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De Gemeenteraad van Oss huldigt unaniem Burgemeester
Ploegmakers en veroordeelt sensatiepers.

In de raadsvergadering van heden, Maandag 25 April, sprak het oudste lid van
den Gemeenteraad, de heer J.P.A. Smulders, die thans 39 jaren lid van den gemeen-
teraad is, in opdracht van den geheelen raad de volgende rede uit, naar aanleiding
van de aan den raad gezonden mededeeling van den Commissaris der Koningin, inzake
de herbenoeming van Burgemeester Ploegmakers.

"Hooggeachte Burgemeester,
Zes jaar geleden was mij de eer te beurt gevallen, U aan de grens van onze ge-

meente, namens Raad en bevolking van Oss, als Burgemeester onzer stad welkom te
heeten. Ter gelegenheid van Uw herbenoeming als Burgemeester wil ik ook gaarne, en
dit wederom namens Raad en bevol~ing, een enkel woord spreken.

Hoewel de herbenoeming van een Burgemeester op zich de meest gewone zaak ter
wereld is, en daarom de felicitatie ter gelegenheid van zulk een herbenoeming in
normale omstandigheden kwalijk meer dan een formaliteit kan worden beschouwd, moet
ik, omdat van bepaalde zijden tegen Uw herbenoeming schandelijk is geageerd; een
meer dan formeele felicitatie aan Uw adres uit spreken.

Ware de reeds door mij gesignaleerde, beneden elk peil staande, perscampagne
niet gevoerd, U zoudt thans van mij, sprekende namens den geheelen raad, niet meer
dan de gebruikelijke eenvoudige gelukwenschen hebben te aanhooren gekregen. Om de
verderfelijke werking van leugen en laster te neutraliseeren, vermeld ik thans met
groote dankbaarheid hetgeen U in de afgeloopen jaren voor onze gemeente hebt tot
stand gebracht.

Ik noem slechts de oprichting der bad- en zweminrichting, derwaterleiding, de
stichting eener school voor buitengewoon lager onderwijs, betere hUisvesting van
het bewaarschoolonderwijs, Uw bemoeiîngen inzake de totstandkoming van een U.L.O.-B
voor meisjes, de in de vergadering van heden aan de orde zijnde plannen tot verbe-

", tering van rioolstelsel en wegennet, waarvoor door het 1Jerkfonds bereids een kwart
~~llioen is beschikbaar gesteld, Uw ijveren voor het behoud der Ossehe paardenmark-
ten\.Uw met succes bekroonde poging om den zetel van het Fatersehap "De Maaskant"
te~s gevestigd te krijgen en tenslotte Uw stuwend aandeel in de oplossing van de
"'""'"criminaliteit, waaronder Oss bij de aanvaarding van Uw bestuur gebukt ging.

Moge het U, Burgemeester, gegeven zijn in Uwe aanstaande 're stuur-sper-tode,zij
het ten koste van veelopofferingen, welke wellicht ook dan weer van U gevraagd
zullen worden, veel te doen tot heil van onze dierbare gemeente.

Mijnheer de Burgemeester, het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet kan gaan.
Het is mij niet mogelijk bij deze woorden van gelukwensch aan U1JVadres te verhelen
de verontwaardiging, welke sinds weken en rr~anden in ons binnenste uitweg zoekt.

Ik lees in de "Nieuwe Venlosche Courant", ik lees in de "Eindhovensche en
He:i erijsche Courant", en waar ik het niet met zooveel woorden lees, lees ik het
t oeh tusschen de regels door in vele andere bladen, dat "De Telegraaf", "Het NieUWS
van den Dag" en "N.S.B.-Iectuur" uit onze huizen en café's moeten worden geweerd.

Wee_hem, die sch!!1?-1.&~~t aan de leugen- en lastercanr1!agnebetreffende het
geestelijk, en wereldliJk 6!~~g...£.~~~ad! " _

bank breng ik aan Minister Goseling en die hem adviseerden voor de harde doch
hoogst noodzakelijke maatregelen, welke in het belang van onze gemeentenaren moes-
ten worden getroffen.

Burgemeester, U en Uwe familie zijn het slachtoffer geweest van intriges en
lust naar sensatie.

Ik spreek tot slot de wensch uit, dat U tegenover wreede aanvallen eenerzijds,
spontane sympathie anderzijds moogt ondervinden. Gods zegen ruste op UH werk, tot
welzijn der in het land zoo slecht begrepen gemeente Oss."

De heer :Mr. J.P. Pulles, sprak- hierna als volgt :
"Mijnheer de Voorzitter,
Het is gebruikelijk, dat na de mededeeling aan den gemeenteraad van de herbe-

noeming van den burgemeester dóor het oudste lmd namens den raad een woord van ge-
lukwensch tot zijn voorzitter wordt gesproken. In het algemeen is een herbenoeming
zoo van zelf sprekend, dat met deze gelukwensch met aller insterr@ing als waardee-
ring voor het werk Van den burgemeester kan worden volstaan.



" De Raad der gemeente Oss;
" Kennis genomen hebbende :
It 1. van de herbenoeming van den Heer J.F. Ploegmaker s, tot Burgemeester der
" gemeente Oss, spreekt zijn voldoening uit over deze herbenoeming;
It ~ van de herhaalde persaanvallen, zoonel op het burgerlijk als het geeste-
I! lijk gezag, spreekt zijn scherpe afkeuring uit over deze nijze van ver-
It dacrrtmakf.ng, zoorrel van de gemeente als hare innoners".

Deze motie werd met algemeene sterr@en aangenomen.
Na de woorden van de hiergenoemde sprekers nerd door de overige raadsle-

den en zelfs door de personen, die zich op de publieke tribune bevonden, luid
geapplaudisseerd.

De Burgemeester, getroffen door deze woer-den van waardeering, sprak hier-
na een kort dankwoord, waarbij hij o.m, zeide, dat de zooeven gebleken eenstem-
migheid van oordeel bij den Raad hem bijzonder aangenaam vras,

Zoodra in November een perscampagne werd ontketend, aldus de Burgemeester,
- waarbij ik even op wil merken, dat ook de plaatselijke pers hierbij zeker
niet zonder schuld is - en aanvallen werden gedaan tegen de burgerli jke over-
heid, heeft het mij genoegen gedaan, dat de Raad één lijn heeft getrokken.
Dat heeft mij kra~ht gegeven tegen den leugenstorm op te roeien.
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11-3. Tweede Kamer.

4:1>2. 1.

GELEIDENDE BRJEF.

Aan
den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal.

's-Gravenhage, 25 April 1938.

Ik heb de eer U Hoogedelgestrenge hierbij te doen toekomen
een voorstel tot het houden van een onderzoek (enquête) naar:

1°. de juiste toedracht van de feiten, welke den Minister van
Justitie geleid hebben tot zijn opdracht tot onthouding van
opsporingsonderzoek door de brigade Oss der Koninklijke
Marechaussee;

2°. de vraag, of de Minister bevoegd was en voldoende aan-
leiding had tot deze opdracht.

WENDELAAR.

4-52. 2.

VOORSTEL.

De ondergeteekende stelt voor een onderzoek (enquête) in te
stellen naar:
1°. de juiste toedracht van de feiten, welke den Minister vall

Justitie geleid hebben tot zijn telegrafische opdracht aan del).
procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch om
aan den betrokken divisiecommandant der Koninklijke Mare-
chaussee namens hem mede te deelen, dat de brigade Oss zich
tot nader order, behoudens uitdrukkelijken last van dien
procureur-generaal, te onthouden heeft van ieder opsporings-
onderzoek;

2°. de vraag, of de Minister bevoegd was deze opdracht te
geven en, zoo ja, of er voldoende aanleiding voor den Minister
was om met zooveel spoed een zoo ongebruikelijken en ingrij-
penden maatregel te nemen.

Als getuigen of deskundigen zullen onder meer moeten worden
gehoord:
rnr. E. L. M. H. baron SPEYARTVANWOERDEN,procureur-

generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch;
J . VANSE.LM,kolonel, inspecteur van het wapen der Konink-

lijke Marechaussee;
de bij bovenbedoelde feiten betrokken substituut-officier Vall-

justitie bij de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch;
de rechter-commissaris voor strafzaken bij die rechtbank;
de tegenwoordige betrokken districtscommandant der Konink-

lijke Marechausee, benevens diens ambtsvoorganger;
de wachtmeester der Koninklijke Marechaussee DEGIER.

WENDELAAR.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937-1938.

4:52. 3.

MEMORIE VAN TOELICHTING.

§ 1. Ter toelichting van het door mij ingediende voorstel
wil ik beginnen met te herinneren aan de voorgeschiedenis
dezer zaak in de Kamer. De heer \VIJNKOOPheeft op 4 April jl.
schriftelijke vragen gericht tot den Minister van Justitie, welke
deze reeds den volgenden dag schriftelijk beantwoordde. Dat
antwoord was niet bevredigend; de Minister bleek trouwens
later deze zaak niet zeer geschikt te achten voor een ophelde-
ring door wisseling van schriftelijke vragen en antwoorden. Op
6 April vroeg dan ook de heer DROPover deze aangelegenheid
een interpellatie aan, op welk verzoek de Kamer, in afwijking
van het bestaand ,gebruik, terstond besliste; bovendien werd
nog bijzondere spoed betracht door de interpellatie aan de
agenda toe te voegen, als gevolg waarvan ze reeds den daarop-
volgenden dag - 7 April - in behandeling kwam.
Het verloop dezer zaak is dus wel zeer bijzonder snel ge-

weest; en nu is vlug werken prijzenswaardig, mits de degelijk-
heid er niet onder lijdt. Van de abnormale snelheid in deze
zaak, welke ik aanvankelijk mede bevorderd heb, is echter
achteraf als bezwaar gebleken, dat voor de leden der Kamer
de tijd ontbroken heeft om - gelijk na. een schriftelijke voor-
bereiding van het debat het geval is - de argumenten van den
Minister op haar volle waarde te t-oetsen.

§ 2. Hoe het zij, de Minister van Justitie toonde zich bereid
den interpellant te beantwoorden en verschafte zijnerzijds uit-
voerige inlichtingen, van welker degelijkheid de Kamer zóó onder
den indruk kwam, dat zij die voldoende achtte. Daarmede had
de zaak uit kunnen zijn en ze zou ongetwijfeld ook uit geweest
zijn, wanneer de door den Minister gegeven inlichtingen ook
voor hen, die beter dan de leden der Kamer op de hoogte van
de feiten waren, afdoende geweest waren.
Maar het is gebleken, dat de zaak niet uit is; dat is in het

openbaar gebleken door de reacties van een groot deel der pers
op de behandeling der interpellatie. Ook in dit stadium der zaak
kan ik mijn instemming niet geven aan alle ontevredenheids-
betuigingen in de pers over 'sMinisters inlichtingen; integendeel,
ook thans wil ik uitdrukkelijk verklaren, dat er daarbij uitlatin-
gen zijn. waarmede ik mij geenszins kan vereenigen. Maar
daartegenover mag ik er op wijzen, dat in vers-chillende serieuze
bladen zeer gereserveerde artikelen hebben gestaan, waaruit
men den indruk krijgt, dat der Kamer en, naar men mag aan-
nemen, ook den Minister zeer belangrijke inlichtingen ont-
houden zijn; volgens die bladen heeft de Kamer wel de waar-
heid vernomen, zij het een soms misschien eenigszins gekleurde
waarheid, maar heeft zij toch niet de geheele waarheid ver-
nomen,

Het is voor de leden der Kamer in dit stadium der zaak
vrijwelonmogelijk, te beoordeelen in hoeverre dat al dan niet
juist is. Maar ik acht het nuttig, mede te deelen, dat ik en _
naar mij bekend is - verschillende andere leden der Karner ook
buiten de pers om van zeer uiteenloopende zijden berichten
hebben gekregen, volgens welke de Kamer inderdaad niet vol-
doende van de feiten op de hoogte zou zijn .geweest om zich
een rechtvaardig oordeelover het gebeurde te Oss te kunnen
vormen.

§ 3. Hier volgen eenige voorbeelden van punten uit de
inlichtingen van den Minister, welke te midden van een zroot

b
aantal andere gegevens voor den hoorder in de Kamer over-
tuigend en afdoende klonken en wellee desniettemin den aan-
dachtigen, rustigen lezer der Handelingen, in het bezit van een
aantal, toelichtingen in de pers, doen twijfelen of de feiten
inderdaad wel voldoende vaststaan.

:
:I
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a. De Minister heeft het volgende gezegd:

,,\Vat heb ik toen gedaan? Toen heb ik .gezorgd, dat verleden
week Vrijdag de inspecteur van het wapen en de betrokken
divisiecommandant in de gelegenheid zijn .gesteld op het parket
van den procureur-generaal van alle, rnaar dan ook van alle
stukken kennis te nemen. Intusschen heb ik - dat lag geheel
binnen mijn ,bevoegdheid en dat is ook door niemand weer-
sproken - dien zelfden dag de uitoefening der opsporings-
bevoegdheid tijdelijk stopgezet. Zaterdagavond om 9 uur heb ik
met de betrokken functionarissen te mijnen Departernente een
bespreking gehad. Ik heb hun allereerst gevraagd 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 verantwoordelijks chefs ontzet geweest over
wat zij gelezen hadden en waarvan ik nu een korte samenvatting
heb gegeven. Maar wij zijn in volkomen overleg gaan beraden -
ik had den Minister van Defensie in den loop van den dag inge-
licht -, welke ten aanzien van de mutaties in het personeel
de beste maatregel zou zijn. Ik heb reeds gezegd: inmiddels
was de maatregel genomen om tijdelijk de uitoefening van de
opsporingsbevoegdheid stop te zetten, niet van de brigade te
Oss, maar van de menschen, die daarvan op dat oogenblik deel
uitmaakten. "

Ik laat thans volgen hetgeen ik ten aanzien van dit punt vond
in een artikel van de Nieuwe Roiierdcmeche Courani van
12 April jl.

"Zoo heeft b.v. de Minister verklaard, dat de overplaatsingen
van de leden der brigade Oss zijn gelast in volkomen overleg
met, den inspecteur van het wapen der Koninklijke marechaussee
en den hierbij .bebrokkon divisiecommandant, doch hieruit viel
reeds af te leiden, dat van overleg vooraf met die functionaris-
sen, in de eerste plaats over de ontheffing van het opsporings-
onderzoek, geen sprake is geweest.

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 Nijme-
gen, 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 rninisterieel onder-
zoek gaande was.
Zelfs wisten deze autoriteiten niet, dat het optreden van de

leden der brigade Oss tot eenigerlei klacht had aanleiding
gegeven, terwijl zij toch juist de eersten waren om van even-
tueele 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 in-
specteur van het wapen en den divisiecommandant 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 (Zaterdagavond) een bespreking van den
Minister met de betrokken functionarissen is gehouden.

Op den vorigen dag (Vrijdag 1 April) waren echter aan ae
leden der brigade Oss reeds de opsporingsbevoegdheden tijdelijk
ontnomen, hoewel de hoogste autoriteit bij het wapen der
Koninklijke marechaussee en de districtscommandant op dat
oogenblik van de beweerde feiten niet of nauwelijks kennis
hadden kunnen nemen. De Handelingen der Tweede Kamer
wijzen het zelf uit.
Ten aanzien van het ontnemen van de opsporingsbevoegdheid

aan de leden der brigade is dan ook van voorafgaand overleg
met genoemde functionarissen in geen enkelopzicht sprake
geweest. Overleg is er alleen geweest met den procureur-gene-
raal in Den Bosch, den hoofdpersoon in deze heele zaak.
Alleen is later overleg met de betrokken chefs gepleegd ten
aanzien van de overplaatsingen, doch de inspecteur van het
wapen stond hierbij voor een feitelijk uitgemaakte zaak, aan-
gezien door .de ruchtbaarheid, welke inmiddels aan de zaak
gegeven was, aan de overplaatsingen niet meer viel te ont-

.,
j

komen. Er is echter gegronde reden om aan te nemen, dat
deze overplaatsingen geenszins geschied zijn met volle instem-
ming, noch van den inspecteur van het wapen, noch van den
commandant der divisie te Maastricht, noch van den districts-
commandant te Nijmegen."

Zou ik de eenige zijn, die niet aanstonds alles uit de woorden
va~ de~ Minister heeft weten te halen van wat er volgens dit
artikel 111 de Nieuwe Boiterdcmeche Courant; dat een zeer be
trouwbaren indruk maakt, toch wel in zat?

.b.. In het geval van den dusgenaamden bankier geeft de
Ministar een uitvoerige uiteenzetting over de huiszoeking, maar
over .de verantwoordelijkheid voor de gevangenneming en
-houdmg wordt zeer weinig gezegd. Bij het hooren kreeg men
den indruk of de betrokken wachtmeester der marechaussee
~n dit -geval een vrijwel door niets gemotiveerde aanhouding
bad gedaan en dat de justitie hem dan ook, zoodra haar het
ongemotiveerde van de aanhouding gebleken was, terstond weer
had losgelaten, waarop de Minister mededeelt, voor welke
onbenullige feiten deze man gearresteerd was.
Le~.st. men nu nog eens rustig na in de Handelingen, wat

de lVllmster precies gezegd heeft, en gunt men zich den tijd
om over elk woord na te denken in verband met de dwingende
voorschriften der wet, dan begrijpt men, dat in werkelijkheid
de schuld voor deze door den Minister als vrijwel ongemoti-
veerd voorgestelde arrestatie niet ligt of althans niet alleen ligt
bij d.e marechaussee; immers, de bevoegdheid tot gevangen-
houding van de marechaussee reikt niet verder dan gedurende
twee dage~; de zeven overige dagen, dat deze man gevangen
ge~ouden is, komen dus voor de verantwoordelijkheid gedeel-
telijk van den officier van justitie en voor het overige deel van
den rechter-commissaris. Als men dat bedenkt wordt het
moeilijk aan te nemen, dat er voor de arrestatie van dezen
man zoo weinig reden was als de Minister het voorstelde.
c. In de meer formeele antwoorden van den Minister op de

formeele vragen van den heer DROPheeft de Minister melding
gemaakt van de "zaak opzichter-werkverschaffing" - het
he.ef_tmij bij nalezing in de Handelinge.n getroffen, dat de
Mmlster deze zaak en die betreffende de jeugdwerkloozenzorg
als het ware slechts in het voorbijgaan heeft behandeld - met
de volgende woorden:

"Ondanks medecleeling van het hoofd van politie van Oss,
d~t hem bij onderzoek gebleken was, dat het hier geen strafbaar
feit betrof, overgegaan tot arrestatie van die twee jonge
menschen, welke bij voorgeleiding na 4 dagen door den officier
van justitie werden in vrijheid gesteld. Indien van eenig straf-
baar feit sprake zou zijn geweest, had dit geen hoogere waarde
kunnen betreffen dan ongeveer flO. Veel ruchtbaarheid, waar-
door gemeentelijke gezagsdragers volkomen ten onrechte in een
kwaad daglicht werden gesteld."

In haar reeds eerder aangehaald artikel in de Nieuwe Rotter-
damsche Courani lees ik dienaangaande het volgende:

"Ook in het geval der arrestatie van de "opzichters werk"
verschaffing" werd de arrestabie 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 kennisneming van de stukken en na
verhoor van de verdachten. Ook hier dus achtten aanvankelijk
twee leden van de rechterlijke macht voldoende termen aan-
wezig om een vervolging in te stellen."

Blijft het dan nog billijk om deze arrestatie aan de mare-
chaussee, alleen aan de marechaussee te wijten?'

d. De Minister heeft in telegramsbijl een aantal gevallen
opgesomd van tekortkomingen van de marechaussee te Oss. Ten
einde te groote uitvoerigheid te vermijden, zal ik die niet verder
behandelen. Slechts enkele vragen:

1. Zou elk dezer gevallen bij een nauwkeurigs bespreking
met behoorlijk hoor en wederhoor nog wel te handhaven zijn
als motiveering voor den bekenden maatregel van den Minister?
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2. Deze gevallen te zamen vestigden een zekeren indruk
van op zijn minst gebrek aan tact bij de brigade Oss; zouden
tegen andere brigades niet evenveel en even sterke gevallen
van tekortkomingen zijn op te noemen?

Een actieve politie zal helaas wel altijd zekere fouten maken!
En verder, is niet op het gebied van tact en zwijgzaamheid
juist van de brigade Oss toch ook wel goeds te zeggen? Het
is mij nl. bekend, dat het onderzoek tegen en de arrestatie
van den fabrieksdirecteur zoo voorzichtig en met zooveel tact
is geschied, dat zelfs het kader van de fabriek nog dacht, dat
hij in het buitenland op reis was, toen hij reeds geruimen tijd
opgesloten zat.

§ 4. Uit het vorenstaande moge gebleken zijn, dat het de
vraag is of de Kamer haar voorloopig oordeel, dat ze over het
gevalOss voldoende ingelicht was, bij nader inzien niet moet
herzien. Maar daar komt nog iets anders bij. De Minister heen
het goed gevonden hangende deze zaak den marechaussees nog
eens hun zwijgplicht in te scherpen. Inderdaad behoort de
politie bij de vervulling van haar dikwijls zoo kiesche taak te
kunnen zwijgen en er is geen bezwaar tegen, dat de Minister
haar daaraan af en toe eens doet herinneren.
Maar in dit geval heeft de zaak een onaangenamen bijsmaak;

men heeft hier en daar den indruk gekregen, dat deze herinnering
op dit oogenblik minder noodig was ter bescherming van recht-
matige belangen van het publiek dan om de marechaussee te
beletten zich te verdedigen. Ik denk er niet aan om te beweren,
dat de herinnering met dat doel gegeven is, maar het is er wel
het resultaat van. En ook dat geeft een gevoel van onbevredigd-
heid: men kan zich den rechtsstaat nu eenmaal niet denken
zonder een zoo ruim mogelijk recht van verdediging voor ieder,
die wordt aangevallen.

Ook in dit opzicht heeft de interpellatie-Dnor- niet voldoende
licht gegeven, niet voldoende licht kunnen geven.

§ 5. Inderdaad blijkt - en men voelt dat in ruime kringen
van ons volk - over de zaak Oss het volle licht nog niet opge-
gaan. Gezien de diepte van de heerachende ontstemming, ook
in volkomen rustige en beheerschte deelen der bevolking, zou ik
het ernstig betreuren, wanneer de Kamer deze ontstemming zou
laten voortwoekeren; het vertrouwen van ons volk in den rechts-
staat is geschokt en dat moet zoo spoedig mogelijk hersteld. Er
is hier een roep om recht, waaraan gehoor gegeven dient te
worden.
Maar daar komt nog meer bij. Het gevalOss wordt door velen

te recht of ten onrechte - ik houd mij daarbuiten - beschouwd
als een toetssteen voor het parlementair-democratisch systeem.
Als overtuigd voorstander daarvan acht ik het noodzakelijk, dat
de Kamer doet wat in haar vermogen is om de goede werking
daarvan te bevorderen. De doofpot moge het attribuut zijn voor
andere systemen; het onze blijve gekenmerkt door de behan-
deling van zelfs de moeilijkste zaken in het volle licht der
openbaarheid!

