERLID VAN VESSEM.



Het Amsterdamsche boulevardblad begint zijn

\ .
Kameroverzicht met de volgende teekenende
passage:11<* Anti-Paapsche rel,

Wij hebben in het begin dezer week het ingrij.. Wij hebben ons geen oogenblik de illusie
pen der Regeering in de politioneele toestanden gemaakt dat wachtmeester De Gier het pleit

teg~~ minister Goseiing kon winnen, want
in Oss een gelukkig ingrijpen genoemd; hoezeee politiek gesproken IS deze minister onaan-
dit woord op zijn plaats was, heeft de dag vaD. ta~tbaaI·. Wie met de Katholieke Staatspartij

wil samenwerken kän den heer Geseling'
gisteren bewezen. niet op een kritiek moment in den steek Ja-
Er kan geen verstandig man zijn, die na de ten; daar diens verleden hem tot den voor-

uiteenzetting van den minister van Justitie, rus. naamsten exponent dier orzanisatie 'heeft
gemaakt. Een hem toegebra~ht échec zou

tig en helder en zakelijk als steeds zijn uiteen- ons land in een langdurige rninistercrisis
zettingen ziin, er nog een oogenblik over in hebben gestort. Het was daarom te voor-

iif 1 k d R zien, dat noch van anti-revoluttonnaire,

I
tWIJ ever eeren kan, of ingrijpen van e e- noch van christelijk-historische zijde hulp
gaerrng wel noodzakelilk was. voor de marechaussee zou komen. Deze lie-
Zoolang onze politie nog aan wettelijke voor. den moesten ja zeggen, ook al zei hun hart

"neen, en alkomt een groot gedeelte van hun
schriften gebonden is, was een optreden als dat kiezers een oogenblik in opstand"
der marechaussees in Oss in de jongste zaken, Geheel anders stonden de oppositie-par-
ontoelaatbaar: de minister kon met recht ver. tijen er voor. Wie herinnert zich niet de felle

debatten, die in bet verleden vaak van
klaren, dat hij alleen de rechtszekerheid heeft Iinksch tegen rechtsch of van rechtsch te-
gehandhaafd. gen Iinksch werden gevoerd? Daarmede
Dat de Kamer door de verklaringen van den vergeleken was de iuterpellatle-Drop niet

~ veel meer dan een natte voetzoeker. De li-
minister ten volle bevredigd was, is overtuigend herale en vrijzinnige secondanten van den
gebleken: wie tegen bleven sputteren, ds. Ker~' ~ocialistis~hen. spJ:eke: overtr-offen hem nog

I~l welwillendheid Jegens den minister.
sten en de N. S. B.'er Rost van Tonningen, deden Slechts ds. Kersten en de nationaal-socialis-
het apert om redenen builen de zaak gelegen. ten namen geen blad voor den mond.

De eerste zag als gewoonlijk spookbeelden: de De fighting spirit bij linksch is blijkbaar~ dood en begraven.
overheersching van het Nederlandsche recht
door "Hoomsch" recht, en hij verdiende dan ook Zoo vervalscht men de feiten, wrijft anderen
het ziidelingsch verwijt van den heer De Geer, . zonder eenigen grond eigen karakterloosheid toe
dat zijn hoofd vol spinrag zat; de tweede mocht en vergiftigt men de openbare meening.
natuurlijk de kans niet verzuimen om het "poli- Het zal goed zijn, dat men uit de hier aange-
tiek katholicisme" aan te vallen en pour besoin wezen teekenen lessen voor de toekomst trekt:
de sa cause een onverzoenlijke haat van dat ,,llo- men kan nu onderkennen, waar de machten
Iitiek-katholiclsme" tegen het "onpartijdige huizen die een rechtstreeksch bedreiging vormen
korps" te phantaseeren, voor de rechtmatige positie, die de katholieken

Het is hierop, dat onze aandacht in het bijzon. in ons land innemen.
der moge vallen, evenals op de anti-paapsche rel Wie nu nog steeds niet begrijpt van hoeveel
van sommige bladen, die na stelselmatig door belang het is de katholieke pers en de katholieke
onjuiste en tendentieuse berichtgeving het volk organisaties sterk te maken tot afweer van elke
te hebben misleid, thans genoeg karakter missen bedreiging onzer rechten en tot opbouw van het
om hun nederlaag te nemen. maatschappelijk leven, in samenwerking met
De Tel e g r a a f die met de Co u ran t in anderen, op christelijken grondslag, lijdt aan

deze dagen een' fraai' staal van hetze tegen 'de jammerlijke verblinding. •
overheid heeft te zien gegeven, tegen den k a- De anti-paapsche rel, die de Össche-affaire ten
tho 1-i e ken bewindsman, die door zijn ingt'ij- slotte geworden is, moet ieders oogen openent
pen niet gemotiveerde vervolgingen, maar alleen
verdere deraillement voorkwam, spuwt nu gif-
tig naar die Kamerleden, welke onbevangen en
I onbevooroordeeld_ genoeg zijn. om zich door ar-
gumenten te Iaten overtuigen.
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NóbRDBRABANTSCII DAGBLAD HET-HUISGEZIN

,
MINISTER GOSELING WINT HET

PLEIT BIJ DE INTERPELLATIE-OSS
Alleen de N.S.B. en ds. Kersten hielden het verzet vol

De minister legt feiten over

DE BRIGADE-OSS WAS OP HOL
.GESLAGEN.

De eer van het corps. blijft onaangetast.

Aan de orde was Donderdagmiddag in de
Tweede Kamer de interpellatie van den
heer Drop over de voorloopige beslissin-
gen ten aanzien van de brigade der Ko-
ninklijke Marechaussee te Oss en hetgeen
daarmede in verband staat.

De heer Dr 0 p (soc.-dem.) zegt, dat er
in deze zaak klaarheid noodig is. Dit is
ook op grond van vroegere zaken tegen
een hoofdcommissaris van politie en een
tweetal hoofdambtenaren noodig,· ook
dienaangaande is er nog geen klaarheid.

Het gaat in Oss om maatregelen tegen
personen, die rechtstreeks onder het depar-
tement staan. Opheldering is noodig, ook
na het gegeven perscommuniqué. .

Dat indertijd de marechaussee te Oss ver-
sterk! werd, was noodig en werd algemeen
toegeJUicht. Allerlei verhalen hebben de ronde
geda~n over de gemeente-politie te Oss, maar
ernstige feiten zijn er niet gebl~ken. .

Den laatsten tijd zijn er berichten l~lgeko-
men, dat niet meer menscben met bijnamen
doch ook tecren een fabrikant en bankier werd

. opgetreden. " .
He~ perscommuniqué is niet duidelijk. Men

moet uu de berichten opmaken, dat het besluit
om de lllarechaussee te Oss een deel van haar
taa,k te ontnemen, plotseling is genomen.

Spreker stelt de volgende vragen:
.~. welks zijn de met wel te verantwoorden

UItIngen in somnJlge persorganen die tegen-
stellingen hebb~n ~~schapell tussc'hen de bri-
gade der KonmklIJke Marechaussee te Oss
eenerzijds en ~ndere .organen van besluur en
politie anderzIJds, welkor aanwakkering niet
kan worden geduld?

2. sinds hoelang is uit ver-balen en rappor-
eten gehleken, dat bij het opsporingsonderzoek
door de Kon. Marechaussee te Oss methoden
werden toegepast, waardoor rechtmatige be-
langen van burgers op pijnlijke wijze werden
geschonden, zoodat het onverwijld geboden
was maatregelen te nemen om het vereischte
evenwicht te herstellen?

3. welks bepaalde feiten, gebeurtenissen of
gedra.glllgen hebben aanleiding gegeven tot het
hesluit om aan de brigade Kon. Marechaussee
te Oss opdracht te geven zich tot nader order
van opsporingsdiensten te onthouden?

4. Wat is den minister bekend van de ver-
houd!l~g tusschen gemeentebestuur of gemeen-
tepolitta en de leiding der brigade van de mare-
chaussee te Oss, op welk tijdstip is een mlnder
goede verhouding hem bekend geworden en
welke maatregelen stelt de minister zich voor
te nemen ten einde deze verhouding op goede
basis te regelen? .

5. Acht de minister het uit een oogpunt van
algemeen justitieel beleid juist, in omstandig-
heden als die te Oss aanwezig zijn de brigade
der Kon. marechaussee surveillance en bewa-
kingsdiensten te laten doen blijkbaar ook in
het territoir der gemeentepolitie, terwijl de
brigade haar voornaamste taak, waarvoor zij
destijds is versterkt, 'niet mag uitoefenen?

6. Moet de minister niet erkennen, dat het
gevoel van rechtszekerheid kan zijn aangetast
door ingrijpen op een oogenblik, dat gerechte-
lijk onderzoek werd gedaan in andere kringen
der bevolking dan die, waarin sinds 1935 mis-
drijven wer den opgespo~~'d en tot berechting
gebracht en op welke WIjze stelt hij zich dan
VOor de waarborgen voor rechtszekerheid "e-
lijkelijk voor alle bevolkingsgroepen te hetst~l-
len of te versterken?

Spr. heeft. geen behoefte aan sensatie of cri-
ti_ek op den minister. Men doet geenet-lel groep
diensten dool' gedragingen te verbloemen. Het
fe~t te ..Oss ligt er nu eenmaal. Er was een reeks
misdrijven, waarvan de daders in het minst
draagkrachtig deel der bevelkina leefden. Lof
en onderscheiding is ten deel ge;allen aan hen
die deze "misdadigers" deden vervolgen. Doch
nu wordt opgetreden tegen een groep politie,
meer onafhankelijk 'Ian plaatselijke omstandig-
heden dan de gemeentepolitie. Deze heeft niet
veel tot klaarheid gebracht, wel vele vergis-
singen begaan. Hier klopt iets niet. Het is het
gevoel van rechts0'nzekerheid, dat vooral aan-
leiding is tot de onrust, die deze zaak verwekt.
Is dit het geval sinds er onderzoek word} ge-
daan ill andere kringen dan voorheen?

Er schijnt ook verschil van meening te zijn
tusschen de departementen van justi tie en de-
fensie. Spr. wijst op het tweeslachtig karakter
der marechaussee. Een opperwachtmeester is
ook hulpofficier van justitie; waarom is nu op-
getreden? Zeker: niet om het geschil tusschen

\ twee departementen? Uit verbalen en rappor-
ten zou gebleken zijn, dat bij opspor ingswer-k-
zaamheden door marechaussees rechtmatige be-
Jangen van burgers op pijnlijke wijze zijn ge-
schonden. Waaruit bestaat dit en waaruit is dit
gebleken? Er is pijnljjke onzekerheid in bijna
elk woord van het perscommuniqué. Waarom
moet de marechaussee te Oss zich van opspo-
ringsdienst onthouden f De verhoudins_, tusschen
gemeentebestuur en de marechaussee is in het
geding. Er is verwondering over de herbenoe-
ming van den burgemeester van Oss, in hoever
daarvoor reden is, kan spr. niet beoordeelen.
Is de marechaussee haar bevoegdheid tegen hel
gemeentebestuur te buiten gegaan? Hoe denkt
men een verkeerden toestand te herstellen door
de marechaussee gedeeltelijk buiten werking te
stellen?

Minister Goseling. antwoordt.
De minister van Justitie, de heer Gos eli n g,

,is den heer Drop en de _]{amer erkentelijk voor
aanvraag en toestaan der interpellatie. 't Snelle
antwoord aan den heer 'Vijnkoop op diens vra-
gen was een weg om een spoedige interpellatie
te bevorderen. Spreker hecht aan de groote
waarde hiervan in ons staatsbestel. Tegenover
ihet hoofd van den Staat en tegenover de

volksvertegenwoordiging draagt Spreker gaarne
de verantwoordelijkheid.

Spreker vermaant tot bezinning. Spreker
waardeert de interpellatie en haar soberell
vorm. 'Ve moeten trachten, in Nederland
nuchterheid te bewaren en evenwicht in
stand te houden. Daarvan :zal de regeering
zich niet laten afbrengen door lichtvaardig
optreden of verdachtmaking.

het o.m, om verjaarde zaken, indien die al ge-
pleegd waren. '

De andere zaak betreft ook een Ossehen in-
woner in geestelijke bediening.
Wat spr. het meest getroffen heeft, is de

rnanier waarop men destijds-minderjarigen· nu
heeft meenen te moeten hooren over dingen,
die zeven jaar geleden gebeurd zouden zijn. De
kroongetuige heeft 18 veroordeelingen achter
den rug, een berucht individu, die zich blijkens
rapporten Op zedelijk gebied beestachtig ge-
dragen heeft. Er:' is gEsuggereerd dat op druk
van hooger-hand het verhoor niet is doorgezet.
Spr. komt daartegen op, 0,1l1. op "rond van een
brief van den officier van justitie"van 29 Maart.
Spr. heeft terdege begrepen, welke kiemen hier-
i~ zaten. I?oor yalschen schijn heeft spr. zich
met van zijn plIcht·laten afbrengen juist in de
sfeer yan het moderne Europa. Men had and ers
het :", etboek van strafrecht en strafvordering
wel kunnen wegbergen.

A. Zaak v, d. H.:

Terecht heeft de interpellant verschil gemaakt
tusschen ingrijpen jegens de zelfstandige rech-
te,:llJke macht en het politie-optreden. Van de
brtgade Oss zal het personeel Worden overge-
plaatst. Tot nader order heeft het zich van op-
sp?riiJgsdienst te onthouden. In Oss blijft een
bngade van gelijke sterkte.
.Spr. moet zich beperking opleggen. Spr. kan

met alle dossiers hier gaan behandelen. Spr.
zal rechtmatige belangen van i!ldividueele bur-

Igers en leden der brigade moelen ontzien. Spr.
mag niet lichtvaardig optreden, doch moet dat
doen zonder aanzien des persoons.

In veel van hetgeen over het gebeurde is ge-
schreven, wordt de indruk ge~estigd .alsof het
gaat tegen de door H. M. de J{~~ingin gedeco-
reerde brigade. Dergelijke aantl.)ging is ónbe-
hoor-lijk. Van de brigade in 1935 sterk 20 man,
zijn er 4 gedecoreerd, waarvan er nog 2 in Oss
zijn.

Is echter iemand dan voor zijn heele leven on-
feilbaar?

Het cqrps is een onmisbaar; orgaan, maar in
handen van de verantwoordeliise overheid. De-

Het kon zoo niet doorgaan.

Spr. critiseert het optreden der marechaussee
in zaken, eigenlijk van civielen aard. Men moet
de sfeer, zoo groeiend, voelen, en zich afvra-
gen, of dat zoo door kan gaan. Spr. heeft zich
geregeld laten vo?rlichten om op de hoogte te
blijven. En zag zich genoopt, iri overeenstem-
ming met den procureur-generaal, te constatee-
ren : die brigade is op hol geslagen. Overplaat-
sing was in het belang van de menschen zelven.
Hun chefs hebben in 's-Hertogenboseh van alle
stukken kennis genomen.

Toen zijn el' verder maatregelen genomen.
T'ijde lijk werd eerst, Yrijdag, 1 April (vrooliik-
heid) aan de menschen der Brigade opspo-
ringsbevoe.gdheid ontnomen: ni et aan de Bri-
gade. Geenszins werd de bngade als het ware
geconsigneerd in de kazerne. Op 2 April zijn
verder besprekingen gevoerd, inmiddels wor-
den de maatregelen uitgevoerd. De nieuwe bri-
gade zal met enkele dagen ook weer opspo-
ringsbevoegdheid hebben. Zooals het was,
ruo ch.t het l~iet blijven .•.

Het antwoord op de vragen.
. i

Spr. komt tot een beantwoording meer spe-
ciaal der vragen, als in het bovenstaande neer-
gelegd.

Het antwoord op de gestelde vragen luidt:

1. Niet wel is aan te nemen, dat interpellant
onbekend zou zijh met de in min of meer sen-
sationeelen vorm gestelde" beschouwingen in
eenige bladen, waarbij, mede naar aanleiding
van een ernstige zedenzaak te Oss ten koste van
den burgemeester van die g_eentê en de plaat-
selijke politie de activiteit del" Koninklijke Ma-
réchaussée overmatig werd -gep.rezén, met -na-
druk werd gewezen op tegenstellingen· tussch.en
beide soorten politie en het gezag van het hoofd,
van plaatselijke politie tegenover de in bijstand
werkende rijkspolitie werd aangetast en onder-
mijnd.
Deze campagne moet naar mijn oordeel mede

ongunstig hebben gewerkt op de mentaliteit
der maréchaussée.

Mr. C. Goseling, minister van Justitie, die
gisteren in de Tweede Kamer een afdoend
antwoord heeft gegeven op de Oss-inter-

pellatie.

ze laat het zich niet uit haar handen wrinaen
door pogingen van anderen. Spr. zoekt ~er
schuld bij hen die het corps, den man met mate-
looze eerbied overgieten. De regeering moet
voor evenwicht zorgen niet het minst in het be-
lang der menschen zelven,
Bij deze zaak is de minister Van Justitie, De-

fensie en Binnenlandsche Zal,en betrokken.
Het heeft den burgemeester Van Oss niet aan

tact en doortastendheid ontbroken. Met den
ambtgenoot van Defensie is er ook volledige
overeenstemming. iDe marechaussee is in de
eerste in de eerste plaats politiekorps; tucht en
discipline o.a, ressorteeren •onder Defensie.
Jedere minister heeft specifieke verantwoorde-
lijkheid. De noodig geachte mutaties hebben de
volle instemming van den minister van Defen-
sie ..
Zelfs is er beweerd, dat er groote eneenigheid

zou zijn tusschen de ministers van Justitie en
Defensie (vroolijkheid). ~
Wat meer inzonderheid de derde vraag be-

treft komt spreker tot de strafzaak tegen een
fabrieksdirecteur te Oss. Die Zaak heeft haar
normaal verloop; de verdachte is in arrest en
er is niet aan gedacht hem daar uit te ontslaan.
Het vooronderzoek is reeds ver gevorderd. Spr. Opmaken van precessen-verbaal vt.a.v, feiten,
wijst op lofwaardige activiteit der brigade ten die reeds geruimen tijd zijn verjaard en waar-
deze, doch ook is het niet zoo, dat ziralleen te van de belangen zoo gering waren, dat, al ware
prijzen is voor haar werk ten deze. d _. . . Ito oi

Men had zich evengoed tot de gemeente-poli- e verjar ingstermtin nog niet vo tooid geweest,
tie als tot de marechaussee kunnen wenden. een opsporingsonderzoek niet opportuun was te

De feiten in andere strafzaken hebben -met, achten. Arrestatie en de wijze waarop zulks ge-
deze strafzaak niets te maken. schiedde. Hujszo~king en in beslagneming ge-

Er bestaat tusschen deze zaak 'en andere heel archief op eigen gezag. De aan 'deze heek
zaken geen verband. .

zaak gegeven ruchtbaarheid.
Dit zegt spr. om de sfeer te zui ver. B. Zaak opzichters-werkverschaffing:

..Bankier" overhaast gearresteerd. Ondanks mededeeling van het hoofd van po-
litie van Oss, dat hem bij onderzoek gebleken

Spr. komt tol de zaak tegen den zoogenaam- was, dat het hier geen strafbaar feit betrof,
den ban.kdire.~.teur, die m.akeraar is en bezorge. r lovergegaan tot arrestatie van die twee jonge.
van assurantIen. menschen, welke bij voorgeleiding na 4 dagen

De aangehoudene werd vervoerd in een zij- door den Off. van Justitie werden in vriiheid
~pan van de marechaus~ee-motor. 'ill plaats van gesteld. Indien van eenig strafbaar feit sprake
III een auto, waarom hIJ gevraagd had. .. .

Op 19 Maart 0111 3 uur is de man gearresteerd, zou znn geweest, had dit geen hoogere waarde
om 9 uur in verzekerde bewaring gesteld, om kunnen betreffen dan ongeeer f 10,-. Veel
4 uur had huiszoeking plaats, doch de officier ruchtbaarheid, waardoor gemeentelijke gezags-
van lustie wist daar mets vall. dragers volkomen ten onrechte in een kwaad

'Vat de inbeslagneming betreft, heeft de daglicht werden gesteld.
wachtmeester der marechaussee op eigen ge- (Z' t d ") I
legenheid gehandeld. Op 28 Maart is den ver- Io:! anw oor op vraag ...
daehte beteekend dat hij niet verder zou WOI'- C. Onrechtmatige arrestatie in een van den
den vervolgd op grond van het voor-onderzoek.
Die zaak is afgeloopen. aanvang af als civielrechtelijk te onderkennen

financieele kwestie, waarbij klaarblijkelijk de
Strafbare feiten van geestelijken niet bedoeling lieeft voorgezeten door vrilheidsbe-
gebleken_ rooving pressie tot oplossing der kwestie in een

bepaalde richting te beînvloeden,
D, Onderzoekingen tegen d~ beide geestelij-

ken, in beide gevallen een uitvoerig onderzoek,
terwijl vaststond, dat van eed strafbaar feit. geen
sprake was, verhoor van verschillende mlnder-
jarigen. Een minderjarige, die eerder reeds ~ad

2. Gedurende het verloop van een achttal da-
gen :zijn mij die methoden geleidelijk uit verba-
len en rapporten bekend geworden. Onverwijld
ingrijpen was te meer geboden, omdat de wijze,
waarop het onderzoek in de zaak der : jeugd-
werkloozènzorg had plaats gevonden, den Offi-
cief van Justitie reeds had aanleiding gegeven
om op 15 November 19'37 de brigade Kon. Ma-
réchaussée te verbieden onderzoeken in te stel-
len in zaken waarbij organen der gemeente Oss
waren betrokken, hetgeen voor de. brigade der
K. M. een ernstige waarschuwing moet zjjn ge-
weest.
3. Tot de bedoelde opdracht .hebben aanlei-

ding gegeven de volgende feiten:

Spr. komt lot twee zaken legen Ossche bur-
gers in geestelijken d ie nst. Daaremsrent zijn
verschillende personen gehoord, ook in de
residentie. Doch verdachte was niet gehoord,
"omdat er geen verdachte als zoodanig was".
Van strafbare feiten is niet gebleken. Zoo ging

verklaard, dat met hem niets was voorgêvallen,
gehoord in het bijzijn van den aangever, die 18
strafvonnissen tegen zich zag gewezen en ook
bij de Kon. Maréchaussée als zeer ongunstig be-
kend stond. Ruchtbaarheid omtrent die zaken.

E. Gegronde verdenking van mishandeling
van een persoon verdacht van overtreding der
vuurwapenwet, ten einde hem tot bekentenis
te brengen_ -

F. In verbalen in strijd met de :~aarheid
verklaren, op last of met medeweten van den
Off. van Justitie te handelen.

gelijk. Krachtige everuwichtige gezagshandha-
ving erkent ook de rechten der burgers. Moge 't
onderling vertrouwen ten deze in het Neder-
landsche volk nu hersteld zijn.

Replieken,

De heer Dl' 0 p repliceert. Spr. vraagt zich
af, of bepaalde feiten den minister eerst kort
geleden hekend zijn geworden. Dit acht spr.
wel van belang.

Er is blijkbaar in dit geval veel verkeerde
schijn gewekt. Spr. zou echter willen weten,
hoe de rapporten aan den minister zijn tot
stand gekomen. Zijn de gegevens verkregen op
grond van overleg ook met anderen dan den
procureur-generaal?

Spr. vraagt dit, omdat hem is medegedeeld,
dat er op 26 Maart j.l. een langdurige conteren-
lie is geweest tusschen den procureur-generaal
en de marechaussee, en dat bepaalde inwoners
van Oss buiten vervolging zouden worden ge-
steld. Is er tegen de brigade te Oss uitsluitend
disciplinair opgetreden? Spr. heeft den indruk
dat de procureur-general een taak vervulde, die
hem organiek niet toekomt. Dit is van betee-
kenis in dit debat.

-
4. Het is mij bekend, dat de verhouding tus-

schen Kon. Marêchaussée en gemeentepolitie na
in ]934 en 1935 aanvankelijk slecht te zijn ge-
weest, aanzienlijk is verbeterd onder leiding
van den vorigen 'opperwachtmeester en weder
ernstig is verstoord sedert de herplaatsing in
Oss van den tegenwoordigen brigadecomman-
dant. Verwacht mag worden, dat de goede ver-
houding zal worden hersteld door den eerstge-
noemden opperwachtmeester, die juist met het
oog daarop wordt teruggeplaatst.
5. Deze voorloopige maatregel werd door

noodzakelijkheid geboden. Een voorname taak
van de versterkte brigade ligt in de beoefening De beer Vve n del aa I' (Lib.) stemt in met
mede' der preventieve politie, het door haar ge- de afkeuring tegen hen, die wantrouwen zaaien
zag en waakzaamheid voorkomen van strafbare tegen den minister, justitie en politie. Om hun
feiten. Het ware 'onjuist geweest de brigade den wind uit de zeilen te nemen. had ook spr.
daarvan te ontheffen. zich een interpellatie voorgenomen. Als spr.

de interpellatie had moeten houden, had spr.
6. De juistheid van hetgeen in deze vraag dit even zakelijk gedaan. Spr. hoopt dat thans

wordt gesuggereerd kan ik in geen enkel op- volkomen recht is gedaan. Het heeft spr. echter
zicht erkennen. Daargelaten de vraag of de jon- getroffen dat volgens den minister in een be-
ge opzichters der werkverschaffing, de over- paald geval de menschen toevallîg bij de
treder der vuurwapenwet, de winkelier B. en marechaussee terecht zijn gekomen. Spr. wijst

op het antagonisme tusschen marechaussee en
zelfs de assurantiebezorger v, d. II. behooren gemeente-politie in Oss.
tot vooraanstaande kringen van Oss, die, zooals Er zou bij de marechaussee in Oss een geest
ook enkele bladen hebben geïnsinueerd, thans zijn ontstaan, dien de minister niet verder kan
tegen de onderzoekingen der actieve maréchaus- dulden. Staat dit voldoende vast? Zijn de dos-
sées zouden moeten worden beschermd, merk siers niet eenzijdig en is hun inhoud door de
ik op, dat ik geen onrechtmatig optreden duld betrokkenen erkend? Spr. acht het verheugend,

dat al zijn er dingen gebeurd, die de minister
ten aanzien van eenig persoon tot welken rang niet volkomen kan dekken, de eer van het corps
en stand deze ook mocht behooren. De door het marechaussee on beylekt is gebleven.
optreden der Kon. Maréchaussée in het alge-
meen in gevaar gebrachte rechtszekerheid zal
worden hersteld en versterkt, doordat door den
betrokken korpschef in overleg met zijn ambt-
genoot van defensie en mij het noodige ter ver-
,vanging van personeel wordt verricht.

Afkeuring van het wantrouwen zaaien,

N. S. B.-er protesteert,

De heer Ros t van Ton n i n gen (NoS.B.)
zegt dat de interpellatie volkomen aan spr.'s
verwachting heeft beantwoord. Tevoren beeft
de minister de vragen van den heer Drop ont-
vangen om ze te kunnen beantwoorden. Spr.
prijst de onkreukbare plichtbetrachting del"
marechaussee, minister Goseling heeft haar het
zwijgen opgelegd. Spr. beroept zich op art. -t
der grondwet. Deze Kamer heeft niet eens
barteloosheid .

De Voo I' zit ter hamert.
De heer Ros t van Ton n i n ,ge n zegt, dat

de marxisten zich in deze Kamer vroolijk heb ..
ben gemaakt over het lot van [onge meisjes.

De eer· van hekcorps ' niet aangetast.

De eer vall het corps is niet aangetast. Dat
voelt men ook in het corps, zooals spr. heeft
ervaren. Spr. leest een desbetreffend telegram
van de eerste divisie die dezer dagen jubileerde,
voor. Evengoed als de weermacht moet de poli-
tie een goed apparaat zijn in handen van de
regeering. Anders is geen opbouwend werk mo-
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DIE pakken moeten er tegen kunnen;
en ••• p&C PAKKEN
kunnen een stootje verdragen, .

STERK,~ LEUK, en niet duur.



"Bukken voor Je Roomsehe Kerk'"

De heer K ers te n (Stk. Ger.) zegt, dat de
maréchaussée in ons land als zeer hetrouwbaar
bekend staat. Er ging dan ook een schok door
ons land wegens het gebeurde in Oss. De briga-
de Oss heeft zioh de laatste jaren zeer ver-
dienstelijk gemaakt. Ze is daarvoor Koninklijk
onderscheiden.

Het gezag moet gehandhaafd worden. Maar
men vergete niet de uiterst moeilijke positie van
de Maréchaussée te Oss. Spr. vreest echter, dat
we hier een eenzijdige voorlichting hebben ge-
kregen. Spr. zegt dat over het geheel de M.aré-
chaussée te Oss voor haar optreden lof verdient.
Het gold Roomsche priesters, en daarom is er
ingegrepen. Waar dient echter al die vroegere
geheimzinnigheid voor? Het Nederlandsche volk
>beeft den indruk dat de Roomsche minister van
Justitie Roomsche priesters aan de Marèchans-
sêe heeft onttrokken. Spr. zegt dat het kanon-
nieke recht hier moet overheerschen over het
gewone Nederlandsche recht. Dit is de diep-
gaande beteekenis van de zaak, voor zoover ze
hier ter sprake komt. De Bisschop zal beoordee-
len of de twee priesters schuldig zijn of niet,
en daarom moeten plichtsgetrouwe ambtenaren
voor de Roomsche Kerk bukken en worden ze
overgeplaatst. Spr. verzet zich tegen het ont-
trekken van Nederlandsche burgers aan het Ne-
derlandsche recht om hen te plaatsen onder het
Roomsch-kanannieke recht.

De Voo r zit ter verzoekt den spr., zich te
matigen.

De heer K ers ten komt op tegen de Room-
sche overheersching. Het geval te Oss moet ons
volk de oogen opendoen. De brigade wordt uit-
eengeslagen. De kracht dezer mannen is gebro-
ken. Wat thans te Oss is geschied, siert niet de
:xederlandsche rechtspraak.

De communist wil niet meedoen aan
anti-katholiek drijven.

De heer Wij nkoop (Comm.) motiveert de
door hem gestelde schriftelijke vragen. De mi-
nister heeft daarop niet voldoende geantwoord.
Dat heeft de minister zelf erkend. Spr. gaat niet
in op juridische kwesties. De minister heeft in-
lichtingen gegeven, doch er zijn wel vragen
overgebleven. Het spreekt van zelf dat spr. niet
wil meedoen aan de politieke rol, door fascisten
van deze geschiedenis gemaakt. Spr. wil ook
niet meedoen aan anti-katholiek drijven. Voor
zooveel deze minister de werkelijkheid heeft
weergegeven, staat vast, dat katholieke geeste-
lijken in Nederland onder geen ander recht
staan dan het gewone recht. Daar gaat het voor
spr. om.

Op de Mar-échaussêe rust geen vlek. Doch als
er snel is opgetreden tegen mensohen die ver-
keerd deden, dan is daartegen zelfs bij spr.
geen bezwaar.

Tegenover de fascisten is bewezen, dat de de-
moeratle in Nederland zonder aanzien des per-
soons weet op te treden en blijft optreden. Het
fascisme betrekt zijn propaganda uit het schan-
daal.

De heer Joe k e s (V.D.) zegt dat de gebeur-
tenissen in het land groote belangstelling, zelfs
beroer-ing hebben gewekt.

De feiten nagaand, vraagt spr. of, als de Maré-
chaussée optreedt tegen de onderwereld" zij haar
gang mag gaan, doch of - als het gaat tegen
een bankier en geestelijken - de minister in-
grijpt. ,

Het was deze vraag, welke in ons land zoo-
veel beroering hracht, De uitvoerige inlichtin-
gen van den minister nu stellen vast dat het
gerechtelijk onderzoek tegen den directeur
eener groote onderneming er buiten staat en
dat dit voortgang heeft. Het optreden tegen den
zgn. bankier had geen gevolgen en ook t.a.v.
geestelijken is van strafvervolging geen sprake.

Reeds is uit de verklaring van den minister
gebleken, dat-er voor een vervolging geen aan-
leiding bestaat. Dus is de verklaring van den
heer Kersten zeer te hetreuren, en praat deze

fP.e fbun plicht t.;genov~r hen Kunnen vervullen? de Bollenvelden en EEN "STEIAtNDE" BABY EN 0EEN
HELENDE MOEDER.

"

over de, interpellatie
I, ' -

De parlementàirè r~actellr variEd ~,'Hán-;: Uit de rapporten van de wachtmeesters' zeU
delsblad" schrijft o.a- de interpellatiè In de :~s de onjuistheid van hun handelingen geble-
Kamer over de geruchtmakende kwestie in Oss: ~en. Wat de geestelijken betreft, er was geen

In een korte spannç Wc!.s "heeft de zaak-Oss aanleiding voor een strafvervolging, omdat
de' gemoederen" heftig III beweging gebracht f:een strafbare feiten zijn gepleegdr
Als eind-resultaat van Pet, Kamer-debat van ; Terecht mocht minister Geseling ten slotte
hedenmiddag moet men in de eerste plaats vast- constateer-en, dat deze interpellatie het ver-
stellen, dat, naar het oordeel van de" groote trouwen in het recht versterkt heeft.
meerderheid der Kamer ;-7 en, ook naar het Toen applaudisseerde de Kamer nog demon-
onze - de geruchtmakèndanffairè tof veel be- str-atiever dan tevoren.' De interpellatie is een
scheidener propordies is teruggebracht, De ge- succes geworden voor minister Goseling.
heele, behandel!ng in de Kamer, Ieerf; ons 1;>0- De heeren Rost van Tormingen en Kersten
vendian, h,oe In zaken als deze; voorbarige konden zich met van schaamrood overtogen
oor-deelvellingen uit' den booze zijn.' Laat ons, kaken verwijderen .•
dadelijk zeggen, dat de .heer Drop ,;(S.D.A.P.)
zijn Interpellatie zeer sober heeft gehouden, , De Kameroverzichtschrijver van de ,.Msb."
Deed niet later mr, "Wendelaar (lib.), die ook zegt o.a.:
interpellatievoornemens .gekoesterd heeft .. .uit- Dominee Kersten zei het maar op zijn gewone
komen, dat hij dezen rustigen toon ten zeerste ruige manter: de katholieke minister had zich
waarderde- Appreciatie, welke tevoren ook 'door ,in dienst gesteld van het canonuieke recht en de
minister Gosellng was 'geuit. , protestantsche ministers hielpen mee, het "geu-

Wat nu de zaak in haar geheel betreft; is ~enland" over te leveren aan "Rome". '
reeds spoedig gebleken, dat de minister zelf Wij moeten tot eer van de linkerzijde zeggen,
deze interpellatie heeft gewenscht. Zijne Excel- dat zij op deze genreene insinuatie niet inging.
lentie verklaarde, immers, niet zoo naieîte- zijn, Deeoc. demo heer Drop en zijn geestverwant
om te denken,dat door het communiqué van den Jhr. v. d. Goes van Naters hebben dit onwaardig
Persdienst en door het antwoord aan den beer spelletje niet meegespeeld en hun toon was heel
Wijnkoop. vol-doende opbèlderîng ' gegeven zou wat gematigder dan ,ëIe sensationeele beriohtge-
~ijn. Maar. de minister' kon- moeilijk $el~', een ving in de soc. demo pers, die overigens - dat
iuterpellatie aanvragen. Red~n, ~aarom 1U de moet erkend _ niet balen kan bij de onwaar-
beantwoording van de sohn.ftellJke vragen de .heden in ,.De Telegraaf", dieop haar beurt weer
uiterste en ongewone snelheid was betracht, stukken achterbleef' bij de Iraaii "heden in het

De door de~ interpelleere,?den heer Drop ge- -daghlad van den heer ·;\fussert. , "
stelde mondelinge vragen z~Jn den lezer ree~s De liberale .mr. Wendelaar verklaarde royaal,
bekend. De kern del' kwes~le WeN gera~t 10 'dat het relletje als aïgeloopen kon worden be-
de derde. vraag: ..welke ,~e~ten, gebeurtemssen schouwd. Maar de vrijez. demo mr. Joekes, zicht-
en gedragmgen zun ~anl~.ldlllg 'geweest ,to,t den .baar verontwaardigd' over wat hij noemde "de
maatregel van het. tijdelijk onthouden -dero.'op- vostrekt onjuiste en valsche voorstellingen" van
sporrngs-bevoegdheid aan ~e t:ngade-Oss van ds. Kersten, ging eerst dezen anti-papistischen
de. !llarechauss.ee. De reeks felt~n nu" we~ke afgevaardigde te lijf én hrandmerkte toen de
mintster Goseling ,.hedenml<i:dag Ln"het geding onwaarachtigheid van den nat.soc. spreker. Van
he.e~t gebracht, hebben stellig ~e glo~ale,·.oy~r- Zijn kant kwam ook .jhr. De Geer met kracht op
tuiging gegeven,. dat de regeerrug hierbij n~et. tegen de volkomen ,onjuiste bewering als zou
zonder g r o n d IS te werk gegaan., . de minister, in strijd met zijn eed, priesters
Alles tezatp.en kan men het zoowel met de expresselijk aan den gewonen rechter onttrek-

dC!0~ verschillende ka~erleden .. als door: den ken, iets wat deze zelf met nadruk ontkende en
mlUls~er geuite s~,gg~~he eens zun: dez~ Inter- wat, zooals mr, Truyen opmerkte, in het hoofd
pella~le ~eef.t dmdellJk bewezen, dat In o~ze van geen enkelen ~atholieken ambtenaar op-
constitutioneele I_I!onarchle openbare h~sprekm- komt. Trouwens, waarom zou de eene katholiek
gen v~n _werkelijke of" .vermeende .misstanden dit wel doen en de ander - de overgeplaatste
mogebJ,k IS en dat op korten termijn, wachtmeester De Gier is zelf immers ook katho-

Hek - niet? !
De hom, die anti-papisten en haters van de

Katholieke Staatspartij legden, is verkeerd ge-
sprongen. Hun poging, het gezag van minister
Goseling aan te tasten, is mislukt. Ieder orden-
telijk burger zal blij zijn, dat deze minister, al
zal het hem, zooals mr, De Geer terecht zei,
zwaar gevallen zijn dit te doen, met kracht
ingreep, toen hij, 0 p g ron d van ver b a len
der mar e c h a us see s zeI f, bemerkte, dat
deze ambtenaren der rijkspolitie van hun be-
voegdheden een gebruik maakten, dat geheel in
strijd is met ons recht en slechts aannemelijk is
voor hen, die zwijgend gestapo- of gepoe-metho-
den willen ondergaan. Een minister mag deze
methode niet dulden en hij is daarmee in over-
eenstemming met de overweldigende meerder-
heid van het Neder landsche volk, dat de politie,
van welk corps dan ook, niet anders wil zien
dan, als een apparaat in dienst van het gezag,
dat' gezworen heeft ,het recht en wet te hand-
haven en dat voor d~ vervulling van dien plicht
verantwoording schuldig is en die verantwoor-
ding ook moet afleggen, nipt 'in vage redevoe-
ringen, waarbij alleen applaus is toegelaten,
maar in openbare gedachtenwisseling met de
gekozenen des volks.

Dat was de staatkundige beteekenis van deze
intèrpellatie. Zoo hebben Karner en Begeering
haar 'terecht gevoeJ.:Cl;D!lt men daarbij de be-

Aan het Kameroverzicht in .,De Tijd" ent-
Ieenen wij: ' . _ " ,

Opmerkelijk was, dat de heer Wijnkoop
(Comm.) constateerde, dat van deze zaak een
anti-papistisch relletje gemaakt, was, én hij zei-
de's ministers optreden volkomen te kunnen
billijken.

Men moet het in hooge mate betreuren, zei
de Vrijz. Dem, Joekes, als geestelijken zich mis-
dragen, maar hier stond vast dat voor vervolging
geen aanleiding bestond. Daarom betreurt de
heel' Joekes, dat een Bedienaar des Woords _:,.
hij doelde hier natuur-lijk op ds. ;Kerstcl1":-:"-tot
den minister beschuldigingen durfde richten,
waarvan vaststaat, dat zij onWaar' zijn. "

Ook de heer Rost van Tonrringan kreeg een
veeg uit de pan. Waar zouden wij met een
uiting Van gekrenkt rechtsgevoel blijven onder
het stelsel dat de N.S.B, voorstaat? De heer
Joekes noemde de houding der N.S;B. in hooge
mate onwaarachtig.

Thans klonken er bravo's door de Kamer.
In een slotwoord beantwoordde minister

Goseling . verschillende gestelde vragen en
opmerkingsn zeer zakelijk. Het is waar, dat de
zaak der geestelijken de 'belangr-ijkste was, en
er moest snel gehandeld worden, omdat' de toe-
stand '"geen minuut langer mocht worden he-
stendigd,

trokken politie-ambtenaren niet onnoodig ..hard
heeft aangevallen, stemt tot voldoening, ZIJ zelf
zijn ten deele slachtoffer geweest .va~, een ,S~ll-
satie die voortaan ook door eigen houding
mog~ worden voorkomen, .en zij kunnen nu el-
ders hun werk voortzetten In de overtuigmg, dat
ook zij, die hun. fouten afke~ren, !och het goede
werk, dat verricht werd, .nlet WIllen vergeten.

Het Vol ik s b I a d, dat, zij het gematigder
dan een andere .1'e~ll, nogal hoog, van den tOTen
had geblazen, IS 111 ,het algenreen bevredigd.
Wel wijst het blad er op, "dat de pers goed had
zedaan door gerucht te maken en dat de be-
~chuldigden geen, verdedigers -hadden. "

De minister stond als eerlijk matt tegenover
de" Kamer. Dit beteekent niet, dat ;alles', zich,
precies moet hebben toegedregen, als hij zegt.
De menschen, die meenden, dat er wel, motie-
ven waren om tot vèrstrekkende ondereoèkîn-
gen tegen bepaalde' personen over ,te.gaan, krijgt
men niet te hoor-en. Ten deze opzichte speelt
een rol de vraag, of men den minister -ver-
trouwt, niet -wat zijn eerlij;kheid, maar wat zijn
beleid betreft. Maar's ministers, eerlijke ver-
klaringen beleekenen wel, '<tat geen schending
van het Recht gebleken .is. In het Iioht hier-
van kunnen wij aannemen, dat rechtszekerheid
door Oss niet is geschokt.
Wij vestigen de aandaeht-ep 's ministers- ver

klaring: "Zoo lang het Wethoek van Strafrecht
er is, acht ik het mijn plicht, het te handhaven
voor lederen burger in Nederland. In-dien ,er
ten aanzien van deze geesteliJken van strafhare
feiten gebleken was" hadden zij' dezelfde weg
gevolgd als ieder burger in Nederland".

Van der Goes van Naters heeft er een goed
werk aan gedaan, deze verklaring uit te lokkeu.
Zij kan een eind maken aan de anfi-paplsti-
sche legende, dat' een katholiek minister zich
als katholiek verplioht zou achten, geestelijken
die een strafbaar feit hebben gepleegd, aan den Uit de door het Centraal Bureau voor de Sta-
wereldlijken rechter te onttrekken. Ds. Kersten tistiek voorloopige maandelijksche cijfers om-
kon geen schijn van' een bewijs der juistheid trent ernstige verkeersongevallen blijkt, dat 'iu
van zijn voorstelling van zaken aanvoeren", de maand Februari 1938 een laagterecord he ..

De N. R. Crt. praat in haar' overzichf om de reikt werd, schrijft ons de K. N. A. C. ,,' -
zaak been; het blad meent te mogen aannemen, Het overzicht ziet el' thans als volgt uit:
dat als het bewijs van bepaalde delicten niet is Gedood. Ernstig gewond.
geleverd, dan velen toch wel niet hun bestaan Mei 1937 61 446
'betwijfelen. Zoo insinueert deze krent door. En Juni 41 4fi3
het jammerlijke van rleze Insinuaties en de hy- Juli 47 390
sterdsche hetze in andere bladen is, dat er na Augustus 64 4/1
afdoende weerleggingen veel blijft hangen, September 61 417
Het blad besluit: , ., , , October 47 404
Wij hopen, dat de 'kranigé marechaussees, (He Nozemher 62 329

thans in het geding zijn en waarvan meer dan December 45 314
één indertijd gedecoreerd is, wegens zijn prach- Jannart 1938 ~~ 320687tig opruimingswerk in een toe n uitermate be- Februari ,
ruchte plaats, niet, naar het woord van ds. Blijkens de geregelde tellingen van den Riiks-
Kersten, als "gebrolwn mannen" hun nieuwe waterstaat was de gemiddelde Irequeutie van 't
standplaats zullen betrekken. Als zU in onder- verkeer op een 12-tal punten van het Riikswe-
deelen gefaald mochten hebben, als zij wel eens' gennet in Februari weer grooter dan in de
te inquisitoriaal mochten zijn opgetreden, zul- voorafgaande maand, al bleef zij hog onder de
len zij zichzelf hebben te herzien; als dit er cijfers van 1937, die sinds Aug. iedere maand

.. '1 worden verzameld. Verwacht mag worden,
echter toe mocht leiden, dat ZIJ hun e an en dat van nu af aan naar den Zomer toe de gemid-
doortastendheid verliezen en dat sommige an- delde verkeersfrequentie weer snel zal oploo-
dere politiemannen hieruit de leering trekken: pen nu naast het bedrijfsverkeer vooral het toe-
"liever: nalatig dan overgeplaatst !", is het na- ristische verkeer in omvang zal toenemen.. '
deel veel grouter dan de winst. Eentroost is het Een drukker verkeer brengt gevaren met zich
althans, dat evenveel andere marechaussees (en mede. De, K. N. A. C. wijst dan ook nadrukkelijk
daaronder een opperwachtmeester, die om- op de plicht van alle weggebruikers om met de
streeks 1935 öók voortreffelijk werk te Oss heeft grootste zorgvuldigheid aan het verkeer deel te
verricht) hun plaalsen zullen innemen.. De nemen. Behalve het stipt en tijdig opvolgen van
rechtszekerheid moge eischen, dat men niet te de verkeersregels kan ook een goede dosis be-
spoedig als een boef behandeld wordt, - de leefdheid op den weg in niet ger-inge mate bij-
straffeloosheid, die vóór de komst 'van de ma- dragen tot verhooging "an de verkeersveilig-
rechaussees te Oss scheen te heerschen, is nog held. Vooral met het oog op de komende feest.
heel wat erger. Velen in die gemeente tien deze dagen zij er op aangedrongen, dat men bij op-
flinke mannen dan ook met leede oogen heen- 'stoppingen in de file blijve en niet op de lin-
gaan. Volgens den minister verdwijnt met heil kerweghelf't kome. Beschouw de politie, die het
"een stroom van verkeerd gerichten dienst- verkeer regelt als een trouwen vriend, aan wien
ijver"; wij echter denken bij voorkeur aan de U dank ver-schuldigd bent en sputter, bel of toe-
onschatbare diensten, welke zij, dank, zti hun I ter niet, wanneer U eens een oogenlblikje wach-
ijver~ aan de gemeenschap bewezen hebben. • ten moet.

Te 's-Gravenhage werd een 25-jarige vrouw
aangehoadén, di.e in het bezit bleek te zjjn van
'een uit een wi,nkel in de Schoolstraat gestolen
.bruin lederen damestaseh. Deze vrouw had
eenige dagen geleden aan dien winkel een be-
zoek gebracht en toen heeft haar baby van
achttien maanden, die zjj in den kinderwagen
mee had genomen, een tasch van de toonbank
genomen en in den wagen verstopt. De moeder
had - naar zij bij de politie bekende - het
voorval opgemerkt, doch het oogluikend toege-
laten.
Toen een .winkeljuffr ouw de moeder weel"

zag wandelen met de tasch bij zich, w aar--
schuwde: zij de politie, die de moeder aanhield.

Deze is na verhoor weer op vrije voeten ge-
steld.

VEEL VEE BIJ EEN BOERDERIJ-
BRAND OMGEKOMEN.

Gisterenmiddag is de boerderij, bewoond
.door .den heer H. Brouwer te Haskerhorne, ge-
meente Haskerland (Dr-) afgebrand. Het vuur
greep zoo snel om zich heen, dill niets in vei-
ligheid kon worden gebracht. Zeven-en-twintig
koeien, drie paarden en twee-en-twintig stuks
jongvee vonden den dood i.n de vlammen. De
schade wordt door verzekermg gedekt.
, Vermoedelijk is de brand ontstaan door een
defeef aan den schoorsteen.

MINDER VERKEERSONGEVALLEN
IN FEBRUARI.



, Wij hebben eertijds gemeld, dat de marechaus-
see te Oss den manufacturier B•.te Oss.die o.m.
reclame maakt onder de slogan "Joop is goed-
koop", bad. gearresteerd wegens verduistering.
Den volgenden dag meldden wij zijn vrijlating.
Uit het antwoord van mintster Goseling bij de

interpellatie-Dröp in de Tweede Kamer. is ge-'
bleken, dat ook in deze zaak de marechaussee
ongemotiveerd tot arrestatie was overgegaan.'
Het betrof immers slechts een oneenigheid overl
een kleine geldschuld.
De minister zei over deze zaak:
Een ander geval, waarin een onderzoek is ge-

opend, betreft een ruzie tusschen een winkelier
en zijn bediende. Over deze civiele kwestie,
f 13.(1) betreff-end, is de winkelier een nacht op
de kazerne gehouden.
Z.Exc. noemde het een onrechtmatige arresta-

tie in een vall den aanvang af als civielrechtelijk
te onderkennen financieele kwestie, waarbij
Idaarblijkelijk de bedoeling heeft -voorgezeten
door vrijheidsberooving pressie tot oplossing der
kwestie in een bepaalde richting uit te oefenen.
Van de .hoogste zijde der justitie is de heer B.

dus volkomen gerehabiliteerd.
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PROVINCIAAL NIEUWS.
DE MINISTER REHABILITEERT

DEN OSSCHEN MANUFACTURIER..

Ongemotiveerde arrestatie door
de marechaussee.



Versterkt vertrouwen
het recht

•*. Het was gisteren een kwade dag voor
degenen, die een geweldige sensatie hadden ver-
wacht bij de behandeling van "de affaire-Oss",
Er was in een deel der pers al eenige dagen

lang op de meest sensationeele wijze wan-'
trouwen gezaaid ten aanzien van de houding van
minister Goseling, geïnsiIiueerd, dat er verband
bestond tusschen de maatregelen, genomen in
verband met ernstige zedenmisdrijven en het op-
treden ten aanzien van de Ossche brigade der
Kon. Marechaussee, gesuggereerd ook, dat er
met andere maat zou gemeten' worden, als het
om strafzaken tegen geestelijken ging, gesug-
gereerd, dat de eer der marechaussee te Oss
ernstig was aangetast, gesuggereerd ook, dat er
ernstig meeningaverschil inzake het .ingrijpen in
Oss bestond tusschen: den minister van Justitie
en diens ambtgenoot van Defensie.
Die verdachtmakingen en verzinsels vonden in

allerlei kringen maar al te gretig gehoor, en
breidden zich als een olievlek verder en verder
llit.
Maar gelukkig, in ons land bezitten we een

parlementair stelsel, waardoor het mogelijk is,
voor het forum van geheel het land, snel en
afdoende de gevaarlijke fantasterijen in hei
[uiste licht te zetten.
En dat is gisteren gebeurd.
De sobere en zakelijk gehouden interpellatie

van den heer Drop (s.d.) bracht de zooveel stof
opjagende aangelegenheid onmiddellijk in de
sfeer, die een zakelijke behandeling alle recht
deed wedervaren.
Stuk voor stuk, recht op den man af, wars van

alle pathos, beantwoordde minister Goseling de
diverse punten der interpellatie.
Het geheele spinneweb van valsche en schan-

delijke onderstellingen, van leugenachtige. Insi-
nuaties is door den minister uiteengeslagen.
Tot verdiende beschaming van hen, die meen-
den, met alle mogelijke middelen, tot vunzige
dichtregels toe, den gezonden volksgeest te.
kunnen vergiftigen en het vertrouwen in het
recht verdacht te maken.
Met 'welke middelen er gewerkt is .en nog. ge-

werkt wordt, blijkt uit het volgende. kwaad-
aardig geschrijf, dat vandaag Volk en Vaderland
vet gedrukt durft lanceeren:

"De gearresteerde Jood is voor het politieke
Katholicisme belangrijker dan alle fabrieks-
meisjes in Oss bij elkander. Als het v,~tsta.~
wat dagbladen schrijven, dat de marechaussee
in Oss -op het-punt stond om nog een stap
verder te gaan en R. K. geestelijken te
arresteeren op grond van ernstige vermoedens
inzake misdrijven tegen de zeden, dan kan
ieder kind begrijpen, dat dit iri' Nederland
spaak loopt. Het is uitgesloten, dat de heer
Goseling dit toestaat."

Een dergelijke, laaghartige insinuatie spreekt·
zoo veroordeelend voor zich zelf, dat ·we er geen.
:woorden over behoeven vuil te maken. .
Ze valt mede onder de verdachtmakingen, die

Jninister Geseling uit~en heeft geslagen.
Ze moesten eens geuit worden in het land,

:waarnaar de N. S. B. zoo bewonderd opziet! .
Onomwonden heeft minister Goseling ver-

klaard, dat er niet de minste samenhang bestond,
tusschen de zaak van den gearresteerden direc-
teur, die in arrest is en in arrest blijft en de
maatregelen tegen de marechaussee in Oss ge-
nomen.
, En dat, wat' de beweerde praatjes ten op- 1

zichte van de geestelijken betreft er van straf- I
bare feiten volgens ons burgerlijk strafrecht geen'
sprake was.
D~ .geheele Kamer was overtuigd; minus ds.

Kersten en de N.S.S; Haar woordvoerder j
zeide .... nog te zoeken .naar bewijzen voor de
inlichtingen waarover hij de beschikking had!!! :
En toch maar zonder blikken of blozen dit op: '

~reden' van den minister zwart maken.
Ons nuchter denkend Nederlandsche volk zal

dit niet vergeten en eens te meer gevoelen, met
:wat voor middelen de N.S.B: haar doel najaagt.
De heer Wendelaar concludeerde: de minister

heeft zijn maatregelen volkomen kunnen moti-
,. :veeren.

Het vertrouwen in het recht is versterkt uit de
debatten te voorschijn gekomen.
Maar wijst het verloop van deze interpellatie

niet tevens op de noodzakelijkheid van maatrege-
-Ien tegen boosaardige insinuaties?

•In



De Ossche zaak in de Tweede Kamer
Elders in dit blad vindt de Lezer een Iweest. Men kan nauwelijks de gedachte

uitgebreid verslag van de Kamerzitting van zich afzetten, dat bij het opsporings-
van gistermiddag, waarin aan de orde was werk der marechaussee aldaar naar vie-
de interpellatie-Drop over het gebeurde zigheden, door geestelijken bedreven, een
met de brigade-marechaussee te Oss. nazi-opzet heeft voorgezeten, de opzet n.l.

Minister Mr. Gose- om van die geestelijken geen martelaren,
ling, den heer Drop beantwoordend, gaf maar misdadigers te maken.
in eene uitvoerige uiteenzetting een totaal Want het opsporingswerk der Ossche
overzicht over de gedragingen dier briga- marechaussee - maar dat is gisteren in
de, inzonderheid van haar commandant, de Tweede Kamer niet aan den dag getre-
De Gier, gedurende de laatste maanden. den en kon ook daar niet aan den dag
Hierbij bleek met welk een ongelooflijke I treden - bepaalt zich waarachtig niet tot

lichtzinnigheid, met welk een onberaden I de niet-bestaande gevallen der beide Os-
ijver en met welke ontoelaatbare indiscre- sche pastoors. Ook zonder eenige aangifte
tie de Ossche brigade te werk is gegaan bij of klacht heeft de Ossche marechaussee
haar onderzoek naar "strafbare" feiten; het oirbaar geacht, een poging in te stel-
een onderzoek, dat zij in een bepaald ge- len naar nog mogelijke schandelijkheden,
val instelde zelfs op aanwijzing van een door een anderen priester uit Oss bedre-
blijkbaar gewetenloos misdadiger uit Oss. ven. Een brigade-commando, dat zulke
Dat de brigade-commandant van Oss dwaasheden uithaalt, lijkt psychologisch

zijn recherchewerk aanving op aanwijzing besmet en hoort in een niet nader aan te
van zulk een individu, is op zich zelf al duiden inrichting thuis, wijl het een voort-
zeer bedenkelijk. Dat hij het doorzette, ook durend gevaar is voor de bij de Wet ge-
na verhoor van den eerstopgeroepen ge- garandeerde renommeé en rechtszekerheid
loofwaardigen getuige, die alles gelogen van fatsoenlijke Nederlandsche burgers.
heette, ook in tegenwoordigheid van den Op dezelfde wijze kan men in ieders le-
beschuldiger, is, met het oog op de be- ven gaan wroeten en ieders renommeé in
dreigde renommées, onduldbaar. En dat opspraak brengen. Maar tegen zulken idi-
de marechaussée aan het onderzoek de oten vervolgingswaan dient de Nederland-
noodige, dat wil in casu zeggen: onnoo- sche burger beschermd. I
dige, wijl moreelongeoorloofde, rucht- De Tweede Kamer heeft dat gisteren
baarheid gaf, is het toppunt. EI! dat de aangevoeld, toen zij - op twee uitzonde-
beschuldiger, die in 1931 verklaarde van ringen na, n.l. de N.S.B'er, Rost van Ton-
niets te weten, iemand is, met reeds 18 ningen en den papen-vreter, Dominee Ker-
veroordeelingen achter den rug en, vol- sten - zich volkomen accoord verklaar-
gens de verklaring der Ossche marechau- de met de uiteenzetting van Minister Go-
see, zelf, een der meest beestachtige indi-I seling, die over de geheele lijn triomfeer-
viduen van Oss, in 1938 in aanmerking de. Maar door's Ministers verklaring is
komt als kroongetuige in een zoo ernstige ook komen vast te staan, met welk een
zaak als de beschuldiging tegen een der gewetenloosheid waarom dit harde
pastoors van Oss, is even diskwalificee- woord verzwegen? - de neutrale, libe-
rend voor het karakter van het Ossche rale, socialistische en N.S.Bé'eesche Pers
brigade-commando als funest voor de ga- haar tendentieuse berichten over deze aan-
rantie der rechtszekerheid t.o.v. Neder- gelegenheid lanceerde.
landsche burgers. Maar deze Pers acht alles geoorloofd,
De brigade marechaussee te Oss moge zoodra zij een gelegenheid aanwezig acht,

bij het aldaar in de onderwereld ver- om de katholieke geestelijkheid te beklad-
richte zuiveringswèrk de verdienste heb- den.
ben, welke haar rechtmatig toekomt - al- Wij zijn benieuwd, of na de afdoende
hoewel naar onzen smaak die verdienste verklaring van Minister Goseling de anti-
niet weinig overschat is en wordt - doch clericale rel zal zijn beëindigd. Een reha-
wat het commando dier brigade de laatste bilitatie van de door haar aangetaste re-
maanden heeft uitgehaald, rechtvaardigt nommée's is van die brave redacties na-
de vraag, of' dat commando zich' wel van tuurlijk niet te verwachten!
zijn verantwoordelijke taak is bewust ge-
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Hfi anii·papis~il(b~ ~D nazi-re fije wand~
"lflff!raal", o,,~r dt lDilrtf:hall§stf! If! Oss is
door d~ b~fl~ IWffd~ Itamfl alf!fli~urd.

~,ER WAS, WAT DE GEESTELIJKEN IN OSS BETREFT, GEEN AANLEIDING
VOOR DE MARECHAUSSEES OM STRAFBARE FEITEN AAN TE NEl\1EN,"

VERKLAART MINISTER GOSELING.

"HET IS ONJUIST, DAT DE MINISTER EEN GEESTELIJKE ONTTRûK AAN HET STRAFRECHT EN HET KERKELIJIi:
REOHT BOVEN HET NED. RECHT ZOU GESTELD HEBBEN," ZEGT JHR. DE GEER, DIE VOORTS VERIi:LAARDE, DE ZIJDE

VAN DEN MINISTER TE KIEZEN, DIE GEHANDELD HEEFT NAAR EER EN GEWETEN.

Alleen de Nazi-man Rost van Tonningen en de anti-papist dominé Eersten, namen
met het standpunt van minister Goseling geen genoegen

4 uur had huiszoeking plaats. DOch de Of-
fi~ier van Justitie wist daar niets van, Wat
de inheslagneming betreft, heeft de wacht-
meester dermarechaussee op eigen gele-
gellheit>gehandeld.
Op :~8Maart is den verdachte beteekend,

dat bij niet , verder zou worden vervolgd op
grond van het vóqr-onderzoek. Die zaak is
atgeloopen.

In veel van hetgeen over het gebeurde is Men moet de sfeer, zoo groeiend, voelen engeschreven, wordt indruk gevestigd, alsof zich atvragen, of dat zoo door kan gaan.het gaat tegen de door H. M. de Koningin
;:lpr. heeft zich geregeld Iaten voorlichten,gedecoreercl'e brigade. Dergelîjke aantijging

Is onbehoorlijk. Van de brtgade in 1935 sterk om à jour op hoogte te blijv·en, en zag zich
20 man, zijn er 4, gedecoreerd, waarvan er genoopt, in overeenstemmrng met den Pro-
nog 2 in Oss zijn. cureur-Generaal, te constateeren; die brlga-
Is echter iemand dan voor zijn heele le- ~ade is op het geslagen. Overplaatsmg was

ven onfeilbaar? lil het belang van de menschen zetven.
Het corps is een onmisbaar orgaan, maar Hun chefs hebben in 's-Hertogenuoscn van

in handen van de verantwoordelijke Over- alle stuk~~en kennis genomen.
heid. Deze laat het zich niet uit haar han-I Toen zijn er verder maatregelen genomen,
d'en wringen door pogingen van anderen. ~'~j(je1ijkwerd eerst Vr~dag, 1 April (vroo-
Spr. zoekt eer schuld bij hen, die het corps, • lukh.eld) aan de mensenen der b.ngade op-
den man met mateloozen eerbied overgieten. sp?rmgsbevoegdheld ontnomen,. met aan de
De regeering moet voor evenwicht zorgen brtgade. Geenszms werd de brigade als het
niet het minst in het belang der menschen ware geconsigneerd in de kazerne. Op
zelven. 2 April zijn verdere besprekingen gevoerd.

Inmiddels warden de maatregelen uitge-
voerd. De nieuwe brigade zal met enkele
dagen ook weer opsporingsbevoegdheid heb-
ben. Zooals het was mocht het niet blijven.

Spr. komt tot een beantwoording meel'
speciaal der vragen, als in het bovenstaan-
de neergelegd.

DE INTERPEL LATIE·
DROP.

gers" deden vervolgen. Doch nu wordt op-
getreden tegen een groep politie, meer onaf-
hankelijk van plaatselijke omstandigheden
dan de gemeentepolitie. Deze heeft' niet veel
tot klaarheid gebracht, wel vele vergissin-
gen begaan. Hier klopt iets niet. Het is het
gevoel van rechtsonzekerheid, 'dat vooral
aanleiding is tot de onrust, die deze zaak
verwekt. Is dit :het geval sinds er onderzoek
wordt gedaan in andere kringen dan voor-
heen?

MINISTER GOSELING
DIENT VAN ANTWOORD.

Gistermiddag was in de TWeede Kamer
aan de orde de interpellatie van den heer
Drop (Soc.) over de voorloopige beslissingen
ten aanzien van de Brigade der Koninkl(jke
Mareonaussee te Oss en betgeen daarmede
in verband staat.

De heer Drop leidt zijn inter-
pellatie in.

De heer DROP (Soc.) zegt, dat er in deze
zaak klaarheid noodig is. Dit is ook op
grond van vroegere zaken tegen een hoofd- DE MINISTER VAN JUSTITIE, de heer
commissarts van politie en een tweetal GOSELING (R.K.) is den heer Drop en de
hoofdambtenaren noodigj ook dienaangaan- Kamer erkentelijk voor aanvraag en toe-
'de is er nog geen klaarheid. staan d'er interpellatie. Het snelle antwoord
Het gaat in Oss om maatregelen tegen van den heer Wijnkoop op diens vragen was

personen, die rechtstreeks onder het depar- een weg, om een spoedige interpellatie te
bevorderen. Spr. hecht aan de groote waar-tement staan. Opheldering is noodig, ook na
de hiervan in ons staatsbestel-. Zoowelhet gegeven perscommuniqué. hettegenover Hoofd van den Staat alsDat indertijd de marechaussee te Oss ver-
tegenover de Volksvertegenwoordiging'sterkt werd, was noodig en werd algemeen d'raagt spr. gaarne de verantwoordelijkheid.

toegejuicht. Allerlei verhalen hebben de ron- . Spr. vermaant tot bezinning. H(j waardeert
de gedaan over de gemeentepolitie te Oss. de interpellatie en haar soberen vorm. We
Maar van ernstige feiten is er niet gebleken, moeten trachten, in Nederland nuchterheid

Den laatsten tijd zijn er berichten ingeko- te bewaren en evenwicht in stand te hou-
men, dat niet meer mensenen met bijnamen, den. Daarvan zal de regeering zich niet Ja-
doch dat ook tegen een fabrikant en- een ten afbrengen door lichtvaardig optreden of
bankier werd opgetreden. Het perscommu- verd'achtmaking.
niquá is niet duidelijk. Men moet uit de be- Terecht heeft de Interpel ant verschil ge-
richten opmaken, dat het besluit, om de bri- maakt tusschen ingrijpen jegens de zelf-
gade te Oss een deel van haar taa:k te ont- standige rechterlijke macht en het politie-
nemen, plotseling is genomen. Er schijnt ook optreden. Van de brigade Oss zal het per-
verschil van meening te zijn tusschen de soneel worden overgeplaatst. Tot nader or-
Departementen van Justitie en Defensie. der heeft het zich van opsporingsdienst te
Spr. wijst op het tweeslachtig karakter der onthouden. In Og blijft een brigad'e van
marechaussee. Een opperwachtmeester is gelijke sterkte.
ook hulpofficier van justitie. Spr. moet zich beperking opleggen. Spr.
Waarom is nu opgetreden? kan niet alle dossiers hier gaan behandelen.
Zeker niet om het g'eschil tusschen tw~e $pr •. zal rechtmatige belangen van indivi-

Departementen? ' ' -dueele' burgers, en leden der brigade moeten
Uit verbalen en rapporten zou ge'bleken ontzien.' Spr. mag niet lichtvaardig optre-

zijn, dat bij opsporingswerkzaamheden door den, doch moèt dat doen zonder aanzien
marechaussees rechtmatige belangen van des persoons,
burgers op pijnlijke wijze zijn geschonden.
Waaruit bestaat dit en waaruit is dit ge-

bleken?
Er is pijnlijke onzekerheid in bijna elk

woord van het perscommuniqué. Waarom
moet de marechaussee te Oss zich van op-
sporingsdienst onthouden? De verhouding
tusschen gemeentebestuur en de marechaus-
see is in het geding. Er is verwondering over
de herbenoeming van den burgemeester van
Oss. In hoever daarvoor reden is, kan spr.
Diet beoordeelen. Is de marechaussee haar
bevoegdnerd tegen het gemeentebestuur te
buiten gegaan? Hoe denkt men een ver-
keerden toestand te herstellen door de ma-
rechaussee gedeeltelijk buiten werking te
steüen ?

De ministers van Justitie en van
Defensie zIJn het volled:lg eens.

Een onbehoorlijke aantijging.

Spr. stelt de volgende vragen:

Vragen van den heer Drop.

1. Webke zijn de niet wel te verantwoor-
den uitingen in sommige persorganen, die
tegenstellingen hebben geschapen tusschen
de brigade der Koninklijke marechaussee te
Oss eenerzijds en andere organen van bestuur
en politie anderzijds, welker aanwakkering
niet kan worden geduld?

2. ,sinds hoelang is uit verbalen en rap-
porten gebleken, dat bij het opsporings-
onderzoek door de Kon. marechaussee te Oss
methoden werden toegepast, waardoor recht-
matige 'belangen van burgers op pijnlijke
wijze werden geschonden, zoodat het onver-
wijld geboden Wa.9 maatregelen te nemen, Met den ambtgenoot van Defensie is er
om ihet vereischte evenwicht te herstellen? ook volledige overeenstemming.
3. Welke bepaalde feiten, gebeurtenissen De marechaussee is in de eerste plaats

'Of gedragingen hebben aanleiding gegeven politiecorps. Tucht en discipline c.a. ressor-
tot het besluit, om aan de brigade Kon. ma- teeren onder Defensie: Iedere minister heeft
rechaussee te Oss opdracht te geven, zich specifteke verarrtwoordelijkh€id. De nODdig
tot nader order van opsporingsdiensten te geachte mutaties hebben de volle instem-
:onthouden? lIning van den Minister van Defensie. Zelfs
4. Wat is den minister bekend van de ver- is er beweerd, dat er groote oneenigheid

!houding tusscnen gemeentebestuur of ge- zou zijn tusschen de Ministers van Justitie
meentepoJitie en de leiding der brigade van en Defensie (vroolijkheid).
de marechaussee te Oss? Op welk tijdstip is
een mirrder goede verhouding hem bekend
geworden en welke maatregelen stelt de
minister zich voor te nemen, ten einde deze
verhouding op goede basis te regelen?
5. Acht de minister het uit een oogpunt

van algemeen justitieel beleid juist, in om-
standigheden als die te Oss aanwezig zijn, de·
brigade der Kon. marechaussee surveillance
en bewakingsdiensten te laten doen, blijk-
baar ook in het territoir der gemeentepolitie,
terwijl de brigade haar voornaamste taak,
waarvoor zijn destijds is versterkt, niet mag
uitoefenen?
,6.Moet de minister niet erkennen, dat het

gevoel van rechtszekerheid kan zijn aange-
tast door ingrijpen op een oogerublik, dat ge-
rechtelijk onderzoek werd gedaan in andere
kringen der bevolking dan die, waarin sinds
1935 misdrijven werden opgespoord en tot
berechting gebracht en op welke wijze stelt
hij zich dan voor, de waarborgen voor rechts
zekerheid gelijkelijk voor alle bevolkings-
groepen te herstellen of te versterken?

Fen pluimpje voor den burgemeester
van Oss.

Bij deze zaak zijn de Ministers van Ju-
stitie,' Defensie en Binnenlandscha Zaken
betrokken.
lIet heert den burgemeester van Oss niet

aan tact en doortastendheid ontbroken.

De gearresteerde fabrieksdirecteur.

Wat meer inzonderheid de derde vraag
betreft, komt spr. tot de strafzaak tegen
een fabrieksdirecteur te Oss. Die zaak heeft
haar normaal verloop, De verdachte is in
arrest en er is niet aan gedacht, hem daar-
uit te ontslaan. Het voor-onderzoek is reeds
ver gevorderd. Spr. wijst op lofwaardige ac-
tiviteit de! brigade ten deze. DOC!hook is
het niet ZÓÓ, dat zij alleen te prijzen is V00r
haar werk ten deze. B.v. had men zich even-
goed tot de gemeentepolitie als tart de ma-
rechaussee kunnen wenden. De feiten in
andere strafzaken hebben met deze straf-
zaak niets te maken. Deze staat geheel op
zichzelve.
Er bestaat tusschen deze zaak en andere

zaken geen verband. Dit zegt spr. om de
sreer ttl zuiveren.

De arrestatte van den z.g. bankdirec-
t eur geschiedde geheel ten onrechte.

Spr heeft geen behoefte aan sensatie of Spr. komt tot de zaak van den zooge-
eritiek op den minister. Men doet geenerlei naamden bankdirecteur, die makelaar is en
groep diensten door gedragingen te verbloe- bezorger van assurantiën. De aangehoude-
men. Het feit te bss ligt er nu eenmaal. Er no werd vervoerd in een ~ij"'pil'l van den
was een reeks mtsdrijvcn, waarvan de daders j' marccua-issee-motor. inplaats van in een
in het minst draagkrachtig deel der bevel- auto. waarom bij gevraagd had. Op 19
king leefden. Lof en onderscheiding is ten Maart om 3 uur is de man gearresteerd, om
deel gevallen aan hen, die deze, I,misdadi- l 9 uur in verzekerde bewaring gesteld, om

b. Zaak opzichters-werkverschaffin;g:
Ondanks medeàeeling van het hoofd van

de politie van Oss, dat hem bij onderzoek
gebleken was, dat het hier geen strafbaar
feit betrof, werd toch overgegaan tot ar-
restatle van die twee jonge menschen, wel-
ke bij voorgeleiding na 4 dagen door den
Off. van Justitie werden in vrijheid gesteld.
Indien van eenig strafbaar feit sprake zou
zijn geweest, had dit geen hooger waarde
kunnen betreffen dan ongeveer flO. Veel

nu heeft meenen te moeten hoeren, over ruchtbaarheid hieraan gegeven, waardoor
dingen, die zeven jaar geileden gebeurd zou- gemeentelijke gezagsdragers volkomen ten
dm zijn. De kroongetuige heeft 18 verÛOl-1 onrechte in een kwaad daglicht we~den

t gesteld. (Zie antwoord op vraag 2).
d~finl!;eu achter den rug; een berucht ht t t ti . dc. onrec ma ïge arres a e In een van en
illd.l.:idU,di~ zich, bliji,~n~ rapporten, op ze- aanvang at als civiel-re~htelijk t:. onder-
dcu'IK gebled beestachttg gedragen heeft. kennen financieele kwestie, waarbf klaar-
E~ is gesuggereerd, dat op druk van hoo- blijkolijk de bedoeling heeft voorgezeten
gerhand het verhoor niet is doorgezet Spr tlOor vrijheidsberooving pressie tot oplos-

. . sing del' kwestie in een bepaalde richting te
komt daartegen op, o.m. op grond van een beïnvloeden.
brief van dell Officie!' vat. Justitie van 29

Maart, Spr. heeft terdege begrepen, welke

Het verhoor over twee geestelijken.

Spr. komt tot twee zak-en tegen ossche
burgers in geestelijken dienst, Daaromtrent
zijn.verschillende personen gehoord, ook in

de residentle, Doch verdachte was niet ge-
hoord, "omdat er geen verdachte als zoo-
dI1Jlig was". Van strafbare feiten is ntet
gebleken. Zoo ging 'het o.m. om verjaarde
zaken, indien die al gepleegd zouden zijn.

De andere zaak betreft ook een Ossehen
.inwoner in geestelijke bediening.

W3Jtspr. het meest getroffen heeft, is de
manter, wa.arop men destijds minderjarigen

kiemen hierin zaten. Doorvalschen schijn
heeft spr. zich niet van zijn plicht Iaten af-
brengen, juist in de sfeer van het moderne
Europa. Men !had anders het Wetboek van
.strafrecht en S-~rafverordeni.!1gwel kunnen
wegbergen."

"Die brigade is op hol geslagen".

SpI', critiseert 't optreden der marechaus-
see in zaken, eigenlijk van civielen aard.

Beantwoordlng der vragen.

Het natwoord op
luidt:

1. Niet wel is aan te nemen, dat interpel-
lant onbekend zou zijn met de in min of
Het antwoord op de gestelde vragen

wingen in eenige bladen, waarbij, mede naar
aanleiding van een ernstige zedenzaak te
Oss, ten koste van den bm'gemeester van
die gemeente en de plaatselijke pollt.e de

de gestelee vra~n

Mr. Wendelaar (lib.) keurt het
gezaaäde wantrouwen tegen den
minister enz. af.

mchtige gezelschap tot de orde .te roepen,
(De voorzitter hamert opnieuw).
Spr. critiseert de herbenoeming van dell

burgemeester te Oss. De pers zou de mis-
drijven hebben opgeblazen, integendeel, zij
heeft te lang gezwegen.
Nu men den bewusten 'bankier te Oss weer,

op vrije voeten heeft gesteld, maakt men de
marechaussee een verwijt, dat deze den man
in een zijspa;n heeft vervoerd. Hoe doet men
anders wel met menschen, die een dag hech ..
tents hebben te ondergaan?
Wachtmeester De Gier is zelf een pikhts ..

getrouw katholiek.
Nu neemt men hem kwalijk, dat hij tegen

een geestelijke optrad. Spr. critiseert de hou..
ding van den heer Speyart van Woerden je-
gens den wachtmeester. Spr. critiseerl ook
's ministers houding jegens de brigade ma ..
rechaussee te Oss, De houding van den mi-
nister is een gevaar voor de rechtszekerheid.
Wie deze wenscht, eischt het aftreden van
den minister, van dit kabinet.

N .8.B.'ers op de publieke tribune

worden uit de zaal gezet.

Spr. protesteert tegen de hartelooze wijze,
waarop deze kamer (de voorzitter hamert)
deze Interpellatie behandelt. Nu stellen re-
geering en volk zich buiten het volk (applaus
op de publieke tribune);
De VOORZITTER gelast, dat de publieke

tribune z:al worden ontruimd.

v. d. Goes van Natal'S (soe.)'
kcmf op tegen het verachtelijke
antt-paplsme.

Nadat dit geschied is, voert de heer v. d.
GOES VAN NATERS (s.d.) bet woord. Een
geruchtmakende liquidatie als in de zaak-
Röhm zou hier niet mogelijk zijn.
Er is in Europa nog steeds een voedings-

bodem voor een verachtelijk antf-paptsme,
het publiek wordt gesuggereerd, dat e'en be-
paalde groep ongestraft strafbare feiten zou
mogen doen. Daartegen komt spr. op. Mis-
schien echter heeft de marechaussee wel juist
aan allerlei geroddel den kop willen indruk-
ken, juist om de reehtszekerheid te bevor-
deren, EI' worde nn noch in de toekomst
onderscheid gemaakt.

Mr. Trtûjen (R.K.) is volkomen
bevredigd.

De heer TRUIJEN (KK.) is volkomen be-
vredigd door het antwoord van den minister.
Dat in Oss toestanden bestonden, afkeu-

renswaard, wordt betreurd door spr. en de
leden zijner partij. Doch daarom moge de
R.K. Staatspartij nog geen verwijten worden
gemaakt. Zij wil voor de reinheid van zeden
en gewoonten blijven waken. De geestelijk ..
heid streeft er ook in Brabant naar, de jeugd,
inzonderheid de vrouwelijke jeugd, te be-
schermen.
De herbenoeming van den burgemeester in

Oss is geschied door een anderen dan onzen
mintster. Er is uit den aard der zaak reden
geweest voor de herbenoeming.
Spr. heeft sympathie voor het voortrerte-

lijke polttiecorps, dat de marechausee is,
vooral 0.001' haar onafhankelijkheid van
plaatselijke toestanden. Doch daaruit volgt
niet, dat ze nooit fouten kan maken.
spr. prijst den minister voor diens optre·

den, dat in deze zeer moeilijk was.
Dat de .zaak zooveel gerucht heeft ge-

maakt, is mede een gevolg van het feit, dat
er een tweetal geestelijken bij betrokken wer-
den. De geestelijkheid valt hier te lande on-
der het gewone reent. Het is ernstig als op
haar verdenking van onzedelijkheid zou rus-
ten, doch het antwoord van den minister is
volkomen bevredigend. Er is hier te lande
geen kaste van personen, voor wie de justitäe
moet wijken. Dit blijkt weer uit het ant-
woord van den minister. Gestapo-manieren
blijven ons vreemd. We moeten waardeeren
dat ons land een rechtsstaat blijft.

activiteit der Konil'ly.lijke Marec'haussce
overmatig werd geprezen. Met n adruk werd
gewezen op tegenstellingen tusschen beide
soorten politie en het gezag van het hoofd
van plaatselijke politie tegenover de in bij-
"tand werkend- Rijkspoj\üe wem aange-
tast en undermilnd,
Deze campagne moet naar mijn oordeel

mede ongunstig hebben gewerkt op de men-
taliteit del' Marechaussee.

UW OUDEHOED
IS f 1.00
WAARDDe Officier van Justitie had de

brigade reeds vroeger gewaarschuwd.

2. Gedurende het verloop van een acht-
tal dagen zijn mij die methoden geleidelijk
uit verbalen en rapporten bekend geworden.
Onverwijl'<i ingrijpen was te meer geboden,
omdJa,tde wijze, waarop het onderzoek in de
zaak der jeugdwerkloozenzorg had plaats
gevonden, de.... Of:filier van Justitie reeds
had aanleiding gegeven, om op 15 Novem-
ber 1937 de brigade Kou. Marechaussee te
verbieden, onderzoeken in te stellen in za-
ken, waarbij organen der gemeente Oss wa-
ren betrokken, hetgeen voor de brigade der
Kon. Marechaussee een ernstige waarschu-
wing moet :tijn geweest.

Ingaandelieden tot en met a.s.
Zaterdag voor Paschen kunt U
weer profiteeren van deze re-
clame in onze Heerenmodeafd.

ie

Bij aankoop van een nieuwe
Hoed uit onze standaardserie's

van

1~2~295345395490 en 590
wordt f 1.00 van de prijs af-
getrokken, wanneer U uw
ouden Hoed inlevert.

Domlnê Kersten windt zichzelf
weer eens op.

Dominé KERSTEN (stk. ger.) zegt, drat de
marechaussee in ons land als zeer betrouw-
baar bekend staat, Er ging dan ook een
schok door ons land wegens het gebeurde in
Oss. De brigade Oss heeft zich de laatste
jaren zeer verdienstelijk gemaakt. Ze is daar-
voor koninklijk onderscheiden.

Het gezag moet gehandhaafd worden.
Maar men vergete niet de uiterst moeilijke
positie van de maréchaussée: te Oss. Spr.
vreest echter, dat we hier een eenzijdige
voorlichting hebben gekregen. Spr. zegt, dat
over het geheel de maréchaussée te Oss voor
haar optreden lof verdient. Het gold Room-
sche priesters, en daarom is er ingegrepen.
Waar. dient echter al die vroegere geheim-
zinnigheid voor? Het Nederlandsche volk
heeft den indruk, dat de Roomsche Minister
van Justitie Roomsche priesters aan de ma-
réchausséé heeft onttrokken. Spr. zegt, dat
het kanonnieke reent hier moet overheer-
schen over het gewone Nederlandsche recht,
Dit is de diepgaande beteekenis van de zaak,
voor zoover ze hier ter sprake komt. De
Bisschop zal beoordeelen, of de twee priesters
schuldig zijn of niet, en daarom moeten
plichtsgetrouwe ambtenaren voor de Room-
sche Kerk bukken en worden ze overge-
plaatst. Spr. verzet zich tegen het onttrek-
ken van Nederlandsche burgers aan het Ne-
derlandsche recht, om hen te plaatsen onder
het Roomsch-kanonnieke recht.
De VOORZITTER verzoekt den spr. zich

te matigen.
.De heer KERSTEN komt op tegen Room-

sche overheersching, Het geval te Oss moet
ons volk de oogen open doen. De Brigade
wordt uiteengeslagen, de kracht dezer man-
nen is gebroken. Wat thans te Oss is ge-
schied, siert niet de Nederlandsche recht-
spraak.

Welke feiten aanleldtng' waren tot
den maatregefj

SCHITTERENDE
NtEUWE COLLECTIE.3. tot de bedoelde opdracht hebben aan-

leiding geven de volgende feiten:

Wijnkoop (communist) doet niet
mee aan deze fascistische en
anti-katholieke rel!

De heer WIJNKOOP (comm.) motiveert de
door hem gestelde schriftelijke vragen, De
minister heeft daarop niet voldoende geant-
woord. Dat heeft de minister zelf erkend.
Spr. gaat niet in op juridische kwesties. De
minister heeft inlichtingen gegeven, doch er
zijn wel vragen overgebleven. Het spreekt
van zelf, dat spr. niet wil meedoen aan de
politieke rel, dool' fascisten van deze geschie-
denis gemaakt. Spr. wil ook niet meedoen
aan anti-katholiek clri.iven.Voor zooveel deze
minister de werkelijkheid heeft weergegeven,
staat vast, dat katholieke geestelijken in Ne-
derland onder geen ander recht staan dan het
gewone recht. Daar gaat het voor spr. om.
Op de maréchaussée rust geen vlek. Doch

als er snel is opgetreden tegen menschen, die
verkeerd deden, dan is daartegen zelfs bij
spr. geen bezwaar,

a. Zaak-bankier v. d. H.
Opmaken van processen-verbaal t.a.v, fei-

ten, die reeds geruimen tijd zijn verjaard
en waarvan de belangen zoo gering waren,
dat, al ware de verjaringstermijn nog niet
voltooid geweest, een opsporingsonderzoek
me opportuun was te achten. De arresta-
tie en de wijze, waarop zulks geschiedde.
De huiszoelting en de in beslagneming van
het geheele archief op eigen gezag, De aan
deze zaak gegeven ruchtbaarheid.

opzicht erkennen. Daargelaten de vraag, of
de jonge opzichters der werkverschaffing,
de overtreder der Vuurwapenwet, de winke-
lier B. en zelfs de assurantiebezorger v. ö.

H. behooren tot de vooraanstaande kringen
van Oss, die, zooals ook enkele bladen heb-
ben geïnsinueerd, thans tegen de onderzoe-
kingen der actieve Marechaussees zouden
moeten woroen beschermd, merk ik op, dat
ik geen onregelmatig optreden duId ten
aanzien van eenlg persoon tot welken rang
en stand deze ook mocht behooren,
De door het optreden der Kon. Mare-

chaussee in het algemeen in gevaar ge-
brachte rechtszekerheid zal woroen hersteld
en versterkt, doordat door den betrokken
korpschef in overleg met mijn ambtgenoot
van Defensie en mij het noodige ter vervan-
gtng+van personeel wordt verricht.
De eer van het corps is niet aangetast.

Dat voelt men ook in het corps, zooals spr.
heeft ervaren. Spr. leest een desbetreffend
telegram van de eerste divisie, die dezer
dagen jubileerde, voor. Evengoed als de weer-
macht moet de politie een goed apparaat zijn
in handen van de regeering. Anders is geen
opbouwend werk mogelijk. Krachtige, even-
wichtige gezagshandhaving erkent ook de
.rechten der burgers.

Moge het onderling vertrouwen tien deze
in het Nederlandsche volk nu hersteld zijn.

Geen sllrake van een stra.fbaar feit
van de geestelljken,

d. onderzoektngan tegen de beide geeste-
lijken, in beide gevallen heeft een uitvoerig
onderzoek plaats gehaö, terwijl vaststond,
dat van een strafbaar feit geen sprake
was, verboor van verschillende minderja-
rigen. Een minderjarige, die eerder reeds
had verklaard, dat met hem niets was voor-
g'evallen, werd gehoord in het bijzijn van
"en aangever, die 18 strafvonnissen tegen
zich zag gewezen en ook bij de Kon. Ma-
recnaussee als zeer ongunstig bekend stond,
DG ruchtbaarheid omtrent die zaken.

DE HEER DROP
REPLICEERT.

De heer DROP repliceert. Spr. vraagt zich
af, of bepaalde feiten den minister eerst
kort geleden bekend zijn geworden. Dit acht
spr. wel van belang.

Veel verkeerde sc.lrljnt gewekt,

e. Gegronde verdenking van mlshande-
lIng' van een persoon «door de Marechaus-
see) verdacht van overtreding der vuurwa-
penwet, ten einde hem tot bekentenis te
brengen.

Er is blijkbaa;rin dit geval veel verkeerde
schijn geiWekt.Spr. zou echter willen weten,
hoe de rapporten aan den minister zijn tot
stand gekomen. Zijn de gegevens verkregen
op grond van overleg ook met anderen dan
den procureur-generaal? Spr. vraagt dit,
omdat hem is medegedeeld, dat er op 26
Maart j.I. een langdurige conferentie is ge-
weest tusschen den procureur-generaal en de
marechaussee, en dat bepaalde inwoners van
Oss hutben vervolging zouden worden gesteld.
Is ertegen de brigade te Oss uitsluitend dis-
ciplinair opgetreden? Spr. heeft den indruk,
dat er strijd is met de locale organen, die ook
met de marechausee hebben te maken. Spr.
heeft den indruk, dat de procureur-generaal
een taak vervulde, die hem organiek niet
toekomt. Dit is van beteekenis in dit debat.

Valsche verbalen opgemaakt.

f. in verbalen in strijd met de waarheid
verklaren de Marechaussee op last of met
medeweten van den Officier van Justitie
te handelen.
Het is mij bekend, dat de verhouding

tusschen Kon. Marechaussee en Gemeente-
politie na in 1934 en 1935 aanvankelijk
slecht te zijn geweest, aanzienäijk is verbe-
terd onder leicdng van den vortgen opper-
wachtmeester en weder ernstig is verstoord,
sedert de herplaatsing in Oss van den tegen-
woordigsn brigade-commandant. Verwacht
mag woroen. dat de goede verhouding zal
worden hersteld door den eerstgenoemden
opperwachtmeester, die juist met het oog
daarop wordt teruggaplaats.

5. Deze voorl'oopige maatregel werd door
nooözakelljkheid geboden., Een voorname
taak van de versterkte brigade ligt in de
beoefening mede der preventieve politie:
Het door haar gezag en waakzaëmheid
voorkomen van strafbare feiten. Het ware
onjuist. geweest, de brigade daarvan te ont-
heffen.
6. De juisthetö van hetgeen in deze vraag

wordt gesuggereerd kan ik in geen enkel

VERDERE SPREKERS.

De heerWENDELAAR (Iib.) stemt in met
de afkeuring tegen hen, die wantrouwen
zaaien tegen den minister, justitie en politie.
Om hun den wind uit de zeilen te nemen,
had ook spr. zich een interpellatie voorge-
nomen. AJs spr. de interpellatie had moeten
houden, had spr. dit even zakelijk gedaan.
Hij hoopt, dat thans volkomen reeht is ge-
daan. Het heeft spr. echter getroffen, dat vol-
gens den minister in een bepaald geval de
menschen toevallig bij de marechaussee te-
recht zijn gekomen. Spr. wijst op het anta-
gonisme tusschen marechaussee en gemeente-
politie te Oss.
Er zou bij de marechaussee in Oss een

geest zijn ontstaan, dien de minister niet ver-
der kan dulden. Staat dit voldoende vast?
Zijn de dossiers niet eenzijdig en is hun in-
houd door de betrokkenen erkend? Spr. acht
het verheugend, dat al zijn er dingen gebeurd,
die de minister niet volkomen kan dekken,
de eer van het corps marechaussee onbevlekt
is gebleven.

De heer ROST VAN TONNING~N
(n.s.b.) zegt, dat de interpellatie volkomen
aan spr.'s verwachtdng heeft beantwoord, Te-
voren heeft de minister de vragen van den
heer Drop ontvangen, om ze te kunnen be-
antwoorden. Spr. prijst de onkreukbare
plichtsbetrachting der marechaussee. Minis-
ter Goseling heeft haar het zwijgen opgelegd.
Spr. beroept zich op art .. 4 der Grondwet.
Deze Kamer heeft niet eens harteloosheid .
De VOORZITTER hamert.

Rost van 'I'onningen eischt af-
treding van den minister en van
de heele Regeering!

De heer ROST VAN TONNINGEN zegt,
dat de Marxisten zich in deze kamer vroolijk
hebben gemaakt over het lot van jonge meis-
jes. Spr. herinnert aan een zoek geraakt
dossier in de zaak-van 't Sant. Spr. prijst de
marechaussee, die Oss zuiverde van Toon de
Soep e.d. De heer Drop ging de marechaus-
see te lijf (daverende vro.oJijkheid). Spr. ver-
~kt (ten hamerenden voorzitter dit luid-

De eloemeen secreisuis (Jan het {/ou(Jernement (Jan Nedi-Indiê, de heer J. M. Kioe-
ron, is Dondeideo na een verblijf (Jan eeniqeti tijd in ons land, naar Indië teruq-
gekeerd. De heer en mevrouw, Kiceton in den boottrein bij hun vertrek tut

!J..ea )i aafltl .._
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Over de gebeurtenissen te Oss.
---IO-~-

NIEMAND IS VOOR ZIJN HEELE LEVEN
ONFEILBAAR.

1n de vergadering del' Tweed.e Kamer
heeft de heer DROP (S.D.) den minister
van justitie geYt\terpell€erd over de voor-
looplge beslissingen ten aanzien van de
brigade der koninklijke marechaussee te
Oss en hetgeen daarmede in verband
staat,

De heer Drop was van oordeel, dat er in
deze zaak klaarheid noodig is. Dit is ook op
grond van vroegere zaken tegen een hoofd-
commtssaris van politie en een tweetal
hoofdambtenaren noodig; ook dienaan-
gaande is er nog geen klaarheid.
. Het gaat in Oss om maatregelen tegen
personen, die rechtstreeks ondier het depar-
tement staan. Opheldering is nood:ig, ook
na llell,geg'even perscommuniqué.
, Dat indertijd de marschaussee te Oss
versterkt werd, was noodig en werd alge-
meen toegejuicht. Allerlei verhalen hebben
de ronde gedaan over de gemeentepoQitie te
Oss, maar van ernstige terten is er niets
gebleken, .
Den laatst.en tdjd zijn er b<èrichten inge-

~omel1, ,oot nfe't meer tegen menschen met
bijnamen oöh dat ook tegen een :fabrikant
en een bankier werd opgetreden. Het pers-
communiqué ts niet duidelijk. Men moet
uit de beriehterr opmaken, dat het besluit'
om de brigade te Oss een deel van haat
taak' te: ontnemen; :p,~otsëlirigis geriomen.
Er schijnt ook,verschil van' meening te zijn'
tussche1i de deparëëmentènvan jüstitie en.
derensië. :gIn'~weès i:)iphet twees[aclitig ka-
:rakter .der marectrausseecïsen opperwaéht-"
meeeter is ook h\J.ipoffi:èiea-··van" justl ti-e~,
Waarom 1s nu .npg.etredeh'?' Zëker nièt om'
!het geschil tusschen twee departementen?
Uit ve't'haJert en' rapporten zou gebleken
zijn, dat bij opsporinlg1Swerkza,amheden diQor .
marechaussees rechtmatIge belangen ~an.
burgers op pi.tnlrijke wijze Zijn geschonden."
Waaruit bestaat dit 'en waaruit i., dit ge-
bleken? El' is pijnlijke 'onzekerheid in bijna
elk wooird van het perseómmuniqué. Waar:; Het corps' is een onmlsbàar orgaan, maar
om moej de marechaussee -te Oss zich "van in handen van de verantwoordeüjke over-
opsporingsdienst onthouden? De verhou- . heid. Deze laat het zich niet uit haar h~n-
ding tusschen gemeentebestuur en de ma- den wringen door .pogingen van, anderen.
rechaussee is in het geding. Er' is verwon- ,.. Spr. zoekt eer schuld bij hen, die het co ps,
dering 'over'oê hérbenoeming van den bu;r-' den.man met rnatelöoze eerbied overgieten.
genieester van Oss; tn hoever daarvoor re- De .regeering moet voor evenwicht zorgen
tLen is, kon spr. niet beootdeelen. Is de ma- niet het minst in het belang der menschen
rechaussee ha-ar bevoegdheid tegen het ge- zelvén., . , . .. .
meentebestuur te' buiten gegaan? Hoe Bij de'ze zaak zijn de ministers van
denkt men een . verkeerden toestand te Iustrtïe, defensie en blnnenlandsohe zaken
he rstellen door de marechaussee gedeel-. betrokken. Het heeft' den burgernee ter

. telijk buiten werklng tè stellen? .•. van Oss niet aan tact en doortastendheid
spr.' stelt vervolgens een 'aantal vràgen.: ontbreken. Met den ámogenoot van defen-
De heer Drop hadgeen behoefte aan sen- sie is er ook volledige overeenstemming.

satle of çiitiek op den mirüster. Men doet : De marechaussee' is in de eerste plaats
geenerîei groep dieristen door gedragtngen poîrüecorps; tucnt en ,.discipline c.a. res-
te verbloemen, Het feit te Oss ligt, er nu serteeren onder defensie, Iedere minlster
eenmaal. Êr was een reeks misdrijven, 'heèft speclneke verantwoordelijkheid. De.
waarvan de daders in liet .mtnst draag- noodig geachte mutaties hebben de volle
krachtig d.ée.Jder bevolking leemen. Lof en instemming vàn den minister van deren-
onderscheidtng ts ten deel gevallen aan hen sie, Zelfs is er beweerd, dat er groote
die deze "misdadigers" . deden vervoïgen.. 'cneenlgheid zou zijn tusschen de ministers
Doch mi wordt opgetreden tegen een croep van Justitie en defensie (vrooüjkheidl,
politie, meel" onafhankelijk van pïaateelijke
omstandtgheden dan 'de, . gemeentepolitte.:
Deze heeft niet veel tot klaarheid gebracht,
wel vele vergissingen beg-aan. Hier klopt
iets niet. Het is het gevoel van rechtsonze-
kerhetd, (hit v6:oralaanléidlng is tqt de on-
rust, die deze zaak verwekt. Is dit het geval
sinds er onderzoek wordt gedaan in andere
kringen dan voorheen", zoo besloot de heer
Drop.

l\ntwoord van den minister.
. _'.. .

MINISTER. GOSELING was den heer,
Drop en de Kanier erkentelijk voor aan- ..
vraag en toestaan 9.er tnterpeüatie. Het
snelle antwoord aan den heer Wijnkoop
op diens vragen was een weg om een
spoeciige~interpenatle te bevorderen.

Spr. hecht aan de groote waarde hiervan,
in ons staatsbestel, En tegenover het.
hoofd van den Staat èn tegenover de volks- .
vertegenwoordlgtng draagt spr. gaarne de
veràntwoordelijkheid. . ".. . ' .
Spr. vermaant tot bezinning. Hij waar-

deert de mterpellatie .en haar soberen
vorm. We moeten trachten in Ned.erlançl··
nuchterheid te .bewaren en evenwicht .:in
stand te houden. Daarv.an zal de regeering
zich niet laten afbrengen door üchtvaar-
dig optreden of verdachtmaking.
Terecht heeft de . Interpellant verschil'

Mr. C. M. J. F. Goseling
Minister van Justitie

gemaakt tusschen ingrijpen jegens de z~lf-
standige rechterlijke macht en het politIe-
optreden. Van de brigade Oss zal het lier-
soneel worden overgeplaatst; tot na4er
order heeft het zich van opsporingsdiElnst
te onthouden.
In Oss blijft een brigade van gelijke

sterkte. .
Spr. moest iieh bepërkmg' opleggen. Klj

kon niet alle dossiers hier gaan behande-
len. spr. zal techtmätige' belangen van
individueele burgers en leden der brigade
moeten ontzien. Hij mag niet lichtvaardig
optreden, doch moet dat doen zonder aan-
zien des persoons, .

In veel van hetgeen over het geoeurde
is' geséhrevën," :wordt de indruk gevestigd,
:àlsOi hët gaat, tegen de door H. •M. de
KoniJ1g~n gedecoreerde brigade. Derge-
Jijke: aantijging is onbehoorlijk.
:Vàn de brJgadé In 1935, sterk 20 man,
.zijn er 4 gedecoreerd, waarvan er hog
-2 In Oss zijn. .
, I.s echter iemand dan voor' zijn hele
-Ieven onfeilbaar?

De publieke
tribune ontruimd.

op 15 November 1937 de brigade kon. maré- ·~·~---I111* ••_IIlN III111J~
chaussee te verbieden onderzoeken in te
stellen in zaken, waarbij organen der ge-
meente Oss waren betrokken, hetgeen voor
de brigade der K.M. een ernstige waar-
schuwing moet zijn geweest.
Tot de opdracht aan de maréchaussee

zich tot nader order van opsponngsdlens-
ten te onthouden hebben aanleiding gege-
ven de volgende feiten: ...
a. Zaak v. d. H.: öpmaken van proces-

sen-verbaal t.a.v. feiten; die· reeds gerui-
men tijd zijn verjaard en waarvan de be-
langen zoo gering waren, dat. al ware de
verjaringstermijn nog niet voltooid ge-
weest, een opsporingsonderzoek niet oppor-
tuun was te achten. Arrestatie en de wijze
waarop zulks geschiedde. Huiszoeking en
in beslagnem'ng geheel archief op eigen
gezag. De aan deze heele zaak gegeven
ruchtbaarheid.

b. Zaak opzichters-werkverschaffing:
Ondanks mededeeling van het hoofd van
politie van Oss, dat hem bij onderzoek ge-
bleken was, dat het hier geen strafbaar
feit betrof, overgegaan tot arrestatle van
die twee jonge mensenen. welke bij voorge..
leiding na 4 dagen door den Off. van Justi-
tie werden in vrijheid gesteld. Ind'en van
eenig strafbaar feit sprake zou zijn ge-
weest, had dit geen hoogere waarde kun-
nen betreffen dan ongeveer f 10.-. Veel
ruchtbaarheid, waardoor gemeentelijke
gezagsdragers volkomen ten onrechte in
een kwaad daglicht werden aesteld,
c. Onrechtmatige arrestatle in een van

den aanvang af als civielrechtelijk te
onderkennen financieele kwestie, waarbij
klaarblijkelijk de bedoeling heeft voorga-
zeten door vrijheidsberooving pressie tot
oplossing der kwestie in een bepaalde rich-
ting te beïnvloeden.
d. Onderzoekingen tegen de ~eide gees-

telijken. In beide gevallen een uitvoerig
onderzoek, terwijt vaststond, dat van een
strafbaar feit geen sprake was. Verhoor
van verschillende minderjarigen. Een min-
derj artge, die eerder reeds had verklaard,
dat met hem niets was voorgevallen, ge-
hoord in het bijzijn van den aangever, die
18 strafvonnissen tegen zich zag gewezen
en ook bij de kon. maréchaussèe als zeer
ongunstig bekend stond.' Ruchtbaarheid
omtrent die zaken.
e. Gegronde verdenking van mishande-

ling van een persoon verdacht van over-
treding der vuurwapenwet, ten eiüdê hem
tot bekentenis' te brengen.
f. In verbalen in strijd met de waar-

heid verklaren, op last of met medeweten
van den Off. van Justitie te handelen.
Het is mij bekend.'dat de verbouräng

tusschen Kon. Marechaussee en Gemee-n~
tepolitie na in 1934 en 1935 aanvankelijk
slecht te· zijn geweest,· aanzienlijk is ver-
beterd onder lelding van den· vortgen
opperwachtmeester en .weder ,erIlStig. is
verstoord sedert de herplaatsing in Oss
van den tegenwoorëtgèn brigadecomman-
dant. Verwacht mag worden. dat de goede
verhouding zal worden. hersteld, door den
~e::stgenoemden opperwachtmeester, 'die
JUIst met het oog daarop wordt terugge-
plaatst. ' '

BE'u voorname taak van de versterkte
brigade ligt in de beoeremngmededej- pre-
ventieve politie, het door haar gezag en
waarzaamheid voorkomen van strafbare
feiten. 'Het ware onjuist geweest de
brigade daarvan te onheffen. . '
Daargelaten de vraag of cie jonge opzich-

ters der werkverschaffing, .dJe··overtreder
der vuurwapenwet, de wlnkelier B; en zelfs
de assurantiebezor'ger v. <.1; H~ beh:oör:èlitot
de .vooraanstaanda kringen van Oss·' d.e
zooals ook enkele bladen hebben geinsi~.
nueerd, thans .tegen de onderzoektneen der
actieve marechaussess .zouden ~oeten
worden bes~hermd. merk ik op, dat ik geen
onzachtmatig optreden duld .ten aanzien
.van eenlg persoon tot welken rang of stand
deze ook mocht behooren. De dear het op-
treden der kon. marechaussee in het a l-:
gemeen in gevaar gebrachte reehtszeker-
'heid :?lalwordenhersteld en versterkt, door-
dat door d:en betrokken korpschef in over-
leg met mijn ambtgenoot van defensie en
mij het noodtge ter vervanging van perse-
neet wordt verrtcht.

fdoend antwoord
minisier Goseling.

Een kroongetuige met 18
veroordeelingen achter den rug!

"Ossche brigade is op hol geslagen".
INTERPELLATIE-DROP IN DE

TWEEDE KAMER.

Toen zijn er verder maatregelen geno-
men. Tijdelijk Werd -eerst, Vrijdag 1 April
(vroolijkheJd) aan de mensenen der brigade
opsporlngsbevoegherd ontnomen. niet aan
de brigade.' Geenszins werd de brigade :als
het ware geconsigneerd in de kazerne,' Op
2 April zijn verdere besprekingen gevoerd;
inmiddels worden de maatregelen uitge- Debat.
voerd. De nieuwe brigade zal met enkele . Na de uiteenzetting van den minister was

De strafzaak tegen den fahrieks-· dagen ook weer opspormgsbevoegdheid het woord allereerst aan den heer DROP
directeur. hebben, Zooals het was, mocht het niet die repliceerde. Hij constat-eerde. dat e~

\ blijven. in dit geval blijkbaar veel verkeerde schijn
De minister ging hierna over tot een I gewekt was. Spr. zou echter willen weten

beantwoording meer speelaal der vragen, hoe de rapporten aan den minister zijn tot
als in het bovenstaande neergelegd, stand gekomen. Zijn de gegevens verkregen
Dit antwoord luidde: op grond van overleg ook met anderen dan
Het is niet goed aan te nemen, dat inter- den procureur-generaal? Spr. vroeg dit

pellant onbekend zou zijn met de in min omdat hem was medegedeeld, dat er op
of meer sensationeelen vorm gestelde be- 26 Maart jl. een langdurige cÓInf.er'enti€is

- ;, . '.';. schouwingen in eenige bladen, waarbij, geweest tusschsn den procureur-generaal
Spr,. w.:.e8 o.p lOfwaar,d;ge .act.lvitelt der I mede naar aanleiding van ee,n ernstige en de rnarechaussee, en: dat bepaalde in-

der bngade ten deze. Doch ook 18 het met zedenzaak te Oss ten koste van den bur- woners van Oss buiten vervolging zouden
~o, dat zij alleen te prijzen is .voor haar . gemeester van die gemeente en de plaat- worden gesteld.· .: .....
werk ten deze. B.V. had I?-~n ZIch even- selijke politie de activiteit der koninklijke De heer ,WENDELAAR Lib.) stemde ih
goed t~t. de gemeentepolltie als. tot. de 1 marechaussee overmatig werd geprezen, met de afkeuring tegen hen, die wan-
~nar~~h:aus.see kunnen wend~. De ïeiten met nadruk werd gewezen op tegenstellin- trouwen zaaien tegen den minister, [us-
.111 andere .strafzaken hebben met -deze gen tusschen beide soorten polWe en het tUle en politie; . .
str;a~zaak met te .maken; deze staat geheel gezag van het hoofd van de plaatselijke De heer ROSTVAN ToNNINGEN (N.S.B.)
op ZIchzelve. Er bestaat tu.sehen deze zaak politie tegenover de in btlstand werkende Drees de onkr-eukbare nllchtsbetrachting
en ~nde!e zaken geen verband.. djkSpolitie werd aangetast en ondermijnd. der marécháussëe; minister Goseling heeft
pit Ze! ~pr. om de sfeer te zuiveren. Deze campagne moet naar mijn oordeel haar het zwijgen opgelegd. Deze Kamer

mede ongunstig hebben gewerkt op de heeft niet eens harteloosheid ....
j)e zaak van den bankdirecteur. mentaliteit, der matéchaussee. De VOORZITTER hamerde.

Gedurende het verloop van een achttal De heer ROST VAN TONNINGEN. zeide
dagen zijn mij die methoden geleidelijk verder, dat de marxisten zich 111 deze
uit verhalen en rapporten bekend gewor- Kamer vroolijk hebben gemaakt over het
den. Onverwijld ingrijpen was te meer.,ge- lot van jonge meisjes. De heer Drop ging
beden, omdat de wijze, waarop het ontlrer- de marechaussée te lijf.' , .
zoek in de zaak der [euzdwerkloozenzorg Op deze absurditeit barstte de Kamer in
had plaats ...gevonden, den. Officier van daverende vroolijkheid uit, wat voor den
Justitie reeds had aanleiding gegeven' om N,S.B.'er reden was den hamerenden voor-

pan .kwam de minister tot de strafzaak
.tegen een fabrieksdirecteur te Oss. Die
zaak h€€ft haar normaal verloop; de
verdachte is in arrest en er is niet aan
gedacht, hem daaruit te ontslaan; het
vooronderzoek is reeds ver gevorderd.

.V,ervol,gens kwam de minister tot de zaak
van den dusgenaamde bankdirecteur, cUe
makelaar is en bezorger van assurantiën
De -aarigehoudene werd. vervoerd in een
zijspan van' den marechaussee-motor.
tnplaats van in een auto; waarom hij gë-
vraagd .had. Op 19 Maart om 3 uur is de
man gearresteerd, .om 9 .uur In-verzekerde

Tijdens de debatten in de Tweede Ka-
mer over het optreden der koninklijke
marechaussee in Oss werd op de publieke
tribune geapplaudisseerd toen de heer
_R.os,tvan Tonningen aan het woord was.

Op last van den president is toen de
publieke tribune ontruimd. '

bewaring gesteld, om 4 uur had huiszoe-
king plaats.

Doch de Officier van Justitie wïs daar
niets van. Wat de inbeslagneming. be-
treft, heeft de wachtmeester der mare-
chaussee op eigen gelegenheid gehapN :~d.
Op 28 Maart is den verdachte beteekend,
dat hij niet, verder zou worden vervolgd
op grond van het voor-onderzoek; die
zaak is afçeloopen,

De zaak dertwee geesteltjken,
Daarna kwam de minister tot twee zaken

tegen Ossene burgers in geestelijken dienst.
Daaromtrent zijn verschillende. personen
gehoord ook in de residentle, Docht ver-
dachte was niet gehoord, "omdat er geen
verdachte als zoodanig was". Van straf-
bare feiten is niets gebleken. Zoo ging het
o.m. om verjaarde zaken, indien die al
gepleegd waren. .
De andere zaak betreft ook een Ossellen

inwoner in geestelijke bediening.

Wat spr. het meest getroffen heeft, is
de manier waarop men destijds minder-
jarigen nu heeft meenen te moeten heo-
ren over dingen, di~ zeven j.á.r geJedel1
gebeurd zouden zÎln. 'De kroongetuige
heeft 18 veroordeeltngen achter den rug,
een berucht individu, .die zich blijkens
rapporten op zedelijk gebied. beestachtig
gedragen heeft.

Er is" gesuggereerd, dat op 'druk van'
hoogerhand het verhoor niet is doorgezet.
De. minister kwam daartegen 0'1', om. op
grond van een brief van den Officier van
Justitie. van 29 Maart. Spr. heeft terdege
begrepen, welke kiemen hlerin zaten. Door
vaïscnen-schtjn heeft spr. zich niet van
zijn plicht laten afbrengen juist in de steer
van het moderne Europa. Men had anders
het wetboek van strafrecht en strafver-
.vordering wel kunnen wegbergen,

De minister critis€'erd€ het optreden
der marchaussee in zaken, eigen1ijk van
elvlelen aard. Men moet de steer, zoo
groeiend voelen en zich afvragen of dat
zoo door kan gaan.
Spr. heeft zich geregeld laten voor-

lichten om à iour te bliiven. En za« eien.
genoopt, in overeenstemming met den
procureur-generaal, te eonsttüeeren: die
brigade. is op hol .geslagen! cverpiaai-
sing was in het belang van de mensenen
zeioen. Hun chefs hebben in 's-Hertoçen-
bosch van alle stukken kennis genomen.

Weerberic:ht~
Verwachting: Matige. in het

noorden tijdelijk krachtige, noord-
westelijke tot noordelijke wind,
gedeeltelijk bewolkt, wellicht in 't
noordoosten enkelee regen- of
hagelbuien. kouder.

V.erdere voorti,itztchten:· Gedeel-
telijk bewolkt, guur.

Voornaamste Nieuws
Uit de Provincie.

- Bosch- en heidebrand ond-er Someren.
Binnenland,

~ De Tweede Kamer heeft gisteren del
interpellatie-Drop' betrertende de mare-
chaussee te Oss behandeld. . .
~ yVedetom :g'een overeenstemming be-

reikt ill het dreigend CQl1!Uct ill d-esigaren ...
Industrte. ..
, ,.~ Een .grootaantM Nederlandsehe land:..
en veenarbeiders hebben zich aangeboden
om in Duitsenland te gaan werken.
~ Familie-drama te Geleen eischt twee

deoden. .'.
- Het bezoek van den Australtschen

gouverneur-generaat aan Ned.-Indië.'

Buitenland.
- Blum's voorstellen door de nlmncleele

Senaatscommissie verworpen. .
- Chineesche successen bij 8oetsjau.

zi~ter "dit luidruchtige gezelschap" tot.cte
orde te roepen,
De Voorzitter hamerde opnieuw. '
Spr. critiseerde de herbenoëmlng van

d~n burgerneestar te Oss, alsmede 'de hou-
?ing van den heer Speyart van Woerden
Jegens den wach tmeéster. Ook !s ministers
houding jegens de brigade marechaussée
te' Oss vond geen genade in de oogen van
~en N.S.B.'er. De houding van den minister
IS een gevaar . voor de rechtszekerheid,
verkl!l;ard~ hij. Wie deze wensent. ~i.rebt
het attreden van den minister van dit
kabinet. Spr. prote.stoorde tegen' de harte'.",
J(;>ozewiJze, waarop de Kamer (de VbOf=·
zitter hamerde) deze Interpellatfs behan-
dett, Nu stel'<f>nreceertng en volk zich
b~iteI'! het volk. (Applaus op de publieke
tribune). . ..
,?e VOORZITTER gelastte, dat de pu-

blieke tribune zou worden ontruimd,
Nadat. dit geschied, was, voerde de heer

VAN DE~ GOES VAN NATERS (S.D.) het
woord. Hij kwam er tegen op, dat het
publiek wordt gesuggereerd,. dat -een be-
paalde groep ongestraft strafbare feiten zou
mogen doen. Misschien echter heen' de
marechaussee wel [uist aan allerlei zerod-
del den kop willen indrukken. <>

De heer TRUIJEN (R.K.) was volkomen
bevredigd door het antwoord van den
minister. Dat in Oss toestanden beston-
den, afkeurenswaard, wordt betreurd door
spr. en de leden zijnerpartjj. Doch daarom
mogen de R. K. Staatspartij nog geén ver-
wijten .worden gemaakt. Zij wil voor de
reinhetd van zeden en gewoonten blijven
waken. De geestelijkheid streert er ook in
Brabant naar de jeugd, tnzonderheld .de
vrouwelijke jeugd te beschermen.
. De herbenoeming van den burgemeester
In.Oss is geschied door den anderen dan
dezen minister; er is uit den aard der zaak
reden geweest Voor de herbenoeming,
Spr. heeft sympathie voor het voortref-

felijke poUt!ecorps, dat de marechaussee
is, vooral door haar onafhankelljkhsjd na
pla,atselijke ' toestanden .. DOcI1 daaruit
volgt. niet, dat ze nooit fouten kan maken.
Spr. pree~ den minister voor diens optre-
den 'dat 111 deze zeer moeilijk was. -
Dat de zaak zooveel gerucht heeft ge-

maakt, is mede een gevolg van het feit.
dat er een tweetal geestelijken b.ij werden
betrokken. De geestelijkheid valt hier te
lande cnder het gewone recht. He,:; is
ernstig als op haar verdenking. van onze-
delijkheid rust. Doch het antwoord van
den. minister is volkomen bevredigend. Er
is hier te lande geen kaste van personen
voor wie de justitie moet wijken; dit blijkt

IWeE? uit het. antwoo~d van den minister;
Gestapo-manieren blijven ons vreemd. We
moeten waardeeren, dat ons land een
reehtsstaat blijft.
De. heer KERSTF..N (Btk, Ger.) vreesde

hier een eenzijdige voorlichting te hebben
gekregen. Het Nederland.sche volk heeft
den indruk, dat de I:oomsche minister
van justitie Roomscl1e priesters aan .de
marechaussee heeft onttrokken. Spr. zeide
zich te verzetten tegen het onttrekken van
Nederlandsche burgers aan het Neder-
landsche reent om hen te plaatsen onder
het Roomsch-canonnieke recht .
De VÖORZITTER , verzocht den spreker

zich te matigen.
De heer KERSTEN had het verder nog

over Roomsche overheersching. Wat thans
te Oss is geschied, siert niet de Nederland-
sche rechtspraak.' was zijn conclusie. > ••

De heer WIJNKOOP (Comm.) was van
oordeel, dat tegenover de fascisten is be-
wezen, dat de demoeratie in Nederland
zonder aanzien des persoons weet op te
treden en bl~ift optreden.. .
De heer JOÈKEs (V.D.) merkte op, d~t

reeds ui:t de verklaring van, den minister
is geb'eken, dat er VOOT, een vervolging geen
aanletnding ..bestaat. DLW ts de verklaring- ~ .. '.. . ~. ., '. ~. ,; ., .
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•In
Waarom in de onafhankelijke
rechterlijke macht ingegre en?

(Van onzen parlementsverslaggeve~)

Den Haag, - Donderdag
In de Tweede Kamer heeft de sociaal-democraat 0 rop heden den minister van
Justitie, mr. Goseling, geïnterpelleerd over de voorlopige beslissingen ten aan-

. zien van de brigade der Koninklijke Marechaussee te Oss en hetgeen paarmede
in verband staat.

..Voor deze interpellatie bestond grote belangstelling. Reeds een uur vo,r de aan-
vang der vergadering vormden velen voor de ingang der publieke tune een
-dichte file, in de hoop, een plaatsje te bemachtigen.
Op het anders zo rustige Binnenhof sloeg een brede schare belang~telknden de
aankomst der Kamerleden gade. Persfotografen deden hun werk. De gereser-
veerde tribune was, evenals -de publieke, stampvol.

Minister Coselinç.
Uit rapporten breek,
dat de brigade' op
h011 was geslagen

D rop heeft aan het slot zijner
Interpellatle de volgende vragen ge-
steld:

1. Welke Zijn de "niet wel te verantwoor-
den uitingen in sommige persorganen,
die tegenstellingen hebben geschapen
tussen de brigade der Koninklijke Mare-
chaussee te Oss enerzijds en andere
organen van bestuur en politie ander-
zijde", welker "aanwakkering niet kan
worden geduld"?

2. Sinds hoelang is uit verbalen en rap-
porten gebleken, dat bil het opsporings-
onderzoek door de Koninklijke Mare-
chaussee te Oss "methoden werden toe-
gepast, waardoor rechtmatige belangen
van burgers op pijnlijke wijze werden
geschonden", zodat het "onverwijld ge-
boden was maatregelen te nemen om
het vereiste evenwicht te herstellen?"

3. Welke bepaalde feiten, gebeurtenissen
of gedragingen hebben aanleiding gege-
ven tot het besluit om aan de brigade
Koninldijke Marechaussee te Oss op-
dracht te geven, zich tot nader order
van opsporingsdiensten te onthouden?

4. Wat is den minister bekend van de ver-
houding tussen gemeentebestuur of ge-
meentepolitie en de Ielding der brigade
van de marechaussee te Oss? Op welk
tijdstip is een mlnder goede verhouding
hem bekend geworden en welke maat-
regelen stelt de minister zich voor te
nemen, ten einde deze verhouding op
goede basis te regelen?

p. Acht d-e minister het uit een oogpunt
van algemeen justitieel beleid juist, in
omstandigheden, als te Oss aanwezig
zijn, de brigade der Koninklijke Mare-
chaussee surveillance en bewakings-
diensten te laten doen, blijkbaar ook in
het territoir der gemeentepolitie, terwijl
de brigade haar voornaamste taak,
waarvoor zij destijds is versterkt, niet
mag uitoefenen?

6. Moet de minister niet erkennen, dat het
gevoel van rechtszekerheid kan zijn
aangetast door ingrijpen op een ogen-
blik, dat gerechtelijk onderzoek werd
gedaan in andere kringen der bevolking
dan die, waarin sinds 1935 misdrijven
werden opgespoord en tot berechting ge-
bracht, en op welke wijze stelt hij zich
dan voor, de waarborgen voor rechts-
zekerheid gelijkelijk voor alle bevol-
kingsgroepen te herstellen of te verster-
ken?

Drop dankte de Kamer voor het ~e!ll verle.~nde
verlof en den voorzitter voor het felt, dat hIJ de
Interpellatre zo spoedig aan de orde heeft gesteld.
Het ingrijpen te Oss moet gevoeld worden als een

ingrijpen in de rechterlijke macht. Het eerste pers-
bericht meldde, dat de procureur-generaal in Den
Bosch de brigade buiten dienst heeft gesteld. De
procureur-generaal moet op last van den minister
gehandeld hebben. Welke reden was er voor den
minister, tegenover de onafhankelijke rechterlijke
macht in te grijpen?

Spreker herinnerde aan de misdaden te Os~ ~n
de versterking der marechaussee aldaar door mims-
ter Van Schaik in 1935 met het doelom hieraan een
einde te maken. '
Na het optreden der versterkte marechaussee

zijn vele verhalen verschenen omtrent haar ver-
houding tot de gemeentepolitie.
Deze politie zou op hardhandige en ontoelaatbare

wijze getuigenverhoren hebben afgenomen. Inge-
grepen is er toen echter niet.
Na de arrestatie van den industrieel en den

bankier deden nieuwe verhalen de ronde.

Spreker vroeg nadere opheldering omtrent de
berichten over tegenstellingen tussen marechaussee
en politie. Hoe konden persberichten den minister
aanleiding tot ingrijpen geven? Voor de mare-
chaussee is het besluit van den minister geheel
onverwacht gekomen.

zegt, dat dit aileen voor de opsporingsdienst het
geval is en dat zij wel surveillance en bewakings-
werk verricht.
De herbenoeming van den burgemeestervan Oss

heeft verwondering gewekt. Bekend is, dat reeds
vier jaren de verhouding tussen het gemeentebe-
stuur en de marechaussee te wensenoverlaat.

Is aIleen de marechaussee in gebreke,of ook het
gemeentebestuur? Nu wordt de brigade van haar
functie ontheven. Dat kan kwalijk een oplossing
van gerezen moeilijkheden zijn. Moestde macht
van het gemeentebestuur zo versterkt worden?
Vroeger heeft het misdrijven betrqffenonder een

deel der Osse bevolking, dat hoorde tot de paria's.
De marechaussee helderde misdrijven op en werd
gedecoreerd. Nu heeft een arrestatle plaats gehad
van een bankier-commisstonnarr en van een be-
kenden -Industrieel,

over Oss

Groot was de belangstelling voor de aan "Oss" gewijde zitting der Tweede Kamer.
De gebruikelijke rij wachtenden op een plaatsje op de publieke tribune.

cureur-generaaI gepoogd zou hebben, be-
paalde vooronderzoekingen tegen zekere per-
sonen te Oss niet verder voort te zetten.
Wil de minlster hieromtrent nadere inlich-

tingen geven?

Mr. Wendelaar geeft den minister gelijk

hol is gebleken. Ds. Kersten zei, dat de protes-
tantse ministers uit coalitiebelang in de heer-
schappij van het kanonieke recht berusten. Hoe
ka.n men dergelijke spinraggen in het hoofd heb-
ben. Wat, ds. Kersten heeft gezegd, is een zonde
tegen het negende gebod. (Ap pla us re ch t sJ~

's Ministers dupliek

Interpellatie van
de Tweede

Welke zijn de opsportngsmethodes, die de
rechtmatige belangen van burgers pijnlijk
schenden? En welke belangen zijn ge-
schonden?
In het communiqué van den minister is

een pijnlijke onzekerheid geschapen.

Buiten dienst gesteld

Volgens de mededeling van den procureur-gene-
raal is de brigade buiten dienst gesteld. De minister

Men zegt, dat de arrestatle van
den laatste tot nog meer arrestaties
aanleiding zou kunnen geven en dat
bekende notabelen en misschien zelfs
geestelijke ambtsdragers als ver-
dachte of getuige zouden worden ge-
hoord.

VOlgens .De Tijd" heeft de marIChaussee maar
één zaak tot klaarheid gebracht, en dat nog bij
toeval. Voor het overige zou zij sle(JlJ.~svergissingen
hebben gemaakt. De schijn ontstaat daardoor, dat
Toon de Soep en Keesje Smeer wèl, maar nota-
belen niet gearresteerd mogen worden. Een geval
van rechtsonzekerheid is er het gevolg van.
De regering dient categorisch opheldering te

geven.

De minister antwoordt

Minister Gos eli n g zeide, Drop dankbaar voor
diens interpellatie te zijn. Hij was niet zo naïef te
denken, dat men met het perscommuniqué de zaak
opgehelderd zou achten. Maar hij kon moeilijk zelf
de interpellatie aanvragen (G e I a ch.)
Voor geruchten en verdachtmakingen mag de

regering niet op zij gaan. Daarvoor is geen enkele
reden. Het gaat hier om opsporingsonderzoek, dat
een zuivere politietaak is.

De brigade Oss zal worden overge-
plaatst. De leden hebben zich van
opsporingsarbeid te onthouden. Zij
kunnen wel preventief werk doen. De
sterkte zal niet worden verminderd.
In bepaalde voor-onderzoekingen

zijn ernstige fouten gemaakt. Daar-
om werd de maatregel getroffen.
Spreker zegt, dat hij niet alles uit de
dossiers kan openbaar maken.

Mr. Ros t van To nnin gen (n.s.b.): Pas maar
op, dat zij niet wegraken.
Minister Gos el i n g zegt dat hij goedwillende

personen zal kunnen overtuigen. Hij moet echter
rechtmatige belangen ontzien, niet het minst die
van de leden der brigade zelf. De regering mag
zich niet aan lichtvaardigheid schuldig maken.

De wachtmeester heeft dus een grote verantwoor-
delijkheid op zich genomen. omdat huiszoeklng,
behoudens zeer dringende gevallen, slechts na
machtiging van den rechter-commissaris mag ge-
schieden. Deze heeft de huiszoeking uit de krant
vernomen.
Negen dagen na de aanhouding vanden bankier

moest hij worden vrijgelaten. Deze zaak is geheel
afgedaan. Van een vervolging zal dus geen sprake
zijn.
De bankier was valsheid in geschrifte ten laste

gelegd. Dit bleek een kwestie uit 1931 te zijn, die
reeds lang geregeld was.
De tweede beschuldiging betrof verduistering van

gelden van een waterschap. Een telefoontje aan
het waterschap was voldoende om aan te tonen,
dat er van verduistermg geen sprake was. En zo
was deze zaak aangepakt!

Mr. Wen del a a r (lib.) zeide, dat, indien hij Minister Gos eli n g zei aan Drop, dat de
• geïnterpelleerd zou hebben, hij dit op ongeveer jeugdwerkkwestie in fin es s es hem is bekend

dezelfde, zakelijke wijze als Drop zou hebben ge- geworden, toen hij zich bezig hield met de andere
daan, Het duidelijke antwoord van den minister zaken.
heeft spreker bevredigd. De rapporten, waaruit is geciteerd, zijn geen
Mr. Ros t van To nni n gen (n.s.b.) zeide, onderzoekingsmaterraal tegen de marechaussee.

dat de wijze waarop de interpellatie is gehouden, Maal' van de marechaussee zelf. En daaruit JUIst
geheel .beantwoordt aan de gedachte, welke de IJ 1eek haar onjuiste optreden. Wel is voortdurend
n.s.b. over dit systeem heeft. (0 rot e v rol ij k- overleg met den procureur-generaal gepleegd.
hei d.) Drop en de minister bleken het geheel Hoe weet Drop, dat de wachtmeester op 26Maart
eens. De minister kon zijn antwoord op de vragen een onderhoud van acht uren met den procureur-
van een getypt velletje voorlezen. generaal heeft gehad? Daarbij waren aanwezig ook
De N.S.B. heeft geen vertrouwen in dit systeem. de officier van justitie en de substituut. Van den

Dc marechaussee die traditie heeft en objectief is, procureur-generaal en den officier van justitie kan
is een doom in het oog der Katholieke Staatspartij, hij het niet weten. Dat weet spr. zeker. En voor
die zich nu niet van de macht kan meester maken de marechaussee geldt de zwijgplicht.
(g rot e h i I a rit e i t).
De marechaussee is de mond gesnoerd. De hou- Het onderhoud heeft inderdaad plaats ge-

ding van den minister is harteloos. had, op 26 Maart. Er is verbaal van opge-
Mr. Ros t van Ton ni n gen: Drop gaat na- maakt. Van pressie op den wachtmeester is

tuurlijk de marechaussee te lijf (a I gem ene geen sprake geweest. Want deze heeft in ziJn
v rol ij k hei d). verbaal van 24 Maart reeds geschreven, dat
Mr. Ros t van Ton n illgen vroeg stilte hij de vervolging niet kon doorzetten. Van de

in dit luidruchtig gezelschap. Drop moet zijn insi- Osse brigade gaat de "kop" af. Dat betekent
nuaties waar maken.
De voo r zit ter verbood spreker het woord) niet, dat zij "kop"-loos blijft. In hoeverre

,.insinuaties". andere leden overgeplaatst zullen worden,
Mr. Ros t van '"t on. ni n gen zeide, dat de bur- staat nog niet vast.

gemeester van Oss van de vroegere moorden en Er is geen reden voor de vrees dat de procureur-
brandstichtingen nooit iets heeft gemerkt. De mare- generaal zich zal bemoeien met de dienst-indeling
chaussee maakte er een einde aan. der marechaussee.
Spreker protesteerde opnieuw tegen de harteloze

behandeling van deze zaak en zeide, dat, als de
interpellatie van nu af aan niet anders wordt be-
handeld, de regering en de Kamer zich buiten het
volk plaatsen. (G rot e v rol ijkhei d.)
Op de publieke tribune klapten twee N.S.E.-er.s

krachtig in de handen. Zij riepen daarna "Hou
zee" en brachten de fascistengroet.
Op last van voorzitter Van Sch a i k werd daar-

op de publieke tribune ontruimd, hetgeen rustig ge-
schiedde.
Van der Goes van Naters (s.d.) zeide, dat

art. 141 Wetboek van Strafvordering de officieren
en onderofficieren d'er marechaussee belast met
opsporing van strafbare feiten. Hoe is daarmee
te rijmen 's ministers mededeling, dat de brigade-
leden zich van opsporingsonderzoek hebben te
onthouden?
Er is in Europa nog steeds een voedingsbodem

voor een verachtelijk antipapisme. Men zegt nu,
dat personen van een bepaalde categorie of stand
van nu af aan straffeloos bepaalde feiten zouden
kunnen doen. Hier moet men tegen ingaan. De
minister zei, d'at de marechaussee in de zaak der
beide geestelijken zich aan onvoorzichtigheid heeft
schuldig gemaakt. Maar er. waren aanwijzmgen en
die zijn onderzocht en de brigade-commandant
concludeerde, dat de zaak niet moest worden door-
gezet.
Waarom was dan die mlnisterlële maatregel

nodig? De marechaussee heeft aan geroddel nu
eens een einde willen maken. De minister heeft,
door zijn met éclat genomen beslissing, de schijn
gewekt van verschil in behandeling van perso-
nen. Hij verklare uitdrukkelijk, dat niemand, die
zich aan bepaalde feiten schuldig maakt, onge-
straft zal blijven in verband met de stand of de
categorie, waartoe hij behoort.
De katholiek T r u yen was door's ministers

antwoord bevredigd. Hij verdedigde den burge-
meester van Oss.
Ds. K ers ten (s.g.) verklaarde zich door

's ministers antwoord niet bevredigd. Ere verdient
de marechaussee die is opgetreden tegen M.van Z ,
al is deze familie van den man, die eens van de
regeringstafel is geroemd.
De voorzi tter: Dat. heeft er niets mee te

maken.
Ds. K ers ten (s.g.) wees op de bezwarende ge-

tuigenverklaring tegen een der geestelijken. De
kanonieke wet verbiedt den katholiek, een priester,
voor den wereldlijken rechter te doen verschijnen.
De minister heeft deze wet nageleefd door de gees-
telijken tegen de marechaussee in bescherming te
nemen. Moet dat worden geduld? Het is een der
kwade vruchten van de coalitie. (Vrol ij k hei d.)
Het kanonieke recht (dat der katholieke kerk)

mag hier niet ingevoerd worden.
De communist W ij IJ. k 0 0 p zeide, dat hij een

Interpellatie zou hebben gevraagd, indien Drop
het niet had gedaan. Hij wraakte de politieke rel,
die de N.S.B. van deze zaak maakt.

Het nut van het parlementaire stelsel

Mr. Joe k e s (v.d.) keurde de rede van ds.
Kersten af. De minister toch heeft verklaard, dat
de twee geestelijken zloh niet aan strafbare feiten
hebben schuldig gemaakt. In-bespottelijk is mr.
Rost's voorstelling, alsof de Katho)ieke staatspartij
een greep naar de macht zou.willen doen en daarin
door de marechaussee zou worden verhinderd.

Mr. Rost van Tonningen heeft een scheve
en door en door onwaarachtige houding
aangenomen, het parlement beschuldigende
van handjeplak te spelen me~e regering.
Onder de dictatuur zou geen opheldering
worden gegeven over zaken, als zich hier
hebben afgespeeld. Maar het parlementaire
stelsel kent het instituut der interpellatie en
daardoor weten· wij nu, wat gebeurd is.
Mr. Rost's houd'ing is geschikt om ver-
ontwaardiging te wekken bij Ieder, die
sociale rechtvaardigheid wil zien betracht.
(Bravo's.)

Jhr. De Geer (c.h.) merkte tegenover ds. Kers-
ten op, dat de minister zelf ontkent, dat hier het
kanonieke recht zou heersen, en bovendien tal van
andere gevallen dan van de geestelijken heeft ge-
noemd, . waarin het hoofd der marechaussee op

Een parlementair gebruik

Tot mr. Rost van Tonntngen zeide spreker, dat
het gebruikelijk en een hoffelijkheid van den in-
terpellant is, vooruit de vragen bij den minister in
te zenden, opdat een goed geformuleerd antwoord
kan worden gegeven. (I n s tem min g.)
Spreker antwoordde Van der Goes van Naters,

dat de opsporingsbevoegdheid der marechaussee
haar niet ontnomen is, maar de uitoefening van
die functie te Oss is een paar dagen stopgezet.
Art. 141 Wetboek van Strafvordering neemt niet
weg, dat de mensen hun opsporingsbevoegdheid
eerst door een uitdrukkelijke aanwijzing van den
minister krijgen.

Spr. zegt niets meer, dan hij verantwoor-
den kan. Alle onbehoorlijke feiten zijn geen
strafbare feiten. Duidelijk is, dat er wel
feiten zijn maar geen strafbare feiten. Dat
kon een ieder, die aan zijn doctoraal rechts-
examen toe is, weten. De g:rief is nu, dat
desondanks met getuigenverhoor is voort-
gegaan. Voor lederen burger in Nederland
geldt ons Wetboek van Strafrecht. Indien
van strafbare feiten bij beide geestelijken ge-
bleken was, dan zouden zij dezelfde weg ge-
volgd. hebben als ieder ander burger in
Nederland.