§ 6. Het zijn de vorenstaande overwegingen, welke mij geleld
hebben tot het voorstel een enquête te houden omtrent de
daarin vervatte punten. Een enquête, omdat alleen door gebruik-
making van dit middel de zwijgplicht van betrokkenen wordt
opgeheven en zulks op grond van artikel 20 van de meermalen
gewijzigde wet van 5 Augustus 1850 (Staatsblad n". 45) tot
regeling van het recht van onderzoek (enquête). Wanneer de
Kamer dit voorstel aanneemt, dan kan de te benoemen enquête-
commissie uit haar midden krachtens artikel 21 van die wet
inzage verlangen van alle schriftelijke stukken in deze zaak en
dan kan zij al die getuigen hooren, die zij voor het onderzoek
van belang zal achten. De namen van hen, die het mij nu reeds
mogelijk was op te geven, zijn op grond van artikel 155 van het
Reglement van Orde der Kamer in het voorstelopgenomen.

WENDELAAR.
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Voorstel- Wendelaar tot houden enquête omtrent opdracht 'Min. v. Just. tot onth. opsporingsonderzoek brig. Oss Kon. Marechaussee.

2. Deze gevallen te zamen vestigden een zekeren indruk
van op zijn minst gebrek aan tact bij de brigade Oss; zouden
tegen andere brigades niet evenveel en even sterke gevallen
van tekortkomingen zijn op te noemen?

Een actieve politie zal helaas wel altijd zekere fouten maken 1
En verder, is niet op het gebied van tact en zwijgzaamheid
juist van de brigade Oss toch ook wel goeds te zeggen? Het
is mij nl. bekend, dat het onderzoek tegen en de arrestatie
van den fabrieksdirecteur zoo voorzichtig en met zooveel tact
is geschied, dat zelfs het kader van de fabriek nog dacht, dat
hij in het buitenland op reis was, toen hij reeds geruimen tijd
opgesloten zat.

§ 4. Uit het vorenstaande moge gebleken zijn, dat het de
vraag is of de Kamer haar voorloopig oordeel, dat ze over het
gevalOss voldoende ingelicht was, bij nader inzien niet moet
herzien. Maar daar komt nog iets anders bij. De Minister heeft
het goed gevonden hangende deze zaak den marechaussees nog
eens hun zwijgplicht in te scherpen. Inderdaad behoort de
politie bij de vervulling van haar dikwijls zoo kiesche taak te
kunnen zwijgen en er is geen bezwaar tegen, dat de Minister
haar daaraan af en toe eens doet herinneren.
Maar in dit geval heeft de zaak een onaangenamen bijsmaak;

men heeft hier en daar den indruk gekregen, dat deze herinnering
op dit oogenblik minder noodig was ter bescherming van recht-
matige belangen van het publiek dan om de marechaussee te
beletten zich te verdedigen. Ik denk er niet aan om te beweren,
dat de herinnering met dat doel gegeven is, maar het is er wel
het resultaat van. En ook dat geeft een gevoel van onbevredigd-
heid: men kan zich den rechtsstaat nu eenmaal niet denken
zonder een zoo ruim mogelijk recht van verdediging voor ieder,
die wordt aangevallen.

Ook in dit opzicht heeft de interpellatie-Dnon niet voldoende
licht gegeven, niet voldoende licht kunnen geven.

§ 5. Inderdaad blijkt - en men voelt dat in ruime kringen
van ons volk - over de zaak Oss het volle licht nog niet opge-
gaan. Gezien de diepte van de heerschende ontstemming, ook
in volkomen rustige en beheerschte deelen der bevolking, zou ik
het ernstig betreuren, wanneer de Kamer deze ontstemming zou
laten voortwoekeren; het vertrouwen van ons volk in den rechts-
staat is geschokt en dat moet zoo spoedig mogelijk hersteld. Er
is hier een roep om recht, waaraan gehoor gegeven dient te
worden.
Maar daar komt nog meer bij. Het gevalOss wordt door velen

te recht of ten onrechte - ik houd mij daarbuiten - beschouwd
als een toetssteen voor het parlementair-democratisch systeem.
Als overtuigd voorstander daarvan acht ik het noodzakelijk, dat
de Kamer doet wat in haar vermogen is om de goede werking
daarvan te bevorderen. De doofpot moge het attribuut zijn voor
andere systemen; het onze blijve gekenmerkt door de behan-
deling van zelfs de moeilijkste" zaken in het volle licht der
openbaarheid!

§ 6. Het zijn de vorenstaande overwegingen, welke mij geleld
hebben tot het voorstel een enquête te houden omtrent de
daarin vervatte punten. Een enquête, omdat alleen door gebruik-
making van dit middel de zwijgplicht van betrokkenen wordt
opgeheven en zulks op grond van artikel 20 van de meermalen
gewijzigde wet van 5 Augustus 1850 (Staatsblad n", 45) tot
regeling van het recht van onderzoek (enquête). Wanneer de
Kamer dit voorstel aanneemt, dan kan de te benoemen enquête-
commissie uit haar midden krachtens artikel 21 van die wet
inzage verlangen van alle schriftelijke stukken in deze zaak en
dan kan zij al die getuigen hooren, die zij voor het onderzoek
van belang zal achten. De namen van hen, die het mij nu reeds
mogelijk was op te geven, zijn op grond van artikel 155 van het
Reglement van Orde der Kamer in het voorstelopgenomen.

WENDELAAR.



Dageraad. v. Rappardpartij.
N.S.B.. Oss.

Nog 3 maanden, t.w. 25 Juli a.s. en dan is het 7 jaren ge~
leden dat de neuheidnische anti-papistische Dageraad van hier
moest wegvluchten, wilde zij niet op hardhandige wijze dit ge-
west uitgeranseld worden. Dank zij een regiem van "democra-
tisch-breede opvatting", dat persé zich zelf wilde afmaken, heeft
zij, evenals de C. P. H., hare verderfelijke propaganda kunnen,
voortzetten i de dageraadsche partijgenooten van het Spaansche
Volksfront zijn echter voor een tweeden tocht in Limburg niet
terug geweest.

r Weer, dank zij het regiem der "breede opvatting", dat aan
de slapheid en verwaandheid-domheid van de voormalige Duit-
sche Centrumspartij eJ met de Sociaaldemocraten, nog geen lee-
ring genoeg schijnt te hebben gehad, kan de Rappardpartij in
Nederland den "Anschluss" bij het Gross-Nazi-Reich, d.w.z,
hoogverraad, landverraad propageeren ! Dat beteekent, met
dát wat het afkooksel van het pruissisch Nazidom : de N. S. B.,
vooral de laatste weken aan anti-papisme "presteert", (ook dát
heeft ze van het Nazidom overgenomen) niets meer en niets min-
der dan: zidt-in-z'n-eigen-huis-met-drek-laten-gooien.

Er was een verkeerd Oss en er is een niet-verkeerd Oss.
Dat niet-verkeerde Oss heeft zich sarrensmoede Zaterdagavond
j.1. krachtdadig doen gelden, door de N.S.S.-ers met hun anti-
paapsene leugenlectuur op de vlucht te drijven, Oss uit te
jagen. Dit prijzenswaardig voorbeeld van het goede Oss zij an-
'deren ten voorbeeld gesteld, d.w.z. blijvend binnen de perken
der wet; want' ook hier staat de N.S.B. op straten en wegen tot
in kleine dorpen en gehuchten toe, het kath. volk met haar leu-
gens en anti-papisme demonstratief te sarren; Wij kunnen niet
aannemen dat "ons g.oeie Limb. volk" tot zoo'n goedsulligheid
zou zijn vervallen dat het dát verdragen zou. Reden waarom' wij
in verband hiermede den dag van 25 Juli 1931 in herinnering
brengen.

Hr!., 25 April 1938.
Een lid van het voormalig Comité

van Verweer; biz. dienst.
(1) Tot aan den Münchener Putsch werd Hitler in die kringen nooit ernstig genomen. Men lachte
om hem. Zelfs liet men daarom den in de gevangenis opgesloten buitenlander, zeer spoedig weer
vrij en opnieuw zijne ideeën propageeren ! ! .

N.B. Tot dezen plublicatievorm moet men komen, omdat in kath. bladen, helaas ook in Limb.
Dagblad, de vrije meeningsuiting op ergerlijke wijze gefnuikt wordt. Zoo werden in de dagen van
het drama Oostenrijk O.m. 2 stukken ingezonden: "DEfAITISME IS DE PEST" en "OOSTEN-
RIJKS BEVRIJDING"! dit laatste tegen de N.S.B. gericht en titel aan "Vo-Va" ontleend Zij wer-
den niet geplaatst, hoewel inz's naam er voluit onder gezet mocht worden. De benauwdheid van
huidige dagblad-besturen! Intusschen kwamen ze, op andere wijze, toch in handen van vele lezers.
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DE !(ADERDAG TE I
AMERSFOORT.

Geslaagd mag de Kaderdag-1938 van de
Katholieke Staatspartij heeten.

Geslaagd 'door het aantal en het gehalte
van de bezoekers. Een paar honderd waren
er opgekomen uit de meest verscheiden
plaatsen van het land: Leeuwarden was er
evengoed als Maastricht, Hulst zag er den
man uit Bovenkarspel en Vlissingen be-
groette den afgevaardigde uit ~enderen ',

Opvallend is in zulk een ovengens SOCiaal
zoo sterk geschakeerde kaderbijeenkomst
het ontbreken van het priesterlijk element.
Hoe zouden de schreeuwers, over "politiek
Katholicisme" zich erover verbazen, dat er
onder al die honderden die twee dagen
slechts één priester was, ons Kamerlid pater
dr. Beaufort O.F.M., die's ochtends het Hei-
lig Misoffer opdroeg voor de deelnemers
van den Kaderdag en het woord, ook het
gebed in de vergaderingen best toever-
trouwd achtte aan de leeken.

Opvallend was het zeer sterk aantal jon-
geren, jongere intellectueelen. De mannen
onder de vijf en dertig vormden de meer-
derheid der aanwezigen. Een zes-en-twintig
jarig advocaat was de tweede inleider, mr.
E, Sassen uit 's-Hertogenbosch, die sprak
over "Verdieping van ons nationaal besef:
goed recht en thans zeker onze plicht".
Mocht het polemisch element in deze inlei-
ding soms al overheerschen, er sprak over-
tuiging en religieus besef uit de beslist-
heid, waarmee de spits werd gekeerd tegen
een agressief rassisme, dat thans ongetwij-
feld als een doodelijk gif zuiver nationali-
teitsbesef bedreigt.
Merkwaardig was de opmerking van een

critisch luisteraar - een bekeerling uit het
hooge Noorden: "Typisch, hoe uit zulk een
inleiding toch de eigen aard blijkt van
Nijmegen".
Voor evenwicht zorgde overigens dr. Mol-

ler in zijn boeiende les over "Christelijke
Staatkunde voor het behoud onzer nationale
cultuur", boeiend vooral in zoover zij den
cirkel wijd trok rond de figuur van Oranje,
die mr. Sassen had aangeraakt en diens
theoretisch-abstracte gedachten nader be-
lichtte door den conereten achtergrond te
schetsen van onze nationale cultuur, vooral
voorzoover die wortelt in het vóór-reforma-
torisch tijdperk en in gedachten terugriep
de vitale banden met de oude Dietsche cul-
tuur, die onze nationale politiek, vooral ten
a'anzien van onze stambroeders over de
grens, apart behoort te stempelen.
Had de heer G. W. J. Van Koeverden

Zaterdagmiddag een uitnemend betoog ge-
houden over "Het vraagstuk van de kleine
boeren" en daarbij terecht de aandacht ge-
vestigd op de besliste noodzaak van voort-
durende voorlichting en intensief contact
óók door de sociale organisaties, een wensch
die naar veler overtuiging reden van be-
staan heeft en die naast het inderdaad
eerbiedwaardige cultureele werk van onze
boerenbonden wel degelijk belangstelling
verdient, den Zondagvoormiddag vulde ge-
neraal-majoor Jhr. J. Th. Alting von Geusau
:met een sprankelende voordracht over "De
strategische positie van Nederland en haar
eischen aan de Nederlandsche weermacht
te stellen".

Vele, zoo niet alle, bezoekers hebben uiter-
aard, nog al eens meegemaakt, dat een spre-
ker zijn gehoor boeide. Maar de wijze,
waarop deze divisie-commandant zijn ge-
hoor meesleepte en in vuur bracht, was een
openbaring. De generaal is heelemaal geen
zoeker naar mooie woorden, hij is het tegen-
overgestelde van een chauvinist of een milt-
tairist. Maar juist zijn echt-Nederlandsche
gemoedelijkheid, de nuchterheid en tegelijk
de aanstekelijke geestdrift, waarmee hij
sprak, zoo voor de vuist weg, met zoo nu
en dan een toelichtend gebaar naar de
schetskaart, boeide de luisteraars van het
begin tot het einde. Een applaus, en een
ware ovatie, die minutenlang aanhield, be-
loonde den generaal voor zijn uiteenzetting.
Met zijn voordracht over onze weermacht
heeft deze hoofdofficier méér vrienden voor
het leger en daarmee voor een gezond na-
tionaal bewustzijn gewonnen dan hij mis-
schien zelf vermoedt. Welk een voordeel zou
het voor de weermacht ziin; als onze com-
mandeerende generaals op zulk een wijze
méér rechtstreeksch contact zochten met
ons volk als jhr. Alting von Geusau. Twee
doodeenvoudige kleine boeren zeiden ons
spontaan: "Ik heb nog nooit zóó goed ge-
hoord wat ons leger eigenlijk is, hoe het
in elkaar zit. hoe het werkt en wat het
beteekent. De centen daaraan besteed, zijn
niet weggegooid. En onder zoo'n generaal
wil ~k wel dienen ook, want hij snapt ons
precies en maakt geen smoesjes".

Zeker, er had een ander onderwerp ge-
kozen kunnen worden. Velen brandde het
werkloosheidsvraagstuk op de lippen, Maar
hierover heeft de voorzitter iets gezegd. Hij
zegt veel in weinig woorden en zijn woord
over dit vraagstuk, was een zware wissel
van vertrouwen aan de ministers uitge-
reikt.
De ministers Goseling, Romme en Steen-

berghe woonden een deel van den Kader-
dag bij. De ovatie, waartnee de minister van
Justitie werd begroet, was een welsprekend
getuigenis van tr0tlw, in antwoord op de
campagne van sommige zijden tegen den
bewindsman gevoerd. Een campagne - dit
willen wij hier uit opgevangen particuliere
gesprekken wel meedeelen - die het ka-
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tholieke volksdeel zéér, ;éér hoog zit. Als
de aanstokers misschien mochten denken,
dat zij de katholieken intimideeren, vergis-
sen zij zich gruwelijk. Wie aan Goseling
raken op een wijze, als sommige elementen
uit de politieke onderwereld zich den laat-
sten tijd hebben veroorloofd, zullen bemer-
ken, dat zij bij de katholieken stuiten op
een muur van grimmig verzet niet alleen,
maar op een verweer, dat lang zal heugen.
De geest op den Kaderdag was goed. Dat

er geen oogenblik verveling heerschte,
dáárvoor zorgde de nieuwe president, mr.
dr. T. J. Verschuur, die zich ontpopte als
een uitnemend voorzitter. Aan de leiding
van een man, wiens ernst niemand ontgaat,
wiens geest toch bij herhaling een vroolijken
lach ontlokt aan de vergadering en die
tenslotte zorgt voor een beëindiging precies
op tijd onderwerpt een ieder zich gaarne.
De bezoekers van "St. Louis" te Amers-

foort zien terug op welbestede dagen. Zij
zullen over het land de gedachten uitdra-
gen daar opgedaan, inzonderheid sterkend
de sfeer van vertrouwen, waar de nieuwe
voorzitter, zoo terecht de aandacht op ves-
tigde, vertrouwen juist zoo noodig in een
tijd, waarin schaamtelooze demagogie pro-
beert den band tusschen leiders en volk te
breken.
Dit vertrouwen in eigen kracht, die

dienstbaar wordt gesteld aan het nationale
leven, heeft deze Kaderdag versterkt. De
toekomst zal, bewijzen, dat hij is ge-
slaagd.

UIT DE PERS.

De kleine boeren.
In het laatste nummer van het Weekblad

van den N. C. Boerenbond komen vele spon-
tane uitingen voor van tevredenheid over
de nieuwe re.geling van den steun voor de
kleine boeren. Het "Huisgezin", daarop wij-
zend schrijft: .

Met groote voldoening zal men dit vast-
stellen; het beteekent niet alleen, dat de
levensomstandigheden van een groote
groep onzer plattelandsbevolking merk-
baar zijn verbeterd, maar ook, dat het
vertrouwen in de bestaansmogelijkheid
van zoovele gezinnen zal terugkeeren, een
vertrouwen dat tot krachtsinspanning en
activiteit zal prikkelen.
Daarmee komt het einddoel dichterbij,

wat ons bij alle hulpmaatregelen voor
oogen moet blijven staan: ook het kleine
boerenbedrijf, dat om den arbeid, dien het
vraagt, een bestaan moet kunnen opleve-
ren, "selfsupporting", zooals het heet, te
maken.
Waar de nieuwste steunregeling voor de

kleine boeren zulke verblijdende uitslagen
oplevert, verbaast het niet weinig, uit het
Weekblad te moeten hooren, dat er nog
verschillende gemeentebesturen zijn, die
tot heden botweg geweigerd hebben hun
medewerking te verleenen om ook in hun
gemeente de regeling in werking te stel-
len.
Het feit, dat zij blijkbaar een uitzonde-

ring vormen op den algemeenen regel,
moge hen tot het inzicht brengen, dat de
gronden voor hun afzijdige houding ver-
moedelijk niet zoo deugdelijk zijn, als ze
veronderstellen.

Quo usque tandem • • • "
Uit een artikel in ."Ons Noorden", naar

aanleiding van het optreden van de heeren
Rost van Tonningen en Geelkerken op een
vergadering in Groningen, in verband met
het geval te Oss :

"De wijze, waarop deze heren hetgeen
in Oss gebeurd is, uitbuiten, is niet anders
dan een uitdaging aan de Regering; aan
ons volk, waarbij men voor de meest af-
schuwelijke methoden niet terugschrikt. I
Thans wordt ten volle bewaarheid, het-

geen Mr. Marchant reeds in zijn boek
"Staatkundige epidemie" onder het hoofd-
stuk: "Methoden" als een mogelijk ern-
stig gevaar voor ons volk waarschuwde,
wanneer de propaganda van de N. S. B.
langs de normale en fatsoenlijke weg niet
vlug genoeg zou gaan. In het toen door,
Mr. Marchant gesignaleerde gevaar bevin- i
den we ons thans midden in en wee ons
volk, wee onze staatkundige vrijheid, in-
dien de Regering niet de meest afdoende
maatregelen treft, om ons volk tegen deze
vergiftigende infectie te beschermen.

En verder:

De propaganda, deze volksvoorlichting
van de N. S. B. heeft geen ander doel dan
bij de mensen de gedachte te kweken,
dat wij hier in Nederland leven te midden
van 'n corrupte bende. Ministers, partij-
leiders, geestelijken, vakverenigingbe- •
stuurders, economische leiders, het zijn
allen onbetrouwbare corrupte wezens. Er
bestaat in ons land geen eerlijkheid meer,
geen recht, geen bekwaamheid, dan alleen
bij de N. S. B.

Witter dan wit
worden Uw tanden wanneer U poetst met
wat goeds, namelijk met I V0 ROL
Tube 60 en 40 ct. Doos 20 ct.
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DE ZAAI(·OSS.

Mr. Wendelaar vraagt een
parlementaire enquête.

NAAR wij vernemen heeft het
Tweede Kamerlid mr, W. C.

Wendelaar hedenochtend op de griffie
van de Tweede Kamer het verzoek
ingediend tot het houden van een
parlementaire enquête naar de ge-
beurtenissen, welke zich rondom de
brigade der Koninklijke marechaussee
in Oss en de maatregelen van minister
Goseling hebben voorgedaan.

Mr. Wendelaar had zich in de Tweede
Kamer, na de interpellatie van den heer I
Drop bevredigd verklaard door het ant-
woord van minister Goseling. Naar ons ter
oore kwam, hebben de publicaties, welke
daarna in de pers zijn verschenen, bij den
heer Wendel~ar den indruk gewekt, dat de
zaak met de rede van den heer Goseling niet
uit kan zijn. Ten einde klaarheid in de si- I
tuatie te brengen heeft hij gemeend, de I
eenige mogelijkheid, welke voor de Tweede
Kamer thans nog openstaat om de zaak ver-
der te onderzoeken, te moeten aangrijpen.

Het voorstel-Wendelaar zal nu in de ·af-
deelingen moeten worden onderzocht, waar-
na er een voorloopig verslag over uitge-
bracht zal worden. Nadat de voorsteller dan
een memorie van antwoord heeft geschre-
ven volgt er een mondelinge beraadslaging
en ten slotte neemt de Kamer een besluit. I
Vermelding verdient nog, dat het houden

van een parlementaire enquête in onze staat-
I kundige geschiedenis uiterst zeldzaam is
voorgekomen. De laatste maal, dat de Twee-
.de Kamer besloot een dergelijk onderzoek
te doen plaats hebben, was in 1886 en betrof
arbeidstoestanden in fabrieken en werk-
plaatsen. Later zijn er nog wel ;voorstellen
voor een enquête geweest, doch deze zijn
niet aanvaard.
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IPROTEST .MOTIE I.Z. OSS.
De R.K. Staatspartij "St. Theresia" te

Eindhoven, in vergadering bijeen, op Zondag
24 April 1938, heeft volgende protest-motie
aangenomen:
Kennis genomen hebbend van de agitatie,

welke verwekt is tegen het Katholieke Zui-
den, middels de Ossche aangelegenheid, door
de z.g. neutrale en onpolitieke Pers,

I spreekt zijn verontwaardiging uit over de
onverantwoordelijke suggesties, welke hierin
worden gedebiteerd,
protesteert met klem tegen de systemati-

sche verdachtmakingen van het Katholieke
Volksdeel en Geestelijkheid;
laakt de voorbewerking van de voklsmen-

taliteit, die de weg bereiden naar omwente-
ling en vervolging;
benadrukt, dat juist door deze aangelegen-

heid het sterkste bewijs geleverd is, dat bo-
vengenoemde Pers buiten het Kath. Gezin I

moet blijven,
schenkt zijn volle vertrouwen in het,M.egee-

ringsbeleid t.a.v. de Waarheid en het "'Recht,
sprekt zijn eerbiedige achting uit voor de

Geestelijke Overfteid;
en besluit deze motie ter kennis te brengen

van:
den Minister-President,
de Katholieke 2de Kamerfractie,
den Z.E. Heer Deken van Oss,
en de Pers,

en gaat over tot de orde van den dag.