In 1934 en 1935 heeft de brigade te Oss goed
werk verricht. Maar er is veel te veel gepraat.
Spreker heeft geen zwijgplicht opgelegd. Deze

bestaat. Maar er was aanleiding, de marechaussee
nog eens die plicht in te scherpen. (Ap p I a u s
van enk e Iel ede n.)
Dr 0 p zeide, dat hij de mededelingen van het

op 26 Maart gehouden onderhoud niet uit ambte-
lijke kringen heeft gekregen. 's Ministers verkla-
ring over de houding van den procureur-generaal
achtte hij afdoende.
Over de slachtoffers der zedenmisdrijven heeft

spreker niet gesproken, omdat deze zaak nog be-
recht moet worden.
De meisjes en vrouwen, in het bijzonder in de

omgeving van Oss, zullen afdoende beschermd
moeten worden. Dat moet door strafmaatregelen
geschieden. SchUldigen op dit terrein moeten zon-
der aanzien des persoons vervolgd worden. De
minister zegge dit toe, te meer, daar de gemeente-
lijke politie in deze niet actief is geweest.
Jhr. De Gee r (c.h.) merkte tegenover ds.

Kersten nog op, dat de minister zelf heeft gezegd,
overtuigd te zijn, dat hij het canonieke recht niet
boven het Nederlandse strafrecht mag stellen.
Om kwart over vijf was de Interpellatie geëin-

digd, waarop de Kamer tot nader order is uiteen-
gegaan.

Gevoel van afkeer

Een gevoel van afkeer krijgt spreker, als hij
steeds in de kranten leest, dat de door de Koningin
gedecoreerde brigade van haar functie is ontheven.
Mr. Rost van Tonningen (n.s.b.) inter-

rumpeert onverstaanbaar en wordt tot de orde
geroepen.
Minister Gos eli n g zeide. dat het wordt voor-

gesteld, alsof het tegen de brigade gaat. De brigade
is een onmisbaar orgaan. Maar niet meer dan een
orgaan. De regering laat het zich niet uit ~e ha:n-
den wringen. Mateloos wordt een enkel lid dier
brigade lof toegezwaaid. Van enige tweespalt in de
regering omtrent deze kwestie is geen sprake. Het
heeft den burgemeester van Oss niet aan tact en
voortvarendheid ontbroken. CBewe gin g.) Tussen
spreker en den minister van Defensie bestaat even-
eens volledige overeenstemming. De marechaussee
is ook een politiekorps en de rijkspolitie ressorteert
onder justitie.
De zaak tegen den industrieel Van Z. heeft haar

normaal verloop. Van Z. bevindt zich in arrest. Het
vooronderzoek is nog gaande en al behoorlijk ge-
vorderd. Deze zaak heeft met de andere zaken
niets te maken. Een der slachtoffers in de zaak-
Van Z. heeft zich bij de marechaussee aangemeld.
Zij had ook naar de gemeentepolitie kunnen gaan.
De feiten, die tot ontheffing der marechaussee
hebpen geleid, hebben met de zaak-Van Z. niets te
maken Er bestaat in deze geen enkel verband.
Dit blijkt ook uit de verklaring van een wacht-
meester aan den' procureur-generaal.

De zaak-Van der H.

De tweede zaak betreft den dusgenaamden
bankier. Men wilde dezen man inlijven bij het
gilde van het geldwezen. Hij is makelaar en brengt
assurantiën aan. In een zijspan der marechaussee
is deze bankier, onder grote publieke belangstel-
ling, opgebracht. Hij had verzocht om een mlnder
opzienbarende overbrenging.

De huiszoeking bij den bankier is verricht,
zonder medeweten van den officier van justitie,
op diens order kon niet worden gewacht, omdat
anders bescheiden zouden kunnen worden wegge-
werkt.
De verantwoordelijkheid voor de huiszoeking be-

rust dus op den wachtmeester der marechaussee. De
invloed van den officier van justitie is dus ge-
ringer geweest, dan men voorstelt.

De twee geestelijken

Vervolgens behandelde spreker de
kwestie der twee geestelijken. Het be-
trof geen strafbare feiten. Spreker
leest uit processen-verbaal voor ver-
klaringen van twee vrouwen en een
meisje, waaruit dit blijkt.
In Den Haag moest omtrent een

geestelijke een inlichting worden in-
gewonnen. De vrouw, die het betrof,
bleek 36 jaar, en het feit, als het ge-
beurd was, zou 18 à 22 jaren geleden
gepleegd zijn, dus reeds lang ver-
jaard.

De wachtmeester zeide, in het al-
gemeen belang te hebben gehandeld.

Wat betreft den tweeden persoon
in geestelijke bediening, het betrof
aantijgingen uit 1931, in welk jaar
er geen sprake van bewijs was en de
zaak geseponeerd (ter zijde gelegd)
werd. Getuigen, die toen waren ge-
hoord en toen niets wisten, zouden
nu onthullingen doen. Het ergste is
in deze zaak de houding der mare-
chaussEl_e tegen. een jongen. Deze
jongen "heeft in 1931, toen hij 13 jaar
was, verklaard, niets te weten. Dit
heeft hij ook thans gedaan, waarop
de marechaussee den jongen ant-
woordde, dat zij dus toch gelijk had.

Op den jongen is ergerlijke pressie
uitgeoefend. Als kroongetuige werd
voor hem gebracht een man, die 18
veroordelingen achter de rug had en
van wien de wachtmeester zelf heeft
geschreven, dat hij een der gevaar-
lijkste en beruchtste individuen te
Oss was en op zedelijk gebied zich
beestachtig had gedragen. Deze
kroongetuige zou iets gezien hebben.
Gebleken is, dat in het verbaal van

den wachtmeester een onwaarheid is
opgenomen. De wachtmeester heeft
blijkbaar zelf ingezien, dat hij ver-
keerd handelde. Ingrijpen was gebo-
den, ook al wist spreker, dat hij
daarmede de schijn tegen zich zou
krijgen. Anders zou men het Wet-
boek van Strafvordering en straf-
recht wel buiten werking kunnen
stellen. Spr. heeft zich niet van zijn
plicht laten afbrengen, juist in de
sfeer van het moderne Europa.

Mishandelingen?

De marechaussee hield een man een dag lang
vast, in verband met een geschil over betaling van
f 13. Duidelijk was toch, dat het een· civiele zaak
betrof. Een staaltje van verkeerde activiteit!
De marechaussee heeft een jongen vastgehou-

den, die in het bezit van een vuurwapen bleek.
Toen hij weer werd vrijgelaten kwam zijn moeder
bij de gemeentepolitie klagen, omdat de rug van
haar zoon er zo uitzag (b ewe gin g).
Er is gegronde verdenking van mishandeling.

Uit rapporten, die spreker heeft gekregen,
blijkt, dat de brigade op hol was geslagen.
Verleden week Vrijdag is de brigadecomman-
dant in de gelegenheid gesteld, van alle stuk-
ken kennis te nemen. De opsporingsarbeid
is toen stopgezet.
Zaterdagavond om negen uur heeft spreker

nog met de brigadechefs gesproken. Opmer-
kingen over de rapporten hebben deze chefs
niet gemaakt. Toen is over de mutaties over-
legd.
De brigade is niet uit haar functie ontzet.

Dat is niet de opdracht geweest. Maar zij
heeft het als zodanig gevoeld.

Referendum over de C.A.O.
in de grafische bedrijven

Meer dan negentig procent der
stemmen voor aanvaarding

Amsterdam, - Donderdag.
, Het hoofdbestuur van de Algemene Neder-
landse Typografenbond heeft zich heden
beziggehouden met het tellen van de' stem-
men, die bij het referendum over de nieuwe
collectieve arbeidsovereenkomsten zijn uitge-
bracht. De stemmingen liepen over het
nieuwe contract in het rasterdiepdrukliedrijf
en de typografie en over het nieuwe contract
voor het boekbindersbedrijf.
Reeds kon worden vastgesteld, dat ongeveer

90 à 95 pct. der stemmen zijn uitgebracht
vóór de afsluiting van de contracten, zoals
deze uit de onderhandelingen te voorschijn
zijn gekomen.
Zaterdag a.s. zal de definitieve uitslag

officieel worden vastgesteld.

Overmatig geprezen?

Op de eerste vraag van Drop antwoordde spreker,
dat de pers op sensationele wijze de marechaussee
overmatig heeft geprezen, hetgeen ongunstig moet
hebben gewerkt op het beleid der marechaussee.
Wat de tweede vraag betreft, sedert acht dagen

was aan spreker de inhoud der verbalen bekend.
De derde vraag is reeds uitvoerig beantwoord.

Ten onrechte zijn o.m. twee jonge mensen bij de
werkverschaffing vier dagen vastgehouden, hoewel
het hoofd der gemeentepolitie wist, dat geen straf-
baar feit gepleegd was.
Wat de vierde vraag aangaat, de mlnder goede

verhouding tussen marechaussee en gemeentepolitie
is spreker bekend. Onder den huldigen chef is zij
ontstaan. Daarom is het de bedoeling den vroegeren
opperwachtmeester, onder wien de verhouding ver-
beterd was, terug te roepen.
Op de Vijfde vraag antwoordde spreker, dat in-

grijpen noodzakelijk was.
De laatste vraag beantwoordde hij ontkennend.

Wederwoord van den

interpellant

Dr 0 p zei, dat -plotseling mededelingen opdoken
omtrent arrestaties bij de werkverschaffing voor
jeugdige personen. Dit heeft spreker getroffen, om-
dat deze zaak toch al een half of drie kwart jaar
geleden gebeurd is. De marechaussee kreeg voor
haar optreden toen geen waarschuwing. Nu maakt
de minister op haar houding wel aanmerking. Was
hij een half jaar geleden van deze feiten niet op
de hoogte?

Eigenlijk is er maar één argument voor de ge-
troffen maatregel tegen de marechaussee, namelijk,
het heren van getuigen, hoewel geen strafbare fei-
ten waren gepleegd. Was dáárvoor nu het snelle
optreden van den minister nodig? Indien hij wat
mlnder spontaan zou zijn geweest, zouden hem
moeilijkheden bespaard Zijn gebleven en de schijn
van partijdig optreden zou vermeden zijn.

Omstreeks 26 Maart 1938.is er een confe-
rentie geweest tussen marechaussee en pro-
cureur-generaal van's middags half drie tot
's avonds elf uur, in welke conferentie de pro-
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MEN heeft de vorige maand in ons
blad zeer schrijnende bijzonderhe-

den kunnen lezen over een door de maré-
chaussée opgespoord groot zedenschan-
daal te Oss. De directeur van een fabriek
daar ter plaatse vergreep zich sedert Ian-
gen tijd aan zijn jeugdige arbeidsters; de
slachtoffers en hunne ouders of vrienden
durfden uit vrees voor ontslag, waarmede
zij werden bedreigd, den man niet aan
de kaak te stellen. Dat er in die fabriek
ergerlijke dingen gebeurden, blijkt in

~ echter wel een publiek geheim te zijn
geweest, zoo goed als men wist e11 weet
dat nog andere leiders van groote bedrij-
ven elders op deze wijze misbruik maakten
van hun' oeconomischen macht. Nu, dank
zij het onderzoek en het optreden der
maréchausée, in het beruchte Brabant-
sche stadj e de bal aan het rollen is ge-
bracht, wekt het algemeene verwondering
dat de Brabantsche autoriteiten al niet
véél eerder, toen iedereen reeds fluisterde
over de schandalen in de fabriek, een
diepgaande instructie hebben ingesteld of
gelast. Of kon men den handigen euvel-
dader langs de "gewone" wegen van on-
derzoek niet betrappen') Dit schijnt Daast
wel het geval geweest te :t:.i.Jn. VrIg-h.': ·.le
pubücatte van oUd-millJstcr MG 'cl ·r ;: 1)'1

het dagblad "Ons Nodrden" rhoèt) d~
Ossche burgemeester bovendien e~hter
het maréch.aussée-onderzoek hebben te-
gengewerkt en zou hij zich voorts niet
hebben ontzien om later aan te dringen
op het in vrijheid stellen van den ver-
dachte in deze zaak. Natuurlijk heeft de
procureur-generaal op dat zonderlinge
verzoek afwijzend gereageerd. Waar intus-
schen de juistheid der ten laste gelegde
feiten door eene bekentenis van den ar-
restant wel volkomen vast blijkt te staan,
komt ons een dergelijk optreden van een
burgemeester ongeloofelijk voor. Echter,
het is oud-minister Marchant -die het
openlijk in een dagblad schrijft en men
kan zich moeilijk voorstellen, dat deze
vroegere Staatsman er in zulk eene
ernstige aangelegenheid maar met den
muts naar werpt. Hij moet wel een ge-
gronde reden hebben voor zijne beschul-
diging, die den vinger op een hoogst pijn-
lijke wonde legt wanneer hij verder con-
stateert dat toestanden, gelijk in Oss
werden ontdekt, in sommige takken van
nijverheid schering en inslag zijn.

Het-doet in het licht van die, alom in
de Moederlandsche pers uitgedragen, fei-
ten wel zeer vreemd aan, dat de burge-
meester van Oss, nadat deze geschiedenis
bekend werd, is her-benoemd als ware er
niets geschied. Mogelijk dient men de
oplossing van dit raadsel te vinden in het
in ons blad van 26 Maart geciteerde ant-
woord van minister van Boeijen op een
vraag over de herbenoeming van burge-
meesters, waarbij Z. Excellentie opmerkte,
dat de Regeering met de persoonlijke be-
langen dier functionarissen rekening hou-
den moet en hen niet door ontslag met
hun gezin de woestijn in kan sturen. Zij
zouden misschien nooit meer eene be-
trekking kunn en krij gen! Hoogstens wilde
de minister, in gevallen van gebleken
"ongeschiktheid", tot overplaatsing naar
een minder "moeilijke" gemeente over-
gaan.

Het behoeft nauwelijks betoog, dat
een dergelijk standpunt groote be-
zwaren heeft. Alleen opdat de burge-
meester, die zijn plicht schromelijk door
luiheid of onbekwaamheid verzuimt, een
"baantje" behouden zal, zou hij nooit ont-·
slagen mogen worden. Alsof de Gemeen-
ten er voor de burgemeesters zij 11! En
alsof het ooit te verdedigen ware, dat men
het gemeenschapsbelang op een dergelij -
ke wijze opoffert aan het individueele
belang van een voor zijn arbeid ondeugde-
lijken figuur! Wanneer men het admini-
. tra.tiet, maatschappelijk, geestelijk en
. ielijk verval van ons Moederland met

om dat laatste te voerkomen heeft men
de hoogere instanties der Justitie nog,
zijn er rechter-commissarissen en amb-
tenaren van het O.M. Het gevaar der ge-
vangenis behoeft dus niet serieus te wor-
den gevreesd. Maar de schande van een
aanhouding? Is dat voor menigen on-
schuldige al niet gen 0 e g om zich in

I zij n eer en waardigheid diep gewond te ge-
voelen? Inderdaad. En daarom was eene
k r ach tig e, int ern e waarschu-
wing nopens de methoden der rnaré-
cnaussée op haar plaats, daarom kon de
Regeering aan het gebeurde ter e c h t
niet hare goedkeuring hechten.
Doch de medaille heeft eene keerzijde.
Men moet. zich afvragen of de maré-

chausée er welooit in geslaagd zou zijn
het ontzettende zedenschandaal in Oss te
onthullen, indien zij de normale wegen
van wet en voorschrift had gevolgd. Wan-
neer het zoo gemakkelijk was, had men
toch zeker al vee 1 é é r der ingegre-
pen? Zij stond tegenover een man, die over
mültoenen aan geld beschikt, die daar-
door een groote macht bezat en zeer lis-
tig was. Hij kon jarenlang Zijn slachtof-
fers maken, zonder dat iemand hem iets
in den weg heeft gelegd. En toch was
iedereen op de hoogte van het gerucht,
dat het in die fabriek lang niet behoor-
lijk toeging. En toch was het feit der
zedenschandalen een publiek geheim.
Het bleek alleen onmogelijk den dader
te grijpen, omdat hij natuurlijk veel te
goed op de hoogte is geweest van de
kansen eener Politie, die aan bepalingen
en voorschriften gebonden blij ft. Daar-.
om was de maréchaussée wel g e d w 0 n-
gen ruw te-werk te' gaan. Dat zij hier-
bij ook onschuldigen heeft beleedigd is
ernstig en betreurenswaardig. M a a I'

d a ars t a a t t e gen 0 ver, dat
zij een poe 1 van ver der f, die a 1
lange jaren voortrotte en
die nog lange jaren zou
heb ben voo r t gel' a t, ted e m-
Pen wis t. Zij heeft afkeurenswaar-
dige middelen gebruikt en daarbij, helaas,
enkele onschuldigen getroffen. Maar zijn
deze middelen wel zoo fel te laken,
als men in het oog houdt 0 m w e Lk doe 1
11e t gin g? En zal de 0 pen I ij k e
veroordeeling en het treffen van
maatregelen tegen het optreden der
marecnsussèe door de Regeering niet het
gevaar met zich brengen, dat er bij dit
Corps een mentaliteit ontstaat van laat-

kracht bevorderen wil, is dit inderdaad
de aangewezen weg. Maar als men het te-
gendeel wenscht - en natuurlijk wensent
minister van Boeijen dat - dan moet men
die slechte burgemeesters aan den kant
zetten. Het is beter, dat zoo een burge-
meester droog brood eet, dan dat een ge-
heele gemeenschap onder zijn beleid
gebukt gaat.

Wekte de herbenoeming van den burge-
meester van Oss na hetgeen thans ge-
schied Is dus algemeene verbazing, nog
meer was men verwonderd over het feit,
dat de Regeering de maréchaussée-Ieiders
aldaar na de arrestatie van den fabrieks-
directeur geen pluimpj e maar eene reprt-
mande gegeven heeft. Zij ontnam de
maréchaussée zelfs tijdelijk het recht tot
het verrichten van opsporingswerk. Als
motief werd vermeld, dat de brigade "bij
dat opsporingswerk ernstige fouten heeft
gemaakt."
Naar aanleiding van dit désaveu der

ontdekkers van het schandaal, zijn in de
Tweede Kamer vragen gesteld, welke de
minister van Justitie thans heeft beant-
woord. Uit het antwoord, dat men heden
onder onze telegrammen-rubriek vindt af-
gedrukt, blijkt dat de maréchaussée in
haar ijver inderdaad wel zéér ver ging en
'Zich eenige malen op pijnlijke wijze heeft
vergist. Zij greep in, waar volgens den
minister achter-af geen schuld aanwezig
was, en zij paste methoden toe, die op zijn
zachtst gezegd uitermate ongebruikelijk
zijn.

Hoezeer zulks echter ook moet worden
betreurd, - toch dringt de vraag of de
Regeering wel geheel juist gehandeld
heeft door de bestrijders en ontdekkers
van het Ossene zedenschandaal aan-
stonds openlijk te veroordeelen en de
maréchaussée te schorsen als opspo-
rings-apparaat. Ware het niet gelukki-
ger geweest, indien zij de bedoelde amb-
tenaren int e 1" n eene ernstige waar-
schuwing gegeven had, hen naar buiten
hooghoudend en hulde brengend voor hun
werk? Dit schijnt, zal men zeggen, een
gevaarlijke methode. De Regeering zou
op deze wijze politiemethoden dekken,
waarvan de consequenties uiterst beden-
kelijk zijn en die den Staatsburger iedere
rechtszekerheid. ontnemen, om nog maar
te zwijgen van de kans dat men niet al-
leen onschuldig wordt gearresteerd maar
tenslotte ook onschuldig voor enkele ja-
ren in de gevangenis geraakt! Echter,

rotten-wat-rot, omdat men langs den
normalen, wettelijken weg, deze schan-
dalen toch niet onthullen kan en omdat
men bij het volgen van andere, ietwat
.Amerikaansche'' wegen geen belooning
maar eene reprimande verwacht? Zal
men nog eenig "risico", dat aan zee r
k r ach tig handelen in moeilijke,
groote zaken alt ij d gepaard gaat,
dur ven nemen?

Zonder twij fel, de methoden van de
Ossche maréchaussée mogen geen gebruik
worden en behoeven geen publieke, offi-
cieele goedkeuring. Maar in een geval als
dit, waar het geluk en de gezondheid
van tien tallen jonge meisj es door één
listigen schoft in den modder werd ge-
trapt, - in een geval als dit moet men
deze methoden kunnen begrijpen en ver-
geven, en men moet althans geen maat-
regelen nemen, die de bestrij del'S van het
kwaad in de oozen der massa tot kwaad-
bedrijvers maakt. De nadruk had voorts
in het antwoord van den minister - nu
zijn snelle openlijk veroordeeling tot open-
baarmaking der zaken dwong, - gelegd
behooren te worden op het schitterende
resultaat van het werk en op het feit dat
de betreurenswaardige methoden welis-
waar geen gebruik mogen zijn, doch
hie r voortkwamen uit bittere nood-
zaak.

In zedenschandalen als d e z e hel-
pen geen zeemlappen en stofdoeken meer,
maar is een harde scherpe bezem noo-
dig, ook al beschadigt men daar wel eens
fraai glanzende en onbesmeurde zaken
mee. Zulks klemt vooràI wanneer men
van vele kanten verneemt hoe een derge-
lijk veel te laat achterhaald schandaal
niet op zichzelf staat en hoe de zedenver-
wildering zich in het Moederland steeds
meer uitbreidt, ten deele door de onze-
kerheid der tijden, die velen uit het lood
slaat, anderzijds misschien als gevolg der
invasie van tallooze vluchtelingen uit ve-
lerlei Ianden, die dikwijls niet direct tot
den bloem hunner natie hebben behoord.

Er zijn - helaas - harde bezems
noodig en wij vreezen dat het zoo
scherp en openlijk désavoueeren der
maréchaussée te Oss het hanteeren
dier bezems voor de Politie in de toekomst
weinig aantrekkelijk maakt, tot schade
van de geestelijke en lichamelijke volks-
gezondheid, tot genoegen van het schuim
dat in de ondermijning van die gezond-

heid zijn verachtelijke vreugde vindt.
Zonder ons te willen scharen aan de

zijde van hen, die deze zaak in de altijd
eenigszins troebele sfeer van godsdien-

• stige en politieke geschillen hebben ge-
bracht, ontkomen wij niet aan den indruk,
dat de Regeering door haar publiek
désaveu van het, naar zij zelf erkent ac-
tieve corps, een fout maakte, die zich op
den duur in den vorm van gezagsver-
zwakking eenerzijds en doorrotting van
veel kwaads anderzij ds, ernstig wreken
kan. Zachte heelmeesters maken stinken-
de wonden.



KAMEROVERZICHT
Inde zaak van Oss is de doeltreffendheid van
het parlementaire stelsel wederom gebleken. De

minister van Justitie heeft een maatregel geno-
men, welke in heelons land groot opzien heeft
gebaard, als iets, dat misschien "noch nie da-
gewesen" is, en waardoor de openbare mening het
gevoel moet krijgen, dat de rechtszekerheid is aan-
getast. Maar in het parlementaire stelsel zijn de
ministers verantwoordelijk aan het parlement. De
beroering en ontroering, in het volk door minister
Goseling's maatregel gewekt, vinden in deszelfs
vertegenwoordiging een uiting.
De, door Drop aangevraagde, interpeilatie heeft

de Kamer ten spoedigste aan de orde gesteld. De
minister zelf schijnt naar een interpellatie gepo-
peld te hebben om de vereiste opheldering volledig
te kunnen geven. En er wor ct t opheldering ver-
strekt. De publieke zaak wordt publiek behandeld.
De VOlksvertegenwoordiging wordt ingelicht en
daardoor het volk. De dagbladen zijn vrij in hun
volksvoorlichting. En ieder is vrij over's ministers
houding zijn mening te zeggen. Dit is de zegen
der demoeratie.

Onverdiende kleinering

Dagschrifturen noemde de minister, wat de bla-
den over Oss hebben geschreven. Het woord

is ongewoon... en kleinerend. De minister heeft
ongelijk met zijn kleinering. Hij ziet voorbij, dat
een zo zeldzame en zonderlinge maatregel, als door
hem genomen, wel tot veel gerucht in de pers
aanleiding moe st geven. Dat dit gerucht er is
geweest en de lezers der bladen levendig heeft
beziggehouden, is goed. Onze pers is niet mond-
dood. Ons volk is niet onwetend van wat in het
eigen land geschiedt Een vrijelijk gevormde open-
bare mening bewerkstelligt een openbare controle.
De minister stond als eerlijk man tegenover de

Kamer. Dit betekent niet, dat alles zich precies
moet hebben toegedragen, als hij zegt. De mensen,
die meenden, dat er wel motieven waren om tot
vèrstrekkende onderzoekingen tegen bepaalde per-
sonen over te gaan, krijgt men niet te horen.
Te dezen opzichte speelt een rol de vraag, of men
den minister vertrouwt, niet wat zijn eerlijkheid,
maar wat zijn bereid betreft. Maar's ministers eer-
lijke verklaringen betekenen wel, dat geen schen-
ding van het Recht gebleken is. In het licht hier-
van kunnen wij aannemen, dat de rechtszekerheid
door Oss niet' is geschokt.
Er blijven enige belangrijke vragen over. Wel

heeft de minister aannemelijk gemaakt, dat mare-
chaussees bij onderzoekingen onbehoorlijk zijn op-
getreden, Maar waarom heeft hij aan de gehele
brigade opsporingsonderzoek verboden? Waarom
een zo demonstratieve maatregel genomen, welke
de indruk maakt, dat een blaam op de gehele
brigade behoort te worden gelegd?
Er is meer. De minister rekent het deze mare-

chaussees zwaar aan, dat zij in de zaken, de beide
geestelijken betreffende, verregaande en ingrijpen-
de onderzoekingen hebben ingesteld., hoewel geen
strafbare feiten gebleken waren. De marechaussees
meenden in onbehoorlijke, zij het niet-strafbare,
feiten, welke te hunner kennis waren gekomen,
grond te zien voor het vermoeden van strafbare
feiten, die zij alsnog hebben getracht op te sporen.
Maar het gebeurt herhaaldelijk, dat de politie in
onbehoorlijke, niet-strafbare feiten aanleiding vindt
tot een poging om strafbare feiten op te sporen.
Van tijd tot tijd krijgt 'men de indruk, dat zij
daarbij te ver gaat. Wie denkt hierbij niet aan de
zogenaamde Haagse zedenzaak van twee jaar ge-
leden; die als een schandaal van ongekende om-
vang is voorgesteld en op één of twee veroorde-
linkjes is Uitgelopen? De toenmalige regering zelve
heeft in de Kamer uitvoerig uitgeweid over on-
behoorlijke, niet-strafbare feiten juist om te beto-
gen, dat zij een ingrijpende opsporing naar straf-
bare feiten moesten wettigen.

Getuigenverklaringen

Ook in ander opzicht dringt zich een v~r~elij-
king met de Haagse zedenzaak op. Minister

Goseling neemt het de marechaussees zeer kwa-
lijk, dat zij zich bediend hebben van een getuige-
nis van iemand, die vele veroordelingen achter de
rug heeft, een zedelijk-minderwaardige. Tot vele
vervolgingen in de Haagse zedenzaak heeft aan-
leiding gegeven het getuigenis van een jongmens,
van wien de politie zelve wist, dat hij een patho-
logisch leugenaar was, een ziekelijk fantast. Minis-
ter Van Schaik heeft het destijds niet nodig ge-
vonden, de, door de Haagse politie ingestelde en
op niets Uitgelopen, vervolgingen deswege af te
keuren. Is hier geen meten met twee maten?
Wij hopen, dat de politie-autoriteiten in ons land

in de afkeuring, thans door minister Goseling ge-
uit, aanleiding zullen vinden om, alvorens op
grond van niet-strafbare feiten tot een onderzoek
naar strafbare feiten over te gaan, zich af te
vragen, of zij geen gevaar lopen om methoden toe
te passen, "waardoor rechtmatige belangen van
burgers op pijnlijke wijze geschonden" worden.
Uiteraard geldt dit burgers in het algemeen, n Ie t
slechts katholieke geestelijken.
Wij vestigen de aandacht op 's ministers ver-

klaring: "Zo lang het Wetboek van Strafrecht er
is, acht ik het mijn plicht, het te handhaven voor
iederen burger in Nederland. Indien er ten aan-
zien van deze geestelijken van strafbare feiten ge-
bleken was, hadden zij dezelfde weg gevolgd als
ieder' burger in Nederland."
Van der Goes van Naters heeft er een goed werk

aan gedaan, deze verklaring uit te lokken. Zij
kan een eind maken aan de anti-papistische legen-
de, dat een katholiek minister zich als katholiek
verplicht zou achten, geestelijken, die een straf-
baar feit hebben gepleegd, aan den wereldlijken
rechter te onttrekken. D.$. Kersten kon geen
SChijn van een bewijs der juistheid van zijn voor-
stelling van zaken aanvoeren.

Drop heeft zijn interpellatie zeer zakelijk, waar-
dig en weloverwogen gehouden. Mr. Joekes stelde
het nut van Drop's interpellatie, door het parle-
mentaire stelsel mogelijk gemaakt, tegenover mr.
Rost van. Tonningen's brutale beweringen, uit-
nemend in het licht. Genoemde N,S.B.-er heeft
weder ongelooflijke dolheden gedebiteerd. Als hij-
zelf gelooft, wat hij zegt, moet aan iets ziekelijks
worden gedacht.

Nog enige feiten

Terwijl het verslag van's ministers formele ant.
, woorden op Drop's vragen reeds gedeeltelijk
ter perse was, werd op de perstribune de woorde-
lijke tekst dezer antwoorden rondgedeeld.
Wij ontlenen eraan, dat in enige bladen de,

activiteit der marechaussee overmatig is geprezen
"ten koste van den burgemeester... en de plaat-
selijke politie". De minister, die den burgemeester
voortvarend noemde, is er echter niet in geslaagd,
diens herbenoeming, te motiveren. Hoe lang heeft
de misdadigheid te Oss zich niet ongestraft kun-
nen uitvieren, voordat de marechaussee er paal en
perk aan kwam stellen!
De minister deelde voorts mee, dat de Wijze,

waarop het onderzoek in de zaak der jeugdwerk-
lozenzorg had plaats gevonden, den officier van
justitie reeds aanleiding had gegeven om op 15
November 1937 de brigade der marechaussee te
verbieden, onderzoeken in te stellen in zaken,
waarbij organen der gemeente Oss waren betrok-
ken, hetgeen voor de brigade een ernstige waar-
schuwing moest zijn geweest.
Bij deze gelegenheid' zijn twee jonge mensen

gearresteerd, die de officier van justitie na vier
dagen in vrijheid heeft gesteld. Indien van enig
strafbaar feit sprake zou zijn geweest, had dit
geen hogere waarde dan ongeveer tien gulden
kunnen betreffen. Maar arrestaties van mensen,
verdacht van vermogensdelicten, waarbij het
kleine bedragen betreft, komen dikwijls voor, zon-
der dat een minister eraan denkt, ze af te keuren!
De minister deelde verder mee, dat de mare-

chaussee is overgegaan tot een onrechtmatige
arrestatie in een, van de aanvang af als civiel-
rechtelijk te onderkennen, financiële kwestie,
waarbij klaarblijkelijk de bedoeling heeft voor-
gezeten, door vrijheldsberovlng pressie te bewerk-
stelligen.
In een ander geval bestaat gegronde verdenking

van mishandeling, door marechaussees, van
iemand, verdacht van overtreding der Vuurwapen-
wet, ten einde hem tot bekentenis te brengen. Wij
herinneren aan de berichtgeving van ons blad
'omtrent mishandeling van jongens op het bureau
der gem een t e politie, door den burgemeester
- die herbenoemd is! - tegengesproken, door
minister Van Schaik later bevestigd.
Ook heeft de marechaussee, aldus de minister,

in verbalen in strijd met de waarheid verklaard,
op last of met medeweten van den officier van
justitie te handelea.



Mutaties in de
Osse brigade

Oss, - Donderdag.
Naar wij vernemen zullen met ingang van 8

April a.s. de volgende mutaties worden aange-
bracht in de Brigade der Koninklijke Mare-
chaussee.
Opper-wachtmeester Curfs gaat naar Venlo.
Wachtmeester De Gier

gaat naar Maastricht.
Wachtmeèster Van

Rennes gaat naar Bie-
bengewald.
De wachtmeesters Van

den Berg en Tap gaan
naar Sittard.
Wachtmeester Roffel

wordt overgeplaatst naar
Roermond.
De andere manschap-

pen hebben nog geen
bericht van overplaat-
sing ontvangen.

Opper-wachtmeester
Mintjes, die reeds twee-
maal te Oss brigade-
commandant is geweest
en een groot aandeel
heeft gehad in de zuive-
ring van Oss, zal ten
derden male het bevel
over de brigade her-
krijgen.
Hij is enige jaren geleden vertrokken, omdat de

brigade Oss, die een brigade te paard was, omgezet
is in een brigade te voet.

Opperwachtmeester
MINTJES



VOLKSBLAD

( Het optreden der Osse marechaussee J
"Correct en dienstwillig",

zegt dr. M. Tausk
Zo onopvallend

moqelijk werd
onderzoek bij

Organon verricht
(Van onzen specialen verslaggever.)

Nijmegen, - Woensdag.

"Hoe luidt uw oordeelover het
optreden van wachtmeester De
'Gier .•. ?" Deze directe vraag richt-
ten wij to dr. M. Tousk, den direc-
teur van de N.V. Organon.

Niet zonder grond gingen wij tot
het stellen van deze vraag over. In
de officiële regeringsverklaring
wordt duidelijk te verstaan gegeven,
dat de weinige tact, die de mare-
chaussee bij haar verdere onder-

. zoek naar zedendelicten getoond
heeft, de ontheffing van haar justi-
tiële bevoegdheden wettigt.

Daarom hebben wij dr. Tousk's oordeel ge-
vraagd over de wijze, waarop wachtmeester De
Gier bij Organon is opgetreden.
Dr. Tousk antwoordde zonder enige aarzeling:

"Mijn persoonlijke indruk van den heer De Gier
is, dat hij op volkomen correcte wijze zijn plicht
heeft gedaan.
Er waren bij Organon talrijke verhoren nood-

zakelijk. Zeer vele meisjes moesten verklaringen
afleggen. Aanvankelijk werden zij in de mare-
chaussee-kazerne ontboden, doch toen dit onderzoek
zich niet tot enk e 1e meisjes bleek te kunnen

beperken, heb ik wachtmeester De Gier verzocht
om de meisjes in de fabriek zelf te verhoren.

Onmiddellijk verklaarde hij zich daartoe
bereid. Met een collega verscheen hij in
burger aan de fabriek, waar wij een apart
vertrek voor het onderzoek beschikbaar stel-
den. Op deze onopvallende rnanier had het
onderzoek plaats.

Deze bereidwilligheid van de marechaussee
hebben wij zeer op Prijs gesteld.
Over de wijze, waarop de meisjes zijn onder-

vraagd, heb ik geen mening, daar ik daarbij
uiteraard niet aanwezig ben geweest.
Zijdelings heb ik de. opmerking gehoord, dat dit

niet altijd even correct zou zijn geschied. Of dit
juist is, weet ik niet. Ik verlies ook geenszins uit
het oog, dat het onderwerp, waarop de ondervra-
ging betrekking had, het niet altijd vermijdelijk
zal hebben gemaakt, dat een meisje zich eens
gechoqueerd heeft gevoeld.

Maar ik herhaal: De heer De Gier maakte
op mij de indruk van een politieman, die
op correcte en bereidwillige wijze zijn plicht
deed".

Tot zover dr. Tousk.

Wat ondenkbaar is
Wij stellen daarom zo veel prijs op deze ruiter-

lijke verklaring, omdat het moeilijk is aan te nemen
~ ja totaalondenkbaar is, dat wachtmeester De
Gier, die gelijk bekend overtuigd katholiek is, zich
correcter zou hebben gedragen jegens een anders-
denkende dan tegenover een geloofsgenoot en dan
nog wel een priester!

De Gier is een rechtsfanaticus, een politieman,
die zonder aanzien des persoons zijn plicht deed.

De zuivering van Oss had hij zich tot taak
gesteld.
Dat zijn hoogste superieur hem deze moei-

lijke - en bitter noodzakelijke! - plicht on-
mogelijk maakt, valt in het algemeen belang
te betreuren en moet voor wachtmeester De
Gier persoonlijk wel de zwartste ontgoocheling
van zijn leven Zijn.
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WAT ZIT HIER ACHTER?

"·'I.M é:.. V 1.. ~ I It<

GOSELlN~: ..Dat is iuist de kwestie: de overheid draagt het zwaard niet vergeefs."
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MUSSERT SCHRIJFT OVER:

DICTATUUR VAN
DEN DOOF OT

De schorsing van de brigade der Koninldi;lce Mare-
chaussee in Oss is een slaC)vlak in het C)ezichtvan het
fatsoenliike deel van het Nederlandsche volk. Het is niet
de eerste en het zalook wel niet de laatste ziin; het is
één uit een reeks. Dat deze slaC)zooveel opschuddinC)
veroorzaakt. is alleen daaruit te verklaren. dat het be-
treft de populaire Ossche briC)ade der KoninkliikeMare-
.chaussee: daardoor is men nu toch wel even opgeschrikt
uit den doffen slaap. waarin men hulpeloos en gevoel-
loos terneer ligt en in den regel alles over zich heen laat
C)aan.

Deze kaakslag één uit de reeks? Natuurliik. Of is het
.soms geen kaakslaC). als er 500.000 werkloozen ziin en
de machthebbers zeggen: weest maar braaf. het komt
in orde. wi; zullen een molent;e bouwen op het Buiten-
hof? Of is het soms C)eenkaakslag. als duizenden onge-
wenschte vreemdelingen in het land worden toegelaten
en Neer.andls zonen op straffe van verhongeren naar It
buitenland worden Cjezonden om daar hun kost te ver-
dienen? Of is het soms geen kaakslag. dat het interna-
tionale groot-kapitaal hier decreteert: uw koeien zuI-
len wii afslachten: uw boter tegen spotpriizen naar
Engeland verkoopen. en C)iÎzult margarine eten?

Dit ziin nu drie voorbeelden. maar zonder bezwaar
ziin er driehonderd te noemen. die door de machtheb-
bers zi·inu.itgedeeld en die-deer het volk worden ge-
ïncasseerd wel·met een zuur gezicht. maar zonder daad-
werkeliik protest.

DE

TOEN het volk op 26 Mei 1937 bij de ver-
kiezing kon protesteeren, deed 't dit niet,

maar reikte een briefje uit aan de macht-
hebbers van voorheen en nu met de bood-
schap: het is goed, gaat maar door. Indien
wij, nationaal-socialisten, zouden zeggen: "Wie
een bepaald lichaamsdeel brandt, moet op de
blaren zitten, het is uw verdiende loon voor
uw eigen domheid op 26 Mei 1937", zou dat
begrijpelijk zijn. Maar wij kunnen dat nu een-
maal niet zeggen, omdat wij daarvoor ons volk
te zeer lief hebben. Het was een groot veranet
te ervaren, dat ons volk niet kon zien waar
zijn vriend en waar zijn vijand stond, maar
het was begrijpelijk, want nimmer is het zoo
bedrogen als van September 1936tot Mei 1937.
Door een dergelijk net van leugen en b~og,
dat systematiseh :was klaar gemaakt en zoo
zorgvuldig over het volk werd gespreid en toe-
gehaald is inderdaad negentig procent van
het voll~niet in staat om de waarheid te zien.
Op 27·Mei 1937 heb ik dan ook in Volk en
Vaderland geschreven:

" .... ons volk zal waarschijnlijk hard,
zeer hard geslagen moeten worden, om
tot het juiste inzicht te komen".
En inderdaad, door harde slagen komt

het nu geleidelijk tot bezinning.
De Ossche affaire heeft velen even uit

den dommel doen ontwaken. Er zijn er
die nu hun oogen even hebben uitge-
wreven en zij zullen het zijn, die den
samenhang der dingen zullen willen
zien.
Hoe is die samenhang?

Veel is er in den loop der tijden geschreven
over klassejustitie, over onrecht, over rechts-
gelijkheid, over de scheiding tusschen uitvoe-
remde macht, wetgevende macht en rechter-
lijke macht, enz.

betreft, afhankelijk zijn van den minister van
Justitie. In een "democratisch" land is een
regeering te karakteriseeren als de aetbaaa
der politieke partijen, die de meerderheid
hebben in de Tweede Kamer. En ziedaar het
verband tusschen de Ptilit1cl en de Justitie.
Sinds 1932 heeft de Nederlandsche regee-

ring openlijk het pad verlaten van te staan
boven de politieke partijen en te Z?rgen voor
het welzijn van het volk in zijn geheel. Op
het oogenbük, dat·Colijn gez:wicht is voor den
aandrang van het poitiek Kathplicisme om de
Nationaal-Socialistische Beweging als onwel-
gevallig aan de p<,>litiekepartijen te gaan be-
strijden met regeeringsmacht, was het arge-
loopen, zelfs met den schijn van rechtsgelijk-
heid voor allen. Het politiek katholicisme had
voor het eerst na drie eeuwen weer kans ge-
zien om de Inquisltie in te voeren. Het is
slechts de eerste stap die bezwaarlijk was,
daarna ging het hollend bergafwaarts.
Wij staan nu al midden in de verwording.

Het aantal gevallen dat men zich van het
recht niets aantrekt, is legio; het aantal ge-
vallen dat men zich van de wetten niets aan-
trekt 'of deze eenvoudig verdraait, is niet te
tellen.

Onafhankelijk in Oss, althans tot op
zekere hoogte - zooals zij nu hebben
ervaren' - waren de marechaussees. Dit
korps is, wat karakter en .fatsoen betreft,
onmiddellijk te plaatsen naast het korps
Mariniers en naast het korps Gele Rij-
ders. Deze drie. korpsen zijn dan ook
evenzooveel deernen in het yleesch van
de politieke machthebbers. Diè korpsen.
moeten kapot en ve"angea worden

door werktuigen in hun hand. Als werk-
tuigen zijn sinds eenige jaren in oplei-
ding de Rijksveldwacht en het korps
politie-troepen. Systematisch wordt
daar alles bezet door de Staatspartij;
voorloopig krijgt Colijn ook nog een
deeL De Gele Rijders zijn als korpsafge-
slacht; het bevel is nu overgenomen
door een trouwaanhanger van bet poli-
tieke Katholicisme. Het' korps Mariniers
is door de neeren in Den H~ al een
paa.r maal een beentje gelicht> voon;tel-
len tot afsehaUing waren tot voor k()rt
aan de orde van den dag.

En nu de Marechaussee in Oss. Zoo-
lang het tegen Toon de Soep ging, was
er niemand in Den Haag, dié niet juichte.
De Marechaussee werd bewierookt, zij
werd met eerbewijzen overladen, want tU
hielp mede om aan het Nederlandsche
volk duidelijk te maken, dat bet heer-
lijk was hier te leven; immers dank zij de
democratie, werden slechte menschen
keurig netjes opgeborgen. Toen kwamen
de groote misdadigers aan de beurt .
Van dat oogenblik af dacht men in Den.
Haag over de Ossche brigade anders. De
gearresteerde fabrieksdirecteur was een
Jood en wat nog meer zegt, een rijke
Jood - ja zelfs een Jood, die nauw ge-
parenteerd is aan een zeer machtigen
Jood, die sinds jaar en dag arm in ann.
wandelt met den heer Verschuur, die
voorzitter van de R.K. Staatspartij is.
Vandaar dat de gearresteerde aan de
marechaussees kon zeggen, dat hun dat
wel zou opbreken. De gearresteerde
Jood is voor het politieke Katholicisme
belangrijker dan alle fabrieksmeisjes in
Oss bij elkander. Als het vaststaat, wat
dagbladen schrijven, dat de Marechaus-
see in Oss op het punt stond om nog een
stap verder te gaan en R.K. geestelijken
te arresteeren op grond van ernstige ver-
moedens inzake misdrijven tegen de
zeden, dan kan ieder kind begrijpen, dat
dit in Nederland spaak loopt. Het is uit-
gesloten, dat de heer Goselin: dit toe-
staat.
De heer Goseling is de leider vall het poli-

tieke Katholicisme hier te lande; hij kent de
rnaeht van het politieke katholicisme, hij kent
de macht van de Mannheimers, de Zwanen-
bergen, enz.; hij denkt met welgevallen aan
26 Mei 1937 en wenscht de Schusschnigg van
Nederland te zijn. Vandaar de ongeloofelijke
- laat ons parlementair blijven - vrijmoe- Utrecht, 5 April 1938Men dient te begrijpen, dat het rechtdoen

door drie voorwaarden moet worden vervuld,
1. Een wetgeving, die de bedoeling heeft het

rechtdoen zonder aanzien des persoons
mogelijk te maken;

2. Een justitie, die zonder aanzien des per-
soons op grond van de wetten vervolgt;

3. Een rechterlijke macht, die recht doet.
Met dit laatste is het, in het algemeen ge-

sproken, behoorlijk in orde. Maar hoe staat
het in Nederland met de beide eerste voor-
waarden?
Ten aanzien van de wetten staat het zoo,

dat men die kan maken zoodanig dat zij het
ingeschapen rechtsgevoel van het rechtscha-
pen deel van ons volk bevredigen, maar zonder
meer moeite kan men het ook andersom doen.
Als vanzelfsprekend is altijd aangenomen, dat
de wetten zouden worden gemaakt in het be-
lang van het recht. Als men ziet welk hemel-
tergend onrecht dag in dag uit gedaan wordt
op grond van de z.g. crisiswetgeving, welk een
onrecht aan een prachtig deel der natie wordt
aangedaan op grond van de ambtenarenwet-
geving enz., dan zullen er weinigen zijn, die
niet begrijpen, dat bij de verwording van
onzen tijd het verschijnsel behoort, dat de
wetten meer en meer worden gemaakt tégen
het volk in het belang van de duistere mach-
ten der democratie. .
Wat de vervolging betreft, het volk in het

algemeen verkeert in het naïeve geloof, dat die
geschiedt door "de justitie", 'n geheimzinnige
onaantastbare macht van officieren van jus-
titie, procureurs-generaal, enz. alles in naam
der Koningin. Weiriigen zijn er die weten, dat
een officier van Justitie möèt vervolgen als de
minister van Justitie dat gelast en dat hij het
mèèt nalaten als de minister van Justitie het
niet wil hebben en nog mlnder zijn er, die
begrijpen, dat deze ambtenaren en alle andere
ambtenaren van Justitie, wat hun promotie

EEN enkel voorbeeld, dat ik zoo goed ken
omdat ik het van a-z zelf meemaak: de

Blauwe-Zand-zaak. Vóór de verkiezingen werd
ik bij een bezoek, op klaarlichten dag aan
geestverwanten op het Blauwe Zand gebracht,
door een verzamelde menigte van marxisten
en aanhangers van het politiek Katholicisme
naar het leven gestaan. De aanval werd afge-
weerd. De aanvoerder der aanvallers is een
bekend individu bij de politie; het geheele
geval is zoo duid~lijk als glas. Niettemin ben ik
vervolgd wegens mishandeling, omdat ik mij
niet dood heR laten slaan. De officier van Jus-
titie vraagt ontslag van rechtsvervolging, de
rechtbank geeft die. Eenige dagen later leest
men: de Officier van Justitie heeft hooger
beroep aangeteekend. De naïeve zielen vragen
zich af: hoe kan dat? Het antwoord is een-
voudig: De Officier van Justitie doet dit niet;
deze ambtenaar wordt eenvoudig gedwongen
door den minister van Justitie, die minister
van Justitie is bij de gratie van de R.K.
Staatspartij, welke R.K. Staatspartij in de
N.S.B. terecht haar doodsvijand ziet. Het is
alles heel eenvoudig als men eenmaal door de
kunstmatige mist heenziet.

En nu zalook Oss wel duidelijk zijn. In de
eerste plaats dan dit: in Brabant en Limburg
is de R.K. Staatspartij onbeperkt alleenheer-
scheres. Niemand krijgt daar een baantje van
beteekenis, zonder dat· de R.K. Staatspartij
zich heeft overtuigd, dat hij een goed werktuig
Is in haar hand. Althans sinds 1932 is dat zoo.
De burgemeester Van Oss is dus een goed
Staatspartijer, het beste bewijs daarvan is zijn
herbenoeming, welke zoojuist is afgekomen.
Dat deze burgemeester iets zou doen, dat aan
de Staatspartij onwelgevallig zou zijn, is ten
eenenmale uitgesloten. Dat de gemeentelijke
poütle-agenten iets doen, dat aan de Staats-
partij onwelgevallig is, is dus dubbel uitgeslo-
ten;men heeft niet het recht om van deze
menschen iets onmogelijks te verlangen.

digheid om de Marechaussee in Oss op zijde
te zetten, met de boodschap aan den heer bur-
gemeester Ploegmakers, dat de baan voor hem
vrij is.
Dat had de heer Goseling vóór 26 Mei 1937

niet durven doen. Dat hij het nu wel gedurfd
heeft, zal den heer Colijn toch tot eenig na-
denken moeten brengen. Wij hebben niet een-
maal, maar meermalen duidelijk gemaakt, dat
Colljn - waarschijnlijk tegen zijn wil - de
wegbereider is voor de onbeperkte macht van
het politiek Katholicisme met alle ellende
van dien voor de Protestanten en tenminste
evenzeer VOOrde waarlijk geloovige Katholie-
ken, want het geheele volk zal daaronder te
lijden hebben, veel en veel erger, dan nu reeds
het werkende volk in Brabant en Limburg
ondervindt.

f
In Oostenrijk heeft het schrikbewind van.

het politieke Katholicisme eindelijk zijn nek
gebroken en is het bewind in volksche' handen
overgegaan zonder bloedvergieten, dank zij
Hitler. In Nederland behoeven wij daarop niet
te rekenen, ja, willen wij dit zelfs niet eens,
hier moeten wij op eigen kracht onder 48
knoet uitkomen. Wij zullen dit ook, zoo God
wil en ons volk het inzicht krijgt wie zijn
vriend en wie zijn vijand is. De kaakslag in
Oss heeft velen de oogen geopend, maar ik
vrees dat hardere en nog onbarmhartiger sla-
gen noodig zullen zijn, voordat ons volk op-
staat om in massa mede te helpen aan zijn
bevrijding.
Intusschen gaan wij rustig stap voor stap

verder met onzen arbeid; verguisd, gehoond,
belasterd weten wij toch dat het nationaal-
socialisme ook in Nederland zal komen. Het na-
tionaal socialistische Nederland zal recht doen
aan ons volk, 't zal volksch zijn in den besten
zin van 't woord en het zal het korps Mare-
chaussee maken tot het rijk spo I i tie-
cor p s, dat gevreesd zal worden door kleine
misdadigers, maar nog veel meer door groote
misdadigers en dat op de handen gedragen zal
worden door ons volk, dat trotsch zal zijn op
dit korps, waaraan het de besten van zijn
zonen zal toevertrouwen en dat alle ridder-
lijke eigenschappen in zich zal vereenigen, die
leven in de harten van het gezonde deel van
ons volk.
Korps Marechaussee, weest er trotsch op, dat

ge door de huidige politieke machthebbers Oss
wordt uitgeworpen, dit pleit voor u evenzeer
als het voor ons pleit, dat wij de uitgeworpenen
zijn uit de "democratische samenleving".

MUSSERT

DE SCHANDALEN TE oss
De vragen van Van Vessem

ONS lid der Eerste Kamer, kam. Van Vessem I De voorzitter der Eerste Kamer baron De
heeft de volgende vragen aan-den minister Vos van Steenwijk heeft doorzending der vra-

van Justitie ter dcorzenräng aan den voorzitter gen in deze.n vorm geweigerd en tevens aan
der Eerste Kamer doen toekomen: kam. Van Vessem doen weten, dat geen be-
l. Heeft de minister kennis genomen van de zwaar bestond tegen doorzending van vragen

in den volgenden vorm:mededeeling in de Nieuwe Rotterdamsche
courant van 5 April [J. ochtendblad, volgens
welke aan de brigade Koninklijke Mare-
chaussee te Oss haar bevoegdheden zijn ont-
nomen ter wille van het prestige van de
vooraanstaande personen, die in de bekende
strafzaak te Oss op eenigerlei wijzezijn ver-

I wikkeld?
2 Heeft de minister opgemerkt den pijnlijken
. indruk, die alom in den lande gewekt is door
de regeeringsmaatregelen tegen de genoem-
de brigade der Koninklijke Marechaussee
na haar optreden tegen ergerlijke wantoe-
standen in vooraanstaanden kring, vooral
waar genoemde brigade destijds voor haar
lofwaardig optreden tegen wantoestanden
in lageren kring door Hare Majesteit de
Koningin is onderscheiden?

3. Is de minister bereid onverwijld de noodige
maatregelen te nemen om den in Nederland
gewekten indruk weg te nemen, dat hier
te lande misdadige kringen bestaan, die over
zooveel macht beschikken, dat zelfs politie-
autoriteiten niet zonder gevaar voor eigen
positie hun plicht tegenover hen kunnen
vervullen?

1. Heeft de minister kennis genomen van de
mededeeling in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 5 April, ochtendblad, volgens
welke aan de brigade Koninklijke Mare-
chaussee te Oss haar bevoegdheden zijn ont-
nomen en van de daarbij gegeven toelich-
ting?

2. Heeft de minister opgemerkt den pijnlijken
. indruk, die zulks in den lande heeft gewekt,
vooral waar genoemde brigade destijds voor
haar lofwaardig optreden tegen bepaalde
wantoestanden door Hare Koninklijke Maje-
steit de Koningin is onderscheiden?

3. Is de minister bereid onverwijld de noodige
maatregelen te nemen, opdat niet de in-
druk zou kunnen worden gevestigd, als zou-
den hier te lande misdadige kringen be-
staan, die over zooveel rnaent beschikken,
dat zelfs politie-autoriteiten niet zonder ge-
vaar voor eigen posttie hun plicht tegenover
hen kunnen vervallen?
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Droevig relaas der demoeratie

1. De bende van Toon de Soep maakt jarenlang Oss en omstreken onveilig, zon-
der dat de gemeentepolitie onder leiding van burgemeester Ploegmakers van
de R.K. Staatspartij hieraan een e.nd kan maken.

2. Burgemeester Ploegmakers legt een klacht wegens zedenm'sdrijf tegen Mau
van Zwan?!'berg, directeur der N.V. Organon, ter zijde (1935).

3. De Koninklijke Marechau~see krijgt lact Oss te zuiveren en maakt onder tegen-
werking der Ossene poïtie Toon de Soep en zijn vrienden onschadelijk.

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

5. De R K. Staatspartij intrigeert om door .middel van een reorganisatie der rijk'i-
palitie de Kon. Marechaussee haarmirtair karakter te entnemen en samen
te smelten met de Rijksveldwacht in een eenheidscorps, rechtstreeks onder
het departement van Justitie.

6. De Kon. Marechaussee zet haar zuiverend opsportngswerk te Oss voort.
7. Dour een nieuwe organ sat.e wordt het korps Rijksveldwacht onttrol-k _. a n

tie Ied ng der Procureurs-Generaal der Gerechtshoven en onder een eig.:..l.
korpschef gestetd, die rechtstreeks onder het departement van Justrte komi
te staan. Hoofd van de af'deeling Rijkspolitie aan het departement is mr. Van
Angeren, I d van de RY. Staatsjrarfi].

8. De voorzitter der R K. Staatspartt] Goseling wordt m n ster van Justit.e.
9. De minister van Justitie Gos~l;_ngbenoemt zijn part1jgenoot mr. Van An:,eren

tot secrerariv-geneeaa! van het (;_cpartêmênt van Justitie.
10. Burgemee-ter P:oer:ll.àkers van Oss wordt herbenoemd.
11. Ce Ken. Marechau-see arresteert Man van Zwanenberg, directeur der N.?

Organon te Oss wegens talr ijke zedenmisdrijven.
12. Mau van Zwanenberg' voegt de Ron. Marechaussee toe: "Dat zal ju:lie be-

rouwen".
13. De Kon. Ma"echaussee arresteert op last van den Offic:er van Justitie te

's-Her.ogenbosch een Ossehen bankhr.
14. In de R.K. pel's wordt actie gevoerd tegen de "terreur" der Kon. Marechaus see

te Oss.
15. De Kon. Marechaussee moet den gearresteerden bankier weer loslaten.
16. De Kon. Marechaussee stelt een onderzoek te Oss in tegen e .m tweetal gees-

telijken wegens een klacht van zedenmisdrijf en is voornemens tot arrestat e
over te gaan.

17. Het departement van Justitie (mnister ; Goseling ; seeretarfs-generaal: Van
Angeren) schorst de brigade Oss der Kon. Mar:ochaussee in haar ju;;titieel op-
treden en geeft de Uitoefening der pnItloneele bevoegdheid aldaar uitsluitend
in handen van de gemeente-politie onder burgemeester Ploegmakers en de
Rijksveldwacht onder den minister van Justitie. Aankondiging, dat de door
H.M. de Koningin onderscheiden leiders der brigade zullen worden over-
geplaatst.

18. Drie psychiaters worden aan het werk gezet om te onderzoeken, of Mau van
Zwanenberg mogelijk ook ontoerekenbaar verklaard kan worden.



Droevig" relaas der democratie
1. De bende van Toon de Soep maakt jarenlang Oss en omstreken onveilig, zon-

der dat de gemeentepolitie onder leiding van burgemeester Ploegmakers van
de R.K. Staatspartij hieraan een eind kan maken.

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

3. De Koninklijke Marechaussee krijgt last Oss te zuiveren en maakt onder tegen-
werking der Ossche poHtie Toon de Soep en zijn vrienden onschadelijk.

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

5. De R K. Staatspartij intrigeert om door middel van een reorganisatie der rijks-
pj)litie de Kon. Marechaussee haar militair karakter te ontnemen en samen
te" smelten met de Rijksveldwacht in een eenheidscorps, rechtstreeks onder
het departement van Justitie.

6. De Kon. Marechaussee zet haar zuiverend opsporingswerk te Oss voort.
7. Door een nieuwe organ.satie wordt het korps Rijksveldwacht onttrokken aan

tie le-d ng der Procureurs-Generaal der Gerechtshoven en onder een eigen
kerpscheï gesteld, die rechtstreeks onder het departement van Jp.stitie komt
te staan. Hoofd van de afdeeling Rijkspolitie aan het departement is mr, Van
Angeren, Ld van de R.K. Staatspartij.

8. De voorzitter der R.K. Staatspartij Goseling wordt mtn.ster van Justitie.
9. De minister van Justitie Guseltng benoemt zijn partijgenoot mr. Van Angeren

tot secretas-is-generaal van het departement van Justitie.
10. Burgemeester Ploegmakërs van Oss wordt herbenoemd.
11. De Kon. Marechaussee arresteert Mau van Zwanenberg, directeur der N.V.

Organon te Oss wegens talrijke zedenmisdrijven.
12. Man van Zwanenberg voegt de Kon. Marechaussee toe: "Dat zal jullie be-

rouwen".
13. De Kon. Ma-rechaussee arresteert op last van den Officier, van Justitie te

's-Herrogenboseh een Ossehen bankier.
14. In de R.K. pers wordt actie gevoerd tegen de "terreur' der Kon. Marechaussee

te Oss.
15. De Kon. Marechaussee moet den gearresteerden bankier weer loslaten.
16. De Kon. Marechaussee stelt een onderzoek te Oss in tegen een tweetal gees-

telijken wegens een klacht van zedenmisdrijf en is voornemens tot arrestatee
over te gaan.

17. Bet departement van Justitie (minister: Goseling; secretaris-generaal: Van
Angeren) schorst de brigade Oss der Kon. Mar~chaussee in haar justitieel op-
treden en geeft de uitoefening der polttioneele bevoegdheid aldaar uitsluitend
in handen van de gemeente-politie onder burgemeester Ploegmakers en de
Rijksveldwacht onder den minister van Justitie. Aankondiging, dat de door
H.M. de Koningin onderscheiden leiders der brigade zullen worden over-
geplaatst.

18. Drie psychiaters worden aan het werk gezet om te onderzoeken, of Mau van
Z_JVsnenbergmogelijk ook ontoerekenbaar verklaard kan worden.



WAT ZIT HIER ACHTER?

M.M '=. \ol 1.. 1/ I II<I

GOSELING,: ..Dat is iuist de kwestie; de overheid draagt het zwaard niet vergeefs. II
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I Luwende storm

De Marechaussee te Oss

Inde beschouwingen, die wij in den loop
van deze week aan de verplaatsing van
de marechaussee te Oss hebben gewijd,

drongen wij erop aan, dat de minister zoo
volledig mogelijk opheldering zou geven
omtrent de motieven, die zijn beslissing in
deze zaak hebben geleid.

De minister heeft dezen raad niet afge-
wacht. Blijkens zijn verklaringen, gisteren
in de Tweede Kamer afgelegd, stuurde hij
zelf welbewust naar een interpellatie om
de volksvertegenwoordiging zoo spoedig en
zoo grondig mogelijk in te lichten over de
feiten, die aan zijn optreden ten grondslag
Ilagen.

Die feiten overtuigden.

De interpellant zelf, de heer Drop, voelde
na het aanhooren van den minister heele-
maal geen behoefte meer om een oordeel
van de Kamer uit te lokken. De heer Wen-
delaar, die den dag te voren spijt had, dat
h ij het Oss-sche schandaal-varkentje niet
mocht wasschen, dankte den hemel en de
S.D.A.P., dat hij nog nét bijtijds waardec-
ring kon uitspreken voor de motiveering
van den minister. Mr. Joekes, de eenige ter
linkerzijde, die zich niet op de vleugelen
der sensatie liet meevoeren, prees den mi-
nister om zijn openhartige en ruimschoot-
sche mededeelingen.
ook de pers draait bij.

"Het Volk", dat de laatste dagen even
hard in de troebele opwinding roerde als
zijn uiterste antipoden, tracht zijn houding
goed te praten met een gebaar van: wat
is het toch gelukkig, dat wij een vrije pers
in Nederland hebben, anders hadden wij
deze eerlijke ophelderingen niet gekregen.
De "N. R. Crt." geeft schoorvoetend toe, dat
er blijkbaar heel wat overdreven en valsche
geruchten de ronde hebben gedaan. "Het
Vaderland" acht het ingrijpen van den mi-
nister tegen de marechaussee gemotiveerd.
Kortom: het heeft er den schijn van, dat

de atmosfeer is gezuiverd.

atuurlijk rommelt het nog na.
"De Telegraaf" mist den moed on-

gelijk te erkennen. Terwijl de minis-
ter Uitdrukkelijk heeft verklaard, dat de
beslissing tegen de marechaussee werd ge-
nomen na dat de marechaussee zélf uit
eigen onderzoek tot de erkenning was ge-
raakt, dat zij de "zaak" tegen twee priesters
niet zou kunnen doorzetten omdat geen
strafbare feiten aanwezig waren, blijft "De
Telegraaf" rustig dóór-suggereeren, dat
minister Goseling twee priesters heeft wil-
len sauveeren, dat de Katholieke Staats-
partij achter dit streven staat en dat haar
coalitie-vrienden haar daarin niet kunnen
afvallen. Aan deze bittere suggestie, die fei-

I telijk de insinuatie inhoudt, dat de minister

I
bewust onwaarheid heeft gesproken, dat
hij dus "stond te liegen", gaan wij zwij-
gend voorbij.

N

Er zijn nu eenmaal menschen, die grof
worden, wanneer zij ongelijk hebben.

Verschillende kranten maken in hun I
beschouwingen over het parlemen-
taire debat vergelijkingen met de

Haagsche zedenzaak tegen den voormali-
gen Thesaurier Generaal. Ook dáár hebben
politie-dienaren tekort geschoten. Waarom
werd tegen hén niet en wordt tegen de ma-
rechaussee wélopgetreden?
Men kan de punt van den degen ook an-

ders richten.
Wanneer men den interpellant van gis-

teren bij wijze van afschrikwekkend voor-
beeld hoort zeggen:

"In "De Tijd" wordt al geschreven, dat de I
marechaussee maar één zaak, en dat bij ver-
gissing, tot oplossing heeft gebracht en verder
louter vergissingen heeft begaan"

dan vraagt men zich af: wat destijds in de
Haagsche zedenzaak geschiedde door alle
kranten, die thans de marechaussee ver-
dedigden, mag dat nu niet meer?
Wij hebben alle respect voor de praesta-

ties .van de marechaussee te Oss, doch deze
politiemannen staan voor ons evenzeer aan
critiek van de openbaarheid bloot als de
politiemannen, die indertijd in Den Haag
onkiesch handelden. Zij mogen koninklijk I
onderscheiden zijn, een decoratie maakt
echter niet onfeilbaar en het ontgaat ons
wat wij door het uitoefenen van critiek in
de oogen van den heer Drop misdeden.
Een van de bladen stelt de vraag: is het

oirbaar. dat de aanklager op het Binnenhof
vrij kan spreken, terwijl de beschuldigden
in Oss gemuilkorfd blijven door hun plicht
tot zwijgen? Wat de minister te berde
bracht, was het resultaat van een Iangdu-
rige spionnage, door ambtenaren tegen
ambtenaren gevoerd. De mannen van Oss
moeten de gelegenheid krijgen tot spreken'l
Wat bedoelt men daarmee?
Moet de marechaussee in de gelegenheid

worden gesteld thans opnieuwaan het
groote publiek en de tendenz-pers álles
mee te deelen, wat haar in de "behande- r·
ling" van de strafzaken, die maar geen
strafzaken wilden worden, ter oore is ge-
komen? Wat zij officieel te zeggen had,
h e eft zij gezegd, helaas niet alleen aan
bevoegden. De minister heeft zich niet be-
roepen op de resultaten van spionnage,
doch op de rapporten en de processen-ver-
baal, door de marechaussee zélf geschre-
ven. Hij las er stukken uit voor. En dáárin
lag zijn kracht.
Het moge zijn, dat een bepaald blad de

politie niet hooger acht dan als bron voor
een chronique scandaleuse, onze opvatting
over haar taak is een hoogere. En in de ver-
vulling van die hoogere taak kan het be-
roepsgeheim, de politioneele zwijgplicht in
bepaalde stadia niet worden losgelaten zon-
der de rechten van slechts "verdachte" bur-
gers geweld aan te doen en de politioneele
onderzoeken zelf ernstig te schaden.



De vrije critiek
DE interpellatie over het gebeurde met de

marecnaussea te Oss en de uiteenzettin-
gen van minister Goseling hebben vele vragen
waaromtrent in een deel der publieke opinie
ernstige twijfel was gerezen, opgehelderd.
Vooral de mededeeling van den minister, dat
hij de betrokken dossiers ter inzage heeft ge-
geven aan den divisie-commandarrt en den in-
specteur-generaal van het wapen der Mare-
chaussee, dat dezen daarvan sterk onder den
indruk kwamen, en dat de maatregelen ten
aanzien van de brigade te Oss genomen wet-
d~n na overleg met deze twee personen, vanr WIe men toch zeker mag aannemen, dat zij
het belang van een riehtige uitoeremng der
taak van hun voortreffelijke corps zullen
weten te behartigen, achten wij van beteeke-

r ~iS. TOCh.~lijve~ er enkele zwakkere plaatsen
In het ministerteele betoog - in ons Kamer-
overzicht is daarop al gewezen. En wij be-
houden het gevoel, dat deze kwestie door den

Iminister, wanneer er schadelijke 0 ver-ijver
bij sommigen moest worden gecorrigeerd, ze-
I ker op t act v 0 11e r wijze had kunnen ge-

I schieden. Prof. mr. C. W. de Vries heeft gis-
teravond in ons blad gepleit voor een parle-
mentaire enquête, welke die per op de
alg em een eve rho u din gen welke bij
deze zaak aan de orde kwamen, zou kunnen
ingaan dan bij een interpellatie mogelijk is.
Het middel kan nog steeds worden aangegre-
pen, indien mocht blijken, dat de toestand
rondom Oss in de toekomst wrijvingen zooals
tot dusverre zijn voorgekomen, zou la.ten I
voortbestaan.
. Voor het oogemblik willen wij slechts op

I deze. inlte~ellatie wijzen als voorbeeld van een
gezond middel om een regeering in een land
van vrije staatsburgers ter verantwoording te
roepen. Ook zij die niet in den parlementairen
regeeringsvorm gelaoven, de N.S.B.-Ieden,
hebben van de gelegenheid welke hier werd
geboden om aan de regeering rekening en
verantwoording te vragen en er hun vrije
meeDing tegenover te stellen, ruimschoots ge-
bruik gemaakt. Misschien zullen zij, bij nadere
bezinning, zichzelf de vraag stellen wat zij
gedaan zouden hebben in een totalitairen
staat, waar de letding - die toch ook daar
menschelijk blijft en fouten kan maken - iets
werkelijk of vermeend zou hebben verricht
dat zou indruisenen tegen hun opvattingen
van recht, billijkheid of behoorlijkheid. Wij
kunnen ons niet herinneren, dat bijv. in de
Rijksdagzittingen van het Derde Rijk, dat onze
N.S.B.-ers zoo totalitair bewonderen, een af-
gevaardigde het ooit heeft durven bestaan om
het met zijn leider openlijk en voor het volle
forum dezer volksvertegenwoordiging oneens
te zijn, laat staan hem zulke dingen toe te
voegen als de geestverwanten in onze elzen
Tweede Kamer zich gisteren veroorloofden.
Wanneer wij hier het voorbeeld onzer buren
navolgden, zouden onze N.S.B.'ers gisteren ge-
noopt zijn geweest om de verklaringen van
den minister gelaten aan te hoeren, en met
vurige heil-kreten in de maat te beantwoorden.
Bli ons mogen zij hun critisch vernuft den
vrijen loop geven, in en buiten het parlement,
.om naar hun wijze gezond te maken wat zij
ongezond achten, om volgens hun overtuiging
licht te brengen waar zij het donker vinden.

~Zelfs z ij zullen, als zij oprecht zijn, toch moe-
ten toegeven, dat ons onvolmaakt systeem zijn
goede kanten heeft.
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Zaal{-Oss is niet uit.

Onjuiste beschuldigingen
den

van
• •mnustcr,

Procureur-generaal
•
IS partij.

De rnlnistsi- heeft ongelijk Hij !heeft no" be-
,:eer.d, dat een man wegens een civiele v~rde-
ring I? ~e ka2)erne werd opgesloten, Soms loopen,
een c1Vlele zaak en een str'afzaaûr eoo nauw in
elkaar, dat het moeiJij'k is, ze te scheiden. De
marechaussees hebben een oogell'blik O'edacht
dat het een st,rafzaa!k 'was en den ma; enkel~

Officier van [ustitie met uren vastgehouden. De minister meent nu dat
het een civiele zaak is, Dooh niet om dezen

sled t h man zal de heer Goseling zulk een haast ge-

M
E~ k 1 ge engen. maakt hebban. Het slotstuk van den minister

, an niet ontkennen, dat de minister was een insinuatie: er zou een man in de I

van Justitie een kwade zaak met een kazerne afigeranseld zijn. Wel zwak moet de
z~keI'e handig,heid heeft vel1dedigd. Doch juist zaak van den minister zijn, dat hij verdacht-
dit maakte het geval zoo bedenkelijk, want als making in plaats van argumenten gebruikt.
mll1lster van Justitie heeft hij de Gerec:htig- •
heloClho~g te houden en daarvan was in dit par- •
lemen:all'e proces geen sprake. De :heer Gose- Ziet hier de pijlers van een requisitoir. Van
h~g 'hle:d een r,equisitoir tegen de brigade Oss een requisitoir 'gebaseerd op verkl,aringen van 'n
UItslUItend vcorgeücnr door <len procureur- procureur-generaal, die partij ,is en van een
~eneraal en den Officier vim Justitie, die beiden officier van J~stitie, die bang is. De marecnaus-
III :deze zaak partij zijn. Daarom was het geen sees waren. hier verdachten, in dit zonderlinge
o~Je<::lef requisitoir en was er in zijn rede een parlementalra proces. De minister heeft hun
PIJl1'lrJ'kaandoends tegensteUing tussohsn wel- den mond gesnoerd, Heeft hij hen ooit ge.
sprekendheid en rechtvaardigheid. De minister hoord ? De marechaussees zijn nirnrner ge-
-kent, vQrgens (ZiJneigen woonden, de zaak Oss hroord.
slechts acht dagen; zijn auditorium, de TW,eede I All,e,e~ 's Zaterdagsmiddags van Ihalfdrie tot
Kamer, kende de zaak nog korter, nt. alleen halfelf IS een der wac!l1bmeesters, alleen, door
uit 'k'ranteIJIberichten en uit in alle haast inge- den p~~ureur-generaar gehoord. Bij hem zat
wonnen inlichtingen bij den een of anderen de ~fflcler van Justitie met, het slechte herin-
journalist. Toch moest dit auditorium oordee- nermgsvel'mogen. Zeven uur lang zat daar de
len of die minister rechbvaardig was geweest eenvoudige. ,:achtmeester tegenover den met
ten opzichte van wachtmeester De Gie~ en de volle autoriteit van Staat bekteeden procureur-
zijnen. De heer, Joelces prees de democratie, die generaal. Van dat verhoor is een proces-ver-
o:l:enbare behandeldng van zaken als deze moge- baalopgemaakt.. .
l!J'k maakt, Dat is waar, doch dan moet men Een gewone misdadiger wordt be-tel' benan-
ook zorgen, dat er van een serieuze belhande- deld. Maar op dat verhoor van één der tien
ling sprake is. Dezelfde mijnheer Joekes wist marecnaussees baseert de minister zijn veroor-
niets van de zaak af, evenmin als de andere deellng van de geheele !brigade-Oss en tot de-
leden van de Kamer. De naam van de demoera- classeering van deze mannen. Op hun gesneer-
tie is aan' groote affaires veroenden geweest en de monden berust deze veroordeellng. Zooiets
niet in het minst dankt het parlementaire stel- noemt men in dit land recht doen· en zooiets
sel zijn ontstaan en zijn bestaansrecht aan het noemt mijnheer Joekas een openbare behan-
feit, dat op de tribune van de volksvertegan- deling, die het volle Iicht op de zaken werpt.
W'ool'digel's woorden werden gesproken uit het • *
hart van het volk gegrepen, brandend van de *
zucht naar rechtvaardigheld. Dit is voorbij. De De brigade-Oss, die te veel deed, moet gaan.

Burgemeester Ploegrna'kers, die te wein.g deed,heeren, die zich uit de politieke overweglng, .
die wij Ihedenmongen schetsten, en uit onkunde, kan weer voor den tijd van zes jaren zijn slap
in het gevolg van minister Geseling plaatsten, gezag uitoefenen. De minister heeft het pleit
dienen hun zaak slecht. gewonnen. Voor een forum van niet ter zake

Zij zijn epigonen. Wat moet men denken van kundigen en met een scnttterende welsprekend-I
een mijnheer Wendelaar. die na de rede van held heeft hij de zege behaald.
den minister zeide, dat allen, die zich voor de Hij kan er tevreden mee zijn - het Neder-I
zaak-Oss hebben warm gemaakt, schuldig ston- landsene Volk i-s dat niet.
den voor een relletje? Hef is in de hoofden van I ~
de heeren blijkbaar niet opgekomen, dat de
feiten, zooals de minister die voorstelde, wel
eens onjuist konden zijn en de minister 'onge-
lijk had.

Waarom zooveel haast?

* '"

De minister heeft ongelijk. In de eerste plaats
heeft hij de haast niet kunnen verklaren, die
hem moet bezield hebben bij zijn plotseling In-
grijpen. Waarom was deze haast noodig? Met
een eenvoudige overplaatsing had kunnen wor-
den volstaan, doch daarmede waren enkele da-
gen gemoeid. Deze paar dagen kon de Minister
zelfs niet wachten en via een nog nooit ver-
toonde juridische handeling, die het geheele
land op stelten zette, greep hU in. Waarom?
Daarover heeft Z. Excellentie gezwegen e~ er
waren geen parlementsleden. die hem daarop
aanvielen. Des ministers hoofdargument was,
dat de marechaussees den "plaatselijken bankier"
hadden gearresteerd en zijn boeken in beslag
hadden genomen. Later iS de man van rechts-
vervolging ontslagen. Als men het stelsel wil
volgen, dat bij elke foutieve arrestatie een po-
litieman overgeplaatst wordt, mag men onzen
'politiebeambten wel een abonnement op de
spoor geven. Er is nagenoeg geen enkele be-
langrijke zaak op crimineel gebied, waar niet
eens foute arrestatles worden verricht. Het is
heel onaangenaam, dat de politie er niet altijd
in slaagt direct den julsten man te vinden. Doch
dit is nu eenmaal niet anders en zoo lang er
polielewerk verricht zal worden, blijft deze
fout aan 'dit werk kleven, Ceelen, de beruchte
Ossche misdadiger, is weken lang in arrest
geweest en wegens gebrek aan bewijs weer
losgelaten. Van verwijten aan het adres van de
marechaussee heeft men toen niets gehoord.

*De minister heeft ongelijk. Het is niet waar,
dat er bij de arrèstatie in den zijspan veel men-
schen tegenwoordig waren. Het is niet waar,
dat de officier van Justitie n..iet op de hoogte
was en niet wist, dat de boeken van den ban-
kier in beslag zouden worden genomen. Ver-
scheiden dagen zijn de boeken in het Paleis
van Ju~titie geweest, De officier van Jus-
titie wist alles, later wist de rechter-commissa-
rls alles en toch, , .. de marechaussee moet uit
Oss. Ziet men dan niet. dat dit alles slechts za-
ken zïj'n uitsluitend en alleen aangegr~pen om
de marechaussee te kunnen verwijderen?

"Onkiesch",
De minister heeft ongelijk. Met niets heeft

hij waar kunnen maken, dat er tegen de gees-
telijken onkiesch is opgetreden. Hij neemt het
de marechaussee kwalijk, dat zij naar verjaar-
de feiten heeft gezocht. Doch weet de minis-
ter dan niet, dat men in Oss steeds zoo gewerkt
heeft? Eerst oude feiten aan het licht brengen
om dan te trachten, daaruit nieuwe te krijgen.
Onder sanctievan justltie is dit systeem tegen
de Ossche onderwereld wel toegepast. - Nu
heet het onkiesch. Het heet onklesch, dat men
een "beestachtig individu" als getuige heeft
gehoord. Maar weet de minister dan niet, dat
dezelfde officier van Justitie over de honderd
jaar gevangenisstraf heeft geëischt. uitsluitend
gebaseerd op verklaringen van dergelijke heest-
achtige individuen? Dat de officier van Justitie
mannen als 'Toon de Soep voortdurend als ge·
tuige liet optreden. Ook van de zaak van de
geestelijken heeft de officier van Justitie alles
geweten. Dat zijn herinneringsvermogen lang-
zaam maar zeker achteruit gaat, kan men de
marechaussee toch niet verwijten.



~~~ut(9j~ -----------------------------------
Minister

laat
Goseling's
vragen open.

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

verweer

Persstemmen over de zaak-Oss.
UIT:rOERIGE commentaren worden

lil de verschillende bladen gewijd
I aan het Kamerdebat over de affaire-
Oss. Een der grondigste is die' van de
"N i e uwe Rot ter dam s c h e
C 0 u ran t", welk blad lang niet op
alle punten door het betoog van mi-
nister Goseling overtuigd is. Het
schrijft o.m.: .'

"Maar ook als wij aannemen, dat de kra-
nige marechaussees, die Oss van het rapaille
hebben bevrijd, toen de gemeentepolitie
niets deed of niets vermocht, zich veel later
een paar maal vergaloppeerd of vergist
hebben, blijft het de vraag, of de minister
op dit oog en b 1i k tot een zoo pijnlijken
maatregel had moeten overgaan. Die .maat-
regel trok te meer de aandacht omdat kort
te voren burgemeester Ploegmakers was her-
benoemd, die blijkens een indertijd gepubli-
ceerde rede zichzelf een goede drie jaren
geleden diets maakte, dat Oss een zeer rus-
tig en veilig oord was, hoewel de mare-
chaussees kort daarop tot tientallen arresta-
ties moesten overgaan, die waarlijk niet
zonder goede gronden geschiedden. Wat mi-
nister Goseling en mr. Truyen ook over het
waardeerend oordeel van den commissaris
der Koningin in de provincie Noord-Brabant
mogen zeggen - de indruk, dat vóór de
komst van de marechaussees de lamlendig-
heid zich te Oss thuisvoelde en dat vooral
dit. groepje stoere mannen den Augiasstal
gezuiverd heeft, wordt daardoor niet weg-
genomen. Is het geen gevaarlijk precedent,
dat op overmaat van ijver op zooveel onaan-
genamer wijze gereageerd wordt dan op
overmaat van lijdelijkheid en lijdzaamheid.
Gene wordt met ongewenschte overplaat-
sing, deze met de begeerde herbenoeming be-
loond. Als professeurs d'énergie z~jn de mi-
nisters Van Boeyen en Goseling in deze zaak
niet opgetreden.
De onbewezen mintsterieele bewering, dat

al te groote lof in de pers sommige mare-
chaussees op hol heeft doen slaan, miskent
o.i. het plichtsbesef dier mannen. En als
verhocren van getuigen of verdachten, die
niet op een strafvervolging of een veroor-
deeling uitloopen, voldoende reden zjjn om
tot overplaatsing over te gaan, ziet het er
voor tal van gemeentelijke politie-ambtena-
ren droevig uit. Om maar een paar sensatie-
neele gevallen uit de residentie te noemen:
in het bekende "zedenschandaal", dat. met
algeheele instemming van een paar ministers
tot ingrijpen van politie en justitie heeft ge-
leid en op grond waarvan een paar hoofd-
ambtenaren zUn ontslagen, zijn de hoofd-
personen n iet veroordeeld. De veelbespro-
ken moord in den auto heeft verschillende
arrestaties ten gevolge gehad, die later voor-
barig of ongegrond zijn gebleken. Als men
voorts bedenkt, dat een bekend jurist, die
tot vóór kort de allerhoogste functie in de
Indische staande magistratuur vervulde, in-
dertijd de zaak-Margadant behandeld heeft,
waarover sinds dien zooveel te doen is ge-I
weest, zal men niet te spoedig den staf moe-
ten breken over eenvoudige marechaussees,
die, gehoor gevend aan hun plichtsbesef en
rechtsgevoel, zonder aanzien des persoons
.als opsporingsambtenaar optreden en zich
daarbij ook wel eens druk maken over mis-
drijven, die verjaard blijken te zijn."

Waarom zoo'» haast?
Bet Roterdamsche blad stelt verder de vraag,

of wel aanstonds en op zoo sensationeele wijze
tot overplaatsing overgegaan had moeten wor-
den. "Was het niet mogelijk, het dezen kloe-
ken mannen op andere wijze aan het verstand
te brengen, dat zij wel eens te hard van stal
liepen'? 0 zeker, er is kort voor het ingrijpen
van den minister een zeer langdurig onder-
houd geweest tusschen den procureur-generaal
bij het gerechtshof te 's·Bertogenbosch en den
welbekenden wachtmeester De Gier, maar wie
zal pr,ecies weten wat daar geschied is, nu den
marechaussees "zwijgplicht" is opgelegd?"

Verschillende kwesties werden niet geheel
opgehelderd. I
In hoeverre had b-v. de brigade mare-

chaussees den officier van Justitie achter

zich. De minister verklaarde heden, dat het
hem liever ware geweest, als deze functio-
naris mindor onder den indruk ware ge-
weestri van het kordate optreden van deze
stoere mannen. Het griefje, dat wachtmees-
ter De Gier, na bevonden te hebben, dat de
geestelijken niet vervolgd konden worden,
bij voorbaat in het proces-verbaat zette: "in
overleg met den officier van Justitie", die er
precies eender over dacht, maar dien hij op
dat oogenblik nog niet bereikt had, schijnt
ons tamelijk gezocht; machtsmisbruik of mis-
leiding lag hier stellig allerminst in de be-
doeling".
Het blad besluit de woorden:
"Een troost is het althans, dat evenveel

andere marechaussees (en daaronder een op-
perwachtmeester, die omstreeks 1935 óók
voortreffelijk werk te Oss heeft verricht)
hun plaatsen zulle ninnemen. De rechtsze-
kerheid moge eischen, dat men niet te spoe-
dig als een boek behandeld wordt, - de
straffeloosheid, die vóór de komst van de
marechaussees te Oss scheen te heerschen,
is nog heel wat erger. Velen in deze gemeente
zien deze flinke mannen dan ook met leede
oogen heengaan. Volgens den minister ver-
dwijnt met hen "een stroom van verkeerd
gerichten dienstijver"; wij echter denken bij
voorkeur aan de onschatbare diensten, welke
zij, dank zij hun ijver, aan de gemeenschap
bewezen hebben".

Kleineering.
"H e t V 0 I k" noemt hetgeen de minister

over de pers heeft gezegd een onverdiende
kleineering.

Dagschrifturen noemde de minister, wat
de bladen over Oss hebben geschreven. Het
woord is ongewoon. . en kleinerend. De
minister heeft ongelijk met zijn kleinering.
Hij ziet VOOI'bij,dat een zo zeldzame en
zonderlinge maatregel, als door hem geno-
men, wel tot veel gerucht in de pers aan-
leiding moe s t geven. Dat dit gerucht er
is geweest en de lezers der bladen levendig
heeft beziggehouden, is goed. Onze pers is
niet monddood. Ons volk is niet onwetend
van wat in het eigen. land geschiedt. Een
vrijelijk gevormde openbare mening be-
werkstelligt een openbare contröle.
Ook voor het sociaal-democratische. blad

blijven er eenige belangrijke vragen over.
Wel heeft de minister aannemelijk ge-

maakt, dat marechaussees bij onderzoekin-
gen onbehoorlijk zijn opgetreden. Maar
waarom heeft hij aan de gehele brigade op-
sporingsonderzoek verboden? Waarom een
zo demonstratieve maatregel genomen, welke
de indruk maakt, dat een blaam op de ge-
hele brigade behoort te worden gelegd?
Er is meer. De minister rekent het deze

marechaussees zwaar aan, dat zij in de za-
ken, de beide geestelijken betreffende, verre-
gaande en ingrijpende onderzoekingen heb-
ben ingesteld, hoewel geen strafbare feiten
gebleken waren. De marechaussees meenden
in onbehoorlijke, zij het niet-strafbare, fei-
ten, welke te 'hunner kennis waren geko-
men, grond te zien voor het vermoeden van
strabare feiten, die zij alsnog hebben ge-
tracht op te sporen. Maar het gebeurt her-
haaldelijk, dat de politie in onbehoorlijke,
niet-strafbare feiten aanleiding vindt tot een
poging om strafbare feiten op te sporen. Van
tijd tot tijd krijgt men de indruk, dat zij
daarbij te ver gaat. Wie denkt hierbi] niet
aan de zogenaamde Haagse zdenzaak van
twee jaar geleden; die als een schandaal
van ongekende omvang is voorgesteld en op
één of twee veroordelinkjes is uitgelopen?
De toenmalige regering zelve heeft in de
Kamer uitvoerig uitgeweid over onbenoor-
lijke, niet-strafbare feiten, juist om te be-
togen, dat zij een ingrijpende opsporing
naar strafbare feiten moesten wettigen.
Ook in ander opzicht dringt zich een ver-

geliJking met de Haagse zedenzaak op. Mi-
nister Goseling neemt het de marechaussees
zeer kwalijk, dat zij zich bediend hebben
van een getuigenis van iemand, die vele I
veroordelingen achter de rug heeft, een
zedelijk-minderwaardige. Tot vele vervolgin-
gen in de Haagse zedenzaak heeft aanleiding
gegeven het getuigenis van een jongmens,
van wien de politie zelve wist, dat hij een
pathologisch leugenaar was, een ziekelijk
fantast. Minister Van Schaik heeft het des-
tijds niet nodig gevonden, de, door de Haagse
politie ingestelde en op niets uitgelopen,
vervolgingen deswege af te keuren. Is hier I
geen meten met twee maten?

(Zie verder Laatste Nieuws).
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De pers over Oss.
(Vervolg van pag. 3).

Toevallig.
De eindindruk van het "A Ig. Han del s-
b I a d" is, dat de minister in groote lijnen
zijn optreden aannemelijk heeft gemaakt.
Niet eens kunnen wij het b.v. zijn met
's ministers opvatting dat het eigenlijk maar
toevallig is, dat één der bij het zedenmis-
drijf als slachtoffer betrokken meisjes, bij
de mar e c h a u sse e en niet bij de ge-
meentepolitie gekomen zou zijn. Zeer wel is
het mogelijk, dat zij juist in de meening
verkeerde bij de eerste op grooter door-
tastendheid bij een straJvervolging te kun-
nen rekenen. Ook heeft de minister ons van
de geweldige u r gen tie der genomen
maatregelen niet ten volle overtuigd, maar
Zijne Excellentie verklaarde zich ten volle
bewust geweest te zijn van den weerslag,
welken deze zaak in den lande veroorzaken
zou. Niettemin achtte hij zich in het belang
van de rechtszekerheid verplicht in te grij-
pen. I
Alles te zamen kan men het zoowel met .de
door verschillende Kamerleden als door den I
minister geuite' suggestie eens zijn: deze
interpellatie heeft duidelijk bewezen, dat in
onze constitutioneele monarchie openbare
bespreking van werkelijke of vermeende
misstanden mogelijk is en dat op korten ter-
mijn."
De Roomsch-Katholieke bladen toonen zich

zeer tevreden. De "T ij d" zegt, dat de inter-
pellatie een succes is geworden voor minister
Gosel ing.
"D e Ma a sb 0 d e" schrijft, dat minister

Goseling "in overeenstemming is met de over-
weldigende meerderheid van het Nederland-
sehe volk, dat de politie, van welk corps dan
ook, niet anders wil zien dan als een apparaat
in dienst van het gezag, dat gezworen heeft
recht en. wet te handhaven en dat voor de
vervulling van dien plicht verantwoording
schuldig is en die verantwoording ook moet
afleggen, niet in vage redevoeringen, waarbij
alleen applaus is toegelaten, maar in openbare
gedachtenwisseling met de gekozenen des
volks."
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NED E R LAN D ID~ Ossche marechaussee

O N TW·AA K.' In de Tweede Karner
INTERPELLATIE DROP. - HET
ANTWOORD VAN DEN
MINISTER VAN JUSTITIE.

Handhaaf het
Nederlandsch recht

Laat U
niet

door Rome
knechten

Weg met de' coalitie!
De marechaussee te Oss is van haar functie ontheven!
Ziedaar het ontstellend bericht dat geheel Nederland wel moet ontroeren.
Wat heeft die marechaussee toch uitgehaald, dat zulk een strafmaatregel

tegen haar genomen werd, die haar uitermate smadelijk is?
Sleehts kort geleden is de brigade te Oss door H. M. de Koningin

onderscheiden en nu is zij 0 pst r a a i g e zet!
Eewoners van Oss, die zich te beklagen hebben over misdrijven, mogen

zich thans niet meer tot de marechaussee wenden, docb moeten hun
k lachten ter kennis van lie gemeentepolitie brengen, Deze, versterkt door
rijil:sveldwacht, deed Zondag reeds dienst. Zoo werd de veelgeprezen
marechaussee in het om vele feiten beruchte Oss, smadelijk op zij gezet.
Haar kranig en actief optreden ging de justitie blijkbaar te ver en dies
werd een tot nog toe ongehoorde maatregel genomen. dat een geheele
brigade mareehaussee van haar taak ontheven werd.
Wa' zit er achter dat de marechaussee te Oss niet Ianger de verricllte

gruweld3den mag opsporen? Zij heeft nog onlangs de hand gelegd up
den directeur der N.V. Organon te Oss, M. v. Z. ZedesenarnbJen war-en In
het spel, met minderjarige meisjes zelfs!

l\Ioet men het niet teefulohen dat er een corps is dat den moed hel"ft
in te grijpen, 'niet alleen als het Jan Boezeroen, Toon de Soep of Bijs de Sijp
geldt, maar ook als in andere standen de ongereehtigheid woekert!
In Den Haag dacht men er blijkbaar anders over.

HET HEET dat door het optred~n
der marechaussee te Oss gerucht-
makende arrestatdes zijn geschied
zonder grond. Daardoor zouden dan
de belangen der burgerij zoozeer
zijn geschaad en in gevaar gebracht,
dat de brigade, met een staat van
dienst als schier geen ander, moest
gedesavoueerd.
Van geruchtmakende arrestaties

zonder grond is echter tot nu toe
.niets gebleken. Wel werd de bankier
v. d. H., na voor den officier van
ju.."title geleld te zijn. niet opge-
sloten, doch deze Invrijheidstelling
geschiedde volstrekt niet omdat
bedoelde bankler onschuldig was. De
officier te 's-Rertogenbosch oor-
deelde echter de feiten niet van dien
Bard, dat hij tot een langdurige voor-
loonige becbtenis moest overgaan.

De marechaussee bad in dezen
Daar plicM en eer gebandeld en nie-
~ands belangen gescbaad, maar wel
jJit> van het publiek gediend.

Van andere grove fouten Is ook
bip-ts bekend.

Wat zit er toch achter den zoo m-
{:-rJl'Jendenmaatregel, dte een wapen
geldt. dat in hoog aanzien staat, als
bH uitstek betrouwbaar?

Zit Rome er achter!
Vreest Rom e de marechaussee,

omdat zlj dingen weet en aanhangig
~aken zal die geen daglicbt mogen
zien? •

Kan Ro m e bet beter vinden met
'de gemecntepoUtie, als meer In haar
maeht, om te ven:wljgen wat met de
Roomscbe belangen niet overeen-
komt?

wU vragen slechts.
De BltSSche renhtzaak tegen een

Vrouw zijn wij nog niet vergeten,
die voor een bliJer werd uitgemaakt,
omdat zij naar Nederlandsch recht
met een ProtestaJJtsehe man gehuwd
was en aan welke vrouw hare kin-
deren entbouden werden om dat
feit. Roomsch recht gin! boven
Nederlandl'ch reeht,
Zijn te Oss 00 k weer Roomsche

belangen in het sgel?
Vaar werd medegedeeld moeten

bij het zedenschandaal ook eenige
wereldlijke en "geestelijke" voor-
aanstaande personen betrokken ziin.
Zij stonden in nauwe relaties met
v. Z. En de mareehaussee heeft zelfs
die "geestelijken" niet ontzien. do('1]
ben aan een verhoor onderworpen.
lOat deden zij met medeweten van
den officier va!! Justitie.

Is het dlt onderzoek dat misschien
"oor bet gezag der Roomsche "gees-
telijken" niet bevorderlijke dingen
aan het licht zou !{unnen brengen,
èlat gevreesd wordt? Moeten daarom
~(' marecbanssees te Oss worden
)V",g~etrapt. eer de zaak .aan bet
Ikbt komt?
noor den getroffen m..,~tr"!l'el ""fill

*ocn de marechaussees te Oss uil-

gesloten van de behandeling van het
zedenschandaal, waarbij meisjes
beneden de 16 jaar betrokken '7.ijn.

Zoo kan deze zaak dus in de
doofpot!
Indien "geestelijke" en wereldlijke

autoriteiten in Oss blj deze gruwe'len
betrokken zijn, zou het Rome eeren
dat het bevordere dat met kracht
n a a r r e c h t werd opgetreden.
Het roept echter om wraak als het
recht verhogen worden ~ou en in de
doofpot gestoken, wat in andere per-
sonen zeer zwaar zot! worden ge-
straft.
Wellicht zal men trachten het op-

treden tegen de marechaussee te Oss
op allerlei wijzen goed te praten,
maar het zou boekdeelen spreken
indien juist het onderzoek van de
"geestelijke" en wereldlijke voor-
aanstaande personen te Oss tot een
oorzaak geworden is van de kren-
kende bejegening der brigade.

• • •
Het lijdt geen twijfel of als Rome

heerscht, za] alles. ook bet reeht,
voor haar moeten bnil!'en.
Dat toch bet Neèlerlandsche volk

ontwake. Rome is onze grootste
vijand. Veelmeer dan voor socialist
en voor N.S.B.-er heeft ons Protes'
tantsche volk voor Rome te vreezen
en tegen Rome zich te wanenen.
En alles is er in ons land op gericht
Rome sterk te maken. Ret drlng!
In onze universiteiten.. schlt},..1.
zaken, rechtzalen In.
Een krachtig protest ga tegen net

geval te Oss van I!"eheelons volk 011.
Nog zit meer dan een ;iustitieele

.zaak in het duister! Nu wlWdt
Nederland beroerd door de die'!)-
krenkende hanc'ieliDJr ten aansten
van de marechaussee te Gs.". Vnor·
waar dat altes dIent 'fdet tot ver-
sterking van het vertrouwen.

• • •
Wij hebben de marechaussee hoog

te achten. Het wanen, dat juist dez..-r
dagen ziin I!O-.iari~ jubileum vif".roe,
heeft recht op meer waardeering
dan het in den loop der jaren ont-
ving. Het moet zijn zelfstandh,beid
kunnen bewaren en voor niemand
buigen, opk niet voor Roomsche
geestelii~n, nocb voor gemeent",..
politie, die op h a a r terrein te
werken heeft en veeleer in de
marechaussee steun zoeken moest
dan dit wanen tegenwerken ..
Indien bet recht op dl' strate»

struikelt, zalons volk zjjn ond..-r
gang verbaasten.
,",,'ij honen dat in deze dutstere

zaak klaren wiin geschonken zal
worden ell dat o:al worden herstela
wat t"-11onrechte de marechaussee
is aanredaan.

ROME ZEGEVIERT r had ingebracht, blijkbaar niet
veel behoefte, al verklaarde deze
oewindsman dan ook, dat hij het

. Nederlandsche recht voor allen
als geldig beschouwde. De heer
De Geer knapte het wel voor de
Roomsche vrienden op. De A.-R.
hielden zich maar buiten het
debat. Wel vreemd. Immers
ook minister Van Dijk werd er
in gemoeid! Maar och, er zijn
we) meer zaken waarover het
licht niet is opgegaan. De mare-
chaussee moet immers zwijgen I
En de dossiers krijgt de Kamer
niet onder het oog. Zij heeft er
ook geen behoefte aan.

Alle sprekers vielen den
minister bij, uitgenomen de
N.S.B.-ers, die op hun wijze
het gebeurde te Oss onder den
loupe namen.

• •
Met dat al is en blijft de zaak

te Oss een treurvol staaltje van
Roomsche overheersching. Hoe-
zeer ook bestreden van atle
zijden, wij geven gaarne het
oordeel aan de lezers over het
optreden onzer afgevaardigden.
De zaak mag men in den doof-
pot steken, de gevolgen zullen
openbaar worden. Rome zege-
viert. Rome dringt in onze
scholen universiteiten r~
z en mnen. De vijan van de
Hervorming staat voor onze
poorten en dreigt geheel het
land te vermeesteren. De ge-
schiedenis te Oss moge meer zijn
dan een storm in een glas water.

Het Protestantsche volk ont-
wake en schudde het Roomscha
iuk af. eer het te laat is.

Met ernst heeft Ds. Kersten
g'ew~,arschuwd. gelijk blijkt uit
de hier volgende rede. Onze af-
gevaardigde sprak:

Miinheer de Voorzitter!

Het bericht dat de Brigade der Ko-
nlnkliike Marechaussée te Oss van
haar o'Psporing~-functle ontheven is,
beeft ten rechte groote ontroer-ing in
geheel het land gewekt. Dit Is te
meer het geVal. omdat de marechaus-
sée geJdt als een zeer vertrouwd wa-
pen, dat In de meer dan 100 jaren
van zijn besbaan zijn roem in ons
land h'eeft gevestigd. Is het wonder:
dat het Nederlandsebe volk vraagt.
welk gruwelstuk de Brigade te Oss
wel moet bedreven hebben, om zich
een plotselinge ontzetting van de
wa:arneming van haar ambt waardig
te maken als namens -den minister
van ïustltie door den Procureur-gene-
raal bij het Hof te 's-Hertogenbescb
is geschied? Van zulk een ingrijpen
is in ons land nog nooit gehoord Er
zouden wel zeer bijzondere redenen.
ernstige schelmstukken moeten be-
dreven zijn. om zulk een handeling
te rechtvaardigen.
Zulks geldt de betrokken Brigade

te Oss hog te meer. omdat deze zich
zeer verdienstelijk gemaakt heeft.
vooral de laatste jaren. Oss toch was
berucht vanwege zijn roovan en moor-
den Het is' toen de marechaussée ge
lukt. aan de thans gewraakte Brl,gade
nog wel, de schuldigen o~ h. sporen ell
hen achter slot en grendel te brengen
Het gold toen Toon de' ::> en Bij~
de Sijp e.a. van .Jan Boezeroen. Hun
opbergen bracht een ware verliChting
onder geheel de bevolking van Oss en

I omstreken, ja geheel 'ederland heeft
met belangstelling en groote waar-

J
deering het optreden der marechaus-
sée gevolgd. En wat nog meer zegt -
ook al vervult het den Minister met
diepen afkeer. als hij dit telkens weer
leest, ik mag er toch we. op wijzen -
het heeft H. M. de Koningin behaagd
het plichtsgetrouwen succesvolop·
treden te erkennen door een zeer bij-
zondere onderscheiding te verleenen
Dit was een nobele daad van H. M.
Het corps heeft zich die onderschei-
ding waardig gemaakt
Wie had nu kunnen vermoeden. dat

diezelfde rnarechaussée korten tijd
daarna smadelijk van haar functie
zou worden ontheven? M. de V. Ik
herhaal. om zulk een bejegening zich
waardig te maken moet de betrokken
rnarechaussée zich wel aan een ern-
.itlg vergrijp hebben schuldig gemaakt
Van zulk een zich schuldig maken is
·m, echter totaal mets gebleken. ook
.uei uit nel antwoord. dat de Ministel

van Justitie gegeven heeft op de vra-
gen van den heer Wijnkoop. Ook heb-
ben de mededeelingen door den Mi·
nister hedenmiddag gegeven one niet
overtuigd, dat handelingen zijn ge-
pleegd, die een ingrijpen als ia ge-
schied, rechtvaardigen. Dit teit doet
ons vreezen, dat andere motieven in
het spel zijn. Laat ons een oogenbllk
aannemen, hetgeen ik nog niet doe.
dat'de marechaussée wat hardhandig.
misschien wat ontaktvol in een be-
paald gevalopgetreden is. In derge-
lijke gevallen ia het steeds plicht ge-
weest de politioneele rnacht te be-
schermen, zoover dit bruner kan. Het
gezag moet gehandhaafd worden. Op
dat standpunt heeft de Regeering zich
steeds geplaatst. Dat moet ons stand-
punt ook hier zijn.

De minister doelde op hardhandig
optreden der marechaussée, maar in
een geval dat nog in onderzoek ia. Ik
hoorde er ook van. Zelfs werd verteld,
dat bloed zou zijn gespat aan 'n wand.
Bij onderzoek werden deze verhalen,
naar mij werd verzekerd, gelogen-
straft. Er was van niet één bloedspoor
iets te bespeuren. Men had een verf-
vlek voor bloedspatten aangezien. Ook
is van eenige harde bejegening niets
gebleken, al bakt naar vanzelf spreekt
de marechaussée geen zoete broodjes
Tegen hardhandig optreden is te
waken, maar men vergere niet de
uitent moeilijke positie der Konink-
lijke Marechaussée te Oss.
In de mededeellng van den Minis-

ter ia, ik herhaal bet, ana ,een ge·
noegzame grond ,egeven om te recht-
vaardigen, hetgeen ten opzichte van
de marechaussée te Oss ia geschied.
Bovendien al handelde de betrok-

ken wachtmeester dan ook in een on-
derdeel van de zaak van H., aanvan-
kelijk zonder opdracht van den offi·
cier van justitie, de Minister ver-
klaarde toch ook, dat op mededeellng
van den wachtmeester van aanwij-
zingen voor overtreding, de officier
oordeelde, dat tot Inhechtenisneming
moest worden overgegaan. De mare-
chaussêe gaat dua vrij uit.

Eindelijk zijn deze leden van de
Brigade te Oss toch wel in staat ge-
steld, elders hun opsporingsdiensten te
verrichten. Voor andere plaatsen zijn
zij dua wel geschikt. En de zaait
wordt geheel in het duister gehuld,
doordat de marechaussee een abso-
luut stilzwijgen extra 18 opgelegd. Wij
krijgen een eenzijdige voorlichting in
dit geval.
Daarbij komt nu nog het geval van

Mau v. Zwanenberg. Is het geen gru-
wel, dat deze fabrikant zedelijk mis-
bruik maakte van minderjarige meis-
jes? Is dat geen gruwel? Heeft de
marechaussée in dezen niet naar plicht
en gew~ten gehandeld?
Zij heeft ook den heer van Zwanen-

berg niet ontzien, al was deze familie
van den man, die eens van de Regee-
ringstafel genoemd is een onbaat-
zuchtig vaderlander.
De voorzitter: Zoudt u zoo

goed willen zijn dergelijke dingen niet
te zeggen? U heeft zich tot het onder-
werp te bepalen en de familierelatie
heeft niets met de zaak te maken.
Ds. Kersten: M. d. V. Voor dit

optreden verdient de Marechaussee te
Oss toch lof.
En nu komt het ergste nog.
Toen bleek. volgens berichten in de

nieuwsbladen, dat althans een tweetal
priesters van een zedenschandaal niet
onwetend was, al gold het volgens de
verklaring van den Minister niet de
zaak Van Zwanenberg, heeft diezelfde
Marechaussee ook deze priesters niet
ontzien en een onderzoek ingesteld.
Dit deed ingrijpen.
Het gold Roomsche priesters. Ja er

waren, zoo ons in de nieuwsbladen
bericht werd. ten overstaan van de
Marechaussee verklaringen afgelegd,
die in elke andere zaak, althans tot een
verhoor zouden hebben geleid. De Te-
legraaf noemde het een I e u i e n,
dat, zooals beweerd is, uitsluitend één
slecht bekend staand Individu iets ten
nadeele van de beide geestelijken zou
hebben verklaard. Er moeten meerdere
verklaringen zijn afgelegd.
Het Volk meldde: "Bij dit proces-ver-

baal bevinden zich, zegt het blad, on-
derteekende getuigenverklaringen van
hoogst beschuldigenden aard. Het ma-
teriaal was voldoende om tot ingrljpen
-te kunnen overgaan".

De Minister las verklaringen voor,
die niet spreken van strafbare feiten.
Maar waarom dan die geheimzinnig-
heid, waarin alles is gehuld? Waarom
hier het zwijgen opgelegd? En waar-
orn de dossiers niet geopend?
M. d. V.! Wat heeft de Marechaussee

toch misdreven, toen zij op ingediende
klachten haar onderzoek instelde?
Hier wringt de schoen.
Men moge er om heen praten, dit

is de indruk op geheel het Nederland-
sche volk, dat de Roomsche Minister
van Justitie heeft ingegrepen om
Roomsche priesters aan de Marechaus-
see en daarmede aan 't Nederlandsche
recht te onttrekken. Het Roomsch-Ka-
tholieke recht verbiedt een priester
te breng..n voar het wereldlijke ge-
recht
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Minister Goseling nu heeft in deze
zeer droeve zaak zich als zoon der
Roomsche kerk in dienst van dat ka-
nonieke recht gesteld. En dat in ons
Geuzen-land, eens uit Rome's klauw
verlost! Men kan er om lachen. het
ia diepachrljnend, dat ik in deze zaak
gevoel Ik wenscb het aan de Begee-
rm. te zeggen: Nederland heeft recht,
om naar Nederlandsch recht bestuurd
te worden en het ia duren plicht van
onze bewindslieden het Nederlandsche
recht te handhaven. De Minister van
Justitie heeft daarmede, naar het ons
voorkomt, in strijd gehandeld. Moet
dat alles getolereerd worden door den
voorzitter van den ministerraad. Dr.
Colijn? Hier openbaren zich nu dui-
delijk de bittere vruchten van d.
coalitie, waartegen wij steeds gestreden
hebben als tegen een monsterverbond,
Rome eischt het oppergezag. Als het
er op aankomt, gaat het door met z'.in
zaken en trekt zich van niemand ieta
aan. Het heeft mij zeer pijnlijk ge-
troffen, dat de Minister van Defensie
volle instemming betoonde met het-
geen te Oss ia geschied! Het feit ligt
er, dat het ging om priesters aan den
Nederlandschen rechter te onttrekken.
Dit is de diepgaande beteekenis van
deze droeve zaak. De Roomsche gees-
telijkheid en de Miniater van JustJtie
en de Procureur-Generaal van het Hof
van 's-Hertogenbosch werkten saàrn
om het onderzoek naar bepaalde da-
den van priesters in Rome's binnen-
kameren te behandelen en aan 1eD
wereldlijk~n rechter te ont_kkel'

. ZOOver-arlJn nome het in ons land,
dat het voor zich de rechtspraak op-
eischt voor priesters. Dat men vordert,
dat de bisschop zal beoordeelen of di.
twee (en wie zegt hoeveel meer)
priesters schuldig zijn of niet?
Men heeft volgens mededeelingen in

,,Het Volk" gepoogd de Marechausree
te bewegen van verdere opsporing en
vervolging af te zien. Een onderhoud
van 8 uren zou zelfs hebben plaat.
gehad. Maar de manschappen gevoel-
den zich te zeer Nederlandsch ambte-
naar en waren te plichtsgetrouw dan
dat zij voor de onrechtvaardige eischen
der Roomsche kerk bukken wilden.
Toen greep de Minister in. En thana
meldt men ons, dat de geridderde Ma-
rechaussees van Oss worden overge-
plaatst, onder nadrukkelijk bevel
van .... te zwijgen. Verzwijgen wil
Rome. Het Nederlandsch recht is bij
vernieuwing vertrapt.

De Minister heeft gehandeld, alsof
geen Nederland:sch redrt bestaat. Ten
rechte werd in een der ochtendbladen
opgemerkt, dat volgens art. 163 V!lll

het Wetboek van Strafvordering op-
sporings-ambtenaren, en daaronder be-
hooren officieren en onder-officierea
der Marechaussee verplicht zijn aan-
giften van strafbare feiten te ontvan-
gen en door te zenden, hetzij de aan-
klacbt mondeling of schrl1telljk ge-
schiedt. Maar de Minl.6tel: van Justi-
tie maakt dit wetsartikel voor O.
krachteloos. Willekeur zal in Neder-
land heerschen inl>laata \'UI. recht.
Rom.'s wetaevlng ba ateda van het
recbt dezer landen. Zoover III het daB.
nu gekomen, dank zIJ de coaiitie-ge-
nooteD.
!II. d. V.1 Wij moeten 0Da met alle

kracht verzetten tegen bet onttrekken
van Nederlandsche onderdanen aaD
het Nederl.and8che recht; tegen het In-
voeren op NederJanc!sebea bodem V8ll

het Roomsch-Kanonlek. recht. Ook
Roomsche priesters zijn aan den Ne-
derlandschen wetgever onderworpeD.·
En zeker ook, w het IIChandalen be-
treft, gelijk thans in het gedinl ~
Laat de doasiers sprekenI Maar neeaI
dat mag niet. De vrees bekruipt on..
dat in Nederland heerscben duistere
machten. Om politieke beoogtng_ ma.t
alles bedekt. Rome heeft de vrije band.
Nog zijn wij de Boach. reclatzaa1l

niet verg~ waarbij _ 'ROUW ala
een hoer werd neerg~ 0IDdat lEU
naar Nederlandsch recht met een Pro-
testantsch man gehuwd was. Wij Iakea
het, dat Rome in Nederland :meer ell
meer optreedt als ware dit land eeD

Roomsch gewest. Het ia een gruwel in
onze oogen, dat Protestanten ons Geu-
zenland verraderlijk in de macht V8ll

Rome overleveren.
De Voorzitter: Ik zou u willeD.

verzoeken " te matigen _ te beper..
ken..

Rede van Ds. Kersten.
VOOR de interpellatie van

den heer Drop was een
bijzonder groote belangstelling,
die wel bewees hoe diep het in-
grijpen van den minister in den
opsporingsdienst van de mare-
chaussee te Oss beroering in het
land gewekt heeft.

Aanvankelijk had minister
Goseling alleen plaats genomen
achter de ministerstafel. Later
kwam ook de minister van
defensie. om alleen de zaak aan
te hooren. Hij heeft in d~e
hoogst ernstige zaak niet één
woord gesproken.

Op een zestal vragen van den
heer Drop. cl;" door den interpel-
lant kort werden toegelicht, viel
het den minister niet zwaar te
antwoorden. De vragen waren
er wel naar gesteld.

De minister zocht zich geheel
te rechtvaardigen in zijn han-
delingen ten opzichte van de
marechaussee te Oss. Hij zeide
met volle instemming van den
minister van dere'lfde gehandeld
te hebben. Droevig genoeg.

Voorts las mi . te Gos. H SJ.
enkele gedeelten voor uit de
dossiers, die hem pasten. Zelfs
werd het optreden van de mare-
chaussee belachelijk gemaakt
door de mededeeling, dat deze
inzake de arrestatie van den
makelaar Van H. te Oss. V00r
een beweerde verduistering ten
nadeele van een waterschap,
een archief tot 1600 in beslag
wilde nemen Dit moest dan
dienen om aan te toonen dat de
marechaussee op hol geslagen
was. Alsof deze getrouwe
politie-dienaren voor hun t.aak
totaal niet meer berekend
waren! En dit corps heeft nota
bene een bandietenbende weten
op te sporen en schadeloos te
maken, voor welk werk H. M. de
Koningin het met een bijzondere
onderscheiding vereerde... •

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

Schandalen te Oss door marechaussee ont e t
Tot loon voor hun optreden uit Oss weggevaagd

Zoo werd door den tmmsrer
de aandacht gespannen op èen
zaak waarover het niet in rif>
eerste plaats ging. De Kamer
vermaakte zich al in die arrne
sukkels van marechaussees te
OS8. Wij betwijfelen echter of
zij om dit geval van hun 'taak
te Oss zouden ontslagen zijn

•
Wij zijn van overtuiging, dat

indien de marechaussees g_n
onderzoek naar het gedrag van
sommige priesters badden in
gesteld. de maatregelen niet
genomen zouden zijn.

Van de betrokken prieste-l'
deelde de minister mede, dat
gerapporteerd was, dat zij gpen
stro ibare feiten gepleegd had
den. Ook hier weer werd het
ingestelde onderzoek der mare
chaussees in een licht gesteld.
dat, al mochten die prlesters
dan ook niet geheel ouschuldic
zijn. de Ossche politiemannen
zoowat als hollende paarden
voorstelde. Zij ren.len zelfs naar
Den Haag om te onderzoeken

De berichten, die g-eheel O-TIf'

I volk uit onderscheiden nieuws-
I bladen verkregen heeft, wiel pen
op deze zaak een veel schriller
licht. Wij hebben on" ook n<l ,;f'

it'de van rjpn miniRtPr niet kun.
l'en lo"ffiakpn va n ~f' g'pn"wr,·.·
ia'" de maatn'g'e!pn !!(,l"(Hfl''''

sijn ter wille van de Room,,"I1f'
geestel ijkheid.

De minister had aan de h"
strijding van wat Ds. Kersten



Ds. Kersten: M. d. V.! Ik meen,
dat ik geen woord te veel zeg, wan-
neer ik doelap de handelingen van
de Protestanten, die krachtens het door
hen beleden beginsel geroepen zijn den
strijd aan te binden tegen Rome, tegen
de Roomsche politiek en de Roomsche
overheersching.
D e Voo r zi tt er: Als u dat in

een behoorlijke terminologie doet, heb
ik daartegen geen bezwaar.
Ds. Kersten: Wanneer zij dat

niet doen, dan leveren zij ons land
over. En dan plegen zij verraad aan
het Protestantsche beginsel. Het geval
te Oss moet ons volk de oogen open
doen gaan. In elk geval hebben wij te
eischen dat het Nederlandsch recht
gehandhaafd blijft.
De Marechaussee trad in Oss op

tegen ieder inwoner zonder onder-
scheid, die zich schuldig maakte aan
overtreding van de Nederlandsche
wet. Dat is haar thans belet. De Bri-
gade wordt uiteengeslagen en door het
geheele land verspreid. De kracht
dezer mannen moet gebroken. Boven-
dien Is de Marechaussee het stilzwij-
gen opgelegd, hoewel zij krachtens
hun functie reeds tot zwijgen verplicht
waren.
M. d. V.! Helaas, ook de dienaren van

den godsdienst maken zich soms schul-
dig aan ergerlijke feiten. Ik zeg dit
volstrekt niet van Rome alleen, maar
laat de zaak dan eerlijk en naar de
wet behandeld worden.
Wat thans Is geschied te Oss, doet de

Uitoefening van het Nederlandsche

NOG EENS DE OSSCHE
MARECHAUSSEE

Jhr. De Geer In het strijdperk
voor Rome.

recht wankelen. In de handelingen van
den Minister van Justitie blijkt weer
eens zeer duidelijk het groote gevaar,
dat Rome voor ons land vormt. Gaat
deze zaak door, zonder herstel der
gedupeerde Marechaussee; zonder de
Roomsche .priesters en rechters, te
brengen onder ell te dwingen tot hand-
having van het -echt, dat in Nederland
voor alle burgers geldt, dan Is ons
volk van heden af geknecht onder
Rome.

Ik roep geheel het Nederlandsche
volk op, om als een eenig man tegen
de aanmatigingen van Rome zich te
verzetten. Evenmin als 'n Protestantsch
predikant door zijn kerkelijke besturen
alleen wordt geoordeeld, maar door
den Nederlandschen rechter wordt ge-
vonnist, evenmin mag een Roomsch
priester aan den Nederlandschen rech-
ter worden onttrokken.

Ik besluit met een ernstig protest
tegen de volvoering in ons land van
den beruchten Syllabus, waarin o.m.
wordt opgezet tegen het burgerlijk
recht, indien dit niet strookt met de
opvattingen der Roomsche kerk.
Niet alleen Bismarck, maar ook Dr.

Kuyper zeide: "Denk om Syllabus en
Encycliek". En niet zonder reden.
M. d. V.! U waarschuwt, dat mijn

spreektijd verstreken is. Ik eindig dan
met op te wekken, tot den eenpartgen
strijd, opdat thans een einde warde
gemaakt aan Rome's knechting van
ons Geuzenland, dat met het bloed der
Imartelaren Is gekocht.

ONDER DEGENEN, die het voor
de naar onze stellige overtuiging
niet te verantwoorden handelingen
van den Minister .opnamen, behoor-
ook de Chr. Hist. premier, Jhr. De
Geer. Nietiegenstaande, zoo ds.
Kersten reeds gezegd heeft, dat het
Nederlandsche volk den indruk
heeft, dat het onderzoek der mare-
chaussee inzake een klacht over
zedelooze handelingen van pries-
ters te Oss moest gestaakt, ging
de heer De Geer zoover, dat hij
tegen ds. Kersten zelfs het negende
gebod aanvoerde. Ja ziin Ijver voor
de dekking van Rome's priesters
bracht hem er toe, een predikant,
die lange jaren geleden tot een
zware gevangenisstraf veroordeeld
werd en reeds lang is overleden,
uit het graf op te graven en met
naam en van in de Kamer te noe-
men. Dat zoo te doen zeker verre
is van iemands goed gerucht voor
te staan, gelijk de Catechismus bij
de verklaring van het ge gebod
vordert, ontging den Chr. Hist. af-
gevaardigde geheel. Hij kon zich er
bliikbaar ook niet in verplaatsen,
welk leed zijn woorden uitstorten
moeten over de familie van dien
predikant, nu hun naam nog eens
weer in dit verband ten aanhoore
van geheel het land genoemd is.
Dat alles is niet te wijten aan ge-
mis van fijngevoeligheid bij een
hoogstaand man als Jhr. De Geer!
Neen! maar. zijn voorliefde tot
Rome bracht hem er toe, een pre-
dikant uit te spelen tegen schan-
dalen waarvan Roomsche priesters
beklaagd worden. Het is wel droe-
vig en het bewijst, hoezeer de Pro-
testanten Rome naar de oogen zien
en hun eigen beginsel verzaken.

•••
De geheele linkerzijde schaarde

zich eveneens achter den Minister,
de heer Wijnkoop incluis. Geen
wonder, dat sommigen hunner
woordvoerders zich, met dhr. De
Geer, tegen Ds. Kersten stelden.
Het Vaderland maakte er van, dat
het den heeren Wendelaar en Joe-
kes, anders dan ds. Kersten, om
verheldering en waarheid te doen
was. Begrepen? Ds. Kersten Is het
volgens liet Vaderland nIet om
verheldering en waarheid te doen.
Maar de gezaghebbende Liberale
bladen als de N.R.C. en het Han-
delsblad waren niet bevredigd door
het antwoord van den Minister.
Prof. De Vries betoogde in het
Handelsblad van 7 April dat een
interpellatie in dezen geen ophel-
dering kon brengen en bepleitte
een enquete. In het avondblad van
8 April werd eveneens uitgespro-
ken, dat het antwoord van den Mi-
nister geen bevrediging geschon-
ken had en als zeer mogelijk voor-
gesteld, oe alsnog een enquete te
doen instellen.
Over dergelijke uitingen verheu-

gen wij ons. De Liberale Kamer-
leden mogen er een lesje aan ne-
men. Dit is heel wat anders dan de
krenkende taal van het Vaderland.
Het optreden van onzen afgevaar-
digde wordt er in gerechtvaardigd.
Velen mogen onze Kamerleden

met den verslaggever van Het Va-
derland beschimpen en hun optre-
den voor de handhaving van het
Nederlandsche recht ook tegen
priesters aan anti-papisme toeschrij-
ven, zij zullen dit gelaten kunnen
dragen.

Wil men liever verradelljk aan
Rome het land verkoopen onder
schijn van waarheid en verheIde ..
ring, dan hopen wij met onze Ka-

I merleden maar aan de verhelde-
ring niet mede te doen en in dàt
licht niet te wandelen en de waar-
heid door de z.g.n. waarheid niet
laten vermoorden. Men schelde dan
maar wat op ons. De Heere doe
ons waken bij de beginselen der
Hervorming, eens tot een funda-
ment van staat en kerk der Neder-
Ianden gelegd.

Ds. Kersten heeft Jhr. de Geer
van antwoord gediend. Hij zeide
n.l.:

NEDERLANDER
Laat u niet voor-

lichten door die dag-
bladen die met Rom
heulen en
montanen

de U I tr
aan de

macht hel pen,
doch abonneert U 0

!,DE BANIER'
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INTEEKENBILJET.

Naam - ........._ ..._ ------------------

M. de V.! De opme: kingen van
den g.a. den heer de Geer nopen
mU een heel kort woord ten ant-
woord te geven.
De heer de Geer heeft gevraagd,

of hetgeen ik gesproken heb niet
In strijd was met het negende ge-
bod. Wij zijn zachtjes aan wel ge-
wend, dat het negende Gebod te-
gen ons wordt uitgespeeld en dat
wij in het land maar voorgedragen
worden, als waren wij de grootste
leugenaars en lasteraars.

Nu de g.a. de heer de Geer deze
vraag gesteld heeft, hier In het
Parlement, wil ik, zonder mU daar-
tegen te verdedigen, alleen deze
vraag hein stellen, of het betrach-
ten van het Negende Gebod Is, dat
in het openbaar In deze Kamer,
door hem een predikant uit het
graf wordt gehaald en met name
wordt genoemd, die een zware ge-
vangenisstraf heeft ondergaan. Men
leze maar eens de verklaring van
onze Heidelberger Catechismus.

En wat voorts de opmerkingen
van dezen afgevaard: .;de betreft,
het volgende: De g.a. de heer de
Geer stelde de figuur niet juist.
De geachte afgevaardigde gaf 't voor
alsof ik het onmogelijlr zou achten,
dat Protestanten de overtuiging zoo
worden bijgebracht, dat de Minis-
ter van Justitie naar eer en I'ewe-
ten In deze zaak zou hebben ge-
handeld. Zoo is het niet. Ik heb ge'
wezen op de sevaren van de eoall-
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tie, en de oude coalitie beeft naar
mUn stellige overtuiging Rome tot
groote macht gebracht In ons land,
en de partijgenooten van weleer
doen dat nog. No acht r~het plicht,
dat het Protestantsche volk dat
Roomsche Juk afschudt, voordat
het geheel daaronder zal geraken.
Ik wensch. niets af te doen aan het
handelen naar eer en geweten van
den Minister van Justitie. MUn re-
de mag niet worden verstaan als
een aantasting van den persoon des
Ministers. Indien Ik dat gedaan
had, dan zou Ik met uw hamer te
doen hebben gekregen, M. cL v.
Maar Ik stel beginsel tegenover be-
&insel.
Tenslotte, tot mUn spUt heeft Mi-

nister mij niet kunnen overtuigen
dat de Marechaussee te OS8 zich
zoo zou hebben misdragen, dat zij
zich de strenge maatregelen zou
hebben waardig gemaakt, cUe nu
op haar worden toegepast.

• •
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EEN MOTIE werd niet ingediend.

te heerschen, Is nog heel wat ver-
Daaraan had de Interpellant geen
behoefte. Gelijk tevoren te ver-
wachten was,. Is geschied. De Ka-
mer vereenigde zich tot socialist en
communist toe, met de smadeJjjke
wegzetting van de marechaussee te
Oss. Zelfs stak dhr. Wijnkoop een
lofrede af op de handelingen des
ministers. Allen waren het met den
Minister volkomen eens of zwegen.
Alleen de S.G.P. kon zich met deze
handeligen niet vereenigen. Ook de
N.S.B. verzette zich heftig. Toen op
de tribune na de rede van dhr. Rost
van Tonningen in de handen ge-
klapt werd, liet de voorzitter deze
ontruimen. Voor vele belangstellen-
den was dit wel een harde maat-
regel. maar de tribunebezoekers
van de N.S.B. moeten zich houden
aan het reglement van orde.
Nu komen er andere marechaus-

sees te Oss. Deze zullen dan wel
de les trekken, dat zij soepeler
hebben te handelen en vooral de
Roomsche priesters nimmer in hun
opsporings-diensten betrekken. En
de zaak der geesteJjjken tegen wie
een aanklacht was ingediend is aan
verder onderzoek natuurlijk ge-
heelonttrokken. Dat doel is be-
reikt!
Behalve om onze vreeze voor de

handhaving van het Nederlandsch
recht, moeten wij het Ossche geval
diep betreuren, omdat te Oss al-
thans zeer zeker een streng pollt1e-
corps noodig was tot uitroeiing van
de grootste gruwelen.
Nu zullen de gemeente- en rijks-

veldwachters en marechaussee in
zoete rust kunnen samenwerken
onder sanctie der Roomsche geeste-
Hjkheld. Wij gevoelen ons diep ver-
ontwaardigd en verontrust als wij
aan dit alles denken. Waar gaat
het met Nederland heen als plicht-
getrouwe politiedienaren in het op-
sporen van feiten verhinderd wor-
den, als Roomsche priesters er in
gemoeid zijn? Protestanten slaapt
maar voort! Huichelt maar met
Romel

III • •

Wij besluiten met de zeer juiste
opmerkingen van den overzicht-
schrijver in de Nieuwe Rotterdam-
ache Courant, waar deze schrijft:

De rechtszekerheid moge spoedig
eischen, dat men niet te spoedig als
een boef behandeld wordt de
straffeloosheid, die v6ór de komst
van de marechaussees te Oss scheen
te heerschen, is nog heel wat er-
ger. Velen in die gemeente zien
deze flinke mannen dan ook met
lede oogen heengaan. Volgens den
minister verdwijnt met hen "een
stroom VMl. verkeerd gerichten
dienstijver", wij echter denken bij
voorkeur aan de onschatbare dien-
sten, welke zij, dank zij hun Ijver,
aan de gemeenschap bewezen heb-
ben".

• • •
De Roomche bladen juichen. Ge-

holpen door de ontrouwe zonen der
Reformatie vermag Rome in ons
Geuzenland het Nederlandsche
recht op zij te zetten, en naar
Roomsch kanoniek recht te hande-
len en zijn priesters van de Ne-
derlandsche wet te onttrekken.

Zelfs geen opsporing mag t.o.v.
Roomsche priester-schandalen plaats
hebben. Waren die priesters te Oss
schuldig aan de gruwelijke zeden-
schandalen met minderjarige meis-
jes, waarom dan dit niet aan het
licht laten brengen door de mare-
chausee? Juist het plotseling stop-
zetten van den opsporingsdienst der
marechaussee - ieder .I het moe-
ten toestemmen - werpt zulk een
verdacht licht op de handelingen
der priesters. In elk geval had
de marechaussee de vrije hand
moeten gelaten in het vervullen van
haar plicht in het beruchte Oss.

Protestanten, hot! lang nog zult
gij smadeJjjk en verraderlijk de knie
voor Rome buigen? De politieke
koers moet veranderd. Wij meeten
naar Gods Woord terug en naar de
aloude BeJjjdenis op dit Woord ge-
grond. Slaat Protestanten de han-
den in een. Rome staat voor de
poortenl

De S.G.P. heeft niet vergeefs ge-
waarschuwd. Al scheldt men haar
voor anti-papist, laat het u niet
weerhouden haar te steunen.
Nederland wakel

Wei met Rome's overheersching.

G
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DE KWESTIE-OSS_
Naar aanleiding van de kwestie Oss en

speciaal van de houding; daarin aangenomen
door de N.S.B. en de "Telegraaf", bereiken
ons talrijke hevig verontwaardigde uitingen
uit onzen lezerskring.
Wij kunnen dat begrijpen maar er niet aan

denken, deze te plaatsen of den schrijvers
persoonlijk van antwoord te dienen.
Het anti-papisme kruipt nu eenmaal, waar

het niet gaan kan en op een gegeven mo-
ment worden de geesten openbaar.
Dat heeft zijn nut, vooral wanneer men er

de noodige conclusies uit trekt.
En dat zijn in dit geval b.v. deze: dat het

scherper dan ooit is komen vast te staan,
dat het Amsterdamsch sensatie-blad niet
thuis behoort in Katholieke handen noch een
Katholiek in de N.S.B.

t OSS EN •.•••
De a~faire in Oss leidt tot alle mogelijke

verrassmgen en.... combinaties.
De N.S.B. munt op dit gebied uit.

. Dat zij, naast haar miserabele anti-papts-
tîsche hetze, ook, zoowel in pers als in Ka-
mer, voor de komieke noot blijft zorgen, kan
haar tot zekere hoogte als een verdienste
worden aangerekend.
Het stemt tot groote voldoening, dat ook

de groote leider op dit punt niet ten achter
wil blijven.
Integendeel, hij laat ook hier, zooals een

Ielder betaamt, zijn volgelingen ver achter
zich.
Van alles heeft men met de kwestie te Oss

reeds in verband gebracht.
Maar wie zou kans zien om contact te Ip<7-

gen tusschen Oss en de .... Gele Rijders?'"
Dat kan alleen ir. Mussert klaar spelen f'n

hij schrijft in "Volk en Vaderland" onder de
schrikbrengende titels: "De kaakslag in Oss,
De dictatuur van den doofpot" en met vette
letters:

Onafhankelijk in Oss, althans tof op zekere
hoogte - zooals zij nu hebben ervaren -
waren de marechaussees. Dit korps is, wat
karakter en fatsoen betreft, onmiddellijk te
plaatsen naast het korps Mariniers en naast
het korps Gele Rijders. Deze drie korpsen zijn
dan ook evenzooveel doornen in het vleesch
van de politieke machthebbers. Die' korpsen
moeten kapot en vervangen worden door
werktuigen ill: hun hand. Als werktuigen zijn
sinds eeruge Jaren in opleiding de Rijksveld-
wacht en het korps politie-troepen. Systerna-
tisch wordt daar alles bezet door de Staats-
partij; voorloopig krijgt Colijn ook nog een
deel. De Gele Rijders zijn als korps af,';e-
slacht; het bevel is nu overgenomen door een
t~·ouwaanhanger van het politieke Katholi-
cIsme....

Ziezoo: nu is de leider meteen, waar hij
, wezen wil: bij dat aartsverderfelijk politiek
katholicisme.
Nederland, waak! Uw ondergang is nabij!
De "Gele Rijders" zijn geworden tot een

instrument van het politiek katholicisme.
En er wordt nog gelachen in Nederland ...

UIT DE PERS.

Oss.
Het "Handelsblad" schrijft o.m.:

. De interpellatie over het gebeurde met de
marechaussee te Oss en de uiteenzettingen
van minister Goseling hebben vele vragen
waaromtrent in een deel der publieke opi-
nie ernstrge twijfel was gerezen, opgehel-
derd. Vooral de mededeeling van den mi-\
nister. dat hij de betrokken dossiers ter
inzage heeft gegeven aan den divisie-com-
mandant en den inspecteur-generaal van
het wapen der Marechaussee, dat dezen
daarvan sterk onder den indruk kwamen,
en dat de maatregelen ten aanzien van de
brigade te Oss genomen werden na over-
leg met deze t",:,eepersonen, van wie men

toch zeker mag aannemen, dat zij het be-
lang van een rrchtige uitoefening der taak
van hun voortreffelijk corps zullen weten
te behartigen, achten wij van beteekenis.

Het blad herinnert dan nog aan het voor-
stel, door prof. C. de Vries gedaan, die de
affaire te Oss aan niets minder dan een par-
lementaire enquête wilde onderwerpen, en
had het optreden van den minister liever
"tactvoller" gezien. Hiermede is de "Stan-
dard" het allerminst eens. Dit blad schrnft
na den toestand in Oss geschilderd' te heb-
ben:

Deze toestand gegeven, wat was nu de
objectieve plicht van den Minister van
Justitie? Geen andere dan die voortvloeit
uit zijn ambt: het recht te handhaven; de
onderdanen te beschermen ook tegen de
eigen organen der Overheid. Het is prach-
tig, dat de Minister dit zoo snel en afdoen-
de deed. Ook bij ons was de gedachte op-
gekomen, of de Minister niet langs een
anderen weg, die mlnder opzien baarde, tot
hetzelfde doel had kunnen geraken. Na
nauwgezette overweging moeten wij echter
toegeven, dat de gekozen weg de meest
directe was. Terwijl men zich niet de il-
lusie moet maken, dat het mogelijk ware
geweest in deze zaak tot een oplossing te
komen zonder stof op te jagen. Ongetwij-
feld zou een interne maatregel nog meer
. de gemoederen in beweging hebben ge-
bracht, omdat men er een slinksche poging
in zou hebben gezien de marechaussee om
haar optreden tegen een tweetal geeste-
lijken te treffen.
De gekozen maatregel was hard, maar zij

was in het belang van de Brigade zelf.
Zachte heelmeesters maken ook hier stin-
kende wonden. Volkomen reglementair
was de maatregelook, want de Minister
onthief de Brigade niet van een taak, haar
bij de wet opgedragen - daartoe miste hij
het recht - maar hij schorste haar in de
uitoefening van die taak. Straks als de
mutaties zijn uitgevoerd, treedt de mare-
chaussee te Oss weer in al haar rechten en
ook in al haar politioneele plichten.
Nu nog een enkel woord over de wijze,

waarop onze Volksvertegenwoordiging deze
aangelegenheid heeft behandeld. Den heer
Drop komt een woord van lof toe voor
zijn bezadigde interpellatie, die vreemd
was aan politieken hartstocht. Wie mocht
hebben gevreesd, dat de heer Drop in den
stijl van "Het Volk" zou vervallen, merkte
aldra dat die vrees ongegrond was. Het
antwoord van den Minister was zooals wij
dat van hem gewend zijn: Keurig van
vorm, uitnemend gedocumenteerd, over-
tuigend. Het applausje na de repliek was
welverdiend.
De eenigen, die uit deze droeve geschie-

denis politieke munt trachtten te slaan
waren de N. S. B. en de S. G. P. De heeren
Kersten en Rost van Tonningen hadden
elkaar gevonden in hun haat tegen Rome.
Merkwaardig is het, hoe sterk in die krin-
gen het antipapisme is. Van den heer Ker-
sten waren wij het gewoon, van de N.S.B.
kunnen wij eigenlijk niet anders verwach-
ten.

Het blad besluit:

Het antipapistisch relletje is op niets
uitgeloopen. Opnieuw is bewezen dat wie
onvervaard zijn plicht doet volgens eer en
geweten, sterk staat. Saevis tranquillus in
undis!
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Wat Jupiter past, is de os ,nog niet toegestaan. .. Van deze vrije versie
van een bekende zegswijs iis de bovenstaande titel een vriendelijk variant.
Het ziet er anders in Oss niet naar uit, dat er veer reden zal zijn tot
vroolijkheid en tot grapjes.
Maupie Zwanenberg, de schenner en lust-misdadiger van Oss, zit nog fn
de gevangenss, Reeds werden drie psychiaters benoemd om gezamenlijk
en in vereeniging uit te maken, of Mijnheer De Varkensslachter misschien
niet heelemaal toerekenbaar is. Komen onze voorspellingen niet uit?
Hebben wij niet weken gelleden gezegd, dat er een psychiater benoemd
zou worden? Het werden er drie, en die de kronkellngen van de rechts-
pleging kent, hij maakt zich reeds bijna geen iJlusi,emeer over den afloop
van het geding. Verminderd, of in het geheel niet toerekenbaar. Daarna
een particuliere kliniek. Daarna een open deur. Daarna de' vrijheid in
het buitenlat!id.
De kranten, de katholieken voorop, hebben geholpen de marechaussee
in den rug te schieten. Of de arrestatle van den bankier een proefballon
was, een rnanier om gemakkelijker daarna tegen de marechaussee op te
kurnnen treden, een arrestatle pour besoin de la cause, zij weten het niet.
Zij weten wel, dat hier belangen op het spel staan die, koste wat het
kost, gesauveerd moeten worden. De kranten, de kerkelijke overheid en
den Haag spelen samen het verschrikkelijk spel, dat vroeger in Duitsen-
land werd gespeeld, niet beducht voor den even verschrikkelijken afloop.
Zij helpen de onchristelijke, in diepsten grond misschien anti-christelijke
N.S.B. aan argumenten, die ook hier kunnen worden gebezigd, om een
doodelijk ingrijpen in het corpus der kerkgenootschappen zoogenaamd
te rechtvaardigen.
Goseling meent all~ een goed katholiek te handelen, door de feiten, teo
aanzien van enkele kerkelijke waardigheidsbekleeders buiten de publi-
citeit en buiten de openbare beoordeeling te houden. Dat hij zich zeiven
daarbij voorhoudt, dat een behandeUtlig voor de kerkelijke rechtbank
(intem imtituUlt dat de katholieke Kerk in ieder van haar bisdommen
kent) even doeltreffend en mlnder smadelijk en schadelijk is, kan een-
ieder begrijpen, die de ingeboren. liefde en eerbied van den katholiek
voor zijn priesters kent. Dat hij hiermede echter grootelijks schade toe-
brengt ook aan de eerlijke zaak van de Katholieke Kerk zelve, het fS zij.d

democratiscb-'V~rengdbewustzijn niet gegeven het te zien.
De Tijd en De Maasbode juichen over een vergadering van het Katho-
liek Comité voor God in Oss, en pogen hiermede ook het vruchtbaar
werk van dit comité te trekken binnen de atmosfeer van de actueele
politiek.
Tegelijk sust men, 'Soest men, en tracht men voor de ZOO-OOI zoo-veelate
maal de deksel op dit stinkend vat van ongerechtigheid, dat Oss heet,
te doen, In hetzellde avondblad, waarin De Tijd sust en smoest, staat
een advertentie van Zwanenberg . . .. maakt wat smaakt. En het volk
duldt maar, lijdt maar, ondergaat maar en is blijkbaar nog niet genoeg
getrapt.

Het joodsene 'sanhedrin in Oss stelde de zaken scherp: OF ZWANEN-
BERG VRIJ LATEN, HET HEM GEMAKKELIJK MAKEN, OF OOK OE
KERKELIJKE BEDIENAREN DE VOLLE MAAT DER GERECHTIG-
HEID GEVEN.
ZÓÓver kon het komen, zoo kon er koehandel gedreven worden met het
heiiig goed van de gerechtigheid, omdat niet onmiddellijk de volle
zwaarte van het lapparaat heeft gedrukt op hen, die om volk doelbe-

·:s ..

00
wust 'Verdoemen en naar den ondergang voeren.
Wat nu te doen?
Onderhandelen? Transigeeren? Och, men is er reeds druk mee bezig.
Men heeft zich Jmmers 001< niet, afgevraagd of deze spot van een "bur-
gervader" deze "stadhouder" Ploegmakeris eerlijk, onkreukbaar, recht-
vaardig was, maar alleen of hij een PARTIJGANGER was van de Haag-
sche heeren,
Zoo doen deze lieden beter en doeltreffender dan wij het kunnen ONS
WERK. too bereiden zij den dag voor waarop dit arme volk naar de
keel grijpt, omdat het geen lucht meer kan halen. De dag, waarop het'
zich moedig, begeesterd, met een ongekende, door gevaar af onderdruk-
king niet meer geremde hartstocht, zichzeiven recht zal verschaffen.
Menschen in Oss, die van goeden wil zijt, spiegeit U aan het prachtig
voorbeeld van de Utrechtsche studenten, elders in dit nummer beschreven.
Kent Uw kracht, Maakt er gebruik van. Schudt den naam der schande,
die joden en misdadigers U gegeven hebben af, en aanvaardt in trouw en

blijdschap het goede juk van den nieuwen staat!

VAN OLDENZAEL

het wordt steeds fraaier I
HET MOET WAAR ZIJN, dat Mevr. Mau Zwanenberg aan haar personeel
ontslag heeft aangezegd, en een pas heeft aangevraagd voor de Riviera,
HET MOET WAAR ZIJN, dat Sally Zwanenberg. via de 3 psychiaters en
een toegezegde groote gift aan defensie, wil trachten zijn broer Maupie
in een gesticht in Frankrijk onder te brengen.

Aan de, thans op non-actief gestelde brigade-Koninklijke
Marechaussee te Oss werd 1.1. Maandag het volgend telegram
verzonden:

Brigade Koninklijke Marechaussee, Oss.
Betuig dank en hulde voor de actieve en krachtdadige wijze
waarop door U bij wantoestanden in Oss is ingegrepen.

Schafker, Plaatsvervangend Leidèr Zwart Front

bij de prent
niet omkijken, wachtmeester

Achter je rug gaat de jood!S!Cheschildpad voorbij, spottend, groetend, nu
hij weet, dat je de handen gebonden zijn. Langzaam maar zeker kruipt
bij nu verder en verder langs den goeden Nederlandschen grond, de hallg
Lang uitg1estrekt, overmoedig, nu weeral gebleken is, dat geen aanval-
leo hem deeren kunnen.
Zijn rugschild is immers hard en soliede ? Bestaat het niet uit kostelijke,
machtige relaties en reputaties? Is er wel een hoorn zoo sterk, als: dat
wat in den Haag op de departementen gemaakt w(}r~t?
Niet omkijken, wachtmeester. De jood heeft het voorloopig gewonnen,
maar et komen nog andere dagen na vandaag ...



,

VOOR JE KIJKEN • WACHTMEESTER I,

3 MIJN SCHILD EN DE BETROU,WEN •••••



De Officier van Justitie by de ArrondisseTJente-Recht-
bank te B red a;

Gezien het nummer 50 van de vierde jaargang van het ~eek-
blad Zwart Front verschenen te Oist~rwyk d.~. gApril 1938 en
e.ldaar en elders in het Arrondissement Breda in meerdere €xem-
plaren verspreid,waarin op pagina 2 voorkomt in een artikel on-
der het hoofd" 'ïatlIercurius geoorloofd is - past te oea nog
niet tt en eind igend e met de zinsnede : " Schud t den naam cter
Bchancte,die joden en misdadigers U gegeven hebbec afren aan-
vaardt in trouwen blijdschap het goede juk van den nieu\ten
staat!" de navolgende =r: 1 0 e g TIl a k e r E,Burge-
me.ester der gemeente Oes bel.eedigende zinsnede:" men heeft z.ich
immers ook niet af'gevraagd of deze epo t van een "bur-gervaö er"
deze "etadno uder" Ploegmakers eerlyk"onkreukbaar ,rechtve.é:.rdig
was" ,in elk geval de voor dezen beleedigende woorden "deze spot
van een burgervader,oeze stadhouder Ploegmakers;

Overwegende,dat dit oplevert het misdrijf van tteenvoudige
beleed iging, strafbaar ges teld by ar t ikel 266 vallhet 'letboek
van Strafrecht; gepleegd tegen J.F.Ploegmakers,burgemeester
van de gemeente Oss,wonende en zich bevindende aldaar;

Overwegende,dat dit misdrijf alleen op klachte vervclg-
baar ie en de tot klachte gerechtigde tot nu toe terzake geen
klacht heeft ingediend ;

Ove:rwegende,dat hy,Officier van Justitie,.een strafvervcl-
ging wenechelijk 4cbt op gronden aan het algemeen belang ont.-
leend

Gezien artikel 6?a van het Y.etboek van Strafrecht ;
Geeft kennis aan J.F.Ploegmäkers voornoernd,dat door hem,

OffiCie{.van hem Ploegmakers ,binnen acht dagen na ontvangst
van deze kennisgeving bericl1t binnenkomt,dat- zijnerzijdsjeene



strafvervolging bezwaar bestaat.

Gedaan ten Parkette te Breda, 13 'pril 1938

De Officier van Juetitie voornoelJd
w.g • v.d .Dusse~n. )

~~~':

.' ~,

Op heden den zeetienden hpril,1900 acht en dertig
Op last van den Heer Officier van Justitie by de AI'rondisse-
mente-Rechtbank te B red a,
heb ik ondergeteekende~Deu"laarder bij de Arrondiesements-
Rechtbank te 's-Hertogenbosch,wonende te Oss,
beteekend aan :

J.F. Ploegmakers
de bovengenoemde kennisgev:ing , latende ik aan hern in pers0.Q.!l
een afschrift van deze kenrilsgeving alsmede van dit exploit.

De deurvlaard er
get. V.H.Geuren.

Voor afschrift~
De deurw&.arder

/



Mysterie in Oss

Aan de brigade Oss van het wapen
der Koninklijke Marechaussee zijn
de recherche-bevoegdheden ontnomen,
evenals de taak van orde-handhaving
in de gemeente Oss. En bovendien zal
haar samenstelling worden veranderd.
.Zoo krijgen de kranige mannen, die voor
de voortreffelijke vervulling van hun
taak door de Koningin persoonlijk zijn
gedecoreerd, ten slotte stank voor dank.
De regeeringspersdjenst heeft hierover
een communiqué verspreid, dat in raad-
selachtigheid kan wedijveren met de
klassieke uitspraken van het Delphische
orakel. Wat wij er uit meenen te mogen
opmaken is, dat de Ossche marechaus-
see te veel ijver aan den dag zou herb-
ben gelegd en dat zij haar bevoegdheid
zou hebben overschreden. Immers, haar
onderzoek ten behoeve der politie zou
zich hebben uitgestrekt tot personen,
die onschuldig bleken te zijn en daar-
door onnoodig in opspraak werden
gebracht. Men gewaagde van twee
Roomsch-Katholieke geestelijken, die een
dergelijk lot had getroffen en de ban-
kier, die dezer dagen over de tong is
gegaan, zou zelfs wegens aantasting van
eer en goeden naam een halve ton gouds
als schadevergoeding hebben gevraagd.
Laten wij kort en ronduit zeggen, dat
wij, evenmin als iemand anders, geloo-
ven dat dit motief het ware is. Er is
niemand, die niet gelooft dat integen-
deel machinaties achter de schermen
de ware beweegreden zijn. Want VOOr
zoover wij weten, kan er in feite noch
van een overschrijding van bevoegdheid,
noch van een ongerechtvaardigde
schadetoebrenging aan particuliere be-
langen door de marechaussee sprake
zijn. Wij weten niet waar wij ons het
meest over moeten verbazen: over dezeri
schandelijken maatregel op zichzelf, of
over het - laten wij het eens zoo zacht
mogelijk uitdrukken - gebrek aan tact
fi1R

van den minister van Justitie, op wiens
rekening wij deze gebeurtenis wel zullen
mogen zetten. Niets is ons vreemder dan
"anti-papisme". Wij hebben met weerzin
gezien, hoe anti-papistische elementen
uit het "Bra;bantsche zedenbederf"
munt hebben trachten te slaan. Maar
hoe is het dan toch mogelijk, dat een
Roomsch-Katholieke minister den schijn
gaat versterken door den indruk te
vestigen alsof de marechaussee moet
boeten voor het feit, dat zij R. K. geeste-
lijken in haar onderzoek heeft betrok-
ken! Een dergelijke naïveteit is al even
verwonderingwekkend als dit gansche
ingrijpen. Er is meer raadselachtigs in
de politieverhoudingen te Oss en het
staat te bezien, of een en ander door
de interpellatie-Drop voldoende zal
worden opgehelderd. Het denkbeeld van
prof. dr. C. W. de Vries: een enquête
door de Tweede Kamer, verdient dan
ook alle overweging.

~
In troebel water
Van alle kanten wordt er nu munt

geslagen uit "Oss". Wij noemden reeds
de anti-papistische groep, die of ronduit
en ruw-weg Of in honingzoete, quasi-
objectieve en quasi-beschaafde zinsneden
het Roomsche Brabant kenmerkt als
een poel van verderf. Wel een bofje
voor die heeren, dat er nu juist ook in
Zevenbergen een zedenschandaal, waar-
bij een R. K. onderwijzer is betrokken
moest voorvallen! Zonder deze kwe~ti~
nu "academisch" aan de orde te willen
stellen, moeten wij toch wel als onze
stellige meening verkondigen, dat het
een grove onrechtvaardigheid is, Noord-
Brabant als zulk een "poel" voor te
stellen. Er zijn andere, boven-Moerdijk-
sche, plaatsen en streken, waar het wel
èrger gesteld is dan daar! Ook de anti-
semieten roeren zich. Voor hen was het
een kolfje naar hun hand, dat bij het
Ossehe zedenschandaal een Joodsch

industrieel betrokken is. "Het Natio-
nale Dagblad" dient er iederen dag
smeuïge, pornografische pap-à-Ia-Strei-
cher van op. Zoo gaan anti-papisme en
anti-semitisme opgewonden hand-aan-
hand. Zoo wordt er uit alle Ossche
affaires munt geslagen, waarmede haat
en vijandschap worden gehonoreerd .
Maar juist in een tijd, waarin de be-
weging, welker orgaan het "Natiol}ale
Dagblad" is, een van haar kringhuizen
afstaat aan de Duitscha overbeid, als
passencontrölebureau voor in Neder-
land wonende Duitscbers (Bussum) is
eenheid zoo dringend vereischt. Het ver-
standige en gelukkig overgroote gedeelte
van het Nederlandsche volk vindt die
affaires van Oss op zichzelf ernstig ge-
noeg en acht het een luguber bedrijf,
zulke diep-betreurenswaardige dingen
dienstbaar te maken aan oogmerken
die tweedracht en haat zaaien.

~



Te acti-eve Marechaussee?

Onschadelijk gemaakt



OSS HOUDT WEDEROM DE GEMOEDEREN
BEZIG. Maandagavond verscheen in de pers het
bericht dat de geheele brigade van de Koninklijke
Marechaussee, tien man sterk, op non-activiteit
was gesteld. Later bleek dat haar alleen maar het
voor-onderzoek in strafzaken was ontnomen. Door

middel van. den Regeeringspersdienst heeft de
minister van justitie als motief voor dit opzien-
barend besluit vermeld, dat bij het opsporings-
onderzoek door de brigades "methoden werden
toegepast, waardoor rechtmatige belangen van
burgers op pijnlijke wijze werden geschonden".
Niemand zal beweren dat deze zaak vrij is van
duistere punten. De katholieke bladen wijzen er op
dat er inderdaad ten onrechte personen zijn ge-
arresteerd en dat bij het onderzoek Amerikaansche
methoden zijn toegepast, die men tegenover "zware
jongens" eerder in praktijk brengt dan bij groet-
industrieelen en bankiers. Andere couranten achten
het merkwaardig dat minister Goseling ingegrepen
heeft op het moment dat het onderzoek zich over
twee Katholieke geestelijken en enkele andere voor-
aanstaande inwoners van Oss dreigde uit te strekken.
Wat ook in dezen de waarheid zij, het komt ons
voor dat Nederland ten zeerste gebaat was bij een
openbare behandeling van deze affaire. Het "cIair-
obscur" datmen op een schilderij van Rembrandt mag
bewonderen, was hier allerminst op zijn plaats. Deze
zaak in den doofpot te stoppen, beteekent dat men de
demoeratie een kwaden dienst bewijst en in de kaart
speelt van de actieve fascistische bewegingen onder
het Nederlandsch katholicisme. De Tweede Kamer
heeft dit ingezien. De sociaal-democraat Drop was
in de gelegenheid gesteld, j.l. Donderdag een
interpellatie over deze affaire te houden.

De minister kreeg na een gematigde inleiding
van den interpellant ruim gelegenheid om zijn
beleid te verdedigen. Zijn opmerking dat uitter-
aard zekere dossiers geheim moesten blijven, was
weinig geëigend om de bestaande ongerustgeid
weg te nemen. Oppositioneele sprekers van zeer
diverse pluimage hebben daar op gewezen. Het
zou dan ook niemand verbazen wanneer dit muis-
je nog een staartje heeft.
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1.'V1-'~BWEER EEN~
Aan de te Oss gevestigde kranige brigade

van de tweede divisie der Kon. Mare-
chaussee, die nog korten tijd geleden voor t

haar daar ter plaatse zoo uitstekend ver-
richt werk door H.M. de Koningin gehul-
digd werd, is een wel zeer grievende be-
handeling ten deel gevallen, waarvan de
rechtmatigheid van officieele zijde helaas
nog geenszins aangetoond is.

1 Is het wonder, dat deze, na de door de
Kon. Marechaussee te Oss op zoo uitmun-
: temde wijze verrichte groote schoonmaak
wel zeer opmerkelijka beslissing tot veler-
lei geruchten aanleiding heeft gegeven, ge-
ruchten, die overigens- in de hand gewerkt
worden door de uiterste vaagheid van het t

communiqué der "hoogste ter zake be-
: voegde autoriteit?"
I Grove fouten, welke een zoo grievende
j desavoueering van de Kon. Marechaussee
, te .Oss zouden rechtvaardigen, zijn, haar
algemeen verzekerd wordt, niet begaan.

De ontneming aan de Marechaussee
van het vooronderzoek in eenige be-
langrijke strafzaken zou dan ook
meer een gevolg zijn van geheel
andere belangen, welke onmiddellijk
samenhangen met de strafzaak tegen
een der directeuren van het Zwanen-
berg-concern, M. van Zwanenberg,
die wegens het plegen van onzede-
lijke handelingen met minderjarigen,
dank zij het kordaat optreden der
Kon. Marechaussee, is I ingesloten.

'11 het officieele communiqué wordt dan
lok inderdaad gewaagd van rechtmatige
ielangen van burgers, die op pijnlijke wijze
zouden zijn geschonden.
Naar "Het Vaderland" van goed inge-

lichte zijde zegt vernomen te hebben, kwa-
men bij het vooronderzoek enkele zaken
aan het Iicht; welke den' brigadecomman-
dant der Kon. Marechaussee te Oss aanlei-
ding gaven om, in verband met de door den
;verdachte Van Zwanenberg gepleegde mis- i

drijven, een onderzoek in te stellen naar de I'
gedragingen van eenige vooraanstaande
personen, die met Van Zwanenberg nauwe
relaties onderhielden. Tot arrestaties heeft
dit onderzoek niet geleid, doch wel zijn
eenige der hierbij betrokken personen met
medeweten van den officier van justitie.
die de zaak tegen verdachte v. Zwanenberg
in handen heeft, 'door de marechaussee ge-
hoord als getuigen met de mogelijkheid, dat
zi] verdachten zouden worden. Door dit
onderzoek had de zaak tegen v. Zwanen-
berg het voorkomen, te zullen uitgroeien
tot een schandaal van veel grooter omvang.

NU zou juist dit onderzoek de oorzaak
zijn van de aan de brigade Oss ten deel II
gevallen grievende bejegening, waarbij als
eigenlijk motief zou zijn aan te voeren, dat
door het ingrijpen der Kon. Marechaussee
de belangen van hooggeplaatste personen op
het spel stonden of althans door de wijze
waarop het onderzoek moest plaats vinden,
zouden kunnen worden geschaad.
Het schijnt ons met het oog op dit alles

wel zeer wenschelijk toe, dat over deze zaak
het licht opgaat. Uit het vage communiqué
is geenszins op te maken, of de genomen
beslissing berust op een grondig onderzoek
oLslechts mededeelingen van eenige per-
soonlijkheden. Blijkt het eerste niet het ge-
val te zijn, dan heeft in de eerste plaats de
kranige brigade Oss en in de tweede plaats
ook de openbaarheid er recht op, dat een
onderzoek, dat niets te verzwijgen heeft,

l
ook al behoeven daarvoor nog geen namen
genoemd te worden, alsnog wordt ingesteld. I



VAM HET BINNENHOF

door HAGANUS.

Minister Steenberghe als realist.
ZÓrgelijke financiële perspee-
'\ieven.
De homogenitett van het Ka-
binet.
De Osse affaire.
Minister GoseUng wint het pleit.
Een ~elletje van de- N S. B,

De grote rede, waarmee mintster
Steenberghe de vorige week zijn begro-
ting verdedigde heert ongetwijfeld een
goede indruk gemaakt. Zij getuigde van
een diepe werkelijkheidszin, maar toch
ook van een gezond optimisme, dat een
uitlng was van eigen kracht en van
vertrouwen in ons land en volk en in de
toekomst.
Niet ten onrechte beweerde de heer

ter Haar, dat deze minister een andere
koers volgt, dan steeds door den heer
oonm was bepleit. Inderdaad deze mi-
nister is niet voornemens nog langer
wierook te branden voor Genève, Oslo
en Ouchy en men moge di,t betreuren,
maar een ieder, die met de werkelijk-
heid rekening houdt kan niet anders
doen. Al te veel heeft men terwille van
deze internationale heilige huisjes de
Nederlandse belangen opgeofferd. De
laatste poging, door minister Colijn het
vorige jaar nog weer ondernomen om
oucnv wat nieuw leven in te blazen is
op niets uitgelopen. De verwachting, dat
Engeland en de Ver. Sta{en de weg van
de meest begunstiging zou opgaan en
zich ook wel van de reciprociteitsge-
dachte af zouden keren, zijn schone il-
lusies gebleken. Met al die fata morga-
na's wenst de heer Steenberghe geen
rekening, 'te houden, maar evenmin is
hij beretä de weg op te gaan van 'het
andere uiterste, door den heer Blomjous
bepleit, die alleen in een volle honderd
procent bescherming nog enig soulaas '
ziet voor ons bedrijfsleven, De minister
ziet de zaak zo breed mogelijk en hij

len zullen ons economïscn leven nog wij een groet deel van onze niet-kath.
verder ontredderén en het pogen van pers geloven, dan zaten daar achter de
minister Steenberghe ons bednirsleven ministertafel in den Haag een stelletje
gezond en rendabel te maken, opnieuw botterikken, die uit een oogpunt van
doen mislukken. En naar we vrezen bet benepen partijbelangen, een mare-
aantal werkelozen eer doen eoenemen. chaussee-brtgade, die verdienstelijk
dan verminderen. Afgezien van het zeer werk had gedaan, in de uitoefening van
onbillijke, niet het minst tegenover het haar dienst schorste en overplaatste.
grote gezin, wanneer straks de omzet- Een kind had kunnen begrijpen, dat de
belasting, zoals de minister wil, opnieuw minister wel zeer sterke argumenten
wordt verzwaard en de personele belas- Voor deze 'handeling moest hebben, om-
ting, beide belastingen die met de draag- dat natuurlijk verwacht kon worden,
kracht absoluut geen rekening houden. d~t een storm van verontwaardiging
De heer 'I'eulings heeft namens de kath. daartegen zou opgaan, vooral nu de ma-
fractie reeds een duidelijk geluid doen recnaussee ook tegen een tweetal pries-
neren, dat de kath. fractie aan een der- ters was opgetreden.
gelijke fiscale politiek met nieuwe be- Deze had minister Goseling dan ook
zulnigingen niet zal kunnen meewer- inderdaad en reeds zakte onder de
ken. Waarbij de sociaal democraten zich eerste rece van dezen minister het hele
aansloten. De heer Teulings pleitte in- antr-çathoueke relletje zichtbaar als
plaats van deze maatregelen een defen- een xaarrennuts ineen. Trouwens het
sielening, desnoods renteloos en een viel reeds op, dat de soc. demo interpel-
weerbelasting. Van deze heffingen wilde lant reeds 111 zijn inleiding tot zijn in-
minister de Wilde niets weten, zij zou terpellatte een heel wat soberder en
een grote rompslomp veroorzaken en voorzichtiger toon liet heren, da.n de
weinig opbrengen. Ook van een defen- soc. c.em, pers en ook de liberale spre-
slelening was de Minister geen voor- keI' ce heer Wendelaar, maakte zich
stallder. Ook de heer de Geer bestreed durderijk los van de felle oppositietoon
dit plan van de kath. fractie met na- in een groet deel van de liberale pers.

Het is helaas een bitter noodlot, dat druk. SommigÈm zouden na twee jaar Zoals' we boven reeds zeiden, stond
de politiek van minister Steenberg1le in uitle-en, anderen zouden gedurende 40 ramtster Goseling heel sterk. Allereerst
zo helangrtjke mate wordt gehandicapt jaar geen rente van hun geld krijgen. rafelde hij het Telegraaf-fabeltje uit-
door onze, zorgelijke financiële toestand. De heer de Geer meende, dat wanneer een, dat omtrent dit optreden tegen de
Daarover heeft deze week minister de de Regering dit plan opvolgde, zij de marechaussee-brigade, een verschil van
Wilde een boekje open gedaan en dat grootste staatsloterij, die we ooit gehad mening zou bestaan tussen den minister
was alles behalve bemoedigend. De ver- nadden, invoerde. Alleen deze opmer- Van Defen.sie en Justitie. De minister
wachte .economische sanering is uitge- king Was afdoende om de ant. rev. mi- verklaarde met grote nadruk dat het
bleven en de rijksmiddelen vertonen nister VOWgoed kopschuw te maken Kabinet in deze volkomen eenstemmig
weer een neiging tot teruggang. En te- VOOl" het kath. plan. dacht over deze zaak en de getroffen
gelijkertijd dwingt de gespannen inter- Zo Zien we intussen, dat op dit zeer maatregel de instemming had van al
nationale teestand ons tot een zeer be- belangrijke terrein van de regermgspo- zljl1 ambtgenoten.
langrijke verhoging der defensieuitga- litiek er tussen de drie rechtse groepen Komende tot de feiten, bleek al dut-
ven met 60 tot 70 millioen per jaar. Voor geen homogeniteit bestaat. En we vre- delijk, dat het volkomen juist was, het-
1939 becijfert minister de Wilde weer zen, dat straks bij de interpellatie van geen de minister aan het slot zeide, dat
een tekort van 70 milhoèn en wanneer prof. van Gelderen over een krachtiger het de Osse brigade, na de overdreven
daarin niet wordt voorzten; zal dit in regeringsbeleid ten opzichte van de be- lof in sommige sensatiebladen op hol
de komende jaren belangrijk stijgen, strijding der werkeloosheid, de rechter- geslagen scheen. Daarbij werd de ani-
want tot 1944 lopen onze defensieuitga- zijde Ook wel weer uiteen zal vallen. mosttelt tussen de brigade der mare-
ven nog steeds op. Maar hoe zal ,dit for- chaussee en de gemeentelijke autoritei-
midabele tekort weggewerkt WOrden? Donderdagmiddag hebben wij de ten op een dergelijke wijze op de spits
De minister heeft slechts twee moge- "question brülante" gehad, de over- gedreven, datei: voor het gemeenteper-
lijkheden, belastingverhoging en ver- plaatsing en tijd{!lijke schorsing van de seneet een rechtzekerheid eigenlijk niet
dere bezuiniging. Maar beide maatrege- marechaussee-brigade te Oss. Mochten meer bestond. Voor futiliteiten. waar-

tracht een economische poUtiek te voe-
ren, die zowel de industrie als de han-
del en de landbouw op nationale grond-
slag ten goede komt. Hij wenst geen
dezer drie takken te bevoordelen ten
koste van de andere en tenslotte als er
een oompromis tussen verscbillende be-
langen gesloten moet worden, laat hij
het zwaarste wegen, dat ook het zwaar-
ste is.
Alleen ten opzichte van het grote pro-

bleem der werkeloosheid hadden we
gaarne een actiever geluid gehoord. Niet
dat de heer Steenberghe daarvoor geen
open oog heeft en niet alles doet, wat
in zijn vermogen is, maar wij menen,
dat dit vermogen groter zou kunnen
zijn, indien het Kabinet dezen bewinds-
man wat meer armslag gaf. De miräster
meent, dat de beste weg om de werke-
loosheid te bestrij den is, het treffen van
maatregelen, waardoor ons bedrijfsleven
weer gezond en rendabel wordt. Dat is
ongetwijfeld het geval, maar het is een
lange weg en de vraag is, of dat grote
Ieger van werkelozen zo lang kan wach-
ten en ook of onze volkskracht het zo
lang kan uithouden.

VOordikwijls nog elk bewijs ontbrak,
werden gemeente-ambtenaren naar 4e
marechaussee-kazerne opgebracht en
daar onder verhoor genomen. :En vaak
lang niet op zachtzinnige wijze. Het was
zo bar, dat reeds het vorige jaar de Of-
ficier moest ingrij pen en aan de mare-
chaussee moest verbieden, nog langer
zaken te instrueren tegen gemeenteper-
seneet. Toen ging de brigade, Inplaats
van deze ernstige waarschuwing ter
harte te nemen, zich werpen op andere
eerzame burgers. Men had ziCh blijk
baar daar een idee fixe gevormd, dat
alle inwoners van Oss tot de misdadi-'
gerswereld behoren. Zelf.s priesters wa-
ren niet meer veilig. Op aanklacht v '
een onguur individu, die reeds 18 ver-
oordelingen achter de rug had, werd
tegen een tweetal priesters een Instruc-
tie geopend, terwille van een feit, dat
niet alleen van weinig betekenis was,
maar bovendien reeds verj aard was e
indien het was gepleegd, niet eens meen
vervolgd kon worden. Toch werden zelfs
kinderen opgeroepen, die met deze aan-
klacht tegen de presters op de hoogte
werden gesteld en werd getracht van
hen verklaringen los te krijgen. Is het
wonder, dat de verantwoordelijke auto-
riteiten toen ingrepen en deze mare-
chaussees elke bevoegdheid ontnamen?
De gehele Kamer was overtuigd van
deze noodzaak, alleen de N.S.B. die het
duidelijk alleen om de rel te doen was en
voor wie alle argumenten, als niet bruik-
baar in hun agitatie, doelloos waren,
zette het heibeltje met een rede voort,
tot grote verontwaardiging van de Ka-
mer. Men bad blijkbaar voor enkele
supporters gezorgd op de tribune, die
echter na de eerste bijvalsbetuigingen
ontruimd werd. Deze enscenering der N.,
S. B. stelt de zaak in het juiste licht.
Tot diepe beschaming van de z.g. grote
pers.

De Kon. marechaussee te Oss.
Het vertrek.

Door weinigen opgemerkt, nebben de
wachtmeesters dl' brigade Oss van de
Kon. Marechaussee Vrijdag, in de loop
van de middag de Marechausseekazerne
verlaten, teneinde zich naar hun nieu-
we standplaatsen te begeven. Spoedig
nadat het oräctëïe bericht der over-
plaatsing bekend was geworden, nebben
vele personen uit alle lagen en standen
der bevolking zich naar de Marechaus-
seekazerne begeven, teneinde de schei-
dende politiemannen de hand ten af-
scheid te drukken.



Uit hei Parlement.

ER IS NIET VEEL WERK AAN DEN WINKEL.

De Ossche kwestie van de baan.

De zitting van de Tweede Ka.mer heeft
deze 'week meer tijd in beslag !genomen
dan verwacht werd, want, zooals w.e een
vorige maal reeds schreven, veel werk
heeft het parlement tot heden in samen-
werking met dit kabinet, niet te verrich-
ten. Als de interpellatie over de mare-
chaussée's te Oss er niet bij was gekomen
waren de dames en heeren Woensdag
reeds weer naar huis gezonden. Het is
goed dat deze interpellatie gehouden is,
al begrijpen we niet de groote belang-
stelling van soclaltsten, communisten en
nationaal-socialisten voor deze kwestie.
Zij komt ons wat verdacht voor. Het feit
dat de minister ter verantwoording kan
worden' g-eroepen, als men meent dat er
onrecht geschied is, of door een bepaalde
handeling het noodzakelijke vertrouwen
in de regeertrag zou zijn geschokt, is een
van de belangrijkste beginselen van het
parlementaire, stelsel in een demoera-
trschen staat.
Het recht van interpellatie heeft

de Kamer ten allen' tijde, maar doordat
zij nu toevallig bijeen was kon er snelter
gebruik van worden gemaakt waardoor
naar wij hopen eindelijk eens een eind
zal komen aan de verhalen over Oss.

Klein goed.
Met de behandeling van wat men in

het parlement "Klein goed" noemt werd
deze week begonnen. Het waren alle
wetsontwerpen en adressen waarover
wemig %esproken werd, maar die daarom
toch. met zonder beteekenis waren. Dat
de ~leuwe mtnlster van Waterstaat zich
ber~ld verklaarde, om overeenkomstig een
advies van een commissie voor enkele
verzoekschriften, de Zuiden;eesteunwet
ook van, kracht te verklaren voor de 00-
drij"~TeI?- benoorden den afsluitdijk, is een
besllssl!lg van verstrekkende beteekenis.
RegeerIng na regeerlng heeft zich hier-
tegen verzet, daarbij gesteund door een
~roo~ aan.tal Kamerleden, niet omdat zij
In dlt bijzondere geval deze mensch en
niet wiJden steunen, maar omdat de
regeertng steun en schadevergoeding dan
ook in. andere gevallen zooals bij de I
Maaskanalisatie niet zoU k,unnen wei-I
geren, want ook daar zijn tal-van be-
drijven door OY~J;'heidshande1ingen ge-
schaad. Toen et volop geld was kon men
het nu verkregene van geen bewindsman
gedaan krijgen en nu de schatkist met
groote tekorten 'zit, gaat het wel. Een
bewijs voor de juistheid van het gezegde:
"Hoe: kalel, hoe l'oyalel~".

I .' E-en eehee,
Een, 'eèhlè tééd de mi~ister van Bin:-'

.nenlandsc,h$ Zaken.' dIe met :net vóorstel
g~komen. was ee~ reservefonds te vormen
Uit de wmsten die bij den dienst Van de
Posterijen, Tèlegra'fle en Telefonie ge-
maakt werden. . .

De ~amer was het daar beele-
maal met mee eens. Het is een staats-
bedrijf zoo werd betoogd en daar hoort
~een reservefonds bij thuis. als er winst
l~ dan moet deze dienen voor verster-
kIng van's lands financiën. De minister
mo~ht aan~oonen, dat er reeds groote
k.~Pltalen III .het bedrijf geïnvetteerd
zun, dat dus in de praktijk al jaren pleegt
te geschieden wat nu gevraagd werd, het
ihielp, hem allemaal niets,. de ,geheele
~amer', UItgenomen de chrlstelijk-hlsto-
rischen, 's ministers partijgenooten en
t~ee anti-revolutionnairen kozen zijn
!ZlJde,omdat men hem niet alleen wilde
Iaten staan. Heel wat gemakkelijker had
het minister Goseling, die zonder moeite
het wetsontwerp, dat nog van zijn voor-
~anger afkomstig was en de samenstel-
hng van de rechterlijke colleges regelt,
zag aangenomen; al vond men het jam-
:mer:.dIÜde klassefndeeltng VOOrde rech-
terllJke ambtenaren bleef bestaan Op-
!heffi!lg zou ! 25.000 vrgend voor h~ogere
salarissen en daarvoor was geen geld.

Defensieuitgaven.
Pe defensieuitgaven slokken alles op

en veroorzaken dan nog een belangrijk
tekort op de. begroottng; zoodat de mi-
nister van Fmanclen verplicht is de be-
lasti~gschr~f voortdurend aan te
draaien, ntettegenstaands hij reeds
meermalen ~eweerd heeft, dat het niet
meer gaat. Zijn voorstelom de opcenten
op de Inkomsten- en de dividend en tart-
tième-belasting maar weer te verhoogen
werd wel is waar aanvaard maar door
niemand toegejuicht. Er moeten daar- I
over is men het eens, voor de defensie j
offers worden' gebracht maar het be-
zwaar is, dat tot de versterking besloten
ts, zonder dat et' een dekkingplan be-
staat: Dt; nu voorgestelde belastingver-
hoogmg 18 wel is waar tijdelijk VOOreen
J~ar,. maar de ondervinding' leert, dat
niets .een langer Ieverr heeft dan de
tijdelijke maatregelen. De kansdat deze
belastrngverhoogfng in 1939 vervallen
zal is dus wel zeer gering, Aan de voor-I
stellen zelf is maar weinig aandacht ge.,'
schonken, maar zooveel te meer aan de
verdere plannen van den minister daar
}'lij v~)(~r1939 dekking moet zoeke~ voor
45 mlllioen meerdere defensieuitgaven in
vergelijking met 1937, niet mede gere-
kend de uitgaven die uit het Defensie-
fonds geschieden.

Een proefballon.
Een proefballon werd er naar de mee-

ning van velen door den minister opge-
laten door zijn mededeeling dat bij over-
woog een ifer.hooging van de omzet- en
de grondbelasting. We gelooven dat het
geen proefballon was, want dat er reeds
toe besloten is en dat de Kamer binnen-
kort de wetsontwerpen ter behandeling
k.~ijgt. Mocht het echter wel het geval
ann geweest, dan is het ballonnetje niet
~pgegaan, want de geheele kamer -voelde )

niets voor deze belastingen. Van bezui-
niging op andere staatsdiensten werd
evenmin heil verwacht. Men kan. zooals
sommige sprekers den financieelen toe-
stand mlnder somber zien dan de regee-
ring en mogelijk is hij dat ook in verge-
lijking met andere landen, maar wij zijn
in ons finantieel beleid nu eenmaal wat
solieder en eischen een sluitend budlget.
Tegen een heffing ineens, een gedwongen
Ieenmg, een verhooging van de success ie-
of vermogensbezwaren, terwijl van een
weerbelasting als binnenkort ieder Ne-
derlander zUil deel zal moeten dragen
bij de verdediging van het land, niets
meer te verwachten valt. De minister
staat voor een haast onmogelijke taak,
terwijl de Kamer hem de uitvoering
daarvan niet gemakkelijk heeft gemaakt,
al aanvaardde zij de thans voorgestelde
belastingverhooging zonder stemmen.

De Ossche kwestie.

De feiten betreffende Oss door den mi-
nister in een goed gebouwde rede van
langer dan een uur naar voren gebracht
waren van een zoodanigen aard, dat
ieder weldenkend mensch, maar zeker
ieder die het recht wil handhaven en
den burger wil vrijwaren voor willekeur
direct moest toegeven, dat ingrijpen van
de overheid hier noodig was. Zelfs de
schijn voor partijdigheid, omdat er twee

geestelijken bij betrokken waren, mocht
de minister ntet ult den weg gaan en
dat heeft hij ook ,niet gedaan. De feiten
zelf zullen we hier niet nog eens opsom-
men want men heeft ze in het verslag
kumien lezen, alleen moet gewgd worden
dat de minister ze zoo sober mogelijk
heeft vermeld en geen woord er over
heeft gezegd, wat niet ten volle ver-
antwoord was. De minister kan, al is hij
overtuigd, dat iemand niets heeft g,e-
daan, niet zeggen dat hij niets gedaan
heeft, maar alleen dat geen enkel straf-
baar feit gevonden is. want alleen daar-
over heeft het onderzoek zich uitge-
strekt.. Voor den burgemeester van Oss,
den :leer Ploegmakers, die in de laatete
weken in tal van organen heel wat te
hocren heeft gekregen, moot de verkla-
ring van den minister, dat flet hem niet
aan tact en voortvarendheId heeft ont-
broken, zooals ook door den Commissaris
van de Koningin is verklaard, een groote
voldoening zijn.
Onder doodsche stilte heeft de heer

Joekes de agitatie van de nationaal-
socialisten in deze kwestie scherp belicht
en veroordeeld, terwijl minister de Geer
domlné Kersten een afstraffing toe-
diende, welke een algemeen aonlaus bij
de leden ontlokte,' maar het was boter
aan de galg, want deze heeren blijken
daarvoor niet vatbaar.
Het eenige middel is in de komende

dagen geen aandacht te schenken aan
hun geschrijf dan bestaat de kans dat
de rel van Oss spoedig tot het verleden
zal benoeren.



Ossche brigade uiteen,

Vertrokken naar nieuwe
standplaatsen,

(Van onzen correspondent).
'Oss, 8 April. - Nauwelijks door het pu-

bliek opgemerkt,. heeft het personeel der
Kon. Marechaussee van de brigade Oss in
den loop van den Vrijdagnamiddag de
kazerne verlaten om naar zijn nieuwe stand-
plaatsen te vertrekken.
Nadat de mutaties bekend waren gewor-

den, hebben velen van ie gelegenheid gebruik
gemaakt om den scheidenden politieman-
nen de hand te drukken. Voornamelijk het
vertrek van wachtmeester De Gier, die door
zijn beminnelijk en tactvoloptreden, de har-
ten van velen heeft weten te winnen en
sedert 1924 onafgebroken te Oss is werk-
zaam geweest, wordt als een groet verlies
gevoeld. In vele gezinnen, welken de wacht-
meester met raad en daad ter zijde was blij-
ven staan, wordt zijn heengaan oprecht be-
treurd.
De gezinnen der politiemannen vertoe-

ven nog te Oss en zullen binnen eenige
dagen vertrekken.
Inmiddels zijn ~rigade-commandant Min-

tjes en verschillende nieuwe manschappen in
de kazerne gearriveerd:



Rechtsche partijen zijn tevreden.

Persstemmen over de
DE bladen van de coalitiegenooten der R, K.

I Staatspartij zijn - uiteraard! - tevreden
over het verloop der interpellatie-Drop over de
zaak-Oss in de Tweede Kamer. Vooral "D e
Sta n d a a l' d" (a.r.) stelt zich achter minister
Goseling en aanvaardt klakkeloos diens be-
schuldigingen en de argumentatie van zijn be-

Ileid. Het blad noemt de zaak-Oss "een anti-
, papistisch relletje", dat "op niets uitgeloopen"
is en neemt de ministerieele constructie over:
de marechaussee te Oss is te veel door de pers

r in de hoogte gestoken:

I
En zie, de mannen, die hun plicht doende

de misdadigers overwonnen hadden, vielen
ten prooi aan de matelooze lof. Zij zagen zich
uitgroeien boven de beteekenis van een ge·
wane brigade. Het oog van Nederland was op
hen gevestigd, het algemeen belang lag in
hun handen.
Toen zijn zij afgeweken van den weg, dien

de plicht hun voorschreef.
Het blad meent, dat uit de rede van minister

Goseling volkomen duidelijk geworden is, dat
de brigade te Oss de regels, waaraan zij ge-
bonden is, met voeten heeft getreden, en haar
politioneele taak niet meer overeenkomstig de
stringente voorschriften vervulde.

Dat is één zijde van de zaak. Deze toestand
gegeven, wat was nu de objectieve plicht van
den minister van Justitie? Geen andere dan
die voortvloeit uit zijn ambt: het recht te
handhaven; de onderdanen te beschermen ook
tegen de eigen organen der Overheid. Het is
prachtig, dat de minister dit zoo snel en af-
doende deed. Ook bijl ons was de gedachte
opgekomen, of de minister niet langs een an-
deren weg, die minder opzien baarde, tot het-
zelfde doel had kunnen geraken. Na nauwge-
zette overweging moeten wij echter toegeven,
dat de gekozen weg de meest directe was.
Terwijl men zich niet de illusie moet maken,
dat het mogelijk ware geweest in deze zaak
tot een oplossing te komen zonder stof op te
jagen. Ongetwfijeld zou een interne maat-
regel nog meer de gemoederen in beweging
hebben gebracht, omdat men er een slinksche
poging in zou hebben gezien de marechaussee
om haar optreden tegen een tweetal geeste-
lijken te treffen.
De gekozen maatregel was hard, .maar zij

was in het belang van de brigade zelf.
Het blad concludeert, dat door de interpella-

tie "opnieuw is bewezen, dat wie onvervaard
zijn plicht doet volgens eer en geweten, sterk
staat".

Oak. de "N ede r 1and e 1''' (c. h.) is door
het verloop der interpellatie volkomen be-
vredigd.

Bovenalook door de wijze waarop de
minister zich van zijn taak kweet: uit alles
bleek dat hij niets wilde verzwijgen - zelf
zeide hij dat hij meer zou zeggen dan strikt
genomen ter beantwoording noodig was -
doch zooveel mogelijk licht wilde verschaffen
in deze geheele geschiedenis, die - ook dank
zij de vage eerste uitlatingen van de regee-
ring -, zoo vol duistere punten leek.

zaak-Üss,
Het orgaan van de partij van den interpel-

lant is daarentegen niet in het minst tevreden.
Wel is waar heeft, zoo zegt "H e t Vol k", de
interpellatie groot nut gehad:

Het Nederlandse volk, opgeschrikt door
de ongewone handelingen van den minister
weet thans welke beweegredenen hem hebben
geleid en wat de feiten zijn, waarop dit op-
treden steunde, De Tweede Kamer kon uiter-
aard niet anders doen dan de haar door den
minister verstrekte inlichtingen aanvaarden.
Slechts, indien zij de beschikking zou hebben
gehad over gegevens, die de onju}stheid had-
den kunnen aantonen, of aannemelijk maken
van de haar gedane mededelingen, had zij
daarop anders kunnen reageren dan nu is
geschied. De omstandigheid, dat de, interpel-
latie op zo korte termijn is gehouden, plaat-
ste de Kamer trouwens wel in een zeer ongun-
stige positie, waal' het gold een critische toet-
sing van het haar voorgelegde.
Maar:
Inderdaad geloven wij, dat, ook na 's minis-

ters exposé, de behoefte aan een diepgaand en
onbevangen onderzoek onverminderd is blij-
ven voortbestaan.
Het is niet de eerste maal, dat een minister

van Justitie op grond van ambtelijke gegevens
-aan de Kamer dingen vertelde, waartegen
men op het ogenblik zelf weinig vermocht in
te brengen, terwijl nochtans het rechtsgevoel
onbevredigd bleef.
Het blad herinnert in dit verband aan de

interpellatie over de uitlevering van eenige
jonge Duitsehers door de Larensche politie en
betoogt dan:

Ook nu biijft sterk het gevoel achter, dat
hetgeen wij te zien hebben gekregen, een con-
structie was, waarachter een geheel andere
werkelijkheid schuilging. Vijf feiten zijn in
het geding gebracht ter motivering van het
éclatante optreden tegen de marechaussee. In-
dien de toedracht inderdaad juist is weerge-
geven, dan willen wij tot de eersten behoren
om over zulke handelingen de staf te breken.
Doch vanwaar eensklaps deze overmaat van
ijver van den minister? Het is immers een
bekend feit, dat bij vooronderzoeken in straf-
zaken bijl herhaling de grenzen der welvoeg-
lijkheid worden overschreden. Meer dan eens
hebben wij daartegen onze stem verheven,
doch het merkwaardige was dan, dat hetzelf-
de ambtelijke apparaat, dat nu zo vlot klaar-
staat om als schutse der gerechtigheid op te
treden, een even grote kunstvaardigheid aan-
wendde om politionele ongerechtigheden te
bemantelen. Ook de Osse boeven hebben des-
tijds over mishandeling geklaagd. Daar heeft
toen geen haan naar gekraaid. Nu eensklaps
wordt echter groet tam-tam gemaakt en wil
men ons doen geloven, dat de hardhandigheid
plotseling als een kwade koorts over de mare-
chaussee is gekomen. Wij kunnen ons niet
onttrekken aan de indruk, dat deze heilige
verontwaardiging wat al te toevallig losbreekt
om geloofwaardig te kunnen schijnen.
Het blad concludeert, "dat het in Oss ken-

nelijk niet pluis is".
(Zie verder pag. 4, tweede kolom).

PERSSTEMMEN OVER
DE ZAAK-OSS.

(Vervolg van pag. 3)_
Minister Goseling wil de schutspatroon zijn

van een burgemeester, die met de hand op
het hart verklaarde, dat Oss zulk een rustig
en veilig oord was, terwijl kort daarop de
marechaussee hat geboefte bij bosjes oppakte
en door den rechter veroordeeld zag. Het on-
derzoek naar wat nu verder nog aan enge
rechtigheid bestaat gaatthans weer terug aan
de gemeente-politie, waarvan deze burgemees-
ter het hoofd is. En de pers moet zoveel mo-
gelijk buiten dit alles worden gehouden.
Het is maar goed voor de rechtszekerheid,

dat wij in een vrij land leven, waar een vrije
pers, waarheid en recht naar beste weten kan I
dienen. Ook voor wat betreft hetgeen nu nog
verder ten aanzien van Oss moet gebeuren.
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~,WIJWIJZEN ER
BELEEFDELIJI( OP ... "

Teekenend voor de even gevaarlijke als
luchthartige oppervlakkigheid, waarmede in
deze dagen soms zeer ernstige kwesties wor-
den "opgelost", is o.m. het hoofdartikel, dat
in het avondblad van "De Telegraaf" van
Woensdag 6 April [.l. onder den suggestieven
titel "Marechaussee zwijgt op hoog bevel"
verscheen en waarin de schrijver zich ver-
oorlooft bij Z. Exc. Minister Goseling 'n ver-
meend tekort aan rechtskennis vast te stellen:
"ja, wij wijzen - aldus de bescheiden auteur
~ er minister Goseling beleefdelijk op, dat
volgens ons geldend strafrecht zelfs elke bur-
ger, wien een strafbaar feit ter oore komt,
verplicht is daarvan aangifte te doen".
Niet alleen, dat deze pathos op zich zelf

reeds van een zeldzame aanmatiging getuigt.
de schoolmeester, die er aan het woord is,
maakt zich nog bovendien in hooge mate
belachelijk, daar hij door zijn opmerking ten
duidelijkste toont zelf de Neder landsene
strafwetgeving ten dezen absoluut niet te
kennen. De Nederlandsche wetgever heeft
immers alleen - en dan nog onder een zekere
beperking - voor b epa aId e, in art. 160,
Ie lid Wetboek van Strafvordering aangedui-
de delicten aan een ieder, die er kennis van

I draagt, den plicht opgelegd om daarvan 0:1-

verwijld aan een opsporingsambtenaar a~n-
gifte te doen, terwijl art. 161 van hetzelfde
wetboek bepaalt: "Ieder die kennis draagt van
een begaan strafbaar feit is be v a e g d 1)
daarvan aangifte te doen" Men ziet, dat het
lezen van de wet nog niet ieders werk is, ook
al wordt daarin wel heel duidelijk gewaagd
van een b e v 0 e g d hei d tot aangifte, doch
niet van een daartoe strekkenden p 1 i c h t
van "eIken burger, wien een strafbaar feit
ter oore komt".
Onwillekeurig komt mij hierbij in herin-

nering het even hoffelijk als passend ant-
woord, dat zekere hoogleeraar in het reent I
aan een zoo ongeveer in den trant van den
"Telegraaf-schrijver interrumpeerenden stu-

dent op het college ten beste gaf: "de stout-
moedigheid dezer bewering wordt slechts
door de zwakheid harer argumentatie over-
troffen". Doch, als het zóó staat met de ken-
nis van en de voorlichting door den schrijver
wat het recht betreft, dan is zeker, eenige
scepsis gerechtvaardigd ten aanzien vanzijn
voorstelling van de feiten. Wij kunnen, voor-
al sinds een zang-poëet langs de "Telegraaf'-
lijnen de Ossche affaire heeft pogen te die-
nen, het den schr. tot op zekere hoogte niet
àl te kwalijk nemen, dat hij de feiten ietwat
scheef voorstelt. Ja - "wij wijzen er be-
leefdelijk op" - hij, de legist, kan zelfs voor
een eventueel gebleken dwaling in de feiten
bijvoorbaat al een verontschuldiging vinden
in het wetboek der oude Romeinen, dat ik,
nu de schrijver zelf een, zij het dan niet vol-
ledig, beroep op een modern wetboek heeft
gedaan, mij hier veroorloof, te zijnen ge- I
rieve te citeeren 2).
De oude Romeinen dan hebben ons de I'

schoone wijsheid nagelaten, dat er voor ge-
brek aan rechtskennis nooit een excuus be-
staat, doch wel voor dwaling in de feiten,
althans binnen zekere grenzen. Zij noemden
dan ook degenen, die de wet niet kenden
"domooren" (stulti), doch voor wie de fei-
ten niet voldoende beheerschten, hadden zij,
onder zekere restrictie, de mildere qualrü-
'catie van "dwalenden" (errantes) gereser-

!veerd. En zij vonden, dat de "stulti" niet be- :
hoefden geholpen te worden, maar de "er-I
rantes" wel. ...
Misschien, dat de schr. door het antwoord I

van den Minister op de interpellatie uit zijn
waan kan worden geholpen. Doch ik vrees
met groote vreeze! '
A.

Drs. W. A. VAN DER DONK;

1). Spatieëring van mij. v. d. D.
2). D. 22. 6. 9. pro 5.



Dat de driekoppige draak van het
anti-papisme intusschen niet verslagen
is, behoeft niet te ve-rwonder-en. Ds. Ker-
sten zou g-een Ds. Kerst.en meer zijn, als
hij ids goeds van een "Roomschen" mi- I
nister zou geleoven. De N. S. B. blijft
schetteren, omdat" de dictatuur van de
R. K. staatspartij" het hoofdnummer is
in het gnezel-panopttcum. waarmee het
.Nederlandsche volk tot afschuw voor het
demo-liberalisme moet worden "opge-
voed".
Doch ook de "Tel-egraa.f" weïgert bak-

zeil te halen. De Gestapc,· methodes moe-
ten verdoezeld en een minister, die zich
elndelijk kon verweren, nadat hij dagen
lang met een trommelvuur van ver-
dachtmaking-en was b-estookt, wordt het
kwalijk g-enomen, dat hij de fouten van
de marechaussée opsomde. Terwijl de
N. S. B. voor haar opvatting beslag legt
op het "fatso'enlij~e deel" van het N,eder-
landsene volk, proclameert het Amster- .
damsche sensatie-orgaan zich tot den
heraut van het "g·ezond denkende deel
van Nederland" . . . . Het zou ergerlijk
zijn, als het niet zoo belachelljk was,

DE DAG VAN GOS
De anti-papistische rel tegen het schandaal

van Oss als een zeepbel uit
elkaar gespat.

Van Oss uit trachtte het anti-papisme
een victorie te forceeren voor de gedach-
te, dat in Nederland de weegschaal van
het recht niet zuiver meer geijkt was.
Anti-pa.pisme van verschillenden inslag.
Daar is allereerst het "zuivere Evan-
gelie" van Ds. Kersten, dj,e à priori aan-
neemt, dat de "Roomsche" Kerk er over-
al op uit is haar listen te spinnen en
haar tyrannie te do-en gelden. Hoe goed
paste in zijn kraam de voorsteilmg, dat
de ossene marechaussee iedereen en alles
vervolgen mocht, totdat zij ook ,,schul-
dige" geestelijken wllde aanpakken. Toen
- zoo ziet hij het - werd alles in het
werk gesteld, om hen aan de gewone
rechtspraak te onttrekken, waartoe de
.,Roomsche" Minist-er van Justitie na-
tuurlijk maar al te gereede hand- en
spandiensten wilde verrtchten l

Het anti-papisme van de tweede soort
laat zich niet zoo ongegeneerd kennen.
Het keert zich immers alleen maar te-
gen het "politiek" katholicisme. Maar
hoeveel heeft dat niet op zijn geweten t
Nog vóór Mr. Goseling in de interpella-
tie de feiten had kunnen beliehten, wist
de heer Mussert in "Vülk en Vad,erland"
al haarfijn te V'€rtellen wat er aan de
hand was. Er was "een slag vlak in het
gezicht van het fatsoenlijke deel van
het Nederlandsche volk" toegebracht.
"In Brabant en Limburg is de R. K.
staatspartij onbeperkt alleenheerscae-
res" .... Onafhankelijk - "althans tot
op zekere hoogte" - waren alleen de
marecnaussée, Die zekere hoogte was
bereikt, toen "een rijke Jood" ook werd
aangepakt. "De gearresteerde Jood is
voor het poütieke Katholicisme belan-
rijker dan alle fabrleksmeisies bij etkan-'
der". . .. Neen, het 'lust ons niet de
dwanggedachten van de n lelder (Lel' N.-
S. B. hier verder te etaleeren. Het fat- .
soensgevoel van deze nieuwste uitgave
van het anti-papisme is door het boven-
staande al wel voldoende aan de kaak
gesteld. En de leerling legde nog een
schepje op hetgeen de meester beweert.
De heer Rost van 'ï'onnmgen heeft in
de Kamer de vreeselijksto beschuldigin-
gen rondgeslingerd, om dan te moeten
stamelen: "Mijn vaststellingen zi}n~'ge-
daan op inlichtingen, waarvan ik de be-
wijzen nog niet in handen heb. l\üa-r ik i
r oop deze bewijzen te krijgen" .... Zie- f
daar de methodes van bet "fatsoenlijke I
deel van het Nederlandsche volk". Eerst I
maar raak beschuldigen en dan de be-
wijzen gaan opsporen!

De N. S, B. heeft zich in deze historie
wel van een fraaie zijde raten kennen.

Nog een derde soort anti-papisme
heeft zich in deze aangelegenheid ge-
weerd. Het was er een van de gelegen-
hetdssoort, D-e volstrekt "beginseUooze"
"Telegraaf" meende een kans te zien,
om haar aantrekkingskracht te verhoc-
gen door duchtig op de snaren van het
sentiment te tokkelen. Het klonk zoo
goed: die stoere mannen, gedecoreerd
nog wel, vol ijver om de misdaa ... zonder
aanzien des persoons aan te pakken, en
daarnaast de intrigues van partijlieden,
die vuile zaakje" bedekt wïïden houden,
omdat daardoor vrienden in het ged,rang'
konden komen. De bende van Toon de
Soep mocht worden uitgeweid, maal
werkgevers, bankiers, geestelijken, moest
men ontzien. Met roerende trémolos
werd dat voorgedragen en zelfs werd de
huispoëet Clinge Doerenbos aan h,et
dichten gez.et, om dit thema te verklan-
ken. Er werd gerept van e-en zwijgver-
bod. Alsof men er zelf oij geweest was,
vertelde men, hoe de marechaussées be-
werkt waren, om het .onderzoek tegen
de geestelijken te staken. Het was als
een ouderwetsene colportag-e-roman,
waarbij gevoelige lieden zoo heerlijk
kunnen zitten snikken.

onzen eindindruk, dan moeten wij vast-
stellen, dat de mmister in groot-e lijnen
zijn optreden aannemelijk heeft ge-
maakt" ....

We zullen het bij het citeeren van
deze "linksche" organen laten. Z,e zullen
dezen Minister zeker niet v-erwennen
met onverdiende compllmentjes.

* *•
Maar de Minister van Justitie

sprak en heel dat sensatiegetim-
merte ligt tegen de vlakte. Er zijn
doorslaande bewijzen voor de stel-
ling, dat de marechaussêe in Oss
haar boekje verre te buiten ging. Er
is geen sprake van, dat het staken
van het onderzoek tegen de geeste-
lijken onder pressie is geschied. De
wachtmeester was zelf al tot de ont-
dekking gekomen, dat er van ver-
volging geen sprake kon zijn. Het
onderzoek tegen den gearresteerden
werkgever gaat gewr on zijn gang.
En zoo is stuk voor stuk heel het
weefsel van verdichëselen uit elkaar
geplozen tot er niets dan een zie~ig
hoopje afval overbleef.
Persorganen van zeer verscheiden

kleur geven het nu grif boe. We! kunnen
ze niet alle de methode van ingrijpen
bewonderen, maar zelfs de sociaal-de-
mocratlsche Arbelderspe.rs zegt nu:
,,'s Ministers eerlljke verklaringen betee-
kenen wel, dat geen schending van het
Recht gebleken is. In bet licht hiervan
kunnen wij aannemen, dat de rechtsze-
kerneid niet geschokt L:;'. Het liberale
Vaderland getuigt : "Deze minister
heeft misschien te rorsch ingegrepen en
daardoor een valsehen schijn getrot-
seerd, maar dit is ons in een Minister
van Justitie toch liever uan een me; den
mantel der liefde bedekken van atkeu-
renswaardig optreden val. politiediena-
ren, die een ,£evaar zijn voor den burger.
die al dan niet terecht door hem ver-
dacht wordt" .. , Nog et·n liberale stem
die van het Handelsblao : "Vraagt men

/
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t DE GIER EN ... DREYFUS.
De lauweren van de nationaal-socialistische

pers laten "Het Volk" geen rust.
Wij hebben reeds een paar maal geconsta-

teerd, dat aan het "Nationale Dagblad" en
"Volk en Vaderland" de eer niet kan ont-
zegd worden, dat zij bij hun antipapistische
hetze inzake de kwestie te Oss, toch ook op
zeer te waardeeren wijze de "note comique"
weten te verzorgen.
"Het Volk", dat in deze treurige affaire de

ex-Tribune en de nationaal-socialistische
pers dichter op de hielen zat, dan wij van
dat blad hadden verwacht, heeft thans ook
gemeend aan de meer vermakelijke zijde van
het geval het zijne te moeten bijdragen.
Het is daarom op de gedachte gekomen, de

herinnering wakker te roepen aan een af- i
faire, die enkele tientallen jaren lang de ge-
heele wereld op stelten heeft gezet: de' af-
faire-Dreyfus.
Plechtig schrijft het blad:

Wij herinneren ons een andere affaire dan
die van Oss, welke in haar beginstadium een
vernietigend verloop nam voor den hoofdper-
soon. Ook toen bleek uit de officiële stukken
en 'lezingen zonneklaar de schuld van' den
man, wiens naam aan deze zaak verbonden 1
was.
Tot een pers-actie - wellicht de heldhaf-
tigste, die ooit werd gevoerd - een wending,
te weeg en de waarheid op mars bracht. -
De affaire-J:)reyfus is van meer betekenis

geweest, dan de affaire-Oss aait zal kunne-i
worden. Ook haar karakter was verschillend.

Inderdaad!
Ware het daarom maar niet beter geweest,

niet zoo'n dramatischen toon aan te slaan,
niet alle gezonde verhoudingen uit het oog te
verliezen en zich te gaan verdiepen in over-
eenkomsten tusschen de affaire-Dreyfus en
de affaire •.•• De Gier?
't Wordt meer dan tijd, dat de rust in vele

gemoederen hersteld worde, wil aan de nuch-
terheidsreputatie van ons Nederlandsche volk
geen onherstelbare slag worden toegebracht.
De Gier-Dreyfus!
Wij hebben het noodige respect voor, den

ongetwijfeld verdienstelijken politieman,
maar toch vragen we: wie giert daar .... z



UIT DE PERS.----------------,
Onwaardige journalistiek.
Het is een bekende eigenschap van ons

volk, dat het zin voor humor heeft, maar
het is evenzeer een eigenschap, dat die hu-
mor weleens wat spoedig in grofheid ver-
loopt. Tusschen het verhevene en het be-
lachelijke moge niet meer dan één schrede
liggen, tusschen humor en grofheid is de
afstand in sommige gevallen al niet grooter,
aldus vangt "De Nederlander" een artikel
aan, getiteld "Onwaardige journalistiek".
Daarop schrijft het C.H. orgaan dan als
volgt:

Somtijds ook schroeft men zich tot hu-
mor op, wanneer er geen enkele aanlei-
ding daartoe bestaat. Heel gemakkelijk
valt te verstaan, dat men dàn den humor
niet eens bereikt. Wat men dan wèl be-
reikt, laten wij maar in het midden.
Over -de zaak-Oss is de laatste dagen

heel wat te, doen geweest en ook wij heb-
ben er ons mede ingelaten. Nadien sprak
de minister en wij meenen, dat zijn woord
er veel toe bijgedragen heeft tal van din- I

gen weer recht te zetten. Zoo lijkt het
ons de goede gang van zaken: de pers is
er om de openbaarheid te dienen en heeft
als zoodanig een belangrijke taak. Alleen:
zij moet zich daarbij, vooral wanneer het
om groote dingen gaat, waardig gedragen,
wil zij niet het recht op medespreken
verbeuren.
Dit laatste nu is helaas wel een weirug

in het gedrang geraakt bij de bespreking
van de Oss-sche geschiedenis.
Vele bladen hebben in krachtige woor-

den hun bezwaren geuit en dat was hun
goed recht. Maar er zijn ook bladen ge-
weest, die zich aan verdachtmakingen
tegenover regeering en regeeringsorganen
te buiten .gingen. En vooral als zij dit
deden onder het mom van den potsenma-
ker, zoo op de wijze van den nar, die zijn I
vorstelijken meester onaangename dingen
onder den neus wrijven wil, is er reden I
dit te betreuren, want een dergelijke wijze
van optreden mag nimmer de taak der
pers zijn.
Dat de potsenmaker uit het Têlegraaf-

hoekje "Spotternij of Sotternij" - de af-
korting S.O.S. is op zichzelf reeds afkeu-
renswaardige spot met het "Save our
Souls" van de tn nood verkeerende schip-
breukelingen _. de naam van minister
Goseling verbastert tot Goserlink, een
samenstelling van twee woorden uit de
dieventaal: goser en link, laten wij nog
daar, want de man, die deze rubriek. ver-
zorgt, is reeds jaar en dag bezig zijn geest
te spitsen op dergelijke uitingen van ver-
dacht allooi. Maar rechtuit minderwaardig
is het soort van grap, dat Het Nationale
Dagblad, het blad der N.S.B., zich veroor-
looft in het rubriekjé "Van onder de lui-
fel". Daar worden in den vorm van een
leeslesje voor de schoolgaande kinderen
allerlei insinuaties tot denzelfden minister
gericht in verband met de zaak van Oss.
Het geheel moet den indruk maken bui-
tengewoon geestig te zijn, maar deze hu-
mor is even ver van den echter verwij-
derd als de poging van het N.S.B.-blad
om beschaafd te lijken van waarachtige
beschaving verwijderd is. De verhutseling
van het woord "Organon", de naam van
de bekende fabriek der Zwanenbergen.
tot Orgie-non is niet geestig meer. Zij is
. rechtuit: gemeen en zij is dit te meer,
waar zij een aaneenkoppeling geeft van
een nog altijd in onderzoek zijnd zeden-
misdrijf met den algemeen gebruikten
naam voor r.k, religieusen, die toch, naar I

ieder weet, met deze vermoedelijk inder-
daad onwelriekende zaak niets hebben
uit te staan.
Journalistiek, die tot dergelijke strijd-

wijzen haar toevlucht neemt, kan men
geen journalistiek meer noemen. Het lijkt
ons goed, er weer eens op te wijzen, hoe
prachtig de opvoedingsmethode van de
heeren Mussert c.s, bij voortduring is.



INGEZONDEN.
't Buiten verantwoordelijkheid der. Redactie.)

"
I M. de R.
: Tot mijn verwondering zag ik in Uw blad van
:Zaterdag j.1. een spotprent met gedicht betref-
fende de zaaic Oss.
; Verschillende bladen meenen positief stelling
ite moeten nemen ten gunste van de marechaus-
:lIee. Anderen spreken zich niet uit, doch cansta-
;teeren slechts de reiten.
I Op een dergelijke wijze, als In Uw Blad ge-
!schied is, echter uiting' te geven aan bepaalde
[grieven t.a.v. onze rechtspraak, lijkt mlJ voor-
,barig, of beter onjuist.
I Het veeslag over de rechtszitting, deze zaak
,betreffende, heeft men In alle toonaarden kunnen
;volgen, zoodat ik mlj niet in détails behoef te be-
!geven. Men zal, onbevooroordeeld lezende, toe
'moeten stemmen, dat deze zaak twee kanten
.heert en het moeilijk is, tot een definitieve uit-
.spraak te komen. .

Tegenover hen echter, die de marechaussee
'door dik en dun verdedigen, wil ik het volgende
leven naar voren brengen:

Zij, die bekend zijn op het platteland in 't al-
gemeen, zullen toegeven, dat de politie In 't al-
gemeen, dus onverschillig of dat merechauseee,
rijksveldwacht of gemeentveldwachte_r is, dikwijls
niet vrij zijn van een zeker autoriteitBgevoel, op
grond waarvan zij meerdere malen daden verrich-
ten, die het best met "Machtsmisbruik" gekwali-
ficeerd kunnen worden.
De plattelandsbevolking weet in den regel niet

hoe zij bij gemeende onrechtvaardige behandeling
dient op te treden, en, hoewel mopperend, slikken
zij tal van onaangenaamheden. Staat de politie-
.man in nauw contact met zijn meerdere, dan zul-
len deze elkaar steeds dekken, en de lange weg
via Officier van Justitie enz. wordt niet gaarne
bewandeld door den gemiddelden plattelander.
Ik blijf zeer voorzichtig en zal geen positieve

namen en zaken aanduiden, de onbevooroordeel-
de lezer zal zeer goed begrijpen wat bedoeld
wordt.
Het stemt tot groote tevredenheid, dat thans

eens één geval van een àl te autoritair optreden
,der politie wordt aangetast, en ook deze heeren
leens beseffen, dat zij maar niet ongelimiteerd
hun gang kunnen gaan. .
Afgezien of in de zaak Oss de politie nu gelljk

Iheeft of niet, is het voor ons rechtsgevoel bé-
vrectigend, dat ook de politie een "Halt" kan
.worden toegeroepen. Dat dit toevallig geridder-
den zijn, doet niets, maar dan ook niets ter zake.
Dergelijke lintjes hebben soms een psychologisch
verkeerden invloed op heeren, die ze niet naar
de juiste waarde weten te schatten. Het zou een
'vrijbrief temeer kunnen zijn, om te doen en te
laten wat men wil.
Het is zeer interessant de betoogen te volgen,

temeer daar men het gevoel krijgt, dat hier lang
opgekropte grieven een uitweg vinden. De zaak'
Oss ft! slechts de directe aanleiding.
Ik dank de Redactie voor de afgestane plaats-

ruimte.
Een belangstellend Abonnê.



Over de interpellatie in de Tweede Kamer
betreffende de maatregelen tegen de mare-
chaussee te Oss schrijft de Bredasche Cou-
rant:

NEDERL.AND.
----------------------------------~
BOOSAARDIGE WOORD-

VERDRAAIÏNG.

Zoo wij al een oogenblik de illusie ge-
had hebben, dat de Interpellatie-Drop
over het gebeurde met de marechaussee
te Oss opheldering zou brengen, zoo was
deze illusie reeds voor de Tweede-Kamer-
zitting van gistermiddag in rook opgegaan,
toen wij vernamen, dat oud-minister mr.
Verschuur na een persconferentie met de
r.k. journalisten over aangelegenheden
het Wit-Gele Kruis betreffende, terloops
had opgemerkt, dat de minister in ant-
woord op de door den heer Drop te stellen
vragen zooveel materiaal naar voren zou
brengen, dat de interpellatie als van zelf
dood zou loopen.
Oud-minister Verschuur beschikte dus

op dat oogenblik als voorzitter der R. K.
Staatspartij reeds over gegevens, die de
Kamer nog onbekend waren.
Het behoeft dan ook geenszins verwon-

dering te wekken, dat de Kamer zich ten-
slotte bij de zienswijze van den minister
heeft neergelegd, ook al zal dit geweest
zijn met zeer gemengde gevoelens.

Want: ook al heeft de minister eenige
gevallen naar voren gebracht, waarin de
marechaussee wellicht minder tactvol is
opgetreden, geen dezer gevallen is op zich
zelf zoo ernstig, dat daardoor grievende
maatregelen als door den minister getrof-
fen op zulk een "sensationeele" wijze
moesten worden genomen.

Het blad verklaart zich dan verder niet
bevredigd over het verloop der interpellatie.

Dat moet de redactie natuurlijk zelf we-
ten, maar waarover we ons ten zeerste ver-
wonderd hebben, is over de woorden, welke
hier oud-minister Verschuur in den mond
worden gelegd. Wij hebben bedoelde pers-
conferentie bijgewoond en hetgeen in een
onderonsje over de interpellatie-Drop ge-
zegd is ook gehoord. Maar de woorden van
mr. Verschuur hebben we allerminst zoo
verstaan als de zegsman van de "Bredasche
Courant".
Ten overvloede hebben we mr. Verschuur

zelf naar zijn meening gevraagd over de in-
terpretatie, welke het Bredascha blad aan
zijn woorden heeft gegeven. De oud-minis-
ter bleek er zeer verontwaardigd over en
machtigde ons tot publicatie van de vol-
gende verklaring:

"Het klappen uit een besloten bespreking
is ~al onbehoorlijk, maar de woorden ver-
draaien is nog meer te laken.
"Bij deze terloopsche bespreking heb ik

mijn ergernis uitgesproken over het relletje,
dat .gaande was en de anti-papistische hetze,
die er bij gemaakt werd. Ik vond het daar-
om goed, dat de interpellatie spoedig kwam,
want door deze Interpellatie zou de rel wel
doodloopen. Niet de interpellatie moest dood-
loopen, integendeel; slechts als deze haar
volledige beloop zou hebben, moest de hetze
een einde nemen.

"In anderen geest kan ik niet gesproken
hebben.

"Het eenige wat ik wist - maar niet uit
den mond van minister Goseling was,
dat de minister over veel en sterk materiaal
beschikte, gescHikt om ieder redelijk hoor-
der te overtuigen, dat de rechtszekerheid
hier te lande nog veilig is.

"Ik noem dus de uiting van de "Bredasche
Courant" een boosaardige verdraaiing, wel-
ke beoogt de hetze, waarvan men na de op-
helderende interpellatie nog geert afscheid
nemen wil, gaande te houden".



Generaar zich zeer vertoornd toonde, dat aan
deze zaak zelfs beg~~'menwas.
Wij meerren stellig te weten, dat de conferentie

in het Parket van dl::ûProcureur-Generaal uitslui-
tend de zaak tegen dt· oeide Pastoors betrof. Behou-
dens gedurende enkele oogenblikken aan het einde
van het onderhoud, iE.I).V. de zaak van den Bankier
v. d. H. in het geheel niet ter sprake gekomen.
Wachtmeester de t..~er, die meende het volste

recht te hebben zijn wettelijken plicht ten uitvoer
te brengen, toonde zich ook bij dit onderhoud zeer
ontdaan over de plot· 'tinge wending in het stand-
punt van de Justitie. Hij schijnt daarbij zelfs te
hebben gezegd, dan maar "den afloop dezer aange-
legenheid voor zijn eigen rekening te willen ne-
men", niet vermoedel 'c, dat een kort daarop zeer
verrassend ingrijpen " ln den Minister de geheele
Ossche Brigade prac;!' eh buiten dienst zou stellen.
Het ~i:aat voor ons vast, dat dit Ministerieele

ingrijpen enkel en ar: 9. ~1etgevolg is geweest van
de klachten der twee betrokken partijen, Pastoor B.
en Annie R., thans Mevr. S. De Minister heeft in
zijn betoog gesproken van "het schaden van reent-
streeksche belangen an burgers", waartegen de
Minister zich met alle kracht zou verzetten. Doch
Wij vragen ons in gemoede af, waar het naar toe
moet met de taak onzer opsporingsambtenaren, in-

hebben gegeven en zoo werd deze Minister va.n dien hun werkzaamheden op een eerste verzoek van
de direct bij de zaak etrokkenen, n.l. de verdachte

Justitie a a n van kei ij ken voo r het en de hoofdgetuige, lamgelegd kunnen worden.
eer s t in deze Ossehe- affaire betrokken. Zooals Herinnert zich de l\finister, die naar wij meenen,
ambtelijk gebruikelijk stelde Minister Goseling de zelf lange jaren een advocaten-praktijk uitoefende,
klacht van S. in banden van den Procureur Gene- dan nog maar zoo slecht de door de politie in het
raal Mr. E. L. M. H. bar 0 n Spe y art van algemeen toegepaste taktiek. bij het onderzoeken
Woe r den te 's-Hertogenbosch. Mevrouw S., de Van strafzaken? Sind~ wanneer bestaat er bij onze
vroegere Annie R. schijnt door middel van een politie-dienaren deze kieschheid jegens verdachten
expresse-brief, welke nog' dienzelfden avond bij en getuigen en sinds wanneer worden zaken een-
Pastoor B. werd bezorgd, dezen onmiddellijk na het voudtg geseponeerd omdat de betrokkenen niet
verhoor daarvan in kennis gesteld te hebben. Het wensenen te worden gehoord?

(Van onzen specialen verslaggever). lijdt geen twijfel of de geestelijke B. heeft zich, ge- Wanneer men dal' verder nog bedenkt, dat de
lijk hij in 1935 in dezelfde aangelegenheid blijk- Pastoor B. eenigen tijd geleden nog verklaarde,

's-HERTOGENBOSCH, 10 April. - Wan. baar eveneens had gedaan, onverwijld tot Burge- dat "Annie R. al jaren dood was" en dat in de
afgelooen week "haar echtgenoot ontkende met

neer ooit de nuchtere feiten, door nauwkeurige meester Plo eg' mak ers gewend. Op zijn beurt haar gehuwd te zijn; ja zelfs beweerde "haar niet
investigatie aan het 'Iicht gekomen, een her- vervoegde deze zich weer met de klacht van den te kennen", dan komt men er alras toe te ver-

Pastoor bij den Procureur-Generaal, zoodat om- onderstellen, dat Pastoor B. en Annie R. (Mevr.
nieuwd onderzoek wettigen, dan is het zeker t k 20 M I ta S.) nogal wat te verbergen hebben. Trouwens. naars ree 8 aart .1. een twee I klachten bij
in de affaire Oss, waarin een onzer hoogste dezen hoogen Justitie-Ambtenaar berustten. onze opvatting kan iemand, die zich niet schuldig

weet aan een of and=r misdrijf, gevoeglijk de ge-
autoriteiten, met name de Minister van Justitie, Nog ntmmer had de Ossche Brigade in deze- of Volgen van een politieverhoor zonder al te groote
Mr. Gos e I i n g ter motiveering zijner beslui- andere zaken, die zij in onderzoek had, een aan- nadeelen doorstaan.

kl h f f I d d merking op baar beleid van den Officier van Deze ietwat omvangrijke uiteenzetting meendenten een ver aring ee t a ge eg, ie ons op Wij te moeten geven teneinde niet het verwijt van
k I I h JUstitie of van den Procureur-Generaal in oat- kk heid t k"zijn zachtst gespro en in ve er ei opzic t on. oppervla ig el te moe en rijgen,

vangst moeten nemen. Tot zoover de positieve gegevens, waarover wij
houdbaar is gebleken. beschikken.

En het zou dezen bewindsman sieren, indien Op 23 Maart l.I. toen Wachtmeester de Gier Voor den Minister van Justitie betreuren wij Tot zoover de feiten ,die wij in bet belang Tun
het, dat wij ten aanzien der verdere argumenten den goeden naam en onkreukbaarheid· nzer Justi-

hij het politieke succes ten spijt, er toe zou met den Officier van Justitie, Mr. van den Burg, Van Zijne Excellenti:: een vrijwel negatieven in- tie gaarne, desgewenscht te bevoegder tJaab.le,nog
durven besluiten een objectieven enquèteur o.a. de arrestatie van Pastoor V., de andere in druk moesten krijgen bij ons onderzoek: Wij twii- volledig znllen toelichten zoo, naar wij hopen, Mi-

felen er niet aan of een en ander moet berusten
opdracht te verstrekken tot een onderzoek, dat deze affaire genoemde geestelijke, overwoog, op verschillende onjuistheden of tekortkomingen nister Goseling zal willen besluiten h( tonderzoek
o.i, hier meer dan ooit op zijn plaats mag heeft genoemde Officier van Justitie, Wacht- bij de door den ¥inistcr ontvangen inlichtingen. te doen instellen, waarom de zoo heuggeroemde

Mede in het belang van de rehabilitatie van het Rechtvaardigheid in Nederland thans vraagt. ..J\eE'ten HE""tzijn Oe woorden van Zijne Excel- ••me.~5ter de Gier vertrouwelijk jn overweging i .....-----.-- ..... _-_- .- -c:~
lentie zelf: .• , •• "Is iemand dan voor zijn heele gegeven de zaak tegen de beide pastoors niet
leven onfeilbaar?" die wij toegepast zouden voort te zetten en het aan te sturen op een
willen zien op het beleid van de hoogge· kerkelijke. of disciplinaire behandeling ervan.
plaatste adviseurs van onzen Minister van De Gier was uiteraard zeer verWonderd en
Justitie. toonde zich in het geheel niet ingenomen met
Om de waarheid te vernemen moet men nu het ongewone advies van den Officier, die

eenmaal vaak afdaJen tot mindere instanties, met blijkbaar door den Procureur-Generaal reeds
mlnder verantwoordelijkheid en door wie daarom van de beide klachten op de hoogte was ge.
het. reent van den hoogste in rang niet altoos bij steid. Toen de Officier, den Procureur-Cene-
voorbaat als axioma wordt toegepast. raai na het antwoord van de Gier dan ook
De Ossehe affaire zal niet zijn afgeloopen tot

de Minister van Justitie zal hebben getoond zelfs moest mededeelen, dat de Gier niets voelde.
hoogere runcttonnartssen zoo noodig, en eveneens voor het staken van het onderzoek, werd
zonder aanzien des persoons, te durven desa- Wachtmeester de Gier op Vrijdag 25 Maart bij
voueeren, Eerst dan zal de gedachte aan klasse- den Procureur-Ceneraal ontboden. Op 24
justitie en schromelijke willkeur uit het brein van Maart leverde de Gier bij den Officier van
het groote publiek gebannen kunnen worden. Onder
de omstandigheden van vandaag blijven er te veel Justitie nog een rapport in, hetzelfde, dat door
vragen onbeantwoord, te veel punten onopgehet- den Minister in zijn antwoord werd aangehaald
cerd. Moge onze hieronder afgedrukte bevindingen en op den inhoud waarvan wij aanstonds terug
er toe bijdragen, dat het vertrouwen in onzen zullen komen.
hoogsten justitieelen autoriteit wederom volledig Bij het bekende onderhoud op 25 Maart bij
hersteld zal worden. Immers met de feiten op tafel
komt men tenslotte tot de conclusie, dat de den Procureur-Generaal, dat niet minder dan
Tweede Kamerzitting van verleden week, de inter- ca. 8 uren duurde was ook de Officier van
pellatie en de ministerieele verklartngen incluis, Justitie, Mr. vanden Burg, steeds aanwezig. De
veeleer de zaken nog meer hebben vertroebeld dan Procureur-Generaal schijnt zich daarbij inzake
het gewenschte licht erop deden schijnen. het onderzoek tegen den Pastoor B. dan ook

* * * :zoowel tegen Mr. van den Burg als tegen den
Wachtmeester de Gier te hebben gericht. Het
betoog van den Procureur-Generaal kwam
hierop neer, dat genoemde autoriteit te kennen
gaf, dat het bedoelde onderzoek onmiddellijk
moest worden gestaakt, terwijl de Procureur-

In en om den Ossehen stal

Mr. Goselings
blijkt op .essentieele
punten onhoudbaar

verklaring

Nieuw feitenmateriaal
in de O'ssche zaak

"BELANGHEBBENDEN" DIENDEN BUN BEKLAG IN.
MINISTER KENNIS NAM VAN BET

LOOPENDE ONDERZOEK.

:P'OE DE

De Gier werd
een wenk

gegeven

De meest essentieele vraag: "Wat heeft de Minis-
ter tot zijn besluit gebracht", is ons thans ten
volle duidelijk geworden. Tot goed begrip daarvan
geven wij hier zoo volledig mogelijk de toedracht
der feiten.
Het onderzoek tegen de beide Ossche geestelij-

ken de Pastoors B. en V. is sinds ongeveer de
zorner van 1937 in overleg en nauwe samenwer-
king met den Officier van Justitie te 'a-Hertogen,
bosch, Mr. B. v. d. B ti rgdoor Wachtmeester de
G ier gevoerd. Tientallen malen heeft de Gi e r
zich over deze aangelegenheid met den Officier in
verbinding gesteld en hij werkte geheel volgens
een dezen volledig bekend schema en systeem.
Zooals het meer gaat in moeilijk te ontwarren
strafzaken, moesten verschillende punten uit het
verleden van den Pastoor B. worden opgehelderd.
Wij treden bij deze onverkwikkelijke kwestie
uiteraard ongaarne in détails, doch ter verduide-
lijking der omstandigheden kan niet worden ver-
zwegen, dat het Wachtmeester de G i e r bekend
was, dat er sinds jaren tusschen Pastoor B. en een
oud-voogdijkind, een zekere Annie R., voor een
prrester opvallende betrekkingen bestonden. Wan-
neer in deze kwestie in het verleden gespeurd is,
dan moest dit geschieden om vast te stellen, welken
leeftijd het meisje, dat bij den pastoor in huis
woonde, had op het oogenblik, dat bedoelde be-
trekkingen ontstonden.
Annie R. is thana gehuwd en moeder van 3 kin-

deren. Zij heet mevrouw S. en is te 's-Gravenhage
woonachtig.

In verband met dit onderzoek begaf Wacht-
meester de Gier zich o.m, op 15 Maart U. naar
Den Haag om de vrouwaan een verhoor te onder-
werpen. Bij die gelegenheid herriep mevr. S. een
deel eener bekentenis;--Wellte zij eenlge jaren ge-
leden tegenover een andere getnige in deze zaak
had afgelegd. De man van Mevr. S. heeft Wacht-
meester de G ier tijdens het bedoelde verhoor te
Icennen gegeven, dat hij zich tot den l\linister vall
Justitie zou wende~ met een klacht (?) in ver-
band met dit onderzoek. De heer S. schijnt lwrt
weIlla aan dit voornemen inderdaad uitvoering te

thans onnoodig 'zoo zeer geblameerde Wapen lel'
Koninklijke Marechaussee, laten wij het èt"SU at
onzer bevindingen in rue richting eveneens oil(.di",
hier volgen:

leo Voor 23 Maart 1938 was er van de zijde der
Justitie nimmen eenige ernstige aanmerki.ig
gemaakt op het beleid van de Ossche Brigade.

2e. Van een lastgeving zich niet meer bezig te
houden met de zaken, die direct het ge-
meentebeheer van 088 golden, op of om-
streeks 15 November verstrekt, is bij de L~ri-
gade Oss niets bekend.

3e. In de zaak tegen den bankier v. d. :a., is
in elk opzicht het gewone overleg niet den
Officier van Justitie gepleegd, zoodat dCif!
toen van alle stappen der Ossene Brigade
steeds volledig op de hoogte is geweest.

4e. De uit een pet 24 Maart gedateerd .}'l.)ort
van den wachtmeester de Gier door den Mi-
nister aangehaalde zinsnede als Z(llj "de
wachtmeester de Gier zelf hebben a;:",czien !

van een verder onderzoek in verblind met
een strafvervolging van de beide c tel~l-
ken", geeft de bedoeling van het l: oelde
rapport verkeerd weer. Wachtmee el' de
Gier stelde o.m. in dit rapport fe't ;, en
formeel slechts vast, dat de verhoorc I ';,velke
hij had afgenomen, gezien de ver in hot ver-
leden liggende tijdstippen, niet direet straf-
bare handelingen van ~asto0r B. ta~ n uit-
gewezen.

5e. Het van hoogerhand op 26 Maart 1 38 aan-
gevangen "contra-onderzoek" door d· r Rijks-
rechercheur Suurveld ingesteld. kon ft n den
Minister de noodzakelijke gegevens onmo-
gelijk verschaffen, aangezien, naar !1<·doelde
Rijksrechercheur zelf verklaard h eft "hij
er niet in geslaagd is op 26, -1 of 28
Maart 1.1. mevrouw S. (Annie R.) ,e spre-
ken te krijgen," en uit haar mane bij een
verhoor de ook aan den wachtme ester de
Gier bekende toedracht der geste te ver-
nemen.

6e. De Minister zweeg volledig over de zaak te-
gen Pastoor V., welke wel degelijk in het sta-
dium van arrestatle van den geestdijke ge-
komen was. De strafbare feiten door dezen
gepleegd, zouden dan ook vast zijn komen te
staan.

7e. Behoudens door te verklaren, dat ,e Ossche
Brigade "op hol geslagen was", zijn ons geen
feiten ter oore gekomen, evenmin als de Mi-
nister die heeft genoemd, waarom .e geheele
Ossche Brigade buiten dienst moest worden
gesteld.

8e. Wachtmeester de Gier heeft het onrecht in
deze aangelegenheid zoo zwaar g( voeld, dat
hij tegenover zijn superleuren het zocrnemen
te kennen had gegeven, zich rechtstreeks tot
H.M. de Koningin te wenden. Aangezien de
militaire discipline zulks niet tolereert,
brachten zijn chefs hem uiteraard aanstonds
van dit plan af en ontrieden henl ten stel-
ligste eenige actie.



APRILBEWEGING.

Zoo lis dan de Ossche zaak besproken in
de Kamer. Er was openlijk gelegenheid vra-
gen te stellen aan den minister van Justitie.
Kamenlid ma Kamer.lid kwam getuigen, dat
de minlster ieele iml ichtlmgen afdoende wa-
ren. Slechts twee sprekers bleken niet te-
vreden: de heer Kersten en de heer Rost van
Tonningen.
Een stapel schr iûturen ligt voor ons. In

proz,a en poezle, met vette kopperi en onbe-
hoorlijke platen is men van leer getrokken.
Het is een uitbarstiJng geweest, die een vloed
van verdachtmakingen heeft uitgestont. De
Iiberale pers, de sociaal-democratische pers,
de "Telegraaf"-bladen, de communistische
pers, de nationaal-socialistische pers (een
zwakke echo klonk zelfs in een christelijk
blad), heeft het niet beneden zich geacht, de
katholieken te bestoken op een wijze, zóó in-
faam, zóó krenkend, zóó in strijd met alle
regels van fateoen, dat men buiten de Kamer
aan een mieuwe AprHbeweging denken kon,
die slechts gebroken werd door de krachtige
wijze, waarop de manister van Justitie zijn
optreden verdedigde.
Walt ons het diepst heeft gegriefd. is het

feit, dat men openlijk en bedekt een zeer
duidelijk wantrouwen heeft geopenbaard,
dat krenkend is voor onze eer. Men heeft
toch de vcijmoedtgheid gehad het voor te
stellen, alsof lroJtholieke ambtsdragers, van
eenvoudige gemeente-ambtenaren af tot den
minister vain Justitie toe, in staat zouden zijn,
in strijd met hun ambtsplicht te handelen.
Vertegenwoordigers vain een soort politiek
,gangsterdom hebben deze veronderstelling
als vaststaand feit uitgesproken: de bladen
Hggen voor ons met de onwraakbare bewij-
zen. Arideren hebben de gedachte gekoesterd,
dat ditt toch wel zoo kon zijn. Sommigen
hebben uitdrukkelijk de verklaring ge-
vraagd, dat aan zulke schennis van ambts-
plicht mdmmer gedacbt is.
Mogen wij v,ragen, waar de katholieke.

Neder landers het aan verdiend hebben niet
slechts door anti-papi:stische warhoofden
maar ook door lieden, die prijs stellen op
naam en ontwikkeling, te worden aangeduid
als menschen van wie men het ergste kan
"lrerorrderstehen?
Wij hebben in Nederland talrijke katho-

Iieke mlnisters van Justitie gehad: een MUit-
saers, een Borret, een Ruijs de Beeren-
brouck, een Loeff, een Nelissen, een Regout,
een Van Schaik. Met welk recht durft men
zeg'gen of msinueeren, dat deze mannen ooit
aanleiding hebben gegeven tot de afschu-
welijke verdenking, dat zij hun ambtseed
zouden schenden?

Mr. Goseling was ltd van de Kramer sinds
1929. Toen Heemskerk stierf, weird hij voor-
zitter van de vaste juridische commissie. In
en buiten de Kramer heeft hij gesproken en
zich bewogen in zeer breeden kring. Wie on-
der de honderden, die hem gekend hebben,
zou dezen man in staat achten 'tot felonie aan
!Zijn'ambt?
Als procureur-generaal te 's-Hertogen-

bosch fungeert mr, E. L. M. H. baron Speyart
van Woerden, een rechtertijk ambtenaar
wre.ns eerlijkheid en gestrengheid sp:reek-
woordelijk zijn dn ambtelijken krtng. Witt
geeft sprekers en scribenten, die maar raak
dnsinueeren, het recht, zulk een ambtenaar
van pltchtsverzaking te beschuldigen? Of,
:zooals ,;Hett Volk" vain 9 Aprbl deed, hem
hoonend awn te duiden als "de 1iefdevoUe
procureur--genereal"? .
In Neder-land Icven honderden pr-iesters:

geleerden en eenvoudigen, mannen,. d~e
spreken en schrijven en menschen. dl€' in
allen eenvoud dag en nacht zwoegen. Wie
geeft scribenten, die niets weten, het recht
de gemeenste verdachtmak~ngen, ~ericht a~n
het adres van mannen, die dertig, veertig
jaar in ongerepten naam hun geestelijke ~e-
dien:ing uitoefenden, voor te stenen als he-
den, schuldig aan "misdrijveih, die verjaard
blijken te zijn", aan "zedenmisdrijven, wat
velen niet of nauwelijks betwijfelen".
Wij citeeren uit het Km:~e:roverzicht ..van

de "N.R.Cl"t." van 8 April [I. De schrijver
van diJt overzicht is een ervaren journalist,
die den meestertitel voert, die geacht kan
worden, te weten wat hij sch:rijft en die dit
sèhrijft, terwijl hij wéét, dat noch van straf-
[bare fei:ten, noch ook ven de mogelijkheid
van a:rrestatie oott sprake is geweest, terwijl
de minister zelfs van "feiten" met geen
zekerheid durft spreken.

Wrat door 'aJ1\ti-papisten in deze trieste
affaire werd beoogd, is duidelijk: men wilde
den katholieken mimister van Justitie treffen
en in hem het katholieke volksdeel. Wij
eneeren daarvoor niet de N.S.B.-pe!rs, waar-
uit deze opzet duidelijk bleek. Wij beroepen
ons hier niet op een Kamerlid als dominee
Kersten, van wien mr. Joekes opmerkte, dat
hij blijkbaar sprak over dingen, "waarbij ~ij
de beteekends van zijn woorden eenvoudig
niet begrijpt", maar wij halen 0'P de eerste
plaats woorden aan van niet-katholieke Ka-
merleden, die zich geen beschuldigingen ver-
oorloofden, maar die niet geschroomd hebben
te zeggen, wat velen denken.
Mr. Joekes sprak van de vrees, die "stellig

van een aantal zijden" Meek, de vTl;es, dat
de mmister van Justitie, tusschenbeide zou
komen in strafvervolgingen tegen geeste-
Hjken:

Vrees laten wij het er gerust bij zeggen,
die van'sommige zijden nog te ernstiger werd,
omdat hierbij juist genoemd werden enkele
geestelijken, die ongeoorloofde handelingen
zouden hebben gepleegd, naar welke een on-
derzoek werd ingesteld, en hierbij een Katho-
lieke Minister optreedt. Dat is in het geheele
complex van het vraagstuk mede een ele-
ment dat de menschen beroerde.
Het 'klonk als een "cri du coeur van een

jurist" wat de soc. demo jhr. mr. Van der
Goes van Naters zeide:

Er is in Europa nog steeds een voedings-
bodem voor een verachtelijk antipapisme. Ze-
kere in het buitenland met ostentatie gevoerde
processen tegen geestelijken bewezer:. het.
Zwakke nagalmen daarvan hocren WIJ ook
enkele keeren zelfs hier in dit gebouw. De
Minister geve aan die neigingen geen enkelen
steun. Het publiek wordt nu reeds van be-
paalde zijde beïnfluenceerd, dat personen, be-
hoorende tot een speciale categor-ie, tot een
bepaalden stand, van nu af aan straffeloos
strafbare feiten zouden kunnen plegen.

Hier hebben wij de bodemlooze beschuldi-
ging. En hier - de schanrttaal verdient toch
vastgelegd, omdat de Nederlands~he katho-
lieken weten, dat Goebbels-mameren ook
eigen zijn aan de Nederlandsc.~e ,~:S.B. ,
hier hebben wij "de bepaalde zijde m volk
glorie. De heer Rost van Tonningen gaf "de
kern van de zaak" aldus aan:

Mijnheer de Voorzitter! Ik stel op grond
van inlichtingen, die nog na~er zullen ~ord,:n
onderzocht, omdat de bewijzen nog..met in
handen waren, althans ik heb de bewijzen nog
niet in handen, het volgende vast (SIC!red.
Msb.). h d IHet onderzoek van de zedensc an a en ,,:as
zoo ver gevorderd, dat wachtmeester de GIer
zich verplicht achtte tot arrestatle van een
geestelijke over te gaan
Mijnheer de Voorzitter! Wachtmeester de

Gier is zelf een trouwen diepgeloo:,ig Katho-
liek Slechts harde plic:htsvervullmg.en on-
kre"ikbaar rechtsbesef konc'i.enhem er to~ bren-
gen over te gaan tot een maatregel, die hem

persoonlijk buitengewoon. zwaar .I?oest vallen.
Het is tegen deze arrestatle dat bIJ den officier
van Justitie te den Bosch verzet rees. Urenlang
heeft baron Speyart van Woerden, procureur
bij het gerechtshof te den Bosch, tot wacht-
meester de Gier over deze quaestie gesproken.
Maar de Gier bleef - zooals men van een ma-
rechaussee niet anders mag verwachten - op
zijn .standpunt 'staan, dat de~~ zaak vo?r den
burgerrechter - één recht, een wet, MIJ~heer
de Voorzitter! - en niet voor den kerkelijken
rechter moest behandeld worden.
Toen de Gier van geen wijken wilde weten,

is het overleg tusschen den procureur-gene-
raal en dezen Minister gevolgd, met. het ver-
bijsterende gevolg, dat de geheele brtgade der
marechaussee te Oss op non-activiteit .. wer.d
gesteld. Tegen den verdachten. geestelijke IS
sedert Juli 1937 een heel dossier verzameld.

Ziedaar: "op grond van inlichtingen, die
nog nader zullen worden onderzocht, omdat
de bewijzen nog niet in handen waren", staat
deze heer een priester te betichten op een
wijze die bij elken weldenkende slechts wal-
ging 'wekken kan. De spreker wist, d~t er
in het eene geval, waarin van een priester
sprake is, er nooit een verdachte. als zoo-
danig was en nooit van een arrestatle sprake
is geweest terwijl in het andere geval "er
absoluut g~en sprake is van .bew~js" en .de ~
eenlge getuige hier een man IS, die achttl.en
veroordeelingen achter den rug heeft en dien
de wachtmeester zelf aanduidt als "een der
gevaarlijkste en beruchtste individuen te O~s,
die zich ook op zedelijk gebied beestachtig
heeft misdragen". De spreker wist ook, dat
de betrokken wachtmeester, alvorens ge-
hoord te worden op 26 Maart, zelf op 24 r-
Maart reeds schriftelijk gemeld had, deze I
zaken niet te kunnen doorzetten. Maar de
heer Rost las voor, wat hij nu eenmaal op
papier had gezet, voordat hij den minister
gehoord had!
Wij kennen de duivelsche metho.~e, ~m

priesters voor te stellen als onzedelijke 1I~-

dividuen. Wij begrijpen, dat een eenvoudig
ambtenaar, die slechts polrtiëelen bijstand
te verrichten heeft, zich ter goeder trouw
zou kunnen vergissen, ofschoon ons over de
wijze van onderzoek methoden zijn ter .?ore
gekomen, die de haren te berge d~en nJz~n,
Maar dat de heer Rost van Tonnmgen met
zou begrepen hebben, dat hij op dat oogen-
blik reeds weerlegde besehuldigingen stond
uit te kramen, is nauwelijks aan te nemen.
Alleen om de Nederlandsche katholieken te
waarschuwen, vermelden wij de woorden
van dezen nationaal-socialist.

Het is een voldoening geweest, dat de
heeren Joekes en De Geer !n de Kamer de
publieke aandacht hebben gevestigd op de
niet te kwalificeeren methoden van de hee-
ren Kersten en' Rost. Eveneens stemde het
tot erkentelijkheid, dat m.inister Van ~i~k,
zwijgend maar demonstrutlef aan de minis-
~tertafel plaats nam, als wilde hij zoo dt~~-
delijk zijn eensgezindheid toonen met zIJn
katholieken ambtgenoot.
Maar de houding van het overgroote deel

der linksche pers heeft ons iets geleerd.
Het getier van de knechten van Mussert en
Moskou laat ons onverschillig, ofschoon
naar waarheid moet worden geconstateerd,
dat de nationaal-socialistische bladen in
hun hetze tegen de katholieken de com-
munistische pers ver achter zich lieten.
Wat ons echter heeft getroffen is het feit,

dat geen blad en geen man zich geroepen
heeft gevoeld te zeggen: Wij kennen de Ne-
derlandsche katholieken; wij kennen hun
ministers, afgevaardigden, ambtenaren, ma-
gistraten, maar er is sc~.ijn noch schaduw,
dat zij in staat zouden zlJn, zoo maa~ recht
en wet te verkrachten. Integendeel: Iiberale
en sociaal-democratische bladen gaan, in
volkomen strijd met eigen afgevaardigden,
door met beweringen, die kant noch wal
raken.
Dit heeft ons niet verbaasd, maar wel te-

leurgesteld. Het heeft ons opnieuw be-
wezen, dat wij, Nederlandsche katholieken,
in veler oogen een niet-volk zijn; dat tegen
ons alles is geoorloofd; dat men van ons
het allerergste mag denken, schrijven en
zeggen; dat op ons gerust gestap.o-methoden
toegepast mogen worden; dat niemand v~n
ons, hoe oud zijn wapen, hoe hoog zIJn
ambt, hoe eervol zijn verleden en hoe
groot zijn kennis ook moge zijn, ~evrijwaard
is, tegen de infaamste verdenking.
Men stelle zich eens voor, dat Goebbels-

Rost en consorten de dictatoriale macht in
Nederland hadden. Hoe zouden zij ons kne-
velen, uitschudden en schandvlekken. Hoe
zouden zij, die toejuichen de moordena.ars
van Dollfuss, de onteerders van Schusch~:l1gg,
de lasteraars van Brüning, de beleedigers
van onze Kardinalen en Bisschoppen en
priesters - hoe zouden zij, die nu reeds
aldus optreden en voortdurend dreigen, ons
behandelen als uitvaagsel, waard om ge-
hoond, gekerkerd, van eer e~ n~am ~?- ambt
en huis beroofd te worden, indien ZIJ er de
kans toe kregen. .. .
Het is goed, dat hun gedachten tijdig

openbaar worden.
Het is goed, dat wij weten, grootendeels

op ons zelf te zijn aangewezen. .
Het is goed, dat zij ons uitdagen in onze

beste mannen op de voorste posten
Als de N.S.B. meent; dat de katholieken

haar niet doorzien of denkt, dat deze op zij
zullen gaan, vergissen zij zich.
De Nederlandsche katholieken zijn niet

van gisteren en zij zijn ook niet van plan,
zich sprakeloos, weerloos en eerloos te
laten maken. Integendeel, geleerd door dit
optreden van de heeren, zullen de katholi~-
ken nauwer de rijen sluiten rond hun lei-
ders op geestelijk, politiek en sociaal ter-
rein. Zij stellen zich schrap tegen een be-
weging, die zich zoo scherp liet zien in h~ar
anti-papistische gedaante en voelen zich
daarbij gesteund door weldenkende landge-
nooten, die in dit; anti-papistisch virus
zullen zien: de meest gevreesde smetstof
voor ons nationale volksbestaan. 4t...



Schandalen te Oss door marechaussee ontdekt
Tot loon voor hun optr den uit Oss weggevaagd

NEDERLAND
ONTWAAK!

Handhaaf het
Nederlandsch recht

Laat U
niet

door Rome
knechten

Weg met de coalitie!
De marechaussee te Oss is van baar functie ontbevenl
Ziedaar het ontsteDend berlcbt dat geheel Nederla.nd wel moet ontroeren.
Wat heeft die marechaussee toch uitgehaald, dat zulk een strafmaatregel

tegen haar genomen werd, die haar uitermate sma.delijk Is?
Slecbts kort geleden is de brigade te Oss door B. M. de Koningin

onderscheiden en nu is zij 0 pst l' a a t g e zet!
Bewoners van Oss, die zich te beklagen hebben over misdrijven, mogen

zich thans niet meer tot de marechaussee wenden, doch moeten hun
klachten ter kennis van de gemeentepolitie brengen. Deze, versterkt door
rUksveidwacht, deed Zondag reeds dienst. Zoo werd de veelgeprezen
marechaussee In het om vele telten beruchte Oss, smadelijk op zij gezet.
Baar kranig en actief optreden ging de justitie hlijkbaar te ver en dies
werd een tot nog toe ongehoorde maatregel genomen, dat een gehel"Je
brigade marechaussee van haar taak ontheven werd.
Wat zit 'Cr achter dat de marechaussee te Oss niet langer de verrichte
graweldaden mag opsporen? Zij beeft nog onlangs de hand gelegd up

iLn directeur der N.V. Organ3n te Oss. M. v. Z. Zt)dGsohandalell waren in
het spel, met minderjarige meisjes zelfs!

M:oet men het niet toejuichen dat er een corps is dat den moed heeft
In te grljpen, niet alleen als het Jan Boezeroen, Toon de Soep ot Bijs de Sijp
celdt, maar ook als In andere standen de ongerechtigheid woekert?
In Den Haag dacht men er blijkbaar anders over.

HET HEET dat door het optreden
der marechaussee te Oss gerucht-
makende arres+aties zijn geschied
zonder grond. Daardoor zouden dan
de belangen der burgerij zoozeer
zjjn geschaad en in gevaar gebracht,
dat de brigade, met een staat van
d:enst als schier geen ander, moest
ge"'esavoueerd.
Van geruchtmakende arrestaties

zonder grond is ecbter tot nu toe
niets gebleken. Wel werd de bankier
v. d. B., na voor den officier van
~ustitle geleid te zijn, niet opge-
sloten, doch deze Invrijheidstelling
geschiedde volstrekt niet omdat
bedoelde bankier onschuldig was. De
officier te 's-Hertogenbosch oor-
deelde echter de feiten niet van dien
aard, dat hij tot een langdurige voor-
lo(mlge hechtenis moest overgaan.

De marechaussee had In dezen
Daar plicht en eer gehandeld en nie-
mands belangen geschaad, maar wel
di .. 'van het publiek gediend.

Van andere grove fouten Is ook
niets bekend.

Wat zit er toch achter den zoo m-
crijpenden maatregel, die een wapen
geldt dat in hoog aanzien staat, als
biJ uitstek betrouwbaar?

Zit Rome er achter?
Vreest Rom e de marechaussee,

omdat zij dingen weet en aanhangig
blalten zal die geen daglicht mogen
Iden?

Kan Rom e het beter vinden met
de gemeentepolitie, als meer in haar
!nacht, om te verzwijgen wat met de
Iloomsche belangen niet overeen-
komt?

Wij vragen slechts.
De Bossche rechtzaak tegen een

Yrouw zijn wij nog niet vergeten,
4le voor een hoer werd uitgemaakt,
omdat zij naar Nederlandsch recht
met een Protestantsche man gehuwd
was en aan welke vrouw hare kin-
deren ont.bouden werden om dat
feit. Roomsch recht ging boven
Nederlandsch recht.

Zijn te Oss ook weer Roomsche
be langen in het spel?

~aar werd medegedeeld moeten
bij het zedenschandaalook eentee
wereldlijke en "geestelijke" voor.
aanstaande personen bf'trokken ziin.
Zij stonden In nauwe relaties met
v. Z. En de marechaussee beeft zelfs
die "geestelijken" niet ontzien. doel!
hen aan een verhoor onderworpen.
nat deden zij met medeweten van
den officier van justitie.

Is bet dit onderzoek dat misschien
Voor het gezag der Roomsche "gees-
telijken" niet bevorderlijke dingen
aan bet licht zou kunnen brengen,
dat gevreesd wordt? Moeten daarom
de marechaussees te Oss worden
'Wegget.rapt, eer de zaak aan het
I!('ht komt?
Door den getroffen maatregel zUn

~ de marechaussees te Oss ul~

gesloten van de behandeling van het
zedenschandaal, waarbij meisjes
beneden de 16 jaar betrokken zijn.
Zoo kan deze zaak dus In de

doofpot!
Indien "geestelijke" en. wereldlijke

autoriteiten In Oss bij deze gruwelen,
betrokken zijn, zou het Rome eeren
dat bet bevordere dat met kracht
n a a r' r' e c h t werd opgetreden.
Bet roept echter om wraak als het
reeht verbogen worden zou en in de
doofpot gestoken, wat in andere per-
sonen zeer zwaar zou worden ge-
straft.
Wellicht zal men trachten het op-

treden tegen de marechaussee te Oss
op allerlei wijzen goed te praten,
maar boM zou boekdeelen spreken
Indien juist het onderzoek van de
"geesteliJke" en wereldlijke voor-
aanstaande personen te Oss tot een
oorzaak geworden is van de kren-
kende bejegening der brigade.

•• •
Bet lijdt geen twijfel of als Rome

heerscht, zal alles, ook bet recht.
voor haar moeten buigen.
Dat toch bet Nederlandsehe volk

ontwake. Rome is onze grootste
vijand. Veelmeer dan voor socialist
en voor N.S.B.-er beeft ons Protes-
tantscbe volk voor Rome te vreezen
en tegen Rome zich te wapenen.
En alles is er in ons land op gericht
Rome sterk te maken. Het dringt
tn onze universiteiten. scholen.
zaken, rechtzaten in.
Een krachtig protest ga tegen bet

geval te Oss van geheelons volk op.
Nog zit meer dan een justitieele

zaak in het duister! Nu wordt
Nederland beroerd door de diep-
krenkende handeling ten aanzien
. van de marechaussee te Oss. Voor-
waar dat aUes dient ntet tot ver-
sterking van het vertrouwen.....
'Wij hebben de marechaussee hoog

te achten. Het wanen, dat juist dezer
dagen ziin 123-jarl!!' Jublleum vierde,
heeft recht op meer waardeering
dan het in den loop del' jaren ont-
ving. Het mo ..t zijn zelfstandigheid
kunnen bewaren en voor niemand
buigen. ook niet voor Roomsche
geestelijken, noch voor 2"f'm4'f'nt..-
politie, dit' op h a a r terrf'in t~
werken heeft en veeJt"er '11 OP
ma.rechaussee steun zoelten moest
dan dit wapen tegenwerken.
Indien het recht op de straten

struikelt, zal ons volk ziin onder
gang verhaasten. .
Wij hopen dat in deze duistere

zaak klaren wijn geschonken zal
worden en dat zal worden hersteld
wat ten onrechte de marechauss=-
is aangedaan-

DeOssche
in de Tw

arechaussee
de Kamer

van Justitie gegeven heeft op de vra-
gen van den heer Wijnkoop. Ook heb-
ben de mededeellngen door den Mi·
nister hedenmiddag gegeven on. niet
overtuigd, dat handelingen zijn ge-
pleegd, die een ingrijpen alt 11 ge-
schied, rechtvaardigen, Dit feit doet
ons vreezen, dat andere motieven in
het spel zijn. Laat on. een oogenblik
aannemen, hetgeen ik nog niet doe.
dat de marechaussée wat hardhandig.
misschien wat ontaktvol in een be-
paald geval opgetreden is. In derge-
Iijke- gevallen Is het steeds pllcllt ,e-
weest de politioneele macht te be-
schermen. zoover dit immer kan. Het
gezag moet gehandhaafd worden. Op
dat standpunt heeft de Regeertna zich
steeds geplaatst. Dat moet ons stand-
punt ook hier zijn.
De minister doelde op hardhandig

optreden der marechaussée, maar in
een geval dat nog in onderzoek is. Ik
hoorde er ook van. ZeUs werd verteld,
dat bloed zou zijn gespat aan 'n wand.
Bij onderzoek werden deze verhalen.
naar mij werd vel'2:ekerd, gelogen-
straft. Er was van niet één bloedspoor
iets te bespeuren. Men had een verl-
vlek voor bloedspatten aangez1ell. Ook
is van eenige harde bejegen1na niets
gebleken, al bakt naar vanzel1 spreekt
de marechaussée geen zoete broodjes.
Tegen hardhandig optreden 11 te
waken, maar men vergete niet de
uiterst moeilijke positie der Konink-
lijke Marechaussée te 0155.

In de mededeellni van den Minis-
ter is, ik herhaal bet, ons geen Ie-
noegzame grond gegeven om te recht.-
vaardigen, hetgeen ten opziehte van
de marechaussée te 0.. 11 geachl.ed.
Bovendien al handelde d. betrok-

ken wachtmeester dan ook In een on·
derdeel van de zaak YlUl H., aanvan-
kelijk zonder opdracht van dell offi·
cier van justitie, de Minister ver-
klaarde toch ook, dat op mededeellng
van den wachtmeester van aanwij-
zingen voor overtreding, d. officier
oordeelde, dat tot inhechten1meming
moest worden overgegaan. De mare-
chaussée gaat dus vrij uit.
Eindelijk zijn deze leden van de

Brigade te Oss toch wel in staat Je-
steld, elders hun opsporingsdiensten te
verrichten. Voor andere plaatsen dJn
zij dus Wtl geschikt. En de zaak
wordt geheel in het duis.er pbuld.
doordat de mareeaaussee een abso-
luut stilzwijgen extra 11 opgelegd. Wij
krijgen een eenzijdige voorlichting In
dit gevaL
Daarbij komt nu ~ het geval van

Mau v. Zwanenbet'8. :r. het geen gru-
wel, dat deze fabrikant 'zedellJk mia-
bruik maakte van minderjarig. mei&-
jes? Is dat geen gruwel? Heeft de
marechaU8l!éein dezen niet naar plicht
en geweten gehandeLd?
Zij beeft ook den heer van Zwanen-

berg niet ontzien, al wal deze familie
van den man, die eens van de Regee-
ringsta:tel genoemd III een onbaat-
zuchtijj' vaderlander.

D e VOO r 7. itt. r: Zoudt U ZOO
goed willen zijn dergelijke dingen niet
te zeggent U heeft zich tot het onder-
werp te bepalen en de famillerelatie
heeft niets met de zaak te maken.
Ds. Kersten: M. d. V. Voor dit

optreden verdient de Marechaussee te
Oss toch lol-
En nu komt het ergste nog.
Toen bleek, volgens berichten in de

nieuwsbladen, dat althans een tweetal
priesters van een zedenschandaal niet
onwetend was, al gold het volgens de
verklaring van den Minister niet de
zaak Van Zwanenberg. heeft diezelfde
Marechaussee ook deze priesters niet
ontzien en een onderzoek ingesteld.
Dit dee din i l' ij pen.
Het gold Roomsche priesters. Ja er

waren, zoo ons in de nieuwsbladen
bericht werd, ten overstaan van de
Marechaussee verklaringen afgelegd,
die in elke andere :laak, althans tot een
verhoor zouden hebben geleid. De Te-
legraaf noemde het een I•u gen,
dat, zooals beweerd is, uitsluitend één
slecht bekend staand individu iets ten
nadeele van de beide geestelijken zou
nebben verklaard. Er moeten meerdere
verklaringen zijn afgelegd.
Het Volk meldde: "Bij dit proces-ver-

baal bevinden zich, zegt het blad, 00-
derteekende getuigenverklaringen van
hoogst beschuldigenden aard. Het ma-
teriaal was voldoende om tot ingrijpen
te kunnen overgaan".
De Minister las verklaringen voor,

die niet spreken van strafbare feiten.
Maar waarom dan die geheimzinnig-
heid, waarin' alles is gehuld? Waarom
hier het zwijgen opgelegd? En waar-
om de dossiers niet geopendT
M. d. V.l Wat heeft de Marechaussee

toch misdreven, toen zij op ingediende
klachten haar onderzoek instelde?
Hier wringt de schoen.
Men moge er om heen praten, dit

is de indruk op geheel het Nederland-
sche volk:, dat de Roomsche Minister
van Justitie heeft ingegrepen om
Roomsche priesters aan de Marechaus-
see en daarmede aan 't Nederlnndsche
recht te onttrekken. Het Roomsch-Ka-
tholieke recht verbiedt een priester
te brengen voor het wereldlijke ~e-
reent.

ROME

INTEn,PELLATIE DROP. - HET
ANT OORD VAN DEN
MINI TER VAN JUSTITIE.

ZEGEVIERT! " had ingebracht, blijkbaar niet
veel behoefte, al verklaarde deze
bewindsman dan ook, dat hij het
Nederlandsche recht voor allen

Rede van Ds. Kersten.' als geldig beschouwde. De heer
De Geer knapte het wel voor de

VOOR de interpellatie van Roomsche vrienden op. De A.-R.
den heer Drop was een hielden zich maar buiten het

bijzonder groote belangstelling, debat. Wel vreemd. Immers
diswel bewees hoe diep het in- ook minister Van Dijk werd er
grijpen van den minister in den in gemoeid! Maar och, er zijn
opsporingsdienst van de mare- wel meer zaken waarover het
chaussee te Oss beroering in het licht niet is opgegaan. De mare-
land gewekt heeft. chaussee moet immers zwijgen!

Aanvankelijk had minister En de dossiers krijgt de Kamer
Goseling alleen plaats genomen niet onder het oog. Zij heeft er
achter de ministerstafel. Later ook geen behoefte aan.
kwam ook de minister van I Alle sprekers vielen den
defensie, om alleen de zaak aan minister bij, uitgenomen de
te hocren. Hij heeft in deze N.S.B.-ers., die op "hun wijze
hoogst ernstige zaak niet één het gebeurde te Oss onder den
woord gesproken. __ loupe namen.

Op een zestal vragen van den
heer Drop, die door den interpel-
lant kort werden toegelicht viel
het den minister niet zw~r te
antwoorden. De vragen waren
er wel naar gesteld.

De minister zocht zich geheel
te rechtvaardigen in zijn han-
delingen ten. opzichte van de
marechaussee te Oss. Hij zeide
met volle instemming van den
minister van defensie gehandeld
te hebben. Droevig genoeg.

Voorts las minister Goseling
enkele gedeelten voor uit de
dossiers, die hem pasten. Zelfs
werd het optreden van de mare-
chaussee belachelijk gemaakt
door de mededeeling, dat deze
inzake de arrestatie van den
makelaar Van H. te Oss, voor
een beweerde verduistering ten
nadeele van een waterschap,
een archief tot 1600 in beslag
wilde nemen. Dit moest dan
dienen om aan te toonen dat de
marechaussee op hol geslagen
was. Alsof deze getrouwe
politie-dienaren voor hun taak
totaal iet meer betekend
waren! En dit corps heeft nota
bene een bandietenbende weten
op te sporen en schadeloos te
maken, voor welk werk H~M. de
Koningin het met een bijzondere
onderscheiding vereerde.

• • •
Met dat al is en blijft de zaak

te Oss een treurvol staaltje van
Roomsche overheersching. Hoe-
zeer ook bestreden van alle
zijden, wij geven gaarne het
oordeel aan de lezers over het
optreden onzer afgevaardigden.
De zaak mag men in den doof-
pot steken, de gevolgen zullen
openbaar worden. Rome zege-
viert. Rome dringt in onze
scholen, universiteiten, recht-
alen binnen. De vUand van de
Hervorming staat voor' onze
poorten en dreigt geheel het
land te vermeesteren. De ge-
schiedenis te Oss moge meer zijn
dan een storm in een glas water.

Het Protestantsche volk ont-
wake en schudde het Roomsche
juk af, eer het te laat is.

Met ernst: heeft D8. Kersten
gewaarschuwd, gelijk blijkt uit
de hier volgende rede. Onze af-
gevaardigde sprak:

Mijnheer de VoorzItter I

• • •
Zoo werd door den minister

de aandacht gespannen op een
zaak waarover het niet in de
eerste plaats ging. De Kamer
vermaakte zich al in die arme
sukkels van marechaussees te
Oss. Wij betwijfelen' echter of
zij om dit geval van hun taak
te Oss zouden ontslagen zijn.

Het bericht dat de Brigade der K0-
ninklijke Marechaussée te Oss van
haar opsporings-functie ontheven ill,
heeft ten rechte groote ontroering in
geheel het land gewekt. Dit is te
meer het geval, omdat de marechaus-
sée geldt als een zeer vertrouwd wa-
pen, dat in de meer dan too jaren
van z~ln bestaan zijn roem in ons
land heeft gevestigd. Is het wonder.
dat het Nederlandsche volk vraagt.
welk gruwelstuk de Brigade te Oss
wel moet bedreven hebben, om zich
een plotselinge ontzetting van de
waarneming van haar ambt waardig
te maken, als namens den minister
van justitie door den Procureur-gene-
raal bij het Hot te 's-Hertogenbosch
is geschied? Van zulk een ingrijpen
is in ons land nog nooit gehoord. Er
zouden wel zeer bijzondere redenen.
ernstige schelmstukken moeten be-
dreven .zijn, om zulk een handeling
te rechtvaardigen.
Zulks geldt de betrokken Brigade

te Oss nog te meer. omdat deze zich
zeer verdienstelijk gemaakt heeft,
vooral de laatste jaren. Oss toch was
berucht vanwege zijn rooven en moor-
den Het is toen de marechaussée ge
lukt. aan de thans gewraakte Brigade
nog wel, de schuldigen o, tt sporen en
hen achter slot en grendel te brengen
Het gold toen Toon de r 0 en Bijs
de Sijp e.a. van Jan Boezeroen. Hun

I
opbergen bracht een ware verlichting
onder geheel de bevolking van Oss en

lomstreken, ja geheel "ederland heeft
met belangstelling en groote waar-

I deering het optreden der marechaus-
sée gevolgd. En wat nog meer zegt -
ook al vervult het den Minister met
diepen afkeer. als hij dit telkens weer
leest, ik mag er toch wel op wijzen -
het heeft H. M. de Koningin behaagd
het plichtsgetrouwen succesvol op-
treden te erkennen door een zeer bij-
zondere onderscheiding te verleenen.
Dit was een nobele daad van H. M.
Het corps heeft zich die onderschei-
ding waardig gemaakt
Wie had nu kunnen vermoeden. dat

diezelfde marechaussée korten tijd
daarna smadelijk van haar functie
zou worden ontheven? M. de V. Ik
herhaal, om zulk een bejegening zich
waardig te maken moet de betrokken
marechaussée zich wel aan een ern-
stig vergrijp hebben schuldig gemaakt
Van zulk een zich schuldig rnaken is
ons echter totaal niets gebleken, ook
niet uit hel antwoord, dat de Minister

• •
Wij zijn van overtuiging, dat

indien de marechaussees geen
onderzoek naar het gedrag van
sommige priesters hadden in-
gesteld, de maatregelen niet
genomen zouden zijn.

Van de betrokken priesters
deelde' de minister mede, dat
gerapporteerd was, dat zij geen
strafbare feiten gepleegd had
den. Ook hier weer werd het
ingestelde onderzoek der mare-
chaussees in een licht gesteld.
dat, al mochten die priesters
dan ook niet geheelonschuldig
zijn, de Ossche politiemannen
zoowat als hollende paarden
voorstelde. Zij renjen zelfs naar
Den Haag om te onderzoeken

De berichten, die geheel om
volk uit onderscheiden nieuws
bladen verkregen heeft, wierpen
'lp df''7.f' zaak een veel sch riller
richt, Wij hebben ons ook 011 rle
rede van don minister niet kun
nen losmaken van de g-E'd~chtt
iaL de maatregelen genomen
zijn ter wille van de Roomscue
geestelfikheid.

De minister had aan de be-
strijding van wat Ds. Kersten
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Minister Goseling nu heeft m deze
zeer droeve zaak zich alt zoon dor
Roomsche k.erk in dienst van dat ka.
nonieke recht gesteld. En dat in OM

Geuzen-land. eens uit Rome's klauw
verlostl Men kan er om lachen, het
ill diepschrljDtild. dat ik in deze zaak
gevoel Ik wensch het aan de Begee-
rin8 te zeggen: Nederland heeft recht,
om naar Nederlandsch recht bestuurd
te worden _ bet III duren plicht van
onze bewindslieden het Nederlandsch.
recht te handhaven. De Minister van
Justitie heeft daarmede, naar het ona
voorkomt, in strijd phnndeld Moet
dat alles getolereerd w~ door dea
voorzitter van den m.lnt.terraad. 0..
Colljn? Hier openbaren Jd.ch nu duS-
delljk de bittere vruchten Yall de
coalitie, waartegen wij ... 1KiI pstreden
hebben all tegen een monsterverbond.
Rome eischt het oppergezag. Als het
er op aankomt, gaat het door met zijJt,
zaken en trekt zich van niemand ietll
aan. Het heeft miJ zeer pijnlijk ge-
troffen, dat de MInister van Defensie
volle iru;temm.ing betoonde met het-
IMD te O. III geschied! Het feit ligt
er, dat het ginf( om priestera aan den
Nederlandscher. rechter te .mttrekken.
Dit 11 de dier ,;aande beteekenis van
deze .droeve zaak. De Roomsche gees-
telijkheid en de MiniBter van Justiti.
en da Procureur-Generaal van het Hof
van 's-Hertogenboach werkten saam
om het onderzoek naar bepaalde da-
den van priesters in Rome's binnen-
kameren te behandelen en aan do
wereldlJjken rechter te OIlttrekken.
Zoover drJjft Rom. het in ons land.

dat het voor zich de rechtspraak op-
eischt voor priesters. Dat men vordert;,
dat de bisschop zal beoOrdeeleD ot. dIe
twee (en wi. zegt hoeYeel meer)
priesters schuldig zijn ot. niet?

Men heeft "9Olgewmededeellngen in
"Het Volk" gepoogd de Irf.arechaUlll!lee
te bewegen 'RB verdere opsporiJ:I« el

vervolging at te :den. Een onderhoud
van 8 uran IOU zelfs hebbat plaat.
gehad. Maar de maDIIChappeÓgevoe""
den zich te zeer NederlaDdsch ambte-
naar en waren te plichtsgetrouw dan
dat zij voor de onrechtvaard18e eiIIch_
der Roornsche kerk ~ wild...
Toen greep de Minister .. .. theM
meldt men ODS, dat de ~ Ma-
reehausseea van Oss wordeD overge-
plaatst, onder nadrukkelJjk bevel
van.... tell w ij gen. Verzwtjgen wiM
Rome. Het Nederlandsch recht il bt
vernieuwing vertrapt.

De Minister heeft gebaDd.eld. aid
geen Nederlandllch recht bestaat. Tea
rechte werd In een der ochtendhlads
opgemerkt, dat volgen. art.. 163 VUl

het Wetboek van StraIYoI'dering op"
sporings-ambten&ren, _ dMroDder be-o

hooren officieren en ~er_
der Marecha_ verpIkIbt KUn a....
gitten van straftIere felteD te OIltv&Doo
gen en doee te !leDden. betzU de aaDoo

klacht mondeUDi of scbrtftelUk ...
schiedt. Maar de KinJMer ftD .JUSÖo
tie maakt dit ....taaruw __ 0-
kraehtelooa. W:Ulekeur .. III :Ned_
land heerscheD lnplaata wa ncbt.
Rome'II wetpvlni in. .... WIl het
recht dezer landeD. ~ Is W ct.a
nu gekomen. daD)[ Dj de ~
nooten.

114. cL VJ WU moeteD CIIMI met an.
.kracht venetteD tei- !MIl 0DUnkk_
van Nederlandllche ~ aaa
het NederJand.. be recht; ..... W in.-
voeren op NederrJ.andscba bodem .,..
het RoomllOb-Kanonleb reét. 00.lI
RoomlIChe prieIIterI • __ cktl N..
derlandschen wetg ....er UDdooIWOl peJ!Ie
En zeker ook, alt het 1IIJbaDde.... be..
treft, gelijk tbaDII in W ..... sJ.JDt
Laat de d08lders sprekeDl IIMr Deal
dat mag niet. De vr.- bd ...dpt 0DIII0
dat in Nederland h8enehen duistere
machten. Om poUtieke beooCIn .... moet
alles bedekt. Rome heelt de ~ hIm4.
Nog zijn "" de BOIIICbe NOhtzaak

niet vergeten waarbij .. ..,.., UI
een hoer werd neer,.... omdat ..
naar NederlandBeb recht JDIt ... ~
tostantach man gehuwd".., ""' ~
het, dat Rom. in Nedel'laDd meel' ea
meer optreedt ala wan dit laDd
Roomsch gewest. Het ill _ ~ la
onze oogen, dat ProtestanteB ems ~
zenland verraderlJjk in de mMht
Rome overleveren.
De Voorllitter: Ik lI0II.

verzoeken " te matigen - la
ken



Da. K ers ten: M. d. V.! Ik meen,
dat ik geen woord te veel zeg, wan-
Deer ik doel op de handelingen van
de Protestanten, die krachtens het door
hen beleden beginsel geroepen zijn den
mijd aan te binden tegen Rome, tegen
de Roomsche politiek en dl! Roomsche
overheersching.
De Voo r zit ter: AIs u dat in

een behoorlijke terminologie doet, heb
Ik daartegen geen bezwaar.
Da. Kersten: Wanneer zij dat

Diet doen, dan leveren zij ons land
over. En dan plegen zij verraad aan
het Protestantsche beginsel. Het geval
te Oss moet ons volk de oogen open
doen gaan. In elk geval hebben wij te
.ischen dat het Nederlandsch recht
.ehandhaafd blijft.

De Marechaussee trad in Oss op
tegen leder inwoner zonder onder-
~heid, die zich schuldig maakte aan
overtreding' van de Nederlandsche
wet. Dat is haar thans belet. De Bri-
.ade wor-tt uiteengeslagen en door het
geheele land verspreid. De kracht
dezer mannen moet gebroken. Boven-
dien is de Marechaussee het stilzwij-
gen opgelegd, hoewel zij krachtens
hun functie reeds tot zwijgen verplicht
waren.
M. cL V.I Helaas, ook de dienaren van

den godsdienst maken zich soms schul-
dig aan ergerlijke feiten. Ik zeg dit
volstrekt niet van Rome alleen, maar
laat de zaak dan eerlijk en naar de
wet behandeld worden.
Wat thans Is geschied te Oss, doet de

lIltoefening van het Nederlandsche

recht w ank creu. Ll de tlanJeliL,::,ClJ van
den Minister van Justitie biJ:ji<tweer
eens zeer duidelijk het groote gevaar,
dat Rome voor ons land vormt. Gaat
deze zaak door, zonder herstel der
gedupeerde Marechaussee; zonder de
Roomsche priesters en rechters te
brengen onder en te dwingen tot hand-
having van het "echt, dat in Nederland
voor alle burgers geldt, dan is ons
volk van heden af geknecht onder
Rome.

Ik roep geheel het Nederlandsche
volk op, om als een eenig man tegen
de aanmatigingen van Rome zich te
verzetten. Evenmin als 'n Protestantsch
predikant door zijn kerkelijke besturen
alleen wordt geoordeeld, maar door
den Nederlandschen rechter wordt ge-
vonnist, evenmin mag een Roomsch
priester aan den Nederlandsehen rech-
ter worden onttrokken.

Ik besluit met een ernstig protest
tegen de volvoering in ons land van
den beruchten Syllabus, waarin o.m,
wordt opgezet tegen het burgerlijk
recht, indien dit niet strookt met de
opvattingen der Roomsche kerk.
Niet aileen Bismarck, maar ook Dr.

Kuyper zeide: ..Denk om Syllabus en
Encycliek". En niet zonder reden.
M. d. V.! U waarschuwt, dat mijn

spreektijd verstreken is. Ik eindig dan
met op te wekken, tot den eenparigen
strijd, opdat thans een einde worde
gemaakt aan Rome's knechting van
ons Geuzenland, dat met het bloed der
martelaren is gekocht.

Laat u
lichten

niet voor-

door die dag-
bladen die met Rome
heulen en
montanen

de Ultra
aan de

macht hel pen,
doch abonneert u op

"

t.: NS DE OSS --HE
ARECH~L\USSEE

Jhr. De Geer in het strijdperk
voor Rome.

ONDER DEGENEN, die het voor
de naar onze stellige overtuiging
niet te verantwoorden handelingen
van den Minister opnamen, behoor-
ook de Chr. Hist. premier. Jhr. De
Geer. Niettegenstaande, zoo ds.
Kersten reeds gezezd heeft, dat het
Nederl=ndsche volk dep indruk
heeft, dat het onderzoek der mare-
chaussee Inzake een klar-ht over
zedelooze hande'lineen v=n pries-
tpr~ te Oss moest ge~tMlk't. ging
de heer ne Geer zoover. dat hii
tpP'eh ds. Kersten zelfs het negende
g",bCldM.nvoerde. Ja ziln liver voor
de dekkina van Rome's priesters
bracht 'hem er toe. een predikant,
die Ian se jaren !<pleden tat een
zware qevHn<1enisstraf veroordeeld
werd en reeds lang is overleden.
uit het grClr on te p'r~ven en met
naam Pl1 van in dl' Kamer te noe-
men. Dat zoo te doen zeker verre
is van iemands <.!oeilgerucht vonr
to sta=n. j?'p1iik de Catechtsmus bii
de verklar+na van hpt ge tiebod
vordert. O1"tgjng den Chr. Hist. af-
gpvAllrdir!de .p'eheeL Hij kon zich er
bliH,:b"ar ook niet in verplaatsen,
w=lk leed ziin woord=n uitstorten
moe+en over" de familie van dien
predikant. nu hun naam nog eens
weer in dit verband ten aanhoore
VFm geheel het land genoemd is.
D'It alles is niet te wirten aan ge-
mis van fijngevoeligheid bij een
hooastaand man als Jhr. DI' Geer!
Neen! maar zijn voorliefde tot
R.ome bracht hem er toe, een pre-
dikant uit te spelen tegen schan-
dalr-n waarvan Roomsche priesters
pp.klaagd· worden. Het is wel droe-
vi g en het bewijst, hoezeer de Pro-
testanten Rome naar de oogen zien
en hun eigen bEWinsel verzaken.