Utrechtse
7e

afdeling
lustrum

vierde

Feestviering kerkelijk
ingezet

Waarschuwende stemmen aan het
gemeenschappelijk ontbijt,
waar jubilarissen zijn

gehuldigd

FEESTA VOND TOT BESLUIT

De grote Utrechtse afdeling van
"St. Raphaël", de mooie en sterke bond
van het katholieke Spoor- en Tram-
wegpersoneel, heeft gisteren in een
sfeer van hartelijke saamhorigheid
haar zevende lustrum gevierd. aan
welke feestelijke herdenking een zeer
goed geslaagd triduum, geleid door
den adviseur, rector C. Venings, was
voorafgegaan.

'De leden van "St. Raphaêl" b.egonnen
hun feestdag met het bijwonen van een
H. Mis, welke de adviseur om 8 uur in
de St. Dominicuskerk aan de Mariaplaats
opdroeg en waaronder deze - bij gebrek
aan tijd voor het houden van een predi-
catie - op verzoek de overleden leden her-
dacht door het bidden van vijf Onze Vaders
en Weesgegroeten. Er was een prachtige
opkomst: honderden "St. Raphaël"-mannen
en zelfs enige vrouwelijke leden waren pre-
sent, die allen ter H. Tafel naderden, terwijl
het St. Raphaël's gemengd koor enkele
liederen zong. Een prachtige manifestatie
van rooms leven in onze grote, katholieke
arbeidersbeweging, die geen feest viert
zonder eerst een samenkomen op de plaats,
welke ons allen het heiligst is en een deel-
name aan een genteenschappelijke H. Com-
munie. Na gezamenlijk lof aan God ge-
bracht te hebben door het zingen van "Aan
U, a Koning der Eeuwen", begaf men zich
naar het Gebouw voor K. en W., waar de
honderden leden aan het gemeenschappe-
lijk ontbijt deelnamen.

De afdeling bloeit

De voorzitter van het feestcomité, de
heer C. van Wegen, heette hier allen wel-
kom, herinnerde aan het heerlijk geslaagde
triduum, waarvoor hij rector Venings nog
eens dankte en bracht vervolgens zijn ge-
lukwensen aan het bestuur over. De afde-
ling heeft wel zeer moeilijke tijden mee-
gemaakt, maar er is nu een prachtig
mooie opbloei waar te nemen.

Spreker gewaagde van een bekwamen
kapitein op het schip van "St. Raphael",
was verheugd steeds zulke goede adviseurs
te hebben gehad en was van mening, dat
de afdeling in vertrouwen op God kan
voortgaan.

Welkom en gelukwensen

In het bijzonder verwelkomde dan de
afdelingsvoorzitter, de heer J. S. Goossens-
den Verbondsvoorzitter, den heer A. C. de
Bruijn en den heer C. G. Venings, die den
bondsvoorzitter, den 'heer Wigman, ver-
tegenwoordigde en voorts den bondssecre-
taris Timmermans, de vrienden Prust en
Koster en den heer J. van de Wurf, ver-
tegenwoordiger van de Standsorganisatie.
De voorzitter dankte voor de straks uit-

gesproken gelukwens en feliciteerde nU
van zijn kant alle leden. Hij was verheugd
over het mooie triduum en de plechtige,
kerkelijke viering van hedenmorgen. Bij
stelde het op hoge prijs, dat nu ook de
dames belangstelling tonen voor het werk
van "St. Raphaël" en hier aanwezig zijn.
De voorzitter deed een krachtig beroep oP
de medewerking der dames-leden tot groei
en bloei van de organisatie, met welke
woorden de aanwezigen hartelijk instem-
den.
Verheugd was spreker over het mede'

leven in de afdeling dezer dagen in het
bijzonder betoond en hij stelde "St. Ra'
phaêl" aan allen als lichtgever en leider
voor.
De oud-bondsvoorzitter, Jan Hellemons

uit Tilburg, die door familie-omstandig-
heden verhuisd was, had een schriftelijke
gelukwens .gezonden, evenals de bondS'

voorzitter Wigman, voorts verschillende
afdelingen en organisaties. De Standsor-
ganisatie, de Transportarbeiders en de Me-
taalbewerkers hadden bloemen gezonden.

De stem van het hoofdbestuur

De heer C. G. Venings sprak een ernstig
Woordje en wees op de betekenis van ons
leven. Hij sprak er met trots over, dat hier
nu vijf leden zitten, die 35 jaar lid van de
afdeling zijn. Als het "St. Raphael" ge-
geven was onderscheidingen uit te reiken,
zouden zeker zij een onderscheiding ver-
dienen. Mede namens het hoofdbestuur
zegde spreker hen hartelijk dank voor hun
moed en hun ijver en wenste hij hun nog
voor hun verder leven Gods beste zegen
toe.

De heer Venings memoreerde terloops
het werk van Mgr. Mutsaers en pastoor
Donders en verheugde zich er' over, dat
weer een katholieke geest vaardig is ge-
Worden onder het spoorwegpersoneel.
Zijn gelukwensen richtte spreker ook tot

de 22 zilveren jubilarissen en hij hoopte van
harte, dat hun voorbeeld en dat van de
leden, die hun 35-jarig jubileum vieren,
stimulerend moge zijn voor allen, die nog
buiten "St. Raphaël" staan.

Huldiging van jubilarissen

De voorzitter overhandigde de vijf jubi-
larissen die voor 35 jaar tot "St. Raphaêl"
toetraden, een' groepsfoto van hen in lijst.
Spontaan zongen de aanwezigen hun een
"lang zullen ze leven" toe, gevolgd door
een driewerf hoera. De zilveren jubilaris-
sen ontvingen vervolgens het gebruikelijke
diploma. En, zij, die het om hun ijver en
propagandistische arbeid verdienden, kre-
gen een apart hartelijk woordje van den
afdelingsvoorzitter te horen.

De Verbondsvoorzitter spreekt

Nadat het bondslied van "St. Raphaël"
was gezongen, voerde de Verbondsvoorzit-
ter, de heer A. C. de Bruijn, het-woord, die
meende, dat de heer Venings terecht de
aandacht heeft gevestigd op wat ons in
deze tijd beroert. Er zijn geen mooiere bij-
eenkomsten van onze katholieke arbeiders-

beweging dan deze, aldus spreker. We wor-
den het hele jaar bezig gehouden met onze
materiële, sociale en economische zaken en
dan blijft er zo weinig tijd voor het andere
over. Maar gelukkig, juist omdat ze
kat 110 I i e k IS, doet de organisatie ook
nog wat anders.

Het geva:l-Oss

Ernstig waarschuwde de Verbondsvoor-
zitter voor hetgeen onze tegenstanders in
het buitenland in hun afkeer en haat tegen
God en ons geloof doen. Maar ook in óns
land zijn we daarvan niet vrij. Men neemt
het geval-Oss om de Kerk, om de katho-
lieke Staatspartij in Goseling te treffen'
bezig als men is om de katholieke Ker~
en de katholieken naar de keel te vliegen.
Maar dat zal niet lukken! Als men deze
bijeenkomsten kent, is dat uitgesloten! De
katholieken zijn in ons land niet te over-
meesteren! Ds. Van Hoogenhuyze heeft er
dezer dagen nog op gewezen. Men vreest
- aldus de heer De Bruijn - de katho-
lieken, omdat hun Invloed steeds groter
wordt en niet te stuiten is.
Spreker herinnerde aan hetgeen gisteren

in Oss gebeurd is, waar N_S.B.-ers, die er
wilden colporteren, knock-out zijn geslagen

I
en waarschuwde ervoor zover niet te moe-
ten gaan. Wij - zo zegt de Verbondsvoor-
zitter - hebben andere middelen. Wij be.
schikken, geschoold en gestaald als ka,
tholieke organisatie over andere middelen.
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De marechaussee !
te Oss

DE ZAAK OSS

MR. WENDELAAR VRAAGT EEN'
PARLEMENTAIRE ENQUETE

Naar wij vernemen, heeft het Tweede
Kamerlid mr. W. C. Wendelaar hedenoch-
tend op de griffie van de Tweede Kamer
het verzoek ingediend tot het houden van
een parlementaire enquête naar de gebeur-
tenissen, welke zich rondom de brigade der
koninklijke marechaussee in Oss en de
maatregelen van minister Goseling hebben
voorgedaan.
Mr. Wendelaar had zich in de Tweede

Kamer, na de interpellatie van den heel'
Drop bevredigd verklaard door het ant-
woord van minister Goseling. Naar het
A.N.P. ter ore kwam hebben de publicaties,
welke daarna in de pers zijn verschenen,
bij den heer Wendelaar de indruk gewekt,
dat de zaak met de rede van den heer
Goseling niet uit kan zijn. Ten einde klaar-
heid in de situatie I te brengen - aldus
A.N.P. - heeft de heer Wendelaar ge-
meend, de enige mogelijkheid welke voor
de Tweede Kamer thans nog openstaat
om de zaak verder te onderzoeken, te moe-
ten aangrijpen.
Het voorstel-Wendelaar zal nu in de af-

delingen moeten worden onderzocht, waar-
na er een voorlopig verslag over uitge-
bracht zal worden. Nadat de voorsteller
dan een memorie van antwoord heeft ge-
schreven, volgt er een mondelinge beraad-
slaging en tenslotte neemt de Kamer een
besluit.
Vermelding verdient nog, dat het hou-

den van een parlementaire enquête in
onze staatkundige geschiedenis uiterst
zeldzaam is voorgekomen, De laatste maal,
dat de Tw.eede Kamer besloot een derge-
lijk onderzoek te doen plaatshebben, was
in 1886 en betrof arbeidsteestanden op fa-
brieken en werkplaatsen. Later zijn er nog
wel voorstellen voor een enquête geweest,
doch deze zijn niet aanvaard.

De overplaatsingen

ALLEMAAL NIEUWE
MANSCHAPPEN

·Naar het H bId. verneemt, zijn met in-
gang van heden de volgende mutaties ge-
last bij de brigade der marechaussee te
Oss: de marechaussee J. van Essen wordt
overgeplaatst naar Heerlen; de marechaus-
see A. Kuilenborg naar Millingen; de mare-
chaussee H. van Ree naar Sittard. Boven-
dien is opdracht gegeven, dat wachtmees-
ter C. de Gier, die thans bij de brigade te
Maastricht is ingedeeld, vandaag met zijn
gezin moet vertrekken; wachtmeester J.
Tap, die naar Sittard is overgeplaatst, moet
zulks doen op Donderdag 28 April; wacht-
meester G. van Renes, die bij de brigade te
Siebengewald is ingedeeld, moet zorgen,
dat zijn gezin op Maandag 2 Mei in de nieu-
we standplaats is aangekomen, en opper-
wachtmeester L. Curfs, die te Venlo is ge-
plaatst, moet op Vrijdag 6 Mei verhuizen.
Door de laatste mutaties is thans de ge-

hele brigade, zoals die oorspronkelijk was
samengesteld, naar elders overgeplaatst.
In de komende dagen worden nieuwe onder-
officieren en manschappen te Oss geplaatst,
zodat dan de brigade weer op haar oor-
spronkelijke sterkte van tien man is ge-
bracht en volledig in haar bevoegdheden zal
zijn hersteld.



!Mr. Wendelaar vraagt r

!parlementaire
enquête

Naar gebeurtenissen te Oss
en de maatregelen van minis-
ter Goseling.

VERANDERD IN/ZICHT

Het Tweede Kamerlld mr. W. C.
Wendelaar heeft hedenochtend op de
griffie van de Tweede Kamer het ver-,
zoek ingediend tot het houden van een
parlementaire, enquête naar de gebeur-
tenissen, welke zich rondom de brigade
der Koninklijke Maréchaussee te Oss
en de maatregelen van minister Goseling ,
hebben voorgedaan.

Mr. Wendelal}r had zich, naar men weet, in
de Tweede Kamer, na de interpella:tie van den
heer Drop bevredigd verklaard door het ant-
woord van minister GoseHng. Naar het A. N.
P. ter oore kwam hebben de publicaties, welke
daarna in de pers zijn verschener., bij den
heer W~dlll'aar den indruk gewekt, dat de
zaak. met de rede van den heer Goseling niet
uit kan zijn. Ten einde klaarheid in de situa-
tie te brengen heeft de heer Wende4far ge-

, meend, de eenige mogelijkheid' welke voor de
Tweede Kamer thans openstaat om de zaak
verder te onderzoeken, te moeten aangrijpen.
Het voorstel-Wendelaar zal nu in de afdee-

lingen moeten worden onderzocht, waarna er
een voorloopig verslag over uitgebracht zal
worden. Nadat de voorsteller dan een memorie
van antwoord heeft geschreven, volgt er een
mondelinge beraadslaging en tenslotte neemt
de Kamer een besluit.
Vermelding verdient nog dat het houden

van een parlementaire enquête in onze staat-
kundige geschiedenis uiterst zeldzaam is voor-
gekomen. De laatste maal, dat de Tweede
Kamer besloot een dergelijk onderzoek te doen
plaatshebberi, was in 1886 en betrof arbeids-
toestanden op fabrieken en werkplaatsen.
Later zijn er nog wel voorstellen Voor een
enquëte geweest, doch deze zijn niet aanvaard.

met zooveedl spoed een zoo ongebruikeljjkan !
maatregel te nemen. I

Nu eenmaal het voorstel is ingediend om
èen parlementaire enquête te houden moet _
anders dan bij de interpellatie - de Kamer
zich in ieder geval s c h rif tel ij k en m 0 n-
del i n g bezighouden met den te volgen gang
van zaken. '
De toelichting van den voorsteller wordt in I

den breede besproken. Daarbij komen vanzelf I
de meritus der zaak in het geding. Dit alles)
geschie~t door mid?el .van de schriftelijke en
mondelmge gedachtewisseltng over de vraag

#Sof de enquête al dan niet zal geschieden. Aan ,I

"het eind van de openbare behandeling van dit
voorstel wordt dan over dit laatste punt be-
slist.
Tijdens die behandeling is het b.v. mogelijk

dat in de Kamer de meening tot uiting zal
komen, dat de Minister zelf onjuist is inge-
licht, of dat, althans tijdens de interpellatie,
niet de v 0 11e dig e waarheid over de Os-
sche zaak voor den dag is gekomen.
Het recht van enquête is nader geregeld

in de enquêtewet van 1850. Een parlementaire
enquête-commissie, welke uit leden der Kamer
bestaat, heeft het recht iedereen, met uitzon-
dering van de leden van het Ministerie, die
aan de Kamer verantwoording verschuldigd
zij n,voor zich te dagen.
De getuigen kunnen onder eede worden ge-

hoord. In het Ossche geval is dus de zwijg-
plicht opgeheven. En bijvoorbeeld de Officier
van Justitie, de procureur-generaal, de In-
specteur van de Koninklijke Marechaussee en
ook de betrokken wachtmeester kunnen wor-
den gehoord.
van de . enquête-commissies, welke in de

negentiende eeuw zijn ingesteld heeft het
ledenaantal tusschen vijf, zeven en negen ge-
varieerd. Sinds 1880 kunnen de leden hetzij
door de Kamer, hetzij door den voorzitter
worden benoemd.

(Van onzen parlementairen redacteur.)
's-G r a ven hag e, 25 April.

§ § - Naar wij vernemen zal de parle-
metnaire enquete over Oss als object moeten
hebben;

Ie. De juiste toedracht van de feiten, welke
I den minister van Justitie hebben geleid tot
zijn telegrafische opdracht aan den procureur-

, generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogen-
bosch om aan den betrokken commandant der
Koninklijke Maréchaussee namens hem mede
te deelen, dat de brigade Oss zich tot nader
order, behoudens uitdrukkelijken last van dden
procureur-generaal, te onthouden heeft van
ieder opsporingsonderzoek;
2e. De vraag of de minister bevoegd was

deze opdracht te geven en, zoo ja, of er vol-
doende aanleiding voor den minister was om
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I zaak-OssDe

Mr. Wemdelaar vraagt een
parlementaire enquête

Naar wij :vernemen heeft het liberale
Tweede Kamerlid mr, W. C. Wendelaar
hedenochtend op de griffie van de Tweede
Kamer het verzoek ingediend tot het hou-
den van een parlementaire enquête naar
de gebeurtenissen, welke zich rondom de
brigade der; Koninklijke marechaussee in
Oss en de maatregelen van minister Gose-
ling hebben 'l!IOorgedaan.

Mr. Wendelaar had zich in de Tweede Kamer,
i na de interpellrrtie van den heer Drop, bevredigd
verklaard door !.het antwoord van minister Gose-
ling. Naar ons ter oore kwam hebben de publi-
caties welke daarna in de pers zijn verschenen,
bij hem den indruk gewekt dat de zaak met de
rede van den heer Goseling niet uit kan zijn.
Ten einde klaa.rheld in de situatie te brengen,
zooals hij het noemt, heeft de heer Wendeiaar
gemeend de eenige mogelijkheid welke voor de
Tweede Kamer thans nog openstaat, om de zaak
verder te onderzoeken, te moeten aangrijpen.
Het voorstel- Wendelaar zal nu in de afdee-

lingen moeten worden onderzocht waarna er een
voorloopig verslag over uitgebracht zal worden.
Nadat de voorsteller dan een memorie van ant-
woord heeft geschreven, voIgt er een mondelinge
beraadslaging -en ten slotte neemt de Kamer een
besluit.
Vermelding verdient nog, dat het houden van

een parlemenäaire enquête in onze staatkundige
geschiedenis uiterst zeldzaam is voorgekomen.
De laatste maal, dat de Tweede Kamer besloot,
een dergelijk onderzoek te doen geschieden was
in 1886en betrof arbeidstoestanden op fabrieken
en werkplaatsen. Later zijn er nog wel voorstel-
len voor een -enquête geweest doch deze Zijn niet
aanvaard.
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DE GEMEENTERAAD VAN OSS HULDIGT UNANIEM
BURGEMEESTER PLOEG MAKERS EN VEROORDEELT

SENSATIEPERS.

"Hoogeachte Burgemeester,

regels door in vele andere bladen, dat "De
Telegraaf", "Het Nieuws van den Dag" en
"N.S.H.-Iectuur" uit onze huizen en catë's
moeten worden geweerd.
Wee hem, diie schuldig staat aan de leu-

gen- en lastercampagne betreffende het gees-
telijl{ en wereldlijk gezag onzer stad!
Dank breng ik aan Minister Goseltng

en die hem adviseerden voor de harde doch
hoogst noodzakelijke maatregelen, welke in
het belang van onze gemeentenaren moesten
worden getroffen.
Burgemeester, U en Uwe familie zijn !het

slachtofer geweest van intriges en lust naar

Men schrijft ons uit Oss:

In de raadsvergadering van heden, Maan-
dag 25 April, sprak 't oudste lid van den Ge-
meenteraad, de heer J. P. A. SMULDERS,
die thans 39 jaren lid van den gemeenteraad
is, in opdracht van den geheelen raad de vol-
gende rede uit, naar aanletding van de aan
den Raad gezonden mededeeling van den
Commissaris der Koningin, inzake de herbe-
noeming van Burgemeester Ploegmakers.

Zes jaar geleden was mij de eer te beurt sensatte,
gevallen, U aan de grens van onze gemeen- Ik spreek tat slot den wensch uit, dat U
te, namens Raad en bevolking van Oss als tegenover wreede aanvallen eenerzijds, spon-
Burgemeester onzer stad welkom te neeten. tane sympathie anderzijds moogt ondervin-
Ter genegenheid van Uw herbenoeming als den. Gods zegen ruste op Uw werk, tot wel- ,
Burgemeester wil ik ook gaarne, en dit we- zijn der in het land zoo slecht begrepen ge-

I derom namens Raad en bevolking, een enkel meente Oss."