* .
De geheele llnkerziide schaarde

zich eveneens achter den Minister,
de heer Wijnkoop incluis. Geen
wonder, dat sommigen hunner
woordvoerders zich, met dhr. De
neer, tegen Ds. Kersten stelden.
Het Vaderland maakte er van, dat
het den heeren Wendelaar en Joe-
kes, anders dan ds. Kersten, om
verheldering en waarheid te doen
was. Begrepen? Ds. Kersten is het
volgens het Vaderland niet' om
verheldering en waarheid te doen.
Maar de gezaghebbende Liberale
bladen als de N.R.C. en het Han-
delsblad waren niet bevredigd door
het antwoord van den Minister.
Prof. De Vries betoogde in het
Handelsblad van 7 April dat eo;l{\
interpellatie in dezen geen ophel-
dering kon brengen en bepleitte
een enquete. In het avondblad van
8 April werd eveneens uitgespro-
ken, dat het antwoord van den Mi-
nister geen bevrediging geschon-
ken had en als zeer mogelijk voor-
gesteld, oc alsnog een enquete te
doen instellen.
Over dergelijke uitingen vèrheu-

gen wij ons. De Liberale Kamer-
leden mogen er een lesje aan ne-
men. Dit is heel wat anders dan de
krenkende taal van het Vaderland
Het optreden van onzen afgevaar-
digde wordt er in gerechtvaardigd.
Velen mogen onze Kamerleden

met den verslaggever van Het Va-
derland en hun

INTEEKENBILJET.

Ondergeteekende verzoekt

hem te noteeren als abonné

op het Staatk. Geref. Dagblad

"De Banier",

Naam

Adres ..._ .._-_ __ _-_._----

Woonplaats

Nederlandsche recht ook tegen
priesters aan anti-papisme toeschrij-
ven, zij zullen dit gelaten kunnen
dragen.

Wil men liever verradelijk aan
Rome het land verkoopen onder
schijn van waarheid en verhelde-
ring, dan hopen wij met onze Ka-
merleden maar aan de verhelde
ring niet mede te doen en in dàt
licht niet te wandelen en de waar-I
heid door de z.g.n. waarheid niet
laten vermoorden. Men schelde dan
maar wat op ons. De Reere doe
ons waken bij de beginselen der
Hervorming, eens tot een funda-
ment van staat en kerk (Ier Neder-
landen gelegd.

Ds. Kersten heeft Jhr. de Geer
van antwoord gediend. Rij zeide
n.l.:

M. de V.! De opme- king en van
den g.a. den heer de Geer nopen
mij een heel kort woord ten ant-
woord te geven.
De heer. de Geer heeft gevraagd,

of hetgeen ik gesproken heb niet
in strijd was met het negende ge'
bod. Wij zijn zachtjes a..n wel ge-
wend, dat het negende Gebod te.
g'en ons wordt uitgespeeld en dat
wij in het land maar "borgedragen
worden. als waren wij ,de grootste
leugenaar!! en lasteraars.

Nu de g.a. de heer de Geer deze
vraag gesteld heeft. hier In he.
Parlement, wIJ ik, zonder mi.t daar-
tegen te verdedigen, alleen deze
vraag hem stellen, of het betrach·
ten van het Negende Jebod is, dat
in het openbaar in deze Kamer,
door hem een predikant uit het
graf wordt gehaald en n.et name
wordt genoemd, die een zware ge.
vangenisstraf beeft ondergaan. Men
Ieze maar eens de verklaring van
onze Heidelberger Catechtsmus.

En wat voorts de opmerkingen
van dezen afgevaard ;de betreft.
het volgende: De g.a. de heer de
Geer stelde de figuur niet jUist
De geachte afgevaardigde gaf 't voo;
alsof ik het onmogelijl< zou achten,
dat Protestanten de overtuiging zou
worden bijgebracht, dat de Minis-
ter van Justitie naar eer en gewe-
ten in deze zaak zou hebben ~e.
I-oandeld.Zoo is het "iet. Ik heb ~e.
wezen op de gevaren van de cOali-

tie, en de oude coalitie heeft naar
mijn stellige overtuiging Rome tot
groote macht gebracht in ons land,
en de partijgenooten van weleer
doen dat nog. Nu acht r het plicht,
dat het Protestantsche volk dat
Roomsche juk afschudt, voordat
het geheel daaronder zal geraken.
Ik wenseh niets af te doen aan het
handelen naar eer en geweten van
den Minister van Justitie. Mijn re-
de mag niet worden verstaan als
een aantasting van den persoon des
Ministers. Indien ik dat gedaan
had, dan zou ik met uw hamer te
doen hebben gekregen, M. d. V.
Maar ik stel beginsel tegenover be-
ginsel.
Tenslotte, tot mijn spijt heeft Mi-

nister mii niet kunnen overtuigen
dat de Marechaussee te Oss zich
zoo zou hebben misdragen, dat zi.j
zich de strenge maatregelen zou
hebben waardig gemaakt, die nu
op haar worden toegepast.

• •
EEN MOTIE werd niet ingediend.

te heerschen, is nog heel wat ver-
Daaraan had de interpellant geen
behoefte. Gelijk tevoren te ver-
wachten was, ~ geschied. De Ka-
mer vereenigde zich tot socialist en '
communist toe, met de smadelijke
wegzetting van de marechaussee te
Oss. Zelfs stak dhr. Wijnkoop een
lofrede af op de handelingen des
ministers. Allen waren het met den
Minister volkomen eens of zwegen.
Alleen de S.G.P. kon zich met deze
handeligen niet vareenigen. Ook de
N.S.B. verzette zich heftig. Toen op
de tribune na de rede van dhr. Rost
van Tonningen in de handen ge-
klapt werd, liet de voorzitter deze
ontruimen. Voor vele belangstellen-
den was dit wel een harde maat-
regel, maar de tribu~ebezoekers
van de N.S.B. moeten ZIch houden
aan het reglement van orde.
Nu komen er andere marechaus-

sees te Oss. Deze zullen dan wel
de les trekken, dat zij soepeler
hebben te handelen en vooral de
R.oomsche priesters nimmer in hun
opsporings-diensten betrekken. En
de zaak der geestelijken tegen wie
een aanklacht was ingediend is aan
verder onderzoek natuurlijk ge-
heelonttrokken. Dat doel is be-
reikt!
Behalve om onze vreeze 'l{.oorde

handhaving van het Nederlandsch
recht, .moeten wij het Ossche geval
diep betreuren, omdat te Oss al-
thans .zeer zeker een streng politie-
corps noodig was tot uitroeiIng van
de grootste gruwelen.
Nu zullen de gemeente- en rijks-

veldwachters en marechaussee in
zoete rust kunnen samenwerken
onder sanctie der Roomsche geeste-
Hjkheid. Wij gevoelen ons diep ver-
ontwaardigd en verontrust als wij
aan dit alles denken. Waar gaat
het met Nederland heen als plicht-
getrouwe politiedienaren in het op-
sporen van feiten verhinderd wor-
den, als Roomsche priesters er in
gemoeid zijn? Protestanten slaapt
maar voort! Huichelt maar met
Rome!

• • •
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~.",.._ ...lfttten lDet d.~ zeer juiste
opmerkingen van den overzicht-
schrijver in de Nieuwe Rotterdam-
sche Courant, waar deze schrijft:
De rechtszekerheid moge spoedig

eischen, dat men niet te spoedig als
een boef behandeld wordt de
straffeloosheid, die vóf,r de komst
van de marechaussees te Oss scheen
te heerschen, is nog heel wat er-
ger. Velen in die gemeente zien
deze flinke mannen dan ook met
lede oogen heengaan. Volgens den
minister verdwijnt me '. hen "een
s~roOITol.van verkeerd gerichten
dienstijver", wij echter denken bij
voorkeur aan de onschatbare dien-
sten, welke zij, dank zij hun ijver,
aan de gemeenschap bewezen heb-
ben".

OJ

G

• • •
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De Roomche bladen juichen. Ge.
holpen door de ontrouwe zonen der
Reformatie vermag Rome in ons
Geuzenland het Nederlandsche
recht op zij te zetten, en naar
Roomsch kanoniek recht te hande-
len en zijn priesters van de Ne-
derlandsche wet te onttrekken.

Zelfs geen opsporing mag t.O.V.
Roomsche priester-schandalen plaats
hebben. Waren die priesters te Oss
schuldig aan de gruwelijke zeden-
schandalen met minderjarige meis-
jes, waarom dan dit niet aan het
licht laten brengen door de mare-
chausee? Juist het plotseling stop-
zetten van den opsporingsdienst der
marechaussee - ieder I het moe-
ten toestemmen - werpt zulk een
verdacht Iicht op de handelingen
der priesters. In elk geval had
de marechaussee de vrije hand
moeten gelaten in het vervullen van
haar plicht in het beruchte Oss.
Protestanten, hoe lang nog zult

~j smadelijk en verraderlijk de knie
Voor Rome buigen? De politieke
!toers moet veranderd. Wij m, eten
tiaar Gods Woord terug en naar de
~loude Belijdenis op dit Woord ge-
!:rond. Slaat Protestanten de han-
lI.en in een. Rome staat voor de
!loorten!
De S.G.P. heeft niet vergeefs ge.

'l\raarschuwd. ~l scheldt men haar
'ioor anti-papIst, laat het u niet
~eerhouden haar te steunen.
Nederland wake!

We8 met Rome's OV'erheersching
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NEDERLAND

IMARECHAUSSEE TE OSS
AAN DEN ,DIJK GEZET

De verhouding tusschen marechaussee en
gemeentepolitie was slecht. Er was meer dan
een rivaliteit: er heerschte een toestand op
voet van oorlog. Wie de marechausseekazerne
betrad, werd van gemeentewege bespionneerd.
De gemeentepolitie verdenkt er de marechaus-
see nota bene van een man te hebben dood-
geslagen en steltt daarnaar een oilicieel ouder-
zoek in. Het eene corps tegen het andere!

De marechaussee mag van vandaag af niet
langer dienst doen in Oss! Het blijkt dat het
aanpakken van een aantal zaken den autoritei-
ten niet welgevallig was. Met name een !.wee~al
onderzoekingen van de marechaussee zun met
in goede aarde gevallen. In de eerste plaats
het onderzoek tegen een plaatselijk "bankier".
Deze man is op nog al éclatante wijze aan-
gehouden en werd later onvoorwaardelijk op
vrije voelen gesteld.

Namens de hoogste ter ..zake bevoegde' Hiervan kan men echter dè marechaussee
autoriteit heeft de regeeringspersdienst heden- geen verwijt maken. De aanhouding geschiedde
morgen het volgende communiqué omtrent op last van ... den officier van Justitie, van
het ingrijpen in het politioneel beleid te Oss dezelfde Justitie dus die thans de marechaussee
uitgegeven. disqualificeert. De man is door den rechter-

De brigade Koninklijke marechaussee te Oss cernmissaris verhoord en toen opgesloten.
stsat in den laatsten tijd in sterke publieke Dat men hem later moest vrijlaten is een zaak
belangstelling -. De activiteit, welke in een be- van justitieel beleid, waarvoor men de mare.
langrijke strafzaak- kon worden betoond, nadat chaussee niet in de eerste plaats verantwoor-
voldoende concrete verklaringen" tegenover de delijk kan stellen.
Kon. marechaussee waren afgelegd, heeft ' De tweede zaak is van geheel andere en veel
terecht waardeering gel1onden...Geli.jktijdig 2ij.n .em&iig r aar De marechaussees 1.o.~den on
echter, niet het minst door niet wel te verant- het spoor zijn gekomen van onzede!!Jke han-
'woorden uitingen in sommige pers-organen, delingen, door een tweetal geestelijken ge·
tegenstellingen geschapen tusschen de Korrink- pleegd. Zijn wij wel ingelicht dan wilde de
lijke marechausee eenerzijds en andere orga- brigade Oss reeds tot arrestatie overgaan. Van
nen van bestuur en politie anderzijds, die Ieite- justitieele zijde is evenwel gelast, dit niet te
lijk volkomen ongegrond zijn en welker aan- doen, "daar de zaak met de geestelijke over-
wakkering niet kan worden geduld. heid zou worden geregeld". •

Uit verbalen en rapporten is inmiddels ge· Dit is hoogst ernstig, evenals het feit dat
bleken, dat bij de brigade Kon. marechaussee men van justitieele zijde er alles op gezet
te Oss, naast vorenbedoelde lofwaardige actio 'heeft om de marechaussee te bewegen van ver.
'viteit bij het opsporingsonderzoek in andere volging af te zien. Men noemt het nu onkiesch
, gevallen, methoden werden toegepast, waar- dat de marechaussee een aantal kinderen zou
door rechtmatige belangen van burgers op I hebben verhoord over de houding der geeste-
pijnlijke wijze wer~en geschonden.. .. lijken. Doch dat komt toch in elke zedenzaak

In deze omstandigheden waren onverwijld voor. Men kan nimmer tot een veroordeeltng
maatregelen geboden, die het vereischte in een zedendelict met minderjarigen komen"
evenwicht herstellen. Waardeering voor goede indien men hen niet zelf verklaringen laat af.
prestaties noch de ,overweging, dat wellicht leggen. Natuurlijk was de marechaussee ver.
juist ongezonde publieke belangstelling bitterd door aller lei tegenwerking. Door het
mede aallieidin~ kan zijn geweest voor verkeerd .vechten tegen duistere machten, zal zij wel
aangewende activiteit, heeft mogen weerhouden eens een onhandigheid gedaan hebben.
van hetgeen ten' dezen voor een gezonde ] Daartegenover staat een staat van dienst,
handhaving van het gezag noouig is. Daarmede waarop elke politieman trotsch kan zij~. Gaat
zIJn tevens de eer van het korps Kon. het aan deze mannen die toch waarlijk hun
marec.~aussee, die onaangetast is en de per- sporen op criminologï'sch gebied wel verdiend
~oonhJke belangen van het personeel het beste hebben het werken onmogelijk te maken,
gediend. juist n~ zij midden in allerlei zaken zitten?

Want de toestand in Oss deugt niet. Steeds
heeft men hier de zaken in het verborgene
willen behandelen. De marechaussee's hebben
de misdaad aangepakt en goed. Doch nu z.ij
, dreigen toe te slaan in andere kringen, dan dl~
van Toon de Soep, worden zij verwijderd. DIt
is alles uiterst bedenkelijk en maakt een aller-
vreemdste indruk. Wie had kunnen gelooven,
dat het departement van Justitie het wapen der
Kon. Marechaussee zou desavoueeren in de-
zelfde plaats waar voor een in dienst van het
corps gevallen wachtmeester, een monument
staat? En dat, als dank van het vaderland, de
. uitmuntende politiemannen, op ee"; aller zon-
derlingste wijze, door middel van mt.c;rdepen.
tionale capriolen, het werken onmogelijk wordt
gemaakt?

Het spreekt vanzelf, dat ook op het terrein
van samenwerking tusschen justitie en politie
de maatregelen worden getroffen, waartoe de
reeds ten dienste staande gegevens en het ver.
dere onderzoek aanleiding geven."
Tot zoover het communiqué. Niet de

brigade Oss' zelf, _ doch haar. meest ver.
dienstelijke en met de ter plaatse heer.
schende toestanden het best op de .hoogte
zijnde leden zijn "op zij" geschoven. Verwon.----~~------------~----

OVERHAA,ST INGRIJPEN
VAN JUSTITIE

Ir._

Een verbijsterend bericht

(Van een correspondent).

_0 s s, 4 April. - De door' hM, de
Koningin onderscheiden brigade der Ko-
ninklijke Marechaussee te Oss is op het
oogenblik van haar functie ontheven, zoo
schrijft onze correspondent in aansluiting
op de telegrammen. Zaterdag kwam een
der hoofdofficieren der plichtsgetrouwe
manschappen het verbijsterende -bericht
brengen, dat zij in de gemeente Oss, die
aan hen zooveel ' verplichtingen heeft, hun
diensten niet langer mogen uitoefenen.
Daaruit volgt, dat ook het onderzoek der
marechaussee in de loopende zaken moet
worden gestaakt.

Bewoners van Oss, die zich met klachten
over misdrijven tot de marechaussee wenden,
moeten door deze verwezen worden naar

I .de..... gemeentepolitie te Oss. ~en zag reeds -
'Zondag geen marechaussee In de-Ossche
straten maar ambtenaren van de gemeente-
politie: versterkt door rijksveldwachters, pe
activiteit die den laatsten tijd door de kranige
brigade 'was ontwikkeld, schijnt door de
justitieele autoriteiten in Den Bosch niet op
prijs te zijn gesteld. T0t dusverre is het in de
politioneele historie nog niet voorgekomen,_
dat de justitie het optreden van een geheele
brigade marechaussee; die uitnemend werk
heeft vericht en daarvoor nog wel Koninklijk
is onderscheiden, desavoueert. Dele wending
van zaken in Oss is den laatsten tijd reeds
voorbereid door enkele katholieke bladen, die
de marechaussee aanvielen.

Officieele verklaring -

De brigade als zoodanig zal in andere samen.
'stelllng, die tevens een behoorlijke samen.•
werking ter plaatse waarborgt, haar taak blijven
vervullen en volledig in haar bevoegdheden
.worden hersteld, zoodra zeer binnenkort onder
leiding der verantwoordelijke chefs de ver-
eischte mutaties zullen zijn aangebracht.

derlijk is de wijze, waarop men deze zaak
behandeld heeft. Het is alsof het den minister
van Justitie er om te doen is, aan een eenvou-
dige overplaatsing een reliëf te geven, dat ge·
makkelijk had kunnen worden vermeden. Men
heeft vaak, in ministerieele bureaux, de neiging
om opvallende gebeurtenissen in een zoo
simpel mogelijk kleed te steken. Hier ~ebeurt
het tegenovergestelde. Was de schorsing -
want zoo kan men' dezen maatregel noemen
- 2.00 urgent, dat er geen tijd overbleef tot
voldoende overleg tusschen de ministers Go-
seling en Van Dijk? Minister Goseling kan
de marechaussee verbieden justitieel werkzaam

, te zijn - dat heeft hij gedaan. De overplaat-
sing had hij niet in de hand, die ressorteert
onder den minister van Defensie. Dit ministerie
kon blijkbaar deze "haast" niet bijhouden en
vandaar deze zonderlinge vorm van overplaat-
sing.

De vraag rijst, waarom deze overplaatsing
door justitie zóó urgent werd geacht, dat, men
daarvoor niet schroomde een geheele brigade
op non actief te zetten. Het communiqué
gewaagt van de ?elangen der burgerij die hl
het gedrang dreigden te komen. Het moe.~en
wel eminente burgers zijn, die tot dit openlijke
conflict tusschen Justitie en Defensie aanleiding
konden geven.

Voet van oorlog
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INVAL IN EEN N.S.B.-
KRINGHUIS.

Uitstalling beleedigend voor het
openbaar gezag?

Onder Ielding van den cornmissarls, den )1

heer C. M. van Veen, heeft de politie te
Hengelo een inval in het N.S.B.-kringhuis
aan de Enschedeschestraat gedaan. In de
etalage van dit pand - een vroegere win-
kelzaak - was een tweetal wasfiguren ge-
plaatst: een N.S.B.-er in uniform en een
maréchaussée. Het eerste vermeldde als
bijschrift: "Ik ben staatsgevaarlijk" en
onder het andere stond: "Ik ook". Het was
duidelijk, dat hier op bepaalde recente ge-
beurtenissen werd gedoeld. De politie zag
hierin een beleediging van het openbaar

j gezag en heeft de wasfiguren in beslag
I genomen.



Bevoegdheid en
rangorde,

De Kon. Marechaussee

Minister Goseling heeft in de Kamer
de genomen maatregelen tegen de
door "overmaat van -Iof" tot ,.over-

ijver" gedreven brigade der Kon. Mare-
chaussee te Oss zoodanig verdedigd en ge-
rechtvaardigd, dat zelfs tegenstanders wer-
den bevredigd en overtuigd. Natuurlijk was
er ook een enkele tegenstander, die zich
nlej mocht en niet wilde laten overtuigen,
omdat dit niet in zijn politieke sensatie-
kraam te pas kwam, maar dit disqualifi-
ceerde dien tegenstander zelf en niet den
minister. Zooals Z. Exc. min. Goseling aan
het slot van zijn rede verklaarde, is door
de ,.ernstige fouten", welke er in de Osscho
brigade zijn gemaakt, de eer van het korps
als zoodanig niet aangetast en wij zijn het
daarmee natuurlijk hartgrondig eens. De
Koninklijke Marechaussee is een flink kor'
daat korps, dat zich in den loop der jaren
een welverdiende reputatie heeft verworven
een reputatie, dia.,-te sterk is om door à~
gemaakte fouten in een bepaalde brigade,
welke ook veel goeds heeft gepresteerd, kan
worden te niet gedaan. En toch heeft de
Minister in zijn rede, volgens het "Hbl.",
een paar opmerkingen gemaakt, die te
denken geven en in ieder geval een paar
klemmende vragen wettigen. Zoo heeft Z.

/

Exc. Min. Goseling uitdrukkelijk verklaard.
dat de begane fouten uit de rapporten van
de Marechaussee zelf bleken en dat de
divisiecommandant en de inspecteur van
het wapen der Marechaussee na inzage
van de dossiers "ontzet" waren. Hieruit
blijkt naar onze meening, ten eerste, dat
de Marechaussee te Oss, die de rapporten

samenstelde, zich er niet van bewust was,
dat er in de brigade "ernstige fouten" wa-
ren begaan en de gemaakte fouten als in
een rapport vermeldenswaardige goede of
-normale handelingen beschouwde, en ten
tweede. dat noch de divistecommandant.
noch de inspecteur van het wapen kennis
droegen van een dusdanig optreden der Ma-
rechaussee te Oss, vóórdat de minister hun
inzage van de betreffende dossiers ver-
leend!'.

Wijvragen ons nu af, of de brigades
der Marechaussee vooral bij het
verrichten van politioneele opspo-

ringsdiensten niet een te groote zelfstan-
digheid genieten en te weinig door de ver-
antwoordelijke superieuren worden gecon-
troleerd. Bij de gemeentelijke politie komt
een onderzoek van eenige beteekenis en
belang al heel spoedig in handen van een
inspecteur of commissaris, die doorgaans
een breedere ontwikkeling bezit en een
meer gespecialiseerde opleiding heeft ge-
noten dan een wachtmeester of een opper-
wachtmeester van de Marechaussee. Wan'
neer de Marechaussee-brigades niet vol-
doende geleid, gecontroleerd en geïnspec-
teerd worden door hun verantwoordelijke
superteuren, dan kunnen er licht tactische
fouten worden begaan, gelijk thans in oss
aan het licht zijn gekomen, fouten, die
men het brigade-personeel eigenlijk niet
al te zwaar mag aanrekenen, omdat het
met een te groote verantwoordelijkheid, on-
evenredig aan zijn opleiding, in bepaalde
gevallen wordt belast. De eer van het korps
heeft inderdaad niets geleden, maar het
lijkt ons niet overbodig, dat de inwendige
organisatie en verhoudingen in het korps
eens grondig worden bekeken, opdat deze
geschiedenis van Oss zich niet meer zal
kunnen herhalen.



Het Nieuwsblad en de Osser
affaire.

In een nabeschouwing gewijd aan het
debat In de Tweede Kamer over de af-
ratre met de marechaussee in Oss, schre-
ven we dat tOt de palstaanders. die in
deze zaak den Kath. minister van Justi-
tie van partijdigheid bleven beschuldi-
'gen behoorde Ds. Kersten en de N. S.
B.-er Rost van Tonningen. Alle andere
partijen in de Kamer erkenden, dat mi-
nister Geseling niet anders kon en
mocht optreden dan hij heeft gedaan.
Wij deelden verder mede, dat de Tele-·

graaf dit ietwat compromitterende ge-
zelschap Van den Kersteniaanse anti-
papist en de rasctstische politieke-afval-
zoeker bleef ondersteunen.
De Telegraaf s.aat nier intussen niet

alleen. Ook het Nieuwsblad v. h. Noor-
den heeft dit illustre gezelschap opge-
zocht en zich onder deze banier ge-
schaard.
Het blad sC'hrijft n.l. Zaterdagavond

over deze zaak nog de volgende z.g. neu-
traal- politieke beschouwing:

"Wij hebben ons zèlf ook een oordeel ge-
vormd, en dat oordeel luidt, zonder veel om-
haal en zonder veel geleerde woorden: Mi-
nister Geseling staat zwak cn wat hier alle-
maal geschied is kan niet door de beugel.
De volksovertuiging is hier niet ten on-
rechte gekwetst. Hoeveelomhaal men hier
ook bij te pas brengt, welke spitsvondige re-
deneringen er voor in het geding worden
~ebracht, het resultaat onzer overdenkingen
!blijft: dat de marechausséé's die zulke grote
verdiensten voor Oss en de gemeenschap
hebben gehad. hier OP het verdachtenbank-
je zijn gezet en gestraft zijn - want anders
is dit niet dan straffen - voor hun te veel
aan ijver, dit is een misgreep. Gesteld zelfs
dat deze verdienstelijke mannen inderdaad
te grote ijver hebben aan de dag gelegd -'-
iets waarvan wij, óók na minister Goseling's
explicaties niet overtuigd zijn, dan nóg ware
deze "straf" onrechtvaardig; dan nóg hadde
eerst een waarschuwing, het geven van
richtlijnen in andere richting, op hun
plaats tteweest,of althans l:.dden er zonder
ruchtbaarheid overplaatsingen kunnen ge-
schieden Nu voelt iedereen "met z'n klomp"
aan dat hier, koste wat het kost, gestraft
moest worden. Wij betreuren wat hier ge-
schied is in hoge mate".

Aldus het Nieuwsblad v. h. Noorden.
Men ziet het blad bespreekt, laat

staan weerlegt enige beschuldiging van
minister Goseling.
Het, blad heeft zien ook een oordeel

gevormd en dat oordeel spreekt het
schuldig uit over deze kath. minister.
De :heren de Geer, Wendelaar, Joekes

c.s, die op grond van feiten, ook een
oordeel vormden en den minister vrij-
pleitten, worden uit wandelen gestuurd.
De politiek van het Nieuwsblad hier

gevoerd staat niet neger dan die van de
bittertafel.
Vandaar dat de politieke invloed van

bladen als Telegraaf en Nieuwsblad on-
danks hun grote oplaag nul komma nul
is. Intussen is net wel uit~rmate grof
dat een zich neutraal noemend blad, dat
nog altijd in vele Kath. gezinnen als
gast wordt toegelaten op die wijze aan
deze vulgaire anti-papaistische rel durft
mee te doen.
Met de Maasbode van gisteravond,

kunnen we ook aan het Nieuwsblad vra-
gen, waar de katholieke Nedertanders
het aan verdiend hebben niet slechts
door anti-papisttscne warhoofden maar
oak door lieden, die prijs stellen op naam
en ontwikkeling, te worden aangeduid
als mensen van wie men het ergste kan
veronderstenent
Wij hebben in Nederland talrijke

katholieke ministers van Justitie gehad:
een Mutsaers, een Borret, een Ruijs de
Beerenbrouck, een Loeff, een .Nelissen,
een Regout, een Van Schaik. Met welk
recht durft men zeggen of . insinueren,
zoals door het Nieuwsblad geschiedt, dat
deze mannen ooit aanleiding hebben
gegeven tot de afschuwelijke verden-
kng, dat zij hun ambtseed zouden schen-
den? Om ten koste wat .het kost, mare-
chaussee te straffen wijl deze in een on-
gewenste richung zou optreden.
Ook bovenstaande beschouwing van

het Nieuwsblad is een anti-papisme in
zijn meest minderwaardige vorm om-
dat het de suggestie kweekt dat ~~ath.
ambtsdragers tot alles in staaf zijn.
voornch ang als 'deze heeft geen ander
doel dan ons Kath. vo.ksdeel weerloos
en eerloos te maken. Tegen deze Nieuws-
blad voorlichting gaat dan ook een
krach.Ig Katholiek protest.
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Oss aak! de pennen de tongen los.m en

Verscheidene

tt voor de jeugdige werkloozen. Zij zouden
groenten hebben gestolen van het terrein,

} waarop zij met hun jongens werkten. Dit ter-
rein bestond echter uit tuintjes, waarvan den
jongens uitdrukkelijk het vruchtgebruik was
toegestaan. Vier dagen hebben de jongelui in
de kazerne vastgezeten; zij werden naar den
Bosch geleid, waar de officier van justitie

k .wekkend deze dan ook mogen lijken, en even- niets anders kón doen, dan ze vrijlaten. Ietsampeo.\ min op vage officieele communiqué's, In!'lar strafbaars hadden ze niet gedaan .. - Maar
op de resultaten van een onderzoek, dat~lets Oss had een "schandaal". Denzelfden avond,
heeft te verzwijgen, al behoeven daarvoor nog waarop de jongens van Den Bosch huiswaarts

I geen namen genoemd te worden en al zullen keerden, bevatte het plaatselijke blad een "uit
ook eventueele misslagen van de Mareehaus- goede bron stammende" mededeeling, dat zij

. • . see niet ontzien mogen worden. Ongetwijfeld hadden "bekend". 'BOVENWERELD. marec~aus~ee geho~rd als getuigen met de echter is over het thans te Oss gebeurde het "Driemaal werd daarna van de zijde der
mogehJkheld,. dat ZIJverdachten zouden wor- laatste woord nog niet gesproken. marechaussee proces-verbaalopgemaakt te-
den. Door dit onderzoek had de zaak tegen gen ambtenaren van gemeentelijke instellin-
van Z. het voorkomen, te zullen uitgroeien Roomsch Katholieke meeningen. gen. Een crisis-ambtenaar had aan onbe-
tot een schandaal van veel grooter omvang, voegden vleeschbonnen in handen gegeven.
ook al zouden aan de hierin verwikkelde Aan de r.-k. bladen is over deze zaak nog Daar die vleeschbonnen echter geen waarde
geestelijke en wereldlijke personen, naar wier het volgende ontleend. hadden, kon hier van een conflict met de.
gedragingen een onderzoek werd ingesteld, De Tijd schrijft o.m.: strafwet geen sprake zijn. - Twee politie-
in verband met den leeftijd van 16 jaar of . "Ingewijden wisten, dat, wanneer men lles, agenten hadden gestolen bij de sluiting van
ouder der hierin gemoeide meisjes niet be- wat den laatsten tijd in Oss voorvalt, aan een een landbouwtentoonstelling. Bij die heele slul-
paald strafbare feiten kunnen worden ten las- critisch onderzoek onderwerpt, men ,tot de ting bleek geen politie-agent aanwezig te zijn
te gelegd, hetgeen naar men ons verzekerde, verrassende ontdekking komt, dat er sinds geweest. - De directeur van de gasfaoriek
nog geenszins beteekent, dat de hierbij be- het uitroeien van de beruchte bende eig nlijk had een der gemeentenaren een looden pijp in
trokkenen ook moreel vrij uit gaan. maar één werkelijk "schandaal" door d ma- handen gespeeld. Die pijp bleek een waarde

Niettemin is juist dit onderzoek de oor- rechaussee tot klaarheid werd gebrach En te hebben van nog geen gulden en was
zaak geworden van ..tie' aan de brigade Oss bovendien, dat deze ééne affaire - de wes- betaald.
ten deel gevallen grievende bejegening, waar-I tie van de "Organon" - niet aan het licht "Viermaal kwam dus de naam van gsmeen-
bij als eigenlijk motief zou zijn gebruikt het kwam door de activiteit van het betro ken teinstellingen te Oss in opspraak zonder dat
niet voldoende met tact optreden, waardoor corps, doch door het bloot-toevallige fei dat eenig reëel feit aanwezig was.
het prestige der hierin verwikkelde wereld- bij de marechaussee de eerste aangifte van "Viermaal werd geverbaliseerd, werden ver.
lijke en geeetelijke vooraanstaande personen een strafbaar feit binnenkwam. he oren afgenomen, werd met den goeden naam
noodeloos zou ZIJn geschaad. "AI het andere echter houdt geen st d. I gesold door mensch en, die strafbare en niet-

Het is wel zeer wenschelijk. dat over deze "Oss is bijvoorbeeld opgeschrikt doord t de strafbare feiten klaarblijkelijk nauwelijks
zaak het licht opgaat, opdat de feiten niet marechaussee twee jongemannen in hechtenis I konden onderscheiden!
berusten op mededeelingen, hoe vertrouwen- nam, twee leiders van de gemeentelijke zorg (Zie vervolg ommezijde van dit blad.)
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I"Waarom werd demar chaussée gedésavoueerd.
/-

•meerungen •
10 verschillende

OVER ONDERWERELD EN

BUITENLANDSCHE TELEGRAMMEN.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen te f Arbeiders in d~ grO?te s~eden zul.l.en dez~~
Oss en de sc.horsing van de marechaussee al- gr dachtengang misschien met dadelijk bcgr·lJ-
daar, zijn er in Nederland heel wat tongen pen. ZIJ kennen de marechaussee van een
los gekomen heel wat pennen in beweging gansch anderen kant dan ten plattealande
gebracht e~ achier zonder uitzon~ering het geval is, n.l. ~ls weinig scrupuleuze b~-
spreekt men er zijn verbazing over Uit dat slechters van s~akmgsrumoer e.d, In de klei-
een en ander zoo weinig met redenen omkleed ne gemeenten biedt het recherchewerk van de
werd. marechaussee echter meer garantie van on-

De schorsing van de Ossche marechauss~e partijdigheid d!!:~ wan~e~r d~t in handen .is
mag op het oogenblik terecht een cause ee- van de plaatselijke politie, die al te zeer In

"lèbre genoemd worden en daarom geven wij de som~ merkwaardige verhoudingen ter
hier nogmaals een uitvoerig overzicht van de plaatse .IS.verknoopt.
vele meeningen die in de verschillende groe- En dit IS zeker de reden, da.t het meeren-
pen onzer bevolking heerschen. deel van Oss het corps noode Ziet heengaan.

Het is thans onmogelijk, een officieele, pre-
Het Volk schrijft: cieze opgave te verkrijgen van de motieven,

waarmee men de overplaatsing rechtvaar-
digt. De substituut-officier te Den Bosch, mr.
Dubois. die met de Ossche marechaussee ja-
renlang vruchtbaar heeft samengewerkt, staat
er geheel buiten. De procureur-generaal wei-
gert iedere inlichting.
Toch lijkt het ons dringend gewenscht, dat

er in deze aangelegenheid duidelijke taal
wordt gesproken. De geheimdoenerij geeft
voet aan allerlei ongewenschte geruchten.
Wil men het gezag van de justitie niet scha-
den en het rechtsgevoel van velen herstellen,
dan moeten er andere redenen genoemd wor-
den dan een arrestatie, die niet onmiddellijk
door wettig en overtuigend bewijs kon wor-
den gestaafd.
Legt men dit criterium aan politie en justi-

tie aan, dan zouden er slechts weinigen van
deze autoriteiten op hun stoel blijven zitten.
Openbaarheid kan in het gevalOss een ge-

neesmiddel zijn !

De brigade van de marechaussée te Oss is
van haar functie ter plaatse ontheven.
Wat er verder met de brigade zal gebeuren,

kon men ons op dit moment nog niet mede-
deelen, aldus Het Volk van 4 April.

Er heerscht onrust in Oss! 'Wie zijn oor te
luisteren legt, in eafé's, op de straathoeken,
bij de stempellokalen enz. vangt klanken op,
die men in Nederland niet gewend is te ver-,
nemen. Burgerij, arbeiders, notabelen - allen
spreken over het verbazingwekkende bericht,
dat de marechaussee, die zoozeer met Oss was
verbonden, niet meer mag optreden in de ge-
meente, waar zij zich een soort nationale be-
kendheid heeft verworven. En men trekt de
conclusie; toen de brigade de onderwereld
zuiverde, werd zij algemeen gehuldigd en zelfs
koninklijk onderscheiden. Nu zij de boven-
wereld aanpakt, wordt zij weggejaagd .

Men herinnert zich het gebeurde met den
bankier v.d. H., die eenigen tijd geleden is ge-
arresteerd, verdacht van frauduleuze hande-
lingen. Hij werd naar Den Bosch overgebracht,
doch moest vrij spoedig uit de preventieve
hechtenis worden ontslagen, wegens gebrek
aan bewijs. De officier mr. Dubois verzeker-
de ons destijds persoonlijk, dat een vervol-
ging geenszins was uitgesloten, daar het be-
wijs van het ten laste gelegde zeer wel nog
knn worden e;PJ~vot' pn pT'tiidens hP,.t ()~l'.
'Z0ek nieuwe aanwijzingen aan het licht waren
gekomen. ,
Thans hooren wij, dat verschillende voorba-

rige arrestaties de genomen maatregelen zou-
den wettigen.
Welke arrestaties?
Wij kennen slechts het geval-v, d. H. en blij-

kens de mededeéÎingen van den officier, die
wij hierboven aanhaalden, is zelfs dit niet
geheel voorbarig te noemen.

Het Groot-Duitsche Rijk. Otto van Habsburg IDe affaire van dekapste''
als ;'hoogverrader".

DE VERKIEZINGEN VOOR DEN
RIJKSDAG.

VIER DUITSCH AMERIKANEN
GEARRESTEERD.De belangen, die moeten worden ontzien. ARRESTATIE-BEVEL UITGEV

DIGD.Berlijn, 11 April. (Aneta-Transocean). Het
De N. R. C. schrijft op 5 April: resultaat van de verkiezingen voor den Rijks-
Op denzelfden dag, dat de eerste divisie d

der Kon. Marechaussee te 's-Hertogenbosch dag was: van de 49.493.208 stemgerechtig en
namen deel 49.279.104, of 99,57%.

haar 120-jarig bestaan herdacht, is aan een Bii de verkiezingen .stamden 48.751.587 op W hi gt 8 A '1 (H ) D ff'aibrigade van de tweede divisie een zeer grie- ~ as man, pri avas. ea' arre
den IJ'O'st van den Fübrer. 452.170 stemden van de blonde kapster van het s s Eu~o-vende behandeling ten deel gevallen, waar- " . ." L

van de rechtmatigheid van officieele 7.\,.).1", DOg tegen. PIa.lJeJzoahmanennan:HlètofW,t;enen'I'n'eduieepotin:t216genFeb!~;.'eal:dia Er zi~n~1'3 aïgeva.Jldiguell gekozen, waar- J. L HV trel vv
wel eens belder mag worden aangetoon . Aan van 74 Oostenrijksche vertegenwoordigers. gearresteerd in verband met de verdwijning
de geheele brigade Oss toch, ressorteerende van stukken, betrekking hebbende op de Arne-
onder het district Nijmegen, zijn de recher- Het Plebisciet. rikaansche nationale defensie, dreigt een
che-bevoegdheden ontnomen, alsmede de taak staartje te zullen hebben.
van ordehandhaving in de gemeente Oss, en ) Als gevolg van het onderzoek, dat in ver-

II deri . h telli Berlijn, 11 April (Aneta-Transocean. Deer zu en veran ermgen maar samens e mg " band met deze affaire werd ingesteld. wer-
d b ht· f hti officieele uitslag van het plebisciet luidde:wor en aange rae , m a wac mg van ver- Prins Otto van Habsburg. den gisteren drie personen van Duitsche af-

d t t I ° t t h tIn Oostenrijk waren 4.460.778 kiezers,er enemen maa rege en. m ren e eer- komst gearresteerd, n.l. Guillaume Boning,
t d tnemi b dh cl waarvan 4.443.208 of 99,7% ja stemden ens e - e on nemmg van evoeg een, waar- Guillaume Hermann en Jean Baptiste Unkel
van wij van andere zijde kennis kregen - 11.807 nein. 5,768 stemmen waren ongeldig. I Weenen, 11 April. (Aneta-Transocean), Vol- terwiil een vierde verdachte, zekere Edwald
W dt : h t ., . t d In Duitschland stemden 44.362.667 perso- u'or 111 e commumque van gIS eravon van gens het "Linzer Volksblatt" vaardigde de Rossberg erin slaagde zich uit de voeten te

Waarom? "de hoogste ter zake bevoegde autoriteit" nen jaren 440.429 nein. 69.606 stemmen 'wa- Oostenrijksche Minister van Justitie een bevel maken.
niets positiefs medegedeeld. Men kan er al- ren ongeldig. tot arrestatie uit tegen Prins Otto van Habs- De Amerikaansche autoriteiten geven toe ..
leen UI't opmaken d t h t . s nd Door 99,5°10 van de stemgerechtigden werd burg.Is het wonder, dat de volksmond beweert, ' a e opspormg 0 er- /,C dat de affaire wellicht een veel grooteren om-

dat een geenszins voorbarige arrestatie van zoek aan de Marechaussee te Oss is ontno- deelgenomen. 99,02% stemde ja. De Prins wordt beschuldigd van hoogver- vang zal hebben dan zij aanvankelijk meen-
een machtig industrieel uit Oss de verwijde- men en dat er mutaties te wachten zijn, ter- raad, naar aanleiding van een artikel in een den.
ring der brigade uit de gemeente ten gevolge wijl er verder wordt gezinspeeld op een later Parijsch blad, waarin hij een beroep deed op De federale autoriteiten gaven te kennen,
heeft gehad? volledig herstel in haar bevoegdheden. de geheele wereld om hulp aan het "ave wel- dat een diepgaand onderzoek zal worden in-
Het was bovendien voor ingewijden geen Omtrent deze opmerkelijke beslissing, voor-. S digde Oostenrijk".. gesteld naar de activiteit van den "Deutsch-

geheim, dat de arrestatie van M. van Z. het al gezien in het licht van de groote schoon- De strijd in panje. Transocean verneemt Uit betrouwbare bron, I Amerikanischer Bund", de organisatie der
begin kon zijn van verdere justitieele maat- maak door .~eze brigade in Oss. ~eh,?uden, dat het bevel tot arrestatie binnen enkele da- aanhangers van het nationaal-socialisme in
regelen, waarbij vooraanstaande ingezetenen waa~voor ZIJ door ~. M. de Koningin IS ge- gen wo~dt uitgevaardigd, z~odra men voldoen- de Vereenigdr Staten.
op zeer onaangename wijze betrokken zouden huldigd, doen allerlei geruchten de ronde. Vol- de bewijzen 111 handen heeft. De procureur John Daily verklaarde, dat
kunnen zijn. ~ens de Maasbode zo~ ~e brigade bericht heb- GEEN VLUCHT VIA VALDERAN MEEn. Tevens zal een petitie worden ingediend tot I Böning behoorde tot de stormtroepen, zijn
Voorts was het een publiek geheim dat de I en ontvangen, dat ZIJm haar geheel zal wor- Parijs, 11 April (Aneta-Reuter). De repu- confiscatie van de eigendommen der Habs- beide medeplichtigen eveneens lid waren

verhouding tusschen de marechaussee en het den overgeplaatst. De reden zo.u volgens da.t ., t burgs. van den Bund. Böning trad in Januari 193'"bl d ht t d d h I blikeinsche vluchtelingen zijn voortaan me vhoofd der politie alles te wenschen overliet. De, a gezoc moe en wor en m e verse I - V ld F nkriik tot den Bund toe, doch verliet hem in Janua-
herbenoeming van den heer Ploegmakers tot lende geruchtmakende arrestaties, die later langer in staat om via a aran ra nJ ri 1938.
burgemeester van Oss, is voor menigeen' een bleken ~ond~r' grond te zijn verricht... . binneI\ te stroomen, dar de Regeering .te Bar- Wheeler Hill, de secretaris van het New

Va 1 g I ht ddt d t celona bevel heeft gegeven, het district te ,verrassing geweest. . ~ . n ~ IC e. ZIJe vernemen WIJ! a.I.. Yorkscho kantoor van den Bund, weigerde
En thans volgt de verwijdering van de ma- met J.UlStIS. ~ench~ van overplaatsmg .~sbIJ ve~:~~g~~~luidt is dit bevel gegeven, OJl1 een eenige verklaring af te leggen, doch op het

rechaussee-bri<>'ade...... de brigade met binnengekomen, terwijl ge·· einde te maken aan de uittocht van de vluch- Verkl"eZl·ng in Engeland. kantoor van het Duitsche anti-nationaal-se-
In Oss w~rdt nu druk gefluisterd over r~chtmak~nde arrestatles zonder grond niet cialistische blad Deutsche Volksecho ver-

machtige invloeden die hier aan het werk ZIJ~geschied. Met een geruchtmakende arres- telingen. klaart men, dat de drie gearresteerde perse-
I ziin, Het heeft stellig ziin bedenkeliike ziide tatie zo~cler grond doelt men blijkbaar op de nen en Rossberg op krachtige wijze aan de

~ iJ ~ u, arrestatle van den b ki d H diom de straat" als bron van berichtgeving . . a~ Ier v. . ., re na na.tionaal-socialistische activiteit in de Ver-
" voor den OffICIe titi t ' H taan te nemen, vooral waar het hier een be- bosch te zijn v r va~ .~us ~~e. e hSo. er og~n- MODERNISEERING EENER TURKSCHE I eenigde Staten hebben deelgenomen. Böning

volking betreft, die meermalen bewezen heeft,. oorge ei , 11l~ 111 u~s van e- VLOOTBASIS. NEDERLAAG VOOR DE REGEERING. zou zelfs leider der .stormtroepen zijn ge..
nogal over eenige fantasie te beschikken. "\Vij , warl~g werd opgesloten. DIt geschiedde eeh- weest.
gaan dan ook niet verder, dan het aanduiden ter met, omdat de marechaussee den bankier
van de ongerustheid die er in Oss heeracht zonder. grond had gearresteerd, doch omdat I

' . , de officier de g I d feit . tzonder gewag te maken van de fantastische . ep eeg e el en me van zoo Tegen Chamberlain's politiek. 1
geruchten, die hier de ronde doen. ernstigen aard ac~tte, dat de v~rdachte daa:- Werk voor een Nederlandsche Maatschappij. Be gt·e

Deze stemming kon niet uitblijven na de voor een langdurige voorloopige hechtenls Londen, 7 April (Transocean). De soclalls- .
getroffen maatregel. Men moet weten, welk zou .moeten ondergaan. Va~ een buiten ver- Ankara, 7 April (Transocean). De Turksche tische partij boekte gisteren een belangrijk
een positie de Ossche marechaussee hier be- v?lgmg stelling IS echter 111 geen enkel op- regeering heeft een bedrag van 40 millioen succes tijdens de tusschentijdsche verkiezing in
kleedde. Het vertrouwen der Ossenaren in de ZIcht ,sprake. Turksche ponden (ongeveer 6.500.000 pond West-Fulham, waar de vroegere conservatie-
stedelijke politie is niet bijster groot. De oor- Grove .fouten, welke e~n zoo grievende de- sterling) uitgetrokken voor de uitbreiding en ve meerderheid van 4000 stemmen werd ge-
zaak hiervan laten wij op dit 00 enblik in sa_voueermg van een brigade van het popu- moderniseering van de vlootbasis Güuldhuk wijzigd in een socialistische meerderheid van
het midden. gener laire wapen zouden rechtvaard~gen, zi~n, zoo aan den mgang va.n d,eZee v:'ln lV!armora. meer dan 2000 stemmen.

Een feit is dat i d di . t h d verzekert men ons, door de brigade met ge- In een commumque, waarin dit wordt be- De socialistische candidate Dr. Edith Sum-
te brengen, bij voor:~~ ja ~~jI~:uït~, ~~~~ maakt. De ontneming a:;n de . marechaus.~ee kendgemaakt, wordt verk!aard, dat GÜuldhu.k merskill verkreeg 16.582 stemmen tegen den
aan de marechaussee-kazerne vervoegde. Het van het vooronderzoek m eemge belangrijke ?ll1nen drie Jaa,r de..meest moderne ..vlootbasis cçnservatieven candidaat C.J. Busby 14.162
onschadelijk maken van het beruchte mil- strafzaken zou dan ook meer een gevolg zijn m het geheele Nabije Oosten zal ZIJn.Aldaar I stemmen.
lieu" had d.e marechaussee ~~n moe.ilijk te van geheel andere belangen, welke recht- 'I zullen ook scheepswerven worden gebouwd Dr. Summerskill verklaarde in een inter-
overschatten prestige geschonken. Haar en- streeks samenhangen. met de strafzaak tegen voor den bo~w van torpedobooten, onderzee- view, dat zij heeft gewonnen omdat de inwo-
afhankelijkheid van allerlei notabelen-groepen den gearresteerden directeur der .~.V. Orga- booten en mijnenleggers, ners van Fulham geen vertrouwen meer heb-
versterkte dit prestige nog. Haar désavoue- non .te ?s~, M. van Z. In het officieele com- ,Van betrouwbare ZIJdewordt vernomen, dat Iben in de buitenlandsche politiek der rogee-
. d dIt D mumque, III het avondblad van gisteren op- een groot gedeelte van het werk zal worden ring

~ng h o~r fte~ tprocur~ur-genera~r h e.} en genomen, werd er eveneens van gewaagd dat uitgevoerd door een Nederlandsche maat- . ,
O~t :Ch 'de gJvoed v~n l~~l ig' ere Oen rechtmatige belangen van burgers op'"pijnlij- schappij.

1~c . sze. er el on er e evo I~g van ss ke wijze waren geschonden.
stellig nIe~.beyorderd.. .... Bij het vooronderzoek in deze zaak kwa-

Natuurlijk IS de publieke opmie met eens- men zoo deelde+men ons m d k 1 feit1 .d dE" . 0 di t d' e e, en e e el en
dUl en . hr ZIJn er. an ~sSd ..e me ~~~g .~- aan het licht, welke den brigadecommandant
e ~:;.r:c .auss~~ ZIend er wijnen en Ij, ZIJn der Kon. Marechaussee te Oss aanleiding ga-

waar IJ nlet a een e vertegenwoon igers ven om, in verband met de door den verdach-
van de onderwereld. te val!- Z. gepleegde misdrijven, een onder-

De toekomst. zoe~ III te st~.llen naar de gedragingen Van
eemge wereldlijke en geestelijke vooraanstaan ..
de per~onen, die met van Z. nauwe relaties
onderhtelden, Tot arrestaties heeft dit onder-
z?ek niet geleid, doch wel zijn eenige der hier-
bU betrokken personen mèt medeweten van
den officier van justitie, die de zaak tegen
verdachte van Z. in handen heeft, door de

De "Nazi's" verdacht van spionnage.

eo Duitschland.

Doch de rustige burgers staan er anders
tegenover. Zij hadden met groote instemming
gezien, dat de marechaussee zonder aanzien
des persoons haar plicht deed en hebben niet
de zekerheid dat dit ook in de toekomst het
geval zal zijn.

ER BESTAAT GEEN DUITSeH GEVAAR.

Spaak herinnert aan de Duitsche garantie.
Brussel, 6 April (Transocean). Er bestaat

niet zoo iets als een "Duitsch gevaar" voor
zoover Belgió betreft - zoo verklaarde de
Belgische minister van buitenlandsche zaken
Spaak heden bij het debat over de buitenland-
sche politiek in den Belgischen Senaat.
Duitschland, zoo verklaarde hij, heeft in Oc-
tober verleden jaar de onschendbaarheid van
België gegarandeerd. En in dezen waarborg
stelt de Belgische regeering het volste ver-
trouwen. De Duitsche garantie van de Belgi-
sche integriteit strekt zich ook uit tot het
grondgebied van Eupen en Malmedy,RICHARD WHITNEY. Australië's Defensie.

DE ONLUSTEN IN TUNIS.

Het vonnis.
EEN BRITSCH INSPECTEUR·GENERAAL.

New York, 11 April (Aneta Reuter). Ri-
chard Whitney (hoofd van het bekende
makelaarshuis, dat "fout" gegaan is) werd
veroordeeld tot vijf tot tien jaar gevangenis-
straf. Hij zal zijn straf, die door goed gedrag
tot 3% jaar kan worden verminderd, in de
Sing-Slng-gevangenis uitzitten.

Tunis, 11 April (Aneta-Havas). Tijdens on-
Sydney, 11 April. (Aneta-Reuter). De Minis- lusten die op 9 April plaats hadden werden 10

ter van Defensie maakte bekend, dat de Regee- Inheemsehen en 1 gendarme gedood.
ring van h.et Gemeenebest binnenkort een I Hedenmorgen vond de begrafenis plaats, die
Britsch leger-officier zal benoemen tot Jns- zonder incidenten verliep.
pecteur-Generaal voor de militaire defensie De orde in Tunis is volledig hersteld, doch
van Australië. eenige agitatie wordt gemeld uit Monastir.
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MAAKT DIEPEN. lNDRUK
Bekende uniformen uit plaats

verdwenen
DE ZAAK TEGEN DEN

fABRIKANT

.Drie psychiaters benoemd
Oss, 5 April. - Een doodsch uit-

ziende maréchaussée-kazerne is het
teeken, dat de beambten der Konink-
lijke Maréchaussée in Oss buiten rune- .
tie zijn. Er is geen beweging voor het
gebouw meer waar te nemen. Er ri)-
den geen marécnaussées meer af en
aan.

De uniform, die het stadsbeeld van Oss
beheerscht heeft, waaraan Oss zooveel te
danken heeft, waarvoor in Oss zelfs een
monument opgericht is, mag door het be-
sluit van den minister van Justitie zich
niet meer in de straten van Oss vertoo-
nen. En terwijl in Oss zelf nog allerlei te
doen is, zitten de maréchaussées in .de
kazerne geconsigneerd, mogen zij niet
meer, zooals gewoonlijk, hun plicht in Oss
doen, een plicht, die meer dan dienstbe-
toon alleen, een plicht, die ook een roe-
ping was.
Deze mannen hebben meer gedaan dan

zij strikt verplicht waren, zij hebben zich
met hart en ziel aan een zaak gegeven,
die hen nu onverwacht uit de handen is
genomen. Overgeplaatst zijn zij nog niet.
Defensie heeft het besluit blijkbaar nog
niet kunnen nemen om hen uit hun func-
tie te ontheffen. En dus heeft de justitie
hen. alleen de justitieele bevoegdheid in
de gemeente Oss ontnomen en leeft het
conflict tusschen beide instanties in de-
ze maréchaussée-kazerne rustig verder -,
Het heeft diepen indruk gemaakt, dit

ontnemen van de [ustitieele bevoegdheid
te Oss aan het corps der maréchaussée. In
Oss zelf ook. Er is natuurlijk een deel der
bevolking dat verheugd is de lastige ke-
rels eindelijk kWijt te zijn, dat vindt dat
de justitie werkelijk goed gedaan heeft
om deze menschen, die zich met alles en
nog wat bemoeiden, aan den dijk te zet-
ten en de politie weer zijn ouden gang te
laten gaan.
Maar er is ook een ander deel, rustige

burgers, die zich opnieuw bedreigd- voelen,
die met vreugde zagen hoe de maréchaus-
Me bezig waren het kwaad uit te roeien
en nu weer bevreesd zijn, dat het zal te-
rugkeeren, Want vergeet niet, dat Oss
een aanzienlijk aantal werkloozen heert.,
vooral een groet aantal werklooze jonge
mannen. Het beruchte milieu bestaat nog,
hoeveel besmettingsgevaar gaat hier niet
van uit en hoe noodig is het juist, dat hier
een krachtige hand Ingrtjpt,

Meeleven

Zoo is de indruk nog tweeërlei. Uit de
krant hebben wij reeds gemerkt, dat de
indruk in Nederland van de daad van
minister Goseling eenvoudig verplette-
rend is. Den geheelen morgen ontvingen
wij brieven en telefoons om medeleven
met de geconsigneerde brigade uit te
"preken. Er worden zelfs kistjes sigaren
gestuurd voor' de geconsigneerde brigade
in Oss. Want er leeft nu eenmaal in ons
volk een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Men heeft gezien hoe de brigade de Ös-

sche onderwereld heeft uitgeroeid, recht
tegen den zin van de plaatselijke overheid
in. Hoe de plaatselijke overheid weer zei-
de: het is in Oss niet zoo erg. Het is alles
slechts een verzinsel van de pers.' Men
heeft gezien hoe de eene arrestatie op de
andere volgde.
Veel nieuws is er uit Oss zelf niet te

melden. De eonsignatie van de maré-
chaussées is natuurlijk het gesprek van
den dag. Men voelt het algemeen als een
klap in het gezicht van het geheele wa-
pen, dat thans in het Zuiden ontzaglijk
aan prestige heeft ingeboet. Want dat
moet men niet vergeten, deze zaak zal een
zeer diepen indruk maken, ook op de
maréchaussée zelf.
Veel nieuws is er dus niet te melden uit

Oss. Het eenige nieuws is, dat er in de
zaak tegen den: industrieel M. v. Z., die
wegens het misbruiken van mirider] artgen
op zijn fabriek vervolgd wordt, drie
psychiaters zijn benoemd. Men zal zorg-
vuldig nagaan of hij wel of niet toere-
keningsvatbaar is.
Dat is alles wat er te melden valt. Zoo-

lang de maréchaussées in de kazerne ge-
consigneerd zijn, zal er ook niet veel
nieuws meer uit Oss te melden zijn. Het
"beruchte milieu" kan gerust wezen. Nu
het werk van de maréchaussée stopgezet
is, zalook de weerslag in de pers daarvan
niet meer voorkomen. Oss zal weer insla-
pen.

Een jubileum

's - Her tog e n bos c h, 5 April. -
Ongetwijfeld is er zelden meer belangstel-
lirig geweest in den lande voor het wapen
der maréchaussée dan juist op het oogen-
blik, nu het corps van bepaalde zijden
wordt aangevallen en gedesavoueerd.

Naar onze correspondent verneemt ligt het in het voornemen, ten
aanzien van de Brigade Oss del' Koninklijke' Maréchaussée de volgende
mutaties toe te passen:

Wachtmeester De Gier wordt evergeplaatst naar Maastricht; de
opperwachtmeester Curfs, chef del' brigade, wordt overgeplaatst naar
Venlo; ...
de maréchaussée Van Rennes wordt overgeplaatst naar Slebengewald ;
de maréchaussée v. d. Berg wordt overgeplaatst naar Sittárd;
de maréchaussée Roffel wordt overgeplaatst naar Roèrmond.

Voorts zou, zoo vernemen wij, de opperwachtmeester Mientjes van zijn
tegenwoordige standplaats Venlo weder worden overgeplaatst naar Oss,
waar hij ook vroeger standplaats had. Hij zal als chef der brtgade Oss
optreden.

Deze mutaties zouden ingaan per 8 April.

Brigade van

Een jubileum
* in hef oJC

Corps

Oss verspreid! tiebeambten toch niet kwalijk nemen dat
zij iemand arresteeren op last van 'hun
directen chef. Nu doet zich het merk-
waardige feit voor, dat Justitie haar be-
ambten de voltrekking van een last euvel
duidt, waartoe zijzelf bevel gaf.
Ook de houding ten opzichte van twee

geestelijken neemt men de maréchaussée
kwalijk. Nu weten wij, dat er ten overstaan
van de maréchaussée verklaringen Z\ln
afgelegd, die in elke andere zaak, althans
tot een verhoor zouden hebben geleid. Het
is een leugen, dat uitsluitend één slecht
bekend staand individu iets ten nadeele
van de beide geestelijken zou hebben ver-
klaard. Nog afgezien van de vraag hoe dit
individu zoo slecht geworden is en wie
daarvoor de moreele verantwoordelijkheid
draagt, is de bewering op zichzelf onj uist.
Er zijn meerdere verklaringen afgelegd
die bepaalde vermoedens wettigen. Heeft
een politieman, wien zulke dingen van
verschillende zijden ter oore komen den
plicht een onderzoek in te stellen? Zónder
tWijfel.
Wac~tmeester De Gier is een overtuigd

katholiek en een geloovlg man. Anti-
clericalisme kan men hem moeilijk in de
schoenen schuiven. Dat heeft met deze
zaak niets uitstaande. Wie trouwens ziet
welk een prachtig werk de Carmelieten i~
Oss doen, wordt in dezen waarlijk wel van
anti-clericale smetten bevrijd.
Doch als strafbare feiten een polrtieman

ter oore komen,' moet hij ingrijpen, ja,
wij wijzen er minister Goseling beleefde-
lijk op, dat volgens ons geldend strafrecht
zelfs elke burger, wt en een strafbaar feit
ter oore komt, verplicht is daarvan aan-
gifte te doen. Wij willen volstrekt niet
zeggen, dat de twee geestelijken schuldig
zijn. Wij meenen alleen, dat op grond van
de in de dossiers rustende verklaringen,
er voldoende aanleiding was voor een ge-
rechtelijk onderzoek. Hier komen wij op
het kardinale punt. Dit onderzoek
wenschte men niet, de Bossche justitie
wenschte de zaak met den bisschop te
regelen. .

Vandaag werd te Den Bosch het 120-jarige
bestaan gevierd van de eerste divisie der
Koninklijke Maréchaussée.

"Op 3 April 1938 is het 120 jaar ge-
leden dat bij besluit van dell Koning
<;ler Nederlanden, prins van .Oranje
Nassau, groothertog van Luxemburg
enz.; enz .. "het wapen der maréchaussée
werd vermeerderd met een compagnie,
bestemd voor de provincie Noord-Bra-
bant". Alle officieren, onderofficieren
en maréchaussées, die thans dienen !iij
de eerste divisie van dit wapen, welke
divisie is gegroeid uit de genoemde com-
pagnie Noord-Brabnt, wensch ik van
harte geluk met dezen herinneringsdag
en zeg ik tevens dank "oor het deel, dat
zij hebben gehad in den ontwikkelings-
gang van genoemde eenheid. Ik gedenk
daarbij met eerbied de velen, die daar ..
bij hebben gediend, en die ieder naar
hun vermogen hun krachten gaven om
den naam van het wapen en dien van
de divisie te helpen vestigen, te besten-
digen, en waar mogelijk op te voeren:
in het bijzonder hen, die in de uitoefe-
ning van den dienst het leven lieten.
In. het algemeen is die naam een goede,
die met achting en eerbied wordt ge-
noemd door het goed willende deel van
onze natie en met lof door autoritei-
ten, die met de maréchaussée samen-
werkten of daaraan belangrijke dien-
sten toevertrouwden. Ik ben overtuigd,
dat allen naar hun beste weten zich
zullen beijveren, zoo noodig met voor-
bijzien van kleine teleurstellingen, die
aan elk streven nu eenmaal verbonden
zijn, ook in de moeilijkste omstandighe-
den hun beste krachten te blijven ge-
ven aan de veelzijdige taak, die het
wapen is opgelegd in het belang der
justitie, der openbare orde en der de-
fensie. Daarbij zal als grondslag blijven
gelden, dat een strikte afzijdigheid be-
waard wordt en de belangen van ieder-
een, wie hij ook moge zijn en onder ge-
lijke omstandigheden ook, voor allen
met dezelfde zorg en belangstelling
worden behartigd.
Met vertrouwen kan de toekomst

worden te gemoet gezien van het wa-
pen der Koninklijke Maréchaussée, dat
wij allen zoo lief hebben en waarbij wij
het allen als een eer rekenen te mogen
dienen.
Leve het wapen, leve de eerste divisie"

I

Wij schreven reeds eerder, dat het be-
treurd moet worden, dat de omstandig-
heden niet toelieten om van de herden-
king een openbare plechtigheid te maken.
Na de gebeurtenissen der laatste dagen is
dat nog meer te betreuren, omdat anders
het feest ongetwijfeld een openbare rnani-
festatie zou zijn geworden van het ver-
trouwen, dat de bevolking stelt in dit
corps. Het pleit voor den goeden geest en

'voor de moreele draagkracht van het
corps, dat er bij de herdenking die van-
daag is gehouden met geen enkel woord
over deze teleurstelling is gerept.
De commandant van de eerste divisie,

luitenant-kolonel A. W. de Koningh, heeft
echter een dagorder uitgevaardigd, welke Den maréchaussées in het Zuiden van
vandaag in alle districten is voorgelezen. Nederland is de mond gesnoerd. Den orn-
Verschillende passages hebben, zonder eieren en den wachtmeesters is nog eens
dat zulks misschien de vooropgezette be- 'met den meesten nadruk verboden eent-
doeling is geweest, in de situatie van het I ge mededeeüngen te' doen over hetgeen Eén wet, één rechter 1
oogenblik een zeer diepe beteekenis, een I zij omtrent Oss weten. Er is een absolute
beteekenls, die moeilijk kan worden mts- zwïjgpltcht . opgelegd, bij ,overtreding Welnu, ziet hier het verschil. Wil ka-
verstaan, en door ieder.een,' die eerbied l·~.aarvan de mahs~happen kiijgstuG~~e- tholiek Nederland strijden voor een ar-
heeft vor de Wet en achting. voor de l1;lan"r{..\hJkzlItlel1 \Vel'dw:1 gestraft -:nd'C:t= ~5- zonoernjken .recrn.er voor Ot::-geelS"'CuJAUCIU
.schappen, die de wet moeteri' bàn'dhaven, a~1TÇ1itgeJdt, ook voor de g-e2a~Sleden.Men' - het staat .ons katholieke volksdeel vrij.
voor de volle honderd procent 'Zal worden ~iS bevreesd, dat de maréchaussé zal Doch deze toestand bestaat momenteel
onderschreven gaan praten, want algemeen is er in het niet. Wij kennen slechts voor alle bur-
Wij laten d~ dagorder in haar geheel corps verontwaardtgrng .over wat er in gers één wetboek van strafrecht en één

hieronder volgen: de kazer~e te Oss..gebeurd IS. Wachtmees- wetboek van strafvordering. Zoolang dat
ter De GIer beschouwt men als een zeer het geval is, hebben alle opsporingsamb-
hoogstaand man' en hij is voor vele jonge- ·tenaren den plicht, zich daarnaar te ge-
ren.een voorbeeld. Dat men hem als dank dragen en mag men hun dit nimmer
voor alles wathij deed, het werk uit han- ten kwade duiden. Doet men dit laatste,
den heeft genomen, heeft diepen indruk dan is men op een gevaarlijken weg en
gemaakt. poch men' mag er niet. over -ondergraatt men de wet. En minister Go-
spreken met de buttenwereld. De mond seling noch de procureur-generaal, zal
Van de marèchaussée is gesloten. Zij heeft toch willen ontkennen, dat er alle aan-
bevelontvangen om niet te spreken,' dus Ielding was, om de twee geestelijken al-
zWijgt zij. . thans eens te verhocren. Anders kennen
Het valt haar moeilijk. Want nu minis- zij de stukken niet!

ter Goseling den mond van' de maré- Doch dat verhoor wilde men niet. Daar-
chausse heeft gesloten, is de katholieke om moest de maréchaussée van het too-
pers op hen losgelaten. Terwijl deze man- nee I verdwijnen. Dat verhoor wilde men
nen zich niet mogen verdedigen, worden niet; daarom legt men den ZWijgplicht
.er beschuldtgmgen over hen uitgestort, op aan deze mannen. Zouden zij mogen
die alle stuk voor stuk te weerleggen zijn. spreken, of zouden de dossiers opengaan,
Doch de maréchaussée mag niets weer- dan zou wel eens kunnen blijken,
leggen: de keffende belagers kunnen hun dat men zeer terecht bang is voor spre-
gang gaan, maar zij dienen te weten, dat .kende maréchaussée-beambten.
hun actie alleen berust op het fatsoen en De aanval van den minister en die van
het plichtsbesef van de leden van het de katholieke bladen op de Koninklijke
Koninklijk wapen, waarvoor men niet Maréchaussée berust uitsluitend op het
anders dan bewondering kan hebben. Mi- fatsoen van deze mannen en op hun wei-
nister Goseling zegt: zwijgt. Het is alsof gering om te spreken. Hoewel zij er als
de katholieke pers tegelijk den wenk heeft het ware toe getart worden. Men moet
.gekregen: spreekt. Zoo worden fnannen zich eens afvragen hoeveel geestkracht
aangevallen, opwie nooit iets aan te mer- er voor iemand noodig is, om, de waarheid
ken is geweest, terwij<lmen hun het reent kennende, deze niet uit te spreken, daar
om hun eer te verdedigen bij ministerteel het verboden is, op een oogenblik, dat
bevel heeft ontnomen. men door een groot deel van de pers wordt
Van den kant der maréchaussée kun aangevallen. Het zal echter zeer de vraag

men dus geen tnlicbttngen krijgen over zijn of de waarheid ambtelijk kan worden
de daden, die haar kwalijk worden geno- verstikt.
men en over haar beweerd onkiesch op- Wij willen ons niet langer bezighouden
treden. Ja, zij waren wel onklesch, deze met de beschuldigingen, dat de mare-
maréchaussées ...... Zij gaven aan hun za- chaussées in andere zaken geen tact zou-
ken zooveel ruchtbaarheid, dat de arres- den hebben betoond. Men wil toch niet
tatte van den industrieel Van Z. pas da- beweren, dat er in Oss geen misstanden
gen later bekend werd! Zij hadden zulke. meer bestaan? Men wil toch niet beweren,
goede relaties met de pers, dat wij...... dat er bij de zorg voor jeugdige werk-
eerst door een telegram van een abonné loozen - een teer punt in deze gemeente
op deze arrestatte opmerkzaam werden I - geen wantoestanden heerschten?
gemaakt. Een week lang is het volkomen Dat alles is aan te toonen, ook zonder
verborgen gebleven, da.t Van Z. gearres- dat de maréehaussées spreken. Wij heb-
teerd was. Kan men de maréchaussée dus ben er reeds maandenlang op gewezen, I

onkleschheid verwijten? doch in Den Haag heeft men niet willen
lUisteren. En zoo is dan gebeurd, wat na
. de herbenoeming van den burgemeester
reeds gevreesd is: de maréehaussées zijn
gedesavoueerd. Zij waren goed genoeg om
Oss van de plaag van Toon de Soep en de
zijnen te verlossen - doch toen zij in re-
gionen kwamen waar de politiek haar in-
vloed deed gelden, was het uit. De Bos-
sche en Haagsche heeren hebben gezege-
vierd. Doch wij houden het er voor, dat op
den duur de waarheid wel eens zou kun-
nen doorbreken en deze dag zal voor vele
gevestigde reputaties een sombere zijn.

Behalve dat deze dagorder door den dis-
trictscommandant, kapitein Kist, aan de
verzamelde manschappen van het dts-
triot.Den Bosch werd voorgelezen, had om
12 uur vanmiddag op het terrein achter
de kazerne een inspectie plaats door den
divisiecommandant, welke werd bijge-
woond door burgemeester Van Lanschot.
Na een korte toespraak door den com-
mandant werd vervolgens op den Vugn-
terweg voor de kazerne voor hem en bur-

gemeester Van Lanschot een defilé ge-
houden. Eens te 'meer kwam daarbij tot
uiting welk een 'keurig gedisciplineerd
corps Nederland in zijn maréchaussée be-
zit.
In den namiddag hield de districtscom-

mandant, _kapitein Kist, een lezing over
de geschiedenis van het wapen, terwijl in
den avond, voor zoover zij niet door den
dienst verhinderd' waren, de manschap-
pen deelnamen aan een intieme bijeen-
komst. De kazerne was voor deze gele-
genheid met })Joemen versierd, en, geheel
!TIet roode, wttte- en blauwe lampjes ge-
illumlneerd, hetgeen vooral in den avond
een feestelijke aài1bÎik opleverde. .

Wat is de ware reden' van het buiten
dienst stellen der brigade?

Gerucht om een arrestatte

Nu zegt men, dat de arrestatie van een
plaatselijk "bankier':' op onkiesche wijze
is geschied. Doch deze arrestatie is toch
zeker geschied op last van den officier
van Justitie in Den Bosch? Deze en. niet
de maréchaussée draagt daarvoor de ver-
antwoordelijkheid' en van de schorsing'
van den officier van Justitie hebben wij
tot dusver nog niet gehoord. En terecht
niet - want er waren 'Inderdaad tal van
aanwijzingen tegen den bankier. Is van
vervolging tegen hem afge~ien? Wij we-
ten het niet. Maar wij zijn zeer benieuwd
het te vernemen.
Hoe het ook zij, men.kan het den poli-____~ __L- ---=~~~~



Leering uit Oss dat van het parlement voor dezen man niet
deugt.
Dat hij de talenten mist, om een draag"

lijke speech te componeeren en dat zijn
voordracht beneden peil is, laat ik nog daar,
maar zijn geheele houding zegt, dat hij een
rol speelt, die hem volstrekt niet ligt en
die hij slechts door een verbeten grimas
voor zijn gehoor en voor zichzelf aanneme-
lijk kan maken. 't Was een schouwspel,
niet vrij van tragiek.

HAAGSCHE BRIEVEN

D",'e laatste min of meer officieele band
tusschen oud-leden der Tweede Ka-
mer en het Hooge College zelf bestaat

uit het beminnelijk privilege van een een
voudigen stoel in wat met een weidsch
woord een "diplomatenloge" wordt ge-
noemd.
De diplomatenloges zijn eigenlijk weinig

anders dan een laag donker straatje en-
tresol boven de lengtezijde van de voor'
malige balzaal van onzen laatsten stad-
houder, waarin de Kamer van Honderd
haar zittingen houdt. De geheele entoura-
ge getuigt van strengen eenvoud en gede-
gen deftigheid. Sinds de ,zaal van doelmatig
aangebrachte geluidsversterkers is voorzien,
kunnen de bezoekers van deze loges zonder
al te groote inspanning de besprekingen be-
neden hen vrijwel volgen.

Een tweede gedachte bleef na de Ka-
merdebatten bij mij achter en wel, dat
wij katholieken, in het vrije Nederland

nog altijd wonen in een glazen huis. Zou de
.,publieke opinie", die volgens Baer-Ober
dorff "aft nichts anderes ist als versteekte
Gemeinheit" op Min. Goseling's ingrijpen
gereageerd hebben, gelijk zij deed, wanneer
of deze bewindsman niet-katholiek ware ge'
weest, of Oss in Noord-Holland zou hebben
gelegen, of niet twee katholieke geestelijken
maar" twee neutralen o.a. de slachtoffers
waren geweest van de onbeheerschtheid van
een brigadecommandant? Ik ken mij niet
onttrekken aan de gedachte, dat in zoon
geval de Minister van Justitie hemelhoog
zou zijn verheven en dat dezelfde kranten,
die hem nu met zooveel smaad overlaad-
den, hem aangemoedigd zouden hebben in
dezen zin: "Greif nicht in ein Wespennest,
doch wenn du greifst, sa greife fest!"

Verleden Donderdag heb ik voor 't
eerst in dit jaar weer eens mijn hoc-
gen zetel boven het bureau van den

president ingenomen om uit eigen waarne-
ming een indruk te krijgen van het Ossche
geval, en ik heb er geen spijt van gehad.
Niet, dat ik een oogenblik getwijfeld had
aan de gegrondheid van het optreden van
Minister Goseling, dien ik in zijn vorige
functies heb leeren waardeeren om zijn 1'0-

buste cordaatheid en niet mlnder om zijn
bezonnen voorzichtigheid. Voor mij stond 't
bij voorbaat vast, dat deze intelligente jon-
ge bewindsman geen gemakkelijke buit zou
blijken te zijn voor zijn belagers. En zoo is
het uitgekomen. Wat. mij vooral trof in zijn
antwoord op de nogal matte interpellatie
van den heer Drop was, dat hij den nadruk
legde op de "sfeer", die zich van de Ossche
brigade had meester gemaakt en waarvan
de gegeven welsprekende voorbeelden
slechts evenzoovele symptomen uitmaakten.
Verheugend was ook mijn ervaring, dat

de Kamerleden in overgroote meerderheid
bezield bleken te zijn door het verlangen,
de waarheid te dienen, los van welke bij-
overweging ook. Dit behoorde steeds tot de
schoonste tradities van ons Parlement: de
liefde tot de waarheid, van welke zijde deze
ook wordt verdedigd. De Kamer kan ver-
deeld zijn over tal van politieke vraag-
stukken - de waarheid staat boven dit
alles,
Jammer genoeg bleek deze hooge opvat-

ting van het lidmaatschap der Kamer niet
het deel te zijn van de heeren Rost van
Tonningen en Kersten. Zij scheenen eerder
het gevleugelde woord van Julius KeIl, in
de Saksische Kamerzitting van 15 Februari
1849 uitgesproken, tot het hunne gemaakt
te hebben: "die Gründe der Regierung
kenne ich nicht; abel' ich muss sie misbil-
ligen." Zij zoeken de rechtvaardiging van
hun kwaliteit als volksvertegenwoordiging
in het najagen van een idée fixe, een voor
gezond menschenverstand onbegrijpelijke
dwangvoorstelling.
De heer Rost van Tonningen rekent het

zich tot taak het parlement af te breken,
de heer Kersten heeft tot roeping gekozen,
de Heilige Katholieke Kerk van haar luis-
ter te berooven. Beide afgevaardigden,
ieder door zijn eigen waandenkbeelden
voortgejaagd, zijn niet bij machte objec-
tief de waarheid te zien; de naakte waar- \
heid is bij hen steeds bekleed met een
weinig flatteus tricot van wanstaltige voor-
oordeelen.
De vooroordeelen zijn, gelijk Z.E. oud-mi-

nister de Geer in het debat opmerkte, als
een spinrag in een stoffig hoofd. Ik zou ze
willen vergelijken bij schimmelplanten, die
alleen op plaatsen voorkomen, waar de zon
nooit doordringt. Of is deze vergelijking
eigenlijk niet te flatteus? Mag hier wel van
vooroordeelen gesproken worden? Of zijn
hier niet veeleer welbewuste kwaadaardige
berekeningen in het spel, verwant aan die;
waarvan de Barbier van Sevilla bij Beau-
marchais gewaagt: "Calomniez, calomniez,
il en restera toujours quelques chose?" Al-
leen zullen de beoefenaars van deze duistere
kunst de dosis van hun gif moeten vermin-
deren, wil het geva.arlijk worden. Als steeds
schaadt ook hier overdrijving.

Ik acht het een groet geluk, dat onze Ne-
derlandsche min. van Justitie den kwa-
den schijn heeft getrotseerd en zijn

plicht heeft volbracht, onverschillig of hij
daardoor schijntroeven in handen speelde
van kwaad volk. De zegepraal van 't recht
gaat vèr uit boven het incidenteel geval. De
Minister heeft niet verzuimd daarop te wij-
zen. Wordt de teugel gevierd, dan is nie-
mand meer veilig. Wanneer aan de politie
de vrije hand wordt gelaten, om haar die-
nende taak naar willekeur te overschrijden,
dan wordt het resultaat van een eeuwen-
lange rechtsontwikkeling en rechtsbescher-
ming te niet gedaan. Abitrair strafrecht en
arbitrair politieoptreden zijn een volslagen
anachronlsme.

Het ,is niet toevallig, dat zij, die Minister
Goseling en de Tweede Kamer thans ver-
guizen, door mij en velen mèt mij in staat
worden geacht tot een poging de katholie-
ken weer in een uitzonderingspositie te
brengen en tot rechteloczen te degradeeren.
Zoo schuilt in dit ossene geval rijke stof

tot leering en vermaan. De ons ook thans
toegebrachte schrammen zijn spoedig ge-

heeld, maar het litteeken zalons indachtig
doen blijven aan wat ons ongemerkt be-
dreigt.
En tenslotte nog dit. Heeft de sensatiepers

het bij deze gelegenheid niet bont genoeg
gemaakt, om het elders bestaande "droit de
réponse" wettelijk in te voeren? Vrijheid
om wanstaltigheden te publieeeren kan men
desnoods nog dulden, maar 't publiek heeft
het recht om daarnaast de waarheid te ver-
nemen.

Bijhet huiswaarts keeren moest ik den-
ken aan een opmerking, die ik nog
van Schaepman heb opgevangen, n.l.

dat het openbare leven zoowel de beste als
de slechtste eigenschappen van sommige
mensch en cultiveert. Een middag als verle-
den Donderdag door mij beleefd, heeft deze
stelling weer bevestigd. Het was de eerste
maal, dat ik den heer Rost van Tonningen
gezien en gehoord heb, maar dat was vol-
doende om mij er van te overtuigen, dat 't
lidmaatschap van een partij en meer nog



Spotternij Of Sotternij.
12 Apr I 1. - "Mijnheer". aldus schrijft mij

een trouwe lezeres, "in mijn omgeving hoor ik
van alle kanten, dat in de "zaak van Oss" de
democratie een schitterende overwinning be-
haald heeft en daar ik door de schoonmaak
geen gelegenheid gehad heb. de krant te lezen,
zou ik u, die in alle zaken opheldering en ver-
klaring geeft, willen vragen, hoe het er eigen-
lijk mede staat,"
Mag men op een dergelijk verzoek zwijgen?
Ziehier, dan trouwe lezeres, het antwoord:
"Inderdaad heeft onze, zoo dikwijls gering-

schatte, demoeratie een fraaie overwinning
bevochten. Tot recht verstand van zaken die-
nen wij te beginnen bij het begin en dat zijn
de verkiezingen van den laatsten. zomer.
Gij weet, hoe het in dictatoriale landen met

verkiezingen toegaat. De dictator zegt, dat gij
"Ja" hebt te stemmen en zoo niet. ...
Wij doen dit anders, democratisch. Wij heb-

ben, tegen den tijd der verkieZingen, niet één
maar een paar dozijn dictators, die zeggen wie
er op de candidatenlijsten gezet moeten wor-
den en wie ge sternmen moet. In den totall-
tairen staat zijt gij niets dan stemvee - bij
ons zijt gij als de ezel, die tusschen twintig
schelven hooi staat en niet weet aan welke
bij beginnen moet met eten.
Zijn de verkiezingen afgeloopen, dan komt I

de kwestie op het tapijt, welke regeering men
zal vormen. De dictator benoemt zelf zijn mi-
nisters, voor zoo-:er hij niet zelf alle minis- I
teries tot zich trekt. Bij ons komen eenige
heeren in de Haagsche "Witte Sociëteit" bij
elkaar en bekokstoven het daar, wie minister
zal worden.
De dictator neemt als minister eenige van

zijn naaste vrienden en soms deugen zij en
soms niet. Bij ons, democraten, wordt soms
iemand minister, van wien men nooit gehoord
heeft. Soms deugt hij en soms niet. Velen
worden minister, omdat zij goed kunnen pra-
ten en aangezien zij het praten niet kunnen
laten, vergeten zij wel eens te regeeren, wat
een geluk voor de democratie kan heeten.

Deugt onder een dictator een minister niet,
dan loopt hij kans, dat de dictator hem eigen-
handig doodschiet. Deugt er een bij ons niet,
dan krijgt hij na vier jaar pensioen.
Een dictator benoemt zelf zijn burgemees-

ters. Deugen zij niet, dan gaan zij naar het
concentratiekamp, bij ons, democraten, ont-
slaat men ze eervol met dankbetuiging voor
de gewichtige diensten den lande bewezen of
herbenoemt ze, tot groote vreugde van de
"jongens der vlakte".
Onder den dictator bestaat er een staats-

politie, die iedereen oppakt, die haar niet be-
valt en hem zoodoende het zwijgen oplegt.
Onder de democratie bestaat er ook een staats-
politie, doch de democratie legt haar het zwij-
gen op en zet ze op plaatsen. waar zij geen
kwaad kan doen tegen aanhangers van de, op
het kussen zittende. democraten.
Onder den dictator krijgt nooit iemand een

ambtelijk dossier te zien - misschien bestaan
zij niet eens. Onder de democratie raken zij
weg. tenzij de minister er boven-op gaat zit-
ten en ze niemand laat inzien.
Onder den dictator heeft de pers te zwijgen

en "ja en amen" te zeggen. Wij democraten
hebben een vrije pers en als onder die vrije
pers er een krant is, die onaangename dingen
van de regeering of van een minister zegt,
maakt zij zich schuldig aan "sensatie" en het
zijn de nette journalisten, die te netjes zijn
om hun nieuws zelf op te diepen en er een
vrije opinie op na te houden. die het hardst
over "sensatie" schreeuwen.
Gij ziet, trouwe lezeres. welke voordcelen

de democratie boven de dictatuur biedt en
gaat u nu maar gerust verder met uw schoon-
maak. De democratie heeft in Oss ook schoon-
maak gehouden en als gij ergens een demoera-
tisch spinneweb mocht ontdekken. laat het
zitten. Het zou zonde en jammer van de demo-
eratie zijn. als gij het wegvaagdet.
Zoodra gij aan kant zijt. loop ik eens op
(Nadruk verboden.)
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DI"tDumme'r bestaat UI-t 3 bladen galoppeerde is erg, maar erger is, dat hun hoo-l

. . • gere Ielding in gebreke bleef h ;; noodige toe-
zicht uit te oefenen. Tijdens de zuiveringsactie
is herhaaldelijk de loftrompet gestoken over de
hoogere leiding der brigade, het dlstrictscom-
man do. Was deze leiding thans geheelonkundig
van wat cr te Oss gaande was en zoo neen,
waarom heeft zij dan niet ingegrepen? De vol-
le zwaarte der straf, ontneming der opsporings-
bevoegdheden en overplaatsing is neergekomen
0:::> de lagere manschappen, maar van eeriige
maatregel tegen hun onmiddellijke Ieiding, die

Vrijwel alle bladen hebben een beschouwing toch minstens evenzeer of nog meer verantwoor-
gewijd aan de behandeling van de interpellatie- delijk is, vernemen wij niets. 'Vij meenen, dat
Drop in de 'I'weede Kamer. Na kennis te hebben de rechtvaardigheid gebiedt, dat de minister ook
genomen, van de feiten, die Minister Goseling hier naar een ernstig onderzoek zal doen instel-
lot zijn krachtig ingrijpen hebhen genoopt, heeft len en zoo noodig niet zal aarzelen de vereischte
bijna de geheele Kamer zijn maatregelen goed- maatregelen .te nemen.
gekeurd en afkeuring uitgesproken over het op- Een tweede punt is de houding der N.S.B. De
treden der Marechaussee te Oss. De pers onder- afgevaardigden der N.S.B. weigerden in de
schrijft het oordeel der Tweede Kamer en moet Tweede Kamer de motiveering van den Minis-
erkennen, dat voor het ingrijpen van den minis- ter te aanvaarden. De N.S.B. trekt door dik en
ter alle grond aanwezig was. Ook cle Eindho- clun, tegen alle' redelijkheid in, partij. voor de
vensche en Meijerijsche Courant (R.K.). wijdt marechaussee. Men zie Volk en Vaderland van
aan het votum der Tweede Kàmer een hoof dar- 8 April j.l. Mussert schrijft, dat hij het corps
tikel, klaarhlijkelijk van de hand van iemand, marechaussee zal maken tot het Rijkspolitie-
die met den toestand in Oss goed op de hoogte corps, als hij de macht in han~en krijgt. Nu is
is. Om den krachtigeh toon en den raken inhoud het in ons land gelukkig nog met zoo ver. Maar
laten wij dit artikel hier volgen. De E. M. Crt. dit geschrijf geeft toch te denken, Vanwaar die
schrijft dd.8 Apr-il 1938: welwillende houding van de N.S.B. ten opzichte

van de Marechaussee? De liefde kan immers niet
De minister van Justitie, Mr. Geseling, den van één kant komen. Kan de regeer ing onder

heer Drop beantwoordend, gaf in een uitvoerige alle omstandigheden op de Marechaussee re-
uiteenzetting een totaaloverzicht over de ge- kenen? Het is dringend gewenscht, dat hierover
dragingen dier brigade, inzonderheid van haar niet de minste twijfel bestaat. Oss heeft een
commandant, De Gier, gedurende de laatste voorproef gehad van Gestapo- en Gepoe-metho-
maanden. den. Laat niet heel Nederland ervaren, dat op
Hierbij bleek met welk een ongelooflijke Iicht- een kwaden dag een fanatieke minderheid, steu-

zinnigheid, met welk een onberaden ijver en nend op de machtsmiddelen van den staat, een-
met welke ontoelaatbare indiscretie de Ossche zelfde terreur gaat uitoefenen.
brigade te werk is gegaan bij haar onderzoek Wat te Oss gebeurd is, is van grooter belang
naar "strafbare" feiten; een onderzoek, dat zij dan voor Oss alleen. De rechtszekerheid is ons
in een bepaald .geval instelde zelfs op aanwijzing hoogste goed. Deze rechtszekerheid is in ons
van een blijkbaar gewetenloos misdadiger uit land het best gewaarborgd door den demoera-
Oss. tischen regeeringsvorm van onze constitutione.~-
Dat de brigade-commandant van Oss zijn re- le monarchie, zooals wij die kennen. De vrue

cherohewerk aanving op aanwij-zing van zulk mecningsuiting is daarvan een kenmerk. Het be-
een individu, is op zich al zeer bedenkelijk. houd v~n onze democratisch-parlementaire re-
Dat hij het doorzette, ook na verhoor van den geeringsvorm is alleen en het best gewaarborgd
eerstopgeroepen geloofwaardigen getuige, die door een gezond partijenstelsel, waarbij ieder
alles gelogen heette, ook in tegenwoordigheid staaisburger t~rgelegenheid van de algemeene
van den beschuldiger, is, met bet oog op de be- ..erkiezingen van zijn opvattingen kan doen
dreigde renommées, onduldbaar. En dat de ma- blijken. De interpellatie Drop was een gezond
rechaussée aan het onderzoek de noodige, dat middel om een regeering in een land van vrije
wil in casu zeggen: onnoodige, wijl moreel on- staatsburgers ter verantwoording te roepen en
geoorloofde, ruchtbaarheid gaf, is het toppunt. voor de regeering een geschikt middel om haar
En da.t de beschuldiger, die. in 1931 verklaarde maatrezelen toe te lichten en tegen critiek te
van mets te weten, Iemand IS, met reeds 18 ver- ht'" r di den

.dl' - t d J d ree vaa 1" •(lor .ee ingen acn er en rug en, VOlgens e ver- I Waar het bestaan van een krachtig en gezond
klaring der Oss.che .1l1~r~dhaussee zelf, ~en der partijerrstelsel een onontbeerlijke voorwaarde is
!Heest beestachtige individuen van Oss, I_n 19.38. voor onzen staatsvorm moet ieder burger er
In aanmerking komt als kroongetuige III een: toe medewerken 'dit partijenstelselongerept te
zoo ernstige zaak als d~ beschuldiging .t~gen een bewaren. Voor ons katholieken komt daarvoor
der pastoors van Oss, IS even d!skwahfICeerelld . maar één partij in aanmerking, de R. K. Staats.
voor het karakter der Ossche brigade-commando' tii ' I
als funest voor de garantie der rechtszekerheid, pa{v~~·moeten niet trachten door ondergrondsch .
t.o.v, Nederlandsche bu~gers. .. hpf I gew;oet, door het uitspelen van allerlei laag-
De h!'Igade-mareehaussce te 9ss moge h\J , bii-de-grondsche grieven en kleine belangen de

aldaar m de ~nderwereld verr-ichte zurverrngs- i kraoht van die partij te ondermijnen met het
wer_k de verdienste hebben, welke haar recht- noodlottiz gevolg van versnippering en verzwak-
matig to.ekomt -:- alh?e:wel naar ofl:zen smaak king der "'r~chtszekerheid. Heeft men grieven of
die verdienste met wemig {)v~rscha_t 1:5 en wordt meent men, dat de partij niet voldoende reke-
- doch wat het coml!-lando dier brigade d~ laat-! ning hondt met de belangen van een bepaalde
ste maanden heeft uitgehaald, rechtvaaI:~Igt de) bevolkingsgroep, dan kan men dit veel beter
vraag, of d~t comm~ndo ZIch wel van zijn ver-Jo uiten binnen de partij, op vergaderingen of bij
antwoo~dehJke taak IS bewust ~eweest. Men k~~, andere gelegenheden. Met gerechtvaardigde
n~uwelIJks de gedachte van Zich afzetten, d i wenschen zal zeker rekening worden gehouden,
blJ het opspormgswerk der mare~,?aussee al- Het is een feit, dat een groote partij meer kan
daar naar vieaigheden door geestelijken bedre- doen dan meerdere kleinere. De noodzakelijke
ven, een nazi-opzet heeft voorgezeten, de opzet eenheid hlijît bewaard. Men bedenke het wel:
n.l. om. van. die geestelijken geen martelaren" onze eenheid, 's lands kracht. Ieder katholiek
maar misdadigers te maken. Ibedrijpe derhalve zijn plicht-en steune de R. K.
Want het opspor ingswerk der ~ssche mare- St~atspartij.

chaussee - maar dat IS gisteren m de Twee- Laat het verleden een les zijn
de Kamer niet aan den dag getreden en kon o.ok komst!
daar niet aan den dag treden - bepaalt 'ZIch
waarachtig niet tot de niet-bestaande gevallen
der beide Ossche pastoors. OQk zonder een ige ~
'aangifte of klacht heeft de Ossche marechaussee
het oirbaar geacht, een poging in te stellen naar
noz mogelijke schandelijkheden, door een ande-
re;': pri~ter uit Oss bedreven. Een brigade-com-
mando dat zulke dwaasheden uithaalt, lijkt psy-
cholodisch besmet en hoort in een niet nader
aan t~ duiden inrichting thuis; wijl het .een
voortdurend gevaar is voor de bij de Wet gega-
randeerde renommeé en rechtszekerheid van
fatsoenlijke Nederlandsche burgers.
Op dezelfde wijze kan men in ieders Ieven

"aan wroeten en ieders renommeé in opspraak I
brengen. Maar tegen zulken idioten verVOlgingS-

J
waanzin dient de Nederlandsche burger be-
schermd.

De Tweede Kamer heeft dat gisteren aange-
voeld, toen zij \- op twee uitzor;tderingen na,
n.l. de N.S.B.-er, Rost van Tormingen en den
papen-vreter, Dominee Kersten - .zIch vol~o-
men accoord verklaarde met de ulteenzethr;t.g
van Minister Goseling, die over de geheele lijn
triomfeerde. Maar door's Ministers verklaring
is komen vast te staan met welk 'n gewetenloos-
heid - waarom dit harde woord verzwegen? -
de neutrale liberale, social.istische en N.S.B.-
sche Pers haar' tijdent:ieuse berichten over deze
aangelegenheden lanceerde.

Maar deze Pers acht alles ..geoorloofd, zoodra
zij een gelegenheid aanwezig acht, om de ka-
tholieke geestelijkheid te bekladden. .
Wij zijn benieuwd, of na afdoende verklar-ing

van Minister Goseling de anti-clericale rel zal
zijn beëindigd. Een rehabilitatie van de door
haar aangetaste renommée's is van die brave
redacties natuurlijk niet te verwachten!

Eerste Blad.

OSS IN DE TWEEDE
l(Al\IER.

voor de toe-

jMr. PULLES.
--_

Tot zoover de E. M. Crt. -
Dat de anti-papisfische heer Ds. Kersten zich

niet met de maatregelen van den minister kon
ver.eenigingen behoeft niet de minste verwonde-
riner te wekken. Zoodra hij den naam Rome en
Ro~mschen hoort, slaat hij op hol en is hij alle
onderscheid des oordeels kwijt. Zijn verachte-
lijk anti-papisme is door verschillende niet-ka-.
tholieke Kamerleden krachtig afgewezen en
!het lust ons niet hierop nog verder in te gaan.

Kunnen de twee pastoors een betere rehabi-
Iitatie wenschen clan die van den Minister in
de Tweede Kamer? Wij meenen van niet. Het
geheele land weet thans, dat de lasterlijke ge-
ruchten zonder ecrugen grond waren, waarvoor
<reen schijn van bewijs aanwezig is. De bevo l-
kind van Oss was dit alles duidelijk. Wie de
twe~ pastoors kent in hun handel en wandel
verkeerde hierover niet in twijfel. De spreek-
woordelijke liefde die het Brabantsche volk
zijn priester toedraagt,..is geen holle fr~se ge-
bleken. Men behoefde ZIJn oor maar te luisteren
te leggen om de eerlijke en oprechte veront-
waardiging te vernemen in alle lagen der be-
volking over de onkiesche en smadelijke wijze
van onderzoek. Wij zijn er Nan overtuigd in den
geest van alle weldenkenden te spreken, wan-
neer wij deze pastoors toewenschen, dat God
bun moge toestaan nog lang hun zegenrijk werk
te Oss te blijven vervullen.

Op eenige punten moge hier nog de aandacht
worden gevestigd, Dat de brigade Oss zich ver-



Ossche marechaussee
misdrijven speurde

Hoe de
naar
De letterlij he mededeelinqen

minister. Goselinq
van

HET RELAAS VAN DE FEITEN IN
HET OPSPORINGSONDERZOEK,

GEDAAN BIJ DE INTER-
PELLATIE-DRO P.

Terwille van het belang der mededee-
lingen, die de minister van Justitie mr,
Goseling deed hij de interpellatie-Drop
inzake de maatregelen omtrent de bri-
gade Oss der Kon. Marechaussee, geven
wij hieronder zijn weergave van de feiten,
die aanleiding tot die maatregelen wer-
den.

Het eerste, wat mij III die chronologische
volgorde ter oore is gekomen, is de strafzaak
tegen den directeur van een fabriek in Oss.
Daarvan werd ik al zeer spoedig op de hoogte
gesteld, nl. in de twe~de helft van Februari. I?ie
zaak heeft - het klinkt voor de zeer ernstige
feiten, waarom het gaat, misschien wat placide,
maar zoo is het toch het beste gezegd - haar
normale verloop. De verdachte is in arrest en
er is nimmer aan gedacht, hem er uit te ont-
slaan. De zaak is op het oogenblik i nhet starium
van vooronderzoek door den rechter-commissa-
ris, dat een behoorlijk eind gevorderd is. Die
zaak op zich zelf - ondanks hetgeen ook daar-
omheen is verwekt - zou" naar mijn meening,
voor de Kamer nog geen aanleiding zijn geweest
tot het houden van een interpellatie. Indien dat
gebeurd ware, zou ik, als b~ iedere st~afza~~{,
die onder den rechter IS, met gerechtigd ZIJn
geweest daarover mededeelingen te doen ~oo-
lang zjj onder den rechter is. Ik doe 'het UIter-
aard ook vandaag niet. Trouwens de vragen van
den geachten interpellant - zijn· toelichting
heeft mij daarin volkomen bevestigd - hebben
op deze zaak in het geheel geen betrekking.
Waarom ik deze zaak dan toch noem? Niet alleen
om hardop te belijden, hoe mijn ervaringen zich
ontwikkeld hebben, maar ook om op twee pun-
ten te wijzen. Allereerst mag ik wijzen op de
lofwaardige activiteit, die de brigade in deze
getoond heeft. Maar ook dat moet men niet ver-
keer stellen. Het is niet zoo, dat de mogelijkheid
van deze vervolging te danken is aan den speur-
zin van de brigade. Door dit te zeggen, doe ik
die brigade niet te kort, maar men moet iemand
niet beladen met of verheerlijken wegens din-
gen, die hij niet gedaan heeft. Zooals het meer
in dergelijke hoogst ernstige zaken gaat, ge-
ruchten zijn al tijden verspreid, maar om juist
in zaken als deze voldoende houvast te krijgen
in concrete verklaringen, dat is soms heel moei-
lijk. Nu is hier een van de slachtoffers op een
oogenhlik er toe gekomen, den moed te verza-
melen om mededeelingen te doen ann de politie,
en die politie was de Koninklijke marechaussee,
de brigade in Oss.

Het was ook tnogelfik geweest, dat zij bij een
andere politie-instantie, de gemeentepolitie,
terecht gekomen was. Men moet die zaken tot
haar juiste proportie terug brengen. Toen een-
maal dat houvast w",,' vel 'k1 tlgtil,
gade - gelijk ik reeds heh gezegd - met groote
activiteit het onderzoek doorgezet.

Dit is de eerste reden, waarom ik in de ver-
warring van allerlei beweringen en opmerkin-
gen, deze strafzaak noem, Ten tweede deze op-
merking, die de belangrijkste is, ook in verband
met hetgeen gaat komen.

Al die feiten, die gebeurtenissen, die ge-
dragingen in andere strafzaken, waarop ik
doelde, hebben met deze strafzaak niets,
maar dan ook niets te maken,

De zaak tegen den directeur is een zaak, die
op zich zelf staat. Het is daarom belangrijk, dat
ik dit zeg, want hier raak ik juist de sfeer, die
geschapen wordt. Men komt zoo'n geval op het
spooE, er zal wel meer .van komen, de pers gaat
schrilven, die hoort dit, die hoort dat en dat
alles hangt onderling samen.

Men moet voor oogen houden, dat die andere
zaken, waarhi] dat afkeurenswaardige optreden
van sommige leden van het personeel zich heeft
voorgedaan, met deze zaak van den directeur
niets te maken hebben. In twee gevallen, die
ik zal gaan nemen, is op lichtvaardige, insi-
nueerende wijze dat verband gelegd. Juist in die
gevallen is het zonneklaar, da tdat verband niet
bestaat, niet alleen naar mijn inzicht of naar dat
van den procureur-generaal, maar ook naar het
inzicht van een van de zeer actieve wachtmees-
ters, die in beide zaken aan het speuren was. Op
die zaken zelf kom ik straks terug, maar die
zelfde wachtmeester heeft tegenover den pro-
cureur-generaal uitdrukkelijk verklaard:

"Wanneer ik thans kom tot mijn onder-
zoek, zooals dat in mijn beide rapporten
van 23 Maart 1938 is gerelateerd, dan wil
ik in de eerste plarats opmerken, dat er geen
enkel verband bestaat tusschen de in dit
onderzoek gehoorde personen en de meisjes
en vrouwen, die het slachtoffer zijn sewer-
den. (De wachtmeester bedoelt: in die an-
dere zaak). Tusschen de beide onderzoeken
is mij van geen enkel verband gebleken".

Mijnheer de voorzitter! Hier in de Kamer is
men daarop niet belust, dat weet ik wel, maar
degenen, die er overigens belust op zouden. zijn,
zullen zich die sensatie van dat verband, van
die ijitdijende olievlek, dus moeten ontzeggen.

De "hankier".,

Ten slotte het onderzoek, dat tot den Haag
toe is doorgezet. Men is daarheen gegaan zon-
der eerst te informeeren, wat men in verband Nosr een andere zaak was mij in dezen tijd
met dergelijke strafbare feiten zeker informee- ter k~nnis gekomen. Mei zal zeggen: een kleinig-
ren moet: hoe oud de vrouw was, die men een hei dje maar in de geheele sîeer toch teekenend.
verhoor wilde afnemen. De wachtmeester komt Men {noet die sfeer niet onderschatten. Men
uit den Haag terug en zegt dan: moet de gevolgen zien van een stroom van ver-

I keerd ge;iohten diensi ijver, Het betreft hier een
Toen eerst ble~k mij dal zij 36 jaar oud I kleinen manufacturier, die een quaestietje had

" .', ' o d met een winkeljuffrouwover de betaling v~n
was en toen begreep Ik, ~alt al het",ee~. oor f 13.66; die manufacturier wordt op 8 Maart III

den pastoor te haren opzichte mocht ZIJn ge- de marechaussee-kazerne geroepen en men
pleegd, reeds lang was verjaard. houdt hem daar vast tot ._in den lo?p ~an den

Zij noemde mij toch de jaren 1918 tot 1922." volgenden ochtend, terwijl aet duidelijk was,
dat het een civiele zaak betrof,

Mijnheer de Voorzitter! Nu hlijf ik heelernaal
buiten het gedrag van die vrouw. Ik heb gezegd . d Ii ?
dat ik juist in dit opzicht allerlei reserves in I Mishan e mg.
acht moet nemen om niet noudelcos menschen
te kwetsen. Maar nu ziet men toch: dat de pO-I Een andere zaak, waaromtrent ik nog niet zoo
litie klaar stond om, met machtiging' van den positief kan zijn in mijn mededeelingen, ol~ldat
officier van justitie, dezen geestelijken bedie-

l
die nog in onderzoek is, betreft een eenvoudigen

naar te arresteeren, daar is niets van waar, arbeider, die verdacht werd van ove~tredIllg van
daarvan is nooit sprake creweest het is nooit in de Vuurwapenwet. Deze zegt, dat hI] een revel-
het hoofd van den wa~htmeester opgekomen, I ver met nog enkele andere ding~?- gevond~n
omdat hij zeer goed begreep, dat dat niet' kon. heeft bij den spoorwego:,.ergang. HlJ wordt met
Als de officier van justitie hem voorhoudt, op heeter daad.betrapt ; hij neemt de voorwerpen
waarom hij dit onderzoek had aangevat, dan mee naa rhuis; dit komt een marechanssee ter
zegt de wachtmeester - en dit is teekenend oore. De marechauseee komt ~an. het ..huis van
voor de mentaliteit, goed bedoeld, maar ver- den man, terwijl deze niet thuis IS; zun .vrouw
keerd gericht -: Ik, wachtmeester der Konin- brengt het aan hem over~. de man meldt ZIch des
lelijke marechaussee, meende dat te moeten doen avond aan de kazerne; hij wordt daa~ gehouden
in het algemeen belang. tot den volgenden ochtend 11 uur. N~ druk Ik

Zoo mogelijk nog bedenkeliJker is de tweede mij voorxichtig uit!. omdat de zaak nog III ond,er-
zaak tegen een Ossehen inwoner in geestelijken z~ek IS, maar als hIJ terugkomt, dan .~onstateel e_n
'bediening. Hier ging het over aantijgingen en z~Jn vrouw, broer en moeder hoe zun rug er uit
geruchten uit het jaar 1931. Dit jaartal is daar- ZIet en er. wordt enkele dagen la.!er een klacht
om belangrijk, omdat men ziet, hoe in een be- we~~ns mishandeling ingediend bIJ de gemeente-
paalde sfeer allerlei oude geruchten weer op- politie. De za~k IS nog .. l? onderzoek, maar er
duiden. In 1931 zijn verschil lende personen ge- zijn toch er.nstlge aanwijzangen voor. de geg~on-
hoord. Er is absoluut geen sprake geweest van de verdenkingen. Men ?evoelt wat dit beteekent
bewijs en de zaak is geseponec-d, in de heel~ sfeer, w~ar~n .thans all~s speelt. Men

Mijnheer de Voorzitter! Laat ik onmiddellijk Zeven jaar later, in 1938, wordt de zaak weer zal met mij de ontwikkeling van die ~,feer. moe-
hier dit even invlechten, omdat ik niets wil ver- aangevat, op twee aanwijzingen: omdat een van ten voeleI?-en. dan rmjn verantw~ordel:ykheld be-
doezelen, ook niet wat betreft mijn eigen mee- de getuigen uit 1931, die toen verklaard had, soffen of Ik dit alles mag laten uitgroeien.
ning daaromtrent. dat er niets, maal' dan ook Diets gebeurd was, (Ongecorrigeerd),Ik had niet verwacht en gewenscht, maar ik f'

heb daarvan ook aanstonds doen blijken, dat de- zeven jaar later, in 1938, verklaarde in anderen
ze officier van justitie mlnder sterk onder den geest over wat er gebeurd zou zijn in 1922 en
invloed ware geweest van het kordate optreden 1923; en ten tweede, omdat een man van 25
van' sommige menschen van de brigade. jaar, die in 1931 ook van niets wist, nu gaat ver-
Maarten aanzien van die inbeslagneming is klaren wat hij in 1935 zou hebben ondervonden.

meer dan volkomen duidelijk, dat de wacht- Die zelfde menschen als in 1931 zijn allemaal
meester die op eigen verantwoording heeft ge- opnieuw gehoord; ik heh de verbalen vergele-
daan. Hij heeft het niet van te voren gevraagd ken. Maar wat mij juist in deze zaak het ergst
aan den officier en hij heeft het ook achteraf getroffen heeft, dat is de manter, waarop men
niet medegedeeld, maar de rechter-commissaris nu nog een van de ~inderjarigen heen meenen
beeft het in de krant zelezen. iDat is daarom ook te moeten hooren. DIt was ook een Jonge man,
een zeer ernstia feit '"omdat zelfs eeu rechter- na waarschijnlij'k ongeveer 20 [aar oud, maar
commissaris, indien hij tot huiszoeking overgaat, 7 [aar geleden dus 13 j~ar die toen .uitdrukke-
hier-voor ma~ltti.sil1JLY..an Jle....rnchthank. .D.D.llll.Ul Hik alles ontkende en dl(>~n n u verband
eerr.rIerîS Juist, dat OilS -WetboeK. van Straf- met de verklaringen, waa I . zooeven doelde"

vordering in de mogelijkheid voorziet, dat in heeft laten komen in de kazer!1e en tot wien
zeer dringende gevallen een 'hulpofficier op men daal' heft gezegd: nu zul Je toch wel be-
eigen verantwoording optreedt, maar dan moet nennen. De jonge man heeft echter volgehou-
men ook zwaarwichtig materiaal in handen den, dat het zoo was als hij zeven jaar geleden
hebben voor een dergelijk ingrijpen. gezegd had. Dat verhoor, dat in bijûjn van en-
Want wat is er feitelijk gebeurd, altijd nog kele marechaussees heeft plaats gehad, heeft

met dien zoogenaarnden bankier? toen deze sensationeele wending gekregen, dat
Op 28 Maart 1938, dat is dus 9 dagen later - men er bij heeft gehaald den z.g. kroongetuige,

ik heb het hier vóór mij -, heeft de officier van ook uit 1931, die beweerde, dat hij wat gezien
justitie, nadat hef onderzoek gesloten was, last had. Die kroongetuige is een man, die 18 ver-
gegeven om te beteekenen, dat de verdachte niet oordeelingen achter den rug heeft en omtrent
verder zal worden .y~rvolgd, zulks op grond van wien de wachtmeester rapporteert in zijn on-
onvoldoende aal?wl)ZlDg van schu.ld. Dit is 'blijk- derhoud met den officier van justitie:
baar de conclusie In een zaak, die men op der- '
gelij'ke wijze had aangevat.
Om de Kamer dit alles nog heter te doen be-

grijpen, zal ik thans nog in enkele trekken weer-
geven de feiten, waarom het dan eigenlijk ging.

Het eerste feit was een valschheid in ge-
schrifte. Die werd geconstrueerd aan de hand
van een assurantie-nota, opgemaakt in 1931,
waarin een vergissing zou zijn geslopen, welke
vergissing, ,geloof ik, betrof een som van f 27.
Wat het financieele betreft, was de aangelegen-
heid al geredresseerd, maar dit stuk had men,
geconstrueerd als geschrift in den zin van art.
225 Wetboek van Strafrecht, valschelijk opge-
maakt, uit welks gebruik nadeel zou kunnen ont-
staan.
Het tweede feit was veel ernstiger. Het was

de verduistering van een zeer belangrijke som
gelds door den verdachte in een andere' kwali-
teit, n.l. als penningmeester van een water-
schap. Zoodra men zich heeft gewend tot het
provinciaal bestuur - de ergernis in die krin-
gen is ook niet gering -, is gebleken bij de eer-
ste controle, dat de zaken in orde waren, dat
het geld er was, en dat de verantwoording er
was. De wachtmeester is gekomen ter provin-
ciale griffie om assistentie te 'vragen tot raad-
pleging van de stukken, daar hij anders meende
het archief in beslag te moeten nemen, terug-
gaande tot het jaar 1600. Ik maak den menschen
daarvan geen al te zwaar verwijt, maar het
blijkt toch wel, dat zij uit hun evenwicht waren.

\ rend: dien menschen worden verwijten gemaakt,
maar de officier van justitie dan I), dat de
wachtmeester, hier op eigen verantwoording is
opgetreden. Ik heb hier voor mij het rapportje
van den wachtmeester, die de huiszoeking ge-
daan heeft, en daarin wordt gerapporteerd:

"In verband met de arrestatie van ver-
dachte op 19 Maart 1938 omstreeks 15 uur"
- het is dan inmiddels Hi uur geworden,
mijnheer de voorzitter - "kon heloptreden
van den officier van justitie niet worden
afgewacht, daar door die arrestatie zijn
personeel en zijn huisgenooten met de fei-
ten bekend konden worden en de gelegen-
heid kregen overtuigingsstukken weg te
maken".

Ik laat die overweging voor, wat zij is, maar
in elk geval, heeft deze hulpofficier van justitie,
deze wachtmeester, dit volkomen voor zijn ver-
antwoording genomen. En als nu later bij .den
officier wordt geïnformeerd - ik heb dit te
allen overvloede nog eens Iaten doen -, dan
bericht deze rechterlijke ambtenaar:

"Op Zaterdag 19 dezer, toen de wacht-
meester mij kwam mededeelen, dat er weer
veel meer bezwarend materiaal tegen dien
bankier - zal ik maar zeggen - was geko-
men, heb ik gezegd, dat het dan tijd werd
voor arrestatie. Dat deze zóó snel zou plaats
vinden, daarvan was ik mij niet bewust en
over inbeslagname van bescheiden is niet
gesproken.

Den volgenden Maandag vernam ik van
den rechter-commissaris, dat deze had ge-
lezen In. een der dagbladen, dat er op uit-
gebreide schaal een, inbeslagname had
plaats gevonden. Dit was voor mij iets
nieuws."

Ik heb dit opgemerkt om de sfeer te zuiveren.
Ik kom thans aan de tweede zaak, waarin ik \

gekend ben, die van den dusgenaarnden bankier. De wachtmeester, die in Maart 1938 een be-
Ik zeg "dusgenaamden bankier", omdat dikwijls zoek leidt, hoort eenige getuigen, die ik nu maar
in zoo'n enkele aanduiding iets kan zitten. Men verder niet zal qualificeeren, ook in den Haag
heeft dien man blijkbaar onmiddellijk willen (den Haag is el' niets mlnder om, dat het ook
Inlijven bij het gilde van de geldmagnaten. Als inwoner~ van Oss heeft).
ti de stukken leest, mijnheer de voorzitter, zult To.en Ik daarvan op de hoogte werd gebracht
u in de verbalen zien dat deze een heêedizd ma- heb Ik den procureur-generaad doen opmerken,
kelaar is, ook al een'voorname betrekking, daar dat het mij? aandacht had getrokken, dat de
zeg ik niets van, en dat hij verder zijn beroep verdachte met was gehoord. Men zou zoo zeg-
maakte van het bezorgen van assuranties. Met Igen: indien men al zoo ver is, dat men gaat
dezen man is het als volgt gegaan. speuren tot in de residentie toe, zal langzamer-
Op Zaterdag 19 Maart om 15 nul' - het gaat hand de tijd gekomen zijn, dat ook de ver-

allemaal met de aanduiding als in een spoor- dachte wordt gehoord. Toen heb ik het verbij-
boekje - is die man aangehouden en om 21 uur Isterende antwoord gekregen, dat eigenlijk hier-
is hij in verzekerde bewaring gesteld. Daar tus- op neerkomt, dat het niet gebeurd was, omdat
schendoor had zich afgespeeld, en dat ik ook een er geen verdachte als zoodanig was. Dat is ook
onderdeel waarvoor men even oog moet heb- weer geen opmerking van mijn kant, maal' ik
ben, dat h!j was vervoerd in het zijspan van het zal het voorlezen, lVlijnheer de Voorzitter, uit"
motorr\IWlel van de .marechaussee, onder bo- de verklaring van den wachtmeester.
venmatige belangstelllng van de Ossche bevel- Dezelfde wachtmeester die zich in deze zaak
king, terw~l h~ verzocht ha~, na!!lurlijk onder had beijverd, zij het m.i. met een verkeerden
zwaar gelelde, III een auto, dien h.IJ zou betalen, ijver, verklaart hieromtrent tegenover den of-
te mogen worde~ vervoerd. Dat IS tusschen 15 ïicier van justitie:
en 21 uur, Maar intusschen had om 16 uur een
huiszoeking plaats gehad; deze was om 16 uur
begonnen. Juist in dit verband is het merkwaar-
dig er op te wijzen (want men zegt veortdu-

De twee geestelijken.

Ik kom thans tot twee andere gevallen. Het
zijn de zaken - altijd dan in het potentieele ge-
nomen - .tegen twee Ossche burgers in geeste-
lijke bediening,
Mijnheer de Voorzitter! Wat de eerste zaak

betreft, gingen er geruchten omtrent beweerde
misdragingen op zedelijk gebied van dezen gees-
telijkenambtsdrager, gedragingen huiten elk ver-
band met strafbare feiten.

"Het verhoor van vrouw A", ik ga natuur-
lijk niet. verder dan een aanduiding met een

enkele eltter, Mijnheer de Voorzitter, "heeft' Ik zeg dit in verb.and met yer?-~tw:oor~~lijk-
in tegenwoordigheid van vrouw B plaats ge- heden èn bij den officier van [ustitie .,en bIJ den

t>. '" • procureunr-generaal. Ik heb natuurlijk terdege,
h~d en Ik heb ~an haar verklanll.gen de noo- begrepen, dat hierin juist kiemen ,zaten voor
dige aantsekeningen gemaakt. UIt haar ver- verwijlen ten mijnen opzichte. De hamer weet
klaring blijkt, dat te haren opzichte geen in het algemeen wel, dat ik niet. zoo naïef ben
strafbaar feit gepleegd was". met een dorge liiken weerslag met te rekenen.
". Maar ik heb mij door dezen valsehen schijn,

HIJ graat verder. ... . .... _ want ik wist, dat hij valsch was, niet van mun
'.'~ at vrouw B ~etreft. kort .voor 24 I ebi u plicht laten afbrengen, juist in de sfeer van het

an JI. had deze ZIch op de br-igade vervoegd. moderne Europa niet. \Vanneer ik dit toelaat,
De verklaring van deze vrouw Ievert niet op dan kan ik het Wetboek van Strafrecht en het
een trafbaar feit te haren opzichte gepleegd", Welboek van Straîvorder ing welopbergen en
E t lotte: '" wel afschaffen; die aîschaffingsmaatregelen zou-
n ~.n s..o e. . . . den natuurlijk niet beperkt moeten blijven t?t
"BIJ mijn onderwek III de ander e zaak heb Oss maar zouden ook moeten werken bIJV. III

ik geen der andere meisjes over den pastoor den' Haag. Niemand in deze hooge vergadering
zehoor-d en ik zou dit meisje daarover ook behoeft zich daarvan iets aan te trekken, maar
~iet ondervraagd hebben, wanxer zij mij het is toch veiliger, dat ik blij~. w~!,en tegen
. .. doorwerking van het svsteem: WIJ grijpen daar,

met over haar bezo:k bij den, pas ?~r gespro, wij grijpen hier, ook buiten het Wetboek van
ken had, De verklaring van dit meisje leverde Strafrecht.
niet op eenig strafbaar feit".

De manufacturier.

.,Het onderzoek in 1931 is ook door mij
verricht en betrof toen o.a. feiten in 1928
en 1924. 'Dit onderzoek heeft toen tot geen
resultaat geleid. De eenige die toen bezwa-
rende verklaringen tegen den pastoor af-
legde was X. Het is mij bekend, dat dit een'
der gevaarlijkste en beruchtste individuen
van Oss is, die zich ook op zedelijk gelbied
ibeestachtig heeft misdragen".

Mijnheer de Voorzitter! Dat zijn mijn puali-
ficat,ies - anders waren zij waarschijnlijk wat
zachler geweest -, maar van den wachtmees-
ter der marechaussee. Die man wordt in ver-
band met de omstandigheid, dat men meent
dien minderjarige in 1938 weer te moeten hoo-
ren, er bij gehaald en dan heeft er een kruis-
verhoor van drie kwartier plaats.
'Mijnheer de Voorzitter! Nu ben ik mij natuur-

lUk van meet af aan volkomen hiervan bewust
geweest, dat er juist met het ook op deze zaak
krachten zouden kunnen zijn, die den officier
van justitie, den procureur- generaal en in laat-
ste instantie mij verwijtend zouden zeggen:
waarom hebt u juist hier u niet doorgezet? V-OOl'
dit punt moet ik dan nog even de aandacht van
de Kamer vragen. Er is ook gesuggereerd, dat
het onder druk van hoogerhand was geweest,
dat dit onderzoek door dien wachtmeester niet
is doorgezet. Aan het verhoor als ik het zoo
noemen mag, van den wachtmeester, dat ten
parkette heeft plaats gehad op 26 Maart 1938
is voorafgegaan een op 24 Maart 1938 door den
wachtmeester opgemaakt verbaal omtrent ver
hocren in deze zaak. Aan het slot van dit ver-
Ibaal komt het weer wo typeerend uit, wanneer
de wachtmeester .relateert ;

"Op gronden, aan het algemeen belang
ontleend, is de verdachte met medeweten
van den heer officier van justitie bij de ar-
rondissementsrechtbank te "s-Hertogenbosch
niet gehoord en is het onderzoek in deze
gestaakt."

De verdachte is niet gehoord, maar dit is niet
achterwege gelaten op aanwijzing of met mede-
Weten van den officier van justitie. Op 24 Maart
is het venhaal opgemaakt; op 26 Maart heeft de
bespreking ten parkette plaats; in een brief van
den officier van justitie aan den procureur-
generaal van 29 Maart 1938 schrijft deze amb-
tenaar:

"De mededeeling in de voorlaatste alinea
van het procesverbaal betreffende X be-
treffende de staking van het onderzoek en
het verhoor van den verdachte zijn in strijd
met de waarheid; er is n.l. niet het minste
over-leg gepleegd." .

Wat volgt uit dit alles? In de eerste plaats, dat
er een onware vermelding in het proces-verbaal \
staat, maar in de tweede plaats, dat de wacht-,
meester zelf heeft ingezien, dat het onmogelijkJ
was de zaak door te zetten.----



J?-O t;r- lyJE!

Het gerucht rondom Oss nog niet
verstomd.

De overstelpende feitenreeks, die Mi-
nister Goseling in de .rweede Kamer
heeft aang-ehaald, om zijn optreden
tegen de Ossche Maréchaussée te verkla-
ren, schijnt nog niet voldoende om de
persorganen, die het geval zoo heerlijk
konden uitbuiten, voor hun demagogi-
sche, anti-katholieke en sensationeele
doeleinden, het schaamrood naar de
wangen te jagen. Men schrijft maar
voort; omdat men het vette kluifje de-
magogie niet wil prijs geven en mogelijk
ook omdat men tenminste voor de eigen
lezersschare zijn figuur wil redden. Er
rest daartoe niets anders, {ian ook maar
den katholieken minister van Justitie
verdacht te maken!
Aan dit spel doet ook het Z.g. neutrale

'"Utrechtsch Nieuwsblad" mee. Dit blad
wil zijn lezers de meening opdringen.
dat de Minister van Justitie deze zaak
op een "uiterst lichtvaardige wijze"
heeft b€handeld. Om dit te bewi:z~J1 is
het zoo vrij om te suggereeren, dat de
Minister in deze onvolledig ~I'LJ ?;~jr in
gelicht. Tot driemaal toe wordt gezegd,
dat het ..onverklaarbaar is, dat van dit
alles geen enkele mededeeling den Mi-
nister zou hebben bereikt", maar de
schrijver van dit artik-el noemt geen
enkel feit, dat zou kunnen bewijzen dat
het onverklaarbare inderdaad bestaat.

Deze fraaie pennevrucht is klaarblij-
kelijk uit een Osschen penhouder ge-
vloeid, wat voor JllS een reden is om ze
n.et de noodige reserve te behandelen,
omdat het nu eenmaal een bekend feit
is dat er te Oss dagbladcorrespondenten
werken in wier voorlichtlng men geen al
tt groot vertrouwen mag hebben. Wij
zouden er dan ook gaarne zonder meer
den neus voor hebben opgehaald. wan-
neer hier weer geen poging gedaan werd
om nieuwe onwaarheden over Oss de
wereld in te zenden.
Die waarheidsvervatscntng schuilt dan

in een waschlüstje van feiten en ge-
ruchten, - vooral geruchten! - die
aannemelijk moeten maken. dat de Ma-
réchaussée alle renen had om .,ernstige
bedenkingen" te hebben .tegen het be-
leid van den burgemeester en zijn re-
laties met verschillende vooraanstaande
inwoners van Oss".
Het merkwaardige van dit wasch-

lijstje IS nu, dat voor zoover hierin over
feiten wordt gesproken, die feiten ver-
draaid worden en buiten alle proportie
zijn opgeblazen. f£nkel om te doen uit-
komen, hoe nier met de waarheid wordt
omgesprongen gaan wij op enkele der
opgesomde punten in!
Boven aan het lijstje prijkt:

bleek iemand te zijn uilt Oosterhout, die
meermalen in Dongen komt bedelen. De
fiets, welke eenige dagen geleden bij het
café het Wapen van Dongen werd ont-
vreemd, is door bedoelden persoon ge-
stolen, Het rijwiel, dat hij daarvoor in
de plaats hOO gezet, had hij in Raams-
donk gestolen.
Ook een handtasch, die kort geleden

van een fdiets was weggehaald, is thans
door de poliitie teruggevonden. Deee
bleek in het bezit te zijn van iemand,
eveneens uit Oosterhout, die aan een
der Gestîchten alhier bedelde.
Zooals men ziet kan men niet voor-

zächtig genoeg zijn met onbekende per-
sonen, di-e armoede voorwendende, vaak
behooren tot het leger del Iamgvmgert-

"vervolg,d. Naar verluidt zou het bedrag gen.
"van f 27000 door een doer Ossehe indus- I

,;trieelen teruggestort zijn."

In het "neutrale" Utrechtsch Nieuwsblad
wordt met "feiten" gewerkt, die onder het
licht der waarheid ineenschrompelen.

Om dit proza uit de taal der sensatie
over te brengen in de taal van de nuch-
tere feiten. moet men beginnen met
twee nullen van het bedrag weg te stree-
pen. Men benadert dan dichter de wer-
kelijkheid! Maar als men stemming wil
maken moet men niet op enkele nullen
meer of mlnder kijken, desnoods kan
men de "vergissing" altijd nog op het
beruchte zetfoutenduiveltje afwentelent
Wat heeft dit geval vertel' om het lijf?
Bij de controle was er inderdaad een
kastekort, dat door den betrokkene
echter terstond kon worden bijgepast,
zoodat het zeer de vraag is. of hier van
een frauduleus tekort sprake kon zijn.
Hoe is deze zaak behandeld? De burge-
meester heeft in overleg met de Justitie
een accountantsrapport laten opmaken
en hij liet den gemeenteraad een com-
missie benoemen, die een grondig on-
derzoek instelde. Deze commissie heeft
kunnen rapporteeren. dat na een uit-
eenzetting van "de feiten en omstandig-
heden van hetgeer bij het Burgerlijk
Armbestuur is geschied" kon worden
"geconstateerd, dat tengevolge der
maatregelen van B. en W. de gemeente
financieel geen schade .heett geleden".
Ten overvloede werd in het rapport van
de commissie-mr. Pulles verklaard, dat
de Raad de wijze, waarop deze zaak door
B. en W. is behandeld, heeft goedge-
keurd. Er is dus geen sprake van dat de
kwestie in den doofpot zou zijn gestopt
integendeel is in overleg met de Justitioe
de weg gekozen, die voor de gemeente
Oss het beste was.
"De hoogst slordige en onnauwkeurige

gemeentelijke administratie te Oss"
wordt eveneens als een .roet uitgespeeld,
hoewel men ons verzekerd heeft dat het
in deskurrdige kringen bekend is. dat de
gemeente-administratie te Oss voor-
beeldig mag heeten. Het feit, dat aan
het hoofd dier admlnistratte een mees-
ter in de rechten staat, met diplomas
gemeentertnanctën, miedelbaar staats-
inrichting en staathuishoudkunde, zegt
toch ook wel iets.

Lasterlijk: wordt voorts. geinsinueerd,
dat de burgemeester in 1935"voor een
geestelijk:e bezwarende brieven en be-
scheiden" zou hebbèn doen verdwij-
nen, die zouden hebben kunnen die-
nen ~Js h.~wij$voor strafbare feiten
door dien geestelijke gepleegd. Het is
alles beel vaag, maar voor zooveJ wij
achter de schermen van de Ossche za-
ken ,bekend zijn zijn die "brieven en
bescheiden" niet anders dan verdacht-
makend geschrijf van een "dame"
met zeer besmeurde reputatie. En bo-
vendien is er beelemaal geen sprake
van, dat deze zaken "verdwenen" zou-
den zijn, wij bebben den indruk, dat
men dit te bevoegder plaatse wel be-
ter weet.

Op de rest van dit instnueerende ge-
schrijf kunnen wij moeilijk ingaan Het
zijn alles geruchten en gehelmzinnlghe-
den, waartegen men met het wapen der
naakte werkelijuield toch niet kan strij-
den.
Wij vragen ons af, of wij dit proza

over "den Ossehen Stal" niet te veel eer
bewezen hebben door de meest aperte
onwaarheden be weerleggen. Wij vree-
zen voorts, dat die bloote weerlegging
wel niet veel zal baten, Rant de lieden,
die de ossene Maréchaussée voor hun
hetze-karretje hebben gespannen, zullen
d,at trekpaardje niet laten schieten. Zij
zullen uit. gebeurlijkheden, die op zich-
zelf niet zoo heel veelom hét lij~ heb-
ben, wel weer nieuwe "onthullingen" WIe-
ten te construeeren. Zoo houdt men al-
licht nog wat troeven in handen, die ef-
fect kunnen serteeren bij een critiek-
Iooze massa. die meer vertrouwen stelt
in sensatie en demagogie dan in ernst
en goede trouw. Maar relukkig laat de 1
rest van ons volk zich door de valach-
heid van dit spel niet overtroeven,

Een fraude gepleegd dOOI een der amb-
"tënaren der gemeente bij een gehouden
"concours-hippique. De beirokken ambte-
naar ha.d namelijk de opbrengst van een

::de,e: der entreekaarten ten eigen bate
"aangewend. Bedoelde ambtenaar was
"daarvoor op grond van het door de Ma-
.récoaussée ingestelde onderzoek en de
"opgemaakte processen-verbaal door de
"Recht.bank te 's-Hertogenboscn veroor-
,,<Leeld.De bedoelde ambtenaar is niet
"van zijn taak ontheven en is op 't stad-
"huis in functie gebleven".

Het feit is ons bekend. Ziehier hoe
het geval zich in werkelijkheid heeft
toegedragen: de persoor. in kwestie had
f 10 achtergehouden, niet van de ge-
meente doch van de organiseerende ver-
eenigtng, De zaak is door de gemeente-
politie onderzocht en de man werd door
den Poütiereehter tot f 25 boete veroor-
deeld. De man is onmiddellijk ontslagen
als ambtenaar in gemeentedienst op
grond van het feit, dat het gebeurde in
strijd was met de waardigheid van zijn
ambt. Bij wijze van reclasseermg is hij
echter weer in los verband op arbeide-
contract in zemeentedienst genomen.
Het tweede gelal wordt door het U. N.

als volgt beschreven:

,,De geruchten omtrent een vermogens-
"delict, dat door een der Ossche notabelen
"gepieegd zou zijn "!nwaarbij I aanzien-
"lijk bedrag ten nadeele van de Armenkas
"ontvreemd zou zijn Na opzending van
"een door den betrokkene zelf opgemaakt
"raOrGl't naar den Bosch Nerd dit feit niet
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I Het geruchtmakende besluit van den mi-
> nister van Justitie, dat de Koninklijke mare-
chaussee van Oss zich tot nader order
van opsporingsonderzoek moet onthouden,
werd in tal van Nederlandsche dagbladen

> uitvoerig besproken. Opmerkelijk daarbij is,
dat de meeste organen, onafhanhelijk van
gezi~dheid, aandringen op klaarheid en dui-
delijkheid, een aandrang, welke ook na het
antwoord van den minister op de vragen van
het Kamerlid Wijnkoop, onverminderd van
kracht blijft.

Wat misdeden de marechaussees?

Bondig zegt. dit de anti-revolutionnaire
"S I and a a r d :

"Eén ding hopen wij, dat Justitie hier niet
met ,gesloten deuren" werkt. Oe rechtszeker-
heid' wordt nooit slechter gediend dan met
den schijn, dat er iets te verbergen valt. Wij
moeten in Nederland niet den well van het
buitenland op."

Oe chr-hist. "N ede r I and e ril schrijft,
dat het officieele persbericht geen ander

,gevolg heeft gehad dan dat het de geheim-
, zinnigheid > die om deze zaak hangt, nog
vergroot ~ri daardoor de onrust hierover bij

, het publiek nog doet toenemen.
De toestanden in en om Oss hebben

re~'ds sinds lang openbare ergernis gewekt
en men heeft het alom als een opluchting
gevoeld, dat er door het. kr~.nige en krachtige
optreden van de Koninklijke marechaussee
aanzienlijke ....erbetering in is gekomen. ~n
iedereen heeft het dan ook als een rechtmatige
erkenning van verdiensten gevoeld, dat H.M.
de Koningin zelf van Haar waardeering voor

. het werk van de brigade heeft doen blijken.

I Het spreekt dan vanzelf, dat niemand weet
hoe hij het heeft wanneer het bericht doordringt,

I dat de brigade ontheven is van haar bevoegdheid
ten aanzien van de opsporing van strafbare
feiten en in haar samenstelling wijziging zal
ondergaan. Men zou zeggen: wanneer men
tot een dergelijken maatregelovergaat,
dan moeten er wel heel ernstige dingen zijn
gebeurd. Anders zou men ter wille van den
naam van het zoo populaire wapen in het
algemeen en ter wille van de positie van de
marechaussee in de omgeving van Oss in het
bijzonder toch niet een zoo opzienbarenden
krassen maatregel hebben genomen."

Als men zich echter gaat afvragen, wat er
voor bezwarends is gebeurd. krijgt men g~en
bevredigend antwoord, betoogt het chr. hist,
orgaan verder.

"Er wordt gesproken van de toepassing
door de brigade van methoden, wa~rd~or
rechtmatige belangen van burgers op pijnlijke
wijze worden geschonden. Dit is inderd~ad
een ernstige beschuldiging, a.I vraagt men zich I
af of in dat geval niet volstaan had kunnen
worden met het verwijderen van de elemen-
ten die verkeerd zijn opgetreden. Maar wat
bet~ekenen deze geheimzinnige woorden? Wat
waren die rechtmatige belangen en wat IS de
pijnlijke wijze waarop zij zijn ge~ho~den?
Wil de mededeeling van de regeenng Il1d~uk
kunnen maken, dan zal hierover meer licht
moeten worden ontstoken.

Thans geeft men den geruchten vrij spel.
Men heeft al kunnen lezen, dat het hierom
zou gaan, dat bij de zede?s~handalen gees!~.
lijke en wereldlijke autoriteiten zouden zijn
betrokken hoewel zij zich niet aan een straf-
baar feit ~ouden hebben schuldig gemaakt.

Wat is hiervan waar? Indien er zelfs maar
-een kern van waarheid in zou steken, zou
het - wij aarzelen niet dit te zegge~ - on- .
verantwoordelijk zijn, wanneer me~ Zich zou
beijveren dit met den mantel der liefde !e be-
dekken en er niet voor zou terugdell1Ze~l
daartoe de brigade van de marechaussee UIt

• te schakelen. En dergelijk optreden zou funest
zijn. voor het vertrouwen in de rechtsbedee-
ling en zou allerminst strooken met de gezonde
handhaving van het gezag, waarover het
persbericht spreekt."

Fouten?

De "N i e uwe Rot ter dam s e h e C a u-
ran t" constateert,' dat "grove îouten, welke
een zoo grievende desavoueerlag van een brlga-
de van het populaire wapen zouden rechtvaar-
digen", niet zijn gemaakt.