I
woord spreken.
Hoewel de nerbenoemtng van een Burge-

meester op zich de meest gewone zaak ter
wereld is en daarom de felicitatie ter gele-
genheid van zulk een herbenoeming in nor-
male omstandigheden kwalijk meer dan een Het is gebruikelijk, dat na de mededee-
formaliteit kan worden beschouwd, moet ik, li.ng aan den gemeenteraad van de herbenoe-
omdat van bepaalde zijden tegen Uw her- ming van den burgemeester door het oudste
benoeming schandelijk is geageerd, een meer lid namens den Raad een woord van geluk-
dan formeele felicitatie aan Uw adres uit- wensch tot zijn Voorzitter wordt gesproken.
spreken. tIn he algemeen is een herbenoeming zoo
Ware de reeds door mij gesignaleerde, be- van zelf sprekend, dat met deze gelukwensch

neden elk peil staande, perscampagne niet met aller instemming als waardeering voor I
gevoerd, U zoudt thans van mij, sprekende het werk van den burgemeester kan WOordenI
namens den geheelen raad, niet meer dan velstaan. I

de gebruikelijke eenvoudige geJukwenschen Ik zou van dit gebruik niet zijn afgeweken
hebben te aanhooren gekregen, Om de ver- en thans niet het woord' gevraagd hebben,
derfelijke werking van leugen en laster te indien de omstandigheden, waaronder Uwe
neutraliseeren, vermeld ik thans met groote herbenoeming geschied is, niet spreken tot

l dankbaarheld hetgeen U in de afgeloopen plicht hebben gemaakt.
jaren voor onze gemeente hebt tot stand ge- Als voorzitter van de gezamenlijke bestu-
braëht, ren der Ossche afdeelingen der R.K. Staats-
Ik noem slechts de oprichting der bad- partij, de staatkundige organisatie van ver-

en zweminrichting, der waterleiding, de reweg het grootste gedeelte der Ossche be-
stichting eener school voor buitengewoon volking, wier afgevaardigden in dezen Raad
lager onderwijs;; betere huivesting van het vertegenwoordigd, zijn, wensch ik U geluk
bewaarschoolonderwijs; Uw bemoeiïngen in- met Uwe herbenoeming en hoop ik, dat Gij
zake de totstandkoming van een U.L.O.-B Uw werk in het belang onzer gemeente
voor meisjes; de in de vergadering van he- moogt voortzetten.
den aan de orde zijnde plannen tot verbe- Een perscampagne of beter gezegd een
tering van rioolstelsel en wegennet, waar- lastercampagne heeft Uw persoon aangeval-
voor door het Werkfonds bereids een kwart len en heeft getracht niet alleen burgerlijk
millioen is beschikbaar gesteld; Uw ijveren doch ook geestelijk gezag te ondermijnen.
voor het behoud der Ossene paardenmark-' Deze opzet is niet geslaagd;
ten; Uw met succes bekroonde poging om Eenige betreurenswaardige voorvallen,
den zetel van het Waterschap "De Maas- waaraan niet meer beteekenis moet worden
kant" te Oss gevestigd te krijgen en ten- toegekend dan de feiten zelf verdienen, is
slotte Uw stuwend aandeel in de oplossing aanleiding geweest, om een stroom van leu-
van de criminaliteit, 'waaronder Oss bij de gen en laster over Oss en zijn inwoners uit te
aanvaarding van Uw bestuur gebukt ging. storten. Het Burgerlijk gezag verdient geens-

zins het verwijt van corruptie en verderf, dat
Moge het U, Burgemeester, gegeven zijn men met ongekende hardnekkigheid ingang

in Uwe aanstaande bestuursperiode, zij het

I
tracht te doen vinden. Integendeel is de ge-

ten koste van veelopofferingen, welke wel- meeriteraad als het door de Wet aangewezen
licht ook dan weer van U gevraagd zullen orgaan en daartoe het best tot oordeelen be-
worden, veel te doen tot heil van onze dier- voegd en verplicht, van zijn integriteit over-
, bare gemeente. tuigd. De voorstelling, dat Oss een zedelooze

Mijnheer de Burgemeester, het bloed stad is, erger dan andere plaatsen, moet met
kruipt nu eenmaal waar het niet kan gaan. kracht worden teruggewezen. De insinuaties
Het is mij niet mogeliik bij deze woorden van zedeloosheid, waarmede men geestelijke
van gelukwensch aan Uw adres te verhelen gezagsdragers in hun heilige bediening traebt
de verontwaardiging, welke sinds weken en te treffen, heeft terecht de verontwaardiging
maanden in ons binnenste uitweg zoekt. gewekt. Wie zijn oor te luisteren legt, in alle
Ik lees in de "Nieuwe Venlosche Courarrt"; lagen der bevolking, kan het ervaren. Niet

ik lees in de "Eindhovensche en Meierijsche alleen in woorden, doch ook in daden heeft de
Courant", en waar ik het niet met zooveel 1Ossche beVOlk,ing van haar verontwaardiging:
woorden lees [ees ik het toch tuescaen de en onomwonden afkeuring doen blijken. I, '

"Mijnheer de Voorzitter,

De heer Mr. J. P. PULLES, sprak Merna
als volgt;



In de vergadering van de wettige verte-
genwoordiging des volks moet de stem der
bevolking worden gehoord. Ik wil met 'klem
protesteeren tegen de leugen en laster, die
over Oss is uitgestort; tegen de voorstelling
van corruptie, bederf en zedeloosheid in onze
plaatselijke gemeenschap. Laat men eerst
zijn eigen Augiasstal reinigen, voordat men
anderen verwijten maakt.
De bevolking van Oss heeft er recht op,

dat zij beoordeeld worde zonder voortngenn,
menheid of haat, maar onpartijdig en eerlijk.
Voor dit recht komt de Raad op.
Het heeft er allen schijn van, dat men niet

alleen Oss wil treffen, doch in Oss het Katho-
lieke Zuiden en de staatkundige organisatie

i van het grootste gedeelte van zijn inwoners.
Deze aanvallen zullen mislukken, zooals tot
heden alle aanvallen gefaald hebben, omdat
wij vastaaneengesloten staan ter handhaving
van burgerlijk en geestelijk gezag.
Namens de raadsleden der R.K. Staats-

partij spreek ik ten slotte den wensch uit
dat U en wij kunnen verder gaan met op~
bouwende arbeid in het belang onzer geliefde
gemeente. Op onze medewerking kunt U
daartoe rekenen."

Na den heer Pulles spreekt de heer HOEKS
(S.D.A.P.) als _volgt:

"Mijnheer de Voorziter,

Ik had niet gedacht, dat hier vanavond
over deze aangelegenheid ook namens de
R.K. Staatspartij zou worden gesproken. Ik
kwam dit pas hedenmiddag te weten en. heb
daardoor geen contact meer kunnen zoeken
met mijn fractie.
Ik kan mij geheel aansluiten bij de woor-

den van de heeren Smulders en Pulles. De
, gemeente Oss is door de pers op een schan-

I
dalige manier in opspraak gebracht.
Veelonverdiende critiek is den Burgemees-

ter als hoofd van de politie en ook de ge-
meente-politie naar het hoofd geslingerd.

Doch, mijnheer de voorzitter, ik heb in de
pers van vandaag toch nog iets goeds gezien ..
Nu doel ik in hoofdzaak op de arrestaties. Er
zijn er heel wat verricht. De laatste arresta-
tie heeft heel wat stof doen opwaaien.
Meerrnaleg zijn hier menschen gearresteonj

die wegens hun onschuld of wegens gebrek
aan bewijzen weerm oesten worden vrijgela-
ten. Door de gemeentepolitie zijn geen arrcs-
taties verricht, die nadien ongegrond bleken
Daar is niets van gezegd. Maar toch rijst bij
mij de vraag, waarom nu zooveel ophef ge-
maakt van de laatste arrestatie; waarom ge-
beurde dat vroeger niet, ook niet over de be-
handeling, neen laat ik zeggen de mishande-
lingen van menschen, waarvan de sporen .la-
ter te zien waren.
Ik hoop dat het publiek, als het weer ge-

beurt, dezelfde belangstelling zal toonen als
nu bij deze kwestie".

De heeren Mr. PULLES en Seuren rean,

voorzitter; en secretaris der R.K. Staatspartij,
stellen dan voor de volgende .motie aan te
nemen:
"De Raad der gemeente Oss;
Kennis genomen hebbende:
1. van de herbenoeming van den heer J. F.

Ploegmakers, tot Burgemeester der ge-
meerite Oss, spreekt zijn voldoening uit over I
deze herbenoeming;
2. van de herhaalde persaanvallen, zoowel

op het burgerlijk als het geestelijk gezag,
spreekt zijn scherpe afkeuring uit aver deze
wijze van verdachtmaking, zoowel van de
gemeente als hare inwoners".

Deze motie were. met algemeene stemmeh
aangenomen ..

Na de woorden van de hiergenoemde spre-
kers werd door de overige raadsleden en
zelfs door de personen, die zich op de pu-
blieke tribune bevonden, luid geapplaudis-
seerd.
De Burgemeester, getroffen door deze

woorden van waardeering, sprak hierna een
kort dankwoord, waarbij hij o.m. zeide, dat
de zooeven gebleken eenstemmigheid van
oordeel bij den Raad hem bijzonder aange-
naam was.
Zoodra in November een perscampagne

werd ontketend, aldus de Burgemeester,
- waarbij ik even op wil merken, dat ook de
plaatselijke pers hierbij zeker niet zonder
schuld is - en aanvallen werden gedaan
tegen de burgerlijke overheid, heeft het mij
genoegen gedaan, dat de Raad één lijn heeft
getrokken. Dat heeft mij kracht gegeven
tegen den leugenstorm op te roeien.

In deze raadsvergadering kwam verder nog
aan de orde een voorstelom een colportage
verbod af te kondigen. Het zal verboden zijn
met gedrukte stukken in een groot aantal
straten binnen de kom der gemeente te col-
porteeren ria vier uur des middags. Zater-
dags en Zondags mag in het geheel niet ge-
colporteerd worden. De bladen mogen niet
aangeprezen en ook niet zichtbaar gedragen
worden.
De heer Th. Hoeks (s.d.a.p.) is het volko-

men eens met het voorstel. Hij had gaarne
gezien, dat de inwoners van Oss de colpor-
teurs volkomen hadden genegeerd en hun
den rug hadden toegedraaid.
De voorzitter' antwoordde -hterop, dat het-

geen de heer Hoeks zegt, volkomen juist is.
Maar niet iedereen beschikt over een stot-
cijnsche kalmte. Men moet niet vergeten, dat
de N. S. B. niet alleen de brutaliteit had een
stroom van laster en vuil over Oss en zijn
inwoners uit te storten, doch zelfs de bruta ..
liteit had dat vergif aan de bewoners ·zelf
aan te bieden. De voorzitter is van meening
dat Oss zich Zaterdag niet van zijn slechtste
zijde heeft laten kennen. (Applaus op de pu-
blieke tribune. De voorzitter vermaant het
publiek geen teekenen van goed- of afkeu-
ring te geven). Hij verzoekt met klem het I
voorstel aan te nemen, daar hij anrïers niet
kan instaan voor het voorkomen van onge-
lukken, daar de gemoederen door het ge-
schrijf en het provoceerend optreden der N.
S B. zezer verbitterd zijn.
De Raad neemt met algemeene stemmen

h.e~v,oor>~tel'a~.
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BURGEMEESTER PLOEGMAKERS UNANIEM DOOR
DEN RAAD GEHULDIGD.

wing resp. verbetering van de' ver-
warmingsinstallatie voor de bijz. scholen
aan de Vierhoekstraat. De aanvulling
bedraagt f 275.15.

De sensatiepers werd scherp veroordeeld.
EEN CO.LPORTACE-VERBO'D.

•

Maandag werd een raadsvergadering
gehouden onder Ierding van burge-
meester Ploegmakers.
Hel; oudste lid van den Gemeenteraad,

de heer J. P. A. Sm u 1der s. die thans
39 jaren lid van den gemeenteraad is,
sprak in opdracht van den geheelen
raad de volgende rede uit, naar aanlei-
ding' van de aan den -raad gezonden
mededeelmg van den Commissaris der
Koningin, inzake de herbenoeming van
Burgemeester, Ploegrnakers.

"Hooggeachte Burgemeester,
Zes jaar geleden was. mij de eer te

beurt gevallen, U aan, de grens van
onze gemeente, namens Raad en be-
volking van Oss, als burgemeester onzer
stad welkom te heeten. Tel' gelegenheid
van Uw herbenoeming als Burgemeester
wil ik ook gaarne, en dit wederom
namens Raad en bevolking; een enkel
woord spreken. ..

Hoewel de herbenoeming van een
Burgemeester op zich de meest gewone
zaak ter wereld is, en daarom de feli-
citatie ter gelegenheid van zulk een
herbenoeming in normale omstandig-
heden kwalijk meer dan een formaliteit
kan worden beschouwd, moet ik, omdat
van bepaalde zijden tegen Uw herbe-
noeming schandelijk is geageerd, een
meer dan formeele felicitatie aan Uw
adres uitspreken. .
Ware de reeds door mij gesignaleerde,

beneden elk peil staande, perscampagne
niet gevoerd, U zoudt thans van mij,
sprekende namens den geheelen raad,
niet meer dan de gebruikelijke eenvou-
dige gelukwenschen hebben te aanhoc-
ren gekregen. Om de verderfelijke
werking van leugen en laster te neu-
traliseeren, vermeld ik thans met groote
dankbaarheid hetgeen U in de afgeloo-
pen jaren voor onze gemeente hebt tot
stand gebracht.

Ik noem slechts 'de oprichting der
bad- en zweminrichting, der waterlei-
ding, de stichting eener school voor
buitengewoon lager onderwijs, betere
huisvesting van hebbewaarectioolonder-
wijs, Uw bemoeiïngen inzake de .tot-
standkoming van een U.L.O. B voor
meisjes, de in de vergadering van heden
aan de orde zijnde plannen tot verbete-
ring van rioolstelsel en wegennet,
waarvoor doe-l'-"-Ret I'k:f.ond ereids,
een kwart millioen is beschikbaar ge-
steld, Uw ijveren voor het behoud der
Ossche paardenmarkten, Uw met succes
bekroonde poging om den' zetel van het
Waterschap "De Maaskant" te Oss ge-
vestigd te krijgen en tenslotte Uw
stuwend aandeel in de oplossing van de
crtminalitert, waaronder Oss bij 'de
aanvaarding van Uw bestuur geblikt
ging.
. Moge het U, Burgemeester, gegeven
zijn in Uwe aanstaande bestuursperiade,
zij het ten koste van veelopofferingen,
welke wellicht ook dan weer van U
gevraagd zullen worden, veel te doen
tot heil van onze dierbare gemeente.
Mijnheer de :Burgemeester, he.t bloed

kruipt nu eenmaal waar het met kan
gaan. Het is n1ij niet mogelijk bij deze
woorden.van gelukwensch aan Uw adres
te verhfolen de verontwaardiging, welke
sinds weken en maanden in ons bin-
nenste uitweg zoekt.
Ik lees in de "Nieuwe Venlosche

Courant", 'ik lees in de "Eindhovensche
en .Meijerijsche Courant", en waar ik
het niet met zooveel woorden lees, lees
ik het toch tusschen de regels door In
vele andere bladen, dat "De Telegraaf",
"Het Nieuws van den Dag" en "N.S.B.-
lectuur" uit onze huizen en cafe's
moeten worden geweerd. .
Wee hem, die schuldig staat aan de

leugen- en lastercampagne betreffende
het geestelijk en wereldlijk gezag onzer
stad!
Dank breng ik aan Minister Goseling

en die hem adviseerde voor de harde
doch hoogst noodzakelijke maatregelen,
welke in het belang van>onze gemeente-
naren moesten worden getroffen.
Burgemeester, U en Uwe familie Zijn

het slachtoffer. geweest van intriges en
lust naar sensatie.
Ik spreek -tot slot de wensch uit, dat

U tegenover wreede aanvallen eener-
zijds, spontane sympathie anderzijds
moogt ondervinden. Gods zegen ruste
op Uw werk, tot welzijn der ln het land
zoo slecht 'begrepen gemeente Oss".
De heer Mr.' J. P. Pulles, sprak

hierna als volgt:
Mijnheer de Voorzitter,

Het is gebruikelijk, dat na de mede-
deeling aan den gemeenteraad van de
herbenoeming van den burgemeester
door het oudste lid riamens den raad
een woord van gelukwensch tot zijn
voorzitter wordt gesproken. In het
algemeen is een herbenoeming zoo van
zelf sprekend, dat met deze gelukwensch
met aller instemming als waardeering
Voor het werk: van den burgemeester
kan worden volstaan.
Ik zou van dit gebruik niet zijn afge-

weken en thans niet het woord ge-
vraagd hebben, indien de omstandig-
heden waaronder Uwe herbenoeming
geschied is niet spreken tot plicht
hadden gemaakt.

Als voorzitter van de gezamenlijke
besturen der Ossche afdeelingen der
R. K. Staatspartij, de staatkundige
organisatie van verreweg het grootste
gedeelte der Ossche bevolking, wier
afgevaardigden in dezen Raad vertegen-
wcordigd zijn, wensen ik U geluk met

Meerveldhoven eert Zijif Priester. Tijdens de huldiging van
den Weleerw. Pater Róy, die Zondag in zijn parochiekerk
te Meerveldboven zijn eerste piecbtige H, Mis oPdroeg.

Uwe herbenoeming en hoop ik, dat gij
uw werk in het belang onzer gemeente
moogt voortzetten. .
Een perscampagne of beter gezegd een

lastercampagne heeft uw persoon aan-
gevallen en heeft getracht niet alleen
burgerlijk doch ook geestelijk gezag te
ondermijnen.
Deze opzet is niet geslaagd.
Eenige betreurenswaardige voor-
vallen, waaraan niet meer
beteekenig moet worden toege-
kend, dan de feiten zelf
verdienen, is aanleiding geweest
om een stroom van leugen en
laster over Oss en zijn inwoners
uit te storten. Het Burgerlijk
gezag' verdient geenszins het
verwijt van corruptie en verderf,
dat men met ongekende hard-
nekkigheid ingang tracht te
doen vinden, Integendeel is de
gemeenteraad als het door de
wet aangewezen orgaan en
daartoe het. best tot oordeelen
bevoegd en verplicht van zijn
integriteit overtuigd. De voor-
stelling or Oss een zedelooze
stad is, erger dan andere
plaatsen, moet met kracht
worden teruggewezen. De insi-
nuaties van zedeloosheid, waar-
mede men geestelijke gezagsdra-
gers in hun heilige bediening
tracht te treffen, heeft terecht
de verontwaardiging gewekt.
Wie zijn Oor te luisteren legt,
in alle lagen der bevolking, kan
het ervaren. Niet alleen in
woorden, doch ook in daden,
heeft de Ossche bevolking van
haal' verontwaardiging en on-
omwonden afkeuring doen blij-
ken.
In .de vergadering van de

wettige vertegenwoordiging'des
volks moet de stem del' bevol-
king worden gehoord. Ik wil met
klem protestesren tegen de
leugen en laster die over Oss is
uitgestort, tegen de voorstelling
van corruptie, bederf en zede-
loosheid in onze plaatselijke ge-
meenschap. Laat men eerst zijn
hand in eigen boezem steken,
.laat men eerst zijn eigen
Augiasstal reinigen, voordat
rnen anderen verwijten maakt.

De bevolking van Oss -heeft er re'Ctl't
op, dat zij beoordeeld words zonder
vooringenomenheid of haat, maar on-
partijaig en eerlijk. Voor dit recht kornt
de .Raad op.

Het heeft er allen schijn van dat
men niet alleen Oss wil treffen, doch
in Oss het Katholieke Zuiden en de
staatkundige organisatie van het
gróotste gedeelte van zijn inwoners. Deze
aanvallen zullen' mislukken, zooals tot
heden alle aanvallen gefaald hebben,
omdat wij vastaaneengesloten staan
ter handhaving van burgerlijk en
geestelijk gezag.

Namens de raadsleden der R. K..
staatspartij spreek ik ten slotte den
wensch uit, dat U en wij kunnen verder
gaan met opbouwenden arbeid in het
belang ouzel- geliefde gemeente. Op
onze medewerking kunt U daarop re-
kenen".
Na den heer Fulles spreekt de heer

Hoe k s (S.D.A.P.) als volgt:
Mijnheer de ·Voorzitter,

Ik had niet gedacht, dat· hier van-
avond over deze aangelegenheid ook
namens de R.K. Staatspartij zou wor-
den gesproken. Ik kwam dit pas heden-
'middag' te weten en heb daardoor geen
contact meer kunnen zoeken met mijn
fractie.
Ik kan mij geheel aansluiten bij de

woorden van de neeren Smulders en
Pulles. De gemeente Oss is door de pers
op een SChandalige rnanier in opspraak
, gebracht.

Veel onverdiende critiek is den Bur-
gemeester als hoofd van de politie en
ook de gemeente-politie naar het
hoofd geslingerd.
Doch, mijnheer de voorzitter, ik heb

in de pers van vandaag toch nog iets
goeds gezien. Nu doel ik in hoofdzaaJ<e
op de, arrestatles. Er zijn er heel wat
verrfcht. De laatste arrestatle heeft heel
wat ~tof doen opwaaien.

Meermalen zijn hier menschen ge-
arresteerd die wegens hun onschuld of
wegens gebrek aan bewijzen weer
moesten worden vrijgelaten. Door de
gemeente-politie zijn geen arrestatres
verricht, die nadien ongegrond bleken.
Daar is niets van gezegd. Maar toch
rijst bij mij de vraag waarom nu zooveel
ophef gemaakt van de laatste arresta-
tie; waarom gebeurde dat vroeger niet,
ook niet over de behandeüng, neen laat
ik zeggen de mishandelingen van
menschen, waarvan de sporen later te
zien waren.
Ik hoop dat het publiek, als net weer

gebeurt, dezelfde, belangstelling zal
toonen als nu bij deze kwestie",

Een motie aangenomen,
De heer Se ure n stelt voor de

volgende motie aan te nemen:
De Raad der gemeente Oss,'
Kennis genomen hebbende,
1. van de herbenoeming van den heer

J. F. Ploegmaker tot burgemeester der
gemeente Oss, spreekt zijn voldoening
uit over deza herbenoemtng:

2. van de herhaalde persaanvallen,
zoowel op het burgerlijk als het geeste-
lijk gezag, spreekt zijn scherpe afkeu-

ring uit over deze wijze
making, zoowel van de
hare inwoners".
Deze motie werd met

aangenomen.
Na de woorden van de hiergenoemde

sprekers werd. door de overige raads-
leden en zelfs door de personen, die,
zich op de publieke tribune bevonden,
luid geapplaudisseerd.

Dank van den burgemeester.
De Burgemeester, getroffen door deze

woorden van waardeermg, sprak hierna
een kort dankwoord, waarbij hij 0.111.
zeide, dat de zooeven gebleken een-
stemmigheid van oordeel bij den Raad
hem bijzonder aangenaam was.

Züodra in November een perscam-
pagne werd ontketend, aldus de Bur-
gemeester, - waarbij ik even op wil
~erk~.n, ~at ook de plaatselijke pers
hierbij zeker met zonder schuld is _
.en .aan_vallen werdsn gedaan tegen de
burgerlIjke overheid, b.;eeft het. mij' ge-
noegen gedaan, dat èrtl Raad oéen- lijn
heeft getrokken. Dat neeft mij kracht
seseven tegen: den Ieugenstcrm op te
roeien,

Een school voor B.L.O.
Op voorstel van B. en W. besluit de

raad om. het terrein gelegen nabij de
Slachthutslaan te bestemmen tot bouw-
terrein voor de stichting eener school
v~or buitengewoon lager onderwijs;' tot
stichting dezer school is bereids' besloten,
thans gaat het over' de bestemming van
het terrein. De begrooting ad f 30.000' is
door Ged. Staten goedgekeurd. .
Het voorstel van B. en W. wordt

z.h.st. aangenomen. :
., Met. betrekking tot de voorgestelde
wijziging van het uitbreidingsplan met
bebouwingsyoorschriften in verband met
het bouwplan der N.V. Organon wordt
conform besloten. Organon heeft het oog
op een bouwterrein achter de Paters
Carmelieten ad f 180.000.
De .-bestaande \vinkeLsluitiugsvel'orde.,.

ning <-wordt ingetrokken' en eeü-niell\ve
verordening vastgesteld; .wegens het
sluiten der winkels om, 9 uur mplaats
van te 10 uur des Zaterdagsnamjddags:
de Zaterdagen, vo.orafgaande van
Paschen, Pinksteren en Kerstmis wor-
den vrijgelaten, ' . ,
Mede wordt de Zondag voorafgaande

den 6en December uitgezonderd,

De Militieza al.
Komt ter tafel een schrijven van den

minister van financiën inzake de 'op-
zegging van de huur der Milltlezaal,
B. en W. deelen hieromtrent mede, dat
bij niet voortverhuring de Inspectie per
1 December a.s. zal worden opgeheven;
aanvankelijk lag het in de bedoeling de
inspectie op een niet korten- temijn te
Oss op te heffen. Het verbouwen van
het kantongerechtgebouw is verworpen
door den minister van financiën. Nu de
zaken zóó staan, meenen B. e11W. de
opzegging te moeten handhaven;' een
meenlng, die door Mr. Pulles wordt ge-
deeld.
Niemand is daar tegen.
Voorgesteld werd om met den Staat

der Nedertanden een overeenkomst 'van
geldleening aan te gaan inzake het uit
het werkfonds te ontvangen voorschot
voor den aanleg van betonwegen en'
rioleeringen in werkverruiming, groot
f 257.0'85 à 2 % met annuïtettsartossm-
gen (f 150'0'), Aldus besloten. .
Het burgerlijk armbestuur te: Oss

vraagt een aanvullende subsidie groot
f 8500 over 1937. Aldus besloten. ", 1
De raad besluit nog met het oog op ,

de komende feestelijkheden bij gelj;)gen~
heid van het 4O-jarig regeerlngslubtlé
van de' Koningin een subsidie, bescb:ik'::
baar te stellen aan het oranje-cceatté
van f 0.25 per schoolgaand kind en van
f 0.01 per inwoner. .
Conform wordt besloten.
De tarieven voor de gemeentelijke

bad- en zweminrichting worden ge-
wijzigd in dien geest dat de tarieven der
abonnementen worden verlaagd. Gezins-
abonnementen van f 12 op f .10 en.
van f 5 op f 4.
Goedgekeurd worden het _voorstel en

het ontwerp-besluit inzake de ver- i
huring van de terreinen van het ge-
meentelijk sportpark ván het seizoen
1938-'39. De R.K. Sportstichtinlg "st:
Willibrordus" biedt f 250 ingaand 1 Mei
1938 tot 1 Mei 1939.
Bij onderverhuring moet de stichting

25% afdragen aan de gemeente van
het bedrag', dat f 250 te boven gaat.
De gemeente behoudt zich het recht

voor het Sportpark circa 14 dagen te
harer beschikking te houden.
Goedgevonden. .
B. en W. stellen den raad voor het

bouwen van een nieuw kantoor en van
een magazijn voor licht- en water-
bedrijven ter voorziening in een gebleken
behoefte. De begroeting is f 150'00' ..

Het voorstel wordt aangenomen
zonder hoofdelijke stemming.
Aan de agenda werden .nog toegevoegd

van verdacht-
gemeente als

\

alg. stemmen

Reductie op Iieht- en
gastarieven.

Mededeeling van B. "en W, Inzake de
toekenning van reductie op de tarieven
van gas, electrisch licht en water voor
groote gezinnen. Het uitgetrokken
crediet is voldoende dat gezinnen met
4, 5 of 6 kinderen lOo/~ reductie krijgen,
terwijl gezinnen met 7 en meer kinderen
15% kunnen genieten met deze restric-
tie, dat de welstandsgrens (belastbaar
inkomen) beneden de f :WO'O is.
Mr. Pulles en het lid Maseland willen

de z.g, welstandsgrens doen vervallen,
waarmede B. en W. zich aansluiten. Het
verschil is f 20'0' waarmede de begroe-
ting moet worden aangevuld.
Aldus aangenomen.
De welstandsgrens vervalt derhalve.

Een opzichter benoemd bij
licht- en waterbedrijven.

De voorzitter licht het voorstel tot uit-
breiding van het technisch 'personeel
der gemeentelicht-· en water.bedrijven
met een opzichter in algemeenen dienst
toe en biedt het ontwerp-besluit mede
tot vaststelling eener Jaarwedderegeling ;
voor. een gehuwden ambtenaar f 1500
tot J 2700; voor een gastechnicus fIOD
daarenboven; voor een ongehuwde f 1500
tot f 2250. Wegens te kort aan tech-
nisch personeel is deze voorgestelde uit-
breiding volgens B. en W. noodzà.kelijk
voor den goeden gang van zaken.
Het lid van Hoorn acht het salaris van

f 1500' te laag voor iemand, die een
schakel vormt tusschen directie en
personeel.
.Spr. stelt voor' het aanvangssalaris te

bepalen op f 1600.
B. en W. meenen bij hun voorstel te

moeten blijven; het vergelijkingspunt is
geweest adjunct-commies ter secretàrie.
Het voorstel van B. en W. wordt aan-

genomen met algemeene stemmen.
De raad stelt vast een loonregeling

voor- , den chauffeur-monteur bij
"Publieke Werken". Deze aanstelling is
noodzakelijk omdat voor den ophaal-
dienst van huis- en straatvuil een auto
zal worden gebezigd ". De te benoemen
chauffeur-monteur zal een salaris ont-
vangen van f 28 tot f 30 per week.
Aangenomen. .

Eervolontslag keuringsveearts.
De raad hecht zijn goedkeuring aan

het voorstel-ontwerp om aan, Dr. B. H.
Kessens, keurmgsveearts bij den vleesch-
keuringsdienst "Kring Oss" met ingang
van 1Juni a.s. eervolontslag als, zoo-
danig te verleenen, wegens aanstelling
als hoofd van dienst te Emmen-Sleen
(Drente) . De plaats van den heer
Kessens zal worden aangevuld.

De raad besluit medewerking te ver-
leenen met betrekking tot de aanvrage
van het schoolbestuur van de parochie
van het H. Ha,rt alhier, om n.l. gelden
:JJeschikbaar te stenen voor de vernieu-
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het voorstel tot openbare verpachting
der jacht op gemeentegronden (80 H.A.).
Besloten conform het voorstel van

B. en W.
Het voorstel tot onder hands chen

verkoop van het voormalig kanton-
7e~gg~t~~~b~wBr~~g: ted~bJî.l~~Smo~~l~
lijk tot bestemming van café.
De raad gaat hiermede accoord.

Een colportage-verbod.
Voorstel tot aanvulling der algerneene

:;trafverordening voor de gemeente Oss
Icolportage-verbod) .
De voorzitter doet dilt voorstel met het

oog op de rel, die plaats greep j.l. Zater-
<lag. De voorzitter leest de verordening
voor. De verordening zal direct worden
afgekondigd.
Het lid v. Hoorn vindt het voorstel te

vei:-strek'kl3l1d in het algemeen. S~r.
had liever .gezien, dat een negatieve
houding door de bevolking ware aange-
ll!omen. '
De voorzttter vindt 't een kwestie van

te'lll,peramient. De houding der colpor-
te'urs was z. i. provoceerend.
De gemeentenaren "hebben zich niet

onbetuigd" gelaten. De mishandeling is
niet èTg' geweest "Oss heeft zich, ~~gt
de voerartter. ,11.ietvan de slechte zijde
'laten "keillllen ",

.De ' verordening' wordt aangenomen
met algemeene stemmen.
Het lid Hoeks bespreekt het werk-

vers,cha.ffil1'gs-ülbjectin de Heide.
Het lid .Fr. v. Erp vindt het jammer,

dat de veetentoonstelling van den N.
C. B. gaat-verhuizen naar de gemeente
Schayk.
De. ' vooraltter .heeft stappen gedaan

bij het bestuur van den N.C.B.
Het lid v. Erp vond helt treurig, dat

een onderwijzer (Peters) als verlicht
Noorderlinlg, de kwestie van het donkere
Z,uid'en niet zulver kan bekijken. Dit
is een gruwel.
De voorartter betreurt het dat de ten-

~ons-tell:ing niet kan gehouden worden
In de c-entrum-gemeente.
Ossenaren, een 5-tal jongens met een

schoolmees:ter bewerken dit, zegt het
lidFr~ v, Erp; Spr. stelt voor een schrij-
ven namens den raad te sturen naar
den-No C. B. te TiI:burg.
Het 1id seuren trekt de aandacht op

het nazien van vuflnlsbakken door en-
kele menschen, wat zeer onhygäëntsch is.
De voorzitter zal er zijn aandacht aan

Wijden,'



aalt burgemeester
Ploegmakers te Oss

Hulde

Scherpe afkeuring van de aanvallen
op burgerlijk en geestelijk gezag

EEN

In verband met de ongeregeldheden; die zater-I
dag j.l. zijn voorgekomen bij het corporteeren
door N.S.B.-ers, heeft de raad der gemeente Oss
gisteravond op voorstel van B. en W. een ver-
ordening vastgesteld, krachtens welke het ver-
boden is zonder vergunning van B. en W. in Oss,
gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen
te verspreiden op Zaterdag na twaalf uur 's mid-
dags, op Zondag gedurende den geheelen dag en
de overige dagen na 's middags vier uur.
De Raad was het unaniem eens met de meening

van B. en W. De voorzitter, burgemeester Ploeg-
makers, had vernomen, dat de N.S.B. Zaterdag
a.s, met 200 man zou terug komen. Dit moet
[Wordenvoorkomen.
Het raadslid Th. Hoeks (S.D.A.P.) was het ook

geheel met dit voorstel eens. Hij had echter liever
gezien, dat de bevolking haar kalmte had be-
waard en de colporteurs volkomen had genegeerd.

De voorzitter noemde dit een kwestie van
temperament. Men moet niet vergeten, dat

de N.S.B. niet alleen de brutaliteit heeft gehad
over burgerlijke en geestelijke autoriteiten
laster en verdachtmaking uit te storten, maar
ook den treurigen moed had, dit aan de
belasten te koop aan te bieden. Hij kan zich
de verontwaardiging der bevolking indenken
en zeide dat Oss, zich Zaterdag j.l, niet van
de slechtste zijde heeft laten· kennen. (Ap-
plaus op de publieke tribune).

Hadden de colporteurs zich onder zijn hoe.'e
blijven stellen en zich niet verspreid, dan was er
niets geschied. Hij was niet in staat allen 38
colporteurs een politie-agent tot bescherming mee
!te geven. Het aannemen der verordening is nood-
zakelijk om hem de bevoegdheid te geven de
openbare orde te xunnen handhaven.
De raad nam met algemeene stemmen het

eolportageverbod aan.
Namens de katholieke raadsfractie werd bij het

voorlezen van het besluit tot herbenoeming van
burgemeester Ploegmakers, een rede gehouden
door een der leden, waarin de campagne, die den
laatsten tijd tegen burgemeester Ploegmakers is
gevoerd, ten zeerste werd afgekeurd. De spreker
noemde verschillende inrichtingen, die onder het
bewind van den heer Ploegmakers tot stand ge-
komen zijn, en roemde de leiding van den burge-
meester.
De raad nam hierna een motie aan, waarin de

raad zijn voldoening uitspreekt over de herbe-
noeming van den heer Ploegmakers tot burge-
meester.

• •
Hieronder laten we volgen de redevoeringen,

die in de Raadsvergaderingen van gisteren zijn
gehouden.
Het oudste lid van den Gemeenteraad, de heer

J. P. A. Smulders, die thans 39 jaren lid van den
Gemeenteraad is, sprak in opdracht van den
geheelen raad de volgende rede uit.

"Hooggeachte Burgemeester.
Zes jaar geleden was mij de eer te beurt

gevallen, U aan de grens van onze gemeente,
namens Raad en bevolking van Oss, als Burge-
meester onzer stad welkom te heeten. Ter ge-
legenheid van uw herbenoeming als Burgemeester
wil ik ook gaarne, en dit wederom namens Raad
en bevolking, een enkel woord spreken.
Hoewel de herbenoeming van een Burgemeester

op zich de meest gewone zaak ter wereld is, en
daarom de felicitatie ter gelegenheid van zulk
een herbenoeming in normale omstandigheden
kwalijk meer dan een formaliteit kan worden
beschouwd, moet ik, omdat van -bepaalde zijden
tegen Uw herbenoeming schandelijk is geageerd,
een meer dan formeele felicitatie aan Uw adres
uitspreken.

COLPORTAGE·VERBOD
Ware de reeds door mij gesignaleerde, beneden

elk peil staande, perscampagne niet gevoerd,
U zoudt thans van mij, sprekende namens den
geheelen Raad, niet meer dan de gebruikelijke
eenvoudige gelukwenschen hebben te aanhooren
",~:"re15en. Om de verderfelijke werking van
leugen en laster te neutraliseeren, vermeld ik
thans met groote dankbaarheid, hetgeen U in: de
afgeloopen jaren voor onze gemeente hebt tot
stand gebracht. '
Ik noem slechts de oprichting der bad- en

zweminrichting, de stichting eener school voor
buitengewoon lager onderwijs, betere huisvesting
van het bewaarschool-onderwijs, Uw bemoeiïngen
inzake de totstandkoming van een U.L.O.-B voor
meisjes, de in de vergadering van heden aan de
orde zijnde plannen tot verbetering van riool-
stelsel en wegennet, waarvoor door het Werk-
fonds bereids een kwart millioen is beschikbaar
gesteld, Uw ijveren voor het behoud der Ossche
Paardenmarkten, Uw met succes bekroonde
poging om den zetel van het Waterschap "De
Maaskant" te Oss gevestigd te krijgen en ten-
slotte Uw stuwend aandeel in de oplossing van
de criminaliteit, waaronder Oss bij de aanvaar-
ding van Uw bestuur gebukt ging.
Moge het U, Burgemeester, gegeven zijn in

Uwe aanstaande bestuursperiode, zij het ten koste
van veelopofferingen, welke wellicht ook dan
weer van U gevraagd zullen worden, veel te doen
tot heil van onze dierbare gemeente.
Mijnheer de Burgemeester, het bloed kruipt

nu eenmaal waar het niet kan gaan. Het is mij
niet mogelijk; bij deze woorden van gelukwensch
aan Uw adres te verhelen de verontwaardiging,
welke sinds weken en maanden in ons binnenste
uitweg zoekt.
Ik lees in de "Nieuwe Venlosche Courant", ik

lees in de "Eindhovensche en Meijerijsche
Courant", en waar ik het niet met zooveel woor-
den lees, lees ik het toch tusschen de regels door
in vele andere bladen, dat "De Telegraaf", "Het
Nieuws van den Dag" en "N.S.B.-lectullr" uit
onze huizen en café's moeten worden geweerd.
Wee hem, die schuldig staat aan de leugen- en

lastercampagne betreffende het geestelijk en
wereldlijk gezag onzer stad!
Dank breng ik aan Minister Goseling en die

hem adviseerden voor de harde, doch hoogst
noodzakelijk maatregelen, welke in het belang
van onze gemeentenaren moesten worden ge-
troffen.
Burgemeester, U en Uwe familie zijn het

slachtoffer geweeest van intriges en lust naar
sensatie.
Ik spreek tot slot de wensch uit, dat U tegen-

over wreede aanvallen eenerzijds, spontane
sympathie anderzijds moogt ondervinden. Gods
zegen ruste op Uw werk, tot welzijn der in het
land zoo slecht begrepen gemeente Oss."

De heer Mr. J. P. Pulles sprak hiema als volgt;

,,Mijnheer de Voorzitter.

Het is gebruikelijk, dat na de mededeeling aan
den gemeenteraad van de herbenoeming van den
burgemeester door het oudste lid namens den
raad een woord van gelukwensch tot zijn voor-
zitter wordt gesproken. In het algemeen is een
herbenoeming zoo vanzelf sprekend, dat met deze
gelukwensch met aller instemming als waardee-
ring voor het werk van den burgemeester kan
worden volstaan.
Ik zou van dit gebruik niet zijn afgeweken en

thans niet het woord gevraagd hebben, indien
de omstandigheden waaronder Uwe herbenoe-
ming geschied is niet spreken tot plicht hadden
gemaakt.
Als voorzitter van de gezamenlijke besturen

der Ossche afdeelingen der R. K. Staatspartij, de
staatkundige organisatie van verreweg het
grootste gedeelte der Ossche bevolking, wier af-
gevaardigden in dezen Raad vertegenwoordigd
zijn, wensch ik U geluk met Uwe herbenoeming
en hoop ik, dat Gij Uw werk in het belang onzer
gemeente moogt voortzetten.
Een perscampagne of beter gezegd een laster-

campagne heeft Uw persoon aangevallen en heeft
getracht niet alleen burgerlijk doch ook geestelijk
gezag te ondermijnen.
Deze opzet is niet geslaagd.
Eenige betreurenswaardige voorvallen, waar-

aan niet meer beteekenis moet worden toegekend
dan de feiten zelf verdienen, is aanleiding ge-

weest om een stroom van leugen en laster over
Oss en zijn inwoners uit te storten. Het Burgerlijk
gezag verdient geenszins het verwijt van cor-
ruptie en verderf, dat men met ongekende hard-
nekkigheid ingang tracht te doen vinden. In-
tegendeel is de gemeenteraad als het door de wet
aangewezen orgaan en daartoe het best tot oor-
deelen bevoegd en verplicht 'Van zijn integriteit
overtuigd. De voorstelling of Oss een zedelooze
stad is, erger dan andere plaatsen, moet met
kracht worden teruggewezen. De insinuaties van
zedeloosheid, waarmede men geestelijke gezags-
dragers in hun heilige bediening tracht te treffen,
heeft terecht de verontwaardiging gewekt. Wie
zijn oor te luisteren legt, in alle lagen der be-
volking, kan het ervaren. Niet alleen in woorden
doch ook in daden heeft de Ossche bevolking van
haar verontwaardiging en onomwonden afkeuring
doen blijken.
In de vergadering van' de wettige vertegen-

woordiging des volks moet de stem der bevolking
worden gehoord. Ik wil met klem protesteeren
tegen de leugen en laster die over Oss is uitge-
stort, tegen de voorstelling van corruptie, bederf
en zedeloosheid in onze plaatselijke gemeenschap.
Laat men eerst zijn hand in eigen boezem steken,
laat men eerst zijn eigen Augiasstal reinigen,
voordat men anderen verwijten maakt.
De bevolking van Oss heeft er recht op, dat zij

beoordeeld worde zonder vooringenomenheid of
haat, maar onpartijdig en eerlijk. Voor dit recht
komt de Raad op.
Het heeft er allen schijn van dat men niet

alleen Oss wil treffen, doch in Oss het Katholieke
Zuiden en de staatkundige organisatie van het
grootste gedeelte van zij, inwoners. Deze aanval-
len zullen mislukken, zooals tot heden alle aan-
vallen gefaald hebben, omdat wij vastaaneenge-
sloten staan ter handhaving van burgerlijk en
geestelijk gezag.
Namens de raadsleden der R. K. Staatspartij

spreek ik ten slotte den wensch uit, dat U en wij
kunnen verder gaan met opbouwenden arbeid in
het belang- onzer geliefde gemeente. Op onze
medewerking kunt U daartoe rekenen."

Hulde van S.D.A.P.-zijde.

Na den heer Pulles spreekt de heer Hoeks
(S.D.A.P.) als volgt:
"Mijnheer de Voorzitter,
Ik had niet gedacht, dat hier vanavond over

deze aangelegenheid ook namens de R. K. Staats-
partij zou worden gesproken. Ik kwam dit pas

. hedenmiddag te weten en heb daardoor geen
contact meer kunnen zoeken met mijn fractie.

Ik kan mij geheel aansluiten bij de woorden
van de heeren Smulders en Pulles. De ge-
meente Oss is door de pers op een schandalige
manier in opspraak gebracht.
Veelonverdiende critiek is den Burge-

meester als hoofd van de politie en ook de
gemeente-politie naar het hoofd geslingerd.

Doch, mijnheer de voorzitter, ik heb in de pers
van vandaag toch nog iets goeds gezien. Nu doel
ik in hoofdzaak op de arrestaties. Er zijn er heel
wat verricht. De laatste arrestatle heeft heel wat
stof doen opwaaien.
Meermalen zijn hier menschen gearresteerd die

wegens hun onschuld of wegens gebrek aan be-
wijzen weer moesten worden vrijgelaten. Door
de gemeentepolitie zijn geen arrestaties verricht,
die nadien ongegrond bleken. Daar is iets van'
gezegd. Maar toch rijst bij mij de vraag waarom
nu zooveel ophef gemaakt van de laatste arres-
tatie; waarom gebeurde dat vroeger niet, ook
niet over de behandeling, neen laat ik zeggen
de mishandelingen van menschen, waarvan de
sporen later te zien waren.
Ik hoop dat het publiek, als het weer gebeurt,

dezelfde beiangstelling zal toonen als nu bij deze
kwestie".

Motie.

De heer Seuren stelt voor de volgende motie
aan te nemen:

"De Raad der gemeente Oss;
Kennis genomen hebbende:
1. van de herbenoeming van

den heer J. F. Ploegmakers, tot
Burgemeester der gemeente Oss,
spreekt zijn voldoening uit over
deze herbenoeming;

2. van de herhaalde persaan-
vallen, zoowel op het burgerlijk
als het geestelijk gezag, spreekt
zijn scherpe afkeuring uit over
deze wijze van verdachtmaking,
zoowel van de gemeente als hare
inwoners" .
Deze motie werd met algemeene

stemmen aangenomen.

Na de woorden van de hier genoemde sprekers
werd door de overige raadsleden en zelfs door de
personen, die zich op de publieke tribune be-
vonden, luid geapplaudiseerd.

Dankwoord burgemeester Ploegmakers.

De Burgemeester, getroffen door deze woorden
van waardeering, sprak hierna een kort dank-
woord, waarbij hij' o.m. zeide, dat de zooeven
gebleken eenstemmigheid van oordeel bij den
Raad hem bijzonder aangenaam was.
Nadat in November een percampagne werd' ont-

ketend, aldus de Burgemeester, - waarbij ik
even op wil merken, dat ook de plaatselijke pers
hierbij zeker niet zonder schuld is - en aan-
vallen werden gedaan tM~n de burgerlijke over-
heid, heeft het mij geno- .i gedaan, dat de Raad
één lijn heeft getrokken. Dat heeft mij kracht
gegeven tegen den leugenstorm op te roeien.