De ontneming aan de marechaussee van
het vooronderzoek in eenige belangrijke straf-
zaken zou dan ook meer een gevolg zijn van
geheel andere bel an gen, welke rechtstreeks
samenhangen met de strafzaak tegen den
o-earresteerden directeur der N.V. Organon te
OSS M. van Z. In het oHicieele communiqué
in het avondblad van gisteren opgenom~n,
werd er eveneens van gewaagd, dat rechtmatige
bel a n gen van burgers op pijnlijke wijze
waren geschonden. ,

Bij het vooronderzoek in deze zaak kwa-
men, zoo deelde men ons n:ede, enkele feiten I
aan het licht welke de brigadecommandant
der Kon, Màrechaussee te Oss aanleiding ga-
ven om in verband met de door den ver-
dachte 'Van Z. gepleegde misdrliyen; een
onderzoek in te stellen naar de gedragingen
van eenige wereldlijke en geestelijke voor-
aanstaande personen, die met Va!"!Z. nauw~
relaties onderhielden. Tot arrestatles heeft dlt
onderzoek niet geleid, doch wel zijn eenige der
hierbi] hetrokken personen met me doewet en'
'V 11 n -d e 1;1 0'1 t-\ -=-i t" ..1l a 11 1u s tit i e

, ~,,"-ue zaax teg'èn verdachte Van Z. in han.
den heeft, door de marechaussee gehoord als
getuigen met de mogelijkheid, dat zij verdach-
ten zouden worden. Door dit onderzoek had
de zaak tegen Van Z. het voorkomen, te
zullen uitgroeien tot een schandaal van veel
grooter omvang, ook al zouden aan de hierin
verwikkelde geestelijke en wereldlijke per'
sonen naar wier gedragingen een onderzoek
werd in gesteld, in verband m~t .den leeftijd
van 16 Jaar of ouder .der hierin gemoeide
meisjes niet bepaald strafbare feiten kunnen
worden ten laste gelegd, hetgeen naar men
ons verzekerde, nog geenszins beteekent, dat
de hierbij betrokkenen ook mor eel vrijuit
gaan".

Het liberale Rotterdamsche blad komt tot
de conclusie, dat het wel zeer wenschelijk is,
dat over deze zaak het licht opgaat.

Katholiek oordeel

. Vermelden we fen slotte, wat het R K. blad
"De Tijd" over de Ossche affaire schrijft.
Volgens dit blad is er sinds het uitroeien van
de beruchte bende eigenlijk maar één werkelijk
"schandaal" door de marechaussee lot klaar-
heid ge~racht: de affaire-Organon, die niet
aan het licht kwam door de activiteit van het
bedoelde corps, doch door een toevallig lei',

Wel zijn er daarna fouten begaan, aldus
"De Tijd". Eerst bij de arrestatie van werk.
loozenlelders. Daarna werd .driemaal van.
de zijde der marechaussee procesverbaal
~pgemaakt tegen ambtenaren van ere.
meentelijke instellingen. Een crisis-amblen~ar
had aan onbevoegden vleeschbonnen in.
handen gegeven. Daar die vleeschbonnen
echter geen waarde hadden, kon hier van een

conflict met de strafwet geen sprake zijn. _
Tw:e~ politie-agenten hadàen gestolen bij de
slultmg van een landhou wtentoonstelling. Bij
die heele sl~iting bleek geen politie-agent
aanwezig te zijn geweest. - De directeur van
de gaslabriek had een der gemeente-ambtenaren
een locden pijp in handen gespeeld. Die pijp
bleek een waarde te hebben van nog geen
gulden en .... was betaald.

Viermaal kwam dus de naam van zemeerne-
instellingen te Oss in opspraak z'onder dat
eenig reëel feit aanwezig was.

Viermaal werd geverbaliseerd, werden ver.
hooren afgenomen, werd met den goeden
naam gesold door mensch en, die strafbare en
niet-strafbare feiten klaarblijkelljk nauwelijks
konden onderscheiden!

Met de affaire van den bankier, die op
Zaterdag 19 Maart in een open 7.ijspan naar de
kaze~!,e va~ de marechaussee werd geleid,
terwijl de rnventatls van zijn bureau met een
veewagen werd leeggehaald -alles op klaar.
lichten dag - kwamen de Ossche schandalen". . . " .!n ee? nieuw stadium. Niet meer gemeente-
instellingen, doch vooraanstaand! particulieren
kwamen aan de beurt. De man werd enkele
dagen naderhand _•. ontslagen van rechtsver-
volging.

Het werd nadien nog erger.
Het verleden van twee priesters in Oss werd

"onderzocht". Tegen den een werd een kroon-
getuige in het veld gevoerd, die tot de meest
gevreesde figuren van de plaats behoort. In het
bijzijn van dezen man werd een nog niet vol-
wassen knaap door zes marechaussees gehoord
over een feit dat zich tien jaar geleden zou
hebben afgespeeld. In diezelfde zaak wetden
kinderen buiten het bijzijn van hun ouders
"gehoord". over vermeende wangedragingen
van een priester.
In de zaak tegen een anderen priester is het

de vraag of vóór het onderzoek wel werd
nagegaan of de ten laste gelegde feiten straf-
baar waren of niet."

O~er de mededeeling van "De Tijd", dat de
ban~!er ontslagen werd van rechtsvervolging
schrijft de N.R. Courant, dat "van een buiten
yervolgingstelling in geen enkelopzicht sprake
IS."

En in antwoord op de opmerking, dat er
"viermaal gesold is met den goeden naam etc."
stelt de "Standaard" de vraag: "Die rnenschen
zouden dan de manschappen van de door H.

. lv_\: d~ Koningin .gehuldigde brigade te Oss
ZIJn, die de bevolkmg van een terreur van mis-
dadigers verloste." ' .

Twee karnpen

Het "A Ig. Han del s b Ia d" betreurt
bet, dat het publiek in twee kampen is ver.
deeld over deze affaire, waarvoor naar het
schrijft, de schuld ligt bij de "ufficieeJe zijde".

"Onze autoriteiten zijn meesters in het op-
stellen van verklaringen, wier vaagheid bedoelt
geen veroordeeJen te scheppen, maar gemeen.
lijk juist daardoor een stroom van onconlro.
leerbare geruchten in gang brengt.

Daarom is het te hopen, dat men ons zoo
spoedig mogelijk: klaren wijn schenkt. Is de
gedecoreerde brigade, wellicht door de ver.
leende onderscheidingen wat over het paard
getild, inderdaad haar boekje ZOOver te bui.
ten gegaan, dat de genomen maatregelen

r
gerechtvaardigd zijn? Laat men het dan eerlijk
zeggen, dan komt er een onmiddellijk einde
aan iedere polemiek.I Of. is de verklaring van den regeerings-
p~rsdlenst zoo vaag gehouden, omdat men
DIet beschikte over positiever gegevens die
tegen de Ossche brigade konden wdrden
aangevoerd? In dat geval zouden wij toch
wel gaarne een nadere rechtvaardiging van het
optreden tegen deze brigade willen ontvangen
"namens de hoogste ter zake bevoegde auto-
riteit", mits zij zich dan duidelijker uitdrukt
da~ . in de duis.lere bewoordingen van het
offlcleele communiqué",
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Een ernstige Ministerieele Fout?
Optreden van ~linister Goseling
was niet gewettigd

Autoriteiten volkomen onkundig gelaten

Pijnlijke Indruk

Bevoegdheid ni~t door Marechaussee
overschreden

DE KWESTIE DER GEESTELIJKEN

In de Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant komt een belangrijke en blijk-
baar van zeer bevoegde en ingewijde
zijde afkomstige beschouwing voor
over de rede van Mmister Goseling in
de Tweede Kamer inzake Oss, Wij
nemen er het volgende uit over,

"Het antwoord van Minister Gose-
ling op de vragen door het Tweede
Kamerlid Drop in zijn interpellatie
over het gebeurde met de brigade
Oss van de Koniriklijke Marechaussee
gesteld, heeft in de kringen der Mare-
chaussee - naar men ons van be-
voegde zijde verzekert - een hoogst
onbevredigenden en zelfs een zeer
pijnlijken indruk gemaakt. Slec:1t,s
ten deele immers IS door die rede op
den gang van zaken Jicht gevallen,
terwijl juist zeer belangrijke punten
in het duister zijn gebleven.
Zoo heeft b.V. de Minister verklaard,

dat de overplaatsingen van de leden
der brigade-Oss zijn gelast in vol-
komen overleg' met den inspecteur van
het Wapen der Kon. Marechaussee en
den hierbij betrokken divisie-com-
mandant, doch hieruit viel reeds af te
leiden, dat van overleg voo r af
met die functionarissen, in de eerste
plaats over de ontheffing van het OD-
sporingsonderzoek, geen sprake 'is
geweest. Zoowel de inspecteur. van het
Wap,en, die in hoogste instantie ver-
antwoordelijk is voor de handhaving
van de orde. tucht en discipline bij
het Wapen, als de districtscomman-
dant te Nijmegen, die deze verant-
woordelijkheid draagt voor de onder
hem resorteerende brigade Oss, waren
vol kom en ank u n dig van het
feit, dat tegen de leden der Brigade
Oss een ministerieel 0 n der zoe k
gaande was. Zelfs wisten deze autori-
teiten niet, dat het optreden van de
leden der br-iga.de-Oss tot eenigerlei
klacht had aanleiding gegeven, ter-
wijl zij toch jl!list de eersten waren
om van eventueele klachten kennis
te nemen. ..
.Da' deze mededeeling juist is, blijkt

uit de eigen verklaring van den Mi-
nister van Justitie in de Tweede Ka-
mer en wel uit dat gedeelte waarin
de Minister mededeelde, dat' hij den
inspecteur van het wapen en den di-
visie-commandant in de gelegenheid
had gesteld op Vrijdag 1 April kennis
te nemen van het op de klachten be-
trekking hebbende dossier op het

I parket van den procureur-generaal in
den Bosch, waarna den volgenden dag
(Zaterdagavond) een bespreking van
den Minister met de betrokken tunc-
tionartssen is gehemden.
Op den vortgen dag (Vrijdag 1

Axnl) waren echter aan de leden der
brigade-Oss reeds de opsporrngsbe-
vcegdheden tijdelijk ontnomen, hoe-
wel de hoogste autoriteit bij het wa-
pen der Kon. Marechaussee en de
distrtctscommandant op dat oogenblik
van de beweerde ïeiten ni e tof
n a uwe 1ij k s kennis haddon kun-
nen nemen. De Handelingen der
Tweede Kamer wijzen het zelf uit.

Geen overleg

Ten aanzien van het ontnemen van
de opsporingsbevoegdheid aan de le-
den der brigade is dan ook van vcor-
afgaand overleg met genoemde func-
tionarissen tri geen enkelopzicht
sprake geweest. Overleg is er alleen
geweest met den Procureur-Generaal
in Den Bosch, den hoofdpersoon in
deze heele zaak. Alleen is later over-
leg met ?e betrokken chefs gepleegd
ten aanzien van de overplaatsingen,
doch de inspecteur van het wanen
stond hier voor een feitelijk uitge·-
maakte zaak, aangezien door de
ruchtbaarheid. welke inmiddels aan
de zaak gegeven was, aan de over-
plaatsingen niet meer viel te ontko-
men. Er is echter gegronde reden om
a;an te nemen, dat deze overplaat-
smgen geenszins geschied zijn met
volle instemming, noch van den in-
specteur van het wapen, noch van den
commandant der divisie te Maas-
tricht, noch van den districts-com-
mandant te Nijmegen.

In volkomen tot oordeelen bevoegde
kringen wordt dan ook de urgentie
van de door den Minister van Justitie
genomen maatregelen in ieder ooztcht
ontkend. Integendeel blijft· men, ook
na de verklaringen van den Minister,
van oordeel, dat ook al zou misschien
hier of daar door de marechaussee
minder Tàctisch zijn opgetreden, door
de leden der brigade-Oss geen dus-
danige ernstige fouten zijn gemaakt,
dat daardoor de mtnisterleele maatre-
gelen zelf ook maar ten deele zouden
z,ijn gerechtvaardigd.

In alle door den Minister genoem-
de gevallen, waarin, zoo verzekerde

I men ons verder, de marechaussee
haar bevoegdrre.d zou zijn te huiten
gegaan, wordt haar optreden volko-
men door de wettelijke bepalingen
gedekt,

De gearresteerde makelaar
Allereerst wees men ons in dit ver-

band op het geval van den makelaar
in assuranties. den· zoogenaarnden
"banlöer" v. d. H., hetwelk den Mi-
nister in de eerste plaats aanvoerde
als eerste aanleiding voor zij n ingrij-
pen. Die makelaar werd 19 Maart door
een wachtmeester der brigade-Oss,
krachtens Zijn bevoegdheid als hulp-
officier van Justitie. aangehouden
op vermoeden van verduistering en
valschheid hl geschrifte. Na verhoor
werd de man door den wachtmeester
- alweer op volkomen door de wet
gedekte wijze - in verzekering ge-
steld, van welke inverzekeringstelling
overeenkomstrg het tweede lid van
art. 54 van het Wet-boek van Straf-
vordering direct is kennis gegeven
aan den Officier van Justitie te
's-Hertogenbosch. De Minister heeft
medegedeeld, dat de wachtmeester der
marechaussee op eigen verantwoor-
ding tot arrestatie, vervoer per zijspan,
huiszoeking en inbeslagneming van
bescheiden is overgegaan (op 19
Maart), terwijl er 9 dagen later (28
Maart) geen voldoende aanwijzing
van schuld bleek te zijn. Dit is juist.
Maar de Officier van Justitie - en
niet de marechaussee - heeft op 21
Maart de inverzekeringstelling om
dringende redenen met 2 dagen ver-
lengd, waarbij in het bevel tot ver-
lenging door den Officier - en dus
weer niet door den marechaussee -
nauwkeurig het strafbare feit, de
grond der uitvaardiging en de be-
paalde omstandigheden, welke tot het
aannemen van dien grond hebben ge-
leid. waren omschreven.

Na afloop van deze 2 dagen, dus op
23 Maart, is v. d. H. daarop - weer
in volkernen overeenstemming met
cIe wettelijke bepalingen - voor den
rechter'-ccnuntssarts te 's-Hert.oeeri-
bosch geleid en door dezen op vo~'de-
ring van den Officier van Justitie na
verhoor en nadat de Officier en de
Rechter-Commissaris van de stukken
hadden kennis genomen in het Huis
van Bewaring ingesloten. Zelfs de Of-
ficier van Justitie en de Rechter-
Commissaris achtten dus op dat mo-
ment de verdenking tegen den zgn.
bankier van dusdanig erristigen aard.
dat v.~orloopjge hechtenis gewettigd
zou ZIJn. Tot 28 Maart was de man
evenwel .verdachte, zoowel voor den
Off ic ier Van Ju.stitie als voor dell
R.echter-Commissaris, hoewel de MI-
lllst~r van Justitie reeds 2 dagen eer-
der ,111 deze zaak aanleiding had ge-
,:onoen een onderzoek tegen de briga-
GE>-Osste openen.

Door de wet gedekt

Wat de handeJ.ingen van den
wachtmeester op eigen verantwoor-
d!ng 111 den aanvang van het opspo-
:l.ng:sonderzoek betreft, de opportu-
niteit daarvan kan men betwisten
maar zij werden door de wet gedekt:
ZOü bepaalt art. 97 tell. tweede van
het We.thoek van Strafvordering in
dit opzicht uitdrukkelijk: "Kan het
optreden van den Officier van Justi-
tte niet worden afgewacht, dan komt
oe bevoegdheid tot huiszoeking toe
aan ieder zajner: hulpofficieren" (dus
ook aan den wachtmeester der mare-
chaussee) "onder verplichting 011'1

Va.:l .de ond,er'!10men handeling on-
ver WlJId sCl~r~ftehJk kennis te geven
aan .den ..Officier van Justitie". Deze
schr-Iftelijke mededeelrng aan den Of-
flcle~. van Justitie is inderdaad, on-
verwijld geschied, doch kon dezen
waar de hulszoeking des Zaterda!zs~
middags geschiedde, niet bereiken
voor Maandagmorgen, zoodat de me-

dedeeling van den Minister, dat de
Officier van de inbeslagneming eerst
Maandag kennis had gekregen, van
den Rechter-Commissaris, die het
weer uit een der dagbladen had
geenszins zoo wemderlijk is, als het in
de Kamer leek.
Wat de aan den zgn. bankier ten

laste gelegde feiten betreft, kan in
vele gevallen eerst uit de verhocren
blijken, of een strafbaar feit aanwe-
zig is. Kan de Minister of de Procu-
reur-Generaal in den Bosch een an-
dere methode aangeven, die dan wèl
moet worden gevolgd?"

Het artikeloefent ook nog verder
een gedetailleerd ..zakelijke critiek op
's Ministers rede en gaat dan als volgt
Voort:

"Ook bij het onderzoek naar de
handelingen van twee geestelijken is,
zooals men ons verzekert, niets onre-
gelmatigs gebeurd. Ten hoogste zou
111en het uitspelen van iemand met
18 strafvonnissen als mlnder tactisch
kunnen betitelen, doch in Ossche za-
ken - en hoe dikwijls ook elders: men
~erinnere zich maar den jongen man
111 de Haagsche zedenzaak en den
hoofdgetuige in de zaak Nljenrode l -
zijn dergelij ke getuigen meermalen
noodig gebleken om de waarheid aan
het licht te brengen. Dat de feiten,
waarover è. getuigen gehoord wer-
den, verjaard waren, wist de mare-
chaussee ook wel, doch het ging cr
hier om, te trachten in die oude zaken
aanknoopiugspunten te vinden voor
nieuwe verdenkingen, welke geresen
waren op grond van geruchten, welke
later onjuist bleken te zijn. Dat on-
derzoek is daarna op netmale wijze
afgesloten."



JUBILEA
AMSTERDAM

blijft Amsterdam
en Oss blijft Oss. En
toch begrijp ik maar
niet, wat er daar aan
de hand is. Worden
daar nu de burgers

door de marechaussee geterroriseerd oj
de marechaussee door de burgers? Het
i~een duistere kwestie, en ik ben alleen
maar blij, dat wij hier in Amsterdam
niet zoo iets hebben, maar alleen onze
eigen, trouwe politie, die al onze zonden
kent en er niet boos om is.

Zulke geheimenzouden in Amsterdam
ook niet kunnen bestaan. Want hebben
wij hier niet Meneer Maloïtz, die nu al
vijfentwintig jaar telepaath is? Bij alle
geheimen en misdaden die hij heeft
helpen oplossen, zouden zoo'n paar
nieuwe hem toch zeker geen moeite
gekost hebben. Elken ochtend zit hij bij
ons in de zaak. Ik ben altijd bang, dat
hij mijn gedachten kan raden en daarom
heb ik al die jaren alleen maar vrien-
delijk over hem gedacht, en ik moet eerlijk
zeggen, dat dat nooit moeilijk geweest
is, want het is een vriendelijke Heer.

En zoo lijkt hij mij ook de juiste
man om een bezoek mee te gaan
brengen aan de tentoonstelling van de
Abstraeten -iti het Stedelijk Museum.
Daar heb je iemand bij noodig, die
je het uitlegt. Want ik zeg mijn klan-
ten graag wat vriendelijks. Als je
de Heeren abstracte schilders ziet, zijn
het heel gezellige Heeren, die mij uit
hun jonge jaren nog wel kennen, hoewel
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zij er wel gekker op geworden zijn, van
binnen. Bij Kist is het juist andersom.
Vroeger heb ik ook nog wel eens aan de
schilderkunst gedaan, met een mooi
stel verfjes op een lekker doekje, maar
ja, dan leer je het oordeel des onder-
scheids en tegenover de klanten laat je
het dan. Ieder zijn vak en ik geef het
hun te doen, met een vol blad glazen door
de zaak te loopen. Als je dan te abstract
bent, laat je de boel vallen. En in ons
beroep brengen scherven ongeluk.

Ik ben ook nog even de hand gaan
drukken aan den Heer jubilaris, den
Heer schrijver A. M. de Jong, den vader
van Mer ijntje. Hij had eerst voor zijn
jubileum een eigen huis gevraagd. Maar,
zegt hij tegen mij, met die onveiligheid
van tegenwoordig is dat nog eigenlijk
niets. En ik zei tegen hem, dat hij nu
moeite moest doen, de toelage van wijlen
den Heer Kloos te krijgen. Want is ook
de Heer A. M. de Jong geen nationaal
schrijver, met die Merijntjes in reus-
achtige oplagen en nog een echte film :
er bij. Wie van de tachtigers kan zich
daarop beroemen?

En toen ik aan den Heer Willem
Kloos dacht, werd ik weer even wee-
moedig. Zoo gaan de menschen en er
komen weer nieuwe, en Kist staat er
maar zoo'n beetje tusschen. Maar als
je maar tevreden bent, is dat ook nog
geen slecht lot. Vooral niet, als het nu,
ondanks de beurs, weer even- loopt met
de fooien.
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DE PARLEMENTAIRE ENQUETE
Inzake Oss.

Prof mr. C. W. de V r ie s sohrijft ons:
De parrernentaire mcerpeaatre "over de ge- \

beur cernssen uer raa cste ciagen te Oss", op
'( April 11:168 in de '1weede i"amer gehouden,
heei , niet de arg e.neene oevreu.giug gepracht,
WEh,Kenoou.g IS ora te versLerhén:' "net ver-
trouwen, ca, JUISC een acaai.soesrer als het onze
zoo ter uege noou.g heert,: gelljK minister
LTOSel.ngne , in de n:ajner ror.nu.eerde.

Ariaeren neeoen de rneen.ng u.cgesproken,
dat IHeJ1 llla"g verwachten, Ui:J,C nu aan deze
uoor soinnug en toe een reuetje opgeolazen
zaax, deim.'L,ei een einde Zal zijn gemaakt.
~v.J.aaruoor' c.e bezwareu tot eeu reiletje te
procrameeren, hers.eit BIen geen ver crouwenl

0e La..nJ.Kebewijzen van Ü1SC€ü1ITllng, werke
mijn voor.s.ag om een parterneruaire enquête
te noueen :;:) lnlJ neer t oezor.gu, cw.ng', OJ.il te
ms.s .eeren, maar ook tot de openbare op-
lner.r\.J.l1.g, uat eon palï8J.uenl.CJ...ü'e t ..i\.j.utve V\J1-

strext n.et ueoogc ÛeLgezag van de regeermg
in de waag te scehen.

lllj een par.e.neu.aire enquête besluit de
Kamer zich zeur te ruscrueeren. han het bijv.
blijven DIj deze mededeeüng van oen minister:

"Er is gewezen op het onderhoud van 26 Maart
1'938op het parket van den procureur-generaal,
Ik wil daarover een zakelijke mededeeimg doen
en daaraan een opmerkmg vastknoopen, die ik
straks verder zal uitwer-ken. Die opmerkrug is
deze;
".illr is in deze gedacntenwisseting herhaaldeiijk

gesproken over den zwijgplicht. Ik zal daar straks
op terugkomen. Hoe is het mogelijk, dat de heer

[

Drop van dit onderhoud op de hoogte was? Er
zijn bij tegenwoordig geweest : de substituut-orrt-
cier van justitie in Den Bosch, de procureur-
generaal en een wachtmeester. Ten aanzien van
den procureur-generaal weet i,k met zekerheid,

I dat hij er geen ruclrtbaar hedd aan heeft gegeven.
Ook ten aanzien van den substituut-officier van
justitie is dit, volkomen zeker. Waar heeft men
die mededeeHng verkregen? Er behoeft niets ver-
b6rgen te worden, maar van zwijgpldcht ge-
sproken I"

Wie leest in deze mededeeling van den mi-
nister iets anders dan de conclusie, dat de
wachtmeester ni e t heeft gezwegen. Kan dit
zoo blijven? ,

En blijven de vragen van den minister on-
beantwoord? .

Ik schaam mij niet recht te vragen en in de
toekomst: openbaarheid, welke voeren zal tot
niets dan de waarheid en tot de VI011lewaar-
heid.

*) Gepubliceerd in het avondblad van 7 April.
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Rede van min. Goseling onder de loupe.

De zoogenaamdefouten
der Ossche 9ri~~¥de.

".(/7I\,6 ~~bJ
beschuldiginge~legd.

wiens instigatie
handelde de

Alle
Op van den officier van Justitie na verhoor' en

nadat de officier en de rechter-commissaris
van de stukken hadden kennis genomen in het
huis van bewaring ingesloten.

minister?
Zelfs de officier van Justitie en de rechter-

commissaris achtten dus op dat moment de
verdenking tegen den zgn. bankier van dus-
danig ernstigen aard, dat voorloopige hech-
tenis gewettigd zou zijn.FET laatste woord over de Ossche

affaire is ook voor de "N i e uwe
Rot ter dam s c h e C 0 u ran t"
nog niet gesproken. Aan dit blad
wordt van bevoegde zijde verzekerd,
dat het antwoord van minister Go-
seling in de kringen der marechaus-
see een hoogst onbevredigenden en
zelfs een zeer pijnlijken indruk heeft
gemaakt.
Slechts ten deele immers, zoo zegt het blad,

is door die rede op den gang van zaken licht
gevallen, terwijl juist zeer belangrijke punten
in het duister zijn gebleven..
Zoo heeft b.v. de minister verklaard. dat de

overplaatsingen van de leden der brigade Oss
zijn gelast in volkomen overleg met den in-
specteur van het .:Vapen der K~n: ~arechaus.
see en den hierblj betrokken divisie-cornman-
dant, doch hieruit viel reeds af te leiden, dat
van overleg voo r a f met die functionarissen,
in de eerste plaats over de ontheffing van het
opsporingsonderzoek, geen sprake is geweest.
Zoowel de inspecteur van het Wapen, die in

hooaste instantie verantwoordelijk is voor de
handhaving van de orde, tucht en discipline
bij het Wapen, als de districtscomman~~nt ~e
Nijmegen, die deze verantwoordelijkheld
draagt voor de onder hem ressorteerende b:-i.
gade Oss, waren v 0 I kom e non k u ~ d i g
van het feit, dat tegen de leden der brigade
Oss een ministerieel 0 n der z oe I, gaande
was.
Zelfs wisten deze autorttetten niet, cat hel

optreden van de leden de.r. brigade Oss tot
eenigerlei klacht had aanletding gegeven. ter-
wijl zij toch juist de eersten waren or van
eventueele klachten kennis te nemen.
Dat deze mededeeling juist is, blijkt uit de

eigen verklaring van den minister van Justitie
in de Tweede Kamer en wel uit dat gedeelte,
waarin de minister mededeelde, dat hij den
inspecteur van het wapen en den divisie-com-
mandant in de gelegenheid had gesteld op
Vrijdag 1 April kennis te nemen van het op
de klachten betrekking hebbende dossier op
het parket van den procureur-generaal in Den
Bosch, waarna den volgenden dag (Zaterdag-
avond) een bespreking van den minister met
d. betrokken functionarissen is gehouden.
Op den vortgen dag (Vrijdag 1 April) waren

echter aan de leden der brigade Oss reeds de
opspqringsbevoegdheden tijdelijk ontnomen,
hoewel de hoogste autoriteit bij het Wapen
der Kon. Marechaussee en de districtcom~an-
dant op dat oogenblik van de b.eweerde feiten
n i e tof n a uwe II] k s kenms hadden kun-
nen nemen. De Handelingen der Tweede Ka-
mer wijzen het zelf uit.

Ten aanzien van het ontnemen der opspo-
ringsbevoegdheid aan de leden der brigade is
dan ook van voorafgaand overleg met. ge-
noemde functionarissen in geen enkelopzICht
sprake geweest. Overleg is er Îiilaen geweest
met den procureur-generaal in Den Bosch, den
hoofdpersoon in deze heele zaak. Alleen !~
later overleg met de betrokken chefs gepleega
ten aanzien van de overplaatsingen, doch de
inspecteur van het wapen stond hier?ij voor
een feitelijk uitgemaakte zaak, aangezien door
de ruchtbaarheid, welke inmiddels a;;tn de za~k
gegeven was, aan de overplaatsmgen met
meer viel te ontkomen. Er is echter gegronde
reden om aan te nemen, dat deze overplaat-
singen geenszins geschied zijn met volle in-
stemming, noch van den inspecteur van het
wapen, noch van den commanda~t ~er divi-
sie te Maastricht, noch van den dlstnctscom-j
mandant te Nijmegen.

In volkomen tot oordeelen bevoegde krln-
gen wordt dan ook, zegt de N. R. Ct., de
urgentie van de door den minister van Jus·
titie genomen maatregelen in ieder opzicht
ontkend. Integendeel blijft men, ook na de
verklaringen van den minister, van oordeel,
dat ook al zou misschien bier of daar door
de marechaussee minder tactisch zijn opge-
treden, door de leden der brigade Oss geen
dusdanig ernstlze fouten zijn gemaakt, dat
daardoor de ministerieele maatregelen zelfs
ook maar ten deele zouden zijn gerechtvaar-

Tot 28 Maart was de man evenwel verdach-
te, zooweI voor' den officier van Justitie als
voor den rechter-commissaris, hoewel de mi-
nister van Justitie reeds twee dagen eerder
in deze zaak aanleiding had gevonden een
onderzoek tegen de brigade Oss te openen.
Wat de handelingen van den wachtmeester

op eigen verantwoording in den aanvang van
het opsporingsonderzoek betreft, de opportuni-
teit daarvan kan men betwisten, maar zij wer-
den door de wet gedekt. Zoo bepaalt art. 97
ten tweede van het Wetboek van Strafvorde-
ring in dit opzicht uitdrukkelijk: "Kan het op-
treden van den officier van juistitle niet worden
afgewacht, dan komt de bevoegdheid tot huis-
zoeking toe aan ieder zijner hulpofficieren"
(dus ook aan den wachtmeester der mare-
chaussee) "onder verplichting om van de on-
dernomen handeling onverwijld schriftelijk
kennis te geven aan den officier van justitie".

Deze schriftelijke mededeeling aan den
officier van justitie is inderdaad, onverwijl
geschied, doch kon dezen, waar de huiszoe-
king des Zaterdagsmiddags geschiedde. niet
bereiken voor Maandagmorgen. zoodat de
mededeeling van den minister, dat de offi-
cier van de inbeslagneming eerst Maandag
kennis had 'gekregen van den rechter-com-
missaris, die het weer uit een der dagbladen
had, geenszins zoo verwonderlijk is, als het
in de Kamer leek.

Wat de aan den zg.n. bankier ten laste ge-
legde feiten betreft, kan in vele gevallen eerst
uit de verhooren blijken of een strafbaar feit
aanwezig is. Kan de minister of de procureur-
generaal in den Bosch een andere methode
aangeven, die dan wel moet worden gevolgd,
vraagt de N.R.Crt.

* *
Ook in het geval der arrestatie van de "op-

zichters werkverschaffing" werd de arrestatie
wel is waar verricht door de marechaussee,
doch de insluiting in het Huis van Bewaring
had plaats door den rechter-commissaris op
vordering van den officier van Justitie, na ken-
nisneming van de stukken en na verhoor van
de verdachten.

Wat betreft de door den mintster beweerde
"onrechtmatige arrestatie" in een van den aan-
vang af als civielrechtelijk te onderkennen
financieele kwestie, "waarbij klaarblijkelijk d€-
bedoeling heeft voorgezeten door vrijheids-
beroovtng", aldus zeide de minister verder.
"pressie tot oplossing der quaestie in een be-
paalde richting te beïnvloeden". wijst men er
ons op, dat hier van een arrestatie geen sprake
is geweest. Volkomen in overeenstemming met
het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van
Strafvordering heeft een geleiding naar een
plaats van verhoor plaats gehad, voor welk
verhoor staat een tijd van niet langer dan 6
uur. den tijd tusschen middernacht en des
morgens 9 uur niet medegerekend. Er is dan

digd.
• * •

INalle door den minister genoemde gevallen,
waarin, zoo verzekerde men het blad ver-

der. de marechaussee haar bevoegdheid zou
zijn te buiten gegaan, wordt haar optreden
volkomen door de wettelijke bepalingen ge-
dekt.

Allereerst wees men het blad in dit ver-
band op het geval van den makelaar in assu-
ranties, den zoogenaamden "bankier" v . d. H.,
hetwelk de minister in de eerste .plaats aan-
voerde als eerste aanleiding voor zijn ingrij-
pen. Die makelaar- werd 19 Maart door e.~n
wachtmeester der brigade Oss. krachtens zijn
bevoegdheid als hulpofficier van Justitie, aan-
gehouden op vermoeden van verduistering en
valschheid in geschrifte.
Na verhoor werd de man door den wacht-

meester -- alweer op volkomen door de wet
gedekte wijze - in verzekering gesteld, van
welke inverzekeringstelling overeenkomstîg
het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van
Strafvordering direct is kennis gegeven aan
den officier van Justitie te 's-Hertogenbosch.
De minister heeft medegedeeld, dat de wacht-
meester der marechaussee op eigen vera nt-
woocding tot arrestatie, vervoer per zijspa~.
huiszoeking en inbeslagneming van beschef-
den is overgegaan (op 19 Maart), terwijl er
9 dagen later (28 Maart) geen voldoende nan-
wijzing van schuld bleek te zijn.
Dit is juist. Maar de officier van Justitie -

en niet de marechaussee - heeft op 21 Maart
de inverzekeringstelling om dringende redenen
met 2 dazen verlengd. waarbij in het bevel
tot verle;ging door den officier - en dus
weer niet door de marechaussee - nauwkeu-
rig het strafbare feit. de grond der uitvaardi-
ging en de bepaalde omstandigheden, welke
tot het aannemen van dien grond hebben ge-
leid waren omschreven.
N~ afloop van deze tW"'e dagen: dus op 23

Maart, is v. d. H. daarop - weer in volkomen
overeenstemming met de wettelijke bepalin-
gen - voor den rechter-commissaris te 's-Her-
togenbosch geleid en door dezen op vordering

I

ook geenszins tot inverzekeringstelling over-
gegaan en machtsoverschrijding is in geen en-
kelopzicht gepleegd.

Voorts wees de minister op "ernstige aan-
wijzingen voor de gegronde verdenkingen" van
mishandeling van een persoon, doch deze mis-
handeling wordt door de marechaussee ont-
kend. terwijl bovendien - zooals de minister
zeide - het onderzoek in deze zaak nog gaande
is. Pijnlijk heeft het getroffen. dat het onder-
zoek in deze zaak niet. zooals te doen gebruike-
lijk is, geschiedt door een rljksrechercheur,
doch door de gemeentepolitie te Oss. hetgeen
nu niet bepaald een waarborg is voor objec-
tivtteit, terwijl daarnaast de vraag rijst, of niet
allereerst de hierbij betrokken districtscom-
mandant met het gebeurde op de hoogte had
moeten worden gebracht.
Ook bij het onderzoek naar de handelingen

van twee gees·telijken Is, zooals men het blad
verzekert. niets onregelmatigs gebeurd. Ten
hoozste zou men het uitspelen van iemand
met018 strafvonnissen als minder tactisch kun-
nen beutelen. doch in Ossene zaken - en hoe
dikwijls ook elders: men herinnere zich maar
den jongen man in de Haags~~ zedeneaak .~n
den hoofdgetuige in de zaak NIJen~de! - ZIJn
dergelijke getuigen meermalen noodig gebleken
om de waarheid aan het ldcht te brengen.

* *,*

VAN versohmende zijden theetit men in d~t
laatste onderzoek de hoofdoorzaak willen

zien van het plotselinge ingrijpen van den
minister, doch in de betrokken krilngen meent
men. dat deze veronderstelling met jU:S1:is.
Daar immers is men veeleer van oordeel, dat

alles afhangit van de vraag, wie de aandacht
Iran den minieter op de verschillende zaken
vestigde. De minaster heeft dit bij zijn verkla-
ri rigen in de Tweede Kamer in het midden
gelaten en heeft alleen gezegd, dat door hem
ter zake overleg was gepleegd met den procu-
reur-generaal te 's-Hertogenbosch, waaruit ge-
concludeerd zou kunnen women, dat niet deze
het was die den minister inoJoichtJte.In betrokken
kringen is men eebter vain meening, dat het wel
de procureur-generaal was, die de zaken bij den
minister aanhangig maakte. dooh op Instlgatie
van andere zij·de.
Ten slotte wijst men er nog op, dat de

minister mededeeäde, dat hij de marechaussee
geen zwijgplicht had opgelegd. doch haar slechts
aan dien zwijgplicht had herinnerd. Het hand-
haven van dien zwijgplicht echter is een kwes-
tie van discipHne en behoort dus ndet tot de be-
voegdheden van den minister van Justitie, doch
tot dJie van den mimster van Defensie of van
den inspecteur van helt wapen, zoödat het in
dit geval de minlister was. d~e Zliclhaan machts-
overschrljdtng ZOIU hebben schuldig gemaakt.



Er is een merkwaardige tegenstellmg ge-
weest tusschen de Kamer en de linksche
pers. Een groot deel van de linksche pers
heeft het niet beneden zich geacht, de kren-
kendste verdachtmakingen over de katho-
lieken te uiten. De katholieke minister van
Justitie, de burgemeester van Oss, het poli-
tiekorps . te Oss werden van schandelijk
plichtsverzuim en erger beschuldigd
Toen kwam de interpellatie-Drop Minis-

ter Goseling antwoordde zoo, dat de ge-
heele Kamer overtuigd was, dat hij terecht
had ingegrepen. Slechts de nationaal-socia-
list Rost en dominee Kersten bleven hard-
nekkig en volhardden in beschuldigingen,
waarvoor zij geen schijn van bewijs bij-
brachten.
En men beleefde toen het feit, dat een

groot deel van de linksche pers, zonder zelfs
nog de "Handelingen" te hebben afgewacht,
niet alleen toch den minister vonniste, maar
bovendien nog slachtoffers van onbehoorlljke
politiemethoden met modder wierp.

"Het Volk" had een plaat, waarbij het
werd voorgesteld, alsof het iets heel bijzon-
ders was, dat de gemeentepolitie te Oss ter
plaatse het eerst de politiezorg draagt. Daar
is echter niets bijzonders aan voor wie de
wet kent.
"De Telegraaf" kwam met een illustratie,

waarop men een marechaussée met een doek
voor den mond had afgebeeld. Alsof art, 272
van het Wetboek van Strafrecht schending
van ambtsgeheimen niet als misdrijf straf-
baar stelt.
Men heeft de bewering geuit, dat de mi-

nister te voortvarend is opgetreden. Hij had
even moeten afwachten, of de zaak binnens-
kamers moeten afwerken.
Wij kunnen ons niet voorstellen, dat men,

onder andere omstandigheden, dergelijke
aanmerkingen zou hebben gemaakt of der-
gelijke desiderata zou hebben geuit ten op-
zichte van politiemannen, die, hoe verdien-
stelijk overtgens ook, o.a. in de meest ern-
stige verdenking stonden van mishandeling
van "verdachten". Men zou eerder een alge-
meenen eisch tot onmiddellijk en onverbid-
delijk ingrijpen hebben verwacht, zooals hij
ook vroeger wel is 'gesteld tegenover. . .. een
ander politiecorps!
Die wachtmeester, zegt men, kon zich niet

verdedigen.
Wat zullen wij nu hebben? Had men wel-

licht een contradictoir proces tusscben mi-
nister en wachtmeester gewild? De minis-
ter is verantwoordelijk aan Koningin en
Kamer. De marechaussées hebben alle kans
gehad hun optreden toe te lichten. Hun chefs
hebben van dit optreden kunnen kennisne-
men uit de stukken en daarna hun oordeel
kunnen geven.
Maar de loopende zaken te Oss? wordt er

gevraagd.
Er zijn te Oss geen loopende zaken. De

zaak van den verdachte van Z. is bij den
rechter - alles wat dien man in deze om-
standigheden aangaat, gaat volkomen buiten
den minister om - de zaak van den bankier
is finaal uit en in de overige quaesties waren
er geen verdachten.
Wat ons verbaast, is het gemak, waarmee

een deel der pers het politieele optreden
vergoelijkt. Alsof het een kleinigheid is,
onjuiste verbalen te maken, huiszoekingen
'Zonder verlof te doen, menschen op klaar-
lichten dag met veel gerucht in te sluiten
en totaalonschuldig een dag of tien preven-
tief te bezorgen, tegen andere mensch en,
die zelf niet gehoord worden, getuigen te
hooren op grond van zeer verdachte aangif-
ten, ja zelfs getuigen wijs te maken, dat zoo-
ru;.~aaJ?de verdachten hebben "bekend".

Vindt men dat kleinigheden? OOK-als ze
achter elkaar gebeuren in een kleine ge-
meente, vergezeld van een ruchtbaarheid,
alsof het prijsuitdeelingen gold? Laat men
toch eens bedenken, hoe men zichzelf zou
voelen, als men aldus geslachtofferd werd
zonder dat de Overheid ingreep.
Nog mooier is, dat sommigen wlllen ont-

. kennen, dat hier fel anti-papisme om den
hoek kwam:
.,0 zeker!, wij ontkennen niet, dat er ook

hier sporen van werkelijk anti-papisme aan-
wezig waren. Denk alleen maar aan de rede
van ds. Kersten in de Tweede Kamer. Maar,
aldus De Avondpost, om de geheele oppositie
tegen het beleid van minister Goseling te
verklaren uit dat benepen verschijnsel, dat
is in hooge mate onbillijk".
"Sporen van anti-papisme"? Maar het

anti-papisme lag er duimendik op. Of is het
misschien uit eerbied voor het katholiek
beginsel, dat men doodgemoedereerd de
vraag stelt, of de katholieke minister het
Nederlandsch recht wel zal toepassen? Vlamt
het anti-papisme niet in de nationaal-socia-
listische schotschr iften, waarin de heer
Musserf de eene onwaarheid op de andere
stapelt om de voorstelling ingang te doen
vinden, dat de katholieken de "macht" willen
'Veroveren ?
Vertelde de gewezen Belg Van Genechten,

~en van '5 heeren Musserts nationale helpers
Vrijdagavond te Groningen niet: "De R. K.
Staatspartij vormt een staat in den staat.
Zij behoeft geen staatsgreep om tot de
macht te komen. Zij hebben. vier ministers
in het kabinet, het voorzitterschap in de
Tweede Kamer, de belangrijkste posten op
de departementen, de hoogste militaire func-
ties zijn alle in de macht der katholieken!"
En voegde deze nationaal-socialistische

edeleer daar niet aan toe: "Hetgeen dezer
dagen te Oss is geschied, behoeft niemand
meer te verwonderen. Het is een gevolg van
het systeem der katholieken, die een staat
in den staat proclameeren en buiten de wet-
ten vallen. Wat in Oss geschiedde, is de
laatste ernstige waarschuwing aan allen om
toch vooral te letten op de groeiende macht
van de R. Katholieken".
Zijn deze lasterpraatjes geen uitingen van

zeer kwaadaardig anti-papisme?
Was het artikel "Een natte voetzoeker" in

"De Telegraaf" van 8 April, geen totale om-
keering van de feiten en regelrechte ophit-
sing tegen den minister, aangeduid als
"voornaamste exponent" van de Katholieke
Staatspartij?
Is het misschien liefde voor de katholieken,

met. "De Avondpost" te insinueeren, dat de
minister wel zoo snel en streng zal hebben
ingegrepen, "vermoedelijk vooralonder den
sterken indruk van de zaak (er is heelemaal
geen zaak! - Red. "Msb.") tegen de beide
geestelijken". Of was het wellicht een symp-
toom van die liefde, welke de "N. R. Ct."
deed schrijven, dat "zeer velen" overtuigd
waren, dat die geestelijke welonbehoorlijke
dingen had gepleegd?
Wij hebben meer dan één niet-katholiek

ontmoet, die drommels goed begreep en ook
rondweg zei: "Dit is een ordinaire anti-
katholieke rel".
Een orgaan als "De Nederlander" heeft dit

zeer goed begrepen, zooals men ook in ons
blad heeft gelezen.
De heer Mussert en de N. S. B. mogen zich

super-anti-papisten h<:bben ~e!oond, dat van
andere zijde de katholieke minister en katho-
lieke ambtenaren onbehoorlijk verdacht zijn
gemaakt en dat géén leugen is hersteld, is I

NA OSS~

WIk linksche courant
helaas! ook waar. e e het feit
heeft b.v. den nadruk gelegd °l~ zïn uit
dat de marechaussees geoor~ee lf J ver

b 1 die ZIJ ze ae i gen ver a e n, k t of
and ere n heb ben 0 p ~ e m~e~ v~n de
herinnerd aan het feit, dat v~e~le ns de
plaatselijke politie te Oss, ]~IS~riJv~~etege-
ontmaskering van vroehg:~:S:~s gededoreerd
lijk met de marec
werden? niet ontkennen, dat
.Neen, laata~i~n an~tische snaren is getok-

hier grof op P \r Lidth minister van
ke1d: .Als de a~:~ss ~oningen heette en de
Justitie was, d ht gemaakten be-
gearresteerden en ver ac d

nde vrïzinnige ingezetenen waren, zou e~
1 ~e linksc~e bladen dan zoo geschrev~n heb
1 b:n? Laten zij daar maar eens rustig over
Idenken.



Minister Goseling en de
marechaussee te Oss.

Het antwoord van minister Goseling op de
vragen door het Tweede Kamerlid Drop in
zijn interpellatie over het gebeurde met de
brigade Oss van de Koninklijke Marechaussee
gesteld, heeft in de kringen der Marechaussee
- naar men de N. R. Crt. van bevoegde zijde
verzekert - een hoogst onbevredigenden en
zelfs een zeer pijnlijken indruk gemaakt.
- Slechts ten deele immers is door die rede op
den gang van zaken licht gevallen, terwijl
juist zeer belangrijke -punten in het duister
_zijn gebleven. De N. R. Crt. schrijft over deze
aangelegenheid dan o.m.:

Zoowel de inspecteur van het Wapen,
die in hoogste instantie' verantwoordelijk
is voor de handhaving van de orde, tucht
en discipline bij het Wapen, als de
districtscommandant te Nijmegen, die
deze verantwoordelijkheid draagt 'voor
de onder hem ressorteerende brigade Oss,
waren volkomen onkundig van het feit,
dat tegen de leden der Brigade Oss een
ministerieelonderzoek gaande was.

Zelfs wisten deze autoriteiten niet, dat
het optreden van de leden der Brigade
Oss tot eenigerlei klacht had aanleiding
gegeOiln.

Ten aanzien van het ontnemen van de
opsporingbevoegdheid aan de leden der
brigade is van voorafgaand overleg met,
genoemde functionarissen in geen enkel
opzicht sprake geweest. Overleg is er
alleen geweest met den Procureur-Gene-
raal in Den Bosch, den hoofdpersoon in
deze heele zaak.
In volkomen tot oordeelen bevoegde

kringen blijft men dan ook, ook na de
verklaringen van den minister, van
oordeel, dat ook al zou misschien hier
of daar door de marechaussee mlnder
tactisch zijn opgetreden, door de leden
der brigade- Oss geen dusdanig ernstige
fouten zijn gemaakt. dat daardoor de
ministerieele maatregelen zelfs ook maar
ten deele zouden ziin gerechtvaardigd.

In alle door den minister genoemde geval-
len, waarin, zoo verzekerde men de
"N. R. Crt." verder, de marechausseer haar
bevoegdheid zou zijn te buitel' gegaan, wordt
haar optreden volkomen door de wettelijke
bepalingen gedekt. Allereerst wees men het
blad in dit verband op het geval van den
makelaar in assuranties, hetwelk den minis-
ter In de 'eerste plaats aanvoerde als eerste
aanleiding- voor zijn ingrijpen. Die makelaar
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werd 19 Maart door een wachtmeester der
brigade Oss, krachtens zijn bevoegdheid als
hulp-officier van justitie, aangehouden op ver-
moeden van verduistering en valschheid in ge-
schrifte. .

Na verhoor werd de man door den
wachtmeester - alweer op volkomen
door de wet gedekte wiJze - in verzeke-
ring gesteld, van wedke inverzekering-
stelling overeenkomstig het tweede lid
van art. 54 van het Wetboek van Straf-
vordering direct is kenrus gegeven aan
den officier van Justitie te 's-Hertogen-
bosch. De minister heeft medegedeeld,
dat de wachtmeester der marechaussee
op eigen verantwoording tot arrestatie,
vervoer per zijspan, huiszoeking en
inbeslagneming van bescheiden is over-
gegaan (op 19 Maart), terwijl er negen
dagen later (28 Maart) geen voldoende
aanwijzing' van schuld bleek te zijn.
Dit is juist. Maar de officier van justi-

tie - en niet de marechaussee - heeft
op 21 Maart de inverzekeringstelling om
dringende redenen met 2 dagen verlengd,
waarbij in het bevel tot verlenging door
den officier - en dus weer niet door de
marechaussee -- nauwkeurig het straf-
bare feit, de grond der uitvaardiging en
de bepaalde omstandigheden, welke tot
het aannemen var. dien grond hebben ge-
leid, waren omschreven.

Na afloop van deze twee dagen, dus
op 23 Maart, is de makelaar daarop -
weer in volkomen overeenstemming met
de wettelijke bepalingen - voor den reeh-
oor-commissaris te 's-Hertogenbosch ge-
leid en door dezen op vordering vall den
officier van justitie na verhoor en nadat
de officier en de rechter-commissaris van
de stukken hadden kennis genomen, in
het huis van bewaring opgesloten.

Zelfs de officier van justitie en de rech-
ter-commissaris achtten dus op dat mo-
ment de verdenking tegen den zgn. ban-
kier van dusdanig ernstigen aard, dat
voorloopige hechtenis gewettigd zou zijn.

Tot 28 Maart was de man evenwel ver-
dachte, zoowel voor den officier van jus-
titie als voor -den rechter-commissaris,
hoewel de minister van justitie reeds twee
dagen eerder in deze zaak aanleiding had
gevonden een onderzoek tegen de Brigade
Oss te openen.

Wat de handelingen van den wachtmeester
op eigen verantwoording in den aanvang van
het opsporingsonderzoek betreft, de opportu-
niteit daarvan kan men betwisten, maar zij
werden door de wet. gedekt.

Zoo bepaalt art. 97 ten tweede van
het Wetboek van Strafvordering in dit
opzicht uitdrukkelijk: "Kan het optreden
van de officier van justitie niet worden
afgewacht, dan komt de bevoegdheid tot
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DE PE,RS huiszoeking toe aan ieder zijner hulp-

officieren" (dus ook aan den wachtmees-
ter der marechaussee) "onder verplich-
ting om van de ondernomen handeling
onverwijld schriftelijk kennis te geven
aan den officier van justitie."
Deze schriftelijke mededeeling aan den

officier van justitie is inderdaad onver-
wijld geschied, doch kon dezen, waar de
huiszoeking des Zaterdagsmiddags ge-
schiedde, niet bereiken voor Maandag-
morgen, zoodat de mededeeling van den
minister, dat de officier V3.!l de inbeslag-
neming eerst Maandag kennis had ge-
kregen van den rechter-commissaris, die
het weer uit een der dagbladen had,
geenszins zoo verwonderlijk is, als het
in de Kamer leek.

Ook in het geval der arrestatie van
de "opzichters werkverschaffing" werd de
arrestatie weliswaar verricht door de
marechaussee, doch de insluiting in het
huis van bewaring had plaats door den
rechter-commissaris op vordering van
den officier van justitie, na kennisne-
ming van de stukken en na verhoor van
de verdachten.

En ook bij het onderzoek naar de hande-
lingen van twee geestelijken is, zooals de
"N. R. Crt." verzekert, niet onregelmatigs
gebeurd.

Ten hoogste zou men het uitspelen van
iemand me: 18 strafvonnissen als min-
der tactisch kunnen betitelen, doch in
Ossche zaken - en hoe dikwijls ook
elders - zijn dergelijke getuigen meer-
malen noodig gebleken om de waarheid
aan het licht te brengen. Dat de feiten,
waarover de getuigen gehoord werden,
verjaard waren, wist de marechaussee
ook wel, doch het ging er hier om, te
trachten in die oude zaken aanknoo-
pingspunten te vinden voor nieuwe ver-
denkingen, welke gerezen waren op grond
van geruchten, welke later onjuist ble-
ken te zijn. Dat onderzoek is daarna op
normale wijze afgesloten.
Van verschillende zijden heeft men in

dit laatste onderzoek de hoofdoorzaak
willen zien van het plotselinge ingrijpen
van den minister, doch in de betrokken
kringen meent men, dat deze veronder-
stelling niet juist is.

Ten slotte wijst men er in genoemd blad
nog op, dat de minister mededeelde, dat hij
de marechaussee geen zwijgplicht had opgelegd
doch haar slechts aan dien zwijgplicht had
herinnerd. Het handhaven van dien zwijg-
plicht echter is een kwestie "an discipline en
behoort dus niet tot de bevoegdheden van den
minister van justitie, doch tot die van den
minister van Defensie of van den inspecteur
van het wapen, zoodat het in dit geval de
minister was, die zich .aan .machtsoverschrjj-
ding zou hebben schuldig gemaakt.



Vel 10. 21 Eerste Kamer.

AANHANGSEL TOT HET VERSLAG VAN DE HANDELINGEN DER EERSTE KAMER.
Vragen, door de leden der Kamer gedaan overeenkomstig art. 53 van het Reglement van Orde, en de daarop door

de Regeering gegeven antwoorden.

Sohriftelük beantwoorde vragen.

11. VRAGEN van den heer van Vessem betreffende
het ontnemen aan de brigade Koninklijke Mare-
chaussée te Oss van hare bevoegdheden. (Inge-
zonden 6 April 1938.)

1. Heeft de 'Minister kennis genomen van de mededeeling
in de Nieuwe Rotierdameche COU1'ant van 5 April, ochtendblad,
volgens welke aan de brigade Koninklijke Marechaussée te Oss
hare bevoegdheden zijn ontnomen en van de daarbij gegeven
toelichting?

2. Heeft de Minister opgemerkt den pijnlijken indruk, die
zulks in den lande heeft gewekt, vooral waar genoemde brigade
destijds voor haar lofwaardig optreden tegen bepaalde wantoe-
standen door Hare Majesteit de Koningin is onderscheiden?

3. Is de Minister bereid onverwijld de noodige maatregelen
te nemen, opdat niet de indruk zou kunnen worden gevestigd,
als zouden hier te lande misdadige kringen bestaan, die over
zooveel macht beschikken, dat zelfs politie-autoriteiten niet
zonder geval!':'V:00reigen positie hun plicht tegenover hen kun-
nen vervullen?

ANTWOORD van den heer Geseling, Minister van Justitie.
(Ingezonden 13 April 1938.)

1. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend.

2 en 3. In het antwoord, dat ondergeteekende inmiddels
gegeven heeft op vragen van het lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal den heer Wijnkoop (Aanhangse~ tot het ver-
slag van de Hosuielinqen. der Tweede Kamer, vel 40, Zitting
1937-1938) en vooral in al hetgeen hij in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal heeft medegedeeld bij gelegenheid van de be-
handeling van de interpellatie van het lid dier Kamer den heer
Drop op 7 April jl. (Hande~ingen Tweede Kamer der Staten-
Generaal, Zitting 1937-1938; bLz. 1503 tim. 1524), zijn de
onderwerpen, welke in deze vragen zijn 'aangesneden en de sug-
gesties, wellee daaraan ,zijn verbonden, uitvoerig behandeld.
Ondergeteekende veroorlooft zich derhalve naar zijn vorenaan-
geduid bescheid te verwijzen.

..,0-"- c.r":'

Handelingen der Stat~n-Generaj).1. 1937-1938. 1. Aanhangsel.
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"EN NU IS ALLES WEER ZOOALS 'T GEWEEST IS.
EN NU IS ALLES \VEER ZOOALS 'T WAS."

Op pe r wac h t mee s ter Min t jes: ,~Mannen, er is gezegd dat we fouten begaan
hebben; in 't vervolg kijk je op deze klok, dan weten jullie precies hoe Ia a t of 't is."



Oss.
~een nadere inlichtingen door minister Goseling

verstrekt.

In antwoord op de vragen' van het Eerste
Kamerlid van Vessem betreffende het ontnemen
aan de brigade Kon, Marechaussee te ss van
haar bevoegdheden heeft minister Goseling ver-
wezen naar zijn antwoord op vragen van het
Tweede Kamerlid Wijnkoop en naar zijn betoog
bij gelegenheid van de interpellatie-Drop in de
~weede' Kamer. -





"VAN BEVOEGDE ZIJDE".

De "N. R. Crt." (12 April) bevat een ar-
tikel, getiteld "De keerzijde van de medaille"
en handelend over het regeeringsingrijpen
te Oss.
Wij gaan op den inhoud van dat artikel

niet in, omdat wij hier staan Of voor een
mystificatie Of voor een gezagsondermijning
zoo kras, dat wij de praealabele vraag moe-
ten stellen: mag de regeering dit dulden?
Wij hebben in Nederland een regeering-

stelsel volgens hetwelk de ministers verant-
woording schuldig zijn aan Koningin en par-
lement voor al hetgeen zij als minister doen
en laten. Minister Goseling heeft aan een I

'aantal marechaussees tijdelijk opsporings-
bevoegdheid ontnomen. Minister Van Dijk
heeft de noodige verplaatsingsmaatregelen
getroffen.
De Kamer 'heeft over een en ander ge-

ïnterpelleerd; de minister van Justitie heeft
tot bijna aller tevredenheid geantwoord; aan
den minister van Defensie, die aanwezig was,
werden geen vragen gesteld.
Nu komt "van bevoegde zijde" repliek op

de regeering in .... de krant.
De "bevoegde zijde" bestaat, of de "N.R.

Crt." pleegt mystificatie.
Zoo zij bestaat, kan men daaronder alleen

verstaan officieren van de marechaussee.
Minister Goseling heeft echter in de Kamer
meegedeeld, te hebben gezegd: "dat de in-
spec,teur van het wapen en de betrokken di-
vi~ecommandant in de gelegenheid zijn ge-
steld op het parket van den procureur-ge-
:neraal van alle, maar dan ook van alle stuk-
ken kennis te nemen. Zaterdagavond (2
April) heb ik met de betrokken function-
narisseri te mijnen Departemente een be-
spreking gehad. Ik heb hun allereerst ge-
vraagd, of hun ten opzichte van alle feiten
en omstandigheden alles duidelijk was en of
men :nog opmerkingen had. Die heeft men
:niet gemaakt. Natuurlijk zijn de verantwoor-
delijke chefs ontzet geweest over wat zij ge-
lezen hadden" .... (Handel. bl. 1510).

Nu van tweeën één: de bevoegde zijde van
de "N. R. Crt." bestaat niet, of de bevoegde
zijde maakt zich schuldig aan gezagsender-
mijning, die even lafhartig als kras is.
De leiders van de marechaussee hebben

immers èn bij den procureur-generaal èn bij
den minister van Justitie èn bij den minis-
ter van Defensie gelegenheid gekregen, hun
oordeel uit te spreken. Zij hebben zich stil-
zwijgend geconformeerd. En nu zouden zij,
achteraf, anoniem en via de krant gaan po-
lemiseeren met de regeering, die - dat is
dutdelij-k - niet antwoorden kan en die ook
niet antwoorden behoeft, nadat zij in de Ka-
mer verantwoording heeft afgelegd. Dit zou
_ ware het aldus - zoo gezagsondermijnend
zijn, dat wij niet kun n e n aannemen,
dat de "N. R. Crt." haar inlichtingen heeft
van hen, die zij aanduidt als "bevoegde
zijde". J
Maar ihet is dan toch wel gewenscht, dat

dit wordt uitgemaakt en dat aan de in de
"N. R. Crt." genóemde chefs der marechaus-
see een beslist desaveu wordt verzocht. Het
is toch onbestaanbaar met elk krijgstuchtelijk
r - politiëel-hierarchisch begrip, dat de lei-

; van apparaten, die onvoorwaardelijk in
.nst van het gezag moeten staan, niet met

bezwaren of klachten bij hun ministers zou-
den komen, maar, na dáár gezwegen te heb-
ben, naderhand anoniem via dagbladen hun
gravamina uiten.
De Overheid kan dit niet dulden: het

schijnt ons noodzakelljk, dat zij van haar
!bevoegdheid gebruik maakt, om àf de mys-
tificatie in de "N. R. Crt" te ontmaskeren
öf degenen, die dit staaltje van gezagsonder-
mijning pleegden, tot de orde te roepen.
Geen land en geen Overheid kan zooiets
straffeloos dulden; het kan zeker niet in een
land als 'het onze, waar de publieke zaak
publiek behandeld worden kan en in dit
gevalook publiek behandeld is, waar dit ge-
schieden moest, n.l. in het parlement.

Het zou ons leed doen, indien inderdaad
chefs der marechaussee zoo zouden zijn op-
getrèden, als de "N. R. Ct" insinueert. Wa~t
dit zou er op wijzen, dat er dan, behalve I?
de lagere ook in de hoogere rangen van dit
politiecorps begrip voor evenwicht moet
worden bijgebracht.
Intusschen heeft het sensatiedagiblad van

den heer Mussert gisteravond het geval al \
zeer naar behooren uitgebuit.



HEIT NAT. DAGBLAD ALS ZEDEN·
MEESTER.

Een Leidsche fabriek belasterd.
De N.S.B. werpt zich in haar pers sedert.

eenige weken op als de groot-zedenmeeste-
resse van Nederland. De Ossche zaken zijn
daarbij de hoofdschotel maar daarnaast
speurt zij ook in andere plaatsen. En zoo
kwam het Nationale Dagblad ook ertoe in
sensationeele artikelen over schandalen on
zedelijk gebied in fabrieken te Leiden onder
de loupe te nemen. Het uitte de beschuldi-
ging dat in een fabriek, welke niet met name
was genoemd, doch niettemin zeer duidelijk
werd aangeduid toestanden heerschten,
welke als zij inderdaad bestonden, zonder
meer grof ergerlijk zouden zijn.
Wij zeggen "als zij .Inderdaad bestonden",

maar dat doen zij juist niet. De "Leidsche
Crt." welke terstond naar een en ander een
onderzoek instelde, kon al direct mededeelen
dat de mededeelingen in het N.S.B.-orgaan
lasterlijk waren. Intusschen heeft ook de
directeur der bedoelde fabriek het, alleszins
verklaarbaar, noodig geoordeeld zijn perso-
neelamtrent den door het Nat. Dagblad op
de fabriek geworpen smet in te lichten. De
"Leidsche Crt." meldt hierover het volgende:
De heer J. F. X. Sanders, directeur van de

N.V. Stoom-zeep-, Eau de Cologne en Par-
fum. Fabriek van Sanders & Co. heeft in een
samenkomst van het personeelo.m. het vol-
gende gezegd: .
De redactie van de hier te Leiden verschij-

nende courant, het "Nationale Dagblad',
heeft het nuttig en noodig geoordeeld in het
nummer van Dinsdag 29 Maart j.l. onder vet-
gedrukte sensatietitels als "Slavinnen in loon- , _
dienst". "Een blaam rust op het Leidsche I

fabrieksmeisje!", "Sommige werkbazen de I
ware slavendrijvers in de Leidsche indus- I - Ik moet erkennen, zoo sprak nu de cor-
trie", ondermeer een artikel op te nemen van J respondent van het "Nationale Dagblad", uit
den volgenden inhoud: _wiens pen dit vergif gevloeid was, dat ik ver-
"Z_oovertellen ons meisjes- van èen zeep- 1keerd .b~n ingelicht. Ik vraag u om verent-

fabr iek hoe eenige van hen niet meer in r schuldigtngl
st~at waren een voldoende productie te be- - lV!'a~r,zoo sprak ik, zoo ik uwe vero~t-
reiken en hoe zij om niet ontslagen te wor- schuldigtng al accepteer, "hoe stelt u ZIch
den, door de werkbazen werden gedwongen I voor deze zaak te herstellen?
een prijs te betalen, welke haar de kroon als I - Ik zalonmiddellijk dit artikel herroe-
eerbare ontnam. I pen, dit aan de redactie voorleggen, die
De directie gaat bij de onderhavige zeep- r natuu~iijk moet beoordeelen, wat daarmee te

fabriek vrijuit. Waar deze gevallen aan het I.doen IS. .
licht ~wamen, heeft zij ingegrepen en dc t' • Tot zoover d~. mededeelingen van den
zaak m handen van de Justitie gegeven. I directeur aan ZIJn personeel. En wat deed
Doch hoevele gevallen komen al of niet uit; nu het "Nationale Dagblad"? Des Zaterdags-
misplaatst eergevoel nimmer aan het licht?" ! avonds bevatte het 't volgend laconieke be-
.En verder dik gedrukt: richtje:
"De meisjes zijn in wezen niet slecht! Z] "Naar men ons verzocht mede te deelen

worden zoo gemaakt, daartoe gedwonge, 1 .lOrdt er op de zeepfabriek te Leiden niet
door, het systeem, om der wille van he} }P stukloon gewerkt en zouden zich in die
dagelijksch brood. Dat is de vloek die rust] cabriek ook nimmer verkeerde toestanden
op het stelsel van meisjes in stuklo~ndienst". j h~bben voorgedaan. De directie ziet steeds
Het is te begrijpen, dat het lezen van dit bijzonder toe, dat de toestanden onder het

artikel, geschreven in verband met elders, personeel redelijk blijven, terwijlook het
in den lande gepleegde onregelmatigheden "jakkersysteem" uit de fabriek geweerd
mij Woensdagmorgen diep trof, want zooals ~wordt.
g,ij allen het met mij eens zult zijn is dit ar- { M~t voldoe~ing namen wij van deze mede-
tikel van a tot z onjuist en onwaar. ' deelmg kenms en brengen haar gaarne aan
Ik heb ook geen oogenblik geaarzeld de onze lezers (essen)".

hoofdredactie van het "Nationale Dagblad" ~~en. letter dus om den laster uitdruk-
op te bellen en te verzoeken met mij een k~hJk m te trekken; men durft schrijven,
onderhoud over dit artikel te hebben. Men die tegenspraak te plaatsen op verzoek, en
zegde mij toe den schrijver van 't artikel voor dat er "met voldoening" kennis van wordt
12 uur bij mij te sturen. Toen om 12 uur deze genomen. Geen letter, om spijt te betuigen
correspondent niet verschenen was heb ik over het feit, dan men zoo lasterlijk heeft
mijn verzoek herhaald, waarbij men toezeg- gesc~re:,en. Geen letter, ~aaruit blijken kan
de, dat er iemand zou komen voor 4 uur het Inz.icht, het bewustzijn, dat men, aldus

. dien middag, doch ook om 4 uur was nie- schrijvende tientallen personen heeft ge-
mand verschenen. griefd of beleedigd.
Ik had de .gelegenheid dien middag nog Fraaie manieren!

een der prammenten uit de aan dit dagblad
geparenteerde. partij te spreken, die mij toe-

'

zegde, de zaak te zullen onderzoeken en Don-
der~agoc_~tend bericht te zullen ontvangen.
Emd:hJk Donderdagmiddag te c.a. 3 Uur

w.~rdt Iemand van het "Nationale Dagblad"
bIJ mij aangediend.
- Dus mijnheer, u komt spreken over het

artike.l "Slavinnen in loondienst", opgeno- '
men m het "N. D." van 29 Maart j.l., zoo
begon ik het gesprek.
- Ja mijnheer.
- Is u de schrijver van dit artikel.
- Ja mijnheer.
~ O?k :,an dat gedeelte getiteld: "Machts-

misbruik m een zeepfabriek?" .
- Ja mijnheer.
-:- Kent u nog meerdere zeepfabrieken in

Lelden.
- Neen, mijnheer.
- Dus met de zeepfabriek wordt die van

de N. V. Sanders & Co bedoeld?
- Ja mijnheer.
-. Dan wilde ik u mededeelen, dat' u zich

vergist heeft, om geen sterker woord te ge-
bruiken.
- Ik heb mijn gegevens uit een goede

bron, die geen twijfel toelaat.
- En als ik u dan zeg, dat aan mijn fa-

briek niet op stukloon wordt gewerkt en
dat ik nog nimmer een aanklacht wegens
het door u genoemd misdrijf bij de Justitie
heb moeten indienen, begint u dan misschien
te begrijpen, dat u op zijn minst genomen
een grove fout gemaakt hebt?
- Is dat zoo?
:-:- Het is een klein kunstje om dit te be-

WIJzen, de. loonlijsten liggen, zoo u wilt,
':001' u ter Inzage. De commissaris van poli-
be ~an u omtrent het tweede punt inlichten.
Begmt u nu te begrijpen, hoe u zich vergist
hebt?
- Ja, als dat zoo is!
:-:- En a.ls ik u da~ verder zou uitnoodigen

mIJn fabriek te bezichtigen, om u te toonen
hoe. o~ze .meisjes gehuisvest zijn, hoe onze
s~mt::ure. mrichting verzorgd is, hoe de ver-
lIchtmg IS, hoe uit een centraal punt de O'e-
heele verdieping te overzien is en als ik u
d~n zeg, dat dit alles prima in orde is, be-
gmt u dan te begrijpen, dat u met mijn fa-
briek bij den kop te pakken totaal, maar
dan ook totaal aan het verkeerde adres is!
En als ik u dan mee zou nemen in de fa-I

briek en aan de hier werkzame meisjes zou
~eggen: hier is die mijnheer van dat stukje r
m. doecourant, dan kan ik u als mijn over-
tuiging, zeggen dat, indien deze meisjes niet
zoo beschaafd waren als zij zijn, zij u uit
louter verontwaardiging over hetgeen u over
haar schreef, n.l. "dat zij in wezen niet zoo
slecht zijn", de haren en de oogen uit het
hoofd zouden krabbelen.
Begint u nu te begrijpen, welk een ondoor-

dachte daad u bedreven hebt? En zoo u al
tot dit besef zoudt komen, hoe moet dan her-
steld worden de schade, die u zoowel mate-
rieel als moreel aan de zaak en het perso-
neel hebt berokkend?
.Nog geen uur geleden werd ik opgebeld

UIt Amsterd~m door iemand, die mij mede-
deelde, dat m den bekenden sigarenwinkel
van de N.S.B. in de Kalverstraat, het vol-
staat met menschen, die zich voor de ramen
van ~it magazijn ophoopen om te lezen
~,Slavmnen in loondienst", "Machtsmisbruik
m zeepfabriek". Is dat bij u? zoo
vraagt hij. -
En als u dan bedenkt, dat die courant voor

de ramen hangt, in alle steden van Neder-
land, van Groningen tot Maastricht en van
Maastricht tot Middelburg en van' Middel-
burg tot Den Helder, dan, mijnheer, zult u

I moeten erkennen, welke een wandaad u met
i u artikel verricht hebt.
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INGEZONDEN.

De zaak-Oss en meer de laatste phase van de
Ossche zaken in het algemeen, bood begrijpe-
lijkerwijze handenvol stof aan die redactie's
welke daarin een welkome en gereede aanlei-
ding vonden om hun anti-papistisch gemoed te
kunnen luchten. De "neutrale" pers met name
"De Telegraaf" en "Het Nieuws van den Dag"
hebben zich daarbij wel extra uitgesloofd om

I op goedkoop-sentimenteele wijze de breede
volksmassa voor te houden welke opvattingen
ons rechtsche kabinet en meer speciaal minis-
ter Goseling te dier zake huldigen. In het alge-
meen opgemerkt, wéér een bewijs temeer hoe
het met de neutraliteit van die organen gesteld
is! Nu was het voor ondergeteekende als "jong
Nederlander" misschien het zout in de pap niet
waard aan deze "journalistiek met een luchtje"
überhaupt aandacht te schenken, ware het niet
dat eerstgenoemd orgaan zich de aanmatiging
veroorlooft zich op te hemelen en te stempe-'
len tot het lijfblad van "Jong Nederland". Het
zij den verspreiders van deze ergerlijke derde-
rangs-journalistiek voorgehouden dat een zeer
groot gedeelte van "jong Nederland" te intelli-
gent en tè nadenkend van aard is om zich één
te voelen met wat deze redactie haar lezers
en lezeressen pleegt voor te zetten. Juist in
deze dagen van nationaal bewustzijn zou het
Diet van belang ontbloot zijn voor heel veel
Nederlanders nog eens de aandacht te vestigen
op de houding, die deze redactie in de gevaar-
lijke Novemberdagen van 1918 aannam, waarbij
"De Telegraaf" hèt orgaan was dat jong Neder-
land blindelings zou hebben mede-overgeleverd
aan het roode "would-be" regiem van die dagen.

Zoo "De Telegaaf" het tegenovergestelde
mocht veronderstellen, zij dit blad danig onder
den neus gehouden dat ieder objectief en wèl-
denkend Nederlander voldoenden zin voor nuch-
tere realiteit heeft om zich verre te houden
van de akelig-weeke sfeer welke bij iedere be-
langrijke gebeurtenis in de Telegraaf-kolommen
tot uiting komt.

"Jong Nederland" is gelukkig niet verwijfd
genoeg om dergelijke zwoele journalistiek met
"smaak" te nuttigen.
Al'nhem.

DE HOOG.

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie).

AFBLIJVEN!
De Gestapo-methoden van het zeer kleine

partijtje in ons land, worden steeds meer en 'op
brutaler wijze in practijk gebracht. Het geval-
Oss heeft het weer eens duidelijk bewezen. Ver-
dachtmaking, lastertaal en openlijke beschulddgin-
gen tegen geestelijken. In getrouwe navolging
worden priesters in zedenschandalen betrokken
met bedoelingen, die maar al te duidelijk zijn.
En wij ?
ZulÏen wij en in het bijzonder onze R. K.

propaganda clubs in den lande langer lijdelijk
toezien ? Neen, en nogmaals, neen!
HANDEN AF VAN ONZE PRIESTERS!
Zij zijn vopr ons een te hei lig bezit, dan

dat wij Ianger zullen gedoogen, dat hun eer
wordt aangetast en hun naam bezoedeld. Onze
leerstellingen zijn te verheven, om ze nog lan-
ger zonder verzet en zonder strijd te laten
aanvallen. Er moet een einde komen, en on-
middellijk, aan het steeds driester optreden van
het N.S.B.-partijtje en aan de volksvergiftiging
in zijn bladen.
Niet Ianger aarzelen!
Er worde krachtdadig en openlijk verzet on-

,zerzijds daartegen georganiseerd alsmede tegen
de cellenvorming in menig groet bedrijf, waar
in dagelijksche gesprekkon het gif langzaam
door druppelt en onherstelbare schade aanricht.
Waar zijn onze wakkere en strijdvaardige

propagandisten van voorheen? Waar het élan,
waarmede in vroeger dagen· door straatcolpor-
tage, openbare spreekbeurten en andere actie
in dergelijke gevallen werd opgetreden?
Nemen wij een voorbeeld aan onze belagers!

Hun actie is fel, de onze zij het in overtreffende
mate.
Daarom,... propagandisten aantreden! De

strijd roept! Niet langer afweren, maar U.eloop-
graven uit en .•. , ten aanval!
Meldt u bij uw besturen.

A. V. d. V.
/

JOURNALISTIEK MET EEN LUCHTJE
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:AN OSS NAAR NIJMEGEN.
Van Oss trekt Musserts dagblad naar Nij-

megen.
Onder het opschrift "Politiek Katholicis-

me verovert baantjes", wordt mededeeling
gedaan van het ontslag van den tuinbouw-
consulent v. d. Veen, te Nijmegen.
Men weet, dat onlangs een circulaire werd

verspreid, welker onware, specia~l tege:r: de
katholieken gerichte inhoud ook III de Iibe-
rale pers is afgekeurd. Het schandelijk stuk
bleek getypt op de schrijfmachine van ge-
noemden consulent. Diens huishoudster, te-
vens 's heeren v. d. Veens secretaresse, nam
van samenstelling en verspreiding de schuld
op zich; zij is onrniddellijk als arbeidscon-
tractante uit 's rijks dienst verwijderd. De
consulent zelf werd geschorst. Zijn ontslag
is gevolgd.
Naar aanleiding daarvan vertelt het anti-

paapsche orgaan van den heer Mussert:

"Minister Goseling verbood de Konink-
lijke Marechaussee iets te zeggen - of
te protesteeren - tegen beschuldigingen,
welke tegen leden van het corps werden
aangevoerd. Zij moesten zich met gesnoer-
den mond laten beschuldigen en veroor-
deelen!
Minister Steenberghe doet thans voor zijn
Staatspartij-collega van Justitie niets on-
der en verbood Ir. v. d. Veen tijdens de
behandeling van deze zaak zijn recht te
zoeken bij organisaties en personen. Ook
hij moest alle beschuldigingen afwachten
en zijn ontslag aanvaarden, zonder dat hij
iets tot zijn verdediging kon inbrengen.
Wie kan in ons goede vaderland nog van

vrijheid spreken?"

Liegen in woord en geschrift kan in Ne-
derland nog steeds straffeloos geschieden.
Er is vooreerst geen sprake van, dat de

marechaussees op beschuldigingen van an-
deren zijn getroffen, of dat er onverhoord
maatregelen zijn genomen. Er zijn maatre-
gelen genomen - en dat is juist zoo sterk
- op grond van verbalen, die de marechaus-
sees zelf over anderen opmaakten. De wacht-
meester heeft daarover zijn standpunt kunnen
meedeelen aan den procureur-generaal. Deze
directeur-generaal van politie heeft van alle
stukken inzage verleend aan de chefs der
marechaussees. Die chefs zijn op hun beurt
weer ontvangen door de ministers van Ju-
stitie en Defensie. Is dat den mond snoeren?
Tweede onwaarheid is, dat de consulent

zijn recht niet zoeken mocht. Natuurlijk zal
gedurende de administratieve strafproce-
dure het contact tusschen ondergeschikten
en een geschorsten chef opgeheven zijn.
Maar die chef kon zich beroepen op den

I voorzitter van het ambtenarengerecht. Wat
hij deed, zij het niet tot zijn voldoening, al
verzwijgt Musserts blad dat.
De heer v. d. Veen zal verder beroep heb-

ben op het ambtenarengerecht. Hij zal daar
mededeeling kunnen doen van de g ron den
waarop hem ontslag is verleend, ni e t
d oor d e n mln i s ter, m a ar do 0 r
de Kro on.
Tenslotte insinueert de Mussertpers: "het

politiek Katholicisme verovert baantjes."
De waarheid is, dat in deze overweldi-

gend katholieke streek wederom een n iet _
kat hol i eke ambtenaar is aangesteld,
die den heer v. d. Veen vervangt.
"Wie kan in ons vaderland nog van vrij-

heid spreken?" vraagt de krant van den
heer Mussert.
Ons antwoord is: Als men in Duitschland

één tiende waagt van hetgeen de heer Mus-
sert en zijn kornuiten zich hier tegen de
Overheid veroorloven, men al lang wegensI hoogverraad met de bijl kennis had gemaakt.



'D e l~gez:de van Oss is overbekend. Zij
luidt 111 het kort aldus: Er was in
Oss een haard van de meest verwil-

derde misdadigheid. De politie stond er
slap en lijdelijk tegenover. Het hoofd der
politie, de burgemeester, was het voorbeeld
van die laffe 'lijdelijkheid, Hij trachtte zelfs
maar niet te zien, wat hij niet aan kon,
Toen kwam de marechaussee. Zij deed één
ijzeren greep en de misdadigheid lag met
gebroken ruggegraat. Politie en burgemees-
ter trachtten tevergeefs hun schaamte te
bedekken; op de borst der marechaussee
fonkelde de koninklijke onderscheiding, de
dank der natie.
Zoo luidt de legende die, lang vóórdat

er sprake was van de recente dienstbeper-
king der marechaussee te Oss, in verschei-
dene pers-organen met name in de
"Telegraaf" - gangbaar was als gemunt
goud. De persoon van burgemeester Ploeg-
makers en het aan hem verantwoordelijke
corps gemeentepolitie golden als een
ongewild, maar daarom niet minder hecht
- bolwerk van de criminaliteit in Oss.
Toen het misdadigersnest van Toon de

Soep en zijn bende werd uitgeroeid, had de
burgemeester van niets geweten; ál wat
daarna gebeurde, bedekte hij met den
mantel der slapheid. Daarentegen was de
marechaussee de éénige instantie, die het
Oss'sche milieu aankon, oen op háár uit-
sluitend credit staa.t de groote schoonmaak,

Welke zijn nu de feiten
roemruchte opruiming
Ossche "milieu"? Wij

hieronder volgen.
Toen burgemeester Ploegmakers destijds

benoemd werd, was zijn eerste werk als
hoofd der politie de organlsatie van nacht-
diensten, die voordien in Oss niet beston-
den. Daarmee bereikte hij zooveel, dat in-
derdaad in Oss de toestand veilig werd.
Niet dáár, doch in de buitengemeenten,
waar géén nachtdienst van de politie be-
stond, hadden de meest beruchte inbraken
van de bende plaats.
Bij het instellen van die nachtdiensten

liot de burgemeester het niet. Hij contro-
leerde ze zelf. Een politieverordening, die
het dragen van messen, langer dan 5 c.M.
verbood, verschafte gereede aanleiding om
ieder lid van de bende, dat zich op ver-
dachte uren op straat bevond, te îouillee-
ren. Hijzelf fouilleerde meermalen de meest
beruchte sujetten.
"Toen kwam de ijzeren greep .... H, zegt

de legende.
Inderdaad. De eerste arrestatie van

inzake de
van het
laten ze

bewijsstukken (de schoenen met haverkor-
rels er aan en kleedingstukken met versche
bloedsporen) vond en dienzelfden nacht
overeenkomstige voetsporen vond op de
plaats van de misdaad.
En verder. De twee verdachten bekenden

aanvankelijk niet. De rechtbank achtte
echter voldoende bewijsmateriaal aanwezig
om den één tot vijftien en den ander tot
acht jaar te veroordeelen. De veroordeel-
den gingen in appèl en voor het Hof meen-
de de jongste van de twee door iets anders
te bekennen, dan hem ten laste werd ge-
legd, den dans te kunnen ontspringen. I'e
oudere begreep deze berekening niet en
toen hij zijn makker hoorde bekennen
raakte hij óf in verontwaardiging óf in de
'Veronderstelling, dat het beproefde zwijg-
systeem van Oss in elkaar, viel, zijn tong
kwam los en hij wees ook andere mede-
plichtigen aan.
Van dát oogenblik af rolde de sneeuwbal

verder.
De groote schoonmaak begon. In deze

schoonmaak werden 72 leden van de bende
gevangen. En van deze 72 nam de Oss'sche
gemeentepolitie er niet minder dan vijftig
in hechtenis.
Vier leden van het corps marechaussee

werden om hun verdiensten bij de "schoon-
maak" door Hare Majesteit de Kcnirigm
onderscheiden. Doch drie leden van het
corps gemeente-politie werden dat óók om
dezelfde reden - en burgemeester Ploeg-I
makers werd bevorderd tot Officier in de
Orde van Oranje Nassau.

Oss: legende en feiten

Een st uhje
geschiedenis

voren burgemeester Ploegmakers was herbe-
noemd, die blijkens een indertijd gepubliceerde
rede zichzelf een goede drie jaren geleden diets
maakte, dat Oss een zeer rustig en veilig oord
was, hoewel de marechaussees kort daarop tot
tientallen arrestaties moesten overgaan, die
waarlijk niet zonder goede gronden geschiedden.
Wat minister Goseling en mr. Truyen ook over
het waardeerend oordeel van den Oommissaris
der Koningin in de provincie Noordbrabant mo-
gen zeggen, - de indruk, dat vóór de komst van
de marechaussees de lamlendigheid zich te Oss
thuis voelde en dat vooral dit groepje stoere
mannen den Augiasstal gezuiverd heeft, wordt
daardoor niet weggenomen. Is het geen gevaar-
lijk precedent, dat op overmaat van ijver op
zooveel onaangenamer wijze gereageerd wordt'
dan op overmaat van lijdelijkheid en lijdzaam-
heid. Gene wordt met ongewenschte overplaat-
sing, deze met de begeerde herbenoeming be-
loond. Als professeurs d'énergie zijn de ministers
Van Boeijen en Goseling in deze zaak niet op-
getreden."

Legendes - zoo meent de man-op-
straat - behooren tot de middeleeu-
wen; onze tijd spreekt de taal der

feiten. Maar wie heden werkelijk tot de
feiten wil doordringen, bemerkt vaak tot
zijn verbazing, dat de moderne massale
inlichtingsmiddelen, die - zoo meent men
-- in een minimum van tijd een maximum
"an feitenkennis verspreiden, in werkelijk-
heid dikwijls, inderdaad in een minimum
van tijd, de feiten bedekken met een legen ..
darisch waas van maximale ondoorzichtig-
heid.
Hieronder vindt de lezer eenige feiten uit

het stadje Oss, waarop deze moderne
legende-vorming haar kracht getoond heeft.

Wij zeggen dus niet te veel, wanneer wij
constateeren, dat. vrijwel de heele pers van
de linkerzijde - hetzij onder suggestie van
de "Telegraaf", hetzij doordat zij uit één en
dezelfde troebele bron haar inlichtingen
ontvangt - geloofde aan de boven gezegde
legende en op grond daarvan een even
heftige als eensgezinde campagne tegen een
burgemeester voerde en ten deele nóg
voert.

Aldus het feitelijk verslag van de be-
roemde schoonmaak in Oss. Wij
willen daarmee op onze beurt niets te

kort doen aan de verdiensten der 'mare-
chaussee, wier harde hand heilzaam ge-
werkt heeft. Maar wij stellen deze .'eiten
slechts tegenover de legende, die anderen
onteerde.
Waardoor kon die legende zich vormen?

Blijkbaar dankt zij haar ontstaan aan één
uitlating van den burgemeester, waarin
deze destijds de pers den raad gaf niet zoo-
veel aandacht te schenken aan de crimina-
liteit in zijn gemeente, niet omdat die cri-
minaliteit niet bestond, doch omdat door
de sensationeele wijze, waarop er voortdu-
rend op werd gehamerd, de naam van de
gemeente dermate in opspraak kwam, dat
er ongemotiveerde schade dreigde voor de
burgerij, die met de crlmtnaliteit niets uit-
staande had. Een burgemeester, die het
welzijn van zijn gemeente op het oog heeft,
misdoet niets met zulk een verzoek.

"Zoo er ooit reden was om een gemeente een
nieuwen energieken burgemeester te geven dan
pestond die reden voor de gemeente Oss. Dat
zou echter gelijk hebben gestaan met een
schuldbekentenis van hen, die jarenlang de
Ossche misstanden hadden geduld."

TOen onlangs aan h~t optreden der bende-leden, waarbij voldoende bewijs- Kanaal Fonejacht -Harlingen I
marechaussee zekere perken werden middelen werden ge~onde.l). om hen te ver-
gesteld, ging dan ook de suggestie I oordeelen, w~rd verricht 111 den nacht van De Kámer van Koo.phandel en Fabrieken

van mond tot mond: nu is Oss verloren! 15 op 16 Mel 1934. Er was een roofmoord voor Friesland heeft in verband met de voorkeur,o welke de minister van Waterstaat en Gedepu-
Het sterke gezag is van zijn voetstuk ge- gepleegd in Oyen. De burgemeester van ss teerde staten van Groningen hechten aan het'
stooten. De burgemeester regeert, en met had. reeds vroeger den burgemeester d~: leggen van het kanaal Fonejacht-Leeuwarden,
hem de indolentie, de slapte, de blindheid. omliggende gemeenten verzocht h.em bIJ langs de voorzijde van Leeuwarden, ee~ adre;

voorkomende nachtelijke gevallen met der gericht tot Gedeputeerde staten van Fneslanu.
volgenden morgen doch terstond te wall r- De minister en Ged. staten van Groningen
. '. . hebben toegezegd, dat, indien Ged. staten van
schuwen. Dat gebeurde dien nacht. Onmrd- Friesland aan de zuidelijke verlegging de voor-
dellijk _na het ontvangen van het eerste Ikeur zouden geven, zij zich daarbij zouden neer-
bericht - midden in den nacht - begaf leggen, mits hieruit geen groote kosten voor hen
de burgemeester zich op pad. Een lijst van voortvloeien. .',

. , ., Aan de hand van desiderata lilt de betrokken
de voornaamste "candl~aten' h~d hI] se- kringen van handel, nijverheid, landbouwen

schreef de "Telegraaf" den morgen na de reed om af te werken. Een voor een werden scheepvaart te dezen aanzien meent adressant
Kamerdebatten. zij aan een huiszoeking onderworpen en te mogen concludeeren, dat een kanaal ten
De overzichtschrijver van het "Vader- het was de burgemeester in persoon, die de n?Orden van Leeuwarden verr~ de voorkeur ver-

land" meende de opmerking te moeten did d t d d de still dierit boven een kanaal ten ZUIdenvan Leeuwar-
maken: han eg e op e wee a ers en eden.

"dat wij den ministerieelen lof aan den bur-
gemeester van Oss gaarne gemist riadden. Ons
heugt namelijk nog, dat deze burgervader de
geruchten over groote misdadigheid in zijn ge-
meente naar het rijk der fabelen verwees, terwijl
kort daarna tal van ernstige misdrijven tot op-
heldering werden gebracht en zware straffen
aan Ossenaren werden opgelegd."

De socialistlsche pers sloot zich in een
hoofdartikel den volgenden dag bij deze
opmerking aan:

Minister Goseling wil de schutspatroon zijn
van een burgemeester, schreef het "Volk", die
met de hand op het hart verklaarde, dat Oss
zulk een rustig en veilig oord was, terwijl kort
daarop de marechaussee het geboefte bij bosjes
oppakte en door den rechter veroordeeld zag.
Het onderzoek naar wat nu verder nog aan
ongerechtigheid bestaat gaat thans weer terug
aan de gemeente-politie, waarvan deze burge-
meester het hoofd is. En de pers moet zooveel
mogelijk buiten dit alles worden gehouden.

De overzichtschrijver van de "N. R. Crt."
vond zelfs, dat een beetje bevoegdheids-
overschrijding hem liever was, dan het
régime der lamlendigheid, door burgemees-
ter Ploegmakers belichaamd.

"De maatregel der verplaatsing trok te meer
de aandacht, aldus het blad, omdat kort te
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OSSBLIJFT AAN DEORDE
De Nieuwe Rotterd. Crt, voorgelicht
door "kringen der maréchaussèe", maakt
zich druk over onbelangrijke details en
speelt de "onbevooroordeeldè".

blad "ten hoogste minder tactisch",
doch "in Ossehe zaken 'zijn dergelijke
getuigen meermalen noodig gebleken
om waarheid aan het licht te brengen".
Aldus speelt men weer het lang door-
ziene spelom heelOss over één kam
te scheren met de zware benden, die
sinds enkele jaren, dank zij de activi-
teit van Maréchaussée en gemeente-
politie, achter slot en grendel zitten.
Het is wel fraai, dat de deftigste heeren
der Nederlandsche pers het opnemen
voor zulke kroongetuigen tegen katho-
lieke geestelijken,
Aan het slot van dit betoog wordt nog

de meenlag van ,Qe'tr'Okken kringen"
geuit, dat "het wel de procureur-gene-
raal (te Den Bosch) was, die de zaken
bij den Minister aanhangig maakte, doch
op instlgatte van andere zijde". Het lijdt
geen twijfel, of die andere' zijde moet
de burgemeester van Oss zijn. .Het is
klaarblijkelijk een onvr-iendelijkheid aan
het adres van deze heeren, maar wij
kunnen daar zonder meer aan voorbij
gaan, overtuigd als Wij zijn van het
groote belang, dat men gediend heeft
door de zaken aanhangig te maken.

De deftige kolommen van de Nieuwe
RJT terdaansche Cr-t. staan toch op-en
VOGr een weinig-deftige gesohiedeni; als
die van Oss. wanneer de redactie kans
ziet om katholieken en katholieken be-
windslied-en een duw te geven. Op de-
zelfde eer eplaats ~n het blad, waar voor
enkele weken een _zonderling protea-
tantsch Iicht scheen over de katholieke
mentaliteit, die 0 Z'J'O zwak staalt tegen
de verleidingen, pr ijkt thans een zuur
arbskel, welks poovere inhoud omge-
keerd evenredig is aan zijn statige leng-
te.
Anders dan de liberale Kamerfractie,

die zich bij het glasheldere belt-oog van
den Minister van Justitie zonder voorbe-
houd neerlegde, is het blad te rade ge-
gaan ,.in de kringen der Maréchaussée",
waar het minlsterteele antwoord een
"hoogst onbevredigenden en zelfs een
zeer pijnlijken .ndruk gemaakt" zou
hebben, wat voor dit blad geen wonder
is, daar "juist zeer belangrijke punten
in het duister zijn hebleven".
Nu is het jammer, dat het blad zelf

Ions ten aanzien van deze belangrijke
punten al evenzeer in het duister Iaat,
want wij kunnen uit het kolommenlange
betoog met den besten wil geen belang-
rijke punten peuren.
. 't mad heeft wel enkele kleinigheden
ui,tvoerig nrtgepluisd om het feit, dat de
"banikier" negen dagen is vast gehouden,
af t,e schuiven op officier van justitie en
rechter-commissaris. In e'en tweede ar-
tikel meet het b'lad echter zelf wijeen
op een verklaring van den Minister, dat
hij gewensent had, dat "d,eoze officier
van justitie mlnder sterk onder den in-
vloed ware geweest van het kordate op-
treden van sommige mensenen van die
brigade", Het is min of meer eigen-
aardig, dat de N. R. C. durft schrijven,
dat de wachtmeester "onverwijld"
schriftelijke mededeeling heeft gedaan
aan den offider van de arrestatle en
de huiszoeking bij den bankier. Dit is
toch rechtstreeks in tegenstelling met de
letterlijke woorden van den minister.
"Máar ten aanzien van de Inbeslagne-
ming is meer, dan vollkorr,en duidelijk,
dat de wachtmeester die op eigen ver-
arrtwoordelijkheid heeft gedaan, Hij
heeft het niet van tevoren gevraagd aan
den 'Officier en hij he-eft het ook achter-
af niet medegedeeld, maar de rechter-
commissaris heeft 't in de krant gelezen",
De eigen rapporten van den wacn tmees-
ter beweeen het! Het moge waar zijn, dat
het Wetboek van Strafvordering den
wachtmeester het recht gaf om in zeer
speelale gevallen etgenrna.ch'tig op te
treden, maar waar het hier gaat. om
een zoo ernstig feit als een huiszoekmg,
waarvoor zelfs de rechter-comnnissarts '
machtiging van de redhtban!k ncodig
heeft, daar is het toch wel zonneklaar,
dat de wachtmeester in deze zijn boek-
je te buiten is gegaan en dat de Minis-
ter alle reden had om te veronderstellen
dat de marechaussées " uH hun even-
wieht waren",

'* * *'

•••
Het blad was intusschen zelf blijkbaar

overtuigd, dat. met di!t artikel niet het
laatste woord gesproken was. Het begon
er Woensdagavond weer over. De N.R.C.
geeft nu grif toe, dat er door de ma-\
réehaussée fouten zijn gemaakt, maar
zij springt over deze fouten, die toch
door den minister als hoogst ernstig
waren geschilderd, en bagatelle heen. Zij
zoekt nu nog uitsluitend haar kracht in
een voorstelling van zaken, als zou de
minister van Justitde niet de bevoegd-
heid hebben om' de maréchaussée van
o}:-S1poringsbevoegdhetdte ontslaan. yoor
dezè schorsing had de minister zich vol- "
gens het blad tot zijn ambtgenoot van I
Defensäe moeten 'wenden.
Wij zullen ons niet met 't Rotterdam-

sene blad gaan uitputten in ewaarwien-:
ti,ge beteogen over deze kwestie, doch
schaven ons liever aohter ~n minister,
die in antwoord op de betreffende vraag i
van doenpeer van der Goes van N>aters
in de Kamer verklaard heeft, dat hij;
ook voor de onderofficieren der ma-
réchaussêe in die mate verantwoordelijk
is, dat hij hun van de uitoefening van
hun' bevoegdheid Incidenteel kan ont- I

heffen. De zaak, waarop de N. R. Crt. het'
geval-Oss thans gaat afwerpen, is voor
ons slechts van ondergeschikt belang en
wij vermoeden, dat elkeen, die uit de
bladzijden, webke uit het Ossche boek
Zijn opengeslagen, de overtuiging heeft
g·ekregen, dat hier moest worden inge-
grepen om de rechtmatige belangen der I
burgers te beschermen; er zoo over Zal]
denken.
Van de uitdrukkelijke verze-kering van

de N. R. Crt., dat zij zich "van anti-pa-
pisme vrij weet", zouden wij met vreug-
de kennis nemen, malar we zouden toch
wel eens willen weten, wie dat klelne I

wezentje is, dat vanonder den dekseli
gluurt en zure gezichten tre-kt naar den,
minister, die wel niets ,,met .opzet" ge-
daan zou hebben, maar die toch in _
"sommi;ge opzichten bevooroordeeld is",
omdat hij nu eenmaalleeft in 'n andere I
steer", hoewel zijn mlnisterleele "kwa-
Utett een zulverder gezichtskring I
vraagt". I
De zaak-Oss mag niet gesloten worden,

verklaart het blad tenslotte plechtstatig.
Waarom? Is het om een academisch de-
ba>j;op te zetten over de bevoegdheids-
grens tussehen Justitie en Defensie?
Of zou wellicht het wezentie dar, zoo erg
veellijkt op een antd-papistisch duiveltje
zich de mooie kans niet willen laten
ontglippen om nog eens een paar keer
lange neuzen te trekken tegen de katrio-
lielken? We wil'len het ook wel deftiger
zeggen en de veronderstelling uitspreken,
dat het bla.d in sommige opzk'hJten niet
heelemaal onbevooroordeeld is,

Ook met betrekking tot andere gevallen
kan de N.R.C. niet anders doen, dan
speuren in het Wetboek van Strafvorde-
ring om t,e bewijzen, dat de handelin-
g-en der Maréehaussée door de wet ge-
.d€!kt waren. Alsof dit alles iets zou af-
doen aan de sensatie, waarmede vrij
onsohuldïge gevallen werden aange-
pakt.

Ook wat het onderzoek tegen de
geestelijken betreft, heeft het' blad
zich taten vertellen, dat er "niets on-
regelmatigs gebeurd" is. Alsof het
reeds op zichzelf niet onregelmatig is,
dat onderzoek wordt ingesteld naar
feiten, die, verondersteld al dat zij
gebeurd zouden zijn, toch niet meer
strafbaar waren, "Het uitspelen van
iemand met 18 jaar strafvonnissen"
achter zich vindt het Rotterdamsche
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De. minister over Jss
Tweede Kamer legt

antwoord
Welke fouten maakte

de Marechaussee?

De interpellatie gesloten
(Van een correspondent)

's G I' a ven hag e, 7 April. - In de
Tweede Kamer heeft vanmiddag de heer
Drop (s. d.) zijn interpellatie in zake het
beleid van minister Goseling betreffende
Oss gehouden.

Toelichting

Spr. dankte voor den spoed, waarmede
zijn interpellatie kon worden gehouden,
hetgeen ook gewenscht was, aangezien
opheldering in dezen dringend noodig is.
Het heeft bevreemd, dat hier aldus is in-
gegrepen, nadat de regeering b.v. in de
zaak- Van 't Sant nimmer zich met het
justitieel en politiebeleid heeft bemoeid.

De maréchaussée is sedert 1934·-'35
krachtig in en om Oss opgetreden en heeft
voortreffelijk saneerend werk verricht. In
1937 heette het, dat de politie te Oss met
eigenaardige middelen optrad, doeh hier-.
tegen hebben de hoogste autoriteiten
niets gedaan. Nu de maréchaussée zich
niet meer bezighield met de menschen
met bijnamen, heeft de regeering, heeft
althans deze minister, met opvallenden
spoed ingegrepen.
De interpellant begreep niet, hoe be-

paalde publicaties tegenstellingen kun-
nen scheppen tusschen de brigade te Oss
en andere organen van bestuur en politie.

Is het juist, dat er in dezen meenings-
verschil is, althans is geweest, tusschen
Justitie en Defensie? Een opperwacht-
meester is hulpofficier van Justitie en be-
hoort dus ook tot de onafhankelijke rech-
terlijke macht, meende de interpellant,
die geen jurist is.

Het Nederlandsche volk heeft recht op
een duidelijk, met feiten geïllustreerd,
antwoord, welke opsporingsmethoden aan-
leiding gaven tot ingrijpen en sedert hoe
lang deze bekend waren. Het communiqué

zich
neer

bij ••
ZIJD De briga uiteen

Vertrokkejar nieuwe
stendatsen

(Van een cespondent)

OSS, 8 April. l'welijks door het
publiek opçemerteieett het perso-
neel der Kon. Mthaussée van de
brigade Oss in deMp van den Vrij-
dagmiddag de kcne verlaten om
naar zijn nieuunimuiplaatseti te
vertrekken. .
Nadat de mutae bekend waren

geworden, hebben ~len van de ge-
legenheid gebrui~emaakt: om den
scheidenden politilannen de hand
te drukken. voorn~elijk het vertrek
van toaentmeester e Gier, die door
zijn beminnelijk enactool optreden,
de harten van vell heeft weten te
winnen en sedert 24 onafgebroken
te Oss is werkzaam noeesi, wordt als
een groot verlies geveld. In vele ge-
zinnen, welken de 1chtmeester met
raad en daad ter ijde was blijven
staan, wordt zijn engaan oprecht
betreurd.

De gezinnen der pdtiemannen ver-
toeven nog te Oss e zullen binnen
eentoe dagen vertreken.
Inmiddels zijn brigde-commandant

Mientjes en versctûenäe nieuwe
manschappen in de ;azerne gearri-
veerd.

Het bern

DE AANGEKONDIGDE INTERPELLATIE
van den heer W. Drop over het buiten
dienst stellen van het muréctuiusséelcorps
te Oss had een groote schare belangstel-
lenden naar de Tweede Kamer gelokt. De
minister van Justitie, mr . C. M. J. F. Gose-
ling, die zijn beleid in dezen had te ver-
dedigen, bij aankomst op het Binnenhof.

nam de minister, dat in dezen geen over-
leg was geweest met d~n officier. ..
Ik wist valsehen schü n tegen mIJ te

kunnen krijgen, maar juist in het licht
van het moderne Europa, moes er voor
gewaakt worden, dat het Wetboek van
Strafrecht en Strafvordering opzij ge-
. schoven wordt.

In de groote dienstijver is de maré-
chaussée maar hier en daar gaan grijpen.
Civiele geschillen werden als strafzaken
vervolgd en onschuldigen zijn maar vast-
gehouden en naar geklaagd wordt is een
van dezen, die een revolver had gevonden,
geranseld. Deze klacht over d~n t?~stand
van zijn rug is bij de gemeentepolltie nog
in onderzoek ( ver b a zin g).

De sluiting der interpellatie

van ~en minister, Maandag gegeven, be-
vat eigenlijk in ieder woord pijnlijke on-
zekerheid.

De verhouding tusschen gemeentebe-
stuur en maréchaussée is hier ook in het
geding. Er is reden te vragen of men zich
moet verwonderen over de herbenoeming
van den burgemeester en of er verband
bestaat tusschen deze herbenoeming en
het optreden tegen de maréchaussée.
Lag in de verhouding tot het gemeente-

bestuur aanleiding tot het buiten wer-
king stellen van de brigade, zoo ja, hoe
lang was dan die slechte verhouding be-
kend en hoe denkt de minister nu verder
betere verhoudingen te waarborgen?
De interpellant herinnerde vervolgens

aan de vele beschouwingen in de Neder-
landsche pers, waaraan hij zoo sober mo-

Op het Binnenhof was het merkbaar gelijk, naar hij aankondigde, eenige op-
dat er dezen middag in het parlement iet~ merkingen wilde vastknoopen zonder
bijzonders te doen was. Bij den ingang sensatie en zonder beschuldigd 'te willen
stonden nieuwsgierigen het aanrijden en worden van anti-clericalisme. Men moet
komen aantoepen der Kamerleden gade te echter bepaalde gedragingen niet zonder
slaan en fotografen deden herhaaldelijk meer op bepaalde overwegingen pogen te
hun werk. Ook voor de publieke tribune verbloemen of aan de openbaarheid te
w~s een belangstelling, welke de capact- onttrekken.
telt verre overtrof. Voor het zuiveren van de z.g. onder-
ToeYol~e heer Drop het woord verkreeg wereld heeft de maréchaussée lof en on-

om mintster Goseling, die alleen achter derscheiding gekregen, nu zijn een ban-
de regeerirtgstafel had plaats genomen kier" en een industrieel gearrestee;d. De
over zijn beleid in de Ossche zaak te in~
terpeleeren, waren beide tribunes dan ook eerste is losgelaten, de arrestatie van den
overvol en ook de Kamer was vrijwel vol- tweede zou consequenties kunnen hebben
tallig opgekomen. ~?or notabelen en mogelijk voor geeste-
De interpellant stelde de volgende vra- Iijke ambtsdragers. Indien de berichten

gen, welke hij uitvoerig toelichte: dienaangaande juist zijn en waarheid
1. Welke zijn de niet wel te verant- bevatten, is de toestand daar toch beden-

woorden uitingen in sommige persorga- kelijk. In "De Tijd" wordt al geschreven,
nen, die tegenstellingen hebben gescha- dat de maréchaussée maar één zaak, en
pen tusschen de brigade der Koninklijke dat bij vergissing, tot oplossing heeft ge-
Maréchaussée te Oss eenerzijds en andere bracht en verder louter vergissingen heeft Hij werd het eerst gnnengd, na half
organen van bestuur en politie anderzijds begaan. Februari, in de strafzaak tegen den fa-
welker aanwakkering niet kan worden ge~ Onzekerheid in de justitie heeft onrust brikant te Oss. Deze za3k heft haar nor-
duld? veroorzaakt. Het Nederlandsche volk maal verloop. Het vooronderzoek is al
2. Sinds hoelang is uit verbalen en rap- wensent gelukkig niet, dat met tweeërlei behoorlijk gevorderd en aan ontslag uit
porten gebleken, dat bij het opspormgs- maat wordt gemeten. Daarom is open- de voorloopige hechtenis van den ver-
onderzoek door de Kon. Maréchaussée te hartige opening van zaken zeer noodza- dachte is nimmer g,dalCht.
Oss methoden werden toegepast, waardoor kelijk. In dezen heeft de brigade een lofwaar-
rechtmatige belangen van burgers op Antwoord dige activiteit aan den dag gelegd. Een
pijnlijke wijze werden geschonden zoodat l der slachtoffers had moed gevat en ging
het onverwijld geboden was, maatregelen . M.~n.'u;te-rG o. s. e ....\. "'- y" na.a.,,~ wierl naar de politie. Toev:;Jlig kwam ze bij de
te nemen On\. het ve-réschte evenWiCht. te( mmId. deis de m.Intster van Defensie hat maréchaussée en niet bij de gemeente-herstellen ? _ plaats genonJen, in suiernlooee stilte aaz -.,>ou"\.1.e.

3. Welke bepaalde feiten, gebeurtenis- gehoord, ~as dankbaar over de zaaK-OS., An.çlez:~geoourteniS,5,.,.il-en c."-'~.-~ -
sen of gedragingen hebben aanleiding ge- z.~o spoedig te kunne~ spreken. Natuur- tieobei: met 'deze zaak niets .te maken.
geven tot het besluit om aan de brigade lIJk k~n het ?ommum~ue met all.e op: Men heeft een verkeerde sfeer hierom ge-
Kon. Maréchaussée te Oss opdracht te ge- helderrng vel.strekken, mede daarom is hangen. Verband met andere zaken is
gen, zich tot nader order van opsporings- door het omgaand beantw~?rden van lichtvaardig, insinueerend . gelegd. Dit
diensten te onthouden? de vra!?en van den h.eer WIJn~oOp, de heeft ook ·een der onderzoekende wacht-
4. Wat is den minister bekend van de weg geeffend voor.~e mterp~l~atIe. meesters gerelateerd. voor: de sensatie

verhouding tusschen gemeentebestuur of In N~~erland ZIJn de n:mlsters na~r van de olievlek is dus geen aanleiding,
gemeentepoütie en de leiding der brigade twee ZIJden verantwoo~dmg schuldI~, constateerde de minister.
van de maréchaussée te Oss, op welk tijd- aan het Staatshoofd en 1110l?e~lbaarh~ld De tweede zaak betreft de dusgenaamde
stip is een minder goede verhouding hem aan de volksvertegenwoordigmg. HIer "bankier", die in werkelijkheid makelaar

. . heeft het volk met te ZWIJgen over de en assurantiebezorger is.
bekend geworden ~n welke maatregelen daden der regeering. Zijn verantwoording, Op Zaterdag 19 Maart te drie uur is hij
s~elt de minister zI~h voor te nemen ..ten in beiderlei zin, zei de minister blijmoe- aangehouden en per motorzijspan naar de
einde deze verhouding op goede baSIS te dig te dragen. kazerne .vervoerd ~mder b~venmatig.e be-
regelen? . . . Er is in dezen wel eenige bezinning langstelltng. Om VIer uur ving de hutszee-

5. Acht de mlms~er .h~t utt e~n .O?g- noodig. De interpellant is sober geweest, king aan, de officier van Justitie was dan
punt van a~gemeen JustI~Ieel beleid JUISt, doch niet geheel Nederland heeft de lOOk toen niet op de hoogte van de ar-
ll:'l o~standIgh:eden als die te Oss aanwe- nuchterheid en het vereischte evenwicht restatie en inbeslagneming. Maandag 21
ZI,gZIJn, ~e brigade der K~n. M~réchaus:-· bewaard. De regeering wijkt niet voor Maart lazen officier en rechtercommis-
see survelllanc.~- en bewak~ngsdlenste? ~e I gerucht en verdachtmaking, aldus de mi- sariS. het in de ochtendbladen. De inbe-
laten doen, blIJk?~ar ook .~n het ter~ItOlr nister, die vervolgens opening van zaken slagneming is volkomen voor verantwoor-
der geme;ntepolItIe, terwijl de brigade aankondigde. delijkheid van den wachtmeester als
h:~ar ~oomaamste t.aak, waar:voor ZIJ d;S- Van de brigade Oss wordt -h.et personeel hulpofftcier gekomen.
tijds IS versterkt_, l:'liet mag uitoerenen. overgeplaatst, tot nader order moet het Op 28 Maart, na sluiting van het voor-

6. Moet de minister met er~ennen, ~~t zich van opsporingsonderzoek onthouden, onderzoek, is de verdachte buitenvervol-
het gevoel van .rect:~szekerheld kan ZIJn Er blijft in Oss een brigade, van gelijke gingstelling beteekend. De conclusie is
a3:ngetast door 111~~'IJpenop een oogen- sterkte. dus duidelijk dat hier lichtvaardig was
blik, ~at gerechteluk onderzoek w.erd ge- De aanleiding tot het ingrijpen betreft opgetreden. Na negen dagen was deze
d~an m a.nde~e krmgen d~r bevolking dan gevallen van ernstige fouten. De minister eerst zoo geruchtmakende zaak finaal
die, waarm sinds 1935 mI~drIJven werden kon natuurlijk niet alle dossiers hier me- afgeloopen!
opgespoord .~n tot ber~~h~ll1g gebracht en dedeelen...... Men had bovendien valschheid in ge,.
op welke WIJze stelt hIJ ZIch d3;n vo~~ de De heer Ros t van T 0 nni n- schrifte willen construeeren met een nota
waarborgen voor rec!-·ltszekerheld gelijke- gen: Pas op dat ze niet zoek raken! uit 1931 waarin een vergissing voorkwam,
lijk voor alle bevolkingsgroepen te her- De heer Albarda: U denkt aan Duitsch- welke r~eds lang geredresseerd was. Voor
stellen of te versterken? land en Oostenrijk, u bent hier echter een beweerde verduistering ten nadeele

in Nederland! van 'n wetenschap wilde de maréchaus-
Maar, aldus de minister, er wordt in sée een archief tot 1600 in beslag nemen

dezen opgetreden zonder aanzien des (V reu g de).
persoons. Zoo was ze op hol.
Scherp keurde de .minister het af, dat De "zaken" tegen twee geestelijke be-

de Koninklijke onderscheiding voor de dienaren te Oss kwamen voort uit het ver-
brigade telkens in het geding wordt ge- hoor van eenige getuigen. Eenigen hier-
bracht. Van de 20 man uit 1935 zijn er van waren in Den Haag - dat hierom
nog slechts vier over en hiervan zijn er niet minder is! - maar de verdachten
twee gedecoreerd. Overigens maakt zelfs waren toen nog nimmer gehoord. Desge-
een onderscheiding een mensch niet vraagd werd den minister medegedeeld
feilloos.. dat dit niet kon, omdat er nog geen ver-
Voorts critiseerde de minister het, dat dachten waren.

gepoogd is, der regeering het corps ma- De verklaringen van de in de eerste zaak
réchaussée uit de hand te wringen. gehoorde vrouw leverden geen aanwijzing
Schuldig zijn degenen die het corps of van een strafbaar feit op en de tweede,
een of enkele mannen met ma- zaak dateerde uit 1918-1922 en was in
telooze lof verheerlijken. Ook in dezen ieder geval verjaard. Er is nimmer sprake
moet de regeering voor evenwicht zorgen, geweest van arrestatie van een of de twee
vooral in het belang van het personeel. pastoors. De desbetreffende wachtmeester
Er is ook gepoogd, tegenstellingen te verhoorde "in het algemeen belang".

construeeren tusschen de ministers van De andere zaak tegen den tweeden
Justitie, Defensie en Binnenlandsche Za- pastoor was in 1931 reeds gedeponeerd. In
ken. Hiervan is niets waar. Den herbe- 1938 kwam echter een getuige, die in 1931
noemden burgemeester heeft het niet van niets zeide te weten, opeens met ver-
aan tact en voortvarendheid ontbroken halen over wat in 1922-1925 gebeurd zou
en met mijn ambtgenoot van Defensie is Zijn. Een in 1931 dertienjarige jongen, die
in dezen ook steeds volledige sameuwer- toen niets kon verklaren, is nu weer ge-
king en . overeenstemming geweest. De hoord in bijzijn van den kroongetuige,
minister van Defensie is van den aanvang iemand met 18 veroordeelingen achter
op de hoogte gehouden. De verantwoor- den .rug, een der beestachtige individuen
delijke chefs hebben bij de mutaties de van Oss, gelijk de maréchaussée zelf heeft
leiding gehad. In de "gedrukte dag- verklaard.
schrifturen" ontbreekt soms de humor Er is gezegd, dat het onderzoek in de
niet. Zoo zei gisteren een krant, dat Jus- zaken onder druk van hoogerhand niet is
titie en Defensie op voet van oorlog leef- doorgezet, doch op 24 Maart verklaarde de
den. wachtmeestr, dat de verdachte niet was
Na deze uitvoerige' inleiding kwam de gehoord in overleg met den officier van

minister tot de eigenlijke feitelijke aan- Justitie, op 26 Maart. had hij een bespre-
leiding tot zijn ingrijpen. king bij den orncter.en op 29 Ma9,rt ver-

's G I' a ven hag e, 7 April. - De in-
terpellatie-Drop over de gebeurtenissen
in Oss heeft hedenmiddag in de Tweede
Kamer ruim vier uren gespannen aan-
dacht gehad van allen, die deze parle-
mentaire gedachtenwlsseüng, hetzij bene-
den in de zaal, hetzij van den hooge, heb-
ben bijgewoond.
Vele leden hebben aan de discussies

deelgenomen, welke ten slotte niet geleid
hebben tot een concrete uitspraak van de

'"
De meeste leden bleken, nadat mirlister •

Goseling tweemaal zijn beleid had verde-
digd, geen aanleiding meer te hebben tot
het verder formuleeren van critiek ten op-
zichte van zijn optreden jegens de briga-
de der Koninklijke marechaussee te Oss.

Zijn. antwoord in eersten termijn voort-
zettend, verklaarde de ministe, dat hij
zich geruimen tijd van te voren op de
hoogte had laten houden overlde gedra-
gingen van deze op hol geslagen brigade
en haar Ierding. Ten slotte was ingrijpen,
ook in het eigen belang Van die menschen,
noodzakelijk. Vrijdag jl. heeft de inspec-
teur der marechaussee alle dossiers bestu-
deerd en Zaterdagavond heeft deminister
de zaak met hem besproken, nadat in-
middels op 1 April (vreugde) tie opspo-
ringsbevoegdheid tijdelijk was stopgezet.
Dit gold dus alleen den opsporngsarbeid,
de mannen zijn niet geconsignelrd gewor-
den. Thans worden de mutatbs uitge-
voerd en over eenige dagen isle gereor-
ganiseerde brigade weder in vo e functie.
Vervolgens kwam de ministe tot de ca-

tegorische beantwoording van e gestelde
vragen, waarbij o. m. nog bleet, dat hij
gedurende acht dagen zich metdeze zaak
had beziggehouden, alvorens zl,terdag in
te grijpen.
Ten slotte betoogde de mlnsar. dat de

eer van het Korps Marechausee niet is
aangetast, zoo voelt men het bk in het
korps zelf. Ook de regeering leeft niet
minder vertrouwen in het korp, doch zij
zal niet dulden, dat dit vertrawen ge-
schokt wordt door gewroet vanpuiten af.
De regeering heeft dit Instrumnt thans
misschien meer dan ooit ten vde noodig.
Daarnaast moet er zijn, volle rkenning
van de rechten der burgers. Mo~het on-
derling vertrouwen tusschen egeertng, !
korps en volk door deze discusasversterkt Ii
zijn, besloot de minister.

Interpellant niet tevrr~n
De heer D I' 0 P was verwlnlerd over

het opduiken van allerlei bij onstige ge-
beurtenissen in het antwoordi-n den mi-
nister, zoo de mededeeling ovrnet jeugd-
werk en andere, weinig recaü zaken.
Kende de minister deze zalll:een half-

jaar geleden al, zoo niet, warom dan nu
opeens dit krachtig optreden!
Er is eigenlijk maar één ailment voor

den krassen maatregel geblsn: de wij-
ze van verhooren in bepaal' zaken. De
minister had zich in ieder gElIveel kun-
nen besparen door mlnder sntaan in te I

grijpen. Dan was zeker mi~r rumoer
ontstaan en veelonrust voorenen.

Zijn de rapporten den mi$er alleen
geleidelijk ingezonden door tin procu-
reur-generaal, of is eerst all~i mate-
riaal tegen de brigade verzarnä en van
andere zijde ingezonden? Is erlnstreeks
26 Maart een conferentie geest, van
halfdrie tot elf uur, van den ocureur-
generaal met de Maréchaussée.aarbij de
proceur-generaal gepoogd zou bben, be-

paalde rapporten terzijde te doen leggen
en onderzoekingen te doen beëindigen?
.Zal voorts ten aanzien van de briga-
de-Oss alleen een corrigeerende maatregel
worden toegepast? Er is ongetwijfeld geen
enkele aanleiding om den schijn te ves-
tigen, dat sommige manschappen door
den loop der gebeurtenissen extra zouden
zijn getroffen.
Telkens weer krij gt men een indruk van

strijd tusschen de locale politieorganen te
Oss. Is het niet zoo, dat de procureur-
generaal zich bemoeit met de taak en be-
voegdheden van den districtscomman-
dant der Maréchaussée?

Waarom "toevallig"?

De heer Wen del a a I' (lib.) was thans
dubbel verheugd, dat deze interpellatie op
zoo korten' termij n gehouden is en was
den minister erkentelijk voor de duide-
lijke en afdoende inlichtingen, welke hij
heeft verstrekt. Enkele kantteekeningen
moeten echter wel gemaakt worden.
Waarom kwam een klaagster "toeval-

lig" bij de maréchaussée? Kan men in
Oss niet meer vertrouwen in dit korps
hebben dan in de politie? De minister
heeft uit de dossiers enkele gevallen me-
degedeeld, maar zijn de betrokkenen ook
op die dossiers gehoord? stàan in dit op-
zicht alle Ierten vast? Ir! der kringen der
mad ecnauss ~ bestaat ont~vredenheid
over dit ve zamelen van :veo~vens door
Justitie-autoriteiten. f ~.
Deze zaak moge thans zijn afgedaan

het is verheugend, dat de eer van het
korps onbevlekt is gebleven.
De heer Ros t van Ton n i n gen

(n.s.b.) had wel gedacht, dat de interpel-
latie zoo zou verloopen, dat hoort bij het
systeem. De heer Drop en de minister wa-
ren het bij voorbaat al eens! (1' u moe r).
De N.S.B. vertrouwt dezen minister als
vertegenwoordiger van het politiek ka-
tholicisme, niet. De onpartijdige maré-
chaussée is der R. K. Staatspartij een
doorn in het oog. Thans heeft de minister
in strijd met Zijn eed, het korps het ZW:ij~
gen opgelegd. Met groote hartelooshetd
jegens de meisjes, wier levens is geschon-
den (I' u moe r, ge ham e r) heeft de
minister geantwoord. Waarom laat de
minister de dossiers niet inzien? Niet wij',
de minister heeft de Koningin in het de-
bat betrokken.
Natuurlijk gaat de heer Drop de maré-

cha ussée te lij f (d a ver end e v I' e u g-
d e).
Mijnheer de voorzitter, wilt u dit luid-

ruchtig gezelschap tot de orde roepen?
(gehamer).
De insinuaties over hardhandig optre-

den moeten bewezen worden of ingetrok-
ken.

Onder luid gehamer roept de voorzitter
daarna den spreker tot de orde, wanneer
deze over "de hooge onderwereld" spreekt.
De heer Ros t van Ton n i 11-

gen: de minister heeft slechts stame-
lende verontschuldigingen gemaakt. De
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arrestatle van den bankier geschiedde
met medeweten van den procureur-gene-,
raal. Men moet nu niet trachten door fu-
tiflittEHtler:ddeaandhacht van de hootdzaak
a 'e el en. Wac tmeester De Gier, zelf
een trouw katholiek, achtte zich verplicht,
een pastoor te arresteeren. Hiertegen rees
verzet bij den officier van Justitie en toen
De Gier niet wilde wijken, is de minister
in de zaak gemengd.
Het optreden van dezen minister is on-

duldbaar. Wie het wèl meent met de
rechtszekerheid in ons land moet zijn af-
treden eisenen en het heengaan van het
geheele kabinet. Wanneer de Kamer ge-
noegen neemt met een dergelijke behan-
deling van deze zaak, stelt zij zich buiten

'het volk.
Als clan op de publieke tribune applaus

, klinkt, terwtjl twee mannen daar met uit-
gestrekten arm eenige malen "bravo, hou-
zee" roepen, geeft de voorzitter last de
tribune te ontruimen, hetgeen vlot ge-
schiedt.

Als de rust is teruggekeerd, constateert
de heer v. d. G 0 e s Van Nat e rs
(s.d.), dat een geruchtmakende Iiquidatie
als van oe zaak-Röhm in Duitschland,
gelukkig hier te lande niet mogelijk is.
Spr. hoopte, dat de minister geen voet

zal geven aan verfoeilijke anti-katholieke'
tendenzen. Tegen de twee geestelijken wa-
ren eenige aanwijzi:ngen gerezen, zij het,
dat zij niet strafbaar waren. De wacht-

, messter zag' zelf ook in, dat er geen straf-
rechtelijke vervolging kon geschieden.
Waarom heeft de minister nu met zooveel
éclat Ingegrepen? Wil de minister nog
eens uitdrukkelijk verklaren, dat ook ten
deze in Nederland nimmer onderscheid
gemaakt zal worden tusschen de burgers?
De heer T r u yen (r.k.) was door

doen minister volkomen bevredigd. De
mtsstanden te Oss mag men echter niet
, in verband brengen met de RK. Staats-
partij. De' geestelijkheid streeft er naar
de jeugd van zedebederf af te houden en
de Brabantsche jeugd steekt niet ongun-
stig .af bij die van andere industrreele
centra.
De geestelijken hebben dezelfde rech-

ten als andere burgers, doch buitengewo-
ne voorzich jgheid was in dezen geboden,
omdat de hoogheid van de geestelijkheid
een van haar Kostbaarste goederen is. Dat
a'l~ VOl ~htig ~id ,'üei, in acht 'l.1:l !:teno-
men, el ~eoLeken. Van Gestapo-me-
thoden is me. in Nederland niet gedïend.
De heer w_ ers ten (Staatk. Ge-

ref.) vervolgens had natuurlijk weinig
goeds te zeggen van het optreden van "de-
zen roomsenen minister". SpI'. stelde de
verdiensten van de maréchaussée in het
licht en herinnerde aan de onderschei-
ding door de Koriingtn. De maatregelen
van den minister staan niet in verhou-
ding tot de fouten in het optreden van de
maréchaussée. Het gold roomsche pries-
ters, daarom heeft de 'minister 'ingegre-
pen - onmlddellijk werd. de maréchaus-
sée toen het ZWijgen opgelegd. De minis-
ter heeft in strijd met het Nederlandsche
recht gehandeld en dr. Colijn verzet er
zich niet tegen. Dat is het gevolg van de
coalitie. Hier zijn Nederlandsche 'burge~s
onttrokken aan den Ned-erlandschen
rechter. Het gebeurde te Oss moet het
protestantiscbe volk van Nederland de
oogen openen!

De heer w ij n k 0 0 p (c.p.n.) betoogde, '.
dat het er om gaat, of het nu buiten kdjf
Is dater hier te lande geen afzonderlij k
r~cht geldt voor geestelijken. Deze zaak
blijkt niet te betreff~n het corps mare- ,
chaussee als zoodanig, doch bepaalde
personen. Of het nu noodig 'was, op te
treden tegen de geheele brigade zooals ge-
beurd is stond voor spr. nog niet vast. In
Necterla~d moet voor iedereen gelijk recht
gelden eli. blijven gelden.
De heer Joe k e s (v.d.) meende, dat de

inte.rpellatie verhelderend heeft gewerkt.
Men had zich afgevraagd van sommige
. zîjden of deze minister hier juist ingre~p,
omdat en zoodra er katholleke geestelij-
ken in het spel wa~en. ....
. De minister heeft echter duidelijk ver-
helderende medeoeelingen gedaan. De
zaak tegen den tndustrreel blijkt op zich-
zelf te staan, de zaak tegen den z.g. "ban-
kier" is reeds afgeloopen, tegenover de
geestelijken is voor een strafvervolging
geen aanleiding. Het is te betreuren, dat
de heer Kersten, zelf geestelijk bedienaar,
gesproken heeft zooals hij gedaan heeft.

Eén punt was spr. niet duidelijk, waar-
om heeft de minister uit eigen initiatief
moeten ingrijpen? Waarom heeft de di-
recte ener, de procureur-generaal, niet
ingegrepen en geen maatregelen voorge-
steld? Heeft de minister den manschap-
pert der brigade-Oss een zwijgplicht op-
gelegd? . .
Van nat.-soc. zijde moest men zich in

deze zaak beperking opleggen. ~?dat sy-
steem is geen plaats voor GpenllJk herst~l
van het rechtsgevoel. Bij de demoeratie
is dit gelukkig anders.
Met'den heer Kersten had de heer D e

Gee I' (c.h.), die overtuigd was dat de
minister naar eer en geweten gedaan
heeft wat hij zijn plicht achtte, een ap-
peltj e te schillen. De heel' Kersten heeft
maar als een axioma aangenomen, dat de
minister het kanoniek recht ZO\l hebben:
d.oen praevaleeren en dat de ,pr,otestant- j
sehe partijen der rechterzijde nu om co~-
litiebelangen zouden zwijgen? Wat zijn
rl:ü ~Q.9~ spinr~ggen1 _ ~_._ •.\_ .....I_....~

•

Op zien-komen-spelen in gevallen als te
Oss is niet verantwoord. Op een gegeven
oogenbltk moest worden ingegrepen. In
deze zaak zijn alleen gebruikt de eigen
rapporten en verbalen der marechaussee,
van de mensch en zelf. Hier was geen re:"
cherche-arbeld van de eene politie tegen
de andere. Er is alle overleg gepleegd met
den· procureur-genraal te 's-Hertogen-
bosch.
Op 26 Maart is een bespreking gehou- '

den ten parkette met een der wachtmees-
ters, maar hoe weet men dit als er zwijg- I
plicht zou zijn? Inderdaad is dien dag de
wachtmeester in kwestie orrtbodén en er I

is een lang, zoo men wil, verhoor geweest,'
o.m. over de zaak tegen een der geestelij -
ken. Van pressen is geen sprake geweest.)
OP 24 Mp.art had hij reeds ingezien, de,
zaak niet te kunnen doorzetten.
De manschappen gaan nu eens een'

tijdje uit elkaa, maar er blijft een even
sterke brigade te Oss. De procureur-gene-,
raal bemoeit zich niet met zaken, welke
hem niet aangaan zooals de dienstindee-
ling. De minister waarschuwde voorts
voor wat hij noemde "ondermijnende lof".'
De minister zou tegenover den heer Rost

van Tonningen volstaan met een "vrien-
delijkheid": een interpellant zendt nu
eenmaal uit hoffelijkheid steeds zijn vra-
gen te voren in, men was het te voren dus
niet eens geworden in deze zaak. Overi-
gens heert deze afgevaardigde dingen be-
weerd, waarvan hijzelf zeide, de bewijzen
nog niet te hebben.
Ten slotte besprak de minister nog eens

de zaken der geestelijken en den zwijg-
plicht.

Minister weder aan 't woord

Minister Gos eli ng was erkentelijk
voor de ondervonden blijken van geloof in
zijn goede trouwen vertrouwen in de re-
delijkheid van zijn optreden.

Er waren geen aanwijzingen voor straf-
bare feiten ten laste van de beide geeste-
lijken; hi,ermede wilde spr. verder niets
zeggen omtrent het eventueele overige ka-
rakter va hun beweerde handelingen.

Strafrecht geldt voor ieder
Bij een overigens sterke zaak

wenschte de minister zich niet van
zijnpH ht te laten afbrengen door de
mogelij eid van een valsenen schijn
tegen zlChte krij gen. Het wetboek van
Strafretht bestaat en geldt nog, en
zoolan dit het geval is, zullen ook
geestel ken niet anders dan andere
burgersbehandeld worden.
Voor de marechaussee heeft steeds ab-

solute zIjgplicht gegolden, doch reeds
sedert 1 35 werd er te Oss veel te veel ge-

n die bestaande plicht is den men-
I cr-: ~~.ac.bc.

De ee D I' 0 P verklaarde nadrukke-
lijk, over de 8-urige bespreking ten par-
kette geen mededeeling te hebben ont ..
vangen van de marechaussee en vroeg
voorts ernstige aandacht voor moreele be-
scherming voor vrouwelijk fabrieksperso-
nee1. Aan de activiteit der gemeentepoli-
tie is zachtst gesproken in dezen toch wel
twijfel gerezen.
Volgers den heer Ros t van To n-

ni n g en waren de politieke partijen het
weer eeis eens, houdt de minister de dos-
siers voir de Kamer gesloten en is de
zwijgpli(ht voor de márechauchaussee
versenept ten behoeve van bepaalde per ..
sonen.
De minister heeft de Kamer onvolledig

voorgelicht en deze neemt hiermede ge-
noegen:Weerlooze meisjes zijn verkracht,
maar in de democratie is geen reent.
Natmwlijk hield de heer K ers ten

aan zijn oomsche aanmatiging vast, het-
geen hen een nieuwe reprimande van den
heer De Gee r bezorgde: de minister
is-alleen opgekomen voor de rechtszeker-
heid, dit is nu wel gebleken.
De minister had geen behoefte aan een

derden termijn en daarna heeft de
v oor i itt e r te ruim 5 uur de inter-
pellatie~esloten met een woord van dank
aan del minister en daarna de vergade-
ring ge~oten.
Tot DL Paschen gaat de Kamer nu naar

huis.

NEDERL. INOIE
INT;RNATIO'NALE RUBEWIJZEN

Het ~gemeen secretariaat 'van den Vol-
kenbord heeft het plan om voor de inter-
nattonde rijbewijzen van automobilisten
in alle anden ter wereld een nieuw model
in te ven.
De rrdische Regeering ontvingt, korte-

lings, raar wij in de "Javab." lezen, een
, schrljvei van het Volkenbondssecreta-
riaat, Vjl-trinhaar meening hieromtrent
werd giagd. De nieuwe modellen wer-
den eVl;jl ens ontvangen.
Van ~, ische zijde zal naar alle waar-

schijnli eid geen bezwaar bestaan te-
gen de~' voering dezer nieuwe interna-
tionale bewijsmodellen.

Ook r de internationale nummerbe-
wijzen automobilisten zal een uni-
form meel worden samengesteld.

KRCHTVOEDS£:L -
een heerlijke 1drank
met chocolade smaak. r
Een product van NESTLE.
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GEWEZÇH AMBTENAAR PROCEDEERT, TEGEN
DE 'INDISCHE REGEERIHG

nu zooals eischer terecht stelt in het der-
de' "aangezien" der dagvaarding, bij be-
slui vall ciiunze}!fden bewindsman van 3

'd d Rl' ff '" ; Januari 1929 is bepaald, dat eischer zal
~iet den ambten. ar worden lkzaam gesteld voor. den tijd

Medan te 0 ts aan 11 van zes jaren als a_mbtenaar voor d~.Chi-
neesche Boekhouding tste klasse blJ den

De uitvoerige publicatie der cimele Belastings-Acc~lintan~.sdi~nst op.den voetI der K. V. R., zijnde blj dtt beslutt verder
procedure tusscnen; de Indische re- l bepaald als door eischer in het derde

,.aangezien" der dagvaarding is vermeld;
dat deze geWijzigde aanstelling van

eischer is geschied met z ij n u i t-
u ruk k è l ij kei 11 s tem min g, na-
dat tot hem van wege den minister van
Koloniën de volgende brief was gericht:

geel'ing als gedaagde en de vroegere
çouxernemerus-amotenaar te Medan
dr. A. N. W. Lorenzen trekt in breedeti

. kring belangstelling. In aansluiting
op gisteren publiceereti wij thans het
tweede stuk odn het vonnis dat de
Raad van Justitie bereids wees en
waarvan in ons blad van Zaterdag het
slot volgt.

Niet ontvankéliik verklaard I
' Eischer~ stellingen motiveerden v?l.gens
het vonrüs van 'den Raad van Justitie te
Batavia de vordering niet en wel om de
volgende redenen:
. dat toch, gelijk tusschen partijen reeds
vaststaat, krachtens hierbij in afschrift
overgelegd vonnis van den Residentie-
rechter te Batavïa dd. 12 Maart 1935, be-
krachtigd door den Raad van Justitie te
Batavia bij vonnis van 28 Juni ]935, de
wettelijke regeling der arbeldsovereen-
komst, zooals deze is vervat in de artike-
len 1601 en volg. B. W., niet op de tus-
schen partijen bestaande verhouding van
toepassing is; .
dat uit eiseners sterling, dat hij on-

rechtmatig tusschentijds zou zijn ont-
slagen - waaraan eischer zelf toevoegt
dat hem bij dat ontslag een nadere door
hem genoemde schadeloosstelling is uit-
gekeerd -, geenszins volgt, dat hij reent
zou hebben op een grootere schadeloos-
stelling dan hem is toegewezen en
eisener in gebreke blij ft eenig feitaan te
voeren ,waarop die aanspraak op een
hoogere schadeloosstelling zou kunnen
worden gegrond, zijnde eisener blijkbaar
van meerring, dat deze aanspraak volgt
uit art. 1603q B. W., hetgeen, zooals reeds
gezegd, niet het geval is;
dat eischers vordering dus n iet

o n t van k e I ij k dient te worden ver-
klaard;
dat, wat de bewijsbaarheid der vorde-

ring betreft, gedaagde vooraf opmerkt,
dat de dagvaarding wemelt van misstel-
lingen en misrekeningen;
dat gedaagde erkent het gestelde in het

eerste "aangezien': der dagvaarding, be-
halve voorzoover betreft het tweede ge-
deelte daarvan, zijnde in 'het in dat "aan-
gezien" genoemde, besluit van den minis-
ter van Koloniën alleen een aanvangsbe-
zoldiging genoemd - naast een voorloo-
pige bezoldiging en andere voordeelen,
die aan ..eischer .werden toegekend, doch
voor dit proces niet-terzake doen - doch
niets bepaalt omtrent vernocgingen van
bezoldigingen als door eischer genoemd,
hoedanige verhoogtrigen nimmer aan
eisener zijn toegekend; .
dat het besluit Van den Minister van

Koloniën dd. 28 November 19'28voor deze
zaak van weinig of geen _bel~llg meer is,

dat hem in de eerste plaats is kwijt-
gescholden de verplichting om hem ver-
strekte uttruseingskosten aan het Land
terug te betalen, .tenwij! hem voorts
naast een evenredig deel van de hem bij
algeheele beëindiging van het dienstver-
band toegezegde gratificatie, welk. even-
redig deel bedroeg 3 "10 maand-salans
verminderd met de . algemeen geldende
korting, of wel f 1.800 minus f 306 =
f 1.494, bovendien nog is uitbetaald, als
tegemoetkoming voor de tusschentljd-
sene verbreking van het verband, twee
maanden salaris verminderd met de al-
gemeen geldende korting of wel f 1.000
minus f 170 = f 830, zoodat etsener bij
die gelegenheid heeft ontvangen in to-
taal het bedrag van f 2.324 (buiten en
behalve de hem tevens uitgekeerde gel-
den, die te zijnen name te goed geschre-
ven waren vermeerderd met de daarop
gevallen rente, in totaal bedragende
f 2.742,30);
dat de door eisener in het veertiende

"aan~ezien" opgestelde schadebereke-
ning, . zooals hierboven reeds betoogd
.werd, op geen enkelen deugdelijken grond
berust, terwijl wat die berekening zelve
betreft gedaagde opmerkt:
ad a: dat onbegrijpelijk is de datum

10 Februari 1936, -terwijl wanneer men
aanneemt, dat etsener bedoeld heeft hier
te SChrijven 10 Februari 1935, dan nog
niet duidelijk is, hoe hij komt aan het
totaal van 181/3 maand, na toch het tijd-
vak 1: Juli 1933 tot 10 Februari 1935 telt
19 en eenderde maand;
ad a, b en d. dat eischer ten onrechte

geen rekening houdt met de algemeene
salariskorting;

.Verder oordeelt de Raad: ad c dat de aldaar omschreven vergoe-
dat wat het zevende "aangezien" be- ding veel te' hoog is geraamd; ,

ad e dat etsener overeenkomstig artikel
treft, gedaagde alleen kan erkennen dat 8 Iid 7 der K. V. R. tim. 23 Juni 1936 recht
ook op etseners bezoldiging zijn toegepast. heeft gehad op-vrijen overtocht t wee de
.de voor alle Landsdienaren bevolen alge- 'klasse naar Nederland, gelijk hem bij zijn
meene kortmsen van 5%, 10% en 17%; ontslagbesluit is medegedeeld, doch et-

,,'s-Gravenhage, den 28 December 1928.
Den heer A. N. W. Lorenzen

Friedensallee 63 II
Altona a/Elbe (Duitschland).

Ten vervolge op het dezerzijdsch schrij-
ven van 30 November j.l. no. 1707/B.1., heb
ik de eer u namens den gecommitteerde
voor Indische Zaken mede te deelen, dat
ingevolge van de Indische Regeering na-
der ontvangen berichten U desgewenscht
kan worden uitgezonden op de volgende
voorwaarden.· .

De uitzending zal geschieden met toe-
. passing van de z.g. Kort- Verband-Rege-
ling, van welke regeling een afschrift
hierbij gaat.
De voornaamste afwijkingen van de

voorwaarden, waarop U ter beschikking
van den Gouverneur-Generaal van Ne-
derlandsch-Indië i'sgesteld (zie de Minis-
t.erieele beschtkking dd. 28 November [.L
Commissariaat voor Indische Zaken af-
deeling B, Eerste bureau no. 9 en het de-
zerzijdsch schrijven dd. 12 October j.l. no.
6073/B.1.) zijn:
, Ie. 'de duur van het dienstverband be-
draagt zes jaren;
2e. boven de normale bezoldiging

wordt U toegekend een "Kort-Verband-
Toelage",. welke 10% der normale bezol-
diging bedraagt, derhalve f 50.- (vijftig
gulden) 's maands (zie artikelSder re-
geling) ;
3e. nadat het verband ten volle is uit-

gediend wordt een uitkeertng genoten van
vijf maanden der laatstgenooten bezel-
ging (zie artikel 8). Voor het overige ver-
wijs ik U naar de regeling.

Gaarne zal ik van- U vernemen of U
wenscht, dat Uwe uitzending alsnog gere-
geld wordt overeenkomstig de evenbe-
doelde voorwaarden; Uw vertrek behoeft
'hierdoor niet te worden vertraagd;

Het hoofd van Afdeeling B.
P. de Man."

dat gedaagde erkent het gestelde in het
vierde vijfde en zesde "aangezien".

Iedereen kreeg' kortingen

Ut;, Uë:tL U!j.\,A....""- __ ___ ... "'11-

rechte als gratiücame wordt vermeld
drtevürde maal laatstgenoten acttvitetts-

~alariè instede van "drie en drievijfde
maal laatstgenoten activiteitssalaris",
terwijl voorts 'aldaar onder letter c ten o.n-
rechte wordt gesproken van een salaris-
korting van 175 tristede van een salaris-
korting van 17%;
dat gedaagde erkent het gestelde in

het tiende, elfde en twaalfde "aangezien";
dat gedaagde echter ontkent het ge-

stelde in het dertiende "aangezien", zijn-
de het aan eischer gegeven ontslag recht-
matig geweest;
..dat .etscher aldaar rept van "de voor

opzegging geldende bepalingen", w~arbij
hij blijkens het slot van het dertiende
. aangezien" blijkbaar het oog heeft op de
i~1het B.W. voorkomende bepalingen om-
trent het arbeidscontract, die, zooals hier-
boven reeds aangetoond, ten deze niet van
toepassing zi]n;

dat 'hier wel van. toepassing is cde
K. V. Jt. - deze regeling wordt hierbij in
afschrift .overgelegd, zijnde zij voorzoo-
ver .ol1derge~eekenden procureur bekend,
nergens gepubliceerd - in artikel 8 .van

'w.elke reg>eling het ree h t van
tussehentijdsch ontslag
a a n het Lan dis ge g eve n:

dat niet alleen deze KV;R. aan eischer
is toegezonden bij den hierboven woor~e-
lijk geciteerden brief, doch bovendien
reeds tevoren bij brief van 12 October 1928
van het hoofd der afdeeling B. van het
departement van Koloniën etsener uit-
drukkelijk er op was gewezen, dat de
Reg eer i n g . van Ned e r-
1 and s c h-I n d ië z i c h het
recht voorbehield hem
tusschentijds te ontslaan
onder door de Regeering zelve te bepalen
voorwaarden;

dat in artikel 8 lid 4 der K. V. R. tus-
schentijdsch ontslag als mogelijk ver--
ondersteld wordt, indien dit ontslag het
gevolg is van een omstandigheid onar-
hankelijk van den wil der Regeering ont-
~aan' '
dat;' teil tijde van het aan eischer ge-

geven ontslag (Juni 1933), gelijk van al-
ge eene be'6..endhe\d \1'" de Regeering
zich genoodzaakt zag's Lands personeels-
formatie zooveel als maar eenigszlns mo-
gelijk was in te krimpen, om~atde finan-
oiëele .positie van het Land dit noodzake-
lij k eischte; .

dat' etsener geacht moet worden dit
even goed te weten als ieder .ander;
dat het besluit, waarbij hem ontslag

werd gegeven (G. B. dd. 23 Juni 1933 no
7) dan ook aanvangt met de vermelding,
dat het in's Lands belang moet worden
geacht, dat eischer vóór het verstrij ken
van den termijn van zes jaren van zijne
werkzaamheden wordt ontheven;

datnu het aan eisener gegeven ont-
slag rechtmatig is geweest, hem ter-
zake geenerlei schadeloosstelling toe-
komt;

dat hem bij zijn ontslag bovendien,
gelijl~ hij erkent een schadeloosstel-
ling is gegeven;



)
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niet Oss
Dat hebben de pientersten dadelijk in de gaten
gekregen: men sloeg op de zak, maar men be-
doelde den ezel. Het leek wel of het om Oss en
den burgemeester van dit plaatsje ging, doch
dat was slechts schijn. Men stormde regelrecht
naar Rome.
Ons aller vriend dominee Kersten was wel zoo
welwillend dit duidelijk te zeggen ook. Er
heerschte "roomseh" recht, canoniek recht, ja,
de syllaabus - zoo zei de geleerde man het,
die den Syllabus (is lijst van door Pius IX
veroordeelde dwalingen) nooit gelezen heeft -
in het oude geuzenland.
Duidelijk zei het ook de Nederlandsche Goeb-
bels, alias Rost van Tonningen. Beiden geschei-
den van echt, beiden bewakers van de zedelijk-
heid der priesters. Nationaal-socialisten spreken
niet van Rome, zij ketteren tegen het "politiek
Katholicisme". Dat lijkt wat anders, maar is
hetzelfde.
Dan waren er de communisten, de liberalen, de
sociaal-democraten, die zich de gelegenheid niet
zouden laten ontnemen, schandaal te maken
tegen de Katholieken in het algemeen en tegen
de Katholieke Staatspartij in het bijzonder.
Natuurlijk was er ook "De Telegraaf".
Schooner dan ooit scheen de kans.
Een zedenschandaal in het Katholieke Brabant.
Brabant neemt wel de beste plaats in op de lijst
van de crimineele statistiek: het telt slechts
179 veroordeelde op de 100.000 inwoners, ter-
wijl het rijksgemiddelde 204 is, maar dat hin-
dert niet. Er is zoolang gesmaald op het "don-
kere Zuiden", dat de brave lieden boven den
Moerdijk gelóoven, dat de zedelijke verwilde-
ring daar het hoogst is. Maakte de nette N. R.
Crt. haar lezers niet duidelijk, dat die onzede-
lijkheid eigenlijk een natuurlijk gevolg van het
Katholicisme is? Wie zou daar ook aan twijfe-
len? De ware zedelijkheid leerden neo-malthu-
siaansche apostelen als Van Houten en van Gijn.
Het werd nog mooier. Katholieke priesters
waren ook zedelooze schobbejakken. De mare-
chaussees zouden die varkentjes wel wasschen.
Mussert en Moskou rooken clericalen-vleesch.
"Openbaarheid van Oss noodzakelijk",
schreeuwde de "Tribune" op 5 April. "Geeste-
lijken in het geding", tierde "Het Nationale
Dagblad" al een dag eerder.
Mooier kan het niet. Nederland zou ontwaken.
Men zou eens zien, wat voor tuig die Katholieke
Staatspartij eigenlijk verdedigde. Met koeien
van letters werden de katholieken bemodderd.
Tot er ineens bericht kwam, dat Den Haag in-
greep en aan de te Oss aanwezige marechaus-
sees de opsporingsbevoegdheid ontnam.

maar Rome
Dat was het allermooiste. Nu zou pas duidelijk
blijken, dat de vertegenwoordigers van het
"politiek Katholicisme" de vuiligheid bedekten
en de schoonmakers verdreef. Die schoonmakers
werden in de beginselvaste "Telegraaf" bezon-
gen en de priesters meteen bezwadderd:

"We grijpen daar, we grijpen hier,
We arresteeren een bankier,
We zoeken dó6r, door dun en di~,
Al zien we vaak een steelsehen blik;
Het deert ons niet: stééds recht door zee,
Dáárvoor zijn wij: Marechaussee.
En vèrder strijden wij den strijd;
De weg voert naar - de Geest'lijkheid;
Dàn - laat de hóógste macht ons los
En wij staan machteloos in Oss".

Asjeblieft : de "staatsgreeppartij" was al bezig
de macht te nemen. "Crisis in de regeering?"
vroeg Musserts dagblad op 5 April.
Moskou bleef niet achter: David Wijnkoop zelf
stelde vragen. De S.D.A.P., wier dagblad kolom-
men met dikke koppen aan de Ossche verdor-
venheid wijdde, kon niet achterblijven. De heer
Drop vroeg aan de Kamer verlof den minister
van Justitie te interpelleeren. Wij moeten er-
kennen, dat hij het fatsoenlijk deed.
Nu zou het ernst worden.

De interpellatie

Minister Goseling bleek zoowaar happig op een
interpellatie. Hij kwam in de Kamer met een
gezicht van: "Het is mij een genoegen met de
heeren van gedachten te wisselen". Er bleek
ook geen crisis in de regeering te zijn. Demon-
stratief ging minister Van Dijk, onder wiens
departement de marechaussees administratief
behooren, aan de regeeringstafel zitten. Zooals
minister Van Boeyen al even demonstratief den
burgemeester van Oss had herbenoemd, nog
vóór diens tijd om was.
De heer Drop stelde zijn vragen.
En minister Goseling antwoorddde.
Hoe hij antwoordde?
Wel, laat ons het woord geve1\.._aanmr. Wende-
Ia~~, voorzitter van de L~be:ale- Staatspartij,
vrijmetselaar, dus van huisuit zeker geen bij-
zondere vriend van den minister. Mr. Wendelaar
was eerlijk genoeg te zeggen:

Mijnheer de Voorzitter! In zijn overtuigend en
glashelder betoog heeft de Minister zijn afkeuring
uitgesproken over die uiterste elementen, die naar

aanleiding van het gebeurde te Oss wantrouwen
hebben gezaaid tegen de Regeering en die, niet-
tegenstaande zij over betere inlichtingen konden
beschikken, daarmee zijn doorgagaan. Ik wil be-
ginnen met mij bij die woorden aan te sluiten en
mij volkomen los te maken van dezulken. Ik wil
daarmee niets gemeen hebben
Ik ben den Minister zeer erkentelijk voor de dui-
delijke, uitvoerige en afdoende wijze, waarop hij
deze inlichtingen aan de Kamer heeft verschaft.
Wat hij gezegd heeft, was zoo duidelijk en over-
tuigend, dat men m.I, mag verwachten, dat nu
aan deze door sommigen tot een "relIetje" opge-
blazen zaak defiuitief een einde zal zijn gemaakt
Wanneer ik nu terugkeer tot wat iK aIs hoofdzaak
beschouw, hetgeen de Minister heeft medegedeeld
over de toestanden, welke er in Oss heerschen,
dan heb ik den indruk, dat de Minister hier den
maatregel, dien hij heeft genomen, tegenover de
Kamer volkomen heeft kunnen motiveeren. Daar-
mede is deze zaak hier, naar het mij voorkomt.
afgedaan.

Wat heeft de minister gezegd?
Vooreerst: de strafzaak tegen den directeur van
de Ossche fabriek, die beschuldigd wordt, on-
zedelijke handelingen te hebben gepleegd met
volgens de Arbeidswet minderjarige meisjes
heeft haar normaal verloop. De verdachte zit
in arrest en "er is nimmer aangedacht. hem er
uit te ontslaan". •
Daarmee is één leugen neergeslagen.
Vervolgens: deze zaak staat volkomen op zich-
zelf. Zij heeft niets te maken met andere zaken,
waarover gerucht ging.
Daarmee werd een tweede leugen neergeslagen.
al herhaalde de nationaal-socialist dien.
Verder: de zoogenaamde bankier werd op 19
Maart aangehouden; zonder machtiging werd
bij hem huiszoeking verricht. Op 28 Maart
stelde het justitieel gezag den man in vrijheid.
Zijn zaak is finaal uit. Jammer van de groote
koppen over "De schoonmaak te Oss" in Mus-
serts dagblad van 21 Maart.
Maar de geestelijken? De "zielenverdervers"
om te spreken met Musserts lasterblad van 5
April.
Twee echte pastoors werden beschuldigd on-
zedelijkheid te hebben gepleegd, "wat velen niet
of n we 'd etwij£een", schreef de keurige
liberale "N. Rott. Crt." van 8 April, die blijk-
baar onder Musserts en Moskous suggestie was
geraakt.
Eilacie! Daar las de minister het verhaal voor
van den onderzoekenden wachtmeester zelf en
een brief van den officier van Justitie. Er was

(Zie vervolg pag. 197)

voorheen en thans

TE SALZKAMMERGUT IS EEN CONCENTRATIEKAMP INGERICHT
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niet Oss maar Rome
(Vervolg van pag. 195)

"geen sprake van een verdachte als zoodanig"
zei de laatste. Er was nooit sprake geweest
van een arrestatie, verklaarde de eerste. Dat
was één pastoor .
Maar die andere pastoor.
Dat was nog mooier. Deze priester was al in
1931 met aantijgingen en geruchten omringd
geweest. En toen was er onderzocht, maar "er
is absoluut geen sprake geweest van bewijs".
Zeven jaar later daagde een aanklager op. Zelf
had deze bijna het geheele Wetboek van Straf-
recht doorgewandeld. Niet meer dan maar 18
zegge achtien veroordeelingen had dit heerschap
achter den rug. "Het is mij bekend, dat dit een
der gevaarlijkste en beruchtste individuen van
Oss is, die zich ook op zedelijk gebied beestachtig
heeft misdragen", rapporteerde de wachtmee-
ster zelf. Dat was de kroongetuige. Bijna ge-
schikt om naast dominee Reeser en andere goede
bekenden v~n de politie een eereplaat.s in te
nemen op lijsten van de N.S.B., die de Lim-
burgsche Staten wilde opknappen met een man,
die wegens doodslag veroordeeld was. Dat zijn
pas de zuiveraars, de fatsoenlijke mannen! Als
HitIers plaatsvervanger bloemen legt op de
graven van moordenaars, waarom zou Rost van
Tonningen dan geen beroep mogen doen op ge-
vangensklanten, die tegen pastoors den strijd
aanbinden?
Maar de wachtmeester wist het beter. Hij
schreef 24 Maart aan den Officier van Justitie,
dat hij deze zaak niet kon doorzetten. En de
heer Rost van Tonningen, die bij het uiten van
zijn eerste vergissing stellig niet gestorven is,
vertelt, dat deze wachtmeester op 26 Maart
door de gerechtelijke autoriteiten geprest werd,
van een vervolging af te zien. Dat klopt natuur-
lijkniet met's mans eigen verhaal van 24 Maart.
Maar Musserts dagblad loog in elk geval, toen
het op 5 April schreef: "Toen de bewijzen tegen
twee geestelijken toenamen, werd van llooger

I

hand ingegrepen". Want vooreerst zijn er nooit
strafbare feiten geweest, vervolgens zijn er nooit

verdachte, verhoorde of aan te houden pries-
ters geweest.
"Ik wil graag nadrukkelijk verklaren, dat ik op
het standpunt sta, dat, indien er ten aanzien
van deze heeren in geestelijke bediening van
strafbare feiten gebleken waren (strafbaar
naar Nederlandsch recht), zij denzelfden weg
hadden gevolgd als iedere andere burger in
Nederland", zei minister Goseling.
Niemand heeft daar ooit aan getwijfeld. Behalve
dominee Kersten en Rost. Aan het adres van
Dominee Kersten zei het vrijz. demo Kamerlid
mr. Joekes:
Men moet het ongetwijfeld in hooge mate betreuren,
indien en voor zoover dool' geestelijken handelingen
zijn verricht, die in strijd zijn met de goede zeden..Men
moet dat -vaststellen en ik ben er van overtuigd, dat
de Minister onder de eersten zal zijn, die oat doen,
maar de vraag, die hier aan de orde is, is deze, of er
aanleiding was voor strafvervolging en uit de mede-
deelingen van den Minister is gebleken, dat reeds is
komen vast te staan, dat hetgeen aan den dag is ge-
komen, heeft uitgewezen, dat er voor een vervolging
geen aanleiding bestaat. Daarom is het zoo te betreuren
'en te verwonderen, dat iem-and als de heer Kersten,
die zijn gewone ambt vindt in het prediken van het
Woord, ook na de duidelijke uiteenzetting van den
Minister de voorstelling geeft alsof, nu het tegen
geestelijken ging, de Minister van Justitie heeft inge-
grepen en deze geestelijken krachtens een ander reent,
het canoniek reent, zou hebben onttrokken aan het
wereldlijk recht. Dat is volstrekt onjuist gebleken na
de inlichtlsigen van den Minister, die hij, naar ik hoop,
nog riader zal willen herhalen, omdat dat noodig is
gebleken tegenover sommige leden der Kamer.
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telt dan, dat er geen recht is en dat men
zich niet van zaken moet afmaken. Het is
de brutaliteit van den beul!

Deze methoden zijn blijkbaar afgekeken van
den apostaat Goebbels, die immers ook zooveel
onzedelijke priesters had Voor dit soort
lieden zijn priesters vogelvrij, maar zij zullen
bemerken, dat dit in Nederland niet zoo is
In naam gaat het tegen het politiek Katholi-
cisme, in werkelijkheid zijn de heeren de ver-
bitterdste vijanden van de Katholieke Kerk en
vooral de verwoedste tegenstanders van iederen
katholieken minister, een katholieken procu-
reur-generaal, den katholieken burgemeester.
In zijn weekblad van 8 April schrijft de heer
Mussert zelf: '

"Als het vaststaat, wat dagbladen schrijven, dat
de Marechaussee in Oss op het punt stond R.K. gees-
telijken te arresteeren. op grond van ernstige ver-
moedens inzake misdrijven tegen de zeden, dan kan
ieder kind begrijpen, dat dit in Nederland spaak loopt.
Het is uitgesloten, dat de heer Goseling dit toestaat."

Deze "leider" vereenigt laster en lafheid: Hij
neemt immers onwaar gebleken vermoedens uit
dagbladen over; hij herhaalt beschuldigingen,
die gelogen zijn en hij beweert in andere woor-
den wat ds. Kersten zei: de katholieke minister
zou zijn ambtseed wel schenden. Welk een
zwart gemoed moeten deze lieden rijk zijn,
Leugen, laster, verdachtmaking, zietdaar de wa-
penen van deze nieuwe socialisten, geholpen
door de anti-papisten van alle gading. "De Vrij-
heid" schreef onlangs, dat ook de heer Mussert
van "roomsche" afkomst is. Nu, hij is de stre-
ken van meneer Goebbels - ook van "roomsehe"
afkomst - aardig aan het leeren.
Oss is voor de katholieken een signaal. De zaak
leert, hoe een groot deel van onze politieke
tegenstanders niet schroomt, de wildste mid-
delen te bezigen. Tegen deze lieden is maar één
wapen: de kracht van onze eenheid, die al hun
gemodder, hun gewroet en gestook weerstaat.
Laat hen merken, dat de Nederlandsche Katho-
lieken de les begrepen hebben.
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politiek katholicisme
De uiteenzetting brandmerkte meteen het valsche politiek R,atho-
licisme in deze woorden:
Dat valsche politieke Katholicisme is veeleer een manier van optreden der R:atbO-
lieken, of het dan eenvoudige geloovigen zijn, of openbare ambtsbekleeders, die
uitsinitend uit een oververstandelijke tactiek en een uit zwakte voortsprUitende
aanpassing aan' de gegeven feiten zoo handelen. '
lIet grootst was en is het nadeel, wanneer zelfs de hoogst geroepenen in de god-
delijke orde door dezen geest van het valsche politiekè Katholicisme worden of
werden aangegrepen en wel op de een of andere wijze gevangen in den ban -van
de machtige en succesvolle gebeurtenissen van het oogenblik.
Dan kan het gebeuren, dat de oogen van zulke herders niet meer, zooals het toch
eigenlijk hun plicht' was, den wolf in schaapsldeederen herkennen en dat Zij de
beloften gelooven van menschen, van wie zij de treurige ervaringen kennen: die
anderen met hen opdeden en waartegen het woord van den Opperherder zelf bell
bad moeten waarschuwen.
Het gevolg van deze houding zal dan steeds zijn, dat zulke hoeders der kerkelijke
belangen op een betreurenswaardige wijze hun religieus-zedelijke autoriteit op
uitslnitend politiek gebied willen doen gelden. Zij benutten bijvoorbeeld bun
zedelijk-religieuze autoriteit om de geloovigen van de waarheid van bepaalde
stellingen in zuiver priwtischen zin te overtuigen, ook wanneer die stellingen en
de daaraan ten grondslag liggende feiten door vele bezonnen en deskundige
menschen anders worden beoordeeld. Bijvoorbeeld is het niet de taak van bet
kerkelijk leergezag als zoodanig, om verklaringen af te leggen, welke de zui-ver
economische sociaal-politieke en volkspolitieke resultaten van een regeering afIIle-
ten en waardeeren. _
Geen enkele geloovige is in geweten verplicht, met deze uitspraken als oordeelen
van het kerkelijk leergezag in te stemmen en zich daarnaar te richten bij bet
gebruik maken van zijn politieke rechten. ,
Nog verderfelijker ware de onverstandelijke aanpassing van dit valsche Politieke
ka1holicisme, wanneer tezeJfdertijd den eenvoudige geloovigen van alle standen
er voor moesten boeten, omdat zij moedig VOOrde grondslagen der goddelijke
orde en vooral van het natuurrecht opkomen, terwijl de herders zich aansluiten
bij ben, die In de' politieke orde op succes kunnen bogen..
Ane oprechte mensehen, vele ook buiten de Kerk, moeten III zul~ een gedrag der

. . I he'd zien Dat persoonlfjke goede )Je-herders onwaardlgheld en trouwe oos I .
dnelingen of het eigen bewustzijn onder de verdoovende indrukken v~n het oogen-
blik hcn wellicht op een dwaalspoor brengen! mag in zulke gevallen met beslissend
zUn
De tegenstanders der Kerk echter kunnen triomfeeren, doordat persoonlijke ban-
den binnen de Kerk, namelijk het onvoorwaardelijke vertrouwen, tusschen ber-
ders en kudde een breuk vertoonen. Deze soort politiek Katholicisme zou onge-
twijfeld een merkwaardige verwezenliJking zijn van de Katholieke Act~e en baar
Intrtnsteke bedoeling, namelijk de mewerking 'der leeken aan het hieraehiscbe

Apostolaat. Het zou namelijk beteekenen. dat practisch aHe moeite en last -van
die actie uitsluitend op den leek zouden komen te rusten.
Daarmede iS di:t val_sche politieke katholicisme in ieder geval veroorde ell
gebrandmerkt. Weliswaar zal juist bet nationaal-socialisme dlt; pont<",,"'e. "-ttho-
licisme in het geheel niet, zooals het "Scbwa,rze KOrps'~ zegt, als "mlsdllO;~;
beschouwen doch integendeel het naar behoefte gebruIken als een geselt

, , . d ht rstoelmiddel tot misleiding van de argelooze KatholIeken. Maar voor en ree e ,.
van Christus kan dit politieke katholicisme wegens zijn innerlijke afschuweliJk-
heid niet bestaan. d
Het kan ook niet bestaan VOOrden rechterstoel van de Bruid van Christus, e
II. Kerk, die, wat ook komen moge, als Bruid zonder vlek, of smet, voor alle
-trouwe Katholieken hoog verheven is boven deze laffe menschelijkheden.
Daa-rom weg met het valsche en leve - aldus wordt de woordsluier vaneen-
gescheurd - het ware en echte politieke Katholicisme.

Deze rede heeft beweging genoeg veroorzaakt: het Vaticaan heeft
haar niet verloochend, zooals noch de Duitsche noch de Italiaansche
pers haar heeft afgedrukt. Dit woord was té duidelijke weerlegging
van de overspannen aanspraken der dictaturen op politiek terrein.
Daarna heeft de H. Stoel zelf officieel gesproken door daden.
De Paus zelf, die uiteindelijk waakt over de geheele wereld, nOOdigde
Kardinaal Innitzer naar Rome. Daar teekende deze prelaat, mede
namens het geheele Oostenrijksche Episcopaat op 6 April de volgende
aanvullende verklaring:

Ten eerste: De Oostenrijksche Bisschoppen hebben met
hun verklaring (vail 21 Maart) natuurlijk niet de be-
doeling gehad op eenigerlei wijze aan de rechten van
de Kerk te kort te doen.
Onder meer kan deze verklaring niet worden uitgelegd
noch gebruikt worden voor propaganda doeleinden voor

(vervolg van het h'oofda rti kei).
.

staat of partij, als een pressie op het geweten van de
getrouwen der Kerk.
Ten .tweede: De Oostenrijksche bisschoppen eischen ten
aanzran van de toekomst:
a. geenerlei wijziging in welke kwestie ook betreffende
het Oostenrijksche Concordaat zonder voorafgaaand over-
leg met den Heiligen Stoel.
b. in h~~ bijzonder een behandeling van alle kwesties van
onderwijs en opvoeding en van iedere oriëntatie van de
jeugd welko .de natuurlijke rechten van de ouders en de
godsdienstige en, zedelijke opvoeding van de jeugd ver-
zekert volgens de beginselen van het Katholieke Geloof.
c. een verbod van om het even welke propaganda welke
vijandig is aan Godsdienst en Kerk. '
d. het recht der Katholieken, het Katholieke Geloof en
de Christelijke beginselen te manifesteeren, te verdedigen
en openlijk te belijden op ieder gebied van het leven en
met alle middelen, welke door de moderne beschaving
worden ter beschikking gesteld.

Natuu.~lijk heeft de nat. soc. pers deze verklaring niet gepubliceerd.
In ,strIJd m~~ rec~t en rede is zij onthouden aan de Katholieken in het
D:uts<?he RIJk, die overstroomd zijn met de eerste verklaring.
HIer I.S de leer van Ro~e. Rome kent geen verwarring; Rome zwijgt
ook met; Rome tre~t ZIch niets aan van spot en muilkorverij. Rome
leert wat de katholieke leer ook op politiek terrein wil. Niemand kan
loochenen, dat het daarmee elke onvoorwaardelijke onderwerping aan
het nationaal-socialisme heeft veroordeeld.
De Bisschoppen van Oostenrijk scharen zich achter de onwrikbare
lee~ van de. Ke~k en de Oostenrijksche Katholieken zijn bevrijd uit den
s~rIk, waan~ hst en geweld hen meenden te vangen. Er is geen mee-
m.I?-gsverschiI o,:~r de leer tusschen de Oostenrijksche en Duitsche _
WIJmogen er bIJ,:oegen en van de Nederlandsche - Bisschoppen. De
Oostenrijksche BIsschoppen staan nu weer openlijk naast hun Duit-
sche broeders. De Kardinalen-aartsbisschoppen Bertram van Bres-
lau, Sc~ulte van Keulen ~.n Faulhaber van München, hebben gewei-
gerd, ZICh onvoorwaardelijk te scharen achter een regiem dat de
.rechten en vrijheden van de Kerk aanrandt. De machthebber~ hadden
gedacht, dat· zij voor de verkiezingen spreken zouden maar de Bis-
schoppen hebben het niet gedaan. '
Het is een niet-Katholiek blad - de Parijsche "Temps" van 9 April,
dat eerlijk genoeg is te erkennen:
"Wat er ook van zij, de houding van den H. Stoel in deze moeilijke omstandig-
heden, heeft recht op eerbied. Die houding toont, dat, al mogen de politieke
machten zich dan ook met verbazingwekkend gemak gebogen hebben voor het
voldongen en niet meer te veranderen feit, de zedelijke krachten van de Kerk
.wiilten niet vaar het geweld, dat an het Oostenrijksohe volk en het christelijk
gevveten is aangedaan. Het feit, dat de H. Stoel het concordaat met Oostenrijk
beschouwt als in volle kracht bestaande, met de waarborgen die het verzekert
aan de katholieke school en aan de jeugdorganisaties, bewijst voldoende dat de
H. Stoel vastbesloten is, de rechten van de Kerk te verdedigen in een land met
overweldigend katholieke bevolking. Op godsdienstig terrein is de opslurping van
Oostenrijk door het nationaal-socialistische Rijk niet compleet. Het is het laatste
punt van weerstand tegen den zedelijken "Anschluss."

Zietdaar het oordeel van een traditioneel-liberaal-protestantsch orgaan.
Men vergelijke daarmee het brave "Nat. Dagblad" van den heer
Mussert, dat 7 April aan zijn lezers vertellen kwam: dat de kern van
het conflict "tusschen Kardinaal Innitzer en de "Monsignori" - daar-
mee wordt de H. Stoel aangeduid - ligt "in den Italiaansehen mvloed
in de Katholieke Kerk". Volgens dit fraaie blad is het een conflict
tusschen een "stambewusten ,Duitscher en de Italianen, die de Kerk
als een stuk Latijnsch imperialisme beschouwen." Er is dus volgens
dit blad een conflict en de N.S.B. kiest bij voorbaat partij tegen den
Paus -en zou de Bisschoppen wel in opstand willen zien.
Gaan nu de oogen der Katholi~ken .?pen? ..
Begrijpen zij nu het verschnkk€lIJke gevaar van het nationaal-socia-
lisme, dat de Bisschoppen wil losscheuren van Rome en de Katho-
lieke eenheid van de Kerk wil breken?
Zoo vertellen zij ons zelf, wat "politiek Katholicisme" is. Het is de
Kerk zelf, die zij op het oog hebben en in haar hoogste organen zouden
willen breken met een beroep op ras en bodem.
Maar de poorten der hel zullen haar niet overweldigen!

34.000.000 werkverruiming Leidschendam

De heer Ciano, schoonzoon van Mussolini, mi-
nister van Buitenlandsche Zaken, kocht van
baron Franchetti een landgoed voor den prijs
van 34 millioen lire.
Ciano, die met goedvinden van Mussolini, ook
zijn neus in de fascistische keuken mag steken
zal de voorkeur geven aan het bezit van een
landgoed boven het bezit van 34.000.000 papie-
ren lires, waarvan de waarde een groot vraag-
stuk is.

De regeering heeft een nieuw crediet van
30.000.000 millioen gulden aangevraagd ten be-
hoeve van het Werkfonds. Deze gelden zullen
worden besteed aan werken van Rijk, Provin-
cies en Gemeenten. Naar een versnelde uitvos-
ring wordt ernstig gestreefd, zoodat hopelijk
binnen niet al te langen tijd de gevolgen van
deze verruiming op de arbiedsmarkt zichtbaar
zulllen zijn.

Welk een prachtig resultaat. door eenheid is
te bereiken, blijkt weer eens UIt den uitslag der
gemeenteraadsverkiezingen, welke Donderdag,
7 April j.l., te Leidschendam, wegens samen-
voeging van de gemeenten Veur en Stompwijk,
plaats vonden.
Van de 3492 geldige stemmen behaalde de R.K.
Staatspartij er 2242, waarmede 8 zetels van de
13 werden verworven. De C.-H. en A.-R., die
samenwerkten, behaalden 3 zetels, de S.D.A.P.
een zetel en Gemeentebelang eveneens één zetel.

de

De heer Kersten: Het ging niet over het strafwaardige
van het feit, maar over het onderzoek er naar,
De heer Joekes: Een strafvervolging zou dan toch
alleen kunnen plaats hebben, indien er strafwaardige
dingen zijn gebeurd. En als de heer Kersten gesproken
heeft van het onttrekken aan den gewonen rechter,
dan moet men aannemen, dat er strafwaardige dingen
zijn gebeurd. Anders spreekt de heer Kersten over
dingen, waarbij hij de beteekenis van zijn woorden
eenvoudig niet begrijpt.

Naast den anti-papist ston Mul;:.s,erts hof-
journalist, de he-r Rost, die in' ·strijd met de
waarheid herhaalde:

"dat tegen de marechaussee werd opgetreden op
het oogenbIik, dat eenige Roomsch-Katholieke geeste-
lijken in het geding kwamen, en dat de Minister is
opgetreden om deze geestelijken aan een vervolging
door den strafrechter te onttrekken".

Rost had in de Kamer uit de rede van Minister
Goseling gehoord, dat de minister uit het
marechaussee-verbaal zelf het tegenovergestelde
aantoonde,. Maar de heer Rost verklaarde met
stalen gezicht:

"Ik stel op grond van inlichtingen, die nog nader zul-
len worden onderzocht, omdat de bewijzen nog niet
in handen waren, althans ik heb de bewijzen nog niet
in handen, het volgende vast" :
Die inlichtingen heb ik dus gekregen en ik hoop die
met bewijzen te staven,
Men kan zich-op een dergelijke wijze niet van de zaak

afmaken, Hier zijn minderjarige meisjes verkracht en
hier wordt een Roomseh-Katholieke geestelijke in het
geding gebracht. Hier is een democratie, maar hier is
geen recht.

Deze meneer, die "vaststelt op grond van
inlichtingen, die nog nader zullen worden
onderzocht, omdat de bewijzen nog niet in
handen zijn", die inlichtingen geeft, die hij
"hoopt met bewijzen te staven", belastert
in zijn blad een geestelijke op 5 April,
brengt in de Kamer listig maar leugenach-
tig het misdrijf in de fabriek in verband
met aantijgingen tegen een priestèr en ver-
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Rioolvuil als poli tieke

propaganda
Wie gedacht mocht hebben, dat '.ie

grove sensatie in de Osser affaire zijn
:hoogtepunt reeds zou hébben beréïkt,
zalontgoocheld geworden zijn door
"Het Nat.ionale Dagblad" van gister-
avond waarin op een even ploertige als
liedelY..jkewijze geruchten van minder-
waardige individuen uit Oss worden uit-
gestald en uitgesponnen, tegen een
tweetal thans nog in bediening zijnde
kath. pastoors te OSS in het bijzonder
en tegen de kath. geestelijkheid in het
algemeen. \
Zonder enig bewijs, alleen op losse

praatjes van niet genoemde individuen
worden deze beide priesters met naam
en toenaam aan de schandpaal geslagen
en aan de publieke verachting prij s ge-
geven. Terwijl tevens de gehele kath.
geestelijkheid met modder wordt ge-
gootd,
En door sommige N. S. B.-ers wordt

dit tot pornografie verlaagde nat. soc.
dagblad thans voor de ramen van hun
woningen uitgestald, opdat deze verhef-
fende propaganda, maar zoveel mogelijk
dienst zal doen.
Intussen vragen wij ons af, hoe lang

men van die zijde in ons land nog door
kan . gaan met deze Geubbeliaanse
methode het kath. volk te beledigen en
te hetsen tegen de kath. priesterstand,
We leven niet in Duitsland, waar der-

gelijke gore propaganda, tot een staats
taak verheven is.
Maar we hopen dan ook dat de Ned.

autoriteiten besef zullen tonen, dat we
hier in Nederland en nietin Duitslandleven.
En het kath. volk tegen deze N. S. B.-

modder. afdoende zullen beschermen.
Wil men ook in ons land, geen toe-

standen krijgen, qat de politieke strijd
, verlaagd wordt, tot het gehalte van
veemmoorden, zoals We die voor het
optreden der Nat. Soc. in Duitsland heb-
ben gekend.
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zagsclragers volkomen ten onrechte in
een kwaad daglicht werden gesteld.
(Zie antwoord op vraag 2),
c. Onrechtmatige arrestatie in een

van den aanvang af als civielrechtelijk
te onderkennen financ. kwestie, waar-
bij klaarblijkelijk de bedoeling heeft
voorgezeten door vrijheidsberooving
pressie tot oplossing der kwestie in een
bepaalde richtînq te heinvloeden.

d. Onderzoekingen tegen de beide
geestelijken, In beide gevallen een uit-
voeriq onderzoek, terwijl vaststond, dat
van een strafbaar feit geen sprake
was. Verhoor van verschillende ruinder-
jarigen. Een minderjarige, die eerder
reeds had verklaard, dat met hem niets

GRATIS
Een uitvoerig goed verzorgd MODEBLAD met de nieuwste
modellen bij aankoop van een der bekende Nivea-artikelen

GRATIS
een busje SHELL MEUBELGLANS bij aankoop van een
zelfde busje van 65 ct of 1.10.

Drogi$terlj
TH. WEERENS, Ass. Apotheker

TEMPEL
HEUVEL 51-53 - TELEFOON 12

Kort nieuws van do weer ~ had aanleiding gegeven om op 15 Nov.
1937 de brigade Kon, Marechaussée te
verbieden onderzoeken in te stellen in
zaken waarbij organen der gemeente
Oss waren betrokken, hetgeen voor de

Briqade-Marechausséa uit Oss. brigade der Kon. Marechaussée een
In antwoord op den minister van Iernstige waarschuwing moet zijn ge-
lustitie in de Tweede Kamer gestelde Iweest.
vragen heeft deze geantwoord: I 3, Tot de bedoelde opdracht hebben

cSfeunf deOverplaatsing

CJ>aascftei-

2e PAA~CHDAG naar

HOTEL VAN ALEM
DANSEN

en Concerlmuzie·k

JLCcfiel
was 'Voorgevallen. gehoord in het bij-
zijn van den aangever, die 18 strafven-
nissen tegen zich zag gewezen en ook
bij de Kon. marechaussée als zeer on-
gunstig bekend stond, Ruchtbaarheid
omtrent die zaken.

e. Gegronde verdenking van mis-
handeling van een persoon, verdacht
van overtreding der vuurwapenwet, ten
einde hem tot bekentenis te brengen.

£. In verbalen in strijd met de
waarheid verklaren, ""'p last of met
medeweten van den Officier van Justitie
te handelen.

1. H-èt'is mij hekend. dat de verhou-
ding tusschen Kon. Marechaussée en
gemeentepolitie na in 1931 en 1935 aan-
vankelijk slecht te zijn geweest, aan-
zienlijk is verbeterd onder leiding van
den voriqen opperwachtmeester en
weder ernstig is verstoord sedert. de
herplaatsing in Oss van den teqenwoor-
digen brigadecommandant. Verwacht
mag worden, dat de goede verhouding
zal worden hersteld door den eerstqe- I
noemden opperwachtmeester, die juist
met het oog daarop wordt teruqqe-
plaatst.

5. Deze voorloopiqe maatregel werd
door noodzakelijkheid geboden. Een
voorname taak van de versterkte bri-
gade ligt in de beoefening mede der
preventieve politie, het door haar
gezag en waakzaamheid voorkomen van
strafbare feiten. Het ware onjuist ge~
weest de brigade daarvan te ontheffen.

Ç_"_tltl~::,~~~_1/,o61tLa~e~
~OlfA voorh. B. ~~~e~~~~~
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• .'.. .' • ~< - ,. Prima Consumptie!. Ste ......ming Gezelligheid
1. Niet wel is aan te nemen, dat in-I aanleiding gegeven de volgende feiten:

terpellam onbekend zou zijn met de in a. Zaak v, d. H.: I
min of meer sensationeele vorm gestelde I Opmaken van processen-verbaal
beschouwingen in eenige bladen, waar- t.a.v. feiten, die reeds geruimen tijd zijn Geboren:
bij. mede naar aanleiding van een verjaard en waarvan de belangen zoo Marinus J. M. z. v. M. Uijlen en G.
ernstige zedenzaak te Oss ten koste gering waren, dat, al ware de verja- M. van Bergen. Molenweg 55 _ Mari-
van den burgemeester van die gemeente ringstermijn nog niet voltooid geweest, nus A. z. v. R. L Ploegmakers en C. J.
en de plaatselijke politie de .activiteit een opsporingsonderzoek niet opportuun van Lieshout, Frankenweg 1 _ Catha-
der Kon. Marechaussêe overmatig was te achten. Arrestatie en de wijze rina H. d. v. A. A. van Schijndel en W.
werd geprezen. Met nadruk werd ge- waarop zulks geschiedde. Huiszoeking J. v, Dinther, Kapelstraat 9 _ Adriana
wezen op tegenstellingen tusschen,' en in beslagneming geheel archief op G. d. v. H. Ulijn en M. A. Zwaans,
beide soorten politie en het gezag van eigen gezag. De aan deze heele zaak Arendstraat 1 __ Anna E. d. v. A. v.
het hoofd van plaatselijke politie tegen- gegeven ruchtbaarheid. d. Heuvel en M. H. de Haas, Achter-
over de in bijstand werkende rijkspolitiel b. Zaak opzichters-werkverschaffinq: schaijkstraat 21 _ Wilhelmina J. d. v .
werd aangetast en ondermijnd. Deze

l
' Ondanks mededeeling van het hoofd H. v. d. Leemput en A. van Dreumel,

campagl_le moet naar mijn oordeel mede van politie van Oss, dat hem bij onder- ISt. Willibrordusweg 58 - Philip J. z.
onqunstiq hebben gewerkt op de men- zoek gebleken was, dat het hier geen v. L. van Dijk en H. M. van Vriesland,
ralrteit der marechaussée. I strafbaar feit betrof. overgegaan tot Heuvel 40 --- Gerardus H. M. z. v. H.
. 2. Gedurende het verloop van een i arrestatie van die twee jonge menschen, M. van Leeuwen en A. van Orsouw,
acht~al "dag:n zijn mij die methoden Iwelke bij v?~rgeleidi~g ,~a 1 dag~n Oijenscheweg 52 -- Regina A. en Ber- I
geleidelIjk Uit verbalen en rapporten be- i door den officier van Justitie werden !TI narda J., d. v. F. van Kaanwen en A.
kend geworden, onverwijld ingrijpen i vrijheid gesteld. Indien van eenig straf- M. de Groot, Arendsvlucht 6 -- Agnes I
was te meer geboden, omdat de wijze' baar feit sprake zou zijn geweest, had M. C. d. v. H. W. M. de Louwen M. '
waarop het onderzoek in de zaak der Idit geen hoogere waarde kunnen be- Th. J. C. Kersten, Heuvel 80 Mari~!
jeugdwerkloozenzorg had plaats s=-: treffen dan ongeveer flO. Veel rucht- nus L. J. z. v . A. J. Eevers en A. v. d. 'I
vonden. den officier van justitie bereids Ibaarbeid. waardoor gemeentelijke qe- Heijden, Heescheweg 177 -- Adrianus

Burgerlijke Stand.

G. M. z. v. G. W. M. Janssen en H. J.
Smits, Heischeutstraat 18 -- Maria J.
G. M. d. v . J. J. Rikkers en F. Th. Rut~
ten, Daliastraat 10 - Maria W. H, F.
d. v. H. A. M. Boqaerts en F. H. van
Schadewijk. Oijenscheweg 28.

Overleden:
W. A. J. van HaL oud 6 maanden -

A. G. van Thiel. oud 71 iaar.
Ondertrouwd:

J. H. M. Prinsen, oud 25 j., te Uden
en C. W. M. van den BiggeIaar, oud
20 j., te Oss, Heuvel 58 -- P. J. Ceelen,
oud 29 j., te Oss, Kloosterstraat 15 en
G. G. v. d. Bosch, oud 21 j., te Oss,
Busstraat 1.

VERSCHIJNT ELKEN DONDERDAG
ADVERTENTIEN:

VAN 1 TOT 6 REGELS . , f 1.00
ELKEN REGEL MEER , . f 0.t5
BIJ CONTRACT BELANGRIJK MINDER
FAM.-BERICHTEN P. REGEL f 0.20
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Eleqenr.:. zijn onze
modellen en wat kure-
liteit en afwerking be-
treft, dat is in orde
want ... 't is van Kola.

Stoffen japonnetjes
Zijden japonnen
Damesjaponnen
Amerikaansche modellen
Swaggerjassen
Mantelpakjes
Backfish ruitjassen

Dameshoeden
de laatste modellen.

Enorm isonze keuze maar ook
Apart, modern en toch,...

niet duur,

BOUWTERREINEN TE KOOP
gelegen 'asn de Kromstraat, Ridderslraat -

Villapark, elke gewen.cht. grootte.

H~F.DE REUS
RIODERSTRAAT 24. OSS . TELEFOON 155.

HET GEDICHT VAN DE WEEK.

RECLAME.
Indien uw annonce hier stond
Of die groot was of maar klein,
Dan zou die zonder mankeeren
IDoor duizenden gelezen zijn.
IDit zijn heusch geen helle woorden

"

Want niet alleen in onze stad
Ook in de buurt is onze "Bode"
Het beste advertentieblad.
Daardoor is zij niet te missen
Voor allen die hier zaken doen
Ja zelfs om eens iets "op te ruimen"
Kunt Ge per "Kabouter" doen.
Adverteeren doet verkoopen
Dat is vast en zeker waar.
En wij staan ten alle tijde
Met ons blad ook voor U klaar.
Geef ons dus om te probeeren
Eens een advertentie op
U zult zien, dat U zult slagen.
Vast, het brengt U voordeelop,

H. S.

Ned. Herv.Evanq. Ver.Fforabaseraat
Zondag 17 Aprilt voormiddag 10 uur
, de heer Hauer uit Nijm"geD.

Getrouwd:
H. M. van Os, oud 26 j. en R. Kauf~

mann, oud 26 j., te Tilburg, Sup. de
Beerstraat 161.

Bevolking:
Ingekomen:

Aa. Ha. Schuurmans uit 's-Bosch te
Oss, Macharenscheweg 36 - Ca. G.
M. Snethorst uit 's-Bosch te Oss. Ma-
charenscheweg 36, winkeljuHr. -- I. Ja.
Ma. Willems uit Ravenstein te Oss,
O. Molenstraat 32 ,_ Ja. Ma. Romijn-
ders uit Dreumel te Oss, Heuvel 38, db.
-- J. Kuiper uit Steenwijk te Oss, Klap-
hekkenstraat 8, smid - A. den Hartog
en gezin uit Dordrecht te Oss, Krom-
straat 78, koopman -- H. W. Berg-
meijer uit Zutphen te Oss. Katwijkstr.
25, ond. ladingmeester Ned. S.S. - C.
T. Bax en gezin uit Uden te Oss, Krom-•straat 60, reiziger - A. J. Ottens uit
Breda te Oss, Achterschaijkstraat 22,
arbeider.
Vertrokken:

J. F. V. Sieben en gezin naar Dar-
wen, Engeland, bedrijfschef -- P. J. v.
Ansem naar Duiven, J. Tanqelder-
woerdstraat D 191, smid - Ca. Wa.
Henskeus naar Venray, Paterstraat.
db. - K. de Haas naar Wageningen,
Nude 53, landb.kn, - Aa. Ma. Megens
naar Berghem, Stationstraat, db. - Ra.
Wa. Teuwisse naar Oegstgeest - Ja.
Ha. Kreijen naar Zeelst, Blotheimsche-
weg 238 - Ha. Boerdonk naar Geffen,
Elsstraat 9, db. -- F. Nederkoorn naar
Nuland, Koppeldijk A 9 - Ma. Ga. v.

ILoon naar Mill c.a., Burg. Verstratenl.
A 126, db. - W r Ja. Seelen naai'
Lithoijen, no. 12, db. -- Ha. E. Ma. v.
d. Lee naar Vlijmen, Stationstr. C 142,
db. -- J. Valkier naar Dordrecht. Hel-
merstraat 10, electriciën - J. W. v. d.
Berg naar Sittard, Wachtm. Kon.
Marechaussee - F. Roffel naar Roer-
mond, Wachtm. Kon. Marechaussee-
L. Curfs en gezin naar Venlo. Bruq-
straatê. Opperwachtm. Kon. Mare-
chaussee.

"De Witte Katte".
2e Paaschdag zal 't gezelschap van

I
Huize Nazareth onder leiding van fra-

'ter Balduïnes opvoeren "de Witte
Katte" in 't Bondsgebouw om 7 uur.
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NOG STEEDS OSS

's G r a ven hag e, 13 April (Aneta
Radio). Op de vragen van mr. van Vessem
(n.s.b.) inzake de affaire te Oss antwoord-
de de minister van Just,itie dat de in deze

I vragen aange,haalde quaestles reeds bij de I

behandeling van de interpellatie uitvoe-
I rig zijn beantwoord, om welke redenI daarna wordt verwezen.
I '.',". '_



t RONDOM OSS IS ALLES
MOGELIJK!DE GEESTEN WORDEN

OPENBAAR.
~inister Goseling neemt maatregelen ten

opztchte van de marechaussee-brigade te
Oss.

Zelfs uit de meest-ellendige affaires kan Het Kamerlid Drop iriterpelleert.
iets goeds voortkomen. De minister legt verantwoording af en de
Dat blijkt alweer in de kwestie-Oss. interpellant is bevredigd.
Een ding staat voortaan onherroepelijk De liberale heer Wendelaar, die ook had

vast: katholiek Nederland weet met vel- willen interpelleeren, verklaart zich vol-
strekte zekerheid, wat het van de N. S. B. komen voldaan.
te wachten heeft. Zelfs de heer Wijnkop voelt zich na het
Daar heerscht een stemming tegen de ka- antwoord van den minister heel behaaglijk.

tholieken, die met den term "haat" nauwe- Slechts de woordvoerders van twee par-
l1jks te scherp wordt geteekend. tijtjes, die nog nooit volkomen serieus ge-
Alle mogelijke verzekeringen van het te- nomen zijn, verklaren zich onbevredigd.

gendeel spatten tegen de harde werkelijk- Zoowel van vrijzinnig-democratische als
heid als een zeepbel uit elkaar> van christelijk-historische zijde worden zij
Het "Nationale Dagblad" blijft minister stevig onderhanden genomen.

Goseling het grievende verwijt naar het Men zou zoo zeggen: méér voldaan dan
hoofd slingeren, dat deze zijn plicht ver- mr. Goseling heeft nauwelijks ooit een mi-
zaakt heeft, "teneinde de arrestatie van een nister na een interpellatie de Kamer kunnen
geestelijke te verhinderen". verlaten.
En met een bombarie, die de grens van Geheel mis!

het belachelijke, waarvoor de N. S. B. nooit De "Avondpost" zalons uit den droom
een scherp oog heeft getoond, verre over- helpen: "Alles bijeen achten wij 's Ministers

h iidt wordt de verwijdering geëischt van belei~ in deze zaak voor hem eigenlijk veel
se rij ' t Iiik it Oss . ernstiger dan wanneer er een belangrijk
twee gees e 1.1 en UI . et ontw d t h" h d d di dDit alles mE',j;een beroep op het "Volk van "':'. s erp,,, a 1.1 a ver e 19 , zou

I Nederland" en als resultaat van een nieuw ZIJ~ ~~rw~rpen
onderzoek, vanwege het "Nationale Dag-I Ma eau.
blad" in Oss ingesteld. aar rondom Oss is alles mogelijk!
En als we dan vol spanning van het re-

laas van dat onderzoek gaan kennis nemen,
dan lezen we, dat een pastoor iets " zou' ,
gedaan hebten, dat door een paar personen
zou" bekend zijn.

, 'En dan komt de bekende kroongetuige
met zljn 18 veroordeelingen, van wien door
de marechaussees is verklaard, dat hij zich

l beestachtig'" gedragen heeft, en wiens "va-
derhart" thans zoo sterk sprak, dat hij zijn
woorden er slechts met moeite uit kon "stoo-
ten".
Volgt de verklaring, dat tegen één pas-

toor wel verpletterend. bewijsmateriaal zou
kunnen worden verzameld en...... "waar-
schijnlijk" ook tegen den anderen, wiens af-
treden intusschen reeds geëischt wordt! I
Maar,. zelfs al stond de .schuld .~an beide I

geesteliJken vast, ~an nog 1~ de. WIJze, waar-
op de N. S. B. dit geval UItbUIt, zoo weer-
zinwekkend, dat het iedereen, die niet vol-
komen verblind is, ten hevigste tegen de
borst moet stuiten. I
zoo-iets is alleen mogelijk, wanneer er

door en door ongezonde motieven in 't spell
zijn.
En dat is hier de opzet, om de gehate

katholieken te treffen, die voor de N. S. B.
een der grootste obstakels zijn, om te grij-
pen naar de macht.
Maar wij zijn dankbaar, dat de geesten

nog tijdig volledig openbaar worden.
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I RECHTSGEVOEL, DAT NIET
BEVREDIGD IS

Na het Kamerdebat over
de gebeurtenissen te Oss.

ENQUBTE WENSCHELl]K

(Van onzen correspondent.)

N ij meg e n, 13 April.

Wij hebben gemeend na' het debat in de
Tweede Kamer over de' 'gebeurtenissen te Oss,
er goed aan te doen eenige dagen te wachten,
alvorens een nadere beschouwing te geven.
Wij gingen daarbij van de gedachte uit, dat

, het inzicht verhelderd zou worden, indien wij
eerst eens kennis namen van de reacties op
de verklaringen van den minister, terwijl wij
voorts zelfs den schijn wilden vermijden, als
of het ons te doen is om de sensatie, die toch
al veel te rijkelijk om deze toch zoo ernstige
zaak is opgejaagd. De heeren, die zich geroe-
pen hebben gevoeld het "geval" dienstbaar te
maken aan politieke propaganda of onsmake-
lijke reclame, hebben - al wierpen zij zich
op als verdedigers van de marechaussée -
aan dit korps een wel zeer slechten dienst
bewezen en de andere scribenten, die elke
meeningsuiting, die niet strookte met de op-
vattingen van den minister van Justitie, "mir
nichts, dir nlchts" tot anti-papisme verklaar-
den, hebben al evenzeer politiek gebracht in
een zaak, waar het alleen om het Recht gaat.

Ongeveer tien jaren hebben wij nu de ge-
beurtenissen in Oss en omgeving van nabij
gevolgd. Wij hebben het twijfelachtige ge-I
noegen gehad, de daden van het "milieu" in
den "glorietijd" van Toon de Soep c.s. op den
voet te kunnen volgen. Zoodoende hebben Wij
ook mogen ervaren, dat deze schier oneindige
reeks misdrijven onopgehelderd bleef. tot oe
Koninklijke Marechaussée met straffe hand
ingreep en er een radicaal einde aan maakte.
Wij hebben ons indert.ijd ook genoodzaakt ge-
zien te signaleeren, dat de toenmalige chef
Ivan de' gemeentepolitie te Oss, toen hem ge-

meld werd, dat inbrekers hun slag sloegen in
een bazar te Oss, een briefje voor den wacht-
commandant op het politiebureau achterliet
en... zich te bed begaf. Wij meenden in het
algemeen belang te handelen, toen wij dit
feit wereldkundig maakten, omdat dit o.i, het
tot op zekere hoogte duidelijk maakte, waar-
om gedurende vele jaren de misdaad in OSS'I
ongestraft bleef. Gelukkig was dat in dit ge-
val niet zoo, want den volgenden dag. toen de'
betrokken inspecteur van politie nog van alles
onkundig was, zaten de daders reeds in de
marechausséekazerne en hadden daar een vol-
ledige bekentenis afgelegd. Het zal in die
,\!lagen,voor den betrokken inspecteur wel een
opluchting zijn geweest, dat er, bij zoo klaar-
blijkelijk plichtsverzuim, niet van hoogerhand
werd ingegrepen, hij in zijn volle bevoegd-
,heden gehandhaafd bleef, waarin hij trouwens
voor het "milieu" vrij onschadelijk was en het
zal hem, naar wij meenen te mogen veronder-
stellen, zeker niet mlnder dan ons, verwonderd
hebben, dat na de zuivering van Oss ook aan
hem een Koninklijke onderscheiding werd uit-
gereikt 'door... den procureur-generaal bij bet
gerechtshof te 's-Hertogenbosch, die thans een
zoo belangrijk aandeel heeft gehad in de tegen
de .marechaussée getroffen maatregelen.
Waarlijk, deze man kan met volle teugen van
het hem sedertdien toegekende pensioen ge-
nieten.

Wij hebben gemeend, dat het ophalen van
dit stukje historie in deze dagen nuttig is, nu
de minister van Justitie in de Tweede Kamer
met succes een scherp requisitoir heeft uitge-
sproken, in het bijzonder aan het adres van
den wachtmeester der mareohaussée, die in
de groote schoonmaak een zeer belangrhk
aandeel heeft gehad en wien daarvoor in de
organen der openbare meening tereent dank-
bare lof is toegezwaaid. Mogelijk is hij de
laatste maanden wat al te ijverig en voort-
varend geweest; wij wüten niet bij hoog en
laag beweren, dat dit niet het geval geweest
is, maar dat lijkt ons tOM altijd nog heel wat
beter, dan de zoo juist gememoreerde nalatig-
heid. Wij zeggen m 0 gel ij k, want de rede
van den minister heeft ons allerminst over-
tuigd, dat dit werkelijk het geval geweest is.
Integendeel, naar onze meening is over Oss
geenszins volledig het licht opgegaan, 'dat ZOO"

dringend noodzakelijk was. Met geen woord

heeft de minister o.a. gesproken over het aan- door den onmiddelltjken chef van de betrokke-
deel van de justitie in de gemaakte fouten. nen moeten zijn afgedaan en kan dus moeilijk
E:n dat de Justitie daar een zeker aandeel in worden aangevoerd als motief voor een door
heeft gehad, staat als een paal boven water. den procureur-generaal, eventueel in overleg
Om ons slechts tot het geval van den z.g. met den minister van Justitie, getroffen maat-
"bankier" te bepalen: deze man is Zaterdag regel. Wij hebben bovendien in de verklaring
19 Maart gearresteerd, werd Maandag d.a.v. van den minister gemist, de aanduiding, waar-
ter 'beschikking van de justitie gesteld en door overtreding van den plicht tot zwijgen
eerst Zaterdag 26 Maart, des middags één ,gebleken is. Wel is ons gebleken, dat de bur-
Uur uit de voorloopige hechtenis ontslagen. gemeester van Oss den procureur-generaal
Wist de justitie, i.c. de officier van justitie en gerapporteerd heef.t, dat de distrfctscomman-
de rechter-commissaris, daar niets van af? dant van de Koninklijke Mareoha:ussée tegen-
Roe valt dat te rijmen met de op dat punt over .ons veI'klaringen heeft afgelegd en
Zeer positieve bepalingen van het Wetboek van daarmede dus een overtreding van de betref-
Strafvordering ? ' fende voorschriften heeft begaan. Ter gerust-
Een tweede vraag, die gesteld is, betreft de stelling, moge dienen, dat wij zonder eenig

Wijze van onderzoek, waarbij het, door den' voorbehoud en zelfs zonder eenige gewetens-
minister hoog opgenomen werd, dat de mare- wroeging in staat waren schriftelijk te ver-
chaussée op verklaringen van een meermalen klaren, dat dit rapport van den burgemeester
gevonnist man is afgegaan. Mogen wij eens in niet juist is en wij willen er te dezer plaatse
gemoede vragen, hoe de minister zich den nog eens nadrukkelijk op wijzen, dat wij -
strijd tegen de misdaad voorstelt, indien de bij de zeldzame gelegenheden, dat wij gepro-
opsporingsambtenaren niet meer van ver-kla- beerd hebben bij den districtscommandant
ringen van lieden uit "de onderwereld" ge- "iets los te krijgen", nul op het request kregen!
bruik mogen maken? Meent de minister nu Misschien wil de voorzitter van de afdeeling
werkelijk, dat men misdadigers het doelma- Oss van de R, K. Staatspartij, die in het plaat-
tigst door het zoeken van contact met de rus- selijk blad dezer dagen een feIlen aanval op
tige, ordeltjke burgerij kan ontmaskeren? En den districtscommandant en den divisiecom-
,Wanneer nu een man, zelfs al heeft hij acht- mandant van de KOiD.Marechaussée richtte,
tien vonnissen achter den rug', mededeeling ook hiervan wel goed nota nemen! Hij moge
doet van het plegen van een strafbaar !'eit, is dan ook bedenken, dat de tegenwoordige divi-
dan de opsporingsambtenaar niet verplicht, siecommandant .eerst sedert ongeveer een
naar .de gegrondheid van de besohuldiging een maand in functie is, voordien commandant van
onderzoek in te stellen? Misschien is in dit het depot te Apeldoorn was en derhalve aan
geval tegen de marechaussée aan te voeren de Ossche verwjkkeüngen part noch deel heeft.
dat zij met niet voldoende tact en omzichttz- Summa summarum, het Kamerdebat heeft
heid te werk is gegaan, maar dan rechtvaa~- eerder vertroebelend, dan verhelderend ge-
digt dit o.l. niet een zoo krasse maatregel, als werkt, evenals de politieke agitatie en de
thans getroffen is, afgezien nog van de vraag overhaaste behandeling in de Kamer er toe
of deze juridisch volkomen verantwoord is hebben bijgedragen, dat geen juist Jicht op de
en ook in het midden gelaten of het hier niet feiten gevallen is. In heel wat rustiger sfeer
een zaak betreft, die ter afhandeling aan den Imoet hier recht gedaan worden en dat is naar
militairen autoriteit, I.c. den inspecteur der onze meening slechts mogelijk, indien men op
marechaussée of den minister van Defensie, het denk~teel? vtan prof. De Vries ingaat en
moest worden overgelaten. een enque e ins elt, Men late dan ieder spre-

ken, vrijuit, zonder eenige belemmering, ook
de marechaussée. En dan-moet het ook moge-
lijk zijn, dat alle dossiers open gaan, opdat
het rechtsgevoel volkomen bevredigd wordt.
Want daar gaat het per slot van rekening
om en dat is, na het Kamerdebat, geenszins
het geval.

Tenslotte nog iets over den plicht tot zwij-
gen. Die plioht staat niet in de wet bescnre-
ven, maar komt voor in de militaire' regle-
menten. Overtreding zou dus krijgstuchtelijk



Regeering en
marechaussee. ,

Wordt het"onderzoek
uitgebreid?

De Maasbode, blijkbaar officieur geïnspi-
reerd, trekt hedenmorgen van leer tegen de
weerleggingen, die de N. R. Crt. dezer dagen
publiceerde van het betoog, dat minister Go-
seling in de Tweede Kamer over de zaak-Oss
hield. Het blad ziet daarin een zijdelingschen
aanval door "officieren van de marechaussee"
tegen den minister. Het schrijft:'

: Nu komt "van bevoegde zijde" repliek op
de regeering in de krant.
De "bevoegde zijde" bestaat, of de "N.R.

Crt." pleegt mystificatie.
, Zoo zij bestaat, kan men daaronder alleen j
verstaan officieren van de marechaussee. '
En verder: '

Nu van tweeën één de bevoegde zijde van
de "N.R.Crt.'" bestaat niet, of de bevoegde
zijde maakt zich schuldig aan gezagsonder-
mijning, die even lafhartig als kras is.
De overheid kan dit niet dulden: het

schijnt ons noodzakelijk, dat zij van haar
bevoegdheid gebruik maakt, om of de mys-
tificatie in de "N. R. Crt." te ontmaskeren
of degenen, .die dit staaltje van gezagsonder-
mijning pleegden, tot de orde te roepen.
Geen land en geen overheid kan zooiets
straffeloos dulden; het kan zeker niet in een
land als' het onze, waar de publieke' zaak
publiek behandeld worden kan en in dit
,gevalook publiek behandeld is; waar dit ge-
schieden moest, nl. in het parlement.
Het zou ons leed doen, indien inderdaad

chefs der marechaussee zoo zouden zijn op-
getreden. als de "N. R. Crt.' insinueert.
'Vant dit zou er op wijzen, dat er dan,

bebalve in de lagere ook in de hoogere ran-
gen van'dit politiecorps begrip voor even-
wicbt moet worden bijgebracht. (Spatiee-
ring van ons. Red.L.
De verhouding tusschen overheid en mare.

ehaussee is dus blijkbaar door de Ossche afaire
ook reeds vertroebeld. Men vertrouwt elkaar
niet meer, hetgeenons bovendien nog bleek,
toen bij een bezoek van een particulier aan
een oficier der marechaussee, dool' de politie
uit de plaats, waar deze officier woonachtig is,
in Amsterdamwerd geïnformeerd aan wien de
auto toebehoorde, waarmede deze bezoeker
voor het huls van de marechaussee,was gearrt.
veeI'd. !\Ien bespionneert dus blijkbaar bet
doen en laten der officieren.
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Schandaall

Zaak Oss in een nieuw
stadium gekomen.

VAN de "overwinning", die de minis-
ter van Justitie de vorige week in de

Tweede Kamer behaalde, beleeft hij weinig
pleizier_ De zaak-Oss is in een stadium geko-
men, waarin het een ieder duidelijk is, dat de
minister ongelijk heeft. Op alle punten, zoo-
wel waar hij de doelmatigheid als de recht-
matigheid van zijn ingrijpen verdedigde, is
minister Goseling's rede weerlegd. Zij kan
eenvoudig niet tegen de feiten op. Dat Zijne
Excellentie het gewonnen heeft, kwam omdat
de Tweede Kamer ver beneden haar taak bleef.
Aan kracht van argumenten getoetst had zijn
betoog den minister tot ambteloos burger moe-
ten maken, De pers heeft de taak van oppo-
sitie overgenomen, omdat het gevoel, dat hier
groot onrecht is geschied, algemeen is. De pers
heeft gedaan wat de heeren Drop, Joekes en
V!endelaar verzuimden: .met de vuist op de tafel
slaan en den minister op de bank der be-
schuldigden plaatsen. Het is een vreemde
figuur, dat kranten een dergelijke taak ver-
vtillen. Het moge voor onze volksvertegen-
woordiging een waarschuwing zijn, zich ern-
stiger met de zaken bezig te houden.
De pers kon dit werk alleen doen omdat er

in .Nederland een diepe en ernstige overtui-
ging. bestaat, dat het ingrijpen van den minis-I
ter onrechtvaardig was. De katholieke bladen
hebben onze actie voorgesteld als een soort
herleefde April-beweging, als anti-papisme. Hoe
onwaar en onwaarachtig, en hoe kortzichtig
ook. Hoe kan men katholiek Nederland ver-
eenzelvigen met de trieste figuren in Oss. om
wier wille tien marechaussees zijn overge-
plaatst? Wachtmeester De Gier. voor wiens eer
wij het opnemen, is een overtuigd katholiek.
Het zou wel eens kunnen blijken, dat hij voor
ons Roomsch volksdeel een grooter sieraad is
dan de burgers uit Oss, wier "eminente belan-
gen" de minister met nooit vertoonde haast in
bescherming nam. Anti-papisme is onze krant
geheel vreemd. Wij behouden ons evenwel
het recht voor te strijden tegen onrecht op
welk terrein ook en gaan misplaatste qualift-
caties hooghartig voorbij.
Bet heeft geen zin retrospectieve beschou-

wingen te houden. De vraag is slechts: wat nu?
De nationaal-sociallstische pera heeft een aan-
tal beschuldigingen geuit, die geen fatsoenlijk
burger, laat staan een minister, op zich kan
laten zrtten. Wij hebben reeds in November
van het vorige jaar aangedrongen op een
schoonmaak in Oss, wij hebben voor en na be-
toogd, dat de heer Ploegmakers als magistraat
niet deugt en dat in Oss wantoestanden heer-
schen_ Wij hebben op zachten toon, en waar-
lijk niet door antl-papistischen inslag gedre-
ven, te verstaan gegeven, dat Oss andere gees-
telijke herders noodig heeft, die van de be-
hoeften van dit plaatsje evenzeer doordrongen
zijn als de, paters-carmelieten, wier werk wij
prezen. WiJ hadden de hoop, dat in deze rich-
ting gewerkt zo« worden. De herbenoemln
van dezen burgemeester was een dwaasheid:!
de consequentie, die zij meebracht, het verdrij-
ven van de marechaussee was erger. Voor de
herbenoeming heeft. niemand minister Van
Boeyen ter verantwoording geroepen. Had men
dit gedaan, deze minister had een even slechte
rede moeten houden als de heer Goseling. Er
zijn .zaken, die zich niet laten verdedigen, ook
al ware men een Cicero.
De pers heeft de taak van heftig proteatee-

rende oppositie overgenomen. Meer kan zij niet
doen. Nu minister Goseling's ongelijk met
de stukken is aangetoond, nu nieuwe hesehul-
digingen worden geuit, is het woord weer aan
de regeering. Zij zalons moeten verlossen van
dit schandaal, dat het Nederlandsche volk In
beroering brengt. Niet omdat het vervuld is
van anti-papistische neigingen, maar omdat
het rechtsgevoel diep is gekwetst. Een minister
van Justitie is beschuldigd, het met het recht
niet te nauw te nemen en deze beschuldigingen
zijn niet weerlegd. Een dergelijke toestand kan
niet blijven voortbestaan. Wij hopen, dat men
in Den Haag tot bezinning zal' komen. Wij
wachten af.

1-'
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LOG80EK,
OSS heeft te Hengelo een vroolijk naspel ge-

vonden. In de uitstalkast van het kringhuis
aldaar stonden op een gegeven oogenblik een
tweetal poppen. De eene was .gekleed in de
uniform der opgeheven W.A. en was voorzien
van een opschrift "Ik ben staatsgevaarlijk".
De andere droeg èle uniform van marechaussee
en had het opschrift "Ik ook".
De commissaris van politie vond aanleiding

deze peppen in beslag te doen nemen en tegen
een vijftal personen procesverbaal op te laten
maken.
Op de plaats, waar de peppen gestaan had-

den, verscheen daarop een bord!met de mede-
deeling "De brigade werd op hoog bevel over-
geplaatst".r ___
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I Wat de kranten zeggen~

Naar a:>;nleid1'l1gvan deze mededeelêngen schrijft
de N. R. <It. in 'n hoofdartikelonder 't opschrifä
"Nog 'niet afgedaan", dat 's rninásters beleid too
a3'111.im van de rechtmatige belangen van het
personeel der brigade en ten aanzien van ren
evenwichtlge handhaving van het gezag is tekort
geschoten.
Gaarne aannemende, dat de minister niet mel

10pzet tweeërlei weegsteen heeft gebruikt en dat
de marechaussees fenten hebben gemaakt, al wa-
relll die niet zoo ernstig, dat zij de maatregelen
rechtvaardigen, betoogt het blad verder, dat die
mlnister niet ,"olrdloende de aandacht heeft Iaten
vallen op het feit dat de handelingen ÏIl1 verschil-
lende gevallen we-den ged~ld door officier van
[ustitèe en rechter.oommissarts. Verder wordt mi-

De N. R. Crt. schrijft, dat het antwoord van nister Geseling verweten, dat hij zijn bevoegd-
minister Goselëng op de vragen van het Tweede heden overschreed door het nemen van beslis-
Kamerlid Drop iIll krïegen der marechaussee een SlÎJllgetIlidie alleen de minister vain Defensie bad
hoogst onbevredigende en zelfs een zeer pijnlijke mogen nemen.
ilndiruk beeft gemaakt. Va:n anti-papbsmc weten wij ons vrij, roo be-
Zoo heeft b.v. de minilster verklaard, dat de sluit het Botterdamsohe blad. Zoo vrij als. van

oVeir'plaatsingen van die leden der britg~de Oss anti.semirisme, anders wel het gruwelijkste VeT-
2iÏjtn gelast in volkomen overrle,g met dien 1Jnspec- schijnsel van onze tijd,
tour van biet Wapen dier Kon. Marechaussee en Dit beteekent echter niet, dat wij ons tegenover-
die'll ll!icl'b1.l 'betrokken div~sie-oommandadlt, doch wie of wien ook van kritiek hebben te onthou-
hl&uit viel reeds af te Leiden, dat van overleg den. Z »odat wij ook het beleid van een mlnester
vooraï' met die fulncLÏlOnari'ssen,in de eerste plaats vain Justitie, al ~s hij R.IC, aan de voor elken
over de ointheffing van het opsporingsonderzoek bewindsman geldende eischen mogen toetsen, mits
geen sprake is :geweest. '" , op behorrrlijke wijze en met argumenten en g1Cge-
Zoowel de inspecteur van het Wapen, dile ~n vens gestaafd,

hoogste mstantie verantwoordelijk ~s voor Idte I. En dan moeten wij als conclusie van wat wij
hainidlhaving van de orde, tucht en ditscrupl!irn.ebij meenen in die richting te hebben gledaaill stellen:
het Wapen, als de districtscornmandant te Nijme- dat de interpellatëe iÎn de Tweede Kamer niet het
gen, die Idc.re :V~liantwoiO:11dl(OlijklJ,e~di!(I,ra,a,gtvoo.x:I sluitstuk mag zijn van de met het reehtsgevoel
:._. """:'A'oo 11.:'",- .. "'~"'_-~". 'I:.~-Jj"'" _ strijdige maatregelen ten aanzien van de Brigade
'lW 'VIUU<:a UcHl ~=.,,:o'Heiê!l"e)liue ngade OSSI, warleln Marechaussee te Oss.
~~(}lkomenQ~kU!lidiig vain het. ~ciif,.dat tegen de In de N.S.E.-pers wordt, mede naar aanleiding
lIedietn der brigade Oss een milllil'srerreel onderzoek van de publicaties in de "N. R. Crt." en ge-
gaande w~s. '.., sprekken met betrokkenen .in Oss geë.i:scht: af-
r Zelfs Wisten de~ autor'll~ealÎ!.enniet, dat h~t op:" treden van· minister Geseling, verwijderéng vsm
t eden van de 1ed~.d!e.r brigade Oss tot eemglerleJ. twee pastoors uit Oss en eerherstel voor de
~~cht had aanIeId1lllg gegeven, terwijl ztij' toch marechaussee-brigade,
JUIst de eersten waren lom vain eventueele klachten
kennis te nemClll.
. Ten, aanzien . van hef outnemen van die opspo-

rJJngsbevoegtd!he!l!dam de Iedcn der brigade i<s
dan ook van vooratgaand m~leg met !roIloemde
fUlIl!ctLouar'Ï:ss.elll.ingeen enkel opzêcht sprak!e 'gIC-
weest. Overleg IS er alleen geweest met den pro-

~

' cureur-generaal in Den Bosch, den hoofdpersoo.n
im !diere heele zaak. Alleen its later overleg met
die betrokken chefs geploogtd ten aanzien van de
loverpl,ar.tsingen, doch de inspecteur- van het wa-
pen stond hierbij voor een feite.lijk uitgemaakte
zaak, aangezien door de ruchtbaarheid welke in-
middels aan de zaak gegeven was, aa~ de over-
plaatsingen nlet meee- Vliel te ontkomen. Er ii'S
echter gegrolnIde reden om aan te nemen dat dere

1 tsl . 'overpraai smgen geensz'ïns gesehled' zijn met volle
Instemming, noch van dm! ~nspedeur van hel
Wapen, noch van dien oommandant der divil9ie te
Maastricht, noch van den districtscommandant te
Nijmegen.
In volkomen tot oordeelen bevoegde kringen'

w'?'r?t ~a!ll ook Ide urgentie van de door den
~lln.iuster .van justitie genomen maatregelen iin
ledier opztcht ontkend, Integendeel blijft men; ook
na die verklaringen van dm mÏllliÏster van oor-
deel, dat ook al ZOu misschien hiel" of daar door
de marechalf<;~oo mlnder tactisch zijn opgetreden
door. de leden ru:: brigade Oss geen dusdanig
ernstige f,outen ZlIJn gemaakt dat daardoor de
llJ[lIllÛsterileelemaatregelen zeÛ's ook maar ten I
deele zouden zijn geToohtvaardigld.
Uitw)()'rÎlg.b~sp~eekt het blad aan de hand van

verkregen mlQIC'btLnglenvervolgens de arrestatres
waarbij ten aanzien van den bankier v. d. H:
wordt vastgesteld, dat de offider van justi,ti!e en
~ rechfer-oommissarirs, toen de btanJder, nadat
ZIJ van de stukken hadden loonnis ~enomen fn
het huls van bewarénc 'wend oi'nQleslo~ten·op' dat
mement de veI1(IlCnldngtegen den z,g.n.' bankileT
V?ll dusdanig ernst~ge aard achtten, 'dat v'Üor100-
pige hechtenis gteweUigd zou zijn. Tot 28 Maart
~vas. :de man verdachte, hoewel de minister van
jUstlt:'e. reeds twee Idagen eerder tin deze kwestie
a~leufl'llg had g'CvOlIlJdenee!I1 onderZ'Oek tegen de
brigade toe Oss te openen, .
In betrekken kringen meent men, dat alles

I af'?~[lg1: van die vraa~, wie de aandacht van dieln
mmt:ster. ~p dfe versehsllende zaken vestigde.
De mlnJister heeft ·dlit blij zijn verklarisreen m

de Tweede Kamer in het middell1lgelaten e:; hooft
alleen geregel, dat door hem terzake overleg was
gepJ,eegd met Oen p:poeureur-generaaI te 's-Her-
to~nbo.sch, waaruit ,gteconclud'eerd rou kunnen
~o;'CLen, dat nêet deze het was dtite detn minister
~n111cl::ttte. In betrokken krina.e'll is men echter
van m~~ilDg, d1t hef wel ~ prr}Cllr:eur,ge'lleraaI
was, duO'<.de z:ake~. b}j ,?cn mitnider aalllhang1g
maakt!', o;och op InsttgaUe van andere zijde.
Tenslotte wijst men er - ald'ns de N. R. Crt.

- (!Logop, dat fir minister mededeelde, dat hij
de mamchaussee geen zwijgplicht had opgelegd
doch haar slechts aan die zwijgplicht had herin~
~eTtd. Het ha:rdih<:tven van die z\Vijgpl~cht echter
IS. een kwes'f!i,<evan dIscipline en behoort dus
,?,let. ~ot de bevoegdheden van dien mi,lû,sté van
j~~sbÏlie.doch tot die van den minlster van defen-
SIe o.f vu'?- den Ïinspoecteuirvan het Wapen, rood at
het In dTt geval de minister wa-s, drÏie ,ri,c'h aan
m3'chfs,()vel'scbrijdlilIlg zou hebhen schuLdig ge~
maakt.

Het antwoord van den minister
onbevredigend. - De keerzijde van,
de medaille. - Ontstemming in de
Katholieke pers.

De ,},Iaasbode" is ten ZIOOl"Steontstemd over
de wijze waarop de liberale, de sociaal-demoera-
tische, die N.S.B.-pers en de Telegraaf-bladen Îln
de affaire-Oss zijn opgetreden.
"Wat ons het diepst heeft ge,,<JIl'\ÎJefd,is het feit,

.dat men openlijk en bedekt een zeer duidelijk
wantrouwen heeft geopenbaard, dat krenkend is
V;00lT onze eer. Men heeft toch de vrijmoedigheid
gehad het voor t e stellen, alsof katholieke ambts-
burgers, van eenvoudige gemeente-ambtenaren af
tot den minister van Just~ti.e toe, ÏIl1 staat rou-
den zijn in strijd met hun ambtsplicht te han-
delen. Vertegenwoordlgers van 0011 soort politiek
goog.stertd!om hebben deze veronderstelling als
vaststaand feit uètgesproken: de bladen l~ggen
.VlOOrOIIlS met de onwraakbare bewijzen. Anderen
hebben de gedachte gekoesterd, dat dit toch wel
roo lion zijn. Sommigen hebben uiÏJlidruklwlijk de
verklaring Igevraagd, dat aan zulke schennis van
ambtsplicht nlmmer gedacht ~,s.

Mogen wij vragen, waar de katholieke Neder-
Ianders het aan verdiend hebben ,nilet slechts door
anti-papästische warhoojden, maar ook door lie-
<liein. die prijs stellen op naam en ontwikkelèng, te
\v;QirdclIl aangeduid als menschén, van wlÏiemen het
ergste kaIll veronderstellen? I
Wij hebben tin Nederland talrijke katholleke I

mims'teTs van Justitie gehad: een Mutsaers, een
Borret, em Ruys de Beerenbrouck, een Loeff, een
Nelissen, een Regout, een Van Schalk, Met welk
recht durft men ~eggen Oof Insinueeren, dat deze
mailmen ooit aanleiding hebb>en ,gegeve1ll tot de
afschuwelijke verdenking, dat iij hun ambtseed
zo ooen schenden?
Wat ons echter heeft getroffen is liet feitt,

dat geen blad en ,ge.enman zich geroepen gevoeld
heeft te zeggen: Wij kennen de Nederlandsche
katholieken; wij kennen huJn münisters, afgevaar-
Idd~deJn,ambtenaren, magistraten, maar. er is schijn
noch schaduw, dat zij in staat rouden zijn, roo
ma;~ re~h\ en wet te verkrachten, I!ntege:ntdeel;

lilJeir"iUlé ein sloclaàlJde'miOèati.s·clle bladëD gaan, II
volkomen strijd met eigen ,afgevaard1gdoo, da~
met beweringen, dile kant noch wal raken. i
Dit heeft lOInS ll!Î~t verbaasd, maar wel teleuJ.'t;

gesteld, Het heeft ons opnieuw bewezen, dat ~
Nederlandsehe katholieken, m veler oogeo eeàîi
il1fet-VloJk zijn; dat tegen ons alles is geoorloordt
dat men van ons het allerergste mag det!lk~
schrijven en zeggen; dat op ons gerust gestapo,
methoden toegepast mogen worden; dat niemand
van ons, hoe oud zijn wapen, hoe hoog zijln:
ambt, hoe eervol zijn verleden en hoe groot zijn;
kennis ook moge zijn, gevrijwaard its terren ~
infaamste verdenking. "
De Nederlandsche katholieken zijn niet valIt:

gisteren en zij zijn ook niet vain plan, zich sprake-:
1o00s, weerloos en eerloos te laten rnaken. 111tEl4;
gendJeel, geleerd dOOiT dit optreden zullen dei
katholieken nauwer die rijen sluiten rondom bUll
leiders op geestelijk, polttiek 00 sociaal t.erreio..
Zij stellen zich schrap tegen, een beweging, di~'
zich zoo scherp lïet ZiÎIe'll illl haar anti ..papistisoha
ged!awurbeen voelen zich daarhij gesteund dooll
weI:dJenkcnde Iandgenooëen, die m dit a!llti-papistJo.
OOM virus zullen ziten: dIe meest gevreesde smef.oI stof voor ons nationale volksbestaan."

I



degerekend, Er is
verzekeringstelling
overschrijding is
pleegd.

Spitsvondig heden om Dat alles is juist. Hadden de Marechaus-
OSS sees hun. bevoegdheden overschreden, had-

den zij t e gen de wet gehandeld, dan had
alsturig betoogden sommige bla- met een overplaatsing waarschijnlijk nietB den van de linkerzijde na het .parle- kunnen worden volstaan. Zij hebben echter
mentaire debat over de verplaatsing de wettelijke bevoegdheden, waaroverzij be-

van eenige Marechaussees uit Oss, dat schikten, mis b r U i k t. Het is ongetwijfeld
met de verklaringen van Minister Goseling hun wettelijke bevoegdheid om iemand, die
datgene, wat zij tot een "zaak" hadden voorgeleid is tot een verhoor zes uren vast
opgeblazen, niet was afgedaan. Het succes te houden "den tijd tusschen middernacht
van den bewindsman was goedkoop ver- en's morgens negen uur niet medegere-
kregen, meenden zij; de Tweede Kamer kend", doch die bevoegdheid werd niet ver-
immers bleef ver beneden haar taak. De leend om er 'n systeem van te maken, men- I

pers zou die taak overnemen en het mi- schen 's avonds om zeven uur "voor te ge-
nisterieele betoog uiteenrafelen. leiden" om ze dan - bij wijze van machts-
Die "Uiteenrafeling" is thans gekomen. vertoon _ tot den volgenden morgen tien

Onder groote instemming van vele andere uur vast te houden.
linksche bladen - die zélf niets beters Tenslotte meent de N. R. Crt. nog, dat de
konden vinden - gaf de "N. R. Crt." een Minister zélf zijn bevoegdheid heeft over-
uiteenzetting van de "fouten" door den Mi- schreden, door mannen, die aan zijn ambt-
nister in zijn Kamerrede gemaakt. genoot van Defensie ondergeschikt zijn, tij-
Het is een merkwaardig soort argumen- delijk van het opsporingswerk te ontheffen.

ten, waartoe het Rotterdamsche orgaan zijn Dat de Marechaussees hiërarchisch en disci-
toevlucht moet nemen om het eenmaal in- pllnair onder den minister van Defensie
genomen standpunt niet te hoeven prijs- ressorteeren is volkomen juist, doch in de
geven voor zoo iets als een katholiek minis- uitoefening van hun justitieele politiezorg
ter van Justitie. Het zijn "igenlijk géén ar- zijn zij ondergeschikt aan den minister van
gumenten ; veeleer spitsvondigheden, waar- Justitie. De aanzegging van hun tijdelijke
van de overtuigingskracht omgekeerd even- ontheffing van opsporingswerk is boven-
redig is met de schoolmeesterlijke nadruk. dien geschied door den Dlviste-comman-
Zoo geldt bijvoorbeeld als argument ten dant terwijl niet de Minister zelf _ zooals

gunste van de ~arechaussee, dat de Off. de N. R. Crt. alweer heeft ontdekt - doch

I van Justitie te Den Bosch de gesties en ar- de Inspecteur van het Wapen de mannen
re~ta~~es van deze op~POringsambt~~are~= aan hun zwijgplicht he:f~ herinnerd, z,:l~s
feiteluk heeft bekrachtigd, - Da~r?IJ ver op verzoek van den mintster van Justitle.
geet het blad echter, dat de Officier van Mag dat soms ook niet?
Justitie voor de inlichtingen op .grond I Erg zwaar komt het liberale geschut niet
waarvan hij moet beoordeelen of een straf- aan; .
I baar feit aanwezig is of niet, aangewezen is
I op. . .. de opspormgsambtenaren. Wanneer
- om één van de door ons reeds eerder ge-
publiceerde feiten te noemen - een opspo-
ringsambtenaar den Officier van Justitie
meedeelt, dat een der inwoners van Oss een
stuk loaden pijp van den directeur der gas-
bedrijven heeft "gekregen", dan moe t de
Officier toch kunnen aannemen, dat bij het
verhoor van dien man tenminste de vraag
is gesteld, aan de mogelijkheid is gedacht,
dat wellicht géén strafbare handeling plaats
had, dat de betrokken pijp betaald was!
Moet hij dan zélf het werk van de opspo-
rings-ambtenaren verrichten? Moet h ij dan
beginnen met de Marechaussee te wan trou-
wen - en dat op advies van een der bla- I
den, die in de Marëchäussèe aoo'n groot
ver trouwen hebben!
Een tweede argument is niet veel beter:
De Marechaussees hebben hun bevoegd-,

Nog niet afgedaan

.heden niet overschreden.

Wat betreft de door den Mi:nister beweer-
de onrechtmatige arrestatie" in een van den
aan'~ang af als civiel-rechtelijk te onderken-
nen financieele kwestie, "waarbij klaarblijke-
lijk de bedoeling heeft voorgezeten door
vrijheldsberooving", aldus zeide de minister
verder, ,pressie tot oplossing der quaestie in
een bep~alde richting te beïnvloeden", wijst
men er de "N. R.. Crt." op, dat hier van een
arrestatie geen sprake is geweest. Volkomen
in overeenstemming met het bepaalde in art.
54 van het Wetboek van Strafvordering heeft
een geletding naar een plaats van verh~?r
plaatsgehad voor welk verhoor staat een tIJd
van niet langer' dan 6 uur, den tijd tusschen
middernacht ·en des morgens 9 uur niet me-

dan ook geenszins tot ip-
overgegaan en machos-
in geen enkelopzicht ge-
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Nog eens: Oss..
Een dezer dagen citeerden we eenige criti-

sche opmerkingen van de N.R.Ct. inzake het
groote probleem-Oss. Om dat probleem nu ook
nog eens van een andere zijde te laten belich-
ten, nemen we hier enkele opmerkingen over
uit het r.k. blad "De Tijd".
Dit blad wijst er allereerst op, dat "de mo-

derne massale inlichtingsmiddelen dikwijls in
een minimum van tijd de feiten bedekken met
een legendarisch waas van maximale ondoor-
zichtigheid." Op welke verklaring het' blad
een opsomming van "eenige feiten uit het
stadje Oss, waarop deze moderne legende-

I vorming haar kracht getoond heeft" laat
volgen.

"De Tijd" geeft dan vervolgens zelve een
weergave van de f'elten "inzake de roem-
ruchte opruiming van het Ossche "milieu".

Toen burgemeester Ploegmakers des-
tijds te Oss benoemd' werd, was zijn
eerste werk als hoofd der politie de
organisatie van nachtdiensten, die voor-
dien in Oss niet bestonden. Daarmee
bereikte hij zooveel, dat inderdaad in·
Oss de toestand veilig werd. Niet dáár,
doch in de buitengemeenten, waar géén
nachtdienst van de politie bestond, had-
den de meest beruchte inbraken van de
bende plaats.

Bij het instellen van die nachtdiensten
liet de burgemeester het niet. Hij con-
troleerde ze zélf. Een politieverordening,
die het dragen van messen, langer dan
5 cm verbood, verschafte gereede aan-
leiding om ieder lid van de bende, dat
zich op verdachte uren op straat bevond,
te fouilleeren. Hijzelf fouilleerde meer-
malen de meest beruchte sujetten.
"Toen kwam de ijzeren greep ...... •..

zegt de legende.
Inderdaad. De eerste arrestatle van

bende-leden, waarbij voldoende bewijs-
middelen werden gevonden om hen te
veroordeelen, werd verricht in den nacht
van 15 op 16 Mei 1934. Er was een roof-
moord gepleegd in Oyen. De burgemeester
van Oss had reeds vroegen den burge-
meesters der omliggende gemeenten ver-
zocht, hem bij voorkomende nachtelijke
gevallen niet den volgenden morgen, doch
terstond te waarschuwen. Dat gebeurde
dien nacht. Onmiddellijk na het ontvan-
gen van het eerste bericht - midden in
den nacht - begaf de burgemeester zich
op pad. Een lijst van de voornaamste
"candidaten" had hij gereed om af te wer-
ken. Eén voor één werden zij aan een
huiszoeking onderworpen en het was de
burgemeester in persoon, die de hand
legde op de twee daders en de stille be-
wijsstukken (de schoenen met haverkor-
rels er aan en kleedingstukken met ver-
sche bloedsporen) vond en dienzelfden
nacht overeenkomstige voetsporen vond
op de plaats van de misdaad;

De twee verdachten bekenden aanvankelijk
niet. De rechtbank achtte echter voldoende
bewijsmateriaal aanwezig om den één tot vijf-
tien en den ander tot acht jaar te veroordee-
len. De veroordeelden gingen in appèl en voor
het Hof meende de jongste van de twee door
iets anders te bekennen, dan hem ten laste
werd gelegd, den dans te kunnen ontspringen.
De oudere begreep deze berekening niet en
toen hij zijn makker hoorde bekennen, raakte
hij Of in verontwaardiging of in de veronder-
stelling, dat het beproefde zwijgsysteem van
Oss in elkaar viel, zijn tong kwam los en hij
wees ook andere medeplichtigen aan.

Van dát oogenblik af rolde de sneeuw-
bal verder.

De groote schoonmaak begon. In deze
schoonmaak werden 72 leden van de
bende gevangen. En van deze 72 nam de
Oss'sche gemeentepolitie er niet minder
dan vijftig in hechtenis.

Vder Ieden van het corps marechausee
werden om hun verdiensten bij de
,,'schoonmaak" dOOTHare Majesteit de
Koningin onderscheiden. Doch drie leden
van het corp's gemeenäe-polrtie werden
dat 6ók om dezelfde reden - en burge-
meester Phoegnnakers werd bevorderd tot
Officier- in de Orde van Oranje Nassau,
Aldus het feitelijk verslag van de be-

roemde schoonmaak in Oss. Wij willen
daarmee op ome 'beurt niets te kort doen
aan de verdieneten der marechaussee,
wter harde hand hei~'l")a8lmgewerëot heeft.
Maae wf stellen deze feiten slechts te-
genover de leg,ende, die anderen onteerde.

Waardoor kon die legende zich vorrnen ?
BlijkIbaar dank't zij haar ontstaan aan
één uitlattng' van den burgemeester,
waarin deze destijds de pers den raad
gaf ntet zooveel aandacht te schenken
aan de crfmänaliteit in zijn gemeente, niet
omdat die crlminaljtett niet bestond, doch
omdat door de sensationeele wijlze, waar-
op er voortdurend op werd gehamerd, de
naam 'Van de gemeente dermate in op-
spraak kWMIl, dat er ongemotiveerde
sohade dreigde voor de burgerij, die met
de criminahteit niets uitstaande had.

Een burgemeester, zoo besluit "De Tijd".
die het wellZijlIllVMl zijn gemeente op het oog
heeft, misdoet mem met zullk een verzoek,
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Parlementair tekort.
De "Avondpost" heft een aandoenlijke

jammerklacht aan over een "parlement~ir
tekort", dat echter gelukkig door de link-
sche pers wordt aangevuld. Om dit tekort te I
construeeren moet het blad echter niet al-
leen den voorzitter der Liberale Staatspartij,
mr. Wendelaar, in gebreke stellen, maar ook
mannen als mr. Joekes en zelfs oud-minister
De Geer. Men oordeele:

De heer Wendelaar (wij volgen nu de
Han del i n gen) gaf al dadelijk een
merkwaardige motiveertng van zijn inter-
pellatie-aanvraag. Hij had deze aanvraag
ingediend, om aan "de uiterste elementen"

"den wind uit de zeilen te nemen", zei hij.
Juist daarvoor!, verklaarde hij nadrukke-
lijk. Maar - zoo luidt onze wedervraag -
is dat het doel van het interpellatierecht,
is dat de bedoeling waarmee een afge-
vaardigde een interpellatie moet aanvra-
gen? Was de heer Wendelaar dan niet
verontrust door het gebeurde, en droeg
zijn streven alleen de politieke tendenz,
om de nationaal-socialisten dwars te zit-
ten?
Had een vrijzinnig leider hier niet op

een heel wat ernstiger motief een inter-
pellatie kunnen en moeten aanvragen?
Met zijn bedoeling was de commentaar

van mr. Wendelaar na 's Ministers rede
blijkbaar in overeenstemming.
Want hij had er geen lof genoeg voor.

"Overtuigend" en "glashelder", "duide-
lijk, uitvoerig en afdoend", opnieuw "dui-
delijk en overtuigend". zoodat spr. ver-
wachtte dat er aan de zaak "definitief een
einde zal zijn gemaakt". Aan het slot op-
nieuw de verklaring dat de Minister den
maatregel "volkomen heeft kunnen moti-
veeren", opnieuw de verklaring dat de
affaire is "afgedaan". Een dergelijk cri-
tisch tekort bij den leider van de liberale
fractie is verbluffend.
Ook een man als mr. Joekes heeft zich,

naar onze opvatting, te spoedig neergelegd
bij 's Ministers uiteenzetting, al maakte
hij daarbij enkele reserves. Deze afgevaar-
digde staarde te veel naar de redevoerin-
gen van de heeren Rost van Tonningen en
Kersten, om die te bestrijden. Eigenlijk is
het voor den Minister een fortuintje ge-
weest, dat er zulke excessen waren in de
critiek, want instinctief hebben andere af-
gevaardigden, uit vrees daarmee vereen-
zelvigd te worden, zich thans méér ge-
oriënteerd naar de zijde des Ministers, dan
met het oog op den inhoud van zijn rede
verdedigbaar was.
Bezien wij nog even de houding van een

staatsman als mr. de Geer. Zijn doel' was
in hoofdzaak bestrijding van het betoog
van ds. Kersten, doch overigens verklaar-
de hij overtuigd te zijn, dat de Minister
"naar eer en geweten en zonder verwer-
pelijke motieven" heeft gehandeld. Men
kan dit met den heer de Geer eens zijn,
maar niettemin .het beleid der Regeering
volkomen onjuist achten. De conclusie van
den christelijk-historischen leider, dat de
Minister de juistheid van zijn beslissing
"aannemelijk" heeft gemaakt, was trou-
wens nog al gematigd.
Tusschen aannemelijk en noodzakelijk,

laat staan onafwijsbaar, is een groot ver-
schil.

Zou het wel zoo onherroepelijk vast staan,
dat deze mannen zoo schromelijk zijn tekort
geschoten!



NATIONALE DAGBLAD IN
BESLAG GENOMEN.

Door de politie te Groningen zijn gister-
middag exemplaren van het Nationale Dag-
blad, welke voor winkelramen waren opge-
hangen, in beslag genomen.
Dit is geschied op verzoek van den zeer-

eerw. heer L. J. Buve, deken van Groningen,
die den inhoud van het nummer van Woens-
dag beleedigend achtte voor de katholreken.
(Reeds geplaatst in een deel der vorige oplaag).



INGEZONDEN.

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie.)

DE KATHOLIEKE COURANT.
Geachte redactie.
Met~groote voldoening las ik in de Maasbode

van 12 en 13 dezer de artikelen "Aprilbeweging"
en "Na Qss".
Wat ik zoo gaarne zou zien is', dat geheel ka-

tholiek Nederland en dan rn het bizonder de
leekenapostelen van nu af: eens heel bizonder
propaganda gingen maken voor de Katholieke
Courant, bizonder ook "in Noordbrabant eh Lim-
burg eh in de spoorweg coupé's." " "
Verban uit uw gezin alle niet-katholleké lec-

tuur en geef uw courant {katholieke) aan uwe
mede-broeders en -zusters welke door werk-
Ioosheid deze niet betalen kunnen.
Er rrioet over" geheel katholiek Nederland

(vooral iook in de gróote steden) een geweldige
actie ontplooid worden voor de Katholieke
Courant. Het is de uitdrukkelijke wensch van
onzen Paus en onze Bisschoppen dat in ieder
katholiek gezin een katholieke courant gelezen
wordt (en dus ook geen zoogenaamde neutrale
bladen);
Vooruit dan!!

P. v. WIEL,
Benthuizerstr. 33

Rotterdam.
Aan andere R.K. bladen wordt verzocht dit

over te nemen.



De liberale "N. R. Ct." van- Donderdagavond
nam onder bet hoofdje ,.Zeer krasse beschuldi-
gingen" een gedeelte van een verslag uit bet
"Nationale Dagblad" (nat. soc.) over van een
bezoek door een vertegenwoordiger van dit
blad· aan verschillende personen in Oss ge-
bracht. In dit stuk worden weer allerlei be-
schuldigingen geuit tegen de geestelijken in Oss.
De "N. R. Ct." dit verslag in het kort weer-

gevend, ried _toch aan tot de "gebruikelijke
voorzichtigheid" met mededeelirtgen in het "Nat.
Dagblad".
In het nummer van heden, Vrijdagochtend,

komt het liberale Rotterdamsche blad terug op
dit verslag en zegt, dat het verhaal van den ver-
slaggever van het "Nat. Dagblad" omtrent "den

Ikroongetuige" als onwaar moeten worden ge-.
disqualificeerd.
Voor den objectieven beoordeelaar - aldus

------ de "N. R. Ct." - staat precies het tegenoverge-
omstandigheden alles duidelijk was en of men stelde vast, aangezien dit zonneklaar blijkt uit
nog opmerkingen had. Die heeft men niet ge- wat over dit verhoor is meegedeeld.
maakt. Natuurlijk zijn de verantwoordelijke Het blad wijst dan verder naar de Handelin-
chefs ontzet geweest over wat zij gelezen had-
den" .•.• (Handel. bI. 1510). gen der Tweede Kamer naar wat de minister
Nu van tweeën één; de bevoegde zijde van de van Justitie hieromtrent verklaard heeft.

"N. R. Ct." bestaat niet, of de bevoegde zijde De "N. R. Ct." besluit dan:
maakt zich schuldig aan gezagsondermijning,
die even lafhartig als kras is. "De minister van Justitie wijst er .dan

dáár gezwegen te hebben,. naderhand anoniem
via dagbladen hun gravamma uiten, ..
De overheid kan dit niet dulden: het SChijnt

ons noodzakelijk dat zij van haar bevoegdheid
gebruik maakt om óf de mystificatie in de "N.
R. Ct." te o~tmaskeren óf degenen, die dit
staaltje van gezagsondermijning pleegden, t?t
de orde te roepen. Geen land en geen overheid t
k.an zooiets straffeloos dulden; het kan z.::ker
niet in een land als het onze, waar de publieke
zaak publiek behandeld worde~ kan. en ~n dit
geval ook publiek behandeld IS, waar dit ge-
schieden moest, n.l, in het parlement.
Het zou ons leed doen, indien inderdaad chefs

der marechaussee zoo zouden zijn opgetreden,
als de N. R. Ct." insinueert. Want dit zou er
op wijz~n, dat er dan, behalve in d.e.lagere ook
.in de hoogere rangen van -dit potitlecorps, -be-
grip voor evenwicht moet worden bijgebracht.
Intusschen heeft het sensatiedagblad van den

heer Musserf het geval al zeer naar hehooren
uitgebuit.

FRAAIE PERSMANIEREN VAN EEN
GROOT BLAD!

De leiders van. de marechaussee hebben im-
mers èn bij den procureur-generaal èn bij den
minü/· er van Justitie èn bij den minister van
Defe. sie gelegenheid gekregen, hun oordeel uit
te spreken. Zij hebben zich ..stilzwijgend gecon-
formeerd. En nu zouden zij, achteraf, anoniem
en .via de krant gaan polemiseeren met de re-
geeriug, die - dat is duidelijk - niet antwoor-
den kan en die ook niet antwoorden behoeft,
nadat zij in de Kamer verantwoording heeft af-
gelegd. Dit zou - ware het aldus - zoo gezags-
ondermijnend zijn, dat wij niet kun n e n aan-
nemen, dat de "N. R. Ct." haar inlichtingen I
heeft van hen, die zij aanduidt als bevoegde
zijde". "
. Maar het is dan toch wel gewenscht, .dat

dit, wordt uitgemaakt en dat aan de in de N
R. çt." genoemde chefs der marechaussee ~e~
beslist desaveu wordt verzocht. Het is toch on-
b~staanb~ar met e.l}'.krligstuchtelük en politiëel-
hierarchisch hegrtji, da~. de leiders van appara-
ten, die onVoorwaardellJk in dienst van het ge-
zag ~?eten st~a,?, niet met bezwaren of klach-
ten blJ hun ministers zouden komen, maar, na
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nog op, hoe men bij dit verhoor den zgn.
kroongetuige heeft gehaald en hoe "er een
kruisverhoor van drie kwartier plaats had".
. Voor alle zekerheid hebben we er ons
thans nog van vergewist, dat de zinsnede
omtrent het volhouden van den jongeman
bij zijn vroegere ontkenning, betrekking
had op g eh e-e I het verhoor met inbegrip
dus van dat gedeelte, dat de ",kroongetuige"
bijwoonde.

Ziet daar de mededeelingen door den mi-
nister van Justitie zelf, die het verhoor
leidde en bijwoonde. Wie de waarheid wil
weten zal, dunkt ons, goed doen zich. op
deze a ut hen tie k e inlichtingen te basee-
ren, en zal hieruit met ons moeten conclu-
deeren, dat de verslaggever van het Nat.
Dagblad op zijn minst ten opzichte van dit

De maatregelen ·tegen de
marechaussee te Oss..
DE KEERZIJDE VAN DE
. MEDAILLE.

~,Van- bevoegde~jde."
De liberale "N. R. Ct." van 12 April-bevat een

zeer uitvoerig hoofdartikelover de marechaus-
see-kwestie te Oss, een artikel vol insinuaties
tegen den minister van Justitie.
De ,N. R. Ct." schrijf!. o.a.:

.,Het antwoord van minister Geseling op
de vragen door het Tweede Kamerlid Drop
in zijn interpellatie over het gebeurde- met
de brigade Oss van de Koninklijke Mare-
chaussee gesteld, heeft in de kringen der
marechanssee - naar men -ons van b e-
v 0 e g d e zijd e (spat. van ons Red. S.O.)
verzekert - een hoogst -onbevredigemîen
en zelfs een zeer pijnlijken indruk gemaakt.
"In volkomen tot oordeelen bevoegde

kringen wordt dan ook de urgentie van de
door den minister /vim justitie genomen
maatregelen in ieder opzicht ontkend. In-
tegendeel blijft men, ook na de verklarin-'
gen van den minister van oordeel, dat. ook
al zou misschien hiel; of daar door de mare-
chaussee minder tactisch zijn opgetreden,
door de led~n der brigade Oss geen dus-
danige. ernstige . fouten zijn gemaakt, dat
daardoor de ministerieele maatregelen zelfs
ook maar ten deele zouden zijn gerecht-
vaardigd".

Twee kolom lang wordt dan verder afgege-
ven op den minister van Justitie en den procu-
reur-genera(;ll. in. Den Bosch. ,
De "Maasbode" van Donderdagochtend ant-

woordt als volgt op het artikel "van bevoegde
zijde" in de "N. ·R. C~.":

Wij gaan op den inhoud vall dat artikel niet
in, omdat wij hier staan óf. voor een rnystifica-
tie óf voor een gezagsondermijning zoo kras,
dat wij de praealabèle vraag moeten stellen:
mag de regeering dit dulden?
Wij hebben in Nederland een regeerlngstelsel

volgens hetwelk de ministers verantwoording
schuldig zijn aan Koningin en parlement voor
al hetgeen zij als minister doen en laten. Minis-
ter Goseling beeft aan een aantal marechaus-
sees tijdelijk opsporingsbevoegdheid ontnomen.
Minister Van Dijk heeft de noodige verplaat-
singsmaatregele.n getroffen.
De Kamer heeft over een en ander geïnter-

pelleerd; de minister van Justitie heeft tot bijna
aller tevredenheid geantwoord; aan den mi-
nister van Defensie die aanwezig was, werden
geen vragen gesteld. .
Nu komt "van bevoegde zijde" repliek op de

regeering in ... ; de krant.
De "bevoegde zijde" bestaat, of de "N. R. Ct."

pleegt mystificatie ..
Zoo zij hestaat, kan men daaronder alleen

verstaan officieren van de marechaussee. Mi-
nister Geseling heeft echter in de Kamer mee-
gedeeld, te hebben gezegd: "dat de inspecteur
van het wapen en de betrokken divisie-com-
mandant in de gelegenheid zijn gesteld op het
parket van den procureur-generaal .van alle,
maar dan ook van alle stukken kennis te nemen.
Zaterdagavond (2 April) heb ik met de betrok-
ken functionnairssen te mijnen departemenle
een bespreking gehad. Ik heb hun allereerst ge-
vraagd. of hun ten opzichte van. alle feiten en
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punt door den "kroongetuige" op een aan
zijn fantasierijk brein ontsproten verhaal is
"vergast".

Wat te zeggen van dergelijk tactiek van de
..N. R. Ct.", die in de Ossche kwestie zich zoo
zeer beeft laten leiden door anti-papisme?
. Het liberale blad had .heusch Donderdag wel
de "Handelingen" kunnen opslaan, alvorens de
beschuldigingen van het "Nationale Dagblad"
in haar kolommen over te nemen.
Het blad is anders voorzichtig genoeg.
Maar hel was te mooi, om het haar lezers te

onthouden!
De "N.· R. Ct." heeft het nu toch maar "lek-

kertjes" gezegd - al is het dan niet waar!
Fraaie persrnanieren van een zoo groot en

deftig blad!
De strijd die hier gevoerd wordt door lihe-

ralen en socialisten is in wezen een geniepige
strijd tegen. den katholieken minister van Jus-
titie.

DE VRAGEN VAN HET KAMERLID
VAN VESSEM OVER OSS.

Eenvoudig antwoord. van den minister.

In antwoord op de vragen van het Eerste Ka-
merlid Van Vess.em betreff.ende het ontnemen
aan de brigade ·Kon. Marechaussee te Oss van
haar bevoegdheden, heeft minister Geseling
verwezen naar zijn antwoord op vragen van I
het Tweede Kamerlid. Wijnkoop en naar zijn
betoog bij gelegenheid. van de interpellatie-
Drop in de. Tweede Kamer. ..



Oss: legende en feiten. werden om hun verdiensten bij de
"schoonmaak" door Hare Majesteit de
Koningin onderscheiden. Doch drie leden
van het corps gemeente-politie werden dat
óók om dezelfde reden - en burgemees-
ter Ploegmakers werd bevorderd tot Offi-
cier in deOrde van Oranje Nassau.

Aldus het feitelijk verslag van de be-
roemde schoonmaak in Oss. Wij willen
daarmee op onze beurt niets te kort doen
aan de verdiensten der marechaussee, wier
harde hand heilzaam gewerkt heeft. Maar
wij stellen deze feiten slechts tegenover de
legende, die anderen onteerde.

Waardoor kon die' legende zich vor-
men? Blijkbaar dankt zij haar- ontstaan
aan één uitlating van den burgemeester,
waarin deze destijds de pers den raad gaf
niet zooveel aandacht te' schenken aan de
criminaliteit in zijn gemeente, niet omdat
die criminaliteit niet bestond, doch 'omdat
door de sensationeele wijze, waarop er
voortdurend op werd gehamerd,' de naam
Van de gemeente dermate in opspraak
kwam, dat er ongemotiveerde schade
dreigde voor de burgerij, die met de cri-
minaliteit niets uitstaande had. Een bur-
gemeester, die het welzijn. van zijn ge-
meente op het oog heeft, misdoet niets
met zulk een verzoek."

Een stukje geschiedenis.

Onder dit dubbele hoofd geeft "De Tijd"
van gisteren-avond een historisch over-
zichtje van de feiten, die geleid hebben
tot de opruiming in de Ossche onderwe-
reld.
Wij zullen eerst deze Tijd-beschouwing

in haar geheel weergeven, om ze daarna te
doen volgen van een naschrift onderzijds.
Ziehier wat "De Tijd" lIchrijft:

stoere mannen den Augiasstal gezuiverd
heeft, wordt daardoor niet weggenomen. Is
het geen gevaarlijk precedent, dat op over-
maat van ijver op zooveel onaangenamer
wijze gereageerd wordt dan op overmaat van
lijdelijkheiden lijdzaamheid. Gene wordt roet
ongewenschte overplaatsing, deze ,met de
begeerde herbenoeming beloond. Als profes-
seurs d'énergie zijn de ministers Van Boeijen
en Goseling in deze zaak niet opgetreden."

Legendes - zoo meent de man-op-
straat - behooren tot de middeleeuwen;
onze, tijd spreekt de taal der feiten. Maar
wie heden werkelijk tot de feiten wil door-
dringen, bemerkt vaak tot zijn verbazing,
dat de moderne massale inlichtingsmidde-
len, die - zoo meent men - in een mini-
mum van tijd een maximum van feiten-
kennis verspreiden, in werkelijkheid dik-
wijls, inderdaad in eén minimum van tijd,
de feiten bedekken met een legendarisch
waas van maximale ondoorzichtigheid.
, .Hieronder vindt de lezer eenige feiten
uit het stadje Oss, waarop deze moderne
legende-vorming haar kracht getoond
heeft.

Wij zeggen dus niet te veel, wanneer
wij constateeren, dat vrijwel de heele pers
van de linkerzijde - hetzij onder sugges-
tie van. de "Telegraae', hetzij doordat zij
uit één en dezelfde troebele bron haar in-
lichtingen ontvangt - geloofde aan de
boven gezegde legende en op grond daar-
van een even heftige als eensgezinde cam-
pagne tegen een burgemeester voerde en
ten deele nóg voert •.

De legende van Oss is overbekend. Zij
luidt in het kort, aldus : Er was in Oss een
haard van de meest verwilderde misdadig-
heid. De-politie stond er slap en lijdelijk
tegenover. Het hoofd der politie, de bur-
gemeester, was het voorbeeld van die
laffe lijdelij*heid. Hij trachtte zelfs maar
niet te zien, wat hij niet aan kon. Toen
kwam de marechaussee. Zij deed één ijze-
ren greep en de misdadigheid lag met ge-
broken ruggegraat. Politie en burgemees-
ter trachtten tevergeefs hun schaamte te
bedekken; op de borst der marechaussee
fonkelde de koninklijke onderscheiding, de
dank der natie.
Zoo luidt de legende die, lang vóórdat

er sprake was van de recente dienstbeper-
king der marechaussee te Oss, in verschei-
dene pers-organen - met name in de
"Telegraaf" - gangbaar was als gemunt
goud. De persoon van burgemeester
Ploegmakers en het aan hem verantwoor-
delijke corps gemeentepolitie golden als
een -:- ongewild, maar daarom niet' minder
hecht - bolwerk van de criminaliteit in
Oss. '
Toen het misdadigersnest van Toon de

Soep en zijn bende werd uitgeroeid, had de
burgemeester van niets geweten; ál wat
daarna gebeurde, bedekte hij met den
mantel der slapheid. Daarentegen was de
marechaussee de éénige instantie, die het
Ossche milieu aankon, en op háár uitslui-
tend credit staat de groote schoonmaak.

Welke zijn nu de feiten inzake de roem-
ruchte opruiming van 't Ossche "milieu"?
Wij laten ze hieronder volgen.
Toen burgemeester Ploegmakers des-

tijds benoemd werd, was zijn eerste werk
als hoofd der politie de organisatie van
nachtdiensten, die voordien in Oss niet
bestonden. Daarmee bereikte hij zooveel,
dat inderdaad in Oss de toestand veilig
werd. Niet dáár, doch in de buitengemeen-
ten, waar géén nachtdienst van, de politie
bestond, hadden de meest beruchte inbra-
kenvan de bende plaats.
Bij het instellen: van die nachtdiensten

liet de burgemeester het niet. Hij contro-'
leerde ze zélf. Een politieverordening,
die het dragen van messen, langer dan 5
e.M. verbood, verschafte gereede aalllei-'
ding ieder lid van de bende, dat zich op
verdachte uren op straat bevond, te fouil-
leeren. Hijzelf fouilleerde meermalen de
meest beruchte sujetten.

"Toen kwam de ijzèren greep ... ", zegt
de legende. . ,
Inderdaad. De eerste' arrestatie 'van

bende-leden, waarbij voldoende bewijsmid-
delen werden gevonden om hen te veroor-
deelen, werd verricht in den nacht van 15
op 16 Mei 1934. Er was een roofmoord ge-
pleegd.in Oyen. De burgemeester van Oss
had reeds vroeger den burgemeesters der
omliggende' gemeenten verzocht hem bij,
voorkomende nachtelijke gevallen niet
den volgenden morgen; doch terstond te
waarschuwen. Dat gebeurde dien nacht.
Onmiddellijk na het ontvangen vari het
eerste bericht -' midden in den nacht _
begaf de burgemeester zich op pad. Een
lijst van de voornaamste "candidaten" had
hij gereed om af te werken. Eén voor
één werden zij aan een huiszoeking onder-
worpen en het was de burgemeester in
persoon, die de hand legde op de twee da-
ders en de bewijsstukken (de schoenen
met haverkorrels er aan en kleedingatuk-
ken met versche bloedsporen) vond en
dienzelfden nacht overeenkomstige voet-
sporen vond op de plaats van de misdaad.
En verder. De twee verdachten beken-

den aanvankelijk niet.De rechtbank achtte
echter voldoende bewijsmateriaal aanwe-
zig om den één tot vijftien en den ander
tot acht jaar te veroordeelen. De veroor-
deelden gingen in appèl en voor het Hof
meende de jongste. van de twee door iets
anders te bekennen, dan hem ten laste
werd gelegd, den dans te kunnen ontsprin-
gen, De oudere begreep deie berekening
niet en toen hij zijn makker hoorde be-
~e~nen, raakte hij óf in verontwaardiging
of III de veronderstelling, dat het beproef-
de zwijgsysteem van Oss in elkaar viel
zijn tong kwam los en hij wees ook ander~
medeplichtigen aan.
Van dát oogenblik af rolde de sneeuw-

bal verder.
De groote schoonmaak begon. In deze

schoonmaak werden 72 leden van de ben-
de gevangen. En van: deze 72 nam de Os-
sche gemeentepolitie er niet minder dan
vijftig in hechtenis.
Vier leden van het corps marechaussee

Tot zoover het relaas van "De Tijd'~.
Wij kunnen uit bevindingen van .eigen

onderzoek. dit relaas als volkomen juist
kwalificeeren. Maar wij kunnen het nog
een weinig aanvullen; En dit laatste te
doen, achten wij, gezien de wending, .welke
de Ossche affaire genomen heeft en de
voorstelling daarvan in de z.g, "neutrale"
Pers gegeven, geenszins overbodig of on-
gewenscht. aantrof, die hij op grond van aanwezige
Wie de "dessous" van de over Oss ont- voldoende "stille getuigen" persoonlijk ar-

stane Pers-rel kent, kan niet ontkomen resteerde en die dan ook later bleken te
aan het gevoel, dat deze rel vooral haar zijn de daders van den roofmoord te Ooij-
ontstaan dankt aan een soort van wraak- en. Binnen drie uur na het plegen van het
neming tegenover den Burgemeester van feit, waren de totaalonbekende daders
Oss, den heer Ploegmakers. van de zijde van den roofmoord te Ooijen, door burge-
Van een paar ingezetenen, die ten opzichte meester Ploegmakers persoonlijk "ge-

knipt".Van hunne verlangens door hem volkomen
naar eischen van zijn burgemeesterlijken . Toen dezen daarna "aan 't praten"
plicht zijn behandeld. Maar die eischen van ?1~gen, zooals bovenstaand Tijd-rela~s
burgemeesterlijken plicht 'liepen nu juist JUIst weergeeft, was het slecht~ een. klem
niet parallel met hun "belangen". kunstJ~, om de heele Oss?he ml~dadlgers-
Inde irae! D.W.Z.vandaar de ontstemd-I bende III te rekenen. BIJ dat inrekenen

heid van die personen tegenover burge- -heeft ook de marech~ussee van Oss de
meester Ploegmakers. En vanwege di: haar toe~omen?-e ~erdlenst.e g~had, maar
ontstemdheid - om geen erger woord te ':;.•... ook den wind m de zellen l ~~n~ het
gebruiken - de ongemotiveerde en daar- IS onweerspreekbaar, ?-at de activiteit en
om ongeoorloofde actie van die personen he~ cordaat optreden In deze aangelegen-
tegen de herbenoeming van burgemeester held va~ burgemeester Ploegmakers de
Ploegmakers. wien zij laksheid en plichts- causa prima: de hoofdoorzaak ~s geweest
verzuim tegenover de Ossche ,onderwereld van de groote schoonmaak, die m de
in de schoenen schoven. Want die laks-I Ossche onderwereld daarna kon worden
heid en dat plichtsverzuim is hunnerzijds geh~~d~~. . . I

slechts gesuggereerd, In waarheid is het Zoo zIJn de feiten en met anders.
aan 's heeren Ploegmakers' kennis van
plaatselijke toestanden en persoonlijk cor-
daat ingrijpen te danken, dat Oss van zijn
ellendige onderwereld kon worden gezui-
verd.
Immers, dat cordaat optreden bewerkte

Vooreerst, zooals bovenstaand juist relaas
van "De Tijd" demonstreert, dat de Os-
sche misdadighied zich verplaatste buiten
Oss, maar vervolgens ook, dat de buiten
Oss verplaatste misdadigheid aan de wet-
telijke gerechtigheid niet ontsnapte.
Burgemeester Ploegmakers toch had

zijn collèga's uit de Ossche omgeving
dringend gevraagd, hem onmiddellijk te
Waarschuwen, ook al was het midden in I
den nacht, 'als er iets strafbaars in hun
gemeente zou voorvallen. En toen hij in:
den nacht van 15 op 16 Mei 1934 te twee
Uur door zijn Collega uit Ooijen werd
gewaarschuwd, dat daar te circa 12 uur
een dubbelen roofmoord was gepleegd,
lllaar dat er niet het minste vermoeden
Was omtrent de daders, mobiliseerde bur-
gemeester Ploegmakers terstond het ge-
heel Ossche Gemeentelijk- en Rijkspolitie-
éorps, liet. de drie wegen van Ooijen naar
Oss door de politie afzetten, zoodat nie-
lb.and ongemerkt daar passeeren kon;
Sprong, vergezeld van drie politie-mannen
in zijn auto, die hij zelf bestuurde; reed
den weg op naar Ooijen, 'doch stopte, door
zijn kennis 'van plaatselijke toestanden ge"
leid, als bij intuïtie onderweg bij een wo-
lling; waar hij een tweetal "logeergasten"

NATIONALE DAGBLAD
,VAN DE N.S.B. IN
BESLAG GENOMEN.

Toen onlangs aan het optreden der ma-
rechaussee zekere perken werden gesteld,
ging dan ook de suggestie van mond tot
mond: nu is Oss verloren! Het sterke ge-
zag is van zijn voetstuk gestooten. De bur-
gemeester regeert, en met hem de indo-
lentie, de slapte, de blindheid.

-"Zoo er ooit reden was om een gemeente
een nieuwen energieken burgemeester te
geven dan bestond die reden voor de gemeen-
te Oss. Dat zou echter gelijk hebben gestaan
met een schuldbekentenis van hen, die jaren-
lang de Ossche misstanden hadden geduld."

DE DEKEN VAN
GRONINGEN GEEFT EEN

GOED VOORBEELD.

schreef de "Telegraaf" den morgen na de
Kamerdebatten.
De overzichtschrijver van het "Vader-

land" meende de opmerking te moeten
maken:

"dat wij den mtntsterieelen lof aan den
burgemeester van Oss gaarne gemist hadden.
Ons heugt namelijk nog ,dat deze burgerva-
der de geruchten over groote misdadigheid in
zijn gemeente naar het rijk der fabelen ver-
wees, terwijl kort daarna tal van ernstige
misdrijven tot opheldering werden gebracht
en zware straffen aan Ossenaren werden op-
gelegd."

Door de politie te Groningen zijn gister-
middag exemplaren van het Nationale Dag-
blad, welke voor winkelramen waren op-
gehangen, in beslag genomen.
bit is geschied op verzoek van den zeer-

eerw. heer L. J. Buve, deken van Gronin-
gen, die den inhoud van het nummer van
Woensdag beleeèrlgend achtte voor de ka-
tholieken.

Minister Goselingwil de schutspatroon zijn
van een burgemeester, schreef het "Volk",
die met de hand op het hart verklaarde, dat
Oss zulk een rustig en veilig oord was, ter-
wijl kort daarop de marechaussee het ge-
boefte bij bosjes oppakte en door den rech-
ter veroordeeld zag. Het onderzoek naar
wat nu verder nog aan ongerechtigheid be-
staat gaat thans weer terug aan de gemeen-
te-politie, waarvan deze burgemeester het
hoofd is. En de pers moet zooveel mogelijk
buiten dit alles worden gehouden.

Wij juichen het initiatief van deken Buve
zeer toe. Al te lang Iaten. wij, Katholieken,
den laster, die de N.S.B. en linksche kran-
ten over ons uitstorten, over ons heengaan,
zonder gebruilt te maken van de Wet, die
wellicht een eind aan een dergelijke grie-
vende behandeling van het katholieke volks-
deel van Nederland kan maken..
.De Vrijmetselarij denkt daar actiever

over, zoodat Zij nog onlangs een kapelaan
deed veroordeelen, .die ha,óe woorden over
die geheimzinnige secte geschreven had.
Wij, katholieken, zijn in het verleden ge-

woon, ons te laten vertraPPen en over ons
heen te laten loopen. Het wordt echter hoog
tijd, dat wij ter handhaving van ons pres-
tige, die katholieke kranten niet alléén op
de bresIatan staan, maar dat we alle wetti-
ge wegen bewandelen, die ons oPen staan,
om onze katholieke eer hoog te houden.
De Deken van Groningen geeft een voor-

beeld, dat navolging verdient;

De socialistische pers sloot zich in een
hoofdartikel den volgenden dag bij deze
opmerking aan:

De overzichtschrijver van de "N.R.Ct."
vond zelfs, dat een beetje bevoegdheids-
overschrijding hem liever was, dan het
régime der lamlendigheid, door burge-
meester Ploegmakers belichaamd.

BINNENL~I\ND
"De maatregel der verplaatsing trok te

meer de aandacht, aldus het blad, omdat
kort te voren burgemeester Ploegmakers
was herbenoemd, die blijkens een indertijd
gepubliceerde rede zichzelf een goede drie
jaren geleden diets maakte, dat Oss een zeer
rustig en veilig oord was, hoewel de mare-
chaussees kort daarop tot tientallen arresta-
ties moesten overgaan, die waarlijk niet zon-
der goede gronden geschiedden.Wat minister
GoseIlng en mr. Truyen ook over het waar-
deerend oordeel van den Commissaris der- .
Koningin in de provincie Noordbrabant mo-
gen zeggen, - de indruk, dat vóór de komst
van de marechaussees de lamlendigheid zich
te Oss thuis voelde ell dat vooral dit groepje

TWEEDE KAMER.

Op 26 April weer bijeen.

De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen
DinB<la;g26 April a.s, dee namiddags te kwart
voor twee. '

BOTERHEFFING.

Het bedrag van de heffing en de steun-
uitkering op boter is, behoudens tussehen-
tijdsche wijztgin-g,voor de week van 14 tot
_21 April vastgesteld op, 50 ct; iPerKg;
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* ** Kaakslag - Ridderslag.
Het dagblad, dat tot beschaming van alle

ware Nederlanders zich den titel van "Natj.onaal
IDagblad" heeft aangematigd, heeft de maat van
I zijn onbeschaamdheid volgemaakt, door onder

I
den valschen schijn van het ..recht" te hand-
hen tegen met name genoemde geestelijkcnav .
uit Oss de laagste, infaamsle laster te versprei-
den.
Wie zou verwachten, dat in ons land één

storm van profest zou opgaan tegen dit vuig be-
drijf, dat op losse praatjes grievende beschuldi-
gingen tegen priesters de wereld inzendt, en in
ons land manieren invoert, die van elders af-
gekeken recht anti-nationaal zouden moelen
heeten, die zou zich eveu vergissen.
AlÏs nog pas het bewijs geleverd, dat het "Na-

tionale Dagblad" klakkeloos kwaad spreekt -
nml, in hetgeval van de N. V. Stoom-Zeep, Eau
de Cologne en Parfumfabriek van Sanders en
Co. te Leiden - en dan als de redactie overtuigd
wordt zonder eenigen grond kwaad gesproken
te hebben, te laf is om rid der I ij keerherstel
te geven voor de gepleegde schennis van een
anders goeden naam, toch wendt de linksche
pers, in opvallende overeenstemming; zich niet
met de walging, die hier op zijn plaats is. van
de slijkwerpers af.
Integendeel, men houdt zijn lezers op de

hoogte, wat voor sensationeel nieuws _: voor
deze gelegenheid (niet naar waarheid)· als
"ernstige beschuldigingen" of "zeer krasse be.
schuldigingen" gekwalificeerd - het is afschu-
welijke laster uit katholieken-haat gericht tegen
priester-waardigheid en priester-eer - men
houdt dan ZijD lezers op de hoogte, dat Zulk
sensationeel nieuws veil is, en drijft de vrij-
moedigheld zoover, dat men de belasterden voor-
schrijft, wat ze zullen hebben te doen, als ze
ooit hun goeden naam terug zullen wenschen!
Het deert blijkbaar de betrokken redacties

niet, .dat de frissche speurmethoden van het
,,Nationaal Dagblad" de Nederlandsche justitie
voor het misleide volk tot een aanfluiting ma-
ken; hoe zou het ook, waar zij zelf zich hebLen
opgeworpen tot Kamer van revisie boven de als
onbekwaam uitgekreten Volksvertegenwoordi-
ging, - alles ter bevordering van den eerbied
en het vertrouwen in onze Staatsinstellingen!
Zij "wachten af", onderwijlap de.borst klop-

pende, dat ieder anti-papisme hun vreemd is.

I
daarbij vergetend, dat wij de bekentenis van het
tegendeel bezitten.

Mogen wij hier in herinnering brengen - er
\vordt zooveel en zoo snel vergeten! - dat De
Tel eg r a a f daags na het· houden van de in-
terpelIatieDrop, de vertegenwoordigers der link-
sche groepen in de Kamer verweet, dat het hun
aan "fighting spirit" ontbrak?
Een felle politieke fronde tegen den man, die

als .,,exponent" van de R. K. Staatspartij kan
gelden, en in wien men de gehate, door mach-
tige eenheid sterke partij· en den katholieken
invloed in het land zou wenschen te treffen,
dat was het, dat deze lieden - voorstanders
van de breede basis, - waar bleef de idylle! -
van de heeren Drop, Wendelaar en Joekes had-
den verwacht!
Nu onbevangen eerlijkheid honger werd ge-

steld dan politieke berekening, nu zijn de heeren
-slappelingen, nu namen "slechts ds. Kersten en
de nationaal-socialisten geen blad voor den
mond" - die erentfeste, dappere kerels, van
heel wat deugdelijker wagenschot gesneden dan
de Drops, de Wendelaars en Joekesen!
Maar met dat oordeel is ook de ondergrond

van het relletje in de Iinksche bladen ontdekt,
dat de rust in ons landje blijft verstoren; het
anti-paapsche relletje, want dat is en blijft het
ook -in zijn staatkundige vermomming.
Aan Nederlands katholieken zal dit niet onge-

merkt voorbijgaan: D e Vr ij hei d kloeg voor
enkele weken over. onze afzijdigheid; -'- laten
de heeren, die zoo op "felle debatten" gespitst
blijken te zijn, zich geruststellen, - wij zullen
in hun midden verkeeren, maar strijdlustig en
_weerbaar!

De kaakslag, die men ons dacht toe te bren-
gen, zal blijken de ridderslag te zijn geweest.
Ons oprecht meegevoel gaat echter uit naar

de slachtoffers van onverdienden smaad, die
meer nog danin de onverzwakte/achting hunner
geloofsgenooten juist op dezen dag in het voor-
beeld van den Meester de kracht mogen vinden,
om de over hen gekomen beproeving als mannen
te dragen.

•



En nog eens:

Wij zijn vatbaar voor goeden raad. Vandaar
dat wij met belangstelling kennis namen van
deze regels in "Het Volk" van Donderdag-
avond, van dit "woord tot de Katholieken":

Laat men in die kringen toch niet zo scher-
men met het verwijt van anti-papisme. Wij
begrijpen zeer, dat men daar de onderwerpe-
lijke zaak als buitengewoon pijnlijk voelt. De
katholieken zullen echter wel doen door zich
ervoor te hoeden, uit overgevoeligheid en mis-
plaatste solidariteit, ten deze een positie te
kiezen, waarmede het algemeen belang niet
zou zijn gediend.

Zoodra hij de eerste honderd dollar verduis-
te-rd heeft. Want eerst dan zal-men hem ook
v.an alle andere verduisterrngen verdenken:
. Twee dagen later droeg Frank Holden SOO
dollar in zijn portefeuille, dit: hem niet toe-
behoorden.
- Ik heb het gedaan voor jou! zei Frank

nerveus en greep Mabel's. hand. Het hart
klopte haar in de keel, toen zij voelde, hoe
zijri vingers beefden.
- -Ze kochten den bontmantel, Mabel deed of
'ze er geweldig blij mee was. Twee uur later
nam ze afscheid van Frank. Ze gimg naar het
huis. van Baxter en gaf te kennen, dat zi.i
häar plicht had gedaan; - Nu is het jouw
'beurt!
Met tegenzin- keerde hij haar de helft van

het beloofde bedrag uit en voegde eraan toe:
;' Als hij zich ophangt, krijg je de rest!
.' Hij lachte. Zij ook. Maar haar lach klonk
dreigend. Ze keurde hem nauwelijks eer,
groet waardig, nam direct een taxi en reed
naar het kantoor van de firma Baxter. Den
portier gaf ze 800 dollar, met de opdracht
-dit geld onmiddellijk in een envelop op het I
bureau van Frank Holden te deponeeren.
-Weinige minuten later stond ze weer op
straat, radeloos. Ze dacht alleen aan Frank
Holden, zag zijn glinsterende oogen en be-
kende zichzelf: - Ik heb hem lief! Opeens
scheen ze een besluit genomen te hebben en
ging naar de woning van Frank.