Hulde burgemeester
Ploegmakers

De bevolking van Oss heeft er reeht op, dat
zij beoordeeld worde zonder vooringenomenheid
of haat, maar onpartijdig en eerlijk. Voor dit
recht komt de raad' op.
Het heeft er allen schijn van dat men niet

alleen Oss wil treffen, doch in Oss het Katho-
lieke Zuiden en de staatkundige organisatie
van het grootste gedeelte van zijn inwoners.
Deze aanvallen zullen mislukken, zooals tot
heden alle aanvallen gefaald hebben, omdat

In de Maandag gehouden gemeenteraad van wij vast aaneengesloten staan ter handhaving
Oss -is, zooals wij reeds hebben gemeld, beslo- van burgerlijk en geestelijk gezag.
ten een colportageverbod in te voeren voor be- Namens de raadsleden der R. K. Staatspartij
paalde straten en gedurende bepaalde uren. spreek ik ten slotte den wensen uit, aldus be-
In deze vergadering heeft het oudste lid, de sloot mr. Pulles, dat u en wij kunnen verder

heer J. P. A. Smulders, die thans 39 jaren lid gaan met opbouwenden arbeid in het belang
van den raad is, in opdracht van den geheelen onzer geliefde gemeente. Op onze medewerking
raad, burgemeester Ploegmakers -toegesproken kunt u daartoe rekenen." '
in verband met zijn herbenoeming in deze De heer Hoeks (S.D.A.P.) sloot zich in groote
functie. trekken aan bij de vorige sprekers. De gemeen-
Omdat van .bepaalde zijden tegen deze her- te Oss is op een schandalige manter ïn op-

benoeming schandelijk was geageerd, vermeld- spraak gebracht en veelonverdiende critiek
de spr. thans namens den geheelen raad met is den burgemeester als hoofd der politie en
groote dankbaarheid, hetgeen de burgemeester ook de gemeentepolitie naar het hoofd geslin-
in de afgeloopen jaren voor de gemeente Oss gerd.
tot stand heeft gebracht. Spr. sprak zijn ver- De heer Seuren stelde hieJ,:_opVoor de vol-
ontwaardiging uit over de leugen- en laster- gende motie aan te nemen:

I campagne betreffende het geestelijk en wereld- "De Raad der gemeente Oss; kennis genomen
lijk gezag van Oss. Spr. sprak tenslotte de hebbende
hoop uit, dat de burgemeester tegenover de 1. van de herbenoeming van den heer J: F.
wreede aanvallen eenerzijds, spontane sympa- Ploegmakers tot burgemeester der gemeente
thie anderzijds zou mogen ontvangen. • Oss, spreekt zijn voldoening uit over deze her-
Hierna werd het woord gevoerd door mr, J. benoeming;

p. Pulles. die als'voorzitter van de gezamen- 2. van de herhaalde persaanvallen, zoowel '
lijke besturen der Ossche afdeelingen der R. op het burgerlijk als het geestelijk gezag, spreekt
K. Staatspartij zich aansloot bij de door den zijn scherpe afkeuring uit over deze wijze van
heer Smulders gesproken woorden. verdachtmaking, zoowel van de gemeente als
"Een perscampagne of beter gezegd een Ias- hare inwoners."

tercampagne, aldus mr. Pulles tot den burge- Na de woorden van de hiergenoemde spre-
meester, heeft uw persoon aangevallen en heeft kers werd door de overige raadsleden en zelfs
getracht niet alleen burgerlijk doch ook gees- dool' de personen, die zich op de publieke tri-
telijk gezag te ondermijnen. bune bevonden, luid geapplaudisseerd.
Deze opzet is niet geslaagd. I De burgemeester, getroffen door deze woor-
Eenige betreurenswaardige voorvallen, waar- den van waardeering, sprak hierna een kort

aan niet meer beteekenis moet worden toege- dankwoord, waarbij hij o.m. zeide, dat de zoo-
kend dan de feiten zelf verdienen, is aanleiding even gebleken eenstemmigheid van oordeel bij
geweest om een stroom van' leugen en laster den Raad hem bijzonder aangenaam was.
over Oss en zijn inwoners uit te storten. Het Zoodra in November een perscampagne werd
burgerlijk gezag verdient geenszins het verwijt ontketend - waarbij ik even op wil merken,
van corruptie en verderf, dat men met onge- dat ook de plaatselijke pers hierbij zeker niet
kende hardnekkigheid ingang tracht te doen zonder schuld is - en aanvallen werden ge-
vinden. Integendeel is de gemeenteraad als het lda.~n tegen de burgerlijke overheid, heeft het
door de wet aangewezen orgaan, en daartoe het rmj genoegen gedaan, dat de Raad één lijn
best tot oordeelen bevoegd en verplicht, van heeft getrokken. Dat heeft mij kracht gegeven
zijn integriteit overtuigd. De voorstelling of tegen den leugenstroom op te roeien, aldus be-
Oss een zedelooze stad is, erger dan andere I sloot de burgemeester.
plaatsen, moet met kracht worden teruggewe-
zen. De insinuatie van zedeloosheid, waarmede
men geestelijke gezagsdragers in hun heilige

\ bediening tracht te treffen, heeft terecht de
verontwaardiging gewekt. Wie zijn oor te luis-
teren legt, in alle lagen der bevolking, kan het
ervaren. Niet alleen in woorden, doch ook in,
daden heeft de Ossche bevolking van haar ver-
ontwaardiging en onomwonden afkeuring doen
blijken.

In den gemeenteraad van Oss

COLPORTAGE-RUMOER
TE OSS

Gewonde N.S.B.-er reeds Zondag-
morgen uit het ziekenhuis

•
In de vergadering van de wettige vertegen-

woordiging des volks moet de stem äer bevol-
löng worden gehoord. Ik wil met klem pro-
testeeren tegen de leugen en laster die over Oss
is uitgestort, tegen de voorstelling van corrup-
tie, bederf en zedeloosheid in onze plaatselijke
gemeenschap. Laat men eerst zijn hand in
eigen boezem steken, laat men eerst zijn eigen
Augiasstal reinigen, voordat men anderen
verwijten maakt.

!Je 20-~arige J. P. uit Utrecht, die Zaterdag-
mlddag ill het ~. K. Ziekenhuis St. Anna te
Oss moest worden opgenomen, daar hij tijdens
de colportage van het "Nationaal Dagblad" en
van "Volk en Vaderland" inwendige kneuzin-
gen in het onderlichaam zou hebben opgeloo-
pen, kon reeds Zondagmorgen met zijn ouders
di~ uit Utrecht waren overgekomen, het zieken~
h~lS verl~ten. De v~rwonding was niet. zoo ern-
sttg' als zich eerst het aanzien.



COLPORTAGE- VERBOD
TE OSS.

NA DE ONGEREGELDHEDF.N
VAN ZATERDAG JL.

Gemeenteraad voldaan over de
herbenoeming van den

burgemeester.
(Van onzen correspondent.)

OSS, 26 April. - In verband met de onge-
regeldheden, die Zaterdag j.l. zijn voorgeko-
men bij het colporteeren door N.S.B.ers, heeft
de raad der gemeente Oss gisteravond op
voorstel van B. en W. een verordening vast-
gesteld, krachtens welke het verboden is zon-
der vergunningvan B. en W. in Oss, gedrukte
of geschreven stukken of afbeeldingen te ver-
spreiden op Zaterdag na twaalf uur 's mid-
dags, op Zondag gedurende den geheelen dag
en de overige dagen na 's middags vier uur.
De raad was het unaniem eens met de mee-

ning van B. en W. Een der raadsleden zeide
het echter beter gevonden te hebben, wan-
neer de bevolking 'Zaterdag j.l. een meer nega-
tieve houding. had aangenomen.
De voorzitter, burgemeester Plo e g ma-

k ers, meende, dat dit een kwestie van tem-
perament is. Volgens hem was de houding
der colporteurs zeer provoceerend, zoodat het
z.i. verklaarbaar was, dat de bevolking in ver-
zet kwam. De mishandeling der N.S.Bers was I
niet ernstig, aldus de burgemeester.
Namens de katholieke raadsfractie werd bij

het voorlezen van het besluit tot herbenoe-
ming van burgemeester Ploegmakers. een
rede gehouden door een der leden, waarin de
campagne, die den laatsten tijd tegen burge-
meester Ploegmakers is gevoerd, ten zeerste
werd afgekeurd. De spreker noemde verschil-
lende inrichtingen, die onder het bewind van
den heer Ploegmakers tot stand gekomen zijn,
en roemde de leiding van den burgemeester.
De raad nam hierna een motie aan, waarin

de raad zijn voldoening uitspreekt over de
herbenoeming van den heer Ploegmakers tot
burgemeester. .



- De heer Hoeks (s.d.) verklaarde, dat ook {

BURGEMEESTER VAN I de socialisten .van meening ziJ,'n, ~~t de r-
j meente en de Inwoners op schandel ijke WIjZe

I
in opspraak zijn gebracht. Er zijn vele arres- ,
taties verricht, die later ongegrond bleken.OSS GEHULDIGD Spreker laat hierbij de gemeentepolitie buiten

. , beschouwing.
De raad heeft vervolgens op voorstel van

den heer Seuren (r. k.) een motie aangenomen,
waarin hij zijn voldoening uitspreekt over de
herbenoeming van burgemeester Ploegmakers
en met kracht protesteert tegen de lastercam-
pagne in de pers tegen Oss ontketend.

De burgemeester heeft vervolgens zijn er-
kentelijkheid geuit voor de tot hem uitgespro-
ken hartelijke woorden. Spreker zeide, dat in I
November een perscampagne tegen hem is be-
gonnen. Maar spreker heeft dit rustig over
zich heen laten gaan, waarbij hij zich gesterkt
wist door het vertrouwen dat de raad in hem
stelt.
Daarvoor brengt spreker dank. En hij hoopt

in de komende jaren nog veel in het belang
van Oss te kunnen doen. .

Aan het slot van de vergadering heeft de
raad met algemeene stemmen goedgekeurd
een voorstel van B en W., waarbij, behoudens
toestemming van B. en W., het verboden is,
met drukwerken te colporteeren op Zaterdag
na des middags twaalf uur, op Zondag den
geheelen dag, en op de overige dagen na vier
uur des namiddags,

Raadsleden spreken over:
,,,leugen- en laster-

campagne" •

HET COLPORTEEREN MET
DRUKWERKEN

:(Van onzen correspondent.)

N ij meg e n, 25 April.

In de hedenavond gehouden vergadering van
den gemeenteraad van Oss heeft, naar aanlei-
ding van de mededeeling, dat de heer J. Ploeg-
makers is herbenoemd tot burgemeester, het
oudste raadslid, de heer J. P. A. Smulders
[(T.k), het woord gevraagd.

Spreker zeide, dat het feit van de,herbenoe-
ming onder normale omstandigheden niet
meer dan een forrueele felicitatie tengevolge
zou hebben. Thans echter meende spreker, dat
er aanleiding bestaat, de verdiensten van den
burgemeester te memoreeren. ten einde daar-
door de meer dan schandelijke agitatie, die
tegen den burgemeester is gevóerd, te neutra-
liseeren. De burgemeester is, aldus spreker,
het doel geweest van een verderfelijke leu.gen-
en lastercarnpagne en daarom mag met
dankbaarheid worden gememoreerd, hoe vele
belangrijke werken in het belang van de ge-
meente onder zijn bestuur tot stand zijn ge-
komen. Spreker somde deze vervolgens op,
waarna hij zeide. dat zoowel bil de leden van
den raad als bij de bevolking groote veront-
waardiging werd gewekt door de perscam-
pagne tegen Oss. Dank bracht spreker aan I'
minister Goseling en zijn adviseurs, die niet
hebben geschroomd, de harde en noodzakelijke
maatregelen te nemen, die thans geheelonjuist I
worden voorgesteld. Spreker eindigde met het ,
uitspreken van den wensch, dat het den bur-
gemeester gegeven moge zijn, nog vele jaren
in het belang va 1 de gemeente werkzaam te ,
zijn. j

De heer mr. Pulles (r.k.) wenschte den
burgemeester eveneens geluk met zijn herbe-
noeming. Spreker zeide, dat een stroom van
leugens en laster over Oss door een deel van
de pers verspreid is, die ten doel had, het bur-
gerlijk en geestelijk gezag te ondermijnen. De
voorstelling, alsof Oss een haard van corrup-
tie is, is onjuist. Zij, die tot oordeelen bevoegd
zijn, in casu de leden van den gemeenteraad,
zijn ervan overtuigd, dat de voorstelling, alsof
Oss een oord van zedeloosheid is, wordt inge-
geven door het verlangen de burgerlijke over-
heid en het geestelijk gezag omlaag te halen.
De bevolking van Oss heeft daarover terecht,
ook in daden, van haar verontwaardiging doen
blijken. S'preker zeide, dat men in de aanVal-)
len moet zien een poging om de hechtheid van
de katholieke beginselen en de katholieke or-
ganisatte t or. jcrl"tjnen; maar dit z<tlnimmer
gelukken, zooals het ook in het verleden nim-
mer gelukte. De bnrgemeester kan ervan ver-
zekerd zijn, dat de Ossche bevolking in haar
~eheel achter hem staat.
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Raad van Oss schaart
zich achter zijn
burgemeester

Raadsleden spreken over:
"leugen- en laster-

campagne" .

HET COLPORTEEREN MET
DRUKWERKEN

"(Van onzen correspondent.)

N ij meg e n, 25 April.

" In de hedenavond gehouden vergadering van
den gemeenteraad van Oss heeft, naar aanlei-
ding van de mededeeling, dat de heer J. Ploeg-
makers is herbenoemd tot burgemeester, het
oudste raadslid, de heer J. P. A. Smulders
.(R. K.), het woord gevraagd.

Spreker zeide, dat het feit van de herbenoe-
ming onder normale omstandigheden "niet
meer dan een forrueele felicitaüe tengevolge
zou hebben. Thans echter meende spreker, dat
er aanleiding bestaat, de verdiensten van den
burgemeester te memoreeren, ten einde daar-
door de meer dan schandelijke agitatie, die
tegen den burgemeester is gevoerd, te neutra-
liseeren. De burgemeester is, aldus spreker,
het doel geweest van een verderfelijke leugen-
en lastercampagne en daarom mag met
dankbaarheid worden gememoreerd, hoe vele
belangrijke werken in het belang van de ge-
meente onder zijn bestuur tot stand zijn ge-
komen. Spreker somde deze vervolgens op,
waarna hij zeide. dat zoowel bij de leden van
den raad als bij de bevolking groote veront-
waardiging werd gewekt door de perscam-
pagne tegen Oss. Dank bracht spreker aan
minister Goseling en zijn adviseurs, die niet
hebbeT'geschroomd, de harde en noodzakelijke
m=tregelen te nemen, die thans geheelonjuist
.worden voorgesteld. Spreker eindigde met het
uitspreken van den wensch, dat het den bur-
gemeester gegeven moge zijn, nog vele jaren
in het belang val de gemeente werkzaam te
·zijn.

De heer mr. Pulles (r.k.) wenschte den
burgemeester eveneens geluk met zijn herbe-
noeming. Spreker zeide, dat een stroom van
leugens en laster over Oss door een deel van
de pers verspreid is, die ten doel had, het bur-
gerlijk en geestelijk gezag te ondermijnen. De
voorstelling, alsof Oss een haard van corrup-
tie is, is onjuist. Z\i, die tot oordeelen bevoegd
zijn, in casu de leden van den gemeenteraad,
zijn ervan overtuigd, dat de voorstelling, alsof
Oss een oord van zedeloosheid is, wordt inge-
geven door het verlangen de burgerlijke over-
heid en het geestelijk gezag omlaag te halen.
De bevolking van Oss heeft daarover terecht,
ook in daden, van haar verontwaardiging doen '
blijken. Spreker" zeide, dat men in de aanval-
[en moet zien "eenpogtng om de hechtheld van
de katholieke beginselen en de katholieke or-
ganisatie te ondermijnen; maar dit zal nimmer
gelukken, zoóals het ook in het verleden nim-
.mer gelukte. De burgemeester kan ervan ver-
zekerd zijn, dat de Ossche bevolking in haar
.geheel achter hem staat.

De heer Hoeks (s.d.) verklaarde, dat ook
de socialisten van meening zijn, dat de ge-
meente en de inwoners op schandelijke wijze
in opspraak zijn gebracht. Er zijn vele arres-
taties verricht, die later ongegrond bleken.
Spreker laat hierbij de gemeentepolitie buiten
beschouwing.

De raad heeft vervolgens op voorstel van
(len heer Seureri (r. k.) een motie aangenomen,
waarin hij zijn voldoening uitspreekt over de
herbenoeming van burgemeester Ploegmakers

I en met kracht protesteert tegen de lastercam-
pagne in de pers tegen Oss ontketend.

De burgemeester heeft vervolgens zijn er-
kentelijkheid geuit voor de tot hem uitgespro-
ken hartelijke woorden. Spreker zeide, dat in
November een perscampagne tegen hem is be-
gonnen. Maar spreker heeft dit rustig over
zich heen laten gaan, waarbij hij zich gesterkt
wist door het vertrouwen dat de raad in hem
stelt.
Daarvoor brengt spreker dank. En hij hoopt

in de komende jaren nog veel in het belang
van Oss te kunnen doen.

Aan het slot van de vergadering heeft de
raad met algemeene stemmen goedgekeurd
een voorstel van B en W., waarbij, behoudens
toestemming van B. en W., het verboden is,
met drukwerken te colporteeren op Zaterdag
na des middags twaalf uur, op Zondag den
geheelen dag, en op de overige dagen na vier
uur des namiddags.



OSSCHE RAAD SPREEKT
VERTROUWEN UIT IN DEN

VOORZITTER

Een colportageverbod
In verband met de herbenoeming van den

heer J. Ploegmakers als burgemeester van
Oss, heeft gisteren in de Ossche raadsver-
gadering het oudste raadslid, de heer J. P.
A. sm u Ide r s (R.K.) het woord gevraagd
om den burgemeester toe te spreken.
Hoewel de herbenoeming van een burge-

meester, aldus spr., op zichzelf de meest ge-
wone zaak van de wereld is, en een fellei-
tatie onder normale omstandigheden dus
kwalijk meer dan een formaliteit kan wor-
den beschouwd, meende spr. in dit geval, nu
van bepaalde zijde tegen de herbenoeming
schandelijk is geageerd, thans iets meer te
moeten zeggen om "de meer dan schande-
lijke agitatie" te neutraliseeren. De burge-
meester is, aldus spreker, het doel geweest

I van een verderfelijke leugen- en lastercam-
pagne en daarom mag met dankbaarheid
worden gememoreerd, hoe vele belangrijke
werken in het belang van de gemeente
onder zijn bestuur tot stand zijn gekomen.
Spreker somde deze vervolgens op, waarna
hij zeide, dat zoowel bij de leden van den
raad als bij de bevolking groote verontwaar-
diging werd gewekt door de perscampagne
tegen Oss. Dank bracht spreker aan minis-
ter Goseling en zijn adviseurs, die niet
hebben geschroomd, de harde en noodza-
kelijke maatregelen te nemen, die thans ge-
heelonjuist worden voorgesteld. Spreker
eindigde met het uitspreken van den
-wensch, dat het den burgemeester gegeven
moge zijn, nog vele jaren in het belang van
de gemeente werkzaam te zijn.
Vervolgens voerde het R.K. raadslid mr,

J. P. -Pul l e s het woord; die namens de
gezamenlijke besturen der Ossche ardee-
lingen der R.K. staatspartij, den burge-
meester van harte geluk wilde wenschen
met zijn -herbenoeming. Spr. Wees er op,
dat een stroom van leugens en laster over
Oss door een deel van de pers verspreid is,
die ten doel had, het burgerlijk en geeste-
lijk gezag te ondermijnen. De -voorstelling, -
alsof Oss een haard van corruptie is, in on-
juist. Zij, die tot oordeelen bevoegd zijn, in
casu de leden van den gemeenteraad, zijn
ervan overtuigd, dat de voorstelling, alsof
Oss een oord van zedeloosheid is, wordt in-
gegeven door het verlangen de burgerlijke
overheid en het geestelijk gezag omlaag te-
halen.
Het heeft er allen schijn van, zoo ein-

digde spr., dat men niet alleen Oss wil tref-
fen, doch in Oss het Katholieke Zuiden en
de staatkundige organisatie van het groot-
ste deel van zijn inwoners. Deze aanvallen
zullen mislukken, omdat wij vast aaneen
gesloten staan ter handhaving van burger-

'rlijk en geestelijk gezag.
Hierna voerde het woord de heer Hoe k s

(s.d.) , die zich geheel bij de voorgaande
sprekers wenschte aan te sluiten.
Veelonverdiende critiek is den burge-

_m~es~Lna!!!__ he~~~!d_~i:slin_ger:_~_~

zeide spr. Toch had spr. in de pers van
vandaag iets goeds gezien. Hij doelde daar-
bij in hoofdzaak op de arrestaties. Meer-
malen zijn hier menschen .gearresteerd, die
men wegens onschuld of gebrek aan bewijs
later weer moest vrijlaten. "Door de ge-
meentepoliti€ zijn echter geen arrestaties
verricht, die nadien ongegrond bleken. Daar
wordt niets van gezegd. Maar toch rijst bij
mij de vraag, 'zoo eindigde spr., waarom
van de laatste arrestatle nu zooveel -ophef
wordt gemaakt; waarom gebeurde dat vroe-
ger niet,. ook niet over de behandeling,
neen laat ik zeggen de mishandeling, van
menschen, waarvan de sporen later te zien
waren." - -
. Tenslotte stelde de heer S e ure n (R.K.)
voor, een motie aan te nemen, die als volgt
luidde: .

Een motie van vem'ouwen

"De Raad der gemeente' Oss, kennis ge-
nomen hebbende: -
1. van de herbenoeming van den heer

Ploegmakers, spreekt zijn voldoening uit
ovër deze herbenoeming; .
2. van de herhaalde persaanvallen. zoowel

op het burgerhjk als het geestelük gezag,
spreekt zijn scherpe afkeurmg uit over deze
wijze van verdachtmaking, zoowel van de
gemeente als haar inwoners".

Deze motie werd met algemeene stemmen
aangenomen.

De burgemeester dankte getroffen voor
dit blijk van vertrouwen in zijn beleid; het
had hem goed gedaan, dat in al deze dingen
de Raad een lijn had getrokken, hetgeen
hem de kracht had gegeven tegen den leu-
genstroom op te roeien.

Aan het slo~van de vergadering heeft
de raad met algemeens stemmen goed-
gekeurd een voorstel van B. en W.
waarbij, behoudens toestemming van
B. en W;, het verboden is, met druk-
werken te colporteeren op Zaterdag
na des 'middags twaalf uur, op Zondag
den geheelen dag, en op de overige da-
gen na vier uur des namiddags.