Ze zaten in gemakkelijke zetels tegenover
elkaar en Mabel voerde het woord. Ze oe-
1<ende met gesloten oogen alles, wat haar op
het hart lag, ze onthulde het groote -onrecht,
-dat met haar hulp hem zou worden aange-
-daan, Daarna bleef ze roerloos zitten, in af-
wachting dat zijn storm over haar zou l~~-
barsten. Niets geschiedde. Na langen tl.]d
zwijgen hoorde zij zijn me~.kwaardlg ,
~hriltah1:: -~mur lCt:{'~''''~n5l:"'°n.\7U1\1r.:rl; ..:ç;",~"""olJj_laü"
erbij? Opsporingsonderzoek is zuivere
politietaak. Alleen als rijkspolitie kan de
marechaussée onderzoeken en als rijkspolitie
staat zij uitsluitend onder de bevelen van
den minister van Justitie, die alléén over
den inhoud van de politietaak oordeelt. Niet
de inspecteur van de marechaussée en niet
de minister van Defensie, die administratief
en militair hoofd is, maar de directeur van
politie en de minister van Justitie beoordeelen
deze taakvervulling. Of denkt men, dat de

Men bedenke, dat dit ontroerend woord
het slot vormt van een artikel, waarin mi-
nister Goseling wordt voorgesteld als "een
behendig advocaat, ditmaal als verdediger
in eigen zaak optredend, zeker niet in behen-
digheid te kort geschoten", als iemand, die
de Kamer aanvankelijk heeft "overbluft".
Wij weten niet over welke bijzondere tlJ.-

lenten de schrijver in "Het Volk" beschikt,
maar als hij nu werkelijk denkt, dat de
Kamer, met uitzondering van de heeren Rost
en Kersten, zich zoo maar laat "overbluffen",
is hij er toch vreeselijk naast. En als hij
meent, dat de parlementsredacteuren dit doen,
is hij er óók naast. En feit is, dat het over-
groQ,te deel dier redacteuren, onder wie er
slechts drie katholiek zijne voor zoover al-
thans op de perstribune aanwezig) na de
uiteenzetting van den minister niet hebben
getwijfeld aan door de marechaussee ge-
maakte fouten en aan de noodzaak van .in-
grijpen. I
Men kan uiteraard altijd twisten over de

urgentie en over de wijze van maatregelen
nemen, maar ook op deze punten vond de
Kamer geen reden tot het uitspreken van de
minste afkeuring.
Minister Goseling stond daar niet z ij n

zaak te verdedigen, maar de nationale zaak,
de rechtszekerheid van alle Nederlanders.
Want indien het optreden der opsporings-
ambtenaren te Oss in wezen juist is weer-
gegeven - en dat is niet weersproken -
dan kan met deze gestapo- en gepoemetboden
zich geen burger meer veilig gevoelen. Na-
tuurlijk vinden wij het pijnlijk, dat men ook
tegenover geestelijken naar zulke middelen
gegrepen heeft, maar het allerpijnlijkste is
dit - men schijnt dit nog niet te begrijpen
_ dat de voorstelling is en wordt gewekt,
alsof de minister en de procureur-generaal
te 's-Hertogenbosch in staat zouden zijn, in
strijd met hun ambtsplicht te handelen en
anderen te bewegen zulks te doen, zoo dra I
er geestelijken in het spel zijn. Dat is een.
insinuatie, welke hen - en ons - aantast I
in onze eer. En zoolang men niet begrijpt, I

dat dit bij ons een verklaarbaar gevoel van
verontwaardiging wekt en de noodzaak met
kracht de eer te verdedigen van gezagsdra-
gers, wier opvattingen ons bekend zijn, is.
discussie daarover ijdel.
Wij hebben nog eenige opmerkingen te

beantwoorden, welke ons troffen in een re-
laas van den Nijmeegschen correspondent
van het "Handelsblad" van Donderdagavond.
Deze heer beweert in de eerste plaats, dat

de misdrijven van Toon de Soep c.s. onop-
gelost bleven, "tot de Kon. Marechaussee met
straffe hand ingreep en er een radicaal eind
aan maakte".
Wij hebben geen behoefte, werkelijke ver-

diensten van wie ook te verkleinen, maar
stl'>Uennu nog eens vast, dat de beslissende
en veruit de meeste arrestaties, die aan be-
doelde misdrijven een eind maakten, n iet
zijn uitgegaan van de marechaussees, maar
van de gemeentepolitie te Oss. Drie van de
leden van dit corps zijn daarom gedecoreerd
evenals de burgemeester van Oss zelf, die bij
deze arrestaties een actieve rol speelde.
Maar het gaat er niet om, wat acht jaar

geleden geschied is, noch over de vraag, of
de toenmalige inspecteur van politie al of
niet een eersterangskracht was, noch over de
destijds betoonde activiteit van marechaus-
sees, die niet vereenzelvigd mogen worden
met ·de laatstelijk te Oss overgebleven en
overgeplaatste ambtenaren, het gaat hierom.
of deze marechaussees zich een optreden
hebben veroorloofd als uit hun eigen verba-
len blijkt.
Als dit optreden zoo is geweest als uit die]

stukken vaststaat - en dit heeft niemand'i
weersproken - dan moet men dit niet ver-t
goelijken als "al te ijverig en voortvarend" ,I
maar dan moet men vaststellen, dat deze
heeren inderdaad op hol waren geslagen.
Met verbazing neemt men kennis van het

verweer op dit fundamenteel punt. Er wordt
n.l, betoogd, dat óók de justitie fouten heeft
gemaakt. Dat is best mogelijk, maar dat
disculpeert de politiemannen niet, die de
wetboeken hanteeren met een intelligentie,
waarvan men achterover slaat. Wij duiden
dat aan deze mannen nog niet eens euvel:
wetboeken toepassen is niet ieders werk,
integendeel, die toepassing eischt inzicht"
kennis, tact en groote behoedzaamheid. Een
geestesgesteldheid als in de beschouwingen
van het "Handelsblad" tot uiting komt: be-
ter te ijverig dan nalatig, kan fataal werken.
Natuurlijk mag een politieman niet nalatig
zijn, maar als hij in overijver er maar op
los arresteert, verbaliseert, huiszoekingen
doet, insluit, getuigen oproept en bewerkt,
dan kan hij niet alleen volkomen onschul-
digen onherstelbaar leed berokkenen, maar
uiteindelijk zal dan zijn werk funest blijken
juist voor de goede rechtsbedeeling.

In nauw verband daarmee staat de in het
"Handelsblad" gestelde vraag naar de wijze
van onderzoek, waarbij de marechaussee op
verklaringen van een meermalen gevonnist
man is afgegaan.

Mogen wij eens ill gemoede vragen, hoe de
minister zich den strijd tegen de misdaad
voorstelt, indien de opsporingsambtenaren niet
meer van verklaringen van lieden uit "de
onderwereld" gebruik mogen maken? Meent
de minister nu werkelijk, dat men misdadigers
het doelmatigst door het zoeken van contact
met de rustige, ordelijke burgerij kan ont-
maskeren? En wanneer nu een man, zelfs al
heeft hij achttien vonnissen achter den rug,
mededeeling doet van het plegen van een
strafbaar feit, is dan de opsporingsambtenaar
niet verplicht, naar de gegrondheid van de'
beschuldiging een onderzoek in te stellen?
Misschien is in dit geval tegen de marechaus-
sée aan te voeren, dat zij met ni e t v o 1-
doende tact en omzichtigbeid te
werk is gegaan, maar dan rechtvaardigt dit
o.i. niet een zoo krassen maatregel, als thans
getroffen is, afgezien nog van de vraag of deze
juridisch volkomen verantwoord is en ook in
het midden gelaten of het hier niet een zaak
betreft, die ter afhandeling aan den mi Ii -
t a ire n autoriteit, i. c. den inspecteur der
marechaussée of den minister van Defensie,
moest worden overgelaten.

Wij weten niet, wat de minister denkt -
dit zijn vragen, die de chefs der marechaus-
sées hem konden en kunnen voorleggen -



DE HETZE VAN HET
"NATIONALE DAGBLAD".

Ook de "N. Rou. Ct." waarschuwt.

Wij hebben reeds gewezen op het beden-
kelijke geval, dat het "Nat. Dagbl." zich bij
een nieuw "onderzoek" naar de feiten te
Oss opnieuw wendde tot den "kroonge-
tuige", het eigenaardige individu, dat reeds
van alle zijden was gedesavoueerd.

De "N. Rott. Ct.", die de resultaten
van het "onderzoek" van het N.S.B.-orgaan
overnam met het tegenover het "Nat. Dag-
blad" nu eenmaal zoo gewenschte voorbe-
houd, constateerde in een volgende editie,
dat dit voorbehoud na een herlezing van de
"Handelingen" der Staten-Generaal wel zeer
gerechtvaardigd bleek en motiveert dit als
volgt: .

Immers, de verslaggever in het Nat. Dag-
blad beweert, dat de beruchte zgn. kroon-
getuige met de 18 veroordeelingen, hem
(dien verslaggever) zon hebben meegedeeld,
dat bij een verhoor een [origen., die n.l. in
verband met beweerde strafbare handelin-
gen waaraan zich vele jaren geleden een
pastoor schuldig gemaald zou hebben, thans
- d.w.z. ongeveer een drietal weken her - .
nogmaals gehoord is, en, in tegenwoordigheid
van dien "kroongetuige", van wachtmeester
De Gier en een marechaussee, tenslotte be-
kend zou hebben.
Aldus volgens den verslaggever van het

Nat. Dagblad de "kroongetuige" zelf.
Dit verhaal nu moet als onwaar gedisquali-

ficeerd worden.
Voor den objectieven beoordeelaar staat

precies het tegenovergestelde vast, aangezien
dit zonneklaar blijkt uit wat over dit ver-
hoor is meegedeeld.
De minister van justitie heeft n.l. bij zijn

beantwoording van de interpellatie-Drop o.m.
ook inlicheingen omtrent dit verhoor en
omtrent den loop daarvan verstrekt. Inlich-
tingen, die - dat zij nog eens onderstreept

blijkens 's ministers uitdrukkelijke ver-
klaring omtrent de herkomst van de ge-
gevens, waarop hij zich beriep afkomstig
waren van.... de marechaussee zelf!
Op blz. 1521 der Handelingen toch, lezen

we: "De dossiers zijn niet opgemaakt als on-
derzoekingsmateriaal tegen de marechaussee,
maar het zijn hun eigen verbalen en rap-
porten in zaken tegen anderen".
Welnu, als de minister dan put uit het

dossier, waarin het relaas voorkomt omtrent
het verhoor van den jongen, waarover het

Nat. Dagblad het op "gez,ag" van den kroon-'
getuige" had, dan zegt de minister (Rande- I
lingen blz. 1509):
"Maar wat mij juist in deze zaak het ergst

getroffen heeft, dat is de manier, waarop
men nu nog één van de minderjarigen
heeft. meenen te moeten hooren. Dit was ook
een Jonge man, nu waarschijnlijk ongeveer
20 Jaar oud, maar 7 jaar geleden dus 13 jaar,
die toen uitdrukkefijk nlles ontkende en dien
men nu in verband met de verklaringen
waarop ik zooeven doelde, heeft laten kamer{
m de kazerne en tot wien men daar heeft
gezegd: nu zul je toch wel bekennen. De
Jongeman heeft echter volgehouden dat
het zoo was als hij zeven jaar geleden g'ezegd
had".
De minister 'Van justitie wijst er dan nog

op, hoe men bij dit verhoor den z.g,n. kroon-
getuige heeft gehaald en hoe "er een kruis-
verhoor van drie kwartier plaats had".
Voor alle zekerheid hebben we er ons

thans nog van vergewist, dat de zinsnede
0rntr~.nt het volhouden van den jongeman
b1J ztjn vroegere ontkenning, betrekking had
op geheel het verhoor met inbegrip dus van
dat gedeelte, dat de "kroongetuige" bij-
woonde .
.Zietdaar de mededeelingen door den mi-

nister van justitie verstrekt, afkomstig van
de m.~rechaussee zelf, die het verhoor leidde
en bijwoonde, Wie de waarheid wil weten
zal, dunkt. ons, . goed doen zich op dez~
authentieka mllchtmgen te baseeren, en zal
hieruit met ons moeten concludeeren, dat de
verslaggevar van het Nat. Dagblad op zijn
minst ten oPclchte van dit punt door den
"kroongetuige" op een aan zijn fantaSierijk
brem ontsproten verhar-I is "vergast". I
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Er is bijna geen plaats in Nederland,
hoe klein en onaanzienlijk ook, of zij
heeft in de omgeving een bijnaam. En
die naam is niet altijd "salonfähig".
Bovendien zijn er, blijkens dit verzamel-
werk, duizenden zegswijzen in omloop,
die alleen in de eigen streek bekend
zijn, doch hen, die niet uit die streek
komen, voor raadselen stellen. Laten
wij er eens, bladerend in deze boeken,
enkele vermelden. "Hij is zeker te
Wychen geweest," wordt in Nijmegen
gezegd van iemand, die in kennelijken
staat van dronkenschap is. "Hij is op
weg naar Bommel," beteekent : hij gaat
dood. "Te Breugel uit het lof komen":
van niets weten. "Naar Oosterhout
gaan": een dutje doen. Oss had al lang
een slechten naam, getuigende de bij- 34//. ."'/~'~/~ r'/naam der Ossenaren: dubbeltjessnijders, I_""'- " ~
omdat zij in vechtpartijen elkaar met de
cherpe randen van een dubbeltje sneden
ver het gezicht trokken, liefst - dat
as het meest naar de regelen der
unst - in den vorm van halve maan-
jes. En ... het litteeken in het gelaat
eet dan ook "het wapen van Oss". De
uidelijke provincies leveren - behou-
ens het onuitputtelijke Kamper-uien-
arsenaal, de meeste stof. Allerlei kleine
plaatsjes hebben hun eigen sage, waar-
aan zij hun naam of bijnaam te dan-
ken hebben. Nieuwstad is zoo'n klein
Limburgsch dorp. En de Nieuwstede-
lingen worden "foeteleers" genoemd,
van ,,foetelen" - bedriegen of valsch-1spelen. "Foetelen" heeft ook de betee-
kenis van ruilen of verkwanselen vol-
gens dit verhaal: eeuwen geleden werd
te Nieuwstad Sinte Brigitta vereerd,
als bijzondere patrones tegen de ziek-
ten van het hoornvee. Haar feest viel
echter in een ongunstig jaargetijde,
n.l.. op 1 Februari, en gedurende haar
loctaaf konden, bij een natten winter,
de bedevaartgangers uit andere plaat-
sen niet dan moeilijk naar het stadje
komen. Daardoor leden de inwoners van
Nieuwstad veel schade, vooral wanneer

is!/é~~~
X~ -, ., J;tkt fj.3f) .
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Puntdichten
HET SPELLINGSBESLUIT.

Dat men weldra niet "zoo" meer moet schrijven,maar "iIX>",
Zag men thans de Regeering beslissen,

Maar zijn manlijken baard en zijn vrouwlijr.e snor
Wil MinisterDe Bruine niet missen.
(Hoofdprijs.) G. de G. te L.
WAAR DE TIJD TOE NOODZAAKT ...•

De vluchteling,verjaagd door brute kracht,
Klopt bij ons aan in donk'ren onheilsnacht,

Het welkom,dat hem hier in Hollandwacht ?
be vraag, of hij veel geld heeft meegebracht .......

J. S. te Y.

HOLLAND-"BOL"LAN D.
Als Hollandop z'n Paaschbest is gekleed,

Dan maakt het zich voor 't bollenfeestgereed.
Het buitenland kan hieruit concludeeren:

In Hollandweet men "bollen" te waardeeren.
E. H. C. te R.

GEEN BLAMAGE, MAAR EEN COMPLIMENT.
Rlng-ring-rtngeling'eling- - _

"Hier Minister Goseling."
En de "Mare" gmg' langs de "cha1lB'S'ee":

Te pienter voor een "oss", dus wëg er mee!
L. W. L. te 's..{}.

99~ %.
De uitslag was weer kolossaal,

De meerderheid: phenomenaal,
Eén ding heeft mij verwonderd:

't Kwam wéér niet boven honderd.
W. G. te V.

Ptmtdichten, die niet op b r i e f k a art e n worden
ingezonden,komen niet voor beoordeelingin aanmerking.

/



Oss
Toen wij de vorige week over Oss

schreven, was de interpellatie-Drop in
de Tweede Kamer nog niet gehouden.
Doch ook nu dit is geschied .en minister
Goseling de gelegenheid heeft gekregen
zijn handelwijze te verdedigen, is er in
onze meening over deze zaak geen wij-
ziging gekomen. Er zijn stroomen inkt
gevloeid omtrent Oss. Voor- en tegen-
standers van het ministerieele beleid
zijn aan het woord geweest. Doch om-
trent de kern van de zaak zijn vlij, noch
door's ministers rede, noch door het
commentaar van de met hem "be-
vriende" pers, ook maar eenigermate
ingelicht. De vraag blijft: Waarom
moest de mareohaussee verdwijnen? En:
gesteld dat al deze mannen te hard van
stapel zijn geloopen, zou dan één waar-
schuwing van hoogerhand niet hebben
bewerkstelligd, dat zij danig inbonden?
Men bedenke: marechaussees zijn mili-
tairen. Hun wapen is een keurcorps. Eén
woord van den commandant, en een
bezadigder optreden (gesteld dat dit
noodig was) zou onmiddellijk het gevolg
zijn geweest. Deze. waarschuwing is
iblijk:baarniet gegeven. De Gier en de
andere slachtoffers van een min-of-meer
raadselachtige overheidshandeling zijn
uit Oss vertrokken. Het strekke hun tot
troost, dat - zij mogen dan al fouten
hebben gemaakt - het land niet ver-
geten is wat zij voor Oss zijn geweest.
Voor hen - en voor ons - zit er in
deze aangelegenheid veel grievends. Met
welk een doortastendheid, met welk een
snelheid is hier gehandeld, vergeleken
bij de trage omzich.tigheid, die bijvoor-
beeld de "behandeling" van de zaak-
Van 't Sant kenmerkt!

'<»>
"Politiek" en "democratie"

In onze vorige kroniek wezen wij
reeds op nog een kwalijken kant van
deze historie: de politieke munt, die er

uit geslagen wordt. Munt, die maar al
te gaarne wordt geïncasseerd door de
groote groep van met-alles-ontevrede-
nen, die in een voor velen zoo ellendigen
tijd als deze een natuurlijk verschijnsel
is. Dat de regeering voor zulke gevolgen
niet uit den weg ging, zou voor haar
pleiten wanneer zij eerlijk en ronduit
had kunnen en willen aantoonen, dat
het recht aan haar zijde is. Nu zij deze
eerlijkheid niet betracht, moet zij zich-
zelf verwijten, reacties te hebben op-
geroepen, die niet nuttig kunnen zijn
voor de stemming bij ons volk als
geheel. Dit alles neemt niet weg, dat
zij, die de zaak-Oss voor eigen politiek
doel uitbuiten, een luguber spel spelen.
Uit deze kwalijke zaak de conclusie te
trekken, dat geheel Nederland een poel
van verderf en corruptie is, is louter
demagogie. Nederland i.s geen corrupt
land. Het is juist daarom, dat Neder-
land deze Ossche historie niet slikt. En
wij zijn ervan overtuigd, dat, indien de
regeering open kaart had gespeeld, dit
door de bevolking gewaardeerd zou zijn,
zelfs indien zij het met de genomen
maatregelen oneens ware geweest.

'<»>

OSS . I
M. de R. "Het Vrije Woord" zal, meen ik,

Diet in de laatste plaats openstaan voor
critiek op het beleid uwer redactie. Welnu,
toen ik de H. P. van j.l. Zaterdag opnam
was dat in de verwachting, dat u over het
geruchtmakend geval met de Marechaussee
te Oss uw oordeel u zoudt hebben voorbe-
houden; waar toch denzelfden dag waarop
bedoeld nummer verspreid werd, de afloop
vernomen werd van de interpellatie ter-
zake. Maar instede van voorbehoud vond ik
wat mij aandeed als demagogie: zoowel in
uw "Hier in Holland" ("niemand die niet
gelooft dat integendeel machinaties achter
de schermen de ware beweegredenen zijn")
als per hoofdplaat met onderschrift Lon-
schadelijk gemaakt" met dan nog een -
ironisch lijkend - vraagteeken bij het op-
SChrift).
Wat Doeve's plaat betreft: reeds eerder

(19 Februari j.L) gaf die mij eens denzelf-
den onaangenamen indruk: "Patijn domp-
teur". Toen echter was verschil van inzicht
aannemelijk, ditmaal kan ten beste aan
overijling worden gedacht en slechter wil
ik niet denken van dezen voorlreffe1ijken
teekenaar. Want uit 's ministers rechtvaar-
diging bleek nu wel, dat zich een schijn
voorgedaan heeft, die geen stand kon
houden.

Den Haag. v. A.
Een Staatspolitiecorps
M. de R. Het gebeurde met de marechaus-

see te Oss heeft, hoe men er overigens ook
over moge denken, toch wel de urgentie
aangetoond van de instelling van één, onder
centrale leiding en gezag staande staats-
politiecorps voor het geheele land, met wet-
telijk vastgestelde bevoegdheden, welke
tevens waarborgen moeten bieden voor het
ontzien van de rechtmatige belangen der
burgers bij het verrichten van opsporings-
diensten.
Den Haag. W. F. BENGLEY.

'<»>



PERS OV~ER AFf AI RE
VA:N ,OSS

DE

mensenen tegenwoordig waren. Het is niet
waar, dat de officier van Justitie niet op de
hoagie was en niet wist, dat de boeken van
den bankier in beslag zouden worden geno-
.jnen. Verscheiden dagen zijn de boeken in
hel Paleis van Justitie geweest. Oe officier van
Juititie wist alles, later wist de rechter-corn-
missaris -alles el toch ..•. r'e maréchaussêe

Inzake de Ossche affaire schrijft de "Te. moel u it Oss. Ziet men dan niet, dat dit alles
, legraai" : ,slechts zaken zijn uitsluitend en alleen aan-

Men kan niet ontkennen dal de minister van gegrepen om de maréchaussée te kunnen ver-
Justitie een kwade zaak met een zekere :wijderen ?
handigheid heeft verdedigd. Doch juist dit ':
m~a~te het geval zoo bedenkelijk, want als
mintster van justitie heeft hij de Gerechtigheid
hoog t~ houden en daarvan was in dit, par-
lementaire proces, geen sprake. De heer Gose-
,ling hield een requisitoir tegen de brigade
Oss uitsluitend voorgelicht door den procu-
reur-generaal .en den Officier van [ustitie, die
beiden in deze zaak partij zijn. Daarom' was

< het geen objectief requisitoir en was' er in zijn
rede een pijnlijk aandoende tegenstelling
tusschen welsprekendheid, eii' rechtvaardigheid.
De minister kent, volgens zijn eigen woor-
den, de zaak Oss slechts acht dagen zijn
auditorium, de Tweede Kamer, kende dè zaak
nog korter, nl. alleen uit krantenberichten en'
uit in alle haast ingewonnen inlichtingen. bij
den een of anderen journalist. Toch moest
dit auditorium oordeelen of die minister
rechtvaardig was geweest ten opzichte Van
wachtmeester De Gier en de zijnen." Oe heer
Ioekes prees de democratie, die openbare
behandeling van zaken als deze mogelijk
maakt. Dat is waar, doch dan moet men ook
zorgen, dat er van een serieuze behandeling
sprake is. Dezelfde mijnheer joekes wist niets
van de zaak af, evenmin als de andere leden
van de Kamer. Oe naam van de demoeratie
is aan groote affaires verbonden geweest en
niet in het minst dankt :het parlementaire
stelset zijn ontstaan en zijn bestaansrecht aan
het feit, dat op de tribune van de volksver-
tegenwoordigers woorden werden gesproken
uit het hart van het volk gegrepen, brandend
van ~e zucht naar rechtvaardigheid. Dit is
voorbï]. Oe heeren, die zich uit de politieke
overweging, die wij hedenmorgen schetsen,
en UIt onkunde, in het gevolg van minister
Ooseling plaatsten, dienen hun zaak slecht.

Zij zijn epigonen. Wat moet men denken
van een mijnheer Wendelaar, die na de rede
van den minister zeide, dat allen, die zich
voor de zaak-Oss hebben. warm gemaakt,
schuldig stonden voor. een relletje? Plet is in
de hoofden van de heeren blijkbaar niet
opgekomen, dat de feiten, zooals de minister
die voorstelde, wel eens onjuist konden zIjn
en de minister ongelijk had. .

Ziet hier de pijlers van een requisitoir. Van
een requisitoir gebaseerd op verklaringen van
'n procureur-generaal, die partij is en van een
officier van Justitie, die bang is. Oe maréchaus-
sées waren .hier verdachten, in dit zonderlinge
parlementaire proces. De minister heeft hun

De minister heeft ongelijk. In de eerste plaats den mond gesnoerd. Heeft hij hen ooit ge-

I
heeft hij de haast niet kunnen verklaren, die hoord ? De maréchaussëes zijn nimmer ge·
hem moet bezield hebben 'bij zijn plotseling hoord.
ingrijpen. Waarom was deze haast noodig? .Alleen 's Zaterdagsmiddags van halfdrie tot
Met een eenvoudige overplaatsing had kunnen halfelf is een der wachtmeesters, alleen, door
worden volstaan, doch daarmede waren enkele den ~r<?cureur.gene.r~al gehoord. Bij hem ~at
d~g~n . gemoei~ .. Deze pilar dagen kon de ; de .offlcler van justitîe met het slechte herin-
minister' z,elfs met wachten en. via een nog nenngsvermogen, Zeven uur lang zat daar de
nooit vertoonde juridische handeling die het Ieenvoudige wachtmeester tegenover den met
geheele land op stelten zette, greèp hij in. volle autoriteit van Staat bekleeden procureur-
Waarom? Daarover, heeft Z. Excellentie ge. generaal. Van dat verhoor IS een preces-verbaal

, zwegen en er waren geen parlementsleden, die opgemaakt. . .

I
hem daarop aanvielen. Des ministers hoofdar- Een gewone misdadiger wordt beter behan-
gument was, dat de marechaussees den "plaat- deld, Maa~ op dat verhoo!'!~n éé.~ der tien

I selijken bankier" hadden gearresteerd en zijn maréchaussées baseert de mm}SLer zqn veroor-
----I boeken in beslag hadden genomen. I:ater is dë ". deeling ,:,an de geheele brigade-Oss en tot

man "an rechtsvervolging ontslagen. Als men " decJasseenng van deze mannen, Op hun .ge·
het stelsel wil volgen, dat bij elke ioulîeve snoe.rde monden ~eru~t deze veroordeellng,
arrestatie een politieman overgeplaatst w,qrdt,·· ,Zo~lets noemt me.~ 111 dit land recht doen en

I mag men onzen politiebeambten wel een 'zoo lets noemt .mlJnheer Joe~es een openbare
abonnement op ~e spoor geven, Er is nage- behandeling, die het volle licht op de zaken
noeg geen enkele belangrijke zaak op 'Crimineel .werpt.
gebied, waar niet .eens foule arrestaties worden
verricht. Het is heelonaangenaam, dat -de De brigade-Oss, die te veel deed, moel gaan.
politie er niet altijd in slaagt direct den juisten Burgemeester Ploegmakers, die te weinig deed,
man te vinden. Doch dit is' nu eenmaal niet kan weer voor den tijd van zes jaren zijn slap
anders en zoo lang er politiewerk verricht zal gezag uitoefenen. De minister heeft het pleit
worden, blijft deze fout aan dit werk kieven. gewonnen. Voor een forum vall niet ter zake
Ceelen, de beruchte Ossche misdadiger, ts weken. kundigen en met een schitterende welsprekend-
lang m arrest geweest en wegens gebrek-aan heid heeft hij de zege behaald.
bewijs weer losgelaten. Van verw,ijten aan het Hij kan er tevreden mee zijn - het Neder-
adres van de rnaréchaussée heeft men toen landsche Volk is dat niet.
niets gehoord.

HEEL WAT HARDE
WOORDEN

Scherp betoog van
de "Telegraaf'

Waarom zooveel haast?

I
' De minister ,heeft ongelijk. H.et is niet waar,
dat er bij de ,arrestatie in . ç1en zijspan veel

"Onkiesch"

De minister heeft ongelijk. Met niets heeft
hij waar kunnen maken; dat er tegen de gees-
telijken onkiesch is opgetreden. Hij neemt het
de maréchaussée kwalijk, dat zij naar verjaar-
de feiten heeft gezocht. Doch weet de minis-
Ier dan niet, dat men in Oss steeds zoo gewerkt

, heeft? Eerst oude feiten aan het licht brengen
om dan te trachten, daaruit nieuwe te krijgen.
Onder sanctie van justitie is dit systeem tegen
de Ossche onderwereld wel toegepast. - Nu
heet het onkiesch. Het heet onkiesch, dat men
een "beestachtig individu" als getuige heelt
gehoord. Maar weet de minister dan niet, dat
dezelfde officier van Justitie over de honderd
jaar gevangenisstraf heeft geëischt, uitsluitend
gebaseerd op verklaringen van dergelijke
beestachtige individuen? Dat de officier van .
justitie mannen als Toon de Soep voortdurend
als getuige liet optreden. Ook van de zaak van
de geestelijken heeft de officier van justitie
alles geweten. Dat zijn herinneringsvermogen
langzaam maar zeker achteruit gaat, kan men
de rnaréchaussée toch niet verwijten.

De minisier heeft ongelijk. Hij heeft nog
beweerd, dat een man wegens een civiele
vordering in de kazerne werd opgesloten. Soms
loopen een civiele zaak. en een strafzaak zoo
nauw in elkaar, dat het moeilijk is, ze te
scheiden. De maréchaussées hebben een oogen-
blik gedacht, dat het een strafzaak was en den
man enkele uren vastgehouden. Oe minister
meent nu dat het een civiele zaak is. Doch
.niet om dezen man zal de heer Ooseling zulk
een haast gemaakt hebben. Het slotstuk van
den minister was een insinuatie: er zou een
man in de kazerne afgeranseld zijn. Wel zwak
moet de zaak van den minister zijn, dat hij
verdachtmaking in plaats van argumenten
gebruikt.



I Duistere punten
de•In

zaak-Oss,
Wenschelijk dat de minister
de stukken aan de Kamer

i ter inzage geeft.

MAASBODE" ACHT EEN ENQUÊTE
" OVERBODIG.

OSS duurt voort" schrijft "H e t
,. V 0 I k" boven een artikel, dat
een interview bevat met het sociaal-
democratisch Tweede-Kamerlid mr.
M. v. d. Go e s van Nat ers. Hij is
van meening, dat er verscheiden
nieuwe punten zijn in de affaire, dat
het optreden van den minister van
Justitie in de kringen der hooge ma-
rechaussee-officieren ernstige onte-
vr~denheid heeft gewekt en dat de
publieke opinie geenszins tevreden is
gesteld.
Er worden dan verschillende onverklaar-

baarheden opgesomd, welke onzen lezers reeds
bekend zijn. "Is het niet onbegrijpelijk", zoo
werd mr. v. d. Goes van Naters gevraagd, "dat
de minister tot zijn bekende geruchtmakende
ingrijpen op 1 April kwam? Op 24 Maart heeft
wachtmeester De Gier te kennen gegeven, dat
hij in overleg met den officier van Justitie het
onderzoek jegens de pastoors zou staken. Wat
bewoog dan den minister om de brigade - op
zoo'n sensationeele wijze nog wel - te onthef-
fen van haar justitieele taak en naderhand te
verspreiden? En wat kunnen toch de zwaar-
wichtige redenen geweest zijn, die den procu-
reur-generaal en den officier van Justitie op
26 Maart acht uur van hun kostbaren tijd de-
den offeren aan een "verhoor" van den wacht-
meester?" Het antwoord luidt: "Dit is mij in-
derdaad een raadsel."
"Het Volk" komt dan tot de volgende con-

clusie:
"Het ware gewenst, dat wachtmeester De

Gier zich offcieel beklaagde over de hem
aangedane behandeling. Het ambtenaren-
gerecht biedt hem daartoe de gelegenheid,
ook al heeft hij geen "straf" ondergaan. Er
was wettelijk geen reden en zelfs geen
mogelijkheid om hem van zijn justitiële
plicht te ontheffen. Legt de' wachtmeester
deze vraag voor het ambtenarengerecht te
Den Haag, dan kan heel de zaak ter sprake
komen. Tenzij een van de partijen het te-
gendeel verzoekt, is de rechtszitting open-
baar. In ieder geval kan het vonnis worden
gepubliceerd. Hier kán nl. geen "zwijg-
plicht" gelden.
Dit ware een middel om volledige klaar-

heid te brengen. Het zou echter in den mi-
nister van Justitie zeer te loven zijn, indien
hijzelf een opheldering van verschillende
nog duistere punten bracht. De Kamer heeft
er recht op na al hetgeen er na de interpel-
latie-Drop is geschreven. En vooral, omdat
de minister verzuimd heeft mede te delen,
dat de arrestatie van den heer v. d. H. met
alle mogelijke wettelijke garanties wase
ringd. Aanhouding, vasthouding en Inbeslag-
neming geschiedden correct .
.Gêzietl:de ongerustheid, die ook na de in-

terpellatie in het land bleef bestaan; gezien
de ontevredenheid in de hogere kringen der
marechaussee; gezien het vervallen van alle
controleerbare redenen, die, na het besluit
van 24 Maart om de pastoorszaak niet ver-
der te onderzoeken, over konden blijven, en
gezien de mededeling, dat de officier van
Justitie niet buiten dit geval is gehouden,
kunnen wij niet wachten tot het beleid van
den minister bij de volgende Justitie-begroo-
ting aan de orde komt.
Reeds thans moet er opening van zaken

worden gegeven.
Als eerste poging daartoe deponere de

minister alle stukken, die de zaak betreffen,
ter griffie, opdat de Kamerleden er vertrou-
welijk inzage van kunnen nemen.

DE Roomseh-katholieke "Ma a s bod e" be- I

spreekt het door prof. De Vries geopperde
denkbeeld van een enquête, waarbij ieder vrij-
uit kan spreken, zonder belemmering, ook de
marechaussees, en waarbij alle dossiers open
zouden moeten gaan, opdat het rechtsgevoel
volkomen bevredigd kan worden.
Daarvan wil het katholieke blad niets weten:

er behoeft geen recht meer gedaan te worden,
want de Kamer heeft de gron:den gehoord,
waarop de maatregelen der regeering berust-
ten.
"A 11e dos s ier s z ij nop eng ega a n

voo r d erna r e c h a u sse e s: de chefs heb-
ben er kennis van kunnen nemen en kunnen
spreken met den procureur-generaal en met de
ministers van Justitie en Defensie.
Wij hebben aan een e n q u ê t e geen be-

hoefte."
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drie een heilige

Maupie Zwanenberg is een jood. Zijn naam werd enkele dagen geleden nog met eere genoemd toer. het over het zooveel-
jarig bestaan van een Nijmeegsche synagoge ging. Maupie Zwanenberg zit in een Bossche gevangenis en wacht op den
dag der terechtzitting. Dan komen er drie psychiaters naar voren. Een ervan zal een jood zijn en de twee anderen ruiken
ook naar Freud. Als zij zijn uitgesproken, hangt er een lucht van knoflook in de zaal en zweeft Maupie met een aureool
boven het geteekende hoofd boven de hoofden van het tribunaal. Er bestaat geeD klasse-justitie, geen vrijmetselarij, geen

3corruptie in Nederland. Het lijkt er alleen maar op. En loontje komt eenmaal, zonder dat smoesjes hem bevredigen kunnen.
om zijn rechtvaardig boontje!· ..
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de· interpellatie. drop.goseling ennog wat!
Naar aanleiding van de interpellatie-Drop over
de gebeurtenissen rondom de te Oss gelegenre.
Brigade der Koninklijke Maréchaussee is er in
diverse kringen veel en langdurig gejuicht
Kijk, ZOO zei men, zoo'n interpellatie, dat was
:toch maar eventjes een middel van je welste
om het naadje van de kous te weten te lromen.
De regeering moest ntOP toch maar uit en te na
voor het Volk (let w.el: het Volk!) verantwoor-
ding en uitleg van haar daden komen geven,
en dat oog wel op, uiterst korten termijn. Dat
kon toch alleen maar in een democratlisch land,
en. . .. enfin, volgden de gebruikelijke tiJ:ades
over Italië en Duitschland.
Een andere grond voor het hoera-geroep werd
gevonden in het feit, dat "men" zich voldaan
gevoelde voor de verklaringen, die minister
Goselng over zijn ingrijpen heeft believen af te
geven. . .
Zonder op 'het vervolg van orts betoog vooruit
te willen loopen, kunnen we toch wel vast op-
merken, dat in sommige gevallen een kinderhand
nog altijd gauw gevuld blijkt.
Inderdaad is er in het heele geval niets wat
ook maar een oogenblik tot voldoening, laat
staan tot juichen, aanleiding kan geven, want
noch was een interpellatie als zoodanig het aan-
gewezen middel, om klaarheid van zaken te ver-
krijgen, noch waren de mlnisterleele inlichtingen
van dien aard, dat een normaal denkend en voe-
lend mensch den indruk kon krijgen, dat er te
Oss recht geschied zou zijn.
Het parlementaire middel interpellatie was 0n-
deugdelijk, omdat het hier een weefsel van ver-
wikkelingen betrof, waarover de minister slechts
eenzijdig en zeer kortelings ingelicht kon' zijn,
en waarvan geen der kamerfeden iets positiefs
af kon weten. Jan Weet-van-niks vroeg hier aan
Klaas de Iets-meer-weter, zeg, makker, hoe zit
dat? En Klaas, die lang niet de beroerdste is, als
't op praten aan komt, bedolf Jan onder woor-
den en nog eens woorden, wel meer dan em uur
lang, en toen zei Jan, wien de ooren suisden,
nee, maar nou snap ik 't. Ik ben voldaan!
Met een dergelijk woordenspel kan hoogstedS
de schijn gered worden, men begrijpe echter,
dat zooiets voor een waar inzicht van nul en
geener waarde is, om van het Recht nu nog
maar niet te spreken.
Wanneer men nu het parlementaire spel goed
'had willen spelen, wanneer het de bedoeling
was geweest, om deze zaak werkelijk eens tot
op den bodem toe te onderzoeken, dan had er
eene enquête ingesteld moeten worden.
Zulks was trouwens een dag vóór de interpel-
latie-Drop reeds door prof. mr. C. W. de Vries
in het Handelsblad zeer duidelijk uiteengezet.
In de huidige dernocratte gaat 't echter niet zoo-
zeer om de deugdelijkheid en doelfrielf.fendheid
der middelen; waar 't weI om gaat is, dat t.z.t,
Jan tot zijn kiezers zal kunnen zeggen "eo wie
interpelleerde toen? IK", net zoo goed als Klaas
dan zal kunnen uitroepen "en wie had. er toen
het grootste gelijk ,van de vischmarkt? IK".
(Moraal van het llied: stemt Lijst nummer zoo-
veel).
Over het leit, dat er in deze Ossche zaak een
mterpellatie gehouden is, kan dus wel aller-
minst een goede aanleiding tot gejuich zijn.
Maar nog veel mlnder is dat het geval, wantJIeIer
we ons den inhoud dezer interpellatie (en wat
bier verder mee .samenhangt) gaan realiseeren.
Voordat de minis1Jer van justitie zijn licht had
doen schijnen waren we veronttust. Thans, nu
de zaak dan "uit" heet, zijn we beslist 1VCroOt-
waardigd.
Wat de Brigade der K.M. te 08s beteekende,
behoeft niet in details te worden uiteengezet.
Vermelden wij slechts, dat zij de plaats gezui-
verd heeft van een bende van het ergerlijkste
schorem, dat maar te bedenken is, om vervol-
geos voort te gaan met de plaats in alle hoeken
en gaten te reinigen van vuil, dat nog was blij-
ven zitten of er wellicht nteaw bijgekomen
mocht zijn.
Ook'is nog zeer het vermelden waard, dat een

dag of tien voordat de K.M. ~aar groote slag
sloeg, de burgemeester van Oss in een rede
verzekerd had, dat er in zijn gemeente geen
vuiltje a8Q de lacht was en men er even rustig
en veilig leefde als waar ook.
De marechaussee heeft te Oss dus gedurende
een aantal jaren uiterst vruchtbaar werk mogen
verrichten, werk, dat ieders waardeering, ook
van allerlei autoriteiten, mocht wegdragen.
Dat tusscben de brigade en eeltige andere in-
tanties wrijvingen bestaan hebben en vermoe-
delijk nog bestonden, kan geen verwondering
wekken; prullen en ouwe wijven zijn nu eenmaal
altijd afgunstig op bekwame en flinke kerels,
met alle gevolgen van dien.
Wachtmeester de Gier heeft echter een enorme
zonde (doen) begaan door uit de buurt van een
bekende exportslachterij heil grootste varken
weg te halen, en sedert dien was het voor de
Brigade uit met de pret.
Het was ineens hoog tijd geworden den hond te
gaan slaan, en het zoeken was nu maar naar
de noodige stokken, die, zooals te doen gebrui-
kelijk, maar al te snel gevonden waren. Maar ze
waren er dan ook naar!
1) met de arrestatie van een zich noemenden
bankier zou de K.M. hare bevoegdheden verre
overschreden hebben. De K.M. zou op eigen
vuist tot arrestatle en huÏ'8zoeking zij:n overge-
gaan, terwijl negen dagen later bleek dat geed
voldoende bewijs voor schuld aanwezig was.
Mooi, nu de feiten. Een Wachtmeester der K.M.
krachtens de wet hulpofficier van justitie, houdt
op verdenking van verduistering en valschheid
in geschrifte iemand aan) om dien' man daarna,
op wettelijk geoorloofde wijze, in verzekerde
bewaring te stellen
Twee dagen na de arrestatie heeft de Ofticier
van Justitie te 's-Hertogenhosen (dus NIET de
marechaussee) het arrest met twee dagen ver-
lengdi vervolgens is de verdachte i.q. voor den
rechtercommissaris geleid en ilS hij OP LAST
VA~ DIEN R. C. in het huis van bewaring in-
gesloten.
Daar is de verdadhte nog een dag of vijf vast-
gehouden, waarop de man dan buiten vervol-
ging gesteld schijnt te zijn.
Wanneer er voor een officier van Justitie en een
rechter-commissaris voldoende :termen aanwe-
zig zijn geweest om iemand ruim een week in
het huis van bewaring opgesloten te houdeo,.
moet men dan hiervoor achteraf verwij~en gaatll
maken aan het adres van een zooveel meer on-
dergeschikte figuur, als binnen dit kader een
wachtmeester is?
Was de "arrestatie" raak geweest, dan hadden
de heeren een hooge borst opgezet, en zou de
wachtmeester, als man op den achtergrond,
hoogstens later ter zitting een vriendelijk woord-
je van den president, of zoo en passant in het
requisitoir van den Officier bebbe.tl"-meege1rre-
gen. Maar nu achteraf blijkt dat men niet tot
vervolging kon overgaan (wat overigem nog
niets zegt oyer de blarsce smetteloosheid van
een .gearresteerde), nu mag de wachtmeester
alles alleen opeten, en springt er niemand voor
dien man in de bres, om de zaken reent te zetteol
2) De K.M. zou een ongunstig individu als ge-
tuige gehoord hebben.
Welk een misdaad in een systeem, waarin iets
dergelij~s ISICheringen inslag is, niet alleen bij
de politte, maar zeer in het bij'zot1der ook bij
de justitie. Waardoor konden rechtbank en hof
te 's-Hertogenbosch de Ossche rabauwen voor
jaren achter de tralies brengen? Dank zij het
welwillend .getuigenis van grootheden als Toon
de Soep, hee1emaal geen ongunstig bekend
staand individu! -
In de geruchtmalrende zaak van den "Heer"
van Nijenrode bad de hoofdgetuige ook prima
papieren (van de onderwereld dan) en waarop'
was het "on1Zettende en reusachtige" Haagsche
zedenschandaal door de politie aan het rollen
gebracht? Enkel en alleen op de aanwijzingen
van een minderjarigen psycbopaatn, die at's biJ-
zonder leugenachtig, en ~~tasierijk bekend

stond.
lEn welke verschrikkelijke maatregetee zijn er
toen tegen de Haagsche reehercbe genomen,
toen de heele affaire op niks bleek uit te loopen?
Maar toen moest tot eiken prijs elke maatregel
die in deze genomen was, worden goedgepraat.
Zulkts werd door allet1lei belangen gevorderd,
naar men zeide, gelijk thans diezelfde belangen
iets heel anders blijken te vorderen. 't Kan ver-
keerent
3) Er zou iemand een nacht zijn vastgehouden
voor een kwestie, die later slechts een civieä-
rechterlijke bleek te zijn. De minister noemde
dit, zeer ten onrechte, "een onrechtmatige arres-
tatie in een vooraf als civielrechterlijk te onder-
kennen .finantieele kwestie, waarbij klaarblijke-
lijk de bedoeling heeft voorgezeten, door vrij-
heidsberooving pressie tot oplossing der kwestie
in een bepaalde richting te beïnvloeden."
De minister is er echter naast, wa11Jtjeen opspo-
ringsambtenaar mag iemand naar een plaats
van verhoor geleiden en hem aldaar gedurende
zes uren vasthouden, den tijd tusschen midder-
nacht en des morgens 9 uur NIET medegere-
kendo (Dit staat uitdrukkelijk aldus in de daar-
voor geldende wettelijke voorschriften).
Er heeft dus nie1leens een arrestatle plaats ge-
had, waardoor het meteen otllmogelijk is 'V38
'0 "onrechtmatige" arrestatle te kunnen Sipil"eken.
4) Er zouden "ernstige aanwijzingen voor d.
gegronde verdenkingen" bestaan, dat er tijdens
het verhoor van een verdacht persoon, licha-
melijk geweld gebruikt zou zijn.
'Oe fraaie (!) terminologte kan niet verdoeze-
ten, dat de minister hier iets als een feit heert
laten gelden, wat ook voor hem nog niet meer
dan een bloot vermoeden kon zijn. Waar ech-
ter snel "recht" geboden is, moet men niet al 1le
kieskeurig zijn. . .
'1: Is ook wel op z'n zachtst gezegd bevreem-
dend, dat het onderzoek naar die vermeende
mishandeling opgedragen is aan de gemeente-
politie te Oss, in strijd met de gewoonte, waar-
bij dergelijk onderzoek steeds door de rijks-
recherche verricht wordt.
In dit bijzondere geval - marechanssee's zij.
MILITAIREN - was het echter de aangewezea
weg geweest den bevoegden districtscomman-
dant van de feiten op de hoogte te stellen ell
diens maatregelen af te.wachten.
Maar neen, safety first, en daarom die bekwam.
gemeentepolitie maar eens aan het werk gezet!
5) De K.M. zou een onderzoek gedaan hèbbea
naar de gedragingen van twee geestelijken,
terwijl tevoren vaststond, dat er geen strafbare
handelingen gepleegd waren.
We vragen on'S, gelijk dit bij punt 3 ook het
geval. was, af, hoe men toch zoo positief VAN
TE VOREN als maar kan vaststellen of er niets
strafbaars gepleegd is. Hoe dikwijls moeten de
rec1tftsgeleërtle neeren er zeil niet het hoofd op
breken, of er bij finantieele onregelmatigheden
t1lt van een civiele dan wel van een strafrechter-
tijke aangelegenheid sprake is?
En moet de eerste de beste wachtmeester nu
maar in staat zijn om op slag uit te maken, hoe
de 'Vork precies in de steel zit?
Hoe kan ook een opsporingsambtenaar ruiken
of hardnekkige geruchten, die ten aanzien vu
een of meer personen in omloop zij~ al' dan niet
een degelijken grond van waarheid .bezitten ?
Nee, de Ossche politie deed het beter, die liet
geruchten geruchten, vandaar dat de plaats e:en
berucht centrum van de zwaarste' misdadigers
kon worden. \
De marechaussee deed dus niets anders daa
haar pliclht, door naar aanleiding van hetgeen
in de lucht hing en er in bleef hangen naar de
.anteeedenten der genoemde geestelijken te speu-
ren en te- onderzoeken of er wellicht strafbare
handelingen voorhanden waren.
Als het door de marechaussee geleide onder-
zoek heeft uitgewezen dat de geruchten valseh
alarm beteekend hebben, zouden wij zeggen
dat hiermede in de eerste plaats aan de betrok- 6
ken geestelijken -zelf 'n goede dieest bewezen ts,
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De marechau3See moest echter hangen, en dus
werd ook dit normale en gewettigde onderzoek .
opgeblazen tot een ernstig vergrijp.
In het algemeen trouwens, heeft men zich op
die kwestie omtrent de twee geestelijken zoo-
danig blindgeSltaard, dat het voor velen moest
lijken alsof hier alles omdraaide, en de rest bij-
zaak was.
Aan den eeners kant hebben daardoor sommigen
de gelegenheid aangegrepen een nummertje an-
ti-papisme weg te geven, terwijl men aan den
anderen kant overbodige rookgordijnen ging·
trekken om daarnaast den minister nog wat ex-
tra te vergoelijken en te verheerlijken, daar hij
als katholiek. . . . enz.
Hiermede was men echter op een nog veel ver-
keerder spoor, al washet alleen al daarom, om-
dat wij in een geval als dit, niets te maken heb-
ben met den beer Goseling als lidmaat van een
bepaald kerkgenootschap, doch met den heer
Gosellng, NEDERLANDSeR minister.
Al die tamtam pro en contra over het geval van
die geestelijken is dus wel een zeer betreurens-
waardig verschijnsel geweest, temeer daar juil3t
deze kwestie wel heelemaat niets om het Ujf
had, en ook door den aanklager in de proce-
dure tegen de Ossche Brigade beter ats verwijt
achterwege had kunnen blijv~

Het door ons gegevee overzicbt van de tegen
de marechaussee uitgespeelde verwijten en be-
zwaren, bevat weliswaar niet alles nog, maar
wel de meest principieele punten.
Wil men deze punten op een normaal welwil-
lende en objecUeve wijze bekijken, welnu, dati
kan de conclusie niet anders luiden, dan dat er
eigenlijk beelemaal niets gebeurd is, wat tot
zelfs maar een tntern dssclpllnalr optreden aan-
leiding kon geven.
Bekijkt men de zaken zoo streng mogelijk wil
men met alle geweld iets vinden, goed, dar: kan
gezegd worden, dat de Brigade misschien hier
en daar wat al te actief is opgetreden, en wel-
licht niet steeds even tactvol tewerk is gegaan. .
Nemen we dit laatste nu eens aan, dan was er
ruimte geweest voor twee dingen: óf een ver-
maan (mlsschien wel een lichte straf.) van de
zijde van den bevoegden commandant, óf (des-
noods èn) bepaalde maatregelen van den pro-
cureur-generaal te 's-Hertogenbosch.
Echter was er geen enkele aanleiding, om met
een bezeten haast, op een nog nooit vertoonde
~~ni~r op te treden, gelijk de minister van jus.
)îlte in deze zaak heeft meenen te moetee en te
mogen doen.
Te mogen, let wel! We zullen ons niet mengen
in de juriilische vragen" die b.v. rondom !het
schorsen der opsporingsbevoegdhetd van de
Brigade ontstaan, en nog allerminst opgelost
zijn. Maar wel willen we naar voren brengen,
dat noch de Inspecteur van het Wapen der Ma-
rechaussee, noch de Districts-commandant te
Nijmegen, op de hoogte waren van het feit, dat
er een ministefi.ee1 onderzoek tegen de te Oss
gelegerde Brigade gaande was.
Er is met de militaire chefs !alleen overleg ge-
pleegd, 'toen de door den minister geelschte
overplaatsingen uitgevoerd moesten worden, dus
eerst, toen alles al in kannen en kruiken was.
De militaire autoriteiten werden dus voor een
. uitgemaaJde zaak geplaatst, en !hiermede heeft
d~ miniStèr de grenzen ~an zijn bevoegdheid
verre overschreden. '
In deze grievende negatie van de betrokkien mi-
litaire machthebbers, beeft het Wapen der Ko-
ninklijke Marechaussee evenzeer een trap gekre-
gen, als dit het geval is met de pijnlijke en
hoOgst onbillijke maatregelen, welke tegen eeni-
ge leden der OsSlCheBrigade genomen zijn.
De minister heeft wel veel op het spel gezet met
dit geruchtmakend optreden, en daar uit de door
hem aangevoerde gronden niet is komen vast
te staan, dat een dergelijke manier van doen,
ook maar voor 1% te rechtvaardigen was, is
er ruimte voor een onopgehelderde vraag.
"Zwanenberg maakt wat smaakt", 0, ja! maar
toch lijkt ons de mogelijkheid van zware indi-
gestie tang niet uitgesloten, indien moo in al te
groote mate van al dat smakelijl(s genoten·7heeft.
Heeft, herinneren wij ons wel, een zekere heer

Versc:huur, ook met aan de maag geleden?

Naast dèze kwestie .van het oogenblik, is er
ook nog wel iets, wat in deze marechaussee-
zaak te berde gebracht moet worden.
Ons land staat reeds sedert tal van jaren, OR-
der de reinste partij-dictatuur, een verschijnsel,
dat met zich mede brengt, dat zoo langzamer-
hand alle 'openbare ambten geïnfiiltreerd zijn
met partijmannen of vrindjes van deze. Men
vraagt niet meer wat kent ge en welke bewijzen
van geschiktheid kunt ge overleggen, maar men,
vraagt, tot welke partij. ge behoort. .
Op die rnanier worden in de eerste plaats (als
regel) de bekwaamsten en gesdhiktsten voor-
bijgeloopen, maar bovendien is er op den duur
tusschen versehitlende ambtenaren van hoog tot
laag, onderling en ten opzichte van hunne par-
tij, een band van verplichtingen ontstaan, die in
een goed beordende staat allerminst duldbaar
is.
Zoodoende zijn er diverse staatjes in den staat
ontstaan, gemeenten, provincledeelen, ja zelfs
heele provincies, waar men elkaar den bal toe-
gooit en waar een aanzienlijk percentage der in
overheid gestelden alsjeblieft en dan:kjew,el
moeten spelen, tegenover allerlei ambtelijke en
niet-ambtelijke lieden, waaraan ze hun baantje
eigenlijk te danken hebben. Een dergelijke
toestand is, te vergelijken met een voedingsbo-
dem, gunstig voor het ontstaan van ongerech-
tigheden van de meest uiteenloopende soort.
Uit een dergelijk oogpunt bezien, is de aanwe-
zigheid van de marechaussee, organlsatorisch
uitsluitend ondergeschikt aan het Departement
van Deïenste, in een gewest waar een bepaalde
partij onvermoeid streeft naar een "baas in eigen
huis" worden, een doom in bet partijpolitieke
vleesch,
Wanneer eed partijman-burgemeester jUfst be-
weerd heeft dat bij hem de spullen voor elkaar
zijn, en de marechaussee bewijst amper veer ..
tien dagen daarna dat meneer de burgemeester
zoo maar wat gezegd heeft, dan is zooiets voor
de partij allerminst pleizierig,
Wanneer partljrnan-commssarls der Kodingin
den partijman-burgemeester net in den Haag
aanbevolen heeft voor herbenoeming en de co-
alitie-genoot van de partijlieden-ministers zich
haast dien burgemeester weer voor zes jaren op
zijn gemeente los te laten, en het blijkt dan pats

daar boven op, dat er nog veel ongereclltigs in
die gemeente tiert, dan iI3 dat ook al weer geen
beste reclame voor de N.V. Partijenkraam~
En zoo is er dan dit, dan dat, en steeds is hef
Weer die vervloekte" marechaussee, die bet
spel komt bederven. De eonsequenties liggen
voor de hand, en we wijzen er op, dat de ge-
beurtemssen van den laatsten tijd werkelijk
niet eenig in hun 'SOort zijn. .
Reeds meer heeft een partijman-minister of
eenige van zijn onderhoortgen ten aanzien van
dit Wapen discrimineerende . maatretgelen ge-
nomen in welk verband we even herinneren
aan··d; .opening van de brug aan den Moerdijk,
toen de marechaussee kennelijk bij de rijkspoli-
tie werd ten achter gesteld,
Dit zijn allemaal teekenen waarop te lettem is.
De dictatuur der partijen wordt meer en meet'
volmaakt, ZOO volmaakt, dat men zich niet Ian-
ger behoeît te ontzien en met grof geschut
openlij,k kan gaan optreden.
Hierbij de godsdiensten in het geding te' bren-
gen is al een heel verkeerde en domme zaak,
maar wel vragen wij ons in dit stadium der din ..
gen af, of de aangelegenbeid der twee geeste-
lijken toch niet met opzet in het geding is ge-
bracht om zoodoende, wanneer de nood aaa
den man mocht komen, de zaken van den staat
weer met die van het geloot te kunnen ver-
troebelen. .
Wanneer men het bestaat de maatregelen vaa
een Romme en een Steenberghe aan ter zake
kundige critiek te onderwerpen, dan verheft de
brave Verschuur zich om met den vinger ma-
nend u toe te roepen: foei, wat een anti-papis-
me! Ziethier de nieuwste methoden om het af-
schuwelijke gedoe der partijen te vrijwaren te-
gen den storm, die meer en meer opsteekt ed
niet zal liggen voordat de heele kraam is om-
vergewaaid.
Toch sprekende over dm heer Verschuur, willen
we besluiten met een vraag, die als een uitste-
kende illustratie kan gelden voor hetgeen we i11l
het laatste gedeelte van onze beschouwingen
naar voren hebben gebracht.
Waardoor kon partijman-Verschuur nog vóór
de interpellatie van den heer Drop begonnen
was, reeds aan eenige vertegenwoordigers der
pers te Breda met stelligheid verklaren dat deze
interpeUatie en hiermede de zaak der Ossche
Brigade in 't zand zou verloopen? J. PEREY



tOSS: HET BUITENLAND
.WORDT VOORGELICHT

Ook het buitenland krijgt zijn "voorlich-
ting" over het geval te Oss, en deze is eerste-
klas! I
Als voorbeeld geven wij een enkele aan- I

haling uit een artikel van den bekenden
journalist M. van Blankenstein in de liberale I
"Indépendance BeIge" van 14 April. .
In deze niet al te uitvoerige correspondentie

wordt o:~. het volgende beweerd: I
1. "WIJ hebben een heele stad bandieten: ~

Oss. Het is een soort Chicago in het klein, niet
alleen omdat men er conserven maakt van
dierenvleeseh, maar ook omdat men er met
menschenvleesch al heel lichtvaardig om-
springt."
2. "De burgemeester en de gemeentelijke

politie hebben zich drie jaren geleden incom-
petent verklaard het intensieve roofwezen
uit te roeien "
3. Vier marechaussees werden gedecoreerd .•

"De burgemeester en de gemeentelijke politie
waren bij de~e decoraties niet van de partij."
4. "Plotselmg arresteerde de brigade twee

geestelijken."
5. "Het was evident, dat de minister van

Defensie (Calvinist), onder wien de mare-
chaussee ressorteert, niet door zijn collega
van Justitie (Katholiek) op de hoogte was
gehouden of geconsulteerd."
6. "De pers veroordeelt algemeen de hou-

ding van mr. Goseling "
Evenzooveel aperte onjuistheden, die met

het grootste gemak vloeien uit de pen van
een journalist, die toch een repuiatie te
ver liezen heeft.
Wij herhalen: Rondom Oss is alles mogelijk!

UIT DR PERS.

Legende en feiten.
De "Tijd" spreekt van een legende, die zich

rondom de "Schoonmaak" in Oss heeft ge-
weven, en stelt daartegenover de feiten. Wij
geven hier het relaas van het blad weer
met onderstreping van de verklaring, dat
wij aan de groote verdiensten van de maré-
chaussees op dit punt ook niet het aller-
minste willen te kort doea:

Welke zijn nu de feiten inzake de roem-
ruchte opruiming van het Ossche "milieu?"
Wij laten ze hieronder volgen.

Toen burgemeester Ploegmakers des-
tijds benoemd werd, was zijn eerste werk
als hoofd der politie de organisatie van
nachtdiensten, die voordien in Oss niet
bestonden. Daarmee bereikte hij zooveel,
dat inderdaad in Oss de toestand veilig
werd. Niet dáár, doch in de buitengemeen-
ten, waar géén nachtdienst van de politie

Gewijde muziek,

GrnIDofoon-opnamen op het gebied
van de kerkelijke toonkunst.

Reeds enkele maanden geleden lazen wij
van een Maatschappij voor Gewijde muziek,
"in het Vaticaan" bezig om op gramafoon-
platen de liturgische muziek vast te leg-
gen, zooals die in de Sint Pieter veelal
klinkt.
"Ce qui se chante, à Rome", luidde een

nader expliceerend opschrift van een cata-
logus en de producten van genoemde maat-
schcappij droegen een veelbeteekenend (al-
thans voor de niet-ingewijde massa) etiket
in wit-gele kleur in kruisvorm en het pau-
selijk wapen nog bovendien.
Ons kwam toen de naam van een zeke-

ren professor Ziegler uit Parijs ter oore als
leider dezer opname; we vernamen nog
meerdere dingen, die echter op dit moment
niet ter zake doen wijl van nu af aan de
werkzaamheden en de methode van ge-
noemde maatschappij een ander aspect ge-
kregen hebben. .
Om ons van een en ander op de hoogte

te brengen waren we onlangs uitgenoodigd
in een ruim heerenhuis aan de Koninginne-
gracht te 's-Gravenhage. Daar troffen we

,t verscheidene heeren' gecommiteerden bij-
een, benevens een bekende figuur uit onze
kerkmuzgekwereld: dr. Kat. Een der heeren
lichtte met enkele woorden het streven van
de "Maatschappij voor Gewijde Muziek" toe
en zeide o.m. dat verschillende gramofoon-
maatschappijen weliswaar opnamen hebben
gemaakt van religleuse muziek, doch dat
dit alles geen systeem verraadt noch regel-
maat of eenige volledigheid ten opzichte
van een bepaald onderdeel. Het is het stre-
ven van de hier opgerichte maatschappij
om zich uitsluitend op dit gebied toe te
leggen. In sommige gevallen zal dit zelfs
geschieden met uitsluiting van alle andere
gegadigden. Als voorbeeld hiervan werden
genoemd de opaamen van de "capella Giu-
Ha", waarvan .men het uitsluitend recht van
opnamen zich heeft verworven,
v~'t.L, L..lJU "VH5 À YV·C:UJ..1 .lUi:) èu ~l.u.y- n ec:.u'T~r,t
andere medeplichtigen aan.
Van dat oogenblik af rolde de sneeuw-

bal verder.
De groote schoonmaak begon. In deze

schoonmaak werden 72 leden van de bende
gevangen. En van deze 72 nam de Oss'sche
gemeentepolitie er niet minder dan vijftig
in hechtenis.
Vier leden van het corps marechaussee

werden om hun verdiensten bij de
"schoonmaak" door Hare Majesteit de
Koningin onderscheiden. Doch drie leden
van het corps gemeente-politie werden
dat óók om dezelfde reden - en burge-I
me~s~er ~loegmakers werd bevorderd tot
Officier lil de Orde van Oranje Nassau.
Aldus het feitelijk verslag van de be-

roemde schoonmaak in Oss. Wij willen·
daarmee op onze beurt niets te kort doen
aan de verdiensten der marechaussee, wier
harde hand heilzaam gewerkt heeft. Maar
wij stellen deze feiten slechts tegenover
de legende, die anderen onteerde.
Waardoor kon die legende zich vormen?

Blijkbaar dankt zij haar ontstaan aan één
uitlating van den burgemeester, waarin
deze destijds de pers den raad gaf niet
ZOL .eel aandacht te schenken aan de cri-
minaliteit in zijn gemeente, niet omdat die
criminaliteit niet bestond, doch omdat
door de sensationeele wijze, waarop er
voortdurend op werd gehamerd, de naam
van de gemeente dermate in opspraak
kwam, dat er ongemotiveerde schade
dreigde voor de burgerij, die met de cri-
minaliteit niets uitstaande had. Een bur-
gemeester, die het welzijn van zijn ge-
meente op het oog heeft, misdoet niets met
zulk een verzoek.

Steunt de katholieke pers.

Tot de beste propagandisten voor de
katholieke pers behoorden steeds de R. K.
handelsreizigers. Hun orgaan "St. Christof-
fel" herinnert hen nog eens aan deze taak
naar aanleiding van de affaire te Oss, en
riclht zich speciaal tegen die handelsreizigers
die, i. p. v. de katholieke pers te steunen,

j
llaar een niet-katholiek blad grijpen. Het
orgaan schrijft:



Bescherrning der zedelijke
volksgezondheid

Aanvulling der
arbe ids inspec tie

T gen velerlei gevaren beschermt de
socia.lewetgeving den Nederlandschen
arbeider: tegen te langen werktijd,

tegen onvoldoende toevoer van lucht en
licht, tegen dreigende vliegwielen, drijf-
riemen, lint- en cirkelzagen en electrische
schakelaars, tegen de enerveerende snel-
heid van den loopenden band - doch ':':1;
laat het arbeidende meisje onbeschermd
tegen die sociale factoren, die haar zedelijk-
heid bedreigen. Onze arbeidswetgeving
dient de lichamelijke volksgezondheid; voor
de zedelijke volksgezondheid heeft zij geen
aandacht.
Is dit een ernstige leemte?
Wanneer men leest hoe van de zijde onzer

vrouwelijke jeugdbeweging zoowei in Zui-
delijke als in de Noordelijke provincies
herhaaldelijk werd gewaarschuwd tegen
toestanden, die Voortkwamen uit het
gezamenlijk werken van jongens en meisjes
op de fabriek, uit het gezamenlijk vervoer
der beide sexen van en naar hun werk-
plaats, uit de onregelmatigheid van den
arbeid en de onzindelijkheid van het ar-
beidsmilieu, uit de onzekerheid van de toe-
komst der ongeschoolde meisjes en uit tal
van andere oorzaken, dan moet men er-
kennen, dat deze waarschuwingen klem-
mend genoeg zijn om een onderzoek naar
den ernst van den toestand te rechtvaar-
digen.
Niet alleen zou een dergelijk onderzoek,

in te stellen door een kleine commissie
van door het departement van Sociale
Zaken in overleg met den dienst der Ar-
beidsinspectie aan te wijzen enquêtrices,
noodig zijn om een overzicht te krijgen over
de feitelijk bestaande verhouding tusschen
het goede en het verkeerde in onze fabrie-
ken, doch ook om een inzicht te verwerven
in de oorzaken van het kwaad, opdat men
steunend op dat inzicht de afweer-maat-
regelen kan beramen, waarmee de sociale
wetgeving zou )gJ.nnen warden aangevuld.

,Zijn onze steekproevenmaatgevend en gaat
het zoo door - schreef Mia van der Kallen in
1929 - dan hebben wij over eenige jaren een
arbeidersbevolking,die in al haar lagen sexueel
overprikkeld is. En bovendien - en dit is mis-
schien het ergst van alles, daar het ons men-
sehen- en volkswezenin den wortel aantast:
de gewezenfabrieksmeisjesworden in wat men
nog noemt de normale gevallen,dat zij b.v. tien
jaar op de fabriek hebben gewerkt, vaak geen
gezondemoeders meer van gezond geboren
kinderen.
,,Natuurlijkis onze ervaring en wat wij op dit

punt door persoonlijkeenquête te weten konden
komen veel te gering om een algemeene con-
clusie te wettigen.Maar waar deze steekproeven
over een kort verloop van slechts twee jaren
toch wel toe in staat zijn, dat is, meenen Wij,
om ons allen ongerust te maken en Nederland
te overtuigen,dat er alle redenen aanwezigzijn
om een ernstig, deskundig en onbevooroordeeld
onderzoekin deze richting te doen instellen."

De gebeurtenissen in Oss e11de verzeke-
ring van Mgr. Frencken, dat de toestand
zelfs in het Zuiden in tal van bedrijven nog
even erg is als acht jaar geleden, hebben
deze vraag om een onderzoek weer drln-
gend-actueel gemaakt.

Wijst een dergelijke enq~ête eenm~al
uit, dat onze arbeidswetgeving
dient tb worden aangevuld met

maatregelen ter bescherming van de
zedelijke volksgezondheid, dan komt wel-
licht de tweede suggestie, acht jaren ge-
leden door de Vrouwelijke Jeugdbeweging
"De Graal" opgeworpen, voor uitvoering in
aanmerking: dan kan wellicht bij het de-
partement van Sociale Zaken of eventueel
bij de Arbeidsinspectie . een vrouwelijke
afdeeling worden ondergebracht, die als een
centrale studie- en controle-instantie voor
het heele vraagstuk van den vrouwenarbeid
kan fungeeren.
In Amerika heeft men denzelfden gang

van zaken reeds in het begin van deze
eeuw kunnen waarnemen.
Onder de auspiciën van den toenmaligen,

zeer sociaal voelenden president Theodore
Roosevelt werd door het Departement van
Handel en Nijverheid een onderzoek inge-
steld naar de "industrieele, sociale, moreele,

educatieve en physieke condities der loon-
trekkende vrouwen en kinderen in de
Vereenigde Staten." Dit onderzoek duurde
vier jaren en bracht zoo verrassende feiten
aan het licht over het vermetele spel der
industrie met de lichamelijke en moreele
gezondheid der toekomstige moeders, dat
men de studie en controle over den vrou-
wenarbeid in handen van aan het departe-
ment verbonden vrouwen legde, welke
vrouwen geleidelijk eerst een divisie en later
een afdeeling formeerden.
-o.a. bij deze gedachte aansluitend ont-

wikkelde de "Graal", bij monde van mej.
Van der Kallen, haar voorstel tot het hou-
den van een Staats-enquête verder:

"Na een dergelijke enquête zouden de spoor-
wijsgewordenvrouwelijke enquêtricen aan den
centralen dienst der Arbeidsinspectie moeten
worden verbonden, om aldaar de blijvende
sociaal-paedagogischevrouwenjks afdeeling te
vormen."

Minister Verschuur kwam destijds wel
eenigermate tegemoet aan den
wensch om ten behoeve van een

met de vrouwelijke psyche rekening hou-
dende toepassing der arbeidswetten meer
vrouwelijke ambtenaren aan de Arbeids-
inspectie te verbinden, doch deze arbeids-
inspectrices konden betrekkelijk weimg
positiefs tot stand brengen, daar hun in-
structie niet verder ging, dan de controle
op de toepassing van de arbeidswetten, è:ie
practisch niet meer inhielden dan de zorg
voor de lichamelijke veiligheid. Wáár zij
nog iets konden doen was het meer door
hun persoonlijkheid en door hun eigen
verlangen iets goeds voor het zedelijk en
geestelijk leven der werkende meisjes tot
stand te brengen, dan door het feit, dat
zij als officieele arbeidsinspectrices konden
optreden. Hun optreden kon daardoor niet
anders dan onvoldoende blijven. De ar-
beidswet verschafte hun de middelen niet l
om zoo noodig van den werkgever eerbied
af te dwingen voor hoogere rechten, dan
het recht op lichamelijke veiligheid hunner
ondergeschikten.
De wet moet dus worden herzien.
Uiteraard kan men thans nog moeilijk

zeggen wát er veranderd moet worden. De
resultaten der onderzoekingen van de vrije
jeugdbeweging bieden wel éénig houvast -
het ware bijvoorbeeld zéér gewenscht dat
bepalingen werden opgenomen, die het
jonge meisje beschermen tegen werkzaam-
heden, die nadeeligen invloed kunnen uit-
oefenen op haar later moederschap - doch
zoolang een ál-omvattende enquête van
overheidswege niet nauwkeurig den om-
vang en den juisten aard der voor de
zedelijke volksgezondheid schadelijke seer-
ale toestanden heeft aangewezen, kan men
in concreto nog weinig eischen.
De ervaringen van de vrouwelijke jeugd-

beweging schijnen echter wél uit te wüzen,
dat al moge het te bestrijden kwa!3.d
veelsoortig zijn en uit verscheidene bron-
nen voortkomen - toch met betrekkelijk
eenvoudige aanvullingen van de arbeidswet
veel verbeterd kan worden.



J ANTI.PAPISME.
Dat het geval-Oss anti-papistisch o.pweer-

Einwekkende wijze wordt uitgebuit, daaraan
twijfelt niemand.
Stellig zijn er onder de door het antwoord

"an minister Go.seling niet bevredigden ook
anderen, die we niet van anti-papistische
tendenzen beho.even te verdenken.
Wij zouden dezen kring gaarne zoo breed

mo.gelijk achten, mits men het ons niet te
moeilijk maakt.
Zooals in "Het Liberale Weekblad" ge-

beurt.
Mr. Wendelaar handhaaft daarin het

standpunt, door hem in de Kamer ingeno.-
men, maar er wordt ook uit een ander vaatje
getapt.
"De opvatting, dat in protestantsch milieu

hetzelfde zou kunnen gebeuren, bestaat ner-
gens .... "

Ziezoor daar liggen die vermaledijde
"Ro.o.mschen" weer eens in een weinig be-
nijdenswaardigen hoek getrapt.
Dat men in een dergelijke onzakelijke en

onzuivere stemming komt tot enormiteiten,
spreekt haast van zelf.
En wij lezen: "Hier dreigt een et ter g e-

z wel te zullen ontstaan aan het lichaam
van den staat .••. "
Inderdaad; de juiste verhoudingen zijn wel

zo.ek.
En de objectieve kijk niet minder.
Maar wanneer men in een officieel libe-

raal orgaan komt aandragen inet de bewe-
ring, dat zooiets verschrikkelijks als Oss te
aanschouwen geeft (wat bedoelt men toch
eigenlijk?) all een in "ro.o.msche" streken
kan plaats grijpen, dan moet men het ons
niet kwalijk nemen, dat wij zoo vrij zijn
aan anti-papisme te denken.
En dat niet alleen wanneer ds. Kersten

Of de N.S.B. aan het woord is.

I' UIT DE PERS.

r erhitte pornografie.
Het "Vo.lksdagblad" - de ex-Tribune -

richt zich in een artikel als volgt tegen het
"Natio.nale Dagblad":

Er wordt een campagne gevoerd:
door de fascisten in het "Natio.nale
Dagblad". De roem van Julius Strei-
cher laat den heer Rost van To.nningen
niet slapen. Wij zijn niet van plan, de ver-
hitte pornografie van het N.S.B.-blad over
te nemen en nog minder, om voor deze
fascistische rel propaganda te maken. Het
is voldoende te zeggen, dat er kolommen
vol worden gepend met beschuldigingen
tegen één geestelijke vooral, .die berusten
o.p het getuigenis van verschillende onge-
noemden of personen, die alleen met hun
voorletters worden aangeduid. Die per-
sonen verklaren dan dat .... zij veel zou-
den kunnen vertellen en dat .... Neder-
land verbaasd zou staan als zij zeiden wat
zij wisten, maar er zijn machten aan het
werk die hun de mond snoeren!
Het gehele artikel hangt van vage en niet

nader omschreven beschuldigingen aan
elkaar, aangaande feiten, waarvan men
niet verneemt, wanneer en hoe zij zich
hebben to.egedragen.

Het kan verkeeren.

Wij lezen in de "Zuid-Limburger":
Het so.cialistisch "Volksblad" van giste-

ren bracht twee merkwaardige artikelen;
merkwaardig vooral, wanneer men ze in
onderling verband met elkaar brengt.
Het ene artikel was van de hand van

den Buienland-redacteur en behandelde
het geval-Blum; het andere ging over de
zaak-Oss.
In beide artikelen speelt de "Nieuwe

Rotterdamsche Courant" een zeer voor-
name rol, In het ene, het Blum-artikel,
moet het "vo.ornaamste blad' van Neder-
land" als hoedanig de "Nieuwe Rotter-
damse Courant" zich wel eens aandient,
niet weinige van zijn kostelijke veren Jaten
Het wordt in dat Blum-artikel te kijk

gezet als "een venijnige oude tante", die
.,kletspraat over Blum verkondigt", wier
redactie als "o.verjarig" wordt afgebeeld
en die zich graag aan "venijnigheidjes en
zelfs aan leugentjes te buiten gaat". Bij
het later-afwerken van dat niet zeer
vleiende portret, blijkt het "ro.de" "Volks-
blad" niet eens de illusie te koesteren,
dat de N.R.Ct. haar "venijnig' gekwebbel"
zal staken.
D~ volksmond Zo.U hier zeggen: daar

kan het Rotterdamse "grootblad" het
voorloptg wel mee doen,
Voorlopig; want in het tweede van de

hier bedoelde artikelen, dat over de zaak-
Oss handelt, volgt een volledig eerherstel
aan het adres van de N.R.Ct.: de "venij-
nige oude tante" van zojuist met haar
"overjarige redactie", met haar "klets-
praatjes" haar "venijnigheidjes" en zelfs
"leugentjes", met haar "venijnig gekweb-
bel" verwschijnt nu ineens als een zeer
betrouwbare kroongetuige, van wie ge-
zegd wordt, dat hij een nieuw licht werpt
over de zaak-Oss,
Het artikel, waarin zulks heet te ge-

schieden, geniet de eer ten voeten uit -In
oe kolommen van het "rode" "Volksblad"
te worden afgedrukt; met aan het slot
deze verklaring van het socialistische
blad, dat de mededelingen van de N.R.Ct.
heel duidelijk in het licht stellen, dat de
Oss-se zaak met dit antwoord van minis-
ter Goseling nog allerminst haar oplos-
sing heeft gevonden.
Het kan verkeren, wist reeds Bredero,

maar voor dat "verkeren" is hier toch
wel een zeer bijzondere reden aanwezig.
De N.R.Ct. verkoopt "kletspraatjes" en
"kwebbelt", wanneer zij zich tegen een
socialistischen minister richt; maar zij is
een nieuwe-lichtwerper en een alleszins
betrouwbare gids, wanneer zij tegen een
katholteken minister uitpakt.
Die verklaring ligt zóó voor de hand,

dat er naar een andere niet gezocht be-
hoeft te worden.

"Nieuwe Verschijnselen"?

Oss duurt voort.

"Het Volk" van Zaterdago.chtend verze-
kert, dat er na de interpellatie-Drop eeni-
ge nieuwe verschijnselen aan het licht zijn
gekomen over de affaire-Oss.
Vermits het blad beweert, dat dit het 00r-

deel is van den heer v. d. Goes van Naters.
die in de Kamer volte gelegenheid tot spre-
ken had, hebben wij de "nieuwe verschijn-
selen" eens bekeken. Hier volgen zij.

"Daar is allereerst de ernstige ontevreden-
heid, die het optreden van den minister van
Justitie in de kringen der hoge marechaussee-
officieren heef-t gewekt. In de Nieuwe Rot-
terdamse Courant is dit duidelijk tot uiting
gekomen. De vrijzinnige pers in Nederland
geeft onomwonden uiting aan haar onge-
rustheid. Het blijkt, dat de publieke opinie
geenszins is tevreden gesteld.

De hooge officieren hebben een heelen
dag gelegenheid gehad o.p het parket van
den procureur-generaal alle stukken over
de affaire te zien. Zij hebben no.g eens een
heelen dag tijd gehad, zich over het geziene
te beramen. Daarna zijn zij bij de ministers
van Justitie en Defensie geweest, waar zij
geen opmerkingen hebben gemaakt. De re-
denen van ontevredenheid zijn ons dus niet
duidelijk.
De vrijzinnige pers geeft blijkbaar weer

hetgeen bedoelde officieren denken. Het
komt ons echter een weinig vrijmo.edig voor,
deze gedachten te vereenzelvigen met "de
publieke opinie".
Jhr. v. d. Goes betwijfelt, of de minister

van Justitie het recht had tot zelfstandig op-
treden bij de marechaussees. Vermits echter
de marechaussee rijkspo.litie is en de rijks-
politte als zoodanig onder de bevelen van
den minister van Justitie staat, is hier geen
twijfel mogelijk, Militair en administratief
ressorteert de marechaussee onder Defensie
doch als polttie staat zij ontwijfelbaar zeker
onder Justitie. Daarover heeft dan ook nie-
mand in de Kamer met één woord twijfel
uitgesproken.
In de Kamer heeft de so.c. demo afgevaar-

digde de vraag gesteld of de minister aan
wachtmeesters de opsporingsbevoegdheid
mocht ontnemen. Mr. Goseling heeft daarop
geantwoord, dat alle opsporingsambtenaren,
genoemd in art. 141 W. V. S. 5 en 6, onder
de hoogste verantwoordelijkheid van den
minister van Justitie hun taak vervullen en
van de uitoefening van hun opsporingsbe-
voegdheid incidenteel ontheven kunnen
worden. Trouwens, de officier van justitie
had reeds o.p 15 Nov, 1937 aan de brigade
marechaussees te Oss verboden, onderzoeken
in te stellen in zaken, waarbij o.rganen der
gemeente Oss betrokken waren, een verbod,
dat voor die brigade een ernstige waarschu-
wing was, maar waarvan de rechtsgeldigheid
evenmin is betwist. Het is trouwens bij eenig
nadenken duidelijk, dat de minister als
hoofd van het O. :\'J:. die o.ntheffing moet
kunnen verleenen. Hoe zou hij anders mis-
bruik van die bevoegdheid kunnen keeren
of aan de bewuste ambtenaren, b.v. majoors
van de rijksveldwacht, straf kunnen opleg-
gen?
De heer V. d. Goes, de beweringen van

anderen herhalend, verzekert dat de wacht-
meester t. a. V. de behandeling, die de "ban-
kier" te Oss onderging, vrij uitgaat. Ons
daarentegen wil het voorkomen dat de mi-
nister zelf dit beoordeelen kan aan de hand
van de dossiers en uit den afloop van die
zaak kan men met vrij groote zekerheid af-
leiden, dat met name de huiszoeking zich
niet verdraagt met de strenge voorschr lîten,
die het Wetboek van Strafvo.rdering daar-
omtrent bevat. In de Kamer heeft daarover
ook niemand een woord van twijfel uitge-
sproken,
Sterk is, dat de heer V. d. Goes de wijze,

waaro.p tegen de geestelijken opgetreden is,
verdedigt met de verwijzing naar het wacht-
meesterlijk beroep op het algemeen belang.
Zegt art. 140 Stro niet, dat over "richtige o.p-
spo.ring' de procureur-generaal waakt?
Waaro.m wordt aan zijn oordeel zoo. weinig
waarde gehecht?
De minister heeft niet, zooals wij lezen,

opztchzelf gewraakt het bezigen van den
kroo.ngetuige met 18 vero.ordeelingen, maar
hij heeft terecht veroordeeld, dat deze kroon-
getuige aanwezig was bij het kruisverhoor,
waaraan een minderjarige in aanwezigheid
van verschillende marechaussees langdurig
werd onderworpen,
"Het Volk" laat [hr. v. d. Goes zeggen,

dat het hem een radsel is, dat aan de brigade
de opspor ingsbevoegdheid werd ontnomen,
vermits de wachtmeester had te kennen ge-
geven dat hij in overleg met den officier van
justitie het onderzoek tegen de pastoors zou
staken.
Maar "Het Volk" en de !heer v. d. Goes

vergeten, dat de officier van justitie juist
deze mededeelingen gewraakt heeft. De o.ffi~
cier schreef toch aan den procureur-gene-
raal: "er is niet !het minste overleg ge-
pleegd." (Handel. bI. 1509).
Mogen wij vragen, waarom deze dit niet

direct deed bij zijn chefs? Heeft ihij het niet
gedaan, waarom deed hij ihet dan niet? Heeft
hij het wel gedaan, waarom zwegen zijn
chefs dan, toen zij, na kenisneming van alle
stukken, geco.nfereerd hebben met den pro-
cureur-generaal, alsmede met de ministers
van Justitie en Defensie?
Een verder onderzoek, vraagt "Het Volk",

Het blad mocht dan echter eerst wel eens
heel duidelijk de nieuwe feiten aangeven,
die na de interpellatie bekend zijn gewor-
den. Wie de "Handelingen" aandachtig leest,
vindt die nieuwe feiten niet.
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CONCORDIA

POlIS
veilig en voordeelig

"Utrechts Nieuwsblad"
bewijst hoe met de
eed gesold werd

Alsook van welke leugentaal en
laster dit blad zich weet

te bedienen

seling ontzeggen - is, dat het van het
ogenblik af, dat de minister gesproken
heeft, hem op de meest unfaire wijze heeft
behandeld.
De wijze, waarop het U. N. den minister

is te lijf gegaan, had op de eerste plaats
met zich moeten brengen, dat het zijn te
zers objectief had kennis doen nemen van
hetgeen de minister in zijn rede had gezegd
Daartoe ware geenszins nodig geweest de
Han d el i n gen over te drukken, doch
toen de redactie - en indien zij behoorlijk
geoutilleerd is, moet zij daartoe in staat ge
weest zijn - kennis genomen had van de
Han del in gen, had zij tot de conclusie
moeten 'komen, dat het haar vanwege een
persbureau verstrekte Kamerverslag, met
name dààr, waar het gold hetgeen de mi-
nister gezegd heeft over de beide geeste-
lijken, droog zand was.
In zijn nummer van 7 April publiceerde

het U. N. datgene wat de minister in eer-
ste termijn in de Kamer die middag had ge·
zegd en terwijl de minister nog bezig was
te luistèren naar de tweede termijn om die
te beantwoorden, draaiden in Utrecht de
persen van het U. N. reeds met een cri-
tiek op het antwoord van den minister.
Er kon in deze zaak geen dag en geen mi-
nuut door het sensatieblad verloren wor-
den.

In zijn opmerkingen op het ministeriële
antwoord legde het U. N. den minister al-
lereerst als diens mening in de mond, "dat
er tussen de strafzaak tegen den fabrieks-
directeur die thans in voorarrest zit en de
andere gevallen, welke men noemt, geen
verband bestaat" terwijl toch de minister
met nadruk in de Kamer verklaarde, dat
de wachtmeester der marechaussee uit-
drukkelijk tegenover den procureur-gene-
raal in zijn schriftelijk rapport had ver-
klaard, dat er generlei verband aanwezig
was.

Het spreekt al vanzelf, dat er geen ver-
band kon aanwezig zijn, want anders had
de minister zeker niet gedaan wat hij nu
heeft gedaan, doch hij kon zulks doen, om·
dat de zaak M. Z. wat men pleegt te noe-
men "rond" was.
Als tweede opmerking bij het ministe-

riële antwoord gold de suggestie als zou
er in Oss ten nadele van de Armenkas een
verduistering hebben plaats gevonden van
27.000 gulden.
,Het blijft zeer de vraag, of dat, waar

hier op gedoeld wordt, inderdaad een ge-
val van verduistering is, maar aannemende
dat zulks wel het geval was, dan betreft
het een zaak van enkele honderden guldens
en is de Osse gemeenteraad in de afwikke-
ling dezer affaire volkomen gekend.
Als derde opmerking van het U. N. gold

het verwijt aan den minister, dat hij niet
had geantwoord op de vraag waarom hij
de supplementaire sterkte van de brigade
tot op de huidige dag had gehandhaafd.

Wij merken in dit verband op, dat de In-
terpellant Drop wel zo verstandig geweest
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In de rU van de dagbladen, die
zich onledig houden met wat zich
terzake Oss aldaar en in de Tweede
Kamer heeft afgespeeld, behoort
ook het U t r e c hts N i e u w s-
b Ia d. Voorheen stond dit blad -
in de volksmond "de krant van De
Liefde" - bekend als neutraal.
Doch indien het al ooit op deze
kwalificatie aanspraak heeft kun-
nen maken in het verleden, zo
moet worden vastgesteld, dat het,
sinds het staat onder de leiding
van een oud-hoofdredacteur van
de Tel e g r a a f, er ernstig naar
streeft als sensatieblad niet onder
te doenvoor dit Amsterdamse dag-
blad, en daarbij geen gelegenheid
onbenut laat anti-papistische ge-
voelens te luchten.

Het U. N. ziet in de katholieke Kerk
niet. anders dan een machtsinstituut, dat
op alle terreinen ieder en alles aan zich
ondergeschikt wenst te rnaken. Daarbij zou
de Kerk zioh vooral bedienen van de R. K
Staatspartij, wier politiek Zij voorschrijft.
Op deze achtergrond kan het dan ook

geen verwondering wekken, dat het blad
zich werpt op de Osse affaire. Een Rooms
milieu, een Roomse burgemeester, twee
Roomse pastoors, geruchten omtrent een
zedendelict...... wat kon meer worden ge-
wenst.
Het kan geenszins onze bedoeling zijn te

treden in een polemiek met dit Utrec!htse
blad, doch het is voornamelijk om de goed-
willenden ,- en ·dat zijn er gelukkig velen
- nog eens door een voorbeeld duidelijk
te maken hoezeer men in zekere kringen
niets onbenut laat indien het gaat tegen
een katholieken gezagsdrager.

Het meest, wat ons van het U. N. ge-
griefd heeft - aan welk blad wij natuurlijk
niet het recht van critiek op minister Go-

ucces
de verzoening?

NLAND
e plechtigheid· te Rome
aliaanse vriendschap be-
d
erlain en Mussolini wis-
telegrammen
beheerst 70 km langs

ee; Tortosa is omsingeld
rankrijk gaat vrede slui-
met Italië
T
spel in kampioenswed-
en van IVCB
kampioen
rg slaat Breda in rnissle-
trijd
nde zege van Heracles
e Quick

een vraag niet te stellen. Dat deze
mentaire sterkte gehandhaafd is
uter gegrond zijn op overwegingen
gemene preventie. Omdat in de ge-
Utrecht vrijwel nooit iets bijzon-

beurt wat die gemeente in opspraak
er gebeuren geen moorden, geen:

kraken, daarom worden de twee
sariaten nog niet tot één terugge-
Wij willen niet ontkennen, dat

ving van een te groot corps soms
ar gevaren met zich brengt. Oss
at aUerduidelijkst bewezen, waar
nvoudig zaken en verbalen ging

U. N. zette zijn actie tegen minister
g voort. Het stuurde na de interpel-
n man naar Oss met het resultaat,
ee artikelen gepubliceerd werden
e titel "In en om den Ossehen stal"
rin wordt gesuggereerd, dat Oss
e vrienden achter zich 'heeft en de
nieuw feitenmateriaal kan bijbren-

machtige vrienden zijn dan de man-
e vervolgingen door de justitie of
e voorkomen of niet doorzetten.
III het eerste artikel gepubliceerd
an, indien het niet uit de duim is
, niet anders zijn meegedeeld dan
n wachtmeester, over wien de hele
ammert, dat hem een zwijggebod is
d. Trouwens, de redactie vangt
ededelingen aan, dat wachtmeester
aanleiding had tot vermoedens, die
een onderzoek in een negental ge-
feiten aangezet hadden.

t ons voor 'n ogenblik aannemen,
1 wat in deze negen feiten ge-
d wordt, waar is, dan moeten wij
ellen, dat de betrokken mare-
see allereerst met zijn ambtseed
aardig is omgesprongen in d,i,e

dat 'hij onbevoegden mededelq
n heeft van !hetgeen !hij krachtens
mbt wist. En voorts, dat hij zich
ig gemaakt heeft aan verregaan-
rzaking van zijn ambtseed door
n te grijpen waar zulks naar zijn

overtuiging geboden was.

eer het bijv. juist zou zijn, dat de
ussee g e con sta tee r d had, -
t u. N. zegt, - dat de gemeente
de Zegelwet de hand lichtte, of

rijksaccountant de gelegenheid zou
ouden boekenonderzoek in te stel-
verband waarmee stukken door
ding zijn vernietigd, enz. enz., dan
marechaussee dep 1i c ih t gehad
jpen en dat tot elke prijs.
negen feiten doet ook de hoger-
e affaire van f 27,000 weer opgeld
t bovendien verteld, dat er g e·
n in omloop zijn, waarvan reeds
getuigenverklaringen zou den

aakt, omtrent gepleegde vermo-
eten door pastoor B...... als vak-
ngsbestuurder!
loven, dat wij volstaan kunnen met
aasheld louter te memoreren.
Nederlander met hersens kan
pastoor-v a k ver e n i gin g s b e·

der aanwijzen?
ens trooste de redactie van het
h, want het record in sensattever-
leugentaal bereikte haar dagelijk-
nlandse medewerker dr. M. van
tein, die in de I n d é pen dan c e
van 14 April meedeelde, dat "de
plotseling twee geestelijken a r-
rde".
e vaderlandsliefde en Nederlandse
n van dezen heer, die in een buiten-
d landgenoten bekladde, zullen we
tjgen ...•
eze twee geestelijken zijn wij te-
omen aan het laatste artikel van

eren hier allereerst het volgende:

De minister zw eeg v 0 11e dig
zaak tegen pastoor V., welke wel
in het stadium van arrestatie van
stelijke gekomen was. De strafbare
oor dezen gepleegd, zouden dan ook
n komen te staan."
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OSSCHE REDE WANMINISTE

Weerlegging op
diverse punten

WIJ hebben in onze eerste be-
schouwing over de rede van

minister Goseling deze als zeer zwak
gekenschetst. Bij rustige overlezing
in de sinds verschenen Handelingen
vall de Tweede Kamer is deze indruk
bevestigd. De groote en meest in het
oog springende fout van het betoog
van den minister is wel, dat hij in
gebreke is gebleven de haast te ver-
klaren, waarmede de maatregelen
tegen de brigade Oss zijn genomen.
Ook al zouden alle door den minister ge-

noemde feiten JUISt ZIJn, dan was er toch nog
geen enkele reden, telegrafisch aan den Pro-
cureur-Oeneraal te gelasten de opspormgsbe-
vo~gdheld aan de marechaussee te ontnemen.
De heer Goselmg IS een te teneppe Jurist, dan
dat hij met zou weten, dat wat hI] hier deed,
uitermate bedenkelijk is De wet toch kent de
opsporingsbevoegdheid met zooveel woorden
aan de wachtmeesters der marechaussee toe.
WIJ WIllen ons met meen jurtdischen strijd
verdiepen, doch stellen alleen vast, dat deze
maatregel zeer aanvechtbaar IS. De mintster
neemt dus met groote haast een maatregeJ,
waarvan h ij weet, dat hij nauwelijks door den
beugel kan, dat hI] het land op stelten zal zet-
ten en voor al deze rislco's zal hi] toch wel
een of andere reden hebben. Indien hij veer-
tien dagen tijd had genomen, had hi] dehzelfden
maatregel op regelmatige WIjZe kunnen uitvoe-
1en WIJ kunnen deze ministerreele rede met
goed noemen, alleen reeds omdat ZIj geen ver-
klaring geeft voor de zonderlmge haast van
minister Goselmg. DIt IS een principleele fout,
die het gansene betoog reeds tot een zwak
stuk maakt. Helaas IS het met de eernge fout

Verkeerd verwijt.
ALS WIJ thans het betoog volgen; wenschen

wij ons eerst te verzetten tegen een be-
schouwing van ZIJn Excellentie, dié enkelen
dagbladen "stemmmgmakenJ" m de schoenen
schuift, De minister zegt.

"In de vele gedrukte dag·schnfturen, die
men over deze zaak heeft kunnen lezen,
vindt men telkens weer ui den aanvang
herhaald, dat het gaat tegen de door H M
de Konimqim. gedecoreerde briotule MUn-
heer de Voorzitter Ik knJg een gevoel van
diepen. afkeer als ik: dat tel/eens weer
lees" .... "Het lS VOOT ieder, die ztJn ver-
stand qebruikeri uril, ook m zictizeii vol-
komen onredelijk te meenen, dat iemarui,
äie een oruierscheidinç, van uietke ziide
ook, ontvangt, daardoor voor ziJn geheele
leven onfeûboar en [eiüoos is gebleken."

WIj scharen ons gaarne blj degenen, die aan
een decoratie met het karakter van onfeilbaar-
making toekennen. Wij houden evenwel vol,
dat, wanneer op voorstel van het departement
van Justitie mannen aan Hare Majesteit de
Koningin worden voorgeen agen, niet alleen
'Voor een bijzondere onderscheiding, doch ook
om deze tut haar handen In ontvangst te
nemen, deze mannen het recht hebben op 111m-
der Iichtvaardige WIjZe behandeld te worden
door het hoofd van het departement als thans
IS geschied. Zulke mannen hebben zeker het
recht, dat men, voor ZIJ ten aanschouwe van
het Nedellandsche volk worden gedesavoueerd,
een behoorlijk onderzoek mstelt En ZIet hIer
het t wee d e Zwak k epu n t lil het
standpunt van den mmlster.

Een dergelijk onderzoek heeft nimmer
plaats gehad. De minister heeft de geheele
brigade veroordeeld uitsluitend op verklaring
van een Procureur-Generaal, die gedurende
de jaren van zijn ambtsvervulling nagenoeg
orl voet van oorlog met de marrechaussee
staat.

Eén van de tien.
DE tweede bron van den mlmster waren de

mededeel,ingen van een OffICIer van Justi-
tIe, die zelf partij IS en dIe, wanneer hi] de
marechaussee dekte, dan toch zelf ook had
moeten verdWIJnen. Door den Procureur-Gene-
r aal - en dit IS de derde bron van den mmls-
ter - is slechts één der tien leden van de bn-
gade persoonllJk gehoord en dan nog welk een
verhoor Deze verklanngen zijn met. door den
wachtmeester afgelegd, zij ZÏJl;lhem afgeperst
Zeven uur lang van halfdne 's mIddags tot
halfelf 's avonds heeft de machtIge Procureur-
Generaal noodlg gehad om het proces·verbaal
voor elkaar te krlJgen, waarmede 111 de Ka-
mer de mll1Jster schermde DIt IS een eIbaJme-
IIJke methode van verhoor, alleen de OffICIer
van JustitIe was er bIJ tegenwoordIg en 111
deze zeven uur daalde zIJn hermnerll1gsvermo-
gen naarmate de verbolgenheid van den Ploeu-
I eur-Generaal steeg De negen anelel e leden
van de bngade, dIe de wachtmeester als ge-

tutge had kunnen roepen om zijn handelingen
te rechtvaardigen, zijn met gehoord. En toch
wordt dezen negen mannen op grond van deze
eene verklaring; op deze wijze afgeperst, ook
IJlll1gs alle opsporingsbevoegdheid ontnomen.
Dit noemen WlJ: conclusies trekken uit een
lichtvaar-dig onderzoek Als men door Hare
Majesteit de Koningin op zoo bijzondere WIjZe
IS onderscheiden, als men een 'lang leven III

politioneelen dierist achter den rug heeft, heeft
men het recht anders behandeld te worden.

GOSELING

EEN derde argument van den manaeter was
!het V'OlgeJ1lde,WIJ elteeren hem'

"Nog een crutere zaak was mt) m dezen
tud ter kennis gekomen. Men zal zeggen:
een kletntghetdJe, maar in de geheele sjeer
toch teekenend. Men moet dle sfeer met
onderschatten. Men moet de gevolgen zien
van een stroom van verkeerd qericliteti
dienstIJver. Het betreft hier een Ielemen
manuiccturier, dIe een kurestie had met
een wInkeljuffrouwover de betalmg van
f 1366. Dle manujacturier wordt op 8
Maart in de marechaussee-tcazerne geroe-
pen en men houdt hem daar vast tot tn
den toop van den volgenden ochtend, ter-
wtJI het dUldehJIc was, dat het een civiele
zaak betrof."

Allweer v:olmaa,kt onjuist De mtmster weet
eenvoudig uve't, waarover hij spreekt. Er was
well degebjk sprake van een strafrechtelijke
zaak. Het meisje beschuldigde er den kleinen
manufaetumer van een bedrag, dat haar toe-
kwam, V€ uisterd te hebben en zelf gaf de
man toe het geld voor reparatie van een auto
te hetben georuakt Het was een vrij ingewrk-
kelde kwesbie, te uitvoeng om h.ier uiteen te
zetten Het 1S ct en mln 1 st e r misschien wel
dundelijk. alt het hier om een CIVIele zaak
gaat, dochhij staat lrierjn alleen op de wereld
Het was een zusver straêrechnelijke zaak.
Niettemin heeft de mmester de ongehoorde
VI'IJmiQed~gI1le'ldde marechaussee ten laste te
leggen dool' vrijoolds<oeroovmg pressre tot op-
~os~lI1gder kwestie in een bepaalde richting te
beïnvloeden Daar rs eenvoudlig niets van waar
De man IS gedurende den door die wet vast-
gestelden termijn vastgehouden. De mare-
chaussees zijn in het geheeû mlet hun boekje
té bulten 81eglaaln.Noganaaûs, helt gaat ons ook
hderbl] weer niet om die vraag, of die man al
dan met schutrüg IS.

Wtj ontkennen echter positie], dat de mare-
ChausseesJ~rer lets gedaan hebben, dat ZtJ met
rnochten oen. Als argument voor het optre-
den van d~n minuter is dzt stukJe uü zIJn be-
toog even out als waardeloos.

Een onwelgevallig onderzoek.
VIERDE argument van ZIjne Excellentie.

Ditma 1 geeft de minister het in telegram-
stiJl:

..Ondan};s medetieelinq van het hoofd van
politie vctn Oss, dat hem bZJ onderzoek ge-
bleken was, dat het hier geen strotbaar felt
betrof, overgegaan tot arreetatie van twee
jonge mensenen. uielke bij vooTgelezdmg na
4 dagen door den Oiiicier van Justitie toer-
den In vTijheld gesteld. Iïulieri van eenig
strtijbaar feit sprake zou ZlJn geweest, had
dit: geen hoogere uuuirtie kunnen "betreffen.
dan ong§veer tien. qulden. Veel ructitboar-
held, wMTdoor gerneentehJke aezaçeärcçers
volkome , ten onrechte in een kwaad dag-
lictit werden gesteld".
On wail- 1': Zijne Excellentie kent de fel-

ten niet hij geeft lüt 111111 of meer toe, door
te zeggen, dat hlj deze kwestie slechts S dagen
voor zijn rede van zeer nabij kehde. Wij ken.
nen de kwestie langer. Er zijn wel degelijk
strafbare feiten gepleegd, alleen zij vielen niet
te bewljzsn en het IS de vraag, of men met
de gearresteerden inderdaad de daders te pak-
ken had DIt bleek niet vast te staan en daarop
zijn de jongens vrijgelaten door den Officier,
die van de geheele zaak alweer op de hoogte
was.

Bij het vooral in Oss zeer teere werk voor
de jeugdige werkloozen heerschon toestanden
die ten h~mel schreien. Wij hebben destiJd~
ongeveer 17 Jongens gesproken en wat wij
hoorden as meer dan erg. Het beginsel van
contra-pre$tatIe werd er toegepeet op een WIJze,
zooals niemand dat gaarne wensent. En dat
111 een gemeente, waarvan het hoofd als bij-
betrekking de functie van njksinspecteur der
werkversenarfing bekleedt SOCiale Zaken in
Den Haag heeft toen bepaalde maatregelen
moeten nsmen. Dat door deze zaak gemeente-
Iijke gezagsdragers 111 een kwaad daglicht zijn
gesteld, islwaar, maar met ten onrechte, zooals
de mirust r zegt, doch volkomen terecht. Nu
hocren wo. tot onze verwondermg over deze
affaire ie nieuws De minister zegt:

,.Onv wIJld mg1"tJpen was te meeT ge-
boden. omdat de unjze waarop het onder-
zoek In de zaak der ieuçaioerkioozeneorç
had plaats gevonden, den Oiiicier van
Justltlf3 bereids aanleidinq had gegeven
om op 15 November 1937 de briqtuie Ka-
mnklijlce marectuiussee te verbzeden onder-
zoekelI, In te stellen m zaken, waaTbtj or-
ganen der gemeente Oss waren betrokken,
hetge voor de briçaäe der Komnlclijke
marena1tSSee een ernstiçe unuirscliuunmq
moet ztJn geweest."

WIj hebhen ernstige reden om aan de juist-
held van deze mededeelmg te twijfelen. Is zij
JUISt, dan is de Officier van Justltie ver buiten
zijn boekJ~ gegaan. Waarom mag een opspo-
nngsambtenaar, die aan de wet alleen ZIJn be-
voegdheid ontleent, zich niet bezighoudan met
misdaden 1001' gemeentelijke organen en haar
functlOnal ",,,en b",d"",,,,,n? Hoe kan de Officier
van Justitie zooiets verbieden en hoe kan de
minister dj t dekken?

De zaak is zoo: Bij de jeugdwerkloozen-
zorg is zonder twijfel geknoeid, de mare-
chaussee stond deze maand op het punt een
streng onderzoek in te stellen naar om'egel-
matigheden, die zouden bestaan bij een an-
dere gemeente-instelling. Dit onderzoek is
thans stoi}gezet. Dit onderzoek was den ge-
meentelijken antoriteiten hoogst onwelge-
vallig.
Toen de marechaussees een gemeentebeamb-

te wegens knoelenJ arresteer den en de man
kort daarop veroordeeld werd, is hij daarna
weer rustIg tot gemeentebeambte aangesteld.
DIt geeft toch alles te denken. Bovendien, als er
een dergellJk verbod van den OffIcier van
Justitle was, hebben de marechaussees er met
naar gehandeld, want zij zijn 111 Maart nog -
met medeweten van denzelfden OffIcier - een
onderzoe]): tegen een andere gemeente·instel·
11l1gbegonnen. Als het waar IS, dat de OffiCier
op 15 November 1937 dIt onwettlg bevel heeft
gegeven, heeft hij het in feite dan toch in
Maart weer ingetrokken. Doch dit deelde de
mll11ster lllet aan de Kamer mede. HIJ gewaagt
slechts van een ernstlge waarschuwmg Hoe
nJmt men dit alles met elkaar?

Aan wie de schu1d?
DE mUllster IS de reeks van zIjn argumenten

met een msmuatle begonnen, hIj ellldlgt
wederom met een mSllluatJe: er zou een man
mIshandeld ZIjn in de marechaussee-kazerne
WIj kunnen dez~ zaak laten voor wat zij is,

zij IS nog 111 onderzoek en wIj wIllen gaarne
de resultaten van dit onderzoek afwachten Wlj
wllden er echter onze verbazmg over UItdruk·
ken, dat dit onderzoek opgedragen IS aan de

van afgezien op aanraden van de
marechaussee_
De OfflC'lervan Jusütie wnst zeer goed, even-

als elkeen, die met de wenkw-ijze der politie
op de hoogte JS, dat arrestatJie van een "fman-
cier" aitlJd filet hmiszoelcing gepaard gaat, om-
dat e-ventueele knoeierljen slechts uit de be-
scheüderi kunnen bilJll,en Helt standje, dat de
Officier- van Justitäe van den minrste krijgt,
omdat hi] te veelonder den invûoed zou zijn

geweest van het kortlate optreden der mare-
chausseo, palet, geznen de fe~ten, geheel anders
UIt Idan de mmester meende De InV110edwas
2l00, dart de Officier wilde aoresteeren, doch de
marechaussee dat I)!og een week lang heeft
l1lbgJes<teMDe Officler van JUstlltJle is van alles,
ook van dehutseoekmg, op de !hoogte geweest.
De Officier van J'UisbI'tfeheeft den mam lil heoh-
terns gesteld H'ierarit valt op te maken, dat er
inde rd'aad zwaarwichtjg matenaal tegen hem
aanwezng was Ook de rechter-commissaräs
vond dIt matemaal zoo zwaarwichtdg, dat hij
verûengüsg van de msludtang bevai

Toen de man III vr'ijheid moest worden
ges,telld, heeft 'de rechter-commissar IS daar-
van WaGl1sct!llJnillJIKweirug begrepen en, om
zich te d~en, op het bevel bot invrijheid-
stetllng LllMl'UIkkehJ1kgesdhire'ven, dat dit
gesohiedde, Olmdat de Offdcier van Justdtie
van verdere vel'vQI]glll/gaf,za'g, doch nret, om-
dat de rechter-oommissarts geen bewijs van
schuld zag

Ossche~oestanden Iedereen, die ook maar iets
van Oss weet, stuit op den naam van deze
vrouw, die allerlei beschuldigingen utt aan het
adres van een der pastoors. Wat steekt er nu
toch voor kwaad m, dat een der wachtmees-
ters deze vrouweens aan den tand voelt? of
haar beschuldlgmgen ZIJn onjuist en dan is het
zaak, dat haar duidelijk wordt gemaakt, dat
ZIJ haar mond moet houden, of ZIj ziJn JUlSt
en dan kan er sprake van een vervolgmg zijn.
Iedere politieman, die met eemgen ernst de
gedragmgen van dezen geestelijke aan ons
Wetboek van Strafrecht wilde toetsen, moest
deze vrouw hooren. Dit verhoor is destijds
evenwel reeds in hoogere regionen m slechte
aarde gevallen. Hoe anders te verklaren, dat
ZIJ kort daarop bezoek kreeg van een RIJks,
rechercheur, die haar verhoorde over het-
geen zij aan de marechaussee had verklaard.
De rrlll1lster keurde dit verhoor af, omdat het

alleen feiten kon opleveren, die verjaard wa-
ren Is de heer Goselmg werkelijk zoo naïef,
om niet te weten, dat met alleen door de Os-
sche brigade, maar door tal van polltie-beamb-
ten 111 Nederland de methode wordt gevolgd
om Vla verjaarde feiten den achtergrond te
verkrijgen, noodig om nieuwe feiten op te spo-
ren? In deze methode heeft de Ossche brigade
uitgeblonken. WIe herlnnert ZIch met, dat zij
misdrtjven ophelderde, die bijna verjaard waren
of waarvan de voorbereiding reeds verjaard
was? Mede door toepassing van deze methode
IS de brtgade Koninklijk onderscheiden. Steeds
heeft men bekentenissen verkregen en IS men
meuwe feiten op het spoor gekomen, door eer-
ste verjaarde feiten te onderzoeken. Men krijgt
dan een keten, beginnende bi] het begin, Onder
opperste lelding van -den Procureur-Generaal
IS deze methode altijd gevolgd, doch nu wordt
ZIj plotseling zoo afkeurenswaardig geacht, dat
men er verdienstelijke politiemenschen om
desavoueert.

Een handigheid,~
Het IS met waar, dat de Officier van Justitie

met dit onderzoek met op de hoogte was. HIj
heeft er alles van geweten. Ten aanzien van
den tweeden geestelijke levert het onderzoek
bezwarende dingen op.

De mimster komt hier weer voor den dag
met een aantal mededeelmgen, die van A. tot
Z. onjuist ZIJn Hij spreekt over den kroonge-
tuige en zegt, dat deze ook volgens den wacht-
meester zelf een beestachtig Individu was. HIj
haalt het verbaal van den wachtmeester aan
en dit maakt diepen indruk m de Kamer. Doch
dit succes verkreeg de minister zeer goedkoop,
n.l. door een handigheid Wij zullen dit verbaal
ook aanhalen. Er staat m:

"Het onderzoek m 1931 tS ook door m1j
»errictit en betrof toen a a. [eiten. in 1928
en 1924: Dit onderzoek heeft toen tot geen
resultaat qeieiä. De eeruçe die bezwarende
uerklarimqeti aflegde tegen den pastoor was
X. Het is mij bekend, dat dit een der ge-
unarlijkste en beruchtste iruiiuiduen. van
OSS 2S, die zich. ook op zetielijk: gebled
beestaciitiq heeft misdragen".

Een handigheid het gaat hier om den
kroongetuige 111 1931. Doch dIt is geenszms de
kroongetuige van thans Dit IS een man, die
geen veroordeelmg achter den rug heeft en die
zeer gedetallleerde verklaringen heeft afgelegd,
evenals een aantal andere getuigen. De vroe-
gere kroongetuige, het beestachtig Indîvidu, is
thans weer als gewoon getuige gehoord De mi-
nister verwart de situatie. Het is niet waar, dat
een verhoor, waarop de minister doelt, in het
bijztjn van enkele marechaussees heeft plaats
gehad. Ook alweer een kleine onjuistheid, een
kleme handigheid, waarmede Zijne Excellentie
de -zaken vertroebelt.

De minister is nu zoo verontwaar-
digd, dat het "beestachtig individu"
is gehoord, Doch weet Zijne Excel-
lentie wel, dat deze man in enkele
andere zaken op verzoek van Justitie
zelf, handlangersdiensten verricht
heeft en toen à raison van f 100 be-
paalde getuigenissen heeft afgelegd?
Toen het tegen de Ossche onderwereld ging,

was hl] als getuige bruikbaar genoeg Men
voelt: hier wordt voortdurend met twee maten
gemeten en dat is het, wat de geheele zaak zoo
ergerlijk maakt.
Hoe is deze zaak tegen den pastoor aîgeloo-

pen? De wachtmeester zegt daarvan "op gron-
den aan het algemeen belang ontleend, is de
verdachte met medeweten van den heer Offi·
cier van Justitie niet gehoord en is het onder-
zoek in dezen gestaakt. Dit houdt dus in, dat een
volledig overleg met den Officier is gepleegd.
De Officier herinnert zich zulks niet meer, doch
de wachtmeester zegt, dat de Officier van alles
geweten heeft en dat de Officier hem mededeel-
de de zaak niet te willen vervolgen, omdat hij
de affaire wel met den blsschop zou regelen.
HIer zijn dus t wee ver k 1 a I' 1n gen, dee

lijnrecht tegenover elkaar staan. De mintster
neemt voetstoots die van den Off'icier aan, be-
schuldigt en passant den wachtmeester van
een valsch proces-verbaal en heeft weer een ar-
gument tegen de marechaussee WIJ hebben
echter bi] den Officier allenkele malen een zwak
hennnenngsvermogen opgemerkt, en wij be-
twijfelen, of bIJ een onderzoek ztJn mededeelm-
gen wel steekhoudend zullen blijven, Maar een
onderzoek is mmmer gehouden. IndIen echter
de wachtmeester gellJk heeft, zouden wIJ gaar-
ne de gronden, aan het algemeen belang ant-
leenld, eens wllilen vernelmen waarom dIt on-
derzoek is gestaakt.

Doch oOlk ail acht men deze gronden juist,
dan kan men de mal'echaus\See dit on<delI'zoeik
tooh llllmmer verWIJten. Er ~ol'den openhJIk
lD Os's allel"'lel beschul'dtglIligen begen dien eenen
pastoor ge'UlIt en deZie beschulldlllgmgen ZIjll1
dOlor de natlOnaal-.soclia'll'stiSCIhepers OIveI1g'eno-
men. :àoo iets kan boclh geen fatsoenJijk
mensch op z10h laten Z'l,tten. Dat de marechaus·
see hier een oll'de'I'21oek lIlJste[lde, was haar
pllClht en mets d!lJnh'oor plwht. Zij Z10Uin ge-
bl'eke zlJln geb'le'V'en, mdl,en zij het had na-
gelaten.

De mmlster zegt, dat het onlderZloek op on·
kllesche wIjze liS velI'nclht. Het ,JISnunmer aan-
genaam, dat mmderjangen m zedendehcten
woI'den gehoord, doch men moet óf deze
metihode toepassen, of geeln Vel'y;ol:gl,ngwegens
zeiClendeillcten meer mstelHen. Dat het onder-
zoek op ZIchzelf onlluesch zou ZIJn geweest ge-
looven wij met, want dan kOl!11enWIJ voor een
psyclhtO'I'Oglschraadseli te staan De dll'ectle va,n
de NV Ol1g1anonbrengt den wachbmee,ster De
Gier openlllJlk htüd'e voor de klelsclhe WIjze
waarop In de zaak te'gen den dIrecteur I'S op-
getreden. Ls het nu aan te nemen, dat de mmg
katJho,lleke wachtmeester eenSIklaps ten op-
z10hte van de pastoors op onklesche wijlze gaat
hal1ldelen?
Tot wover de aangelegel1lhe'ld van d~ twee

geestellJlken. AllISa'l"Ig1Ull11'ent VlOorden maatregel

IN STRIJD MET DE FEITEN
ten opetcnte van die marechaussee had de mi- gemeentepolitie, die niet eens de bevoegdheid
nrster dll, Z'Onde'r ondereoek, nnmmer mogen heeft de betrokken marechaussee te hocren.
gebruisen. De minister heeft in eerste instantie nog twee

punten aangehaald, waarom hij tegen de briga-
de Oss gekant was Het eerste betreft de slech-
te verhouding, die er bestond tusschen de ma-
rechaussee en de gemeentelijke overheid, de
tweede de ruchtbaarheid, die vele zaken 111 Oss
hebben gekregen Wanneer men als buiten-
staander de verhouding marechaussee en over-
heid 111 Oss beziet, valt een dmg duidelijk op-
de marechaussee IS III de weer om schoon
SChIP te maken, ZIj pakt alles Flink aan, zij
IS ijverig en de stroom van haar dienstijver
IS gedurende jaren zoo goed gericht, dat zlj
tientallen arrestatles weet te vet-richten, die
evenzooveel veroordeelingen met Zich mede-
brengen. Stel tegenover deze actie het lauwe
optreden van de gemeentelijke overheid. Bur-
gemeester Ploegmakers ontkent in den begin-
ne, dat de misdadigheld ll1 Oss erger IS dan
elders, de gemeentepolitie doet nagenoeg mets,
bespiermeert de marechaussee, er IS geen en-
kele drift waar te nemen, om de zaken ernstig
aan te pakken, als er een meuwe inspecteur
moet ZIJn - moeilijke polluoneele functie JUISt
III Oss - neemt men een onervaren Jong
mensch. Want men ontkent Immers, dat er In

Oss een bijzondere mlsdadtghetd zou zijn, De
gemeenteltjka autoriteiten ontkenden dat ten
heftigste III hetzelfde Jaar, dat er 88 arrestatles
ZIJn verr-icht, de gemeentelijke autoriteiten ant.
kennen het nu ook weer, nu men op 't punt staat
andere personen aan te pakken dan "Toon de
Soep" en de zijnen Dit alles moet wel een
slechte verhouding ten gevolge hebben, te
meer, waar de marechaussee ook gaat mgrsj-
pen in het doen en laten van g'emeentelljka
organen. Maar aan WIe llgt hier de schuld?
. Het spreekt toch voor ZIchzelf, dat een fr all'
de, door een gemeente-ambtenaar verricht, door
een marechaussee ontdekt moet worden En als
dank voor deze activiteit wordt de marechaus-
see. weggejaagd en wordt burgemeester Ploeg-
makers met alleen herbenoemd, doch ook nog
geprezen om ZIjn tact en voortvarendheid. Om
ZIJn voortvarendheid, nota bene!
Dat aan het gebeurde in Oss ruchtbaarnsm IS

gegeven, llgt in den aard der zaak. Oss staat
nu eenmaal m het middelpunt van de belanz-
stellmg en een plaatsje, waar een dergellJl~e
enorme crimtnaliteit heerscht, trekt nu een.
maal de aandacht Het IS met waar, dat deze
ruchtbaarheid door de marechaussee IS bevor-
derd. Hoe zou b vanders de arrestatis van een
bekenden llldustneel een week lang geheim
zIJn gebleven? Het IS nog minder waar, dat de
lof, de marechaussee toegezwaaid, deze men.
schen op hol heeft gebracht. De minister zegt,
dat de mannen op hol ZIJn geslagen om den
grooten lof, die hun den laatsten tijd IS toege-
zwaaid, Zijne Excellentis stelt ons hier alweer
voor een psychologisch raadsel. Dr.ie Jaar ge.
leden worden de marechaussees door Hare Ma-
jestelt persoonlijk gehuldigd, staan de kranten
vol van lofuitingen te hunner aanzien en ZIJ
slaan met op hol. Nu plotselmg worden ze even
geprezen en de geheele brigade, bestaande UIt
tien man, slaat zoozeer op hol, dat zij in haar
geheel moet worden overgeplaatst. Dit ZIJn toch
alle zaken. die men Diet kan verd!;'dlgen. Het
n1ll1lsteneele betoog IS wel bIJ uitstek slap.

Wat blijft er nu over van hetgeen de mims-
ter aan den Procureur-Generaal telegrafeerde,
toen hij dezen opdroeg de opsporingsbevoegd-
held aan de marechaussee te benemen? Dat te-
legram luidde aldus:

"Uit verhalen en rapporten blijlet mtJ,
dat de briçaäe Koninlelijke marechaussee
te Oss naast haar u bekende actrVltett m
een aantumçiçe belangrrJke strafzaak bi]
haar opspormgsonderzoek m andere ge-
vallen den laatsten tijd een methode toe.
past, äie zoo ernstiçe betlenlcinç heeft, äa:
ik aanleldmg vinä u op te dragen den be.
trokken tiiïrisiecomsruinnan; namens ml1
mede te deelen, dat tie briçtule tot nader
order zich, behoudens uw uitdrulcketijke-i
last, te onthouden heeft van ieder opspo-
rtnçsonäerzoek: Aangrften, bij de briotule
Inkomende, zijn. door te geven aan gemeen-
tepolitie."

Er is door de brigade Oss geen an-
dere methode toegepast dan die zij
onder goedkeuring van het hoogste
justitieele gezag reeds jaren toepaste
en waarom zij Koninklijk onder-
scheiden is. De minister heeft met
geen woord en met geen feit waar
kunnen maken, waarom hij een zoo
krassen maatregel tegen de mare-
chaussee trof en waarom deze zoo
haastig en waarschijnlijk met een
onwettig middel moest worden door-
gevoerd.
De mtnister Z€1g1t,dat ZIJn oordeel ook berust

op de verbalen van de marechaussee zelf', die
hi] gezien heeft; in tweede mstantäe komt hij
daarop zelfs nog u~tV'oeng terug Het rs ,noge-
l1Jk, d'at hl) bepaalde verbalen gezien heeft,
doch hiJ cLteert slechts \<'orte stukjes en UIt de
citaten blIJII{<tmets ten nadeele van de mare-
chaussees. Neen, de mamster voelt dit ook wel
en komt wederom in tweede Instantie terug op
het venhoor van den wach.tmeester, dat hij als
het pièce de résistance van zijn onderzoek be-
schou wt Over dIt schandellJke vel1hoor van
een der tIen leden der bl1l<gadehebben wij onze
meenmg reedIs gezeg1d en ook over de waarde,
dIe men daaraan hecl1Jten moet De mmQster
zeg>t: "De wacihbmeelster moesrt gele,genhe~d heb·
ben, ZIJn standpunlt U<1beente ze'bten" En de
neg>en andere leden van de brIgade, wIer op-
sporll1g~bevoeg1dJheUdg€'SChOI'SitIS, waa'rom heb-
ben dere dIe g>elegenhe~d met gekregen?

Voor dlltmaa,l w!lJlen WIJ ell1dltgen. Las'teraars
hebben ons 111 de schoenen ge,schoven, dat WIJ
terWllle van sensaiDIe of UIt antl-pap<!Js.tJsche
overwegmgen deze zaak hebben aantgev>a<t.In
werkehJk!heid zIJn wij de21e :?laak begonnen,
omdat wij de waal1achvtge overt'llll~mg hebben,
da,t er III 09S groot onreoht IS g1esohled. Wij
hebben die rede v>an den mll1l's<terUIteengera-
feld, wij hebben nog een dOlsslle'rv'an onJUlslt·
heden, die dam-'lll V'oorloomen. Wat ZIjn helt
voor zaken, dQemen met onjUlste mededeelm-
gen ga<l.Jtverded~gen? Zaken, d're lllet deugen.
De mml16ter IS m gebreke gebleven zijn maat-
regel en de haast, waal,med<e dezze IS doolge-
V1oerd,te verklaren HIJ heeBt stou'tweg enkele
dmgen gedebuteelrd, dlle den toets van het SIm-
pelonderzzoek zeUs llleit kunnen door staan Van
een s~mpel onde["Z'Oek- want WIJ bescQukken
nJeit over de mogellJl"heden van een l11'1I11ster
van JuslJitle te dezen opzlcMe.
De mmvs<ter van JustItie heeft den leden van

de lYrlgade nog eens Ulbdrukkell]li: den zWIJg-
pbcht, dIen ZIj all'smQlltalren hebben, mgeglltt.
Wlj meenen m dIt stuk aangetoond te hebben,
dalt de mlmster da>ann van zijn standpunt ge-
liJk had. Er moest hIer lllet alleen ge z w e-
gen, er moest hiler ook ver z weg e n W'Orden_

Toeval?

Men begrijpe ons 191oed,wij beSichu['dn,genden
bankder- geenseans, doch WIJ stellen alleen
vast, dat èn de ervaren marechaussee-beambten
èn IgJe'd<Ul~ndetwee weken de Odficler van
J'usnutie èn de reCl]1ter-COIIDI11'ISsalrJ6het mate-
rtaal 2Jwaa'rwlchtJilggenoeg achtten om m te
gmjpen. Een van de overwegingen was, dat er
Irudendaed gelIldQ11 een bepaadde kas zou heb-
ben ontbroken en dat de s'leUlte[ls,zoowel van
de käu ls aLsvan de safe, zoek zouden ZIJn ge·
weest. Het IS met waar, dat Ide marechaussee
meende het archief, teruggaande tot het jaar
1600, an beslag te moeten nemen. De mtnlster
zegt daarvan

"Ik maak den menschen daarvan geen al te
zwaar verioijt, maar het blt)kt toch wel, dat
ZtJ ui; hun evenunctit waren".

Theorie en practijk.
Dit is toch te dwaas De minister ~l,eklt deze

conclusie op grond vain een volkomen onjuist
felt. De marechaussee had den mdruk, dat de
zaak heeiemaal met in orde was. Er waren
tal van aanwijzangen, doch vender onderzoek
lis door helt »ngrtjpen van den manister stop-
gezet, Door het lngr ijp e n van den
mln i ISte r ZIjne Elxcel'len'tie ontkent nu wed,
dat h ij het onderzoek 111 die loopende zaken
stopze tte en theoretäsch heeft hI] wel geUIJk
Maar In feite deed hi] 'het wel.

Hij entnann den wachtmeesters de opspo-
ringisbevoegdïheid tot zÎJ waren overgeplaatst,

, D", ni"'"IFe wa.oh,tmeesóer:s w!fJs!tenvan deze

geheere zaak mets af. Hoe kunnen ZIj aan
deze mak begmnen, zonder de nauwkeurige
kennis van personen en zaken, die de vorige
waclhtmeootens bezaten?
Daar gaat gerunnen tijd over heen, voor

z'lj zoorver zijn. Neemt men een oogenbljk aan,
dat die bankier wei iets op ZIJn kerfstok had,
dan is er nu voor 'h€ll11 rulle gelegenheid ge-
weest dm de zaak III het reine te brengen Bo-
venddert hebben de l1leu'W€ pcr]J'tlelbea.mbten
relkenmg te houden met de mededeeling van
den mlhlS1ter,dat de zaak IS afgreloopen en er
geen s'lj.rakevan IJS,d"<ltzij verder wordt aan-
gevat.
Weet de minister, dat, toen den beambten het

epspormgsrecht reeds was ontnomen, zi(lh een
man bjj de kazerne vervoegde, die een zeer
ernstige klacht tegen den bankier had? Dezen
man mochten zij niet meer hooi-en. Men ziet:
ook in bet belang van de betrokkenen is het
niet goed, dat men zulke zaken eenvoudig niet
vervolgt. Er blijven allerlei geruchten bestaan
en een gevoel van algemeene ontevredenheid.
Kan men nu, gezien deze feiten, de mare-

chaussse eemg verwijt maken? Er blijït mets
van alle beschuldtgingen van den minister
over.

Een opdracht.
'WIJ komen nu aan de zaak van de twee

geestellJke heeren. Met anti·paplsme heeft
dat niets te maken. WIJ kunnen met den bes-
ten wil van de wereld met inzien, dat ook, al
zou men vaststellen, dat bepaalde ambtsdra-
gers van de katholieke kerk iets hebben mIS-
daan, men daardoor de kerk in een kwaad
daglicht stelt. Ons Iijkt ZIJ daarboven verre
verheven.

Er IS 111 de r ede van den minister op dit
punt em zinswenrle, die de aandacht vet-dient
en wel die, waann hi] den wachtmeester laat
zeggen "Ik, wachtmeester der Konmklijke ma-
rechaussee, meende dat (nl het onderzoek naar
de gedragingen der geestelijken) te moeten
doen UIhet algemeen belang" Men moet zich
hierblj goed voorstellen, dat de marechaussees
een zeer rUIme opdracht hadden BIj hen
leefde het besef, dat zij l1let alleen directe mis·
standen UIt den weg moesten ruimen, doch dat
ZIj ook 111 stel ke mate preventlef moesten
werken, dat ZIJ Oss moesten ZUlveren in den
rUImsten zm van het woord BIJ dit werk on-
dervonden zij m sterke mate den steun van
de Paters-Carmeheten, doch slechts m zeer
germge mate dien van de belde reguhere gees-
tellJken Dit IS de achtergrond van de kwestie:
In de hoofden van de marechaussee leefde
sterk de gedachte: Als Oss op den duur gezond
zal moeten worden, dan moet de geestelijke
overfield zoowel als de wereldllJke worden uit·
geoefend door zeer hoogstaande menschen.
Deze gedach ten gang was een gevolg van de
opdracht aan de marechaussee gegeven. Nu
liepen er over een der pastoors, dIe de moei-
hJkste parochIe had, UItermate vreemde ge-
ruchten

Is het de marechaussee nu kwalijk te
nemen, dat ZIJ hiernaar een onderzoek m-
stelde? Men moet de zaak goed begrIjpen;
het gaat bIJ ons met om de vraag, of de
geestellJken al dan met schuldIg zIJn. Het
gaat hier lIltslUltend en alleen over de kwes-
tte, of de onderzoeklllgen door de mare-
chaussee mgesteld, zoodal1lg wal en, dal deze
daarom moest Walden overgeplaatst.
Daal van IS ook hIer weer geen Spiake.
De n1lmsler zegt nu, het den leclen van de

Ossche bllgade kwalijk te nemen, dat ZlJ een
(lame In Den Haag over ccn der pastaal s heb-
ben gehool cl Dit VCIWlJt getUigt nu toch wam-
lIJk van een vel bIJsterende onl<LU1c1e111zake

WIJ willen nu de eigenlijke rede van den
minister bepreken, die wij zin voor Z111

met de feiten kunnen weerleggen. Zijne Excel-
Jentie begint ZIJn betoog, en dat is een zwak
voorteeken. met een insinuatie HiJ zegt, over
de affaire-Organon sprekend'

"Het tS met zoo, dat de mogeliJkhetd van
deze vervoLging te danken tS aan den
speurent van de briçade. Door dzt te zeg-
gen, doe zle de brzgade niet te kort, maar
men rnoet remand met beladen met of uer-
heerlijleen wegens dingen, die hI] met ge-
daan heeft" .... "Het was ook moçelijk: ge-
weest, dat zij (de kltuiqster) bij een aruiere
paittie-mstantte, de çemeeniepotitie, te-
rechtgelcomen was."

Dit is in flagrant en strijd met de waarheid
Het was geen toeval, dat het meisje bIJ de
marechaussee met haar klachten kwam Zaalets
kan alleen een mintster zeggen, die ZIJn zaken
met kent, <toteen Tweede Karner, due zoo naïef
IS alles te accepteeren. Dat er bi] Organon on-
zedelijke toestanden heerschten, was de mare-
chaussee bekend, evenals het ons reeds m het
najaar van het vorige Jaar bekend "as Een
mtnitleus politiewerk IS toen door de mar e-
chaussee verricht Een werk, dat zoo kiesch ge-
beurde, dat de directie van Organon daar thans
nog openlijk haar erkentelljkheid voor betuigt.
Naar aanleiding van dit onderzoek IS een der
slachtoffers er toe gekomen een aanklacht bIJ
de marechaussee 111te dienen.

Zij kwam niet toevallig bij de marechaus-
see terecht, maar zij kwam er terecht, om-
dat zij wist, dat deze politiemannen een be-
langstelling voor deze zaak hadden, die de
gemeentepolitie nim mer vertoonde.
Jhr mr. dr, A. B G M van Rijckevorsel, de

comrmssarrs van de Koningin m Noord-Brabant
heeft den burgemeester Ploegmakers geroemd
om diens tact en voor-tvai-endheld Deze tact
en voortvarendheid waren echter met zoo alge-
meen bekend, dat het slachtoffer genoeg ver-
trouwen had, om zich met haar klachten tot
de gemeentepoutie te wenden.

Onjuiste feiten.
HET hoofdengument van den mtrnster tegen

de marechaussee IS wel de arrestatie van
den z g. banxier De minester heeft daar wel
geteld zes en taohtbg relgels van de Handelin-
gen aan gewijd Welnu, van deze zes en tachtig
regels 1S er nagenoeg met een, d.ie geen onjujst-
held bevat, H'Ier doet zich weer de vraag voor
geeft de minister nu zelf een verkeerds voor-
stellmg van zaken, of spreken door zijn mond
bepaabde hooge ambtenaren? WIJ willen well
aannemen, dat de heer Geseling met beter ge-
weten heeft, doch dit verandert aan de zaak
z;eU wemag Nwt de Procureur-Genemal, doch
de mlll'llster IS veran twoordelllJ[( V1010rwat hIJ
111de Tweede K'amer zegt. HIJ kan :!)JClhmm-
mer dek,ken dioor te ze,gJgen'1k kl'ee.g verkeer'de
Il1lwhtmgen. Het IS,ZIJn plIcht, deZJemIQc11tm-
'gen aan de fe'lte,n. te toetsen Hald hI] dit ge-
daan, dan was hlJ waa~'SchIJnJ!I]'ktot een ge·
heel andere sl'otsOim geamlffien Nu kllJgt me'n
den mdroU(, dat e,r op sJol'd~ge wIJtZeeen aantal
fe~ten gecoll'strueel'd ZIJn, dl'e een vel'k[armg
moesten zlJlnvoor de pllott&elmge"ovepp'laatsll1g"
van de marechaussee

De felten, dIe de ml<llUstermedeldeel,t, ZIJn IOn-
jmst Het 1 s n I e ot wa a 1', dM, toen de "ban-
kIer" vel'voeI'd IS m het zQJSipa,n van het
molJorrijwlel ,van de marechaussee er boven-
matl;ge belangstelLlllng van de Ossc'he bev'Olllong
was. Er walren s,leclhbs de gewone vam bIJga,n-
glel1sop straa t en deze z'atgen m het rijden met
motoPzljlspan van den banIkIer nIet zoo heel
v'ee'l bijzonderis Het komlt well eens meer voor,
dM burgers, wier aanweztglhelld dl'lngend ver.
euscht IS, elVen Ln het motorZIjSpan plaats ne-
men. Bovell/dlen heeft dez'e banklIer herhaalde
malen de malI'eClhaussee dank betmgtd voor cJe
klesclhe en con'ede wlj'Zle,waal'op hI] IS behan-
delld Hoe 15 dit te riJmen met de voorstelling
van zaken, door den mlllister ge'geven?

Het i s n iet wa a r, dat de Offi-
cier van Justitie van de huiszoeking
en de arrestatie van den bankier niet
op de hoogte was. Deze Officier zal
zich toch nog wel herinneren, dat
hij een week te voren reeds tot arres-
tatie wilde overgaan? Hij heeft daar-



ZELFS DE COMMUNIS-
TEN VINDEN DE KATHO-

LIEKEN-HAA T DER
N.S.B. TE BAR!

Het "Volksdagblad" - de ex-Tribune
richt zich in een artikel als volgt tegen het
"Nationale Dagblad" der N.S.B.:
Er wordt een campagne gevoerd: door de

fascisten in het "Nationale Dagblad". De' I
roem van Julius Streicher laat den heer Rost
van Tonningen niet slapen. Wij zijn niet van
plan, de verhitte pornografie van het N.S.B.-
blad over te nemen en nog mlnder. om voor
deze fascistische rel propaganda te maken.
Het is voldoende te zeggen, dat er kolommen
vol worden gepend met beschu\digingen tegen
één geestelijke vooral, die berusten op het
getuigenis van verschillende ongenoemden of
personen die alleen met hun voorletters, wor-
den aangeduid. Die personen verklaren dan
dat... zij veel zouden kunnen vertellen en
dat ... Nederland verbaasd zou staan als zij
zeiden wat zij wisten, maar er zijn machten
aan het werk die hun de mond snoeren!
Het geheele artikel hangt van vage en niet

riader omschreven beschuldigingen aan el-
kaar, aangaande feiten, waarvan men niet
verneemt, wanneer en hoe zij zich hebben
toegedragen."

lKATH~LIEK OSS WEERT
ZICH.

COLPORTEURS VAN HET NATIONALE
DAGBLAD KONDEN VERTREKKEN.

De Deken van Oss dient een aanklacht
in tegen de N.S.B.

Toen Zaterdagmiddag een viertal colpor-
teurs van de N.S.B., onder Ielding van "P.,
steenfabrikant te Nijmegen en lid van de
Provinciale Staten van Gelderland, hun las-
terlijk insinueerend "Nationale Dagblad" in'
Oss trachtten aan den man te brengen, wer-
den verschillende burgers zoodanig door hun
optreden geïrriteerd, dat er op enkele plaat-
sen opstootjes ontstonden. De N.S.B.'ers kwa-
men tenslotte tot de overtuiging, dat zij niet
welkom waren in Oss en onder luid gejoel
vertrok de auto in de richting Nijmegen.
Naar wij vernemen is door Mgr. van den

Boer, Deken van Oss, een aanklacht inge-
,diend bij den Burgemeester, daar de Deken
, den inhoud van het blad' beleedigend achtte
voor het katholieke volksdeel van Oss.

Wij voegen hier aan toe:
Niet alleen het katholieke volksdeel van

Oss,; maar alle katholieken van ons dierbaar
vaderland.

=1=** De Deken '\JanOss pakt aan!
Zaterdag j.I. schreven wij naar aanlei-

ding van den laster, welke de niet-christe-
lijke Pers dagelijks over haar Ossche
slachtoffers uitgiet, dat daaraan maar
een einde moet worden gemaakt met be-
hulp van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht.

Zoo heeft de Deken van Oss, Mgr. Van
den Boer, er blijkbaar ook over. gedacht,
want Zijn HoogEerwaarde heeft J.I. Zater-
dag een aanklacht ingediend tegen het
Nationale Dagblad" van de Mussert-

partij, dat j.l. Zaterdag te Oss door jonge
N.S.B'ers werd gecolporteerd en welks
inhoud de Deken van Oss beleedigend
achtte voor het kath. volksdeel van Oss.

Flink zoo, Deken!
Dat is de eenige weg, om de vloedgolf

van laster, welke de niet-christelijke Pers
over Uw katholieke Gemeente uitstort, te
breken. De akelig-vale Ossche muis kan
noch mag dezen staart missen!

En nu die muis alree dit staartje heeft
gekregÊm, wordt het diertje mogelijk wel
een wondermuis met twee staartjes. Naar
wij meenen te weten, moet het tweede
staartje reeds aan 't groeien zijn. Maar
als dat tot zijn normale lengte zal zijn ge-
komen, zullen daarmeê niet lachen zij, die
meenen, dat zij nu dat wel kunnen doen!

Houdt de Ossche muis in de gaten!
~
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Inderdaad: er is alle reden voor deze ver-
onderstelling.
Het reeds herhaaldelijk - even overbodig

als onchristelijk - met name noemen van
bepaalde personen in verband met allergrie-
vendste beschuldigingen wijst zoo sterk mo-
gelijk in die richting.
Een geruchtmakend rechtsgeding, en, hoe Op één slag kon:t hi.ermee, gemeten naar

de uitslag ook zij: de N. S. B. zal voor een dezen maatstaf, dien Iedereen kan centro-
deel van het publiek verschijnen als "de zui- leeren, het heele levens-oeuvre v:an d:zen
verende kracht bij uitnemendheid" en bij een journalist, voor zoov~r ,;e da~ met direct
veroordeeling fungeeren als de martelaar Ikunnen beoordeelen, ~n d~s~.redlet. h id
voor het behoud der goede zeden in ons Dat mr. van Blan ens ~IJn de waar e

zó6 in het gezicht kan slaan, valt ons hon-vaderland.
derd procent tegen. Wie had dat mog-elijk
geacht?!

l\'IR. WENDELAAR EN OSS.

In een artikel in het "Liberale Week-,
blad" over de interpeHatie-Drop in 'de
Tweede Kamer en de houding van minister
Goseling komt mr, Wendelaar tot de vol-
gende conclusie.
Wat een groeten indruk maakt, was dat

de Minister elk woord dat hij sprak waar
wist te maken met aanhalingen uit ambte-
lijke rapporten, bijna zonder uitzondering
opgemaakt door de aangevallen marechaus-
see zelve. Het, was inderdaad alles zoo
klemmend, dat er geen speld tusschen te
krijgen was.
De eenige vragen waarover verschil van

I meening mogelijk blijft, zijn deze, of de
Minister de marechaussee te Oss niet on-
noodig hard heeft aangepakt, en waarom
er zulk een haast noodig was, maar uit de
door den minister opgesomde gevallen bleek
stellig heel duidelijk, dat de brigade Oss
der marechaussee, in strijd met de belangen
van het volk meermalen buiten hare be-
voegdheid was gegaan en onnoodig hard was
opgetreden. Dat de Minister daaraan een
einde heeft willen maken was niet alleen
zijn goed recht, het was zijn plioht.

EEN AANKLACHT BIJ
DE JUSTITIE IS HET
MEEST GEWENSCHT.

Wij lezen in de Msb.:
"Het Volk" geeft als zijn gevoelen: "Het

Nationale Dagblad" legt het kennelijk er op
aan een strafgeding tegen zich aangespannen
te krijgen, blijkbaar met oogmerk het natio-
naal-socialisme den volke als zuiverende
kracht bij uitnemendheid te kunnen voor-
houden.

"Die kant - wij hechten er aan dit open-
lijk te zeggen - moet het niet uit!" aldus
"Het Volk".
Maar hier zit nu juist het afschuwelijke

van den opzet: volgt geen aanklacht bij de
justitie en laat men de N. S. B. de rol niet
spelen, waarin zij zoo wondergraag zou op-
treden, dan staat zij, en met haar, een deel

i van het publiek, gereed met de conclusie: Er
I Zal wel iets van waar wezen!

En dergelijke "zuiverende krachten", op
eigen politiek gewin belust, worden thans op
ons volk losgelaten.
Wij weten niet, of er een aanklacht zal

volgen, maar kunnen slechts constateeren,
dat we hier te doen hebben met een zoo
schaamtelooze toepassing van: "het doel hei- ~
ligt de middelen", dat... zelfs de .meest I
"doortrapte" Jesuiet er voor zou terugschrik-
ken!"

Hopenlijk zal er een aanklacht tegen de
N. S. B. volgen. In tegenstelling tot "Het
Volk" zien -wij in een aanklacht slechts voor-
deelen,
Bij een veroordeeling van de N. S. B. toch,

zal de nazi-partij als lasteraarster officieel
aan den schandpaal geslagen zijn en is haar
valsehen rol van "zuiveraarster" uitge-
speeld.
Zonder aanklacht en zonder veroordeeling

zal het ten overstaan van sommige kwaad-
willigen of onverschilligen schier onmogelijk-
zijn om den N. S. B.-laster en de gedachte
van "Er zal toch wel iets van waar zijn" met
volledig succes te bestrijden.
Men zal zich natuurlijk bij een goeden ju-

rist vooraf moeten beraden of veroordeeling
aan de hancl onzer Wetgeving mogelijk 1s.

HOE EEN LIB. CORRES-
PONDENT HET BUITEN-

LAND VOORLICHT.
Ook het buitenland krijgt zijn "voorlich-

ting" over het geval te Oss, en deze is eerste-
klas! .
Als voorbeeld geeft de Msb. een enkele

aanhaling uit een artikel van den bekenden
journalist M. van Blankenstein in de liberale
"Indépendance BeIge" van 14. April. I
In deze niet al te uitvoerige corresponden-

tie wordt o.a. het volgende beweèrd: I
1. ,;Wij hebben een he~!e st.a~ bancliete.n:

Oss. Het is een soort Chicago 111 het klein,
niet alleen omdat men er conserven maakt
van dierenvleesch, maar ook omdat men er
met menschenvleesch rl heel lichtvaardig
omspringt."

2. "De burgemeester en de gemeentelijke
politie hebben zich drie jaren geleden incom-
petent verklaard het intensieve roofwezen
uit te roeien ....."

3. Vier marechaussees werden gedecoreerd.
"De burgemeester en de gemeentelijke poli-
tie waren bij deze decoraties niet van de
partij."

4. "Plotseling arresteerde de brigade twee I
r;:eestelijken." ,

5. "Het was evident, dat de minister van
Defensie (Calvinist), onder wien de mare-
chaussee ressorteert, niet door zijn, collega
van Justitie (Katholiek) op de hoogte was
gehouden of geconsulteerd."

6. De pers veroordeelt algemeen de hou-
ding van mr. Goseling...."
Evenzooveel aperte onjuistheden, die met

het grootste gemak vreeten uit de pen van
een journalist, die toch een reputatie te ver-
liezen heeft.
Wij herhalen: Rondom Oss is alles moge-

lijk!

Wat een blamage echter voor mr, van
Blankensteijn, dat hij dergelijk aperte leugen-
taal aan de Belgen dUrft opdisschen! Of wel,
wat een verbazingwekkende oppervlakkige
journalistiek, die zoo bar slecht op de hoogte
der feiten is!



Van "slikken'l en van "volk" gesproken.

De Zaak-Oss und kein Ende!
"Het Nationale Dagblad" van de Mus-

sert-partij kan er maar niet over uitge-
praat komen.
Dit blad schijnt die zóó gewichtig te

vinden, dat het een hoofdartikel in zijn
nummer van gisteravond, waar boven
staat: "Ontwakend Volk. De stem van het
volk weerklinkt buiten de Kamers", ein-
digt met dezen gewichtigen volzin: "Dat is
het groote belang dezer zaak, die in de ge-
schiedenis van ons volk wellicht een keer-
punt zal blijken te zijn geweest".
Niet meer, maar ook niet minder!
Dat "groote belang" schijnt na lezing

van het artikel te culmineeren in het
feit(?), dat Minister Goseling bij zijn be-
antwoording van de interpellatie-Drop
omtrent de Ossche affaire de Kamer maar
wat wijs maakte; dat de Kamer alles wat
die Minister haar voorfantaseerde gewil-
lig en critiekloos "slikte", maar dat het
yolk buiten de Kamer den Minister van
critiek weet te dienen aan de hand der
feiten(!?), die inmiddels, natuurlijk al-
leen in de kolommen van het "Nationale
Dagblad", zijn komen vast te staan!
Hoor het "Nationale Dagblad":
"Critiekloos heeft de Tweede Kamer

alles geslikt, wat minister Goseling haar
.aan de hand van zijn voor haar gesloten
dossiers over de gebeurtenissen te Oss
opdischte",
Ill. ......•.•' ~ _ tI ft .•••

I' "Nu is slikken niet bepaald de taak en
:toeping van een volksvertegenwoordiging
in het democratische stelsel".
..'It.! ••• '••••••••••••••••••••••••••••••

"Daardoor zien wij thans het verschijn-
sel, dat de stem van het in het volk zelf
levende recht niet in, maar buiten de Ka-
mers weerklinkt. Deze vertegenwoordigen
al lang niet meer het volk, maar alleen de
partijen".
Het 'zegt, volgens het blad, niets, dat

Minister Goseling groot succes had met
zijn betoog in de Kamer. Immers: "Niet
de instemming van de partijen, maar de
instemming van het volk geeft een re-
geering gezag in den lande",

"Minister Goseling mag de Kamer zijn I
feiten hebben gegeven, uit het volk zelf'
komen thans de feiten en verpletteren de
alles slikkende Kamer".
Dit alles schrijft de advocaat-hoofdre-

dacteur van "Het Nationale Dagblad" en
die kan zich in het oog van het partijloc-
ze(?) volk, dat de N.S.B'ers zijn, niet ver-
gissen.

Vraag echter niet aan dien advocaat-
hoofdredacteur noch aan de partijlooze
N.S.B'ers, die dan het "volk" zouden vor-
me~, om steekhoudend den baarlijken
onzm te verklaren, dat: politieke partijen
niet uit volksdeelen bestaan en dat het
,~volk", in casu de N.S.B'ers, niet een po-
Iitieke partij vormt.
Die opgaaf zou te moeilijk blijken en

zoowei de advocaat-hoofdredacteur die
dien onzin neerschreef als het volk:' dat
die.t;Ionzin critiekloos "slikt'';' zou' op
schitterende wijze in gebreke blijven.
Intusschen "slikt" het N.S.B'eesche

"volk" dien onzin als heerlijke onpolitieke
wijl partijlooze ( ?) koek! '
Inderdaad, als iemand voor onslikbaren

kost wordt gezet, dan is het wel het par-
tijlooze "volk" van de N.S.B.!
Want dat de Kamer over Oss onjuist is

ingelicht, wordt voor dat "volk" bewe-
zen(?) op de tweede pagina van hetzelfde
nummer van het waarheidlievend "Natio-
nale Dagblad". En het N.S.B'eesche partij-
lo?z.e "volk" heeft dat bewijs(!) zonder
erftrek "geslikt".
Op die tweede pagina toch wordt in ko-

I0!ll!llennaast elkaar afgedrukt: "Wat de
minister verklaarde" in de Kamer en Wat
de feiten aantoonen". "
Nu zijn de verklaringen van den Minis-

ter -:- tenzij deze een aartsbedrieger is,
wat lll~~ z.eeraannemelijk schijnt - zeker,
want ZIJ liggen vast in de dossiers der
Ossche Marechaussee-zelf; terwiil de fei-
t" hU"en van et "Nationale Dagblad", zonder
meer - d.w.z. zonder aanduiding van ook
maar eenige bron - afgedrukt staan op
zeer geduldig krantenpapier.
Ergo: moraliter gesproken, hebben de

verklaringen van den Minister bewijs-
kracht, terwijl de in het "Nationale Dag-
blad" afgedrukte "aantoonende feiten"
juist iedere bewijskracht missen. Maar het
N.S.B'eesche partijlooze "vo!k" zal ze wel
als bewezen hebben "geslikt".
Het mïsleidende "Nationale Dagblad" I

meent dus zijn doel bereikt te hebben I
dank zij het feit, dat er nog onnoozel
~,volk"in de wereld is, dat alles "slikt".
Deze misleiding en dit slikken zullen nu

'Welniet de beteekenis aannemen van een
,,,keerpunt in de geschiedenis van ons
volk"; maar intusschen achten wij toch
de vraag op haar plaats, of dit alles, n.l,
daar neerzetten van den Minister als be-
wust bedrieger; het belasteren - want'
iets anders is het niet: - van twee pas-
toors van Oss, zoo maar ongestoord ge-
schieden kan en mag en door een deel van
het fatsoenlijk Nederlandsche partij-
volk zoo maar onbeschermd en hulpe-
loos moet worden geslikt?

2/ 0 ti· If'-s ('
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1 De Justitie grijpt in Oss in
WEGENS BELEEDIGING
VAN MINISTER GOSE-

r . LiNG ZULLEN DE .
VERANTWOORDELIJKE

PERSONEN STRAF.
RECHTELIJK VERVOLGD

WORDEN.

--0--

Op last van den officier van justitie te
Den Haag stelt de Leidsche politie een on-
derzoek in naar de herkomst van het artikel
betreffende de mutaties onder ihet korps
marechaussee te Oss, voorkomende in het
"Nationale Dagblad" van Woensdag 13
April j.1.

Ter zake van de beleedigingen langs ver-
schillenden weg aan den persoon van den
Minister van Justitie aangedaan, heeft de
Officier van Justitie te 's-Gravenhage het
noodig geoordeeld in te grijpen en zijn door
hem opsporing en verhoor ter strafrechte-
lijke vervolging gelast van de verantwoor-
delijke personen.

De kwestie-Oss.

Bij de rondvraag verzocht de afgevaar-
digde van de Kiesvereeniging te Sassen-
heim de meening van de C. H. Tweede-Ka.
merfractie te mogen vernemen over het
door minister Goseling in die affaire te Oss
ingenomen standpunt,
De voorzitter, jhr. De Geer, antwoordde

den afgevaardigde, dat hij het overbodig
achtte, deze vraag aan oe aanwezige leden
der fractie over te brengen, cmadt de mee-
ning der fractie tot uiting is gekomen in

I de Tweede Kamer bij de behandeling der
interpellatte-Drop. De voorzitter verwees
ten slotte den afgevaardigde naar de Hande-

I lingen der Staten-Generaal.
i De vergadering werd daarop met een
I dankwoord van Jhr. de Geer gesloten,



NEDERLAND

REDE VAN MIN. OOSELINO ONDER DE LOUPE

DE ZOOGENAAMDE fOUTEN
, DeR OSSCH,E 'B~RIOAPei>2
ALLE BESCHULDIGINQEN WEERLEGD. . "

OP WIENS INSTIGATIE
HAN OELDE. DE.

MINISTER?
Het laatste woord over de Ossche

affaire is ook voor de "N i e uwe Ro t-
ter d a m s c h e Co u ran tt. nog niet
gesproken. Aan dit blad wordt van be-
voegde zijde verzekerd, dat het antwoord
van minister Ooseling in de kringen der
marechaussee een hoogst onbevredigenden
en zelfs een zeer pijnlijken indruk heeft
gemaakt.

. Slechts tel! deele immers, zoo zegt het blad
IS door die rede op den gang van zaken
licht gevallen, terwijl juist zeer belangrijke
punten in het duister zijn gebleven.
2:00 heeft b.v. de minister verklaard dat

de overplaatsmgen van de leden der brigade
~ss zijn -gelast in volkomen overleg met den
tnspecteur van het Wapen der Kon. Mare-
chaussee en den hierbij betrokken divisie-
commandant, doch hieruit viel reeds af te
lelden, dat van overleg voo raf met die
Iunctionarissen, in de eerste plaats over de
ontheffing van het opsporingsonderzoek geen
sprake is geweest.
. Zoowel d.e inspecteur van het Wapen, die
In hoogste Instantie verantwoordelijk is voor
de handhaving van de orde, tucht en .disci-
pline bij het Wapen, als de districtscommandant
te Nijmegen, die deze verantwoordelijkheid
draagt voor de onder hem ressorteerende brio
gade Oss,. waren v 0 Ikom e non k u n dig .
van het felt, dat tegen de leden der brigade
Oss een ministerieel 0 n der zoe k zaande
waL b

Zelfs wisten deze autoriteiten niet, dat het·
opt~eden. van de leden der btigade Oss tot I

ee.,!lger~~1klach~ had aanleiding gegeven, ter.
Will ZIJ toch Juist de eersten waren om van
eventueele klachten kennis te nemen.
. Dat deze ~ededeeljng juist is, blijkt uit de

~Igen verklarmg van den minister van justitie
In d~ Tweede Karner en wel uit dat gedeelte,
~aann de minister mededeelde, dat hij den .
Inspecteur .van het wapen en den divlsie-com- '
ma.l!dant In de gelegenheid had gesteld op
Vrijdag 1 April kennis te nemen van het op
de klachten betrekking hebbende dossier op het
parke.t van den procureur-generaal in Den
Boàch," wäarnà' d~i1·vofgeqden dag (Zaterdag,
avond) een besJ)têkinit van den minister met
de betrokken f.unctionarissén is gehouden.

Op den vongen',dag (Vrijdag 1 April) waren
echter .aan de leden' der brigade Oss reeds de
opsponngsbevoegdheden tijdelijk ontnomen,
hoewel de hoogste autoriteit bij het Wapen
der Kon. Marechaussee en de distrlctcomman-
dant op dat oogenblik van de 'beweerde feiten
n i e tof n a uwe I ij k s kennis hadden kun-
n~';1nemen. De Handelingen der Tweede Kamer
wijzen het. zelf Uit. . I
. Ten aanzien. van het ontnemen der opspo
ringsbevoegdheld aan de leden der brigade is
dan ook va!1 vooralgaand overleg met ge-
noemde functionarissen' ill geen enkelopzicht
sprake geweest. Overleg is er alleen geweest
met den procureur-generaal in Den Bosch den
hoofdpersoon in deze -heele zaak. ,Alle~n is
later over!eg met de betrokken chefs gepleegd
~en aanzien van de overplaatsingen, doch de
Inspect.eu~. va~ het wapen stond hierbij VOor
een feitelijk uitgemaakte zaak, aangezien door
de ruchtbaarheid, welke inmiddels aan .de zaak
g~geven was, aan de overplaatsingen niet meer
VIel te ontkomen. Er is echter gegronde.reden
om a~n te ne~en, .~at deze overplaatsingen
geenszins geschied ziln met volle instemming
noch van. den inspecteur van het wapen noch

d' "van en commandant der di visie te Maastricht·
noch vanden distrlctscomma ndant te Nijmegen

In volkomen tot oordeelen bevoegde kringen:
wordt dan ook, zegt de N.R. Ct., de urgentie
van .de door den minister van justitie geno-
men maatregelen in .ieder opzicht ontkend .:
Integendeel blijft men, ook na de verklaringen
van den minister, van oordeel dat ook al zou, ,
misschien mer of daar door de marechaussee
minder tactisch zijn opgetreden, door de leden
d.~r .brigade Oss geen dusdanig ernstige fouten
zqn gemaakt, dat daardoor de .ministerieele
maatregelen zelfs ook maar ten deele zouden
zijn gerechtv!lardigd. '

In .alle door den minister genoemde gevallen,
waarin, zoo verzekerde mën het blad verder I
de marechaussee haar bevoegdheid zou zij~
te buiten gegaan, wordt haar optreden volkomen
door de wettelijke bepalingen gedekt.

Allereerst wees men het blad in dit ver-
band op het geval van den makelaar in assu-
ranties, den zoogenaamden "bankier" v. d. H,
hetwelk de minister in de eerste plaats aan-
vo~rqe .als eerste aanleiding voor zijn ingrlj-

! pen. DIe makelaar werd 19 Maart door eenI wachtmees!er der brigade. Oss, .krachtens zijn

I
bevoegdheid als huJpoffu:;ler v~n. Justitie, aan-
gehouden op vermoeden van verduistering en

, valschheid ·in geschrifte. . .
Na verboor werd de man door den wacht.

meester=-alweer . op volkomen door de' wet
gedekte ~IJze - III verzekering gesteld van
welke . I!lverzekerhlgstelliug ovèreenkot'nstig
bet! tweede .lid va~ art ..54 van het Wetboek van
StrafvorderIng direct IS kennis .gegeven aan
den officler van Jl,lStitie ,te 's'l;ff'rtQgepbosçh.·
De minister heeft medegedeeld, dal 'de wacht.
meeste~ der marechaussee . op eigen verant-
woordmg tot arrestane, vervoer per zijspan"

huiszoeking en inbeslagneming van hesehel-
den is overgegaan (op 19 Maart), terwijl er
9 dagen 'later. (28 Maart) geen voldoende aan-
wijzing van schuld bleek te zijn. ..

Dit is juist. Maar de officier van Justitie -
en niet de marechaussee - heeft op 21 ..Maart·
de inverzekeringsteUing om dringende redenen
met 2 dagen verlengd, waarbij in het bevel
tot verlenging door den officler - en dus
weer niet door de marechaussee - nauwkeu-
rig het strafbare feit, de grond der uitvaardi-
ging en de bepaalde oms.tandigheden, welke
tot het aannemen van dien grond hebben ge-
leid, waren omschreven.
.Na afloop van deze twee dagen, dus op 23

Maart, is v.d.H. daarop - weer in volkomen
overeenstemming met de wettelijke bepalin-
gen - voor den recbter-commlssaris re's-Her-
logenbàsch geleid en door dezen op vordering
van den officier van Justitie na verhoor en
nadat de officier en de rechter-commissaris
van de stukken hadden kennis genomen in het
huis van bewaring ingesloten. . -

Zells de officier van [uistitie en de rechter-
commissaris achtten dus op dat moment de'
verdenking tegen den zgn. bankier van dus-
danig ernstigen aard, dat voorloopige hechtenis
gewettigd zou zijn.

Tot 28 Maart was de man evenwel verdachte
zoo wei voor den officier van justitie als voo;
den rechtercommissarls, hoewel de minister'
van Justitie reeds twee dagen eerder in deze
zaak aanleiding had gevonden een onderzoek
tegen de brigade Oss te openen.

Wat de handelingen van den wachtmeester
op eigen verantwoording in den aanvanz
van het opsporingsonderzoek betreft, de op~
portuniteit daarvan kan men betwisten, maar
zij werden door de wet gedekt. Zoo bepaalt
art. 97 ten tweede van het Wetboek van Straf-
vordering in dit opzicht ultdrukkelljk; . "Kan
het optreden van de officier van justitie niet
worden afgewacht, dan komt de bevoegdheid
tot huiszoeking toe aan ieder zijner hulp-
officieren" (dus ook aan den wachtmeester
der marechaussee) onder verplichting om van
de ..0nderDl:uti,en handeling onverwijld schriî-
telIJk kennis te geven aan de officier van
justitie". .

Deze schriftelijke mededeeling aan den officier
van justitie is inderdaad, onverwijld .geschied,
doch kon dezen. waar de -hulszoeklng' des
Zaterdagsmiddags geschiedde, niet bereiken
voor Maandagmorgen, zoodat de mededee-
ling van den minister, dat de officier van de
inbeslagneming eerst Maandag kennis had
gekregen van den rechter-comrmssaris die het
weer uit een der dagbladen had, geenszins
zoo verwonderHjk is, als bet in de Kamer
leek.

Wat de aan den zgn. bankier ten laste ge ..
legde feiten betreft, kan in vele gevallen eerst
uit de verhocren blijken of een strafbaar feit
aanwezig, is. Kan de minister of de procureur.
generaal in .den Bosch een andere methode
aangeven, die dan wel moet worden gevolgd,
vraagt de N.R.Crt.
Oqk in het geval .der arrestatle van de

"opzichters werkvérschattîng" werd de arres-
tatie wel IS waar verricht door de mare.
chaus~e, doch de insluiting in het Huis van
Bewar!ng .. had plaats door den rechter.
commlss~r~s op vor~ering van den officier
van J~shtte, na kenmsneming van de stukken
en na verhoor van de verdachten,

Wat betreft de door de minister beweerde I

"onrecbtmaUge arrestatie" in een van de aan-
vang af als civielrechtelijk te onderkennen I
financi~ele kwestie, ..waarbij klaarblijkelijk de
bedoeling heeft voorgezeten door vrijheids-
berooving", aldus zeide de minister verder
"pressie .tot .oplossing der quaestie in een be:
pa~Jde nchhn~ te beïnvloeden''., wijst men er
?no:>op, dat hier van een arrestalle geen sprake
IS geweest. Volkomen in overeenstemming met
he,t bepaal~e in art. 54 van bet Wetboek van
StrafvQrdenng heeft een geleidlnz naar een
plaats van verboor .. plaats gehad, bvoor welk
verhoor staat..een tijd van niet langer dan 6
uur, den tiJd tusschen middernacht en des
morgens 9 uur niet medegerekend. Er is dan
OQk<geenszins tot inverzekeringstelling over.
gegaan en machtsoverschrijding is in geen en-
kei .opzicbt gepleegd.

Voorts wees de minister op "ernstige aan-
wijzingen voor de gegronde verdenkingen" van
mishandeling van een persoon, doch deze mis-
handeling wordt door de marechaussee ont-
kend, terwijl bovendien-zooals de minister
zeide-het onderzoek in deze zaak nog gaande
is. Pijnlijk heelt het getroffen, dat het onder-
zoek in deze zaak niet, zooals te doen gebruike.
lijk is, geschiedt door een rijksrechercheur,
doch door de gemeentepolitie te Oss, hetgeen
nu niet bepaald een waarborg is voor objec-
tiviteit, terwijl daarnaast de vraag rijst, of niet
allereerst de hierbij befrokken districtscorn-
mandant met het gebeurde op de hoogte had
. moeten worden gebracht.

ank bij het onderzoek naar de handelingen
van twee geestelijken is, zooals men het blad
verzekert, niets onregelmatigs gebeurd. Ten
hoogste zou men het uitspelen van iemand
met 18 strafvonnissen als minder tactisch kun-
nen betitelen, doch in Ossche zaken - en hoe
dikwijls ook elders: men herinnere zich maar
den jongen man in de Haagsche zedenzaak en
den hoofdgetuige in de zaak Nijenrode!- zijn
dergelijke getuigen meermalen noodig gebleken
om de waarheid aan het licht te brengen.
.: Van verschillende zljden heeft men in dlt :
·laatste onderzoek de hoofdoorzaak willen
zien van het plotselinge ingrijpen van den
minister, doch in de betrokken kringen meent
men, dat deze veronderstelling niet juis tis.

Daar immers is men veeleer van oordeel, dat
alles afhangt van de vraag, wie de aandacht
van den minister op de verschillende zaken
vestigde. De minister heeft dit bij zijn verkla-
ringen in de Tweede Kamer in het midden
gelaten en heeft alleen gezegd, dat doorhem
ter zake overleg was gepleegd met den
procureur-generaal te 's Hertogenbosch, waaruit
geconcludeerd zou kunnen worden, dat niet
deze het was die den minister inlichtte. In
betrokken kringen is men echter van meening,
dat het wel de procureur-generaal was, die de
zaken bij den minister aanhangig maakte, doch
op instigatie van andere zijde.
Toen slotte wijst men er nog op dat de

minister mededeelde, dat hij de marechaussee
geen zwijgplicht had opgelegd, doch haar
slechts aan dien zwijgplicht had herinnerd.
Het handhaven van dien zwijgplicht echter is
een kwestie van discipline en behoort dus niet
tot de bevoegdheden van den minister van
Justitie, doch tot die van den minister van
Defen-sie of van den inspecteur van het wapen,
zoodat het in dit geval de minister was, die
zich aan machtsoverschrijding zou hebben
schuldig gemaakt.



Waarom geen
enquête?

NA het Kaenerdebat over het Ossche geval,
dat slechts ten deele venhelderend heeft

gewerkt, is het gerucht om deze zaak nog niet
verstomd. Het is opmer-kelijk, dat zich 'hier
tegenstelhngen ver-toonen tussohen een aantal
organen der openbare msenmg en de Tweede
Kamer. Want in ons parlement waren het, na
de verklaringen van minister Goseling, eigen-
lij1kslechts de woordvoerders van de staat-
kundi.g-gere.foI'lffieerde en nationaal-socialisti-
sche f'ractles, die in hun fe'l verzet tegen het
beleid van den minister van Justitie hebben
volhard.

Deze tegenstelling tusschen een deel der pers
en de Karner is mlnder vreemd dan zij op het
eerste ge'zi~ht schijnt. Vóór het Ka-merdebat
was vooral van extrcmistäsche zijde een der-
,gelijke stroom van waarheid en verdichtsel
over deze zaaêc losgelaten, dat de minister
ten dee I e gemakkelijk spel !had. Want
juist omdat zijn tegenstanders tevoren .soms
zoo mateloos overdreven hadden, Ikon hij door
een korte mededeeling van feiten op een aantal
tot nog toe omstreden punten gemakkelijk
winnen. Zoo konden bijv. de beweringen over
de vermeende oneenlgheid tusschen den minis-
t.er en zijn ambtgenoot van Defensie, en over
de nog niet gesloten straf-vervolgdng tegen I
den "banIkier" zonder moeite worden recbtge-
zet, De Kamer in haar geheel is dan ook onder
den han gekomen van !het mlnisterieele betoog.
En diJt des te meer, daar het voor een nuchter
beoordeelaar niet moeüijk was, vast te stellen,
dat de minister- voor zichizelf overtuigd was,
niet alleen te goeder kouw, maar oalk juist
gehandeld te hebben,

Dit alles neemt echter niet weg, dat wat
den fe it e I ij ken gang' van zaïken betreft.
de Kamer !het geheele complex van omstandig-
!heden zeker niet volledag 'kon cverelen. Zij had
niet de 'beschikking over schriftelij'ke stukken
en over dossiers, maar zij moest afgaan op een
mondeling relaas van feiten, dat met kracht
~an overtuiging werd voorgedragen.

Leest men echter de "Handel1n,gen" en
neemt men kennis van sJ hetgeen sindsdien pro
en contra het beleid van den minister in pers-
polemieken is te berde g~brac!lit, dan valt op
een aantal onderdeelen wel een ander licht,
Zoo verklaarde bijrv. de minister, dat hij met
den inspecteur van de Konin~lij>keMarechaus-
see en met den betrokken divisie-commandant
overleg heeft gepleegd aangaande de thans
doorgevoerde mutaties. Natuurlijlk is dit waar,
maar hij ih'Eltraadplegen van de "Handelingen"
blijk.t, dat er niettemin geen voo raf g a and
overleg met deze zelfde heeren over den
eer s ten geruchtmakenden stap van den
minister - !het stopzetten van de opsporings-
bevoegöheld - !heeft plaats gehad. Een dag
d a a r Th a pas heeft name'ldjk de minister, vol-
gens zijn eigen woorden, een bespreking met
de beide veranbwoordelijke Clhefs gehad. Al-
weer volgens de "HIlIndelingen" toonden zij
IZiClh"ont'ret" over de gedragingen van hun
minderen. Gea;ien de inhchtingen, wel'ke de
"N. R. Ct." omtrent de repercussie van het
geheele geval in de Ikringen van de marechaus-
see !heeft verkregen - wij maakten daar on-
langs melding van - moet men zich evenwel
aflwag-en, of de "on.t'zettin'g" der beide chefs
'WeI'kelijk zoo "ontzettend" groot is geweest.

Of de Mini'ster van Justitie tegenover zijn r
ambtgenoot van Defensie al dan niet bevoegd-
heden ZOIU overschreden Ibelblben - de vraag
is van verschillende zijden opgeworpen
'Vormt o.i. geenszdns het voornaamste aspect
van de zaak. Vooral !!JJU gebleken is, dat de
maatregelen met tnstemming van dezen laat-
ste genomen zijn. Vee!! en veel belangrijker
achten wij nadere voorlichting over Ibm bespro-
kene op de langdurige conferentie, welke den
26sten Maart tussehen den prOClUreur-'generaal,
den officier van Justitie en den betrokken
wachtmeester der Koni:nklij'lre Marecha;u;ssee
klaarblijkelijlk heeft plaats gehad.

Dit alles zijn slechts details, die echter de
sfeer waarin dat alles plaats vond kunnen
veI1helderen. Daarnaast 'blijft de vraag be-
staan: of de u r g e TI tie voor de geruchtma-
!kende maatregelen aanwezjg was. Voor die
urgentie en Voor de nood z a a Ik van !het for- I
sche, ongewone ingrijlpen van den Minister ió!iI
het. algemeen, kunnen wij ook nu nog geen
d r I Th gen d e redenen zien. In den tijd, ver-
loopen sinds het K8imerdebat, zijn in pers-
'Organen van versclhHlende richtingen stroo-
men bes'chol\l'wingenmet oude en soms nieuwe
bij'zonderheden over het Ossene geval losge-
!komen. In breeden kring is de belangsteütng
voor de vraag, of de Minislter !hier te hard van
atape! geleopen zou zijn en of Zijne ExceHentie
de brdg'ade-Oss onrechbvaardtg behandeld zou
!he~~en, nog n iet gehuwd. Integendeel. Onge-
t~IJlfeld wordt daarbij !hier en daar ook "poli-
tIek gedreven". Maar daarnaast bestaat er
on~twijifeld ook in breede lagen der bevolking
over het verloop van dit g€'V1lI1een bona fide
gevoel van 'Onbevredigdheid, dat ook na het
Kamer-<ielbat niet is weggenomen,

Nu in deze gelheele affaire nog te veel vra-
gen open blijlven, zou het in ons blad ontwik-
!kelde denkbeeld van prof. mr. C. W. de Vries
van een parlementaire enquête e-en bij uitstek
ibe>vredigende oplossing kunnen bieden. Een
parJ.ementaire enquête-·commissie zal het recht
en den plicht heblben een uitvoerïg onderzoek
door middel va~ verhalen en kennis-neming
~an beschelden !TI te stellen, Reeds tlhans zijon
er te veel wolken van gerucht ontstaan, we-like
met behulp van polem'Ïe'ken niet zullen ver-

dwijnen. Door toepassjng van het parlemen- 'I
tadre reent van onderzoek kan op doeltreffende
en uitetndeljjke wij1zeklaarheid worden ver-
schart.



KERNEN VAN BRIEVEN
Geen _tegenstellingen ver.
scherpen tusschen R.K. en
Protestant,

Een. R.-K. l e ze r te Breda stelt het op
prijs, dat o.a. ons blad er niet aan mede heeft
gedaan om de betreurenswaardtge gebeurte-
nissen in Oss en elders in Brabant in het alge-
meen tot een anti-roomsche actie te verwer-
ken. Inz. noemt het een feit. dat sommige
niet-katholieke bladen zich juist op deze zaken
hebben geworpen, om daarmede anttpathle te
wekken tegen de R.-K. kerk, wellee men ver-
antwoordelijk stelt voor wat enkele ernstig
falende katholieken misdeden.
De Brabander - schrijft inz. - is zeer ver-

draagzaam van aard en in godsdienstzaken
Zeer ruim van opvatting. Nergens worden
andersdenkenden gemakkelijker in het ge-
meenschapsleven opgenomen dan in Brabant ..
'Men ziet dan ook vaak niet-katholieke' amb-
tenaren én officieren blijvend in het Zuiden
hun woonplaats houden, wanneer zij eenmaal
gepensiönneerd zijn. Dit zou men toch niet
doen, als men zich in dit katholiek gewest
onbehaaglijk zou voelen, of als de bevolking
uit een troep immoreele Individuën bestond!

Het wil inz. voorkomen, dat die goede ver-
houding nu tusschën katholieken en niet-
.katholieken, welke toch een zeer waardevol
bezit Is, door de wrijving van delaatste weken
in het gedrang dreigt te komen. Het is nu'
toch reeds zoo ver, dat sommige niet-katholieke
bladen al maar speuren of zij niet den een of
anderen katholiek in opspraak kunnen bren-
gen. Een katholiek blad repliceerde reeds
hierop met veelbeteekenend te antwoorden; dat
men ook wel in staat was om protestantsche
schandalen te onthullen. Hier zijn wij nu toch
waarlijk van beide zijden zonder twijfel op
den verkeerden weg.
Wij hebben in dezen t~~·vóór alles behoefte

'aan een eensgezinde volksgemeenschap en
allerminst aan verdeeldheid, getwist, haat en
nijd. Daardoor kan ons volk in zijn geheel
slechts worden geschaad.

De tijd kan aanbreken, wie weet hoe spoe-
dig reeds, dat katholiek en protestant elkaar
noodig hebben, om te strijden tegen den ge-
vaarlijksten gemeenschappelijken vijand van
onze eeuwenoude volksrechten. Laten wij ons
daarop voorbereiden door ons te oefenen in
onderlinge liefde, achting en waardeering.

BELEEDIGING VAN MINISTER
De Haagsche politie heeft voorts dezer dagen

in een particuliere woning aan de Conradkade
een duizendtal brochures, getiteld "De Oss-
affaire", in beslag genomen. Deze brochures,
welke beleedigende uitlatingen aan het adres
van den minister van justitie bevatten, werden
in bedoelde wornng ter verspreding in voorraad
gehouden.

Het is tot dusver niet bekend, wie, deze
schrifturen heeft gédl'ukt en uitgegeven, doch
ook hiernaar wordt een grondig onderzoek in-
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BELEEDIGINGEN VAN bEN I
MINISTER IN OE

ZAAK-OSS
De justitie grijpt in.

Ter zake van de beleedigingen langs
verschiIIenden weg aan den persoon van
den Minister van Justitie aangedaan,
heeft de Officier van Justitie te 's-Gra-
venhage het noodig geoordeeld in te
grijpen; hij heeft opsporing en verhoor
ter strafrechtelijke vervolging gelast
van de verantwoordelijke personen.

In aanslutting met het bove'llsotaandemeldt
onze Leidsche correspondent:

Op last van den officier 'I'M]) jUI'3,titie te
's-Oravenhage steIt de Leidsclhe politie een
onderzoek in naar den sdJXijvlervanIhet artikel
in Ihet "Nationale Dagblad" van Woensdag
13 April j.l. waartn wordt g'eschreven over de
mutaties bij !het corps marechaussee te Oss,
Het artilkel is getiteld: "De beruchte zeden-
schandalen te Oss" en beticht mr. Geseling
Vain het gerven van onjuiste Inlichtingen aan
de Tweede Kamer.
Het onderzoek betreft verder een brochure,

wellke te Rotterdam is verspreid en voorts
wordt nagegaan <Yf nog andere a:rti!kelen in de
dagbladpers een vervolging wetJtigen.



De zaak-Oss,

De justitie grijpt In.

Terzake van de beleedigingen
minister Goseling aan:

gedaan.

TERZAKE van de beleedigingen,
langs verschillenden weg aan den

persoon van den minister van Justitie
aangedaan in verband met de zaak-
Oss, heeft de officier van justitie te
's-Gravenhage het noodig geoordeeld
in te grijpen en zijn door hem opspo-
ring en verhoor ter strafrechtelijke
vervolging gelast van de verantwoor-
delijke personen.

* .. ..
Men meldt ons nog uit Leiden:
Op last van den officier van justitie te Den

Haag stelt de Leidsche politie een onderzoek
in naar de herkomst van het artikel betref-
fende de mutaties onder het korps mare-
chaussee te Oss, voorkomende in het "Na-
tionale Dagblad" van Woensdag 13 April j.l,

Brochures in beslag genomen.
De Haagsche politie heeft dezer dagen in

een particuliere woning aan de Conrad~ade
aldaar een duizental brochures, getiteld "De
Oss-affaire" in beslag genomen. Deze bro-
chures, welke beleedigende uitlatingen aan
het adres van den minister van Justitie be-
vatten, werden in bedoelde woning ter ver-
spreiding in voorraad gehouden.
Het is tot dusver niet bekend, wie deze

schrifturen heeft gedrukt en uitgegeven"
doch hiernaar wordt door de politie een gron-
dig onderzoek ingesteld.



Een lastereani pagne.
De "N. Venlosche Cour." schrijft o.m.:

In de laatste drie weken heeft het
N.S.B.-orgaan 'n lastercampagne ontketend,
waarvan de oogmerken al te duidelijk zijn.
Onder het motto: er blijft toch altijd wat
van hangen, werd gepubliceerd:
a. een sensatiestuk over maximum 100-
nen van 8 gulden voor werkloozen met 8
kinderen, werkzaam in de Sevenumsche
Peel. Er is geen moeite gedaan deze ordi- I

naire laster na onderzoek door de waar-
heid te vervangen;
b. een eerroovend stuk over zedelooze toe-
standen op een zeepfabriek te Leiden, grof I
beleedigend zoowel voor personeel als lei- I

ding. In enkele gluiperige zinnetjes heeft
men nadien een onopvallend tegenspraakje
gelispeld; .
c. een insinueerende publicatie naar aan-
leiding der Nijmeegsche brochure tegen het
departement van Economische Zaken; de
katholieken worden beschuldigd de baan-
ties OP te slokken (terwijl nota bene, een

Oss und kein Ende,
De "Avondpost" maakt de ballans op van

de afJlaire-Oss en schrijft:

Wij hebben ons met de feestda.gen nog
eens rustig bezonnen op alles wet er ge-
schreven is in de laatste weken over de
affaire-Oss.
Bij die bezinning kwam deze vraag op

den voorgrond:
heeft het roomsch-katho'lieke volksdeel

aanleiding zich inzake dart geschrevene
gegriefd te toonen?
Wij meenen eerlijkheidshalve, die vraag

bevestigend te moeten beantwoorden.
Inderdaad is een dee I van de pers-

artrkelen, d.w.z, zijn de beschouwingen in
enk e I ebIaden, zóó kwetsend geweest.
zóó over de schreef gaand, dat zij tegen-
over een zoo belangrijke g,roep des volks
onverantwoordelijk mogen heeten. Wij
gevoelen ons gedwongen, dit ronduit te
erkennen, nu wij de pers-poleendeken nog
eens, in den geest, aan ons hebben laten
voorbijgaan.
Wij hebben hier met. name - maar niet

alleen - het oog op de fa:scis,tische pers, I
welke het geval h~eft ..ui1igebuit op e~n
wijze. die een dUldehJke demonstratie
vormde van het feit, dat pers-vrijheid
ontaarden kan in een volstrekte bande-
loosheid, en zich kan bedienen VW1 termen
en woordspellingen, die neerkomen op de
fetste beleedigingen. Wanneer wij er alleen I
maar op wijzen, dat de naam van de
maatschappij "OTlganon" itn de fascistische I

pers werd verbasterd tot "orgie-non" -
en dbt terwijl geen sterveling tot dusver'
ook maar eenige rellgleuse in de beweer-
de fei,ten heef>!betrokken! - dan ziet men
daaruit reeds, hoe diep de katholieken zijn
gegderd.
Zonder eendgen twijfel is er tegenover

hen onrecht begaan: dit klan en mag niet
worden ontkend, En er is een volksdeel,
dat over de ka!vholieken bijna alles ge-
looft. I
Hiertegenover staat - en ook daaraan

moeten wij nog eens uiting geven - dat
van roomsehe zijde zèlve elke critiek op
de h"oud~ngvan ll!atholieke personen al te
veel en al te spoedig wordt beschouwd als
te zijn gericht tegen het kathol icisme als
zoodanig. Zoodoende wordt men onbillijk
tegenover anderen. Tegen het volstrekte
misbruik van het woord "anti-papisme"
zijn wij dezer dagen reeds opgekomen,
maar ongetwijfeld is er gelijk dezer dagen
reeds werd gezegd, ook een zeker papis-
me, en dat is ook in deze zaak gebleken.
Wanneer wij dus de belans opmaken,

moeten wij aanstonds een deel der pers-
beschouwingen als onwaar en onwaardig
en diepgrievend voor onze katholieke land-
genooten ter zijde schuiven. Zij hebben
daarover aûle reden tot ernstig beklag.
Tot zelfs in een groet Belgisch blad zijn

feiten inzake Oss vermeld, die in flIagran-
ten strijd zijn met de werkelijkheid.

niet-katholiek benoemd werd! - Red.'
Msb.)
d. de vunzige artikelen over Oss-
De in het buitenland met succes beproef-

de taktiek is duidelijk: men wil in Neder-
land een sfeer van wantrouwen wekken,
gegrond op leugens en verdachtmaking,
maar zoodanig, dat men het gevoel krijgt Het blad houdt vervolgens vol, dat een
te leven te .midden van corruptie.en bedrog, ,aanzienlijk deel" des volks niet is bevre-
zedeloosheId en rechtsverkrachtm~. Waar- igd'door de verklaringen van mjnister Go-
tegenover dan de N.S.B. als flmke en eling die te snel en <te straf" ZO'1l hebben
blaamlooze wreker der gerechtigheid· kan, ehandeld."
worden voorgesteld. Propaganda van de
goedkoopste en schandelijkste soort. Het is,
een beleediging van het geheele Nederland-:
sche volk, dat deze verachtelijke campagne. en wanklank.
geschiedt in de kolommen van een blad,
dat zich "nationaal" noemt. "Ons Noorden";
dat tegenstander was van beperking der'
persvrijheid, verklaart zich ten overstaani
van dit persvuil bekeerd en vraagt breide-
ling opdat de politieke strijd niet tot gang-
sterpeil zal afzakken. "De Gelderlander"
verzocht krachtig regeeringsingrijpen om
aan deze volksvergiftiging een einde te
maken.
Inderdaad, onze volksgezondheid eischt

dat deze afschuwelijke ziektehaard met be-
kwame hand wordt uitgesneden.

In de "Morgen" schrijft "Quaeritur"l

Het was natuurlijk een plechtige Hoog-
mis op Eersten Paaschdag. Natuurlijk een
Mis met drie Heeren. Daarbij een cere-
moniarius, 'n aantal akolythen, een schola
van kleine zangers in rood en wit, met de
groote zangers opgesteld voor een zij-
altaar. En ook op het altaar en in het
priesterkoor eenige feestelijkheid. Het koor
zong de Gregoriaansche mis, zeer verzorgd,
en ieder die naar den zang luisterde kon
gevoelen, dat de plechtigheid van een hoo-
gen feestdag geen vier- of zesstemmige mis
noodig heeft om op de welsprekendste wijze
in den zang tot uiting te komen.
Het zou in zijn geheel een ongestoorde

plechtigheid zijn geweest, als maar niet
bij het slot een gedeelte van de kerkgan-
gers weer niet had gezorgd voor een van
die wanklanken, welke je in de kerk tel-
kens opnieuw moet meemaken als gevol-
gen van hun spitsburgerlijke onnadenkend-
heid. Natuurlijk werd de Hoogmis besloten
met den zegen met het Allerheiligste, en
natuurlijk werd daarbij het indrukwek-
kende ceremonieel gevolgd, zooals dat ge-
volgd moet worden na een Mis met drie
Heeren: de diaken die de monstrans van
den expositietroon neemt, terwijl de cele-
brans voor hem is neergeknield; die ze dan
aan den celebrans overgeeft en zèlf neer-
knielt alvorens de trede van 't altaar af te
gaan. Het is zoo indrukwekkend, omdat 't
zoo duidelijk spreekt van den eerbied, door
den mensch verschuldigd aan den Eucha-
ristischen God, verborgen onder de ge-
daante van brood. Maar nauwelijks heeft
voor de derde maal de bel geklonken, als
een teeken dat de zegen gegeven is, of
daar breekt al het geschuifel los van een
groep aanwezigen die de kerk verlaten. Zij
hebben geen oog voor het ceremonieelop
het altaar, nu in omgekeerde volgorde; zij
kunnen niet behoorlijk geknield blijven tot
het H. Sacrament weer in het tabernakel
is geplaatst en de deuren van het taber-
nakel gesloten zijn. Zij loopen er uit, even
goed langs het altaar naar den uitgang
aan de altaarzijde als naar de achterzijde.
Gewilde oneerbiedigheid? Neen, maar

onnadenkendheid, gebrek aan eerbied en
geloof, gebrek aan godsdienstige bescha-
ving. Een gebrqk, dat zich vandaag zoo en
morgen weer anders toont. Doen we daar
niets teg~n?



NOG ALTIJD: OSS.

"De Telegraaf" ziel geen
anderen uitweg, dan de i',

klaringen van mtiffsier
Goseling vlakweg

te ontkennen.
"De Telegraaf", die de sensatie rond

Oss mede hielp ontketenen, tracht het
slechte figuur dat zij daarmede sloeg"
te verbergen achter een volle pagina van,
vaagheden en eenzijdige redeneertngen.
die voor zich de pretentie opeisenen de
:feiten door Minister Goseling opgesomd
te weerleggen. Veeleer dan ongelijk te
bekennen en in te zien. dat de Ossche
marechaussées inderdaad wel een paar
streepjes over de lijn zijn gegaan, zoekt
het blad er thans zijn heil in om ën den
Minister. èn den Procureur-Generaal ën
den Officier van Justitie in een kwaad
daglicht te stellen Natuurlijk is de Te-
legraaf in alles beter geïnformeerd dan
de Minister en zij ziet er dan ook geen
been in het voor te stellen of in heel de
polltdoneele en [ustltteele hiërarchie
eigenlijk niemand te vertrouwen is ê!-an
alleen de gedesavoueerde marechaussees.
Met vertrouwen springt het blad trou-.

'Mlr.s min of meer ltchtvaardïg om: het
onthoudt het den Minister ook wanneer
die aan de hand der eigen rapporten van
de marechaussée bewijst, dat deze te ver
gegaa:u is, daarentegen is het bereid om
dit vertrouwen wel te schenken aan het
bekende "beestachtige individu". dat in
deze zaak een weinig verheffende rol
çeelt!

De lofzangen OP de marechaussée wor-
den nog eens met grooten nadruk her-
haald. evenals -de insinuaties aan het.
adres van het gemeentebestuur te Oss
Het is jammer dat het blad in deze niet
niet feiten strijdt, maar zich 0.]: de vlakte
der geruchten houdt, anders zou het
ons waarschijnlijk niet moeilijk vallen
om die feiten tot hun ware proportie
terug te brengen zooals wij ook voli~e
week reeds deden. toen een andere ..neu-
trale" zijde nieuw mateliaal dacht aap
te voeren tegen die corrupte ossene .,bo-
venwereld."

De vrijmoedigheid van het Amster-
damsche blad gaat ons echter wat te
ver, wanneer het de Paters-Carmelie-
ten als getuigen tegen burgemeester
Ploegmakers en de heeren pastoors in
het geding brengt. Een der meest voor-
aanstaanden dezer Paters heeft ons
p,rsoonUjk verklaard. dat de zaak-Oss
,:n schandalige hetze" is tegen 'n bur-
gemeester, die zeer veel voor Oss ge
daan heeft, 'n hetze, die- cres te· beden~
keUjker is, omdat zij in wezen nièts
anders is dan ..OOnpersoonlijke wraak-
neming: '

Nog eens wordt tegen burgemeester
Ploegnakers net versleten argument in
het geding, gebracht, dat hij naar buiten
getracht heeft de crtmtnaütett in Oss
te bedekken. Wie zich erop verheft beter
geïnformeerd te zijn dan de Minister. dit
moest toch de geschiedenis van Oss be-
ter Kennen Die moest weten. dat burge-
meester Ploegmakers zich aan 't begin
van zij:l loopbaan als magistraat tot al-
lesbeheerschende taak heeft gesteld. de
crtmmalitett in zijn plaats uit te roeien.
Dat deze burgemeester nachten lang met
zijn politiemannen naar de misdaad ge
speurd neeft en dat het aan het kracht-
dadig doorwtten van hem te danken is,
dat dndelijk dp. knoop der misdaad kon
worden ontward! Mag men het een bur-
semeester kwalijk nemen dat. hij ge-
tracht heeft alle overbodige ruchtbaar-
heid hieromtrent te vermijden?
Op de zes kolommen van tnsmuaties

aan het adres van den Minister en de
hoofden van politie en justitie gaan wij
thans verder niet in Het peil van dit ge
schrijf is te Laag om het in ernst te ne-
men: het is uitsluitend een vlakweg ont-
kennen. dat de Minister de waarheid ge-
sproken heeft Op ~ezag van wat en wie
bliift in het midden Het draaien rond
feiten en geruchten tot men er een

~~kj:a~:~ ren~~d~~r!,~.Z~~e;;o;~~~ll~~~ I

tenminste geen gezag Als er voor .de
.,Telegraaf'" geen andere uitweg mea!'
mogelijk was. dan had het blad er ver-
der beter neetemaal het zwijgen toe kun-
nen doen.
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DE OSS-AFFAIRE
'i:. ,

, ....
Justitie gelast een ver-
volging wegens heleedi-
ging van minister Goseling

Den H a a g, 21 April (Aneta Ra-
dio). Wegens beleedigingen van di-
versen aard aan het adres van den .j

minister van Justitie in verband met
de Oss-affaire, is door den Haagsehen
officier van Justitie ingegrepen. De
opsporing en het verhocren tot een
strafrechtelijke vervolging zijn ge-
last van de hiervoor verantwoordelij-
ke personen. Onder andere is een on-
derzeek ingesteld naar de herkomst
van een artikelover Oss in het "Na-
tionale Dagblad",
Nader vernam Aneta nog dat het

onderzoek hetwelk door de Justitie
is ingesteld wegens beleediging van
minister Goseling in verband met de
Oss-affaire mede betreft een overal
gevente brochure met het opschrift
"De Oss-affaire".

*
Bij het bovenstaande zij onzerzijds nog

aangeteekend dat het ingrijpen der Jus-
titie ten aanzien van een in het "Natio-
nale Dagblad" verschenen artikel, ver-
moedelijk betreft een in het op 13 April
j.l. in het genoemde dagblad gepubliceer-
de reportage waarin een verslaggever
sensationeele onthullingen brengt over
zedenschandalen welke zich in Oss zou-
den hebben afgespeeld. In het bewuste
artikel wordt geconcludeerd, dat de mi-
nister de Tweede Kamer onjuist heeft
voorgelicht in verband waarmede de Op-
stelraad van het "Nationale Dagblad"
onder andere het heengaan van minister
Goseling en van den procureur-generaal
in's Hertogenbosch eischt, alsmede het
onmiddellijk aftreden van burgemeester
Ploegmakers.
Ook "De Telegraaf" heeft zich bij ver-

schillende gelegenheden zeer scherp uit
gelaten over de door den minister gevolg-
den gedragslijn in deze onverkwikkelijke
affaire.
Overigens zij hier opgemerkt dat thans,

na het optreden van den Haagschen of-
ficier van Justitie, kans bestaat op een
volledige openbare behandeling van de
gebeurtenissen in Oss, hetwelk steeds
door hot overgrootc deel der Nederland-
sene on Indische Pers is geëischt.



Vel 44. 89 Tweede Kamer,

AANHANGSEL TOT HET VERSLAG VAN DE HANDELINGEN DER TWEEDE KAMER.

Vragen, door de leden der Kamer gedaan overeenkomstig art. 112 van het Reglement van Orde, en de daarop noor
de Regeering gegeven antwoorden.

Schriftelük beantwoorde vragen.

611. VRAGEN van mevrouw Bakker-Nort betreffen-
de het instellen van een onderzoek naar misbruik
van leidende mannen in inrichtingen van nijver-
heid ten opzichte van vrouwen en meisjes, werk-
zaam in hun bedrijf. (Ingezonden 23 Maart 1938.)

1. Heeft de Minister kennis genomen van het bericht, dat
eenige jaren geleden, nl. in 1934, herhaaldelijk op groote verga-
deringen van de Katholieke J eugdvereeniging zeer ernstig is ge-
k~~agd ~ver misbrl!ik van leide~d: mannen in inrichtingen van
nijverheid ten opzichte van meIsJes en vrouwen, werkzaam in
hun bedrijf?

2. Kan de Minister meedeelen, indien deze klachten omtrent
zeer ernstige wantoestanden bekend waren, of er naar aanlei-
ding daarvan een grondig onderzoek heeft plaats gehad, en zoo
ja, welke resultaten dit heeft gehad? .

AN'rWOORD van den heer Gosellng, Minister van Justitie.
(Ingezonden 22 April 1938.)

1°. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.

2°. Voor een justitieel ingrijpen, waarop - naar onderge-
teekende meent te mogen aannemen - in de tweede tot hem
gerichte vraag wordt gedoeld, zijn noodig zoodanige feiten of
omstandigheden, dat daaruit een redelijk verrnoeden van schuld
aan eenig strafbaar feit voortvloeit. Bij de opsporing is men
grootendeels aangewezen op hetgeen door aangifte en verklarin-
gen bekend wordt. Ook wanneer over gegevens als vorenbedoeld
wordt beschikt, is het vereischte wettelijke bewijs niet zelden
geenszins gemakkelijk te verkrijgen. Een justitieel ingrijpen in
meer algemeenen zin ter zake van misstanden, als in de klachten
bedoeld, zal dan ook in den regel hier geen uitkomst kunnen
brengen. \Vel is den ondergeteekende voor wat betreft een
bepaald ressort gebleken van een kort geleden verkregen ver-
oordeeling in een op zich zelf staand geval en daarnaast van
een vóór eenige jaren ingesteld zeer uitvoerig onderzoek, dat
geen positief resultaat heeft opgeleverd.

Overigens kan worden medegedeeld, dat de Arbeidsinspectie
bijzondere aandacht wijdt aan het vraagstuk van de zedelijk
heid in fabrieken en werkplaatsen en dat ten deze nog nadere
opdrachten zijn verstrekt. Voor zoover dit ligt op het terrein
zijner arnbtswerkzaamheid, blijft ook de ondergeteekende
diligent.

Handelingen der Staten-Generaal. 1937-1938. 11. AanhaDg~e1.

62. VRAGEN van den heer Weitkamp betreffende
het optreden van den te Beilen met de keuring
voor de militie belasten arts tegenover land-
bouwers. (Ingezonden 21 Maart 1938.)

1. Is het waar, dat dezer dagen te Beilen bij de aldaar
gehouden keuring voor de militie landbouwers door een of meer
d~~'met. be~oelde keuring belaste artsen zijn bejegend op een
WIJze, die met alleen voor de betrokkenen doch voor het land-
bouwende deel der bevolking in het algemeen als beleedigend
moet worden beschouwd?
2. Indien de voorgaande vraag in bevestigenden zin wordt

beantwoord, is de Ministar dan niet van oordeel, dat een derge-
lijk optreden, als ZIjnde geenszins bevorderlijk aan de vooral
in de huidige omstandighedsn zoo noodige goede stemming ook
onder de tot het genoemde deel der bevolking behoorende mili-
ciens, hoogst onverantwoordelijk moet worden genoemd?
3. Indien ook deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is

de Minister dan bereid, aan de daarvoor in aanmerking komende
onder zijn Departement ressorteerende functionarissen te doen
weten, dat zij zich van voor de boerenbevolking beleedigende
uitingen hebben te onthouden?

ANTWOORD van den heer van Dijk, Minister van Defensie.
(Ingezonden 22 April 1938.)

1. Het antwoord op deze vraag moet ontkennend luiden.
Vermoedelijk moet de aanleiding voor het stellen van de

vraag worden gezocht in een drietal bijzonderheden, die zich
bij de te Beilen gehouden keuring - welke, behalve voor de
gemeente Beilen, ook voor eenige omliggende gemeenten
diende - hebben voorgedaan. Deze zijn de volgende:

Q,. de keuringslokalen lieten veel te wenschen over;
b. deze lokalen maakten deel uit van een hotel, waarin

verkoop van alcoholische dranken plaats had;
c._ vele keuringsplichtigen gedroegen zich zeer onbehoorlijk.
Wat de lokalen betreft, was voorts de kunstverlichting zoo

slecht, dat de keuringsarts zich verplicht zag, zijn uiterste
be.st te doen o~n de keuring bij daglicht te doen afloopen.
HIertoe moest hIJ menigeen tot sneller handelen aanzetten. Dit
s?uitte. ev~nwel .op moeilijkheden, daar onderscheidene keu-
ringsplichtigen te Beilen een aan onwelwillendheid arenzende
traagheid .. aan den ..dag legden, ten deele nog verergerd door
onhebbelijke ged~agmgen mede als gevolg van drankgebruik.
Daar de aanspormg tot sneller handelen gedurig zonder uit-
werking blee~, ,,:"ashet no~dig sommig~n krachtig toe te spre-
ken. Dat hierhij uitdrukkingen gebeZIgd zouden zijn welke
"voor het landbouwende deel der bevolking in het algemeen
als beleedigend moet( en) worden beschouwd", wordt zoowel
door den keuringsarts als ~oor .den voorzitter van den keurings-
raad met de meeste beslistheid ontkend. De voorzitter heeft
integendeel slechts woorden van lof voor het geduld van den
geneeskundige.
2 en 3. Door het antwoord op vraag 1 verliezen vragen

:3 en 3 haar beteekenis.



MGR~ DEKEN VAN DEN BOER
PROTESTEERDE.

Naar wij nader vernemen, heeft Zaterdag-
middag- Mgr. Deken G. v. d Boer zijn beklag,
in.gediend bij .den Burgemeester wegens het
verspreiden van het Nat. Dagblad.
I Intusschen waren de colporteurs noodge-
dwongen reeds vertrokken.



/ DE INSINUATIES
DUREN VOORT.

Waar haalt deze anonieme schrijver het I
recht vandaan, zijn kwaadaardige fantasie,
die niets hoogenaamd met de feiten te
maken heeft, als waarheid voor te stellen'!
Laat hij eens één voorbeeld geven, dat

katholieke priesters in Brabant de (overigens
in het geheel niet bestaande maar juist met
de katholieke leer vierkant strijdige) opvat-
ting zouden verkondigen, ja practizeeren, dat
de kerk autoritair gezag heeft op alle levens-
terrein en dat zij met name op onoirbare
wijze zich bemoeien zou met het werk van
politie of justitie.
De schrijver in "Het Lib. Weekblad" heeft

de alle perken te buiten gaande vrijmoedig-
heid te insinueeren:

In "Het Liberale Weekblad" van 15 April
verklaarde mr. Wendelaar, voorzitter van de
liberale Tweede-Kamerfractie, zich volkomen
tevreden over het ministeriëele antwoord
inzake Oss. .

Wanneer ik zie, wat deze interpellatie heeft
opgeleverd, dan constateer ik vooreerst dat
de Kamer in overgroote meerderheid over-
tuigd werd door de klare en bondige inlich-
tingen van den minister, dat daarentegen in
sommige persorganen een gevoel van onbevre-
digdheid aan den dag treedt. Hoe is dat te
verklaren?
Hier en daar in de pers kan men de bewe-

ring vinden dat de minister de feiten onjuist
stelde, maar als die bewering waarheid zou
bevatten, dan is toch alleen maar aannemelijk,
dat des ministers ambtenaren hem verkeerd
zouden hebben voorgelicht. Want dat de
minister de feiten anders zou voorstellen dan
ze hem waren medegedeeld is voor iemand,
die mr. Goseling kent, uitgesloten. Welnu,
wanneer de feiten dus in werkelijkheid anders
zijn geweest, dan ze den minister en, door zijn
mond, aan de Kamer zijn medegedeeld, dan
mag men dat noch aan de Kamer, noch aan
den minister wijten. Het zou in dat geval van
belang zijn om thans in alle rust en kalmte
het bewijs te brengen dat de feiten inderdaad I
anders zijn geweest.

De heer Wendelaar gelooft niet, dat men
dit bewijs zal brengen, een verwachting, die I
wonderwel klopt met al hetgeen wij na de
interpellatie gelezen hebben.
Wat de minister zei, aldus de heer Wende-

laar terecht, "was inderdaad zóó klemmend,
dat er geen speld tusschen te krijgen was; dat
kon ook niemand...... vrijwel de geheele
Kamer was overtuigd, dat een eerlijk man er
in geslaagd was zijn beleid te verdedigen."
En de schrijver besluit:

Uit de door den minister opgesomde geval-
len bleek heel duidelijk, dat de brigade Oss
der marechaussee, in strijd met de belangen
van het volk, meermalen buiten hare bevoegd-
heid was gegaan en onnoodig hard was opge-
treden. Dat de minister daaraan een eind
heeft willen maken was niet alleen zijn goed
recht, het was zijn plicht. Zoo zag het de
overgroote meerderheid der Kamer. I
De heer Wendelaar heeft den moed evan

zijn overtuiging en hij teekent die met zijn I
naam. I
Vlak na hem krijgt in hetzelfde weekblad

"een geestverwant" het woord. Deze heer
ver tel t gee n f e i ten, die de heer
Wendelaar vraagt, h ij g a a t fan t a-
see ren. Dat is veel gemakkelijker. Hij
zal de "psychologische sfeer" teekenen. Dat
gaat zoo:

Dit wereldlijk gezag is bovendien in het
Zuiden gewoonlijk samengesteld uit trouwe
zonen der kerk, die reed.s uit overtuiging den
grootsten eerbied koesteren voor de geeste-
lijkheid en zich tot gehoorzaamheid aan haar
verplicht achten.
Het moet tat opmerkzaamheid, en tot ge-

zond wantrouwen dwdrigen, dart;de felle en
sensaeioneele bestraffing van de Os.schema-
reohaussee onmiddellijk is g\evüIgdop de be-
rächten, welke er van gewaagden, dat ook
Ossche geestelijken in een politieel onder-
zoek betrokken. wareri geworden.
Men mag dit geen anti-papisme noemen,

want er bestaat nu eenmaal papisme.

Is het niet diep treurig, dat hier op sluwe
wijze toch wordt geïnsinueerd, wat vies an-
tipapisme zegt, dat nl. katholieke ambtena-
ren niet schromen hun ambtseed te schen-
den? En wat zegt men van de insinuatie, die
daarop volgt en blijkbaar bedoeld is als be-
wijs?
Men mag dit geen anti-papisme noemen,

zegt deze anonieme lasteraar, vermits in zijn
fantastisch brein nu eenmaal een papisme
bestaat, dat gee n kat hol i e k
a a n v a a r d t. En hij besluit:

De opvatting, dat. in protestantscb milieu
hetzelfde ZlOUkurmen gebeuren, bestaat ner-
gens,

Dat deze opvatting nergens bestaat in Ne-
derland, is een gevolg van het feit, dat wij,
katholieken, te fatsoenlijk zijn, om aan onze
landgenooten zonder eenig bewijs de laster-
lijke beschuldiging in de schoenen te schui-
ven, dat zij hun ambtsplicht wel zullen ver-
waarloozen, als hun dat dienstig voorkomt.
Lasteraars als in "Het Lib. Weekblad" te-

gen ons modderen, mochten wenschen wat
van die opvoeding te pakken te hebben.

* *' *
Hij is niet de eenige. In "De Waag" van

16 April vindt men een plaatje, waarop een
mijnheer voorkomt, die blijkbaar mr. Gose-
ling moet voorstellen; het bijschrift luidt:

DE JUSTITIE ONTWAPEND.
Ja maar ....

- Mondje dicht Meveouw; trouwens U
weet heel goed, dat de gerechtigheid onder-
geschdlotis aan het Depaotement van Justitie.

Niemand is ooit ontkomen aan den indruk,
dat er daar in Oss taai en machtig verzet wordt
geboden aan de reiniging van dien Augiasstal.
Dit verzet bepaalt zich niet tot Oss; in

breeden kring heerscht de meerring, dat dit
een zeer specifiek Brabantsch verschijnsel is,
waarin het geestelijk gezag van den roomsch-
katholieken clerus, die daar oppermachtig is,
een rol speelt.
Wij deelen deze meening,
Wij verzoeken echter, ons goed te begrijpen.

Wij denken er niet aan te beweren of te
insinueeren, dat de geestelijkheid de misdaad
steunt tegen politie en justitie. Wel echter
hebben wij den indruk, dat de geestelijkheid
sterk geneigd is alles, wat de geloovigen (en
dat is zoo ongeveer de heele bevolking) betreft,
zelf te bedisselen en te beredderen, en daarbij
liefst geen inmenging van eenig ander gezag ,
heeft.
Dit is trouwens de meer en meer gehuldigde

en doorgevoerde roomsch-katholieke opvatting,
uiting en consequentie van het autoritair
gezag van de kerk op alle levensterrein.
Deze opvatting heeft als zuurdeesem het

roomsche leven doortrokken.,

Deze gemeene insinuatie wordt uitgewerkt
in een artikel, dat tot titel draagt: "Oss en
de macht van den Clerus." Een "bijzondere
medewerker" onthult daar:

Verschillende andere feiten namelijk, wel-
ke zich zou den hebben voorgedaan en wel-
ke ontoelaatbare vergrijpen betreffen, echter
door enkele andere personen begaan, sc h ij-
n e n immers wel degelijk te moeten worden
doodgezwegen, omdat wereldlijke en vooral
kerkelijke machten in ons land, w~lke ster-
ker zijn dan de rnaebt van wart ZUlverrecht
iiiS. zUJlksnoodëg vinden.

De feiten "zouden" zich hebben voorgedaan
en "schijnen" te worden doodgezwegen,
maar ook deze schrijver wacht zich wel,
feiten te noemen.
Hij verzekert met stalen gezicht, dat

"men" te Oss mededeelingen krijgt, "welke
zonder uitzondering onbetwistbare aanwij-
zingen zijn, dat er inderdaad en wel dege-
lijk dingen gebeurd zijn, welke het daglicht
niet kunnen zien, doch dat de hoogste auto-
riteiten - speciaal de clerus - gezegd heb-
ben: deze quaesties gaan niet naar buiten en
daarmee basta."
Men ziet, dat de feiten alweer "aanwijzin-

gen" zijn geworden. Even verder verne-
men wij:

Mocht de wachtmeester nu eens recalci-
trant worden, z'n positie opzij gooien en zeg-
gen: "Het kan me allemaal niets meer sehe-
len, maar ik wil zeggen wad:ik vond", ja, dan
zou er wat kunnen Ioskomen, wamt dat men
raar zou opkijken, wanneer de dossiers wer-
kelijk geopend zouden worden, staalt VIOormij
wel vast.

De "aanwijzingen" .blijken nu opeens te
berusten bij .. " ja bij wien eigenlijk?
Het merkwaardige is, dat "De Volkskrant"

van 19 April er de aandacht op vestigt, dat j
het "Utrechtsch Nieuwsblad" mededeelin-
gen bevatte, die alleen van bedoelden wacht-
meester afkomstig kunnen zijn, zoodat deze
zich aan schending van het ambtsgeheim
zou hebben schuldig gemaakt.
Tot dusver hebben wij nog geen antwoord

op de vraag, wie aan de "N. R. Ct." mede-
deelingen verstrekte, welke werden aange-
diend als van "bevoegde zijde". ' Meer en
meer krijgen wij den indruk, dat de cam-
pagne uit Oss door zeer enkele personen
wordt geleid en dat deze lieden - al of niet
door ambtenaren gesteund - een lawaai
maken als van een heele legerschaar! Het
volk echter weet dat niet. Het wordt over-

I stroomd met 'berichten, die eerder insinua-
Ities moeten heeten, berichten, waarover
meer dan één katholiek het zijné zou kunnen
zeggen, indien ambtsplicht het niet verbood.
Gelukkig, dat intusschen gerechtelijk

wordt opgetreden tegen uitlatingen, die een
beleediging zijn voor het gezag in al zijn
justitieele en politieele organen.



De justitie grijpt in tegen publicaties
over Oss.

de woning ter verspreiding in voorraad
gehouden.
Omtrent deze inbeslagnettting lezen

wij in "De Telegraaf" nog het volgende:
,,De brochure werd eenige dagen gele-

den o.a. te 's-Gravenhage op straat aan-
geboden Blijkbaar had men er lucht van
gekregen, dat justitie en politie ~lang-
stelling voor den tnnoud van dlt ge-
.schrlft nadden, want toen de politie tot
inibeslagneming wilde overgaan, kon
geen enket exemplaar meer "WOrdenacn-
terhaald. De politie bleef evenwel speu-
ren en dezer dagen is zij er in geslaagd
in een particuliere woning aan de C01.-
radkade een duizendtal brochures in be-
slag te nemen. Deze brochures, welke be-
leedtgende uitlatingen aan het adres va.n
den minister van Justitie ronden bevat-
ten, werden in bedoelde woning ter ver-
spreiding in vooraad gehouden."
Het was intusschen g,ebleken, dat de

bewuste brochures te Amsterdam bij een
drukker aan den N.Z. VoorburgwaI zij~l
gedrukt. Toen dit den officl,er van Jus-
titie, mr. dr. J. A. van Thiel, ter oore
kwam, heeft hij de centrale recherche
opdracht gegeven een ondemoek in de
drukkerij in te stellen.
Inspecteur Haye begaf zich hierop met

eenige rechercheurs naar het bewuste
pand, waar de politiemannen honderden
brochures vonden. Voorts troffen ZIij hier
de vormen aan, die gediend badden voor
het afdrukken. De brochures zoowel als
de twee vormen zijn door de politie in
beslag genomen en naar het hoofdbu-
reau gebracht. Tegen den drukker is
proces-verbaal opgemaakt,"

Brochures in beslag
genomen.

Onderzoek bij het N atio-
nale Dagblad".

Zooals wij reeds in een gedeelte van
onze vorige oplage berichtten, heeft de
officier van justitie te Den Haag terzake
van beleedlging van den minister van
Justitie ingegrepen tegen zekere publica-
ties over de kwestie-Oss.
Op last van den officier van Justitie

te Den Haa.g stelt de Leidsche politie
thans een onderzoek in naar de her-
komst van het artikel betreffende de
mutaties onder het korps marechaussee
te Oss, voorkomende in het "Nationa!e
Dagblad" van Wcensdag 13 April j.l.
In dit artikel is den minister van jus-

titie onder herinnering aan zijn eed op
de Grondwet o.m. ten laste gelegd, ,,(lat
de gerechtelijke vervolging wegens onze-
delijke handelingen met minderjarigen
wordt onderbroken, zoodra een geeste-
lijke in het geding is".
De Haagsche politie hooft dezer dagen

in een particuliere woning aan de Con-
radkade een duizendtal brochures, geti-
teld ,,De Oss-affaire" in beslag genomen.
Deze brochures, welke beleedigende uit-
latingen aan 't adres van den minister
van Justitie bevatten, werden in bedoel-



ZEDELIJKHEIDSVRAAGSTUK IN
FABRIEKEN.

De Arbeidsinspectie wijdt er
bijzondere aandacht aan.

MINISTER VAN JUSTITIE BLIJFT
DIUGENT.

Op de vragen van mevrouw Bakker-
Nort betreffende het instellen van een on-
derzoek naar misbruik van leidende man-
nen in inrichtingen van nijverheid ten op-
zichte van vrouwen en meisjes, werkzaam
in hun bedrijf, heeft de minister van justi-
tie geantwoord kennis te hebben genomen
van het bericht, dat eenige jaren geleden,
n.l. in 1934, herhaaldelijk op groote ver-
gaderingen van de katholieke jeugdveree-
nigingen, zeer ernstig is geklaagd over mis-
bruik van leidende mannen en inrichtingen
van nijverheid ten opzichte van meisjes en
vrouwen werkzaam in hun bedrijf.
Voor een justitieel ingrijpen, waarop -

naar de minister meent te mogen aannemen
- in de tweede tot hem gerichte vraag
wordt gedoeld, zijn noodig zoodanige feiten
of omstandigheden, dat daaruit een redelijk
vermoeden van schuld aan eenig strafbaar
feit voortvloeit.
Bij de opsporing is men grootendeels aan-

gewezen op hetgeen door aangifte en ver-
klaringen bekend wordt. Ook wanneer over
gegevens als vorenbedoeld beschikt wordt, is
het ver'eischte wettelijke bewijs niet zelden
geenszins gemakkelijk te verkrijgen. Een
justitieel ingrijpen in meer algemeenen zin
ter zake van misstanden, als in de klachten
bedoeld, zal dan ook in den regel hier geen
uitkomst kunnen brengen. Wel is den mi-
nister voor wat betreft een bepaald ressort
gebleken van een kort geleden verkregen
veroordeeling in een op zichzelf staand
geval en daarnaast van een voor eenige
jaren ingesteld zeer uitvoerig onderzoek,
dat geen positief resultaat heeft opgeleverd.
Overigens kan worden medegedeeld, dat

de arbeidsinpsectie bijzondere aandacht
wijdt aan het vraagstuk van de zedelijkheid
in fabrieken en werkplaatsen en dat ten
dezen nog nadere opdrachten zijn verstrekt.
Voor zoover dit ligt op het terrein zijner
ambtswerkzaamheid, blijft de minister dili-
gent.



ELEEDIGING VAN DEN
INISTER VAN JUSTITIE.

Dat zou eerst Sensatie zijn!

I Of ze het zijn of niet zijn, het "Nationale VERVOLGING INGESTELD TEGEN DEN
Dagblad" van de Mussert-partij onder oe HEER ROST v. TONNINGEN.

) redactioneele leiding van den braven Mr.
Rost van Tonningen wil van de beide In de vergadering van de N.S.B., gisteren
zwaar belasterde pastoors uit Oss rnisda- TI Groningen gehouden, waar het woord
digers maken.' erd gevoerd door de heeren van Geelker-
Van de de beide Ossche pastoors en den en en Rost van Tonningen, deelde de heer

Minister van Justitie vervolgende bladen an Geelkerkenmede, dat toen de heer Rost
staat het Mussertsche blad aan de spits. ran Tonningen redacteur van het Nationaal
Geen wonder dan ook, dat de heer Rost )agblad op het station te Groningen aan-
van Tonningen wegens beleediging van cwam, hem door de recherohe werd meege-
laats~genoe~de zal worden vervolgd, zoo- Ieeld, dat een vervolging tegen hem zal
als gisteren IS bekend geworden. f.0rden ingesteld, wegens beleediging van

r
Intusschen staat, op gezag van een en Minister van Justitie

onguur Oss' type, voor het "Nationale •. .

I
Dagblad" vast, dat de beide pastoors uit
Oss niet alleen zedelooze menschen zijn, .

I
maar ook dat zij in de zonde... volharden
bovendien.
Dat zit zoo.

r

Een katholiek dagblad uit Breda heeft
dezer dagen gewag gemaakt van een on-
zedelijke verhouding van een protestant-
sche burgemeester van een geheel prote-

I stantsche gemeente in West-Brabant.
, Maar deze burgemeester begreep, aldus
het "Nationale Dagblad" waar hij, toen
het geval bekend werd, moest gaan staan.
En hij ging midden in de kerk van zijn

gemeente staan en bekende openlijk schuld
in een publieke biecht voor God en de
menschen.
En dan vervolgt het N.S.B'eesche blad

in koeien van letters aldus:

"Wij willen er echter nog ten aanzien van
de schandalen van Oss dit van zeggen, dat
wij een gelijke houding als die van den
burgemeester van Eethen-Meeuwen toch
zeker ook van geestelijke leiders als de
pastoors van Oss hadden mogen verwach-
ten. Ook hun zou het boetekleed niet
ontsierd hebben. Integendeel, zij zouden
zich tegenover God en de menschen waar-
diger gedragen hebben, temeer als zij na-
dien ook de verdere eonsequenties van hun
schuldbelijdenis gedragen hadden en zich
- minder had het al niet gekund _._ in
een of ander klooster hadden terugge-
trokken.
Dat zij dit niet gedaan hebben, bewijst

hun volharden in de zonde en uit dien
hoofde is ook de weinige eerbied verklaar-
baar, welke thans zelfs tot in de kerk van
Oss voor deze geestelijke ambtsdragers
aan den dag wordt gelegd."

Het is geniaal gevonden van den heer
Rost van Tonningen!
Verbeeld D, twee pastoors uit Oss ko-

men op een en denzelfden dag op den
preekstoel van hun respectievelijke kerk
en spreken voor hun parochianen een pu-
blieke biecht, waarin zij zich beschuldigen
van zonden, die... zij niet hebben bedre-
ven.
Dat zou eerst sensationeel zijn!!
Intusschen schijnt het geen minuut te

vroeg, als een paar goede psychiaters de
hoofdredactie van het "Nation,ale Dag-
blad" in ernstige observatie namen!



UIT DE PERS

DE BERUCHTE PAPEN~
DRECHTSCHE STRAF-

ZAAK EN OSS.
F.EN ACTIE TEGEN DE "TELEGRAAF"

EN "NIEUWS VAN DEN DAG"
GEWENSCHT.

Het "Limburgsch Dagblad" wees op een
andere treffende bijzonderheid. Een dier zeer,
zeer w~inigen aan de linkerzijde, die het I
voor Minister Goseling opnam, was de lei-
der der liberalen mr. Wendelaar, maar toch
öurrde deze nog te zeggen, dat het niet be-
staat öat zoo iets in een protes.antsch mi.
lieu kon gebeuren.
Onze Heerlensche collega, die er ook

steeds krachtig tegen protesteerde dat men
ons Zuiden te slecht voorstelt, wijst dan op
de toch zoo beruchte Papendrechtsene
strafzaak,
Welnu, in dit homogeen protestantsch mi-

lieu heeft zich in het begin dezer eeuw
een toestand ontwikkeld, waardoor het re-
COI'din politie-ijver zooals het te Oss is ge-
signaleerd, met vele. ronden werd geslagen.
Immers terwijl in 't Brabantsehe stadje

s_Jechtséén of twee gevallen van mishande-I
lmg door de marechaussee zijn ter sprake
gekomen, was de eigenaardige methoöe om
verdachten door middel van een flink pak
slaag tot bekentenis te dwingen, te Papen-
drecht ingeburgerd en tot een vaste ge-
woonte verheven.
Maar terwijl de huidige Minister eigen-

hanclig de driftige koe bij de horens pakte,
hield de toenmalige titularis - wij meenen,
dat het Mr. Van Raalte was - de schuldi-
ge politiedienaren de hand zoo lang mogelijk,
boven het hoofd. En hij werd naar beste
krachten ges.eund öoor den toenmaligen
officier van Justitie te Dordrecht die de
klagers zelfs niet t'e woord wilde staan ...
Toen, klom een der slachtoffers in zijn

penhouder en schreef in de nieuwe of oude
Dordtsche Courant, een sappig verhaal, waar
ia hij zijn wedervaren in de marechaussee-
kazerne, opgesmukt met tal van drastische
bijzonderheden, in geuren en kleuren op-
dischte.
Het verbluffend gevolg der onthulling was,

dat de secrijver den bak indraaide wegens
smaadschrift!
Maar toen nam óe lelder der destijds nog

fel rooda S.D.A.P., Mr. P. J. Troelstra, de
zaak ter hand. En toen kwamen' van alle
kanten zooveel klachten los, dat de forsche
conclusie van den interpellant: "De politie te
Papendrecht ranselt stelselmatig alle ver-
èachten uit de volksklasse" nauwelijks voor
weerlegging vatbaar bleek.
lIet eindresultaat was, dat de heele briga-

de verplaatst werd en dat de Officier van
Justitie ontslag nam .....
Van een toch waarlijk niet overtollige

strafvervolging der verdachte poütie-ambte-
'naren herinneren wij ons niets.
En aan persrelletjes dacht niemand. Want

al. speelde het treurspel zich af te Papen-
dreht, er waren toch geen papen bij be-
trokken. En derhalve kon het protestantsche
volksdeel zijn hoofd kalm en rustig neder-
leggen.
Dit alles en nog veel meer in onze pers is

heel goed, maar moet er niet een algemeene
campagne op touw gezet women tegen de
ani-katholieke hetze, welke er nu gaande is?
nan men nu niet verwerkelijken de nood-
za"<<lIUkeactie, dat "De Telegraaf" en "Het
Nieuws van den Dag", N.S.B. en al wat te-
gens ons is, uit onze huizen, café's, scheer-
salons enz., geweerd wordt ? vraagt de
"Nieuwe Venlosche Courant" terecht, Laten
we ons door eigen laksheid en lafheid niet
te veel mishandelen?
Wij willen geen haat en oorlog preeken:

cl'! liefde en goedheid moeten overwinnen.
maar wil dat zeggen, dat we den vijand in
eigen huis moeten halen'? Maakt het Os-
sche geloei ons wakker?

DE FANTASIE VAN DE "TELEGRAAF".

In vele bladen is een foutief bericht ver-
schenen over een - niet gehouden - bis-
schopsconferentie te Fulda. Dat was niet
onverklaarbaar. De "Telegraaf" moest hier
echter de kroon spannen. Daarover schrijft
de "Nieuwe Koerier".

Wij merken op, dat het Amsterdamsch
sensatieblad niet alleen bedoeld bericht
bracht, doch zelfs kans zag een heel ver-)
~lag te p.ubliceeren over het gesprokene
lil een met-gehouden bisschopsconferentie.
In dat volledig verzonnen verslag wenscht

het boulevardblad nadrukkelijk den indruk
te vestigen, dat de redactie voor het ver-
l,rijgen van gegevens uit de (niet gehou-
den) bisschopsconferentie, niet is terugge-
trokken voor de kwade dienstbodemethode:
het oor aan het sleutelgat.
Het Telegraaf-oor zou dus ongestoord

geluisterd kunnen hebben aan het sleutel-
gat van een deur waarachter.. ....... niets
besproken werd.

En toch had het blad dringend "oor-
spronkelijk" copie noodig.
En als de nood het hoogste is, is de jour-

nalistieke onbeschaamdheid en de grove
verbeelding van de Telegraaf het grootst.
Daarom kan het gebeuren, dat men in

Amsterdam kardinaal Faulhaber letterlijk
kan citeeren uit een niet gehouden bis-
schopsconferentie. I
E.n te bedenken, dat er ook in onze om-

gevmg nog katholiken zijn, wier zelfrespect
zoo zeer is ingeschrompeld, dat zij er geen
been in zien om zich door den anti-papisti-
schen stokebrand te laten "voorlichten".
Wie eergevoel heeft en bovendien niet

beetgenomen wenscht te worden, dult een
der~el~k plag ll,ietm Z!-j.~ ;uap~jl!,e~ç1.

STEU T DE
KATHOLIEKE PERS.

Tot de beate propagandisten voor de I
katholieke pers 'behoorden steeds de R.K.
Handelsreizigers. Hun orgaan "St. Christof- j
fel" herinnert hen nog eens aan deze taak
naar aanleiding van de affaire Oss, en richt I
zich speciaal tegen die handelsreizigers die, I
i.p.v. de katholieke pers te steunen, naar een
ni:et-katholiek blad grijpen.
Het orgaan schrijft:
Veel is er de afgeloopen week te doen

•geweest over allerlei f'raaiïg'heden, die zich
in dit Brabantsche fabrieksstadje zouden
'hebben afgespeeld.
In 't verleden heeft dit plaatsje al meer-

malen in een kwaden reuk gestaan en van
reeenten datum hebben de gedragingen van
een fabrieksdirecteur er nu niet bepaald toe
bijgedragen dien kwaden reuk te doen ver-
vliegen.
Maar of de maat nog niet vol genoeg, en

Oss nog niet veloende zwarte plek op de
landkaart was, lanceerde zekere pers het
bericht, dat de autoriteiten vervolgingen
tegen hooger geplaatsten zouden beletten
ja, zelfs in strijd met hun ambtseed geeste-
lijke personen, die zich op bepaalde wijze
ernstig zouden hebben misdragen, expresse-
lijk aan den burgerlijken rechter zouden ont-
trekken,
Men weet wat van al <dezeaantijgingen

na de interpellatie-Drop in de Tweede Kamer
is overgebleven.
Sensatie van een verwilderde pers, die er

niet tegen op ziet de dolste geruchten te
verspreiden, schreer de Maasbode.
Voorop het orgaan van Mussert, gewend

als 't is, dagelijks kolommen vol volksver-
giftiging te leveren.
Maar niet minder deed 't "De Telegraaf".

Dat blad gnuifde, nu 't geestelijken van de
Katholieke Kerk betrof, en een katholiek
minister blijkbaar het recht een halt toeriep,
om toch vooral maar te zorgen dat de be-
weerde schandalen. niet aan 't licht zouden
komen. ]i::n het Amsterdamsche sensatieblad
liet den in zijn dienat staanden rijmelaar
Clinge Doerenboa een "fraai" vers erop ma-
ken! En de lezers gnuifden mee. Wat was
Nederland toch verdorven en vooral die heele
roomsche kliek!
Waarom we dit ook in ons orgaan even

aanroeren?
Wel, omdat er 'helaas nog katholieke han-

delsreizigers zijn, die 't boulevardblad lezen,
werkelijk lezen en aan den trein te koop
vragen.
Gaan hun oogen nooit open? Ook niet na

't geval O~s? Dan zijn ze erger dan de men-
schen van "De Telegraaf", dan hooren ze in
onze gelederen niet thuis.



* *
*

DE jongste verklaringen van minister
Goseling betreffende de affaire van

Oss mogen op het moment, nadat zij wa-
ren uitgesproken, de groote meerderheid
der Tweede Kamer hebben bevredigd, -
met de publieke opinie is zulks niet het
geval. De door den minister aangevoerde
argumenten voor de maatregelen tegen de
maréchaussée zijn in den loop der laatste
weken in de Nederlandsche pers stuk voor
stuk op hunne waarden getoetst en als
resultaat daarvan nagenoeg alle als on-
gegrond gedisqualificeerd.

Het is niet verstandig deze zaak slechts
als een politiek relletje te zien, hoewel het
feit, dat de politiek er zich aanstonds
meester van maakte, de aspecten aanmer-
kelijk vertroebelt. De omstandigheid dat
de nationaal-socialistische pers de détails
der affaire het eerst in het publiek bracht .
en krachtig de groote trom roerde, heeft.
sommigen op de gedachte gebracht dat de
zaak-Oss uitgevonden is om de democratie
te ondermijnen. Zoo beging bijvoorbeeld
het "Bat. Nieuwsblad" de fout haar te
kenschetsen als een door de n.s.b. tot oli-
fant opgeblazen mug met het uitsluitend
doel het huidige Regeeringssysteem een
trap te geven. Nu zal het "Nationale Dag-
blad" inderdaad deze aangelegenheid niet
op zulk een opzienbarende wijze hebben
gepubliceerd om de democratie van dienst
te zijn. Maar men bewijst haar nog min-
der een dienst, wanneer men de affaire
tracht te bemantelen of te verbloemen.
Want de kracht eener gezonde demoeratie
schuilt juist in de volledige openbaarheid
en rechtszekerheid zonder aanzien des per
soons. Of deze factoren in de bedoelde
zaak ten volle tot hun recht zijn gekomen
is aan ernstigen twijfelonderhevig. De
mededeelingen van den minister waren
vaag en onvolledig, - ja erger: de mi-
nister schijnt niet geheel juist ingelicht
geweest te zijn. Een vooraanstaand blad
als de "Nieuwe Rotterdamsche Courant",
dat men toch waarlijk niet van nationaal-
socialistische sympathie verdenken zal,
en dat in delicate aangelegenheden als'
deze nirnmer over één nacht ijs pleegt te
gaan, heeft het meerendeel der ministe-
rieele argumenten als ondeugdelijk afge-
wezen. De huiszoeking bij en de
arrestatie van "den bankier" te Oss
blijken nu bijvoorbeeld volkomen door
de wettelij ke bepalingen gedekt. En
ook bij het onderzoeken naar de hande-
lingen van twee geestelijken is, zooals de
"N. R. Crt." verzekert, niets onregelma-
tigs gebeurd. Het was de plicht der maré-
cha ussée datonderzoek in te' stellen naar
zeer ernstige geruchten, welke welis-
waar later onjuist bleken te zijn, maar die
toch in elk geval het afnemen van een
verhoor voldoende rechtvaardigden. Het
blad heeft bij vele autoriteiten zijn Iicht
opgestoken over deze zaak en kan niet
anders dan tot dèze conclusie komen:

"In volkomen tot oordeelen bevoegde
kringen blijft men dan ook, ook na de
verklaringen van den minister, van
oordeel, dat ook al zou misschien hier
of daar door de maréchaussée minder
tactisch zijn opgetreden, door de leden
der brigade Oss geen dusdanig ernstige
fouten zijn gemaakt, dat daardoor de
ministerieele maatregelen zelfs ook
maar ten deele zouden zijn gerecht-
vaardigd."

Aldus de slotsom in de "N. R. Crt.",
die door het oordeel van de meerderheid
der Moederlandsche pers volkomen on-
derschreven en bevestigd wordt, ook al
twijfelt bijvoorbeeld de R. K. "Tijd" aan
de "échtheid" dier "bevoegde kringen".

Het is begrijpelijk dat de Roomsch-
Katholieke pers den minister zooveel mo-
gelijk tracht te steunen, maar een blad als
de "Tijd" bezit toch nog voldoende wer-
kelijkheidzin om mede aan te dringen up
eene enquête, die het volle Iicht over deze
aangelegenheid werpen zal.

Jammer genoeg heeft men in sommige I ")
kringen de zaak niet alleen in den sfeer I

van de politiek maar ook in dien van den
godsdienst gebracht. Zoo wordt openlijk
beweerd dat de Katholieke minister de
twee Ossche geestelijken "natuurlijk"
door dik en dun, tegen beter weten in,
sauve~ren wil. Wij hebben voldoende ver-
trouwen in de ministerieele integriteit om
een dergelijken aanval als onwaarachtig,
en bij voorbaat lasterlijk te kenmerken.
Wanneer de wachtmeester der maré-
chaussée te Oss, de Gier, die het onder-
zoek' tegen de twee geestelijken leidde en
die zelf als een goed Roomsch-Katholîek
bekend staat, objectief en eerlijk genoeg
was om, toen daar aanleiding toe bestond,
deze priesters het pijnlijke van een on-
derzoek niet te besparen, mag men wel
aannemen dat een Staatsman, die zooveel
grootere publieke verantwoordelijkheid
draagt, zich niet zal laten leiden door mo-
tieven welke schadelijk voor het algemeen
belang en voor rechtszekerheid moeten
worden geacht.

*
*

Van andere zijde is de vraag gesteld
waarom de geestelijke overheid, die vol-
gens een artikel van mr. Marchant in
"Het Noorden" reeds lang op de hoogte ,
van de zedenschandalen was, niet veel
eerder heeft doen ingrijpen. De leider der
R. K. jeugdbeweging, Mgr. Frencken gaf
daar in een persgeprek met het "Dagblad
van N. Brabant" een zeer afdoend en op-
merkelijk antwoord op, Wij publiceeren
den tekst van dit interview heden onder
de rubriek "Nederland" en mogen den le-
zer daarheen wel verwijzen"). De conclu-
sie die men er uit trekken kan is deze:

dat er op het gebied der zedeloosheid in
Nederland overal zeer ergerlijke wantoe-
standen bestaan;
dat deze situatie aan de Regeering reeds

sedert jaren bekend kon zijn;
en dat er desondanks niet is ingegre-

pen.
Om welke redenen? Omdat men in dien

toestand behagen schept misschien? Na-
tuurlijk niet. Wij vermoeden, dat de Jus-
titie - hoewel van de feiten op de hoogte
- nimmer het bewijs dezer zaken in han-
den heeft kunnen krijgen. Dit is begrij-
pelijk. Want geen justitieel ortderzoek is
moeilijker dan: dat in een zedenschan-
daal, waar immers iedere eventueele ge-
tuige alleen door zijn aanwezigheid bij
het delict practisch al medeplichtig wordt
en dus maar het liefst blijft zwijgen. De
wettelijke, normale methoden van Politie.
en Justitie stuiten hier bij voortduring op
de onmogelijkheid om de juistheid der
geruchten en verklaringen te verifiee-
ren. Mag men uit dezen hoofde nu de
rotting maar voort laten bestaan? Mag
men dit verderf, tot schade van ons ge-
heele volk, maar voort laten woekeren,
alléén omdat er tóch niets tegen te
doen valt!?
Wij meenen van niet.
Maar dan zij n ook bij zondere en dras-

tische maatregelen noodig. Dan moet
men doortastende gezagshandhavers als
de maréchaussée van Oss niet désavou-
eeren wanneer zij minder "tactisch" zijn
dan de beleefde agent die Uw verloren
beursj e terugbrengt of het verkeer regelt
in het vacantiedurp.

* *

Minister Goseling heeft, naar het ons
toeschijnt, twee ernstige fouten gemaakt.
In de eerst plaats heeft hij zich niet vol-

doende juist laten voorlichten en daarom
in de Kamer argumenten aangevoerd, die
thans voor het forum der publieke opinie
door nagenoeg de geheele pers ontze-
nuwd zijn.
Dit wijst op een te vluchtig onderzoek

van den minister en een zich te sterk Ia-
ten leiden door verkeerde adviseurs.

In de tweede plaats heeft Z. Excellentie,
toen hij de .rechtszekerheid wilde veilig

Gepubliceerd in het derde blad van
heden, pag: 3, kol. 1.

stellen door het désa veu van een zeer
krachtig. ingrijpend corps, dat zich niet
zoo héél precies aan de voorschriften van
voorzichtige tact hield, de rechtszeker-
heid juist v e 1'1 '" 11~ t, dewijlonder
deze omstandigheden .wèl de Toon de
Soeps achter de tralies komen, maar
n iet de door een haag van geld en
vriendjes omgeven machten, die zonder
forsch ingrijpen nooit te vangen zijn.
Wamleer een vrucht aan de buitenzijde

verontreinigd is kan men haar gemakke-
lijk volgens beproefde en beschaafde me-
thoden heel netjes weer opdoffen.

Maar wanneer de kern rot blijkt heeft
men een mes noodig.

* *

Intusschen is, blijkens een gisteren ge-
publiceerd telegram, thans door de Justi-
tie beslag gelegd op bepaalde publicaties,
waarin zeer vèrgaande beschuldigingen
tegen bij de affaire betrokken personen,
en niet het laatst tegen den minister,
werden geuit. Zij laten doorschemeren,
dat verschillende autoriteiten de hier en
elders geconstateerde fouten opzettelijk
zouden hebben gemaakt om de daden van
geloofsgenooten of machtige vrienden in
bescherming te nemen.

Wij merkten reeds op, dat naar onze
meening in deze zaak door de verant-
woordelijke ministerieele instantie ernsti-
ge fouten zijn gemaakt, maar dat wij
haar integriteit niet in twijfel willen of
kunnen trekken. Men schoot hier schro-
melijk te kort, doch dit valt eerder te wij-
ten aan verkeerd inzicht en zwakheid van
beleid dan aan oorzaken van corrupten
aard.

Het valt te hopen dat dit ingrijpen
der Justitie geenszins slechts leiden zal tot
het vaststellen van het naar onze meening
niet discussiabele feit, dat de minister te
goeder trouw gehandeld heeft, maar' dat
tevens nu eindelijk eens in de rechtszaal
het volle licht der waarheid over de ge-
heele affaire valt, los van alle politieke
en godsdienstige' geschillen. Indien dit
niet geschiedt, wanneer de erkenning uit-
blijft dat de ministerieele maatregelen
tegen de maréchaussée en de argumen-
ten daartoe op een betreurenswaardige
misvatting hebben berust, zal het booze
gerucht verder en verder gaan, tot schade
van het Gezag en tot vreugde dergenen
die zich aangenaam wentelen in een voor
de Justitie langs de "beproefde tactische"
wegen onbereikbare poel van ontucht en
verderf.



t NOG STEEDS .••

Ook "Het Volk" blijft zijn aandacht wijden
aan de kwestie-Oss.

I
Dat is zijn goed recht, als het meent daar-

door het algemeen belang te dienen.
Maar de kwaliteit van hetgeen het socia-

listisch orgaan ten best geeft gaat er niet op
vooruit.
Onder betuigingen van eerbied voor het

werk der geestelijkheid en van afschuw voor
de weerzinwekkende methoden van het
"Nationale Dagblad" gaat de Arbeiderspers
zoo ongeveer denzelfden weg op.
Dan is de houding van het N.S.E.-orgaan,

hoezeer deze ieder eerlijk man tegen de
borst moet stuiten, haast nog m~er ac-:
ceptabel.
Wil men meer inlichtingen van den minis-

ter, men trachte ze te krijgen, maar de weg
daartoe lijkt ons niet, dat men een "specialell
verslaggever" als 't ware op het spoor van
de Ossche geestelijkheid zet.
Het lijkt wel, of ook voor "Het Volk",

evenals voor het "Nationale Dagblad", de
"geestelijke" kant van de Ossche kwestie de
. hpofdschotel is geworden.

En dat terwijl het blad toch heel goed
weet, dat zelfs van den minst gefundeerden
laster altijd iets blijft hangen, zelfs na de
meest eclatante veroordeeling van den las-
teraar.
Dat moet juist iederen weldenkende in

dergelijke gevallen tot de grootste voorzich-
tigheid en passende terughoudendheid
manen.

=======================-
UIT DE PERS.

Nog steeds gerucht •••
Het "Huisgezin" schrijft o.m.:

Het gerucht om Oss is nog niet verstomd,
constateerde een onzer bladen dezer dagen
terecht; of het nog welooit verstommen
zal, mag men zich afvragen, als men op de
onzuivere bron let, waaruit al dat gerucht
voorkomt.
Nu doet "De Telegraaf" den volke kond,

dat de "feiten" de rede, waarin minister
Goseling in de Tweede Kamer rekenschap
gaf van zijn beleid - zoo, dat behoudens
de vooringenomenheid ieder lid der Kamer.
was bevredigd - dat de "feiten" die rede
hebben weerlegd.
Wie dit stuk, benieuwd naar de "feiten"

inziet, komt al dadelijk tot de conclusie,
dat het verwijt van eenzijdige voorlichting,
door het Amsterdamsche boulevardblad tat
den minister - ten onrechte - gericht, op
het blad zelf - maar dan met alle recht -
van toepassing is.
Het is ook van deze publicatie duidelijk,

voor ieder, die iets van de Ossehen verhou-
dingen kent, dat zij als alle voorafgaande
in dat blad in hoofdzaak steunt op inlich-
tingen van een zijde, die meer "partij" in
de kwestie is, dan welke andere ook!



Wordt het onderzoek uitgebreid'?
(Van onzen correspondent)

's G r a ven hag e, 17 April. De Maasbode
blijkbaar officieus geïnspireerd, trekt van leer
tegen de weerleggingen, die de N.R-Crt dezer
dagen publiceerde van het betoog, dat minister
Goseling in de Tweede Kamer over de zaak
Oss hield. Het blad ziet daarin een zijdeling-
schen aanval door "officieren van de marechaus-
.sec" legen den minister. Het schrijft:

Nu komt "van bevoegde zijde" repliek op I,

de regeering in ... de krant.
De "bevoegde zijde" beslaat, of de "N.R.

Crt." pleegt mystilicalie. I

Zoo zij bestaat, kan men daaronder alleen
verstaan officieren van de marechaussee.

En verder: .
Nu van tweeën één: de bevoegde zijde van

de "N.RCrt." bestaat niet, of de bevoegde
zijde maakt zich schuldig: aan gezag~onder.
mijning, dic even lafhartig ~Is kras IS.

De overheid kan dit met dulden: het
schijnt ons noodzakelijk, dat zij van haar
bevoegdheid gebruik maakt, om of de my~·
tificalie in de "N RCr!. '. te ontmaskeren of
degenen, die dit staaltje van gezagsender-
mijning pleegden, tot de orde te roepen.
Geen laud en geen overheid kan zooiets
straffeloos dulden; het kan zeker niet in
een land als het onze, waar de publieke
zaak publiek benadeeld worden _kan en I~
dit gevalook publiek benandeld IS, waar dit
geschieden moest, nl. in het parlement.
Het zou ons leed doen indien inderdaad

chefs der marechaussee zoo zouden zijn op'
getreden, als de "N.RCrt." insinueert.

Want dit zou er op wijzen, dat er dan,
behalve in de lagere ook in de hoogere
rangen van dit politiecorps begrip voor
evenwicht moet worden bijgebracht.

De verhouding tusschen overheid en mare-
chaussee is dus blijkbaar door de Ossche
affaire ook reeds vertroebeld. Men vertrouwt
elkaar niet meer hetgeen ons bovendien nog
bleek, toen bij een bezoek van een particulier
aan een officier der marechaussee, door de
politie UIt de plaats, waar deze officier woon-
achtig is, in Amsterdam werd geinformeerd
aan wien de auto toebehoorde waarmede deze
bezoeker voor het huis van de marechaussee
was gearriveerd. Men bespionneert dus blijk-
baar het doen en laten der officieren.

De zedelijkheid in de bedrijven

Het Dagblad van Noord Brabant en Zeeland
Cr.·k) heeft naar aanleiding van een vraag van
De Avondpost, wat de Brabantsche geestelijk-
heid had gedaan om de onzedelijke toestanden
te Oss en elders te bestriidenl een nerszesnrek
'" ilUÏ11Ct tien -:>m::mcr "tl1i;ClT -glTJal(cr (ltr1.·1C
Jeugdbeweging, mgr. F. Frencken:

"De toestanden te Oss, aldus mgr. Frencken,
zijn ons sinds lang bekend. Reeds in een en-
quête, door ons in 1930 ingesteld en in "Dux"
orgaan van het R..K. Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding gepubliceerd, is van
de onzedelijke verhoudingen op de fabrieken
van Zwanenberg melding gemaakt. Maar niet
alleen van deze fabrieken. Van tal van bedrij-
ven uit geheel hel land waren gegevens ver-
zameld. Dit is ons eerste werk geweest. We
wilden weten hoe het in de werkmiddens van
ons land met de zedelijkheid gesteld was. We
stelden ons niet tevreden met een oppervlakkig
onderzoek, maar vaardigden daartoe vertrouw-
de goed onderlegde meisjes af of wisten ver-
trouwenspersonen in de te onderzoeken be-
drijven aan het werk gesteld te krijgen,
die ons volkomen betrouwbare en verant-
woorde rapporten hebben verstrekt omtrent
de toestanden op fabrieken, kantoren, winkels
in den landarbeid en het hotel-, café- en restau-
rantbedrijf. De resultaten dezer enquêtes
hebben wij daarna met opzet gepubliceerd in
Dux en later OP onze verschillende eongressen
behandeld, om -de aandacht der overheid erop
te vestigen en om de openbare meening
wakker te schuden,

Er waren echter eenige groote bezwaren, j
waarmee we rekening moesten houden. We
ondervonden steeds, dat er door het publiek
zoo gemakkelijk gegeneraliseerd werd ten
aanzien van het Iabrieksrneisje. Men dacht
maar al te gauw, dat alléén fabrieksmeisjes
niet deugden, een opvatting, waardoor recht-
streeks die fabrieksmeisjes zelf getroffen

werden. En dit, waar de toestanden op kan-
toren en in winkels zeker zoo erg waren en
nog zijn.

Een ten minste even groot bezwaar was, dat
wijlonze activiteit zich bij voorkeur bewoog i~
het katholieke zuiden, de idee ging postvatten,
alsof het' alleen in Brabant zoo onzedelijk toè·
ging. Nu, als iets minder waar is, dan is het wel
dit. We beschikken ook over zeer nauwkeurige
gegevens over de toestanden in fabrieken, kan.
toren, warenhuizen en winkels, het hotel- en
restaurantbedrijl van boven den Moerdijk en
aldus mgr. Frencken, ik aarzel niet te verklaren:
dat de toestand daar zeker niet minder slecht is
dan in het Zuiden. Dat echter wel Brabant en
niet hetNoorden over de tong gaat is te wijten
aan het feit, dat 6rahantden moed gehad he.ell
de roUe plekken openlijk aan te wijzen, terwijl I

die boven den Moerdijk angstvallig worden be-
dekt gehouden of niet worden gekend.

Nu kan men vragen: Wat deedt ge met die
verzamelde gegevens? Hadden ze daden tot
gevolg?

Zooals ik reeds zei, aldus mgr. Frencken,
hebben wij bij elke geboden gelegenheid de
overheid op de hoogte onzer bevindingen
gesteld. Waar officieele personen op onze bij,
eenkomsten en eongressen verschenen, hebben
wij telkens openlijk op deze feiten gewezen.

Verscheiden malen hebben wij de politie
rechtstreeks van te bewijzen feiten op de hoogte
gebracht, terwijl wij in voortdurend contact
stonden en nog staan met de Arbeidsinspectie.
Daarbij hebben wij herhaaldelijk moeten onder-
vinden, dat het hoogst moeilijk is het voor
de rechtbank noodzakelijke bewijs te leveren,
wijl in fabrieken, die werkelijk slecht zijn,
nooit getuigen te vinden zijn, ja men zelfs
niet ertegen opziet meineed te doen. Outmoe-
digend is het verder, wat herhaaldelijk is
voorgekomen, dat bij ingrijpen der Arbeidsin-
spectie om schreeuwende werkomstandigheden
te verbeteren, de betreffende patroons werden
vrijgesproken wegens "overmacht".

Meermalen hebben wij ons met de ons
bekend geworden feiten tot fabrikanten en
directies van bedrijven gewend, hun alle ge·
wenschte inlichtingen verstrekt en zijn we
hen behulpzaam geweest bij het treffen van
maatregelen en dit alles met heel gelukkige
gevolgen, waarvoor de betrokken werkgevers
ons nadien ten hoogste dankbaar geworden
zijn. Op dit oogenblik is dan ook op het
eerste gezicht reeds vast te stellen, waar de
Katholieke Actie werkzaam geweest is en waar
niet. De toestanden zijn enorm verbeterd. Op
de meeste fabrieken van Brabant is het op
den dag heden zoo gesteld dat het Iabrieks-
meisje niet meer in gevaar is, zeker niet meer
binnen dan buiten de fabriek.

Tot zoover betreft het de directe actie der
katholieke jeugdbeweging in de bedrijven zelf.
Hier reeds mag de vraag gesteld worden:
Wat is er van andere zijde gedaan om aan
de ongewenschte toestanden op kantoren, in
fabrieken en werkplaatsen een einde te maken ?
Alleen de Katholieke Actie onder lelding van
katholieke geestelijkheid is hier positief op-
getreden !"
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REGEERING EN DE
MAREC,HAUSSEE
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De. minister over ~ss
Tweede Kamer legt

antwoord
van den minister, Maandag gegeven be-
vat eigenlijk in ieder woord pijnlijk~ on-
zekerheid.

De verhouding tusschen gemeentebe-
stuur en maréchaussée is hier ook in het
geding. Er is reden te vragen of men zich
moet verwonderen' over de herbenoeming
van den burgemeester en of er verband
bestaat tusschen deze herbenoeming en
het optreden tegen de maréchaussée.
Lag in de verhouding tot het gemeente-

b~stuur aanleiding tot het buiten wer-
king stellen van de brigade, zoo ja, hoe
lang was dan die slechte verhouding be-
kend en hoe denkt de minister nu verder
betere. verhoudingen te waarborgen?
De ll1terpellant herinnerde vervolgens

aan de vele beschouwingen in de Neder-
lan.~sche pers, waaraan hij zoo sober mo- -

Op het Binnenhof was het merkbaar gelijk, naar hij aankondigde, eenige op-
dat er dezen middag in het parlement iet~ merkir:gen wilde vastknoopen, zonder
bijzonders te doen was. Bij den ingang sensatie en zonder beschuldigd te willen
stonden nieuwsgierigen het aanrijden en worden van anti-clericalisme. Men moet
komen aanloopen der Kamerleden gade te echter bepaalde gedragingen niet zonder
slaan en fotografen deden herhaaldelijk meer op bepaalde overwegingen pogen te
hun werk, Ook voor de publieke tribune verbloemen of aan de openbaarheid te
was een belangstelling, welke de capaci- onttrekken.
teit verre overtrof. Voor het zuiveren van de z.g. onder-
Toer: ~e heer Drop het woord verkreeg wereld heeft de maréchaussée lof en on-

om minister Gosellrig, die alleen achter derscheiding gekregen, nu zijn een ban-
de regeerirtgstafel had plaats genomen kl " "
over zijn beleid in de Ossche zaak te in~ Ier en een industrieel gearresteerd. De
terpeleeren, waren beide tribunes dan ook eerste is losgelaten, de arrestatie van den
overvol en ook de Kamer was vrijwel vol- tweede zou consequenties kunnen hebben
tallig opgekomen. ~?or notabelen en mogelijk voor geeste-
De interpellant stelde de volgende vra- lijke ambtsdragers. Indien de berichten

gen, welke hij uitvoerig toelichte: dienaangaande juist zijn en waarheid
1. Welke zijn de niet wel te verant- bevatten, is de toestand daar toch beden-

woorden uitingen in sommige persorga- kelijk. In "De Tijd" wordt al geschreven,
nen, die tegenstellingen hebben gescha- .dat de maréchaussée maar één zaak en
pen tusschen de brigade der Koninklijke dat bij vergissing, tot oplossing heeft' ge-
Maréchaussée te Oss eenerzijds en andere braent en verder louter vergissingen heeftbegaan. Hij werd het eerst gnnengd, na halforganen van bestuur en politie anderzijds Febru . . d t f k t d f

Ik kk ' Onzekerheid In de Iustttre heeft onrust an, In e s ra zas egen en a-we er aanwa - ering niet kan worden ge- brikant te Oss. Deze zaak heft haar nor-
duld? veroorzaakt. Het Nederlandsche volk maal verloop. Het vooronderzoek is al
2. Sinds hoelang is uit verbalen en rap- .wenscht gelukkig niet, dat met tweeërlei behoorlijk gevorderd en aan ontslag uit
porten gebleken, dat bij het opsporlngs- maat wordt gemeten. Daarom is open- de voorloopige hechtenis van den ver-
onderzoek door de Kon. Maréchaussée te hartige opening van zaken zeer noodza-, dachte is nimmer g~dalcht.
Oss methoden werden toegepast, waardoor kelijk. In dezen heeft de brigade een lofwaar-
rechtmattge belangen van burgers op Antwoord dige activiteit aan den dag gelegd. Een
pijnlijke wijze werden geschonden zoodat I der slachtoffers had moed gevat en ging
het onverwijld geboden was, maatregelen \ ,1o.'I.~n\ste. Go. "'.e '\.\. -0.. '<!o, ="."''''~ wien naar de polrtie. Toevallig kwam ze bij de
te nemen om het vereischte evenwicht te \ mmiddels de mll:llster van Defe!1s1e n~D maréchaussée en niet bij de gemeente-herstellen ? . plaats genomen, 111 ademlooze stilte aan :J!.Y!,"ze.

3. Welke bepaalde feiten, gebeurtenis- gehoord, ~as dankbaar over de zaak-Os~ Anc;ieZ'8 ~Géftf'Ejvn 1':n ocu... .,,-__~
sen of gedragingen hebben aanleiding ge- z~o spoedig te. kunnel~ spreken. Natuur- hebben met ueze zaak niets, te maken.
geven tot het besluit om aan de brigade llJk k~n het commumque met alle oP.- Men heeft een verkeerde sfeer hierom ge-
Kon. Maréchaussée te Oss opdracht te ge- heldermg verstrekken; mede daarom IS hangen. Verband met andere zaken is
gen, zich tot nader order van opsporings- dOO~ het omgaand beantw~?rden van lichtvaardig, insjnueerend. gelegd. Dit
diensten te onthouden? de vral?en van den h.eer WIJn~OOp, de heeft ook ·een der onderzoekende wacht-
4. Wat is den minister bekend van de weg geeffend voor.~e Interpellatie. meesters gerelateerd. Voor: de .sensatie

verhouding tusschen gemeentebestuur of In N~~erland ZIJn de ~mlsters na~r van de' olievlek is dus geen aanleiding,
gemeentepolitie en de leiding der brigade twee ZIjden verantwoo~dmg sChuldl~, cODnsetatwteeeerddeezdaeakmbientirseteftr'dedusgenaamde

' • , 1 •• , aan het Staatshoofd en 111 openbaarheid
va.n ~e maréc.haussee te Oss, op w~.k tijd- aan de volksvertegenwoordiging. Hier "bankier", die in werkelijkheid makelaar
stip IS een mmder goede verhoudl~g hem heeft het volk niet te zwijgen over de en assurantiebezorger is., . ~. ..
bekend geworden .en welke maatregelen daden der regeering. Zijn verantwoording, I Op Zaterdag 19 Maart te dne uur IS hi]
s~elt de mintster zI~h voor te nemen. ten in beiderlei zin, zei de minister blijmoe- aangehouden en per motorzijspan naar de
emde deze verhoudmg op goede baSIS te dig te dragen. kazerne vervoerd onder bovenmatige be-
regelen? . . . Er is in dezen wel eenige bezlnning langstelling. Om vier uur ving de huiszoe-

5. Acht de mll1IS~er .h~t UIt e~n .O?g- 1100dig. De interpellant is sober geweest, king aan, de officier van Justitie was dan
punt van a~gemeen JustI~Ieel beleid JUISt, doch niet geheel Nederland heeft de ook toen niet op de hoogte van de ar-
l~ o~standlgh:eden als die te Oss aanwe- nuchterheid en het vereischte evenwicht restatie en inbeslagneming. Maandag 21
z~g ZIJn, ~e brigade der K~n. M~réchaus- bewaard. De regeering wijkt niet voor Maart lazen officier en rechtercommis-
see surveIllanc.~- en bewak:ngsdlensten t:e I gerucht en verdachtmaking, aldus de mi- saris het in de ochtendbladen. De Inbe-
laten doen, blIJk?:;tar ook .~n het ter~itOlr nister, die vervolgens opening van zaken slagneming is volkomen voor verantwoor-
der gemeentepolitie, terwijl de brigade aankondigde. delijkheid van den wachtmeester als
h:~,!tr~oornaa~ste t.aak, waaryoor ZIJ d;S- Van de brigade Oss wordt ket personeel hulpofficier gekomen.
tijds IS verstelk~, ~Iet mag UItoefenen. overgeplaatst, tot nader order moet het Op 28 Maart, na sluiting van het voor-

6. Moet de minister met er~ennen, ~~t zich van opsporingsonderzoek onthouden. onderzoek, is de verdachte buitenvervol-
het gevoel van .recI:~szekerheld kan ZIJn Er blijft in Oss een brigade, van gelijke gingstelling beteekend. De conclusie is
all:ngetast door ll1~~'IJpen op een oogen- sterkte, ,dus duidelijk, dat hier lichtvaardig was
blik, ~at gerechtelijk onderzoek w.erd ge- De aanleiding tot het ingrijpen betreft opgetreden. Na negen dagen was deze== 111 a.nde~e kringen d~r bevolking dan gevallen van ernstige fouten. De minister eerst zoo geruchtmakende zaak finaal
die, waarin smds 1935 mI~drIJven werden kon natuurlijk niet alle dossiers hier me- afgeloopen!
opgespoord .~n tot ber~~ht.ll1g gebracht en dedeelen...... , Men had bovendien valschheid in ge,..
op welke WIjZe stelt hI] ZIch dll:n vo~~ de De heer Ros t van Ton n i n- schrifte willen construeeren met een nota
waarborgen voor rechtszekerheid gelijke- gen: Pas op dat ze niet zoek raken! uit 1931 waarin een vergissing voorkwam,
lijk voor alle bevolkingsgroepen te her- De heer Albarda: U denkt aan Duitach- welke r~eds lang geredresseerd was. Voor
stellen of te versterken? land en Oostenrijk, u bent hier echter een beweerde verduistering ten nadeele

in Nederland! van 'n wetenschap wilde de maréchaus-
Maar, aldus de minister, er 'Wordt in sée een archief tot l{l.OO in beslag nemen

dezen opgetreden zonder aanzien des (V reu g de).
persoons. Zoo was ze op hol.

Scherp keurde de minister het af, dat De zaken" tegen twee geestelijke be-
de Koninklijke onderscheiding voor de diena~~n te Oss kwamen voort uit het ver-
brigade telkens in het geding wordt ge- hoor van eenige getuigen. Eenigen hier-
bracht. Van de 20 man uit 1935 zijn ervan waren in Den Haag - dat hierom
nog slechts vier over en hiervan zijn el' niet minder is! - maar de verdachten
twee gedecoreerd. Overigens maakt zelfs waren toen nog nimmer gehoord. Desge-
een onderscheiding een mensch niet vraagd werd den minister medegedeeld
feilloos. dat dit niet kon, omdat er nog geen ver-
Voorts critiseerde de minister het, dat dachten waren.

gepoogd is, der regeering het corps ma- De verklaringen van de in de eerste zaak
réchaussée uit de hand te wringen. gehoorde vrouw leverden geen aanwijzing
Schuldig zijn degenen die het corps of van een strafbaar feit op en de tweede
een of enkele ma11l1en met ma- zaak dateerde uit 1918-1922 en was in
tel ooze lof verheerlijken. Ook in dezen ieder geval verjaard. Er is nimmer sprake
moet de regeering voor evenwicht zorgen, geweest van arrestatie van een of de twee
vooral in het belang van het personeel. pastoors. De desbetreffende wachtmeester
Er is ook gepoogd, tegenstellingen te verhoorde "in het algemeen belang".

construeeren tusschen de ministers van De andere zaak tegen den tweeden
Justitie, Defensie en Binnenlandsche Za- pastoor was in 1931 reeds gedeponeerd. In
ken. Hiervan is niets waar. Den herbe- 1938 kwam echter een getuige, die in 1931
noemden burgemeester heeft het niet van niets zeide te weten, opeens met ver-
aan tact en voortvarendheid ontbroken halen over wat in 1922-1925 gebeurd zou
en met mijn ambtgenoot van Defensie is zijn. Een in 1931 dertienjarige jongen, die
in dezen ook steeds volledige samenwer- toen niets kon verklaren, is nu weer ge-
king en overeenstemming geweest. De hoord in bijZijn van den kroongetuige,
minister van Defensie is van den aanvang iemand met 18 veroordeelingen achter
op de hoogte gehouden. De verantwoor- den .rug, een der beestachtige individuen
delijke chefs hebben bij de mutaties de van Oss, gelijk de maréchaussée zelf heeft
leiding gehad. In de "gedrukte dag- verklaard.
schrifturen" ontbreekt soms de humor Er is gezegd, dat het onderzoek in de
niet. Zoo zei gisteren een krant, dat Jus- zaken onder druk van hoogerhand niet is
titie en Defensie op voet van oorlog leef- doorgezet, doch op 24 Maart verklaarde de
den. wachtmeestr, dat de verdachte niet was
Na deze uitvoerige'inleiding kwam de gehoord in overleg met den officier van

minister tot de eigenlijke feitelijke aan- Justitie, op 26 Maart. had hij een bespre-
leiding tot zij n ingrijpen. king bij den officier, en op 29 Maart ver-

Welke fouten maakte
de Marechaussee?

De interpellatie gesloten
(Van een correspondent)

's G r a ven hag e, 7 April. - In de
Tweede Kamer heeft vanmiddag de heer,
Drop (s. d.) zijn interpellatie in zake het
beleid van minister Goseling betreffende
Oss gehouden,

Toelichting'

Spr. dankte voor den spoed, waarmede
zijn interpellatie kon worden gehouden,
hetgeen ook gewenscht was, aangezien
opheldering in dezen dringend noodig is.
Het heeft bevreemd, dat hier aldus is in-
gegrepen, nadat de regeering b.v. in de
zaak- Van 't Sant nimmer zich met het
justitieel en politiebeleid heeft bemoeid.
De maréchaussée is sedert 1934·-'35

krachtig in en om Oss opgetreden en heeft
voortreffelijk saneerend werk verricht. In
1937 heette het, dat de politie te Oss met
eigenaardige middelen optrad, doen hier-.
tegen hebben de hoogste autoriteiten
niets gedaan. Nu de maréchaussée zich
niet meer bezighield met de menschen
met bijnamen, heeft de regeermg, heeft
althans deze minister, met opvallenden
spoed ingegrepen.
De interpellant begreep niet, hoe be-

paalde publicaties tegenstellingen kun-
nen scheppen tusschen de brigade te Oss
en andere organen van bestuur en politie.
Is het juist, dat er in dezen meenings-

verschil is, althans is geweest, tusschen
Justitie en Defensie? Een opperwacht-
meester is hulpofficier van Justitie en be-
hoort dus OOktot de onafhankelijke rech-
terlijke macht, meende de interpellant,
die geen jurist is.
Het Nederlandsche volk heeft recht op

een duidelijk, met feiten geïllustreerd,
antwoord, welke opsporingsmethoden aan-
leiding gaven tot ingrijpen en sedert hoe
lung deze bekend waren. Het communiqué

zich
neer

bij ••zqn
De brig~ uiteen

Vertrokke'Jar nieuwe
staniatsen

(Van een cfspondent)

OSS, 8 April. IIwelijks door het
pUbliek opgemerlófteeft het perso-
neel der Kon. Michaussée van de
brigade Oss in de~op van den Vrij-
dagmiddag de kctne verlaten om
naar zijn nieuw tandplaátsen te
vertrekken.
Nadat de mut~s bekend waren

geworden, hebben eleti van de ge-
legenheid gebruik(emaak{ om den
scheidenden politir.annen de hand
te drukken. Voorn4elijk tiet vertrek
van U{achtmeester ie Gier" die door
zijn beminnelijk e?tactvoi optreden,
de narten van velt' heeft weten te
winnen en sedert 14 onafgebroken
te Oss is werkzaam fweest, wordt als
een groot verlies üeietä. In vele ge-
zinnen, welken de uctitmeester met
raad en daad ter\ijde was blijven
staan, wordt zijn ~engaan oprecht
betreurd.
De gezinnen der pntiemanneti ver-

toeven nog te Oss e, zullen binnen
eenige dagen vertreken.
Inmiddels zijn briçae-commanäant

Mientjes en versctüeruie nieuwe
manschappen in de cazerne gearri-
veerd.

Het begn

DE AANGEKONDIGDE INTERPELLATIE
van den heer W. Drop over het buiten
dienst stellen van het maréctiausséekorps
te Oss had een groote schare belangstel-
lenden naar de Tweede Kamer gelokt. De
minister van Justitie, mr . C. M. J. F. Gose-
ling, die zijn beleid in dezen had te ver-
dedigen, bij aankomst op het Binnenhof.

nam de minister, dat in dezen geen over-
leg was geweest met den offiCier.
Ik wist valsehen schij n tegen mij te

kunnen krijgen, maar juist in het licht
van het moderne Europa, moes er voor
gewaakt worden, dat het Wetboek van
Strafrecht en Strafvordering opzij ge-
,schoven wordt.

In de groote dienstijver is de maré-
chaussée maar hier en daar gaan grijpen.
Civiele geschillen werden als strafzaken
vervolgd en onschuldigen zijn maar vast-
gehouden en naar geklaagd w'ordt is een
van dezen, die een revolver haq gevonden,
geranseld. Deze klacht over den toestand
van zijn rug is bij de gemeentepolitie nog
in onderzoek ( ver ba zin ~).

De sluiting der Interpellatie

's G r a ven hag e, 7 April. - De in-
terpellatie-Drop over' de gebeurtenissen
in Oss heeft hedenmiddag in de Tweede
Kamer ruim vier uren gespannen aan-
dacht gehad van allen, die deze parle-
mentaire gedachtenwisseling, hetzij bene-
den in de zaal, hetzij van den hooge, heb-
ben bijgewoond.
Vele leden hebben aan de discussies

deelgenomen, welke ten slotte niet geleid
hebben tot een concrete uitspl'l~k van de

De meeste leden bleken, nad~"":ü·u\\"t.e't
Goseling tweemaal zijn beleid had verde-
digd, geen aanleiding meer te hebben tot
het verder formuleeren van critiek ten op-
zichte van zijn optreden jegens de briga-
de der Koninklijke marechaussee te Oss.

Zijn, antwoord in eersten termijn voort-
zettend, verklaarde de minister, dat hij
zich geruimen tijd van te voren op de
hoogte had laten houden over de gedra-
gingen van deze op hol geslagen brigade
en haar lelding. Ten slotte was ingrijpen,
ook in het eigen belang van die menschen,
noodzakelij k. Vrij dag j I.,heeft' de inspec-
teur der marechaussee alle dossiers bestu-
deerd en Zaterdagavond heeft de minister
de zaak met hem besproken, nadat in-
middels op 1 April (vreugde) de opspo-
ringsbevoegdheid tijdelijk was stopgezet.
Dit gold dus alleen den opsporingsarbeid,
de mannen zij n niet geconsigneerd gewor-
den. Than's worden de mutaties uitge-
voerd en over eenige dagen is de gereor-
ganiseerde brigade weder in volte functie.
Vervolgens kwam de minister tot de ca-

tegorische beantwoording van de gestelde
vragen, waarbij o. m. nog bleek, dat hij
gedurende acht dagen zich met deze zaak
had beziggehouden, alvorens aterdag in
te grijpen.
Ten slotte betoogde de min ter, dat de

eer van het Korps Marechau see'niet is
aangetast, zoo voelt men het ook in het
korps zelf. Ook de regeering heeft niet
mlnder vertrouwen in het korps,doch zij
zal niet dulden, dat dit vert ouwen ge-
schokt wordt door gewroet va buiten af.
De regeering heeft dit. instr~ent thans'
misschien meer dan OOItten v te noodig./
Daarnaast moet er zij n, volle erkenning
van de rechten der burgers. fe het on-
derling vertrouwen tusschen regeering, !
korps en volk doo~ ~eze discUSSlfversterkt Ii
zijn, besloot de minister.

Interpellant niet tevr,~n

IDe heer D rop was verweitera over
het opduiken van allerlei bijlo)J.stigege-
beurtenissen in het antwoordvm den mi-
nister, zoo de mededeeling ovr net jeugd-
werk en andere, weinig reeets zaken.
Kende de minister deze zalir: een half-

jaar geleden al, zoo niet, warrm dan nu
opeens dit krachtig optredenl
Er is eigenlijk maar één attment voor

den krassen maatregel gebl n: de wij-
ze van verhooren in bepaal zaken. De
minister had zich in ieder g I veel kun- .
nen besparen door minder sjitaan in te
grijpen. Dan was zeker mi~r rumoer I

ontstaan en veelonrust voonmen.
Zijn de rapporten den mister alleen

geleidelijk ingezonden doorfen procu-
reur-generaal, of is eerst arlei mate-
riaal tegen de brigade verzseld en van
andere zijde ingezonden? Is' omstreeks
26 Maart een conferentie !Veest, van
halfdrie tot elf uur, van d€procureur-.
generaal met de Maréchauss: waarbij de
proceur-generaal gepoogd zoaebben, be-

paalde rapporten terzijde te doen leggen
en onderzoekingen te doen beëindigen?
Zal voorts ten aanzien van de briga-
de-Oss alleen een corrigeerende maatregel
worden toegepast? Er is ongetwijfeld geen
enkele aanleiding om den schij n te ves-
tigen, dat sommige manschappen door
den loop der gebeurtenissen extra zouden
zijn getroffen.
Telkens weer krij gt men een indruk van

strijd tusschen de locale politieorganen te
Oss. Is het niet zoo, dat de procureur-
generaal zich bemoeit met de taak en be-
voegdheden van den districtscomman-
dant der Maréchaussée?

Waarom "toevallig"?

De heer Wen del a a r (lib.) was thans
dubbel verheugd, dat deze interpellatie op
zoo korten termij n gehouden is en was
den minister erkentelijk voor de duide-
lijke en afdoende inlichtingen, welke hij
heeft verstrekt. Enkele kantteekeningen
moeten echter wel gemaakt worden.
Waarom kwam een klaagster "toeval-

lig" bij de maréchaussée? Kan men in
Oss niet meer vertrouwen in dit korps
hebben dan in de politie? De minister
heeft uit de dossiers enkele gevallen me-
degedeeld, maar zijn de betrokkenen ook
op die dossiers gehoord? staan in dit op-
zicht alle_t~~Jen vast? In de, kringen der
Jû<'(l ecnau"'iec Des~aa" ontJ;evrede.nheld
OV~l: dit veüzamelen van "e<J\'vens door
Ju.stit\e-autoriteiten l' :'/. ..,.
Deze zaak moge tharis zijn afgedaan

het is verheugend, dat de eer van het
korps onbevlekt is gebleven.
De heer Ros t van Ton n i n gen

(n.s.b.) had wel gedacht, dat de interpel-
latie zoo zou verloopen, dat hoort bij het
systeem. De heer Drop en de minister wà-
ren het bij voorbaat al eens! (I' u moe r).
De N.S.B. vertrouwt dezen minister, als
vertegenwoordiger van het politiek ka-
tholicisme, niet. De onpartijdige mare-
chaussée is der R. K. Staatspartij e1en
doorn in het oog. Thans heeft de minist'er
in strijd met zijn eed, het korps het ZW:ij~
gen opgelegd. Met groote hartelooshe.td
jegens de meisjes, wier levens is geschoin-
den (r u moe 1', ge ham e r) heeft C.1e
minister geantwoord. Waarom laat de
minister de dossiers niet inzien? Niet wij',
de minister heeft de Koningin in het de-
bat betrokken.

Natuurlijk gaat de heer Drop de maré-
chaussée te lijf (daverende vreug-
de).
Mijnheer de voorzitter, wilt u dit luid-

ruchtig gezelschap tot de orde roepen?
(gehamer).
De insinuaties over hardhandig optre-

den moeten bewezen worden of ingetrok-
ken.

Onder luid gehamer roept de voorzitter
daarna den spreker tot de orde, wanneer
deze over "de hooge onderwereld" spreekt.
De heer Ros t van Ton n i n-

gen: de minister heeft slechts stame-
lende verontschuldigingen gemaakt. De
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