De justitieele actie

Naar we lezen in het "Nat. Dagblad" is de
hoofdredacteur van dit orgaan der N.S.B.,
de .heer Rost van Tonningen te :Groningen
op h~t politiebureau een verhoor afgeno-
men m verband met een artikel in ge-
noemd blad van 13 April, dat handelt over
de affaire te Oss.
Den heer Rost van Tonningen werd de

vraag gesteld, wie het gewraakte artikel
had geschreven, waarop deze antwoordde
dat hij als hoofdredacteur daarvoor ver~
antwoordelijk was, evenals voor de achter
dit artikel volgende reportage over Oss. Als
hoofdredacteur wilde de heer R. v. T. de
volle verantwoording voor den inhoud der
artikelen dragen. -
. Volgens het blad vroeg de inspecteur, die
zich met het verhoor had belast, daarop. .
of de heer R. v. T. de bedoeling had gehad
den minister te beleedigen. Deze heeft
daarop geantwoord, dat hij deze vraag lie-
ver t.z.t. Voor de" rechter wilde beantwoor-
den. ---------------__.._
- --_../" ~-



·/f)e gemeenteraad van Oss en
/ zijn burgemeester

De raad huldigt hem
bij zijn herbenoeming

EN SPREEKT.IN EEN MOTIE
VOLDOENING DAAROVER UIT

In -de raadsvergadering van gisteren
sprak het oudste lid van de gemeenteraad
van Oss, de heer J. P. A. Smulders, die
thans 39 jaren lid van de gemeenteraad is,
in opdracht van de gehele raad de volgende
rede uit naar aanleiding van de aan de
raad gezonden mededeling van den com-
missaris der koningin inzake de herbenoe-
'rning van burgemeester Ploegmakers.

"Hooggeachte burgemeester,

Zes jaar geleden was mij de eer te beurt
gevallen, u aan de grens van onze gemeente
namens raad en bevolking van Oss als bur-
gemeester onzer stad welkom te heten. Ter
gelegenheid van uw herbenoeming als bur-
gemeester wil ik ook gaarne, en dit weder-
om namens raad en bevolking, een enkel

i woord spreken.
Hoewel de herbenoeming van een burge-

meester op zich de meest gewone zaak ter
wereld is, en daarom de felicitatie ter ge-
legenheid van zulk een herbenoeming in
normale omstandigheden kwalijk meer dan
als een formaliteit kan worden beschouwd
moet ik, omdat van bepaalde zijden tegen
uw herbenoeming schandelijk is geageerd,
een meer dan formele felicitatie aan uw
adres uitspreken.
Ware de reeds door mij gesignaleerde,

beneden alle peil staande, perscampagne
niet gevoerd, u zou thans van mij, spre-
kende namens de gehele raad, niet meer
dan de gebruikelijke eenvoudige gelukwen-
sen hebben te aanhoren gekregen. Om de
verderfelijke werking van leugen en laster
te neutraliseren, vermeld ik thans met

, grote dankbaarheid hetgeen u in de afge-
lopen jaren voor onze gemeente hebt tot
stand gebracht.
Ik noem slechts de oprichting der bad-

en zweminrichting, der waterleiding, de
stichting ener school voor buitengewoon
lager onderwijs, betere huisvesting van het
bewaarschoolonderwijs, uw bemoeiingen
inzake de totstandkoming van een U.L.O.
B voor meisjes, de in de vergadering van
heden aan de orde zijnde plannen tot ver-
betering .van het rioolstelsel en wegennet,
waarvoor door het Werkfonds reeds een

j
k.wart millioen is beschikbaar gesteld. uw.
ijveren voor het behoud der Osse paarden-
'markt, uw met succes bekroond poging om'

I de zetel van het waterschap "De Maas-
I kant" te Oss gevestigd te krijgen, en ten
slotte uw stuwend aandeel in de oplossing
van de criminaliteit, waaronder Oss bij de
aanvaarding van uw bestuur gebukt ging.
Moge het u, burgemeester gegeven zijn

in uw aanstaande bestuursperiade, zij het
ten koste van veelopofferingen, welke wel-
licht ook dan weer -van u gevraagd zullen
worden, veel te doen tot heil van onze dier-

I bare gemeente.
Mijnheer de burgemeester, het bloed

kruipt waar het niet kan gaan. Het is mij
niet mogelijk bij deze woorden van geluk-
wens aan uw adres te verhelen de veront-
waardiging, welke sinds weken en maan-
den in ons binnenste uitweg zoekt.
Ik lees in de N. Ven J. Ct. ik lees in de

E i n d h. e n Mei e I' ij see t., en waar ik
het niet met zoveel woorden lees, lees ik
het toch tussen de regels door in vele
andere bladen, dat de Tel e g I' a a f, Het
Nieuws van de Dag en N.S.B.·lec-
tuur uit onze huizen en café's moeten wor-
den geweerd.
Wee hem, die schuldig staat aan de leu-

gen, en lastercampagne betreffende het
geestelijk en wereldlijk gezag onzer stad!
Dank breng ik aan minister Goseling,

en die hem adviseerden, voor de harde doch
hoogst noodzakelijke maatregelen, welke in
het belang van onze gemeentenaren moes-
ten worden getroffen.
Burgemeester, u en uw familie zijn het

slachtoffer geweest van intriges en lust
naar sensatie.
Ik spreek tot slot de wens uit, dat u

tegenover wrede aanvallen enerzijds, spon-
tane sympathie anderzijds moogt onder-
vinden. Gods zegen ruste op uw werk, tot
welzijn der in het land zo slecht begrepen
gemeente Oss."

De heer mr. J. P. PuIles, sprak hierna
als volgt:

"Mijnheer de voorzitter,
Het is gebruikelijk, dat na de mededeling

aan de gemeenteraad van de herbenoeming
van den burgemeester door het oudste lid
namens de raad een woord van gelukwens
tot zijn voorzitter wordt gesproken. In het
algemeen is een herbenoeming zo van zelf
sprekend, dat met deze gelukwens met
aller instemming als waardering voor het
werk van den burgemeester kan worden
volstaan.
Ik zou van dit gebruik niet zijn afgewe·

ken en thans niet het woord gevraagd heb-
ben, indien de omstandigheden waaronder
uw herbenoeming geschied is niet spreken
tot plicht hadden gemaakt.
Als voorzitter van de gezamenlijke be-

sturen der Osse afdelingen der R. K.
Staatspartij, de staatkundige organisatie
van verreweg het grootste gedeelte der
Osse bevolking, wier afgevaardigden in
deze raad vertegenwoordigd zijn, wens ik
u geluk met uw herbenoeming en hoop ik
dat gij uw werk in het belang onzer ge-
meente moogt voortzetten.
Een perscampagne of beter gezegd een

lastercampagne heeft uw persoon aangeval-
len en heeft getracht niet alleen burgerlijk
doch ook geestelijk gezag te ondermijnen.
Deze opzet is niet geslaagd.

/ Enige betreurenswaardige voorvallen,
waaraan niet meer betekenis moet worden
toegekend dan de feiten zelf verdienen, is
aanleiding geweest om een stroom van leu-
gen en laster over Oss en zijn inwoners uit
te storten. Het burgerlijk gezag verdient
geenszins het verwijt van corruptie en ver-
derf, dat men met ongekende hardnekkig-
heid ingang tracht te doen vinden. Integen-
deel is de gemeenteraad als het door de wet
aangewezen orgaan en daartoe het best
tot oordelen bevoegd en verplicht van zijn
integriteit overtuigd. De voorstelling of Oss
een zedeloze stad is, erger dan andere plaat-
sen, moet met kracht worden teruggewe·
zen. De insinuaties van zedeloosheid, waar-
mee men geestelijke gezagsdragers in hun
heilige bediening tracht te treffen, heeft
terecht de verontwaardiging gewekt. Wie
zijn oor te luisteren legt, in alle lagen der
bevolking, kan het ervaren, niet alleen in
woorden doch ook in daden heeft de Osse
bevolking van haar verontwaardiging en
onomwonden afkeuring doen blijken.
In de vergadering van de wettige verte-

genwoordiging des volks moet-de stem der
bevolking worden gehoord. Ik wil met klem
profestez-en tegen de leugen eli laster die
over Oss is uitgestort, tegen de voorstelling
van corruptie, bederf en zedeloosheid in
onze plaatselijke gemeenschap. Laat men
eerst zijn hand in eigen boezem steken, laat
men eerst zijn eigen Augiasstal reinigen,
voordat men anderen verwijten maakt.
De bevolking van Oss heeft er recht op,

dat zij beoordeeld warde zonder voorrngc-
nomenheid of haat, maar onpartijdig en
eerlijk. Voor dit recht .komt de raad op.
Het heeft er allesschijn van, dat men niet

aIleen Oss wil treffen, doch in Oss het
katholieke Zuiden en de staatkundige or-
ganisatie van het grootste gedeelte van
zijn inwoners. Dèze aanvallen zullen mis-
lukken, zoals tot heden alle aanvallen ge-
faald hebben, omdat wij vastaaneengeslo-
ten staan ter handhaving van burgerlijk en
geestelijk gezag.
Namens de raadsleden der R. K. Staats-

partij spreek is ten slotte de wens uit, dat
u en wij kunnen verder gaan met opbou-
wende arbeid in het belang onzer geliefde
gemeente. Op onze medewerking kunt u
daartoe rekenen."

Na den heer Pulles sprak de heer Hoeks
(S. D. A. P.) als volgt:

"Mijnheer de voorzitter,

Ik had niet gedacht, dat hier vanavond
over deze aangelegenheid ook namens de
R. K. Staatspartij zou worden gesproken.
Ik kwam dit pas hedenmiddag te weten en
heb daardoor geen contact meer kunnen
zoeken met mijn fractie.

Ik kan mij geheel aansluiten bij de woor-
den van de heren Smulders en Pulles. De
gemeente Oss is door de pers op een schan-
dalige manier in opspraak gebracht.
Veelonverdiende critiek is den burge-

meester als hoofd van de politie en ook de
gemeentepolitie naar het hoofd geslingerd.
Doch, mijnheer de voorzitter, ik heb in de

pers van vandaag toch nog iets goeds ge-
zien. Nu doel ik in hoofdzaak op de arres-
taties. Er zijn er heel wat verricht. De
laatste arresatie heeft heel wat stof doen
opwaaien. Meermalen zijn hier mensen ge-
arresteerd, die wegens hun onschuld of
wegens gebrek aan bewijzen weer moesten
worden vrijgelaten. Door de gemeentepolitie
zijn geen arrestaties verricht, die nadien
ongegrond bleken. Daar is niets van ge-
zegd. Maar toch rijst bij mij de vraag,
waarom nu zoveelophef gemaakt van de
laatste arresatie; waarom gebeurde dat
vroeger niet, ook niet over de behandeling,
neen, laat ik zeggen de mishandelingen van
mensen, waarvan de sporen later te zien
waren.
Ik hoop dat het publiek, als het weer

gebeurt, dezelfde belangstelling zal tonen
als nu bij deze kwestie."

De heer Seuren stelde voor de volgende
motie aan te nemen:

De raad der gemeente Oss;
kennis genomen hebbende:
Ie. van de herbenoeming van den heer

J. F. Ploegmakers tot burgemeester der
gemeente Oss, spreekt zijn voldoening
uit over deze herbenoeming;
2e. van de herhaalde persaanvallen,

zowel op het burgerlijk als het geestelijk
gezag, spreekt zijn scherpe afkeuring uit
over deze wijze van verdachtmaking, z0-
wel van de gemeente als haar inwoners.

Deze motie werd met algemene stemmen
aangenomen.

Na de woorden van de hiergenoemde
sprekers werd door de overige raadsleden
en zelfs door de personen die zich op de
publieke tribune bevonden, luid geapplau-
disseerd.

De burgemeester, getroffen door deze
woorden van waardering, sprak hierna een
kort dankwoord, waarbij hij o. m. zei, dat
de zoëven gebleken eenstemmigheid van
oordeel bij de raad hem bijzonder aange-
naam was.
Zodra in November een perscampagne

werd ontketend, aldus de burgemeester,
waarbij ik even op wil merken dat ook de
plaatselijke pers hierbij zeker niet zonder
schuld is, en aanvallen werden gedaan
tegen de burgerlijke overheid, heeft het mij
genoegen gedaan, dat de raad één lijn heeft
getrokken. Dat heeft mij kracht gegeven
tegen de leugenstorm op te roeien.
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De sensatie om Oss. De burgemeester is, aldus spreker, het doel
geweest van een verderfelijke leugen en
lastercompagne en daarom mag met dank-
baarheid worden gememoreerd, hoe vele

Mr. Wendelaar vraagt belangrijke werken in het belang van de
een parlementaire enquête. gemeente onder zijn bestuur tot stand zijn
Naar wij uit Den Haag vernemen heeft gekomen. Spreker somde deze vervolgens

op, waarna hij zeide, dat zoowel bij de
het Tweede-kamerlid mr. W. C. Wende- ,leden van den raad als, bij de bevolking
laar gisterochtend op de griffie van de groote verontwaardiging werd gewekt door
Tweede Kamer het verzoek ingediend tot de perscampagne tegen Oss. Dank bracht
't houden van 'n parlementaire enquête i spreker ,aan I?inister Goselin.g en zijn advi-

, " ,.' n , i seurs, die met hebben geschroomd, de
naar u,c gebeur tenissen, welk", zich rond- , harde en noodzakelijke rnaatrezelen te
om de brtgade der koninklijke mare- J nemen, die thans geheel onjuist 0 worden
chaussee in Oss en de maatregelen van I voorgesteld. Spreker eindigde met het uit-
minister Gos-elino' hebben voorgedaan. spreken van den wensch, dat het den bur-

o gemeester gegeven moge zijn, nog vele
Mr. Wendelaar had zich in de Tweede jaren in het belang van de gemeente werk-

Kamer, na de interpellatie van den heer zaam te zijn,
Dr-op bevredigd verklaard dom: het am- De heer mr. Pulles (R.K.) wenselite den
woord van minister Goseling, Naar ons ter burgemeester eveneens geluk met zijn her-
oore kwam hebben de publicaties, welke benoeming. Spreker zeide, dat een stroom
daarna in de pers zijn verschenen bij, den van leugens en laster over Oss door een
heer Wendelaar den indruk gewekt, dat de deel van de pers verspreid is, die ten doel
zaak met de rede van den heer Goseling had, he.~ burgerlijk en geestelijk gezag te
niet uit kan zijn, Ten einde klaarheid in de ondermijnen, De voorstelling, alsof oss
situatie te brengen heeft de heer Wende- e~n haard van corruptie is, is onjuist. Zij,
laar gemeend, de eenige mogelijkheid wel- die tot oordcelen bevoegd zijn, in casu de
ke voor de Tweede Kamer thans nog open- leden van den gemeenteraad, zijn ervan
staaj om de zaak verder te onderzoeken, te I overtuigd dat de voorstelling, alsof Oss een
m-oeten aangrijpen. oord van zedeloosheid is, wordt ingegeven
Het voorstel-Wendelaar zal nu in de af- door het verlangen de burgerlijke over-

deelingen moeten worden onderzocht, I: heid en het geestelijk gezag omlaag te
waarna er een voorloopig verslag over uit- halen. De bevolking van Oss heeft daar-
-gebracht zal worden. Nadat de voorsteller over terecht, ook in daden, van haar ver-
dan een memorie van antwoord heeft ge- ontwaardiging doen blijken. Spreker zeide,
schreven volgt er een mondelinge beraad- dat men in de aanvallen moet zien een
slaging en ten slotte neemt de Kamer een poging om de hechtheid van de katholieke
besluit. I beginselen en de katholieke organisatie te
Vermelding verdient nog, dat het houden ondermijnen; maar ~it zal nimmer geluk-

van een parlementaire enquête in onze Iken, zooals het ook III het verleden nim-
staatkundige geschiedenis uiterst zeldzaam I mer gelukte. De burgerneester kan ervan
is voorgekomen. De laaste maal, dat de I verzekerd zijn, dat de Ossene bevolking in
Tweede Kamer besloot een dergelijk onder- I haar geheel achter hem staat.
zoek te doen plaats hebben, was in 1886 en I De heer Hoeks (S,D.) verklrv rde, dat ook
betr-of arbeidstoestanden op fabrieken en de sociaüsten van meening zijn, dat de ge-
werkplaatsen, Later zijn er nog wel voor- m.~ente en de inwoners op schandelijke
s~~lle~ voor een enquête geweest, doch deze WIJze in opspraak zijn gebracht. Er zijn
ZIJn met aanvaard. vele arres-taties verricht, die later onge-

grond bleken. Spreker laat hierbij de ge-
meentepolitie buiten beschouwing.
De raad heeft vervolgens op voorstel van

den heer Seuren (R.K.) een motie aange-
nomen, waarin hij zijn voldoening uit-
spreekt over de herbenoeming van burge-
meester Ploegmakers en met kracht pro-
testeert tegen de lastercampagne in de
pers tegen Oss ontketend.
De burgemeester heeft vervolgens zijn

erkentelijkheid geuit vo-or de tot hem uit-
In de Maandagavond gehouden vergade- gesproken hartelijke woorden. Spreker

ring van den gemeenteraad van Oss heeft, zeide, dat in November een pers-campagne
naar aanleiding van de mededeeling, dat tegen hem is begonnen. Maar spreker heeft
de heer J. Ploegmakers is herbenoemd tot dit ru~tig ..ov~r zich h~en laten gaan,
burg~meester, het oudste raadslid, de heer waarbij hl] ZIch gesterkt- wist door het
J. P. A. Smulders (R. K.)" het woord ge- vertrouwen, dat de raad in hem stelt. Daar-
vraagd. yoor brengt spreker dank, En hij hoopt
Spreker zeide, dat het feit van de her- . In de komen.de jaren nog veel in het belang

benoeming onder normale omstandigheden van Oss' te kunnen doen.
niet meer dan een formeele felicitatie Aan het slot van de vergadering heeft
tengevolge zou hebben. Thans echter de raad met algemeene stemmen goedge-
meende spreker, dat er aanleiding bestaat, keurd een voorstel van B. en W., waarbij
de vsrdtensten van den burgemeester te behoudens toestemming van B. en W. het
memoreeren, .t.en ei~de ,daar,door de meer verboden is" met drukwerken te colporte,e-
dan schandellJke agitatie, die tegen den Ten op Zaterdag na des middags twaalf
burgemeester is gevoerd, te neutraliseeren. I uur, .op Zondag den. geheelen dag, en op de

overige dagen na VIer uur des riamiddags.

---0>----

GEMEENTERAAD VAN OSS
ACHTER ZIJN BURGEMEESTER.

Een stroom van leugens en laster.
----o.__--

EEN COLPORTAGE-VERBOD.



OSS EEN REPRISE
genis terecht kwamen, werden er v ij ft i g
door de gemeentepolitie gearresteerd en tot
bekentenis gebracht;
niet alleen de marechaussee, doch ook de

gemeentepolitie en de burgemeester zelf
werden voor hun optreden ten deze door
H. M. de Koningin onderscheiden.
Geen van de genoemde noch één ander

1inksch blad heeft van deze feiten ooit mel-

Voorwerpen eener
enquete

De liberale en neutrale pers, gesecun-
deerd door de socialistische en na-
ttonaal-soctallsttsche, is er dan toch

in geslaagd, de parlementaire vertegen-
woordigers van het liberalisme te overtui-
gen, dat zij bij de behandeling van de in-
terpellatte-Drop àl te gauween kluif heb-
ben losgelaten, waar nog heel wat politiek
vleesch aan zat. Zij hebben de zaak-oss
destijds sine ira et studio bekeken en zich
na de informaties en de argumenten van
den minister van Justitie voldaan verklaard

alsof er geen parti-pris bestond. Wij
zagen het en waren verheugd, misschien
ook een tikje verwonderd. Helaas te vroeg!
Achteraf heeft men, door de pers berispt,
zich bedacht en besloten, het nog eens over
te doen. "Nieuwe publicaties in de pers" -
zoo heet het - hebben bij degenen, die
zich veertien dagen geleden voldaan ver-
klaarden, "den indruk gewekt, dat de zaak
met de rede van den minister niet uit kan
zijn". De heer Wendelaar heeft den vorm
van een enquête-verzoek gevonden, om -de
kluif opnieuw tusschen de tanden te ne-
men. Het Oss-sche gerecht zal in het honge-
rige parlement een tweede maal worden
geserveerd. Maar deze opgewarmde schotel
is nu door en door politiek gekruid.
Het politieke oogmerk van deze parle- 1. De vraag omtrent de wettelijke bevoegd-

heid van den minister van Justitie om den
mentaire actie der liberale Zijde is blijkbaar procureur-generaal in Den Bosch op te dragen
gericht op een disqualificatie van den den betrokken divisie-commandant der marc-
minister van Justitie en met hem van de chaussee namens den minister mede te dee-
Katholieke Staatspartij, d.W.Z. op een poli- len, dat de brigade te Oss tot nader order
tieke verzwakking van de georganiseerde zich, behoudens uitdrukkelijken last van den

procureur-generaal, te onthouden heeft V3n
katholieken. Is zij de reactie op de Kabi- ieder opsporingsonderzoek. (Rede van den mi-
netsformatie van nu bijna een jaar geleden? nister, Handel. bI. 1510).

2. Op bI. 1509 van de Handelingen haalt

OP den parti-pris vah de liberale pers, de minister een door den wachtmeester der
die aan de afgevaardigden deze ge- marechaussee op 24 Maart opgemaakt proces-
dragslijn heeft vóórgeschreven, is verbaal aan, waarin wordt medegedeeld:

door ons herhaaldelijk gewezen. Onlangs "op gronden, aan het algemeen belang ont-
leend, is de verdachte" (een der beide geeste-

nog merkten wij op, hoe de N. R. Crt. uit lijken) "met medeweten van den heer Officier
een Telegraaf-artikel alles citeerde behalve van Justitie bij de arrondissementsrechtbank
de enkele zinsnede, waarmee dat blad zich- te 's-Hertogenbosch niet gehoord en is het
zelf in den Vinger sneed en de maatregelen onderzoek in deze gestaakt."

De minister haalt daartegenover aan een
van minister Goseling onbedoeld rechtvaar- brief van den Officier van Justitie aan den
digde. procureur-generaal van 29 Maart, waarin staat:
. Twee weken geleden wezen wij "De Tete- "De mededeeling in <re voortaatsre aünea van

f" H t V Ik" D NRC t" • het proces-verbaal betreffende X betreffende
graa '" eo,,, e . . r. en "He, de staking van het onderzoek en .het verhoor
Vaderland", die allen den Oss-schen burge- van den verdachte zijn in strijd met de waar-
meester en het corps der Oss-sche gemeen- hetd; er is n.l. niet het minste overleg ge-
tepolitie voortdurend beschuldigden, werke- pleegd."
loos berust te hebben bij de misstan- Conclusie: de wachtmeester zou, niet ten aan-

zien van b e o o r d e e l t n g e n van feiten,
den, die eenige jaren geleden in Oss be- maar ten aanzien van twee fe i ten zelve, een
stonden, o.a. op de volgende feiten: valsch proces-verbaal hebben opgemaakt. De
de burgemeester deed den eersten stap minister zelf spreekt van een "onware verrnel-

tot de zuivering van Oss door het instellen ding in het proces-verbaal."
Dit zou valschheid in geschritte zijn, een

van nachtdiensten/voor zijn politie-corps; ernstig vergrijp, waarbij de eer en goede naam
de eerste arrestatie-op-heeterdaad van van den wachtmeester betrokken zijn. Waarom

bendeleden geschiedde in den nacht, waar- is ten deze door den divisie-commandant der
op de roofmoord te Oyen werd gepleegd marechaussee geen onderzoek gelast ten einde

I
. ' te kunnen beoordeelen, of deze zaak bij den

door den burgemeester 111 persoon; Krijgsraad diende te worden aanhangig ge-
van de 72 bendeleden, die in de gevan- maakt? Was hij tot dat onderzoek niet wettelijk

. Iverplicht?
. En zoo het juist is, wat in de pers is mede-
gedeeld (laatstelijk in het avondblad van De
Telegraaf van 20 April, overgenomen in ons
ochtendblad van 21 April), n.1. dat de wacht-
meester nog n a die n verklaard heeft, dat de
Officier van alles (d.W.Z.èn van het niet hoo-
ren van den verdachte èn van de staking van
het onderzoek) geweten heeft en dat de Officier
hem mededeelde de zaak niet te willen vervol-
gen, omdat hij de affaire wel met den bisschop
zou regelen, waarom moet de wachtmeester dan
de beschuldiging van valscnheid in geschrifte
op zich laten rusten?
Wat waren de "gronden, aan het algemeen

belang ontleend", waarop in het door den
w'achtmeester opgemaakte proces-verbaal wordt
gezinspeeld?
3. Is het Juist, dat de procureur-generaal in

Den Bosch zich reeds langeren . tijd met over-
schr'ijdirig van zijn wettelijke bevoegdheid te
veel inlaat met de interne aangelegenheden
van de marechaussee, vooral door de osoordee-
ling van de dienstverrichtingen en het gedrag
van het personeel en van de door de oomman-
danten te nemen kr~jgstuchtelijke maatregelen?
(Avondblad N. R. Crt. van 13 April.)
4. Is het juist, dat de handelingen van de

marechaussee in de zaak tegen den assurantie-
bezorger, den zgn. bankier, door de wet èn door
den Officier van Justitie gedekt waren, en de
man tot 28 Maart ook voor den' rechter -com-
missaris verdachte was, terwijl de minister
reeds twee dagen eerder 'in deze zaak aanlei-
ding had gevonden een onderzoek tegen de
brigade te openen? (Avondblad N. R. Crt. van
1~ April.) Was ook de rechter-commissaris van
oordeel, dat er geen bewijs van schuld was,
toen hij (Avondblad Telegraaf van 20 April,
overgenomen in ons Ochtendblad van 21 April)
op het bevel tot invrijheidstelling schreef, dat
dit geschiedde, omdat de Offi.cier van JHGtitie
van verdere vervolging afzag? Is het waar, dat
niet alleen de assurantiebezorger, maar ook de
directie van de N.V. Organon, de marechaus-
see hun dank hebben betuigd voor de kiesche
wijze, waarop zij hun politiewerk hebben ver-
richt? (Avondblad Telegraaf 20 April, overgeno-
men in Ochtendblad N. R. Crt. 21 April.)
Zouden in verband met deze zaak tegen der.

assurantfebezorger nog andere vooraanstaande
wereldlijke personen strafrechtelijk vervolgd
zijn moeten worden, indien de rechtsgang vcort-
gang had gehad? (Mededeelmgen in verschtl-

r

lende bladen.)
5. Waarom is het ministerieele onderzoek

alleen geschied in overleg met den procureur-
generaal, of liever: waarom heeft, nadat deze
laatste hoofdpersoon in de Oss-sche affaire den
minister daarin gehaald had, de minister het
onderzoek niet in handen gesteld van het mi-
nisterie van Defensie, die het had kunnen op-
dragen aan de autoriteiten van het wapen der
marechaussee? Afgescheiden nog van de wet-
tigheid, kan het onderzoek in den vorm, waar-
in het heeft plaats gehad, niet eens als een
behoorlijk overleg met de hierbij betrokken
autoriteiten der marechaussee gelden, daar bij
het onderhoud ten parkette in Den Bosch van
.den procureur-generaal met den inspecteur van
het wapen en den betrokken divisie-comman-

Idant, deze beide laatsten in de gelegenheid
werden gesteld "van alle stukken kennis te ne-
men" (Rede van den minister Handel. bI. 1510
en Avondblad N. R. Crt. van 12 April). oJ.>de n-

ding gemaakt, maar men ging rustig voort
van den burgemeester en zijn corps te spre-
ken als van slappelingen, die tegen de mis-
daad niet waren opgewassen. Er was alleen
een Amsterdamsch buurtblad, dat onze fei-
tenpublicatie overnam en aldus de groote
pers beschaamde.

W àt een parlementaire enquête, zoo-
als die door den voorzitter der Li-
berale Staatspartij wordt gevraagd,

zou hebben te onderzoeken, kon men reeds
lezen in de N. R. Crt. van gisteravond. Daar
het menigeen van onze lezers misschien
niet duidelijk is, welke landsbelangen op
het spel staan, laten wij hier onverkort de
vijf punten volgen, welke volgens de N. R.
Crt. voldoende zijn "om de Staten-Generaa.~
te nopen, in het belang van de rechtsorde
en de rechtvaardigheid, in het belang ook
van de eer en den goeden naam der mare- I

chaussee, gebruik te maken van het recht
van enquête".

z e l f den dag, dat de opsporingsbevoegdheid
werd ontnomen. Waarom is dien inspecteur en
dren divtsie-commandant voor het raadplegen
van de stukken niet meer tijd gelaten en waar-
om zijn zij niet tevens in de gelegenheid gesteld
de brigade, de veroordeelde partij, te hooren?
Op welk oogenblik heeft de minister zijn op-
dracht tot ontneming van de opsporingsbe-
voegdheid op den len April ter kennis van den
procureur-generaal gebracht? Zijn de beide
functionarissen van het wapen, ook al zouden
zij op 1 'en 2 April in de reeds getroffen maat-
regelen hebben berust (rede van den minister
Handel. bl, 1510), later op oat standpunt blij-
Ven staan? (Avondblad N. R. Crt. V'ln 12
April.)"

Over deze vragen dus - eigenlijk ge-
zegd over een tweetal dagblad-arti-
kelen - heeft de heer Wendelaar

een parlementaire enquête verzocht. De
afdeelingen van de Kamer zullen zich
met dit verzoek hebben bezig te
houden en daarover een voorloopig
verslag uitbrengen; de heer Wendelaar zal
daarop antwoorden met een Memorie van
Antwoord, dan volgt de mondelinge behan-
deling in de Kamer en, zou de Kamer daar-
toe besluiten, de enquête zelf, een enquête,
d! euit haar aard zeer omslachtig en lang-
zaam zal zijn, de eerste sinds 1886, toen er
eerie van grooten omvang en belang werd
ingesteld naar de arbeidstoestanden in fa-
brieken en werkplaatsen.
Een lezer, die de bovenstaande vraag-

punten der N. R. Crt. heeft uitgespeld
(naar welk blad de heer Wendelaar in zijn
aanvrage verwezen heeft) zal zich wellicht
verwonderen, dat men het even trage als
zwaarwichtige apparaat van zulk een par-
lementalre enquête in beweging wil zetten
om "helderheid" te brengen in zulke kleine
en min of meer kunstmatige duisterheden;
het zal hem misschien lijken, alsof
iemand naar rietvorens wil hengelen met
een hijschkraan. Maar deze lezer zou dan
vergeten, dat hier politiek moet worden
gemaakt. Bescheidener parlementaire mid-
delen, vragen en interpellaties op grond
van de "nieuwe feiten", schijnen daartoe
onvoldoende geacht te worden; blijkbaar
vreezen sommigen de als gevaarlijk geschil-
derde welsprekendheid van den minister,
of heeft de pers geen vertrouwen meer in
de afgevaardigden, die den eersten keer in
ira et studio zijn tekort geschoten. Juist
het ongewone van een enquête-verzoek
moet aan de groote affaire, waartoe men
Oss wil en zàl promoveeren, de zoo ge-
wenschte celebriteit geven; wordt echter
het verzoek door het parlement afgewezen,
dan zal men van den "doofpot" kunnen
spreken.
Wij onzerzijds laten de beslissing over

deze enquête-aanvrage gaarne aan het par-
lement over. Als deze hijschkraan waarlijk
voor ons parlement het eenige middel zou
blijken te zijn, om zich heen te zetten over
de opgeblazen Üflsche affaire, waarin men
nu al weken lang de landsbelangen aftelt
op de knoopen van een wachtmeesters-
uniform, dan kunnen wij weliswaar de
volksvertegenwoordiging niet feliciteeren,
maar tenslotte ,!good riddance" wenschen.
Doch wij' hopen, dat er tevens, hoe dan
ook, licht zal komen.. . • in den ach-
tergrond van ge anti-katholieke agita-
tie, die met een rustelooze perscampagne
het gareel heeft geconstrueerd, waarin de
voorzitter . der Liberale Staatspartij zich
heeft laten spannen,
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BURGEMEESTER VAN OSS
GEHULDIGD.

Een colportage verbod.
oss, 25 April. In de hedenavond gehouden

Raadsvergadering sprak het oudste lid van den
Gemeenteraad, de heer J. P. A. Sm u 1der s,
naar aanleiding van de herbenoeming van
Burgemeester Ploegmakers een rede uit, waar-
in hij o.a. zeide:
Hoewel bij de herbenoeming van een Burge-

meester omdat van bepaalde zijden tegen uw
herben~ming schandelijk is geageeerd aldus i

spr., wil ik een meer dan formeele felicitatie
aan uw adres uitspreken.
Spreker wil thans met groote dankbaarheid

vermelden hetgeen de burgemeester in de af-
geleopen jaren voor de gemeente heeft tot
stand gebracht.
Het is spr. niet mogelijk bij deze woorden

van gelukwensch aan Uw adres te verhelen de
verontwaardiging, welke sinds weken en
maanden in Oss een uitweg zoekt.
Tenslotte bracht spr. dank aan Minister' Go-

seling en die hem adviseerden voor de harde
doch hoogst noodzakelijke rnaaëregelen, welke
in het belang van onze gemeentenaren moes-
ten worden getroffen.
De heer Mr. J. P. P u 11es heeft eveneens

namens den Raad een woord van gelukwensch
tot den voorzitter gesproken.
Een perscampagne heeft Uw persoon aange-

vallen, aldus spr.,· en heeft getracht niet alleen
burgerlijk doch ook geestelijk gezag te onder-
mijnen.
Deze opzet is niet geslaagd.
De voorstelling, of Oss een zedelooze stad is,

erger dan. andere plaatsen, moet met kracht
worden teruggewezen.
Het heeft er allen schijn van dat men niet

alleen Oss wil treffèn, doch in Oss het Katho-
lieke Zuiden en de staatkundige organisatie
van het grootste gedeelte van zijn inwoners.
Dèze aanvallen zullen mislukken, aldus be-
sloot spr.
Na den heer Pulles sprak de heer Hoe k s

(S. D. A. P.).
Spr. sluit zich geheel aan bij de woorden

van de heeren Smulders en Pulles. De gemeen-
te Oss is door de pers op een schandalige ma-
nier in opspraak gebracht.
Veelonverdiende critiek is den Burgemeester

als hoofd van politie en ook de gemeente-po-
litie naar het hoofd geslingerd.
Meermalen zijn mensenen gearresteerd die

wegens hun onschuld of wegens gebrek aan
bewijzen weer moesten worden vrijgelaten. Spr.
laat hierbij de gemeente-politie buiten be-
sonouwtns.
De heer Se u I'e n stelt een motie voor,

waarin de Raad der gemeente Oss zijn vol-
doening uitspreekt over de herbenoeming van
den Burgemeester en zijn scherpe afkeUring
uitspreekt over de wijze van verdachtmaking,
zoowel van de gemeente als hare inwoners".
Deze motie werd met algemeene stemmen

aangenomen.
De Burgemeester sprak hierna een kort

dankwoord, waarbij hij o.m. zeide, dat de zoo-
even gebleken eenstemmigheid van oordeel blj
den Raad hem bijzonder aangenaam was.

COlportati'e"_verbod.
In verband met de ongeregeldheden, die

Zaterdag zijn voorgekomen, heeft de Raad
der gemeente Oss op voorstel van B. en W.
een verordening vastgesteld, krachtens welke
het verboden is zonder vergunning van B. en
W. in Oss gedrukte of geschreven stukken of
afbeeldingen te verspreiden op Zaterdag na

1
twaalf uur 's middags, op Zondag gedurende
den geheelen dag en de overige dagen :na
's middags vier uur.



VOORNAAMSTE NIEUWS

Eerste RIad
Buitenland: De Tsjechische bladen

noem "1'1 Henlein's etsen onaanvaardbaar.
InstemminJ met Henlein's program in
Duitsland,

i Een economisch herstelplan van Dala-
, dier aangekondigd, dat op 3 Mei in
wèrking zal treden.
De Chinezen geven de val van Tant-

sjeng toe, doch melden een groet tegen-
offensief ten Noorden van Linji.
In Wenen zouden thans 12.000perse-

nèn in gevangenissen zijn ingesloten.
De Brttse regering zou geen voorstel

indienen voor een pact van vier.
Het Engels-Ierse verdrag, dat beide

partij en bevredigt, is gisteren onder-
tekend.
De Franse zaakgelastigde te Rome

confereert te Parijs met Bonnet, voor-
dat leze~naar Londen vertrekt.
Laatste Berichten: De heer R. J. Tel-

legen te Zwolle gekozen tot lid van
Oed. staten van Overijsel.
Plaatselijk Nieuwsc I>rie personen- bij

auto-ongeluk te Huizum gewond. ,
Geen 1 Met-optocht te Sneek.

Tweede Blad
Binnenland: Een merkwaardige erken-

ning van een Duits geleerde.

De geringe belangstelling voor het z.g.
Defe Iefonds, ,

Te Oss is door de gehele gemeente-
raad - ook de niet-katholieken, de her-
benoeming van den burgemeester toe-
gejuicht.

De K.L.M. zal voorlopig niet naar
Australië vliegen. .

Prof. Goudrtaan noemt de werkloos-
held het nijpendste vraagstuk van deze

I tijd.

De bevolking van onze nieuwe Zui-
derzeepolde:' '.
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BURGEMEESTER VAN OSS
GEHULDIGD.

Colportatie-verbod.

In verband met de ongeregeldheden, die
Zaterdag zijn voorgekomen, heeft de Raad
der gemeente Oss op voorstel van B. en W.
een verordening vastgesteld, krachtens welke
het verboden is zonder vergunning van B. en
W. in Oss gedrukte of geschreven stukken of
afbeeldingen, te verspreiden op Zaterdag na
twaalf uur 's middags, op Zondag gedurende
den geheelen dag en de overige dagen na
's middags vier uur.

Een colportage verbod.

OSS, 25 April. In de hedenavond gehouden
Raadsvergaqering sprak het oudste lid van den
<temeenteraad, de heer J. P. A. S m.u Ide r s,
naar aanleiding van de herbenoeming van
'l3urö'~meester ploegmakers een rede uit, waar-
in hlJ o.a. zeide:. . .
Hoewel bij de herbenoeming van een Burge-

meester, omdat van bepaalde zijden tegen uw
herbenoeming schandelijk is geageeerd .aldus
spr., wil ik een meer dan formeele felicitatie
aan uw adres uitspreken.
Spreker wil thans met groote dankbaarheid

vermelden hetgeen de burgemeester in de l)J-
geloopen jaren voor de gemeente heeft tot
stand gebracht
Het is spr. niet mogelijk bij deze woorden

van gelukwensch aan Uw adres te verhelen de
verontwaardiging, welke sinds, weken en
maanden in Oss een uitweg zoekt.
Tenslotte bracht spr. dank.aan Minister Go-

sellng en die hem adviseerden voor de harde
doch hoogst noodzakelijke maatregelen, welke
in het belang van onze gemeentenaren moes-
ten worden getroffen. '

De heer Mr. J. P, P u II es heeft eveneens
namens den Raad een woord van gelukwensen
tot den voorzitter gesproken. ,
Een perscampagne heeft Uw persoon aange-

vallen, aldus spr., en heeft getracht niet alleen
burgerlijk doch ook geestelijk gezag te onder-
mijnen.
Deze opzet is niet geslaagd.
De voorstelling, of Oss een zedelooze stad is,

erger dan andere plaatsen, moet met kracht
worden teruggewezen.
Het heeft er allen schijn van dat men niet

alleen Oss wil treffen, doch in Oss het Katho-
lieke .Zuiden en de staatkundige organisatie
van het grootste gedeelte van zijn inwoners.
Dèze aanvallen zullen mislukken, aldus be-
sloot spr.
Na den heer Pulles sprak de heer Hoe k s

(S. D. A. P.)~
Spr. sluit zich geheel aan bij de woorden

van de heeren Smulders en Pulles. De gemeen-
te Oss is door de pers op een SChandalige ma-
nier in opspraak gebracht.
Veelonverdiende critiek is den Burgemeester

als hoofd van politie en ook de gemeente-po-
litie naar het hoofd gesltngerd,
Meermalen zijn mensenen gearresteerd die

I wegens hun onschuld of wegens gebrek aan
bewijzen weer moesten worden vrijgelaten. Spr.
laat hierbij de gemeente-polttie buiten be-
schouwing.
De heer S e ure n stelt een motie voor,

waarin de Raad 'der gemeente Oss zijn vol-
doening uitspreekt over de herbenoeming van
den Burgemeester en zijn scherpe afkeuring
uitspreekt over de wijze van verdachtmaking,
zoowel van de gemeente als hare inwoners".
Deze motie werd met algemeene stemmen

aangenomen.
De Burgemeester sprak hierna een kort

dankwoord, waarbij hij o.m, zeide, dat de zoo-
even gebleken eenstemmigheid van oordeel bij
den Raad hem bijzonder aangenaam was.



GEMEENTERAAD VAN OSS·
HULDIGT UNANIEM

BURGEMEESTER PLOECMAKERS

De sensatie-pers veroordeeld

Een motie tegen de tendentieuze
verdachtmaking

In de raadsvergadering van Maandag 25
April, sprak het oudste lid van den Gemeen-
teraad, de heer J. P. A. Smulders, die thans
39 jaren lid van den gemeenteraad is, in op-

I dracht van den geheelen raad een rede uit,
naar aanleiding van de aan den raad gezon-
den mededeeling van den Commissaris der
Koningin, inzake de herbenoeming van Bur-
gemeester Ploegmakers.
Ware de reeds door mij gesignaleerde, be-

neden elk peil staande, perscampagne niet
gevoerd, aldus zeide spr., u zou~t thans van
mij, namens den geheelen raad, met meer dan
de gebruikelijke eenvoudige gelukwenschen
hebben te aanhocren gekregen Om de ver-
derfelijke werking van leugen en laster te
neutraliseeren, vermeld ik thans met groote
dankbaarheid hetgeen u in de afgeloopen ja-
ren voor onze gemeente hebt tot stand ge-
bracht.
Het is mij niet mogelijk bij deze woorden

van gelukwensch aan uw adres te verhelen
de verontwaardiging, welke sinds weken en
maanden in ons binnenste uitweg zoekt.

Ik lees in de "Nieuwe Venloscha Courant",
ik lees in de "Eindhovensche en Meierijsche
Courant" en waar ik het niet met .zooveel
woorden 'lees, lees ik het toch tusschen de re-
gels door in vele andere bladen, dat "De Te-
legraaf", "Het Nieuws van den Dag" en "N.
S. Bi-lectuur" uit onze huizen en café's moe-
ten worden geweerd.
Wee hem, die schuldig staat aan de leugen-

en lastercampagne betreffende het geestelijk
en wereldlijk gezag van onze stad!
Dank breng ik aan minister Goseling en die

hem adviseerden voor Je harde, doch hoogst
noodzakelijke maatregelen, welke in het be-
lang van onze gemeentenaren moesten wor-
den getroffen. Burgemeester, IJ. en uwe fa-
milie zijn het slachtoffer geweest van intriges
en lust naar sensatie. Ik spreek tot slot de
wensch uit, dat u tegenover wreede aanvallen
eenerzijds, spontane sympathie anderzijds
moogt ondervinden. Gods .zegen ruste op uw
werk, tot welzijn der in het land zoo slecltt
begrepen gemeente Oss.

De heer Pulles, als voorzitter van de geza-
, rnenlijke besturen der Ossche afdeelingen der
R.K. Staatspar+ij de staatkundige or'ganrsatie

I van verreweg het grootste gedeelte der Ossene
~.bevolking, wenschte dan den burgemeester gf>'
luk met de herbenoeming. Ook deze spreker
wilde met klem protesteeren tegen de leugen
en laster die over Oss is UI ',gestort <gen de
voorstelling van corruptie, bederf en zedeloos-
heid in deze plaatselijke gemeenschap,

Het heeft er allen schijn van dat men niet
alleen Oss wil treffen, doch in Oss het Katho-
lieke Zuiden en de staatkundige organisatie
van het grootste gedeelte van zijn inwoners,
Deze aanvallen zullen mislukken. zooals tot
heden alle aanvallen gefaald hebben, omdat
wij vastaaneengesloten staan ter handhaving
van burgerlijk en geestelijk gezag.

Na den heer Pulles spreekt de heer Hoeks
CS. D. A. P.) in denzelfden geest.
De heer Seuren stelde dan voor de volgen-

de motie aan te nemen:
De Raad der gemeente Oss kennis geno-

men hebbende:

1. van de herbenoeming van den heer J.
F. Ploegrnakers. tot burgemeester der ge-
meente Oss, spreekt zijn voldoening uit
over deze herbenoeming;
2. van de herhaalde persaanvallen, zoo-
wel op het burgerlijk als het geestelijk ge-
zag, spreekt zijn scherpe afkeuring uit
over deze wijz- van verdachtmaking, zoo-
wel van de gemeente als hare inwoners",
Deze motie werd met algemeene stemmen.

aangenomen.
Na deze woorden van de hiergenoemde

sprekers werd door de overige raadsleden en
zelfs door de personen, die zich op de publieke
tribune bevonden, luid geapplaudisseerd.

De burgemeester, getroffen door deze woor-
den van waardeering, sprak hierna een kort
dankwoord, waarbij hij o.m. zeide, dat de
zooeven gebleken eenstemmigheid van oor-
deel bij den Raad hem bijzonder aangenaam
was.



DE RAAD' VAN OSS HULDIGT
BURGEMEESTER PLOEG MAKERS.
In de gisteren gehouden .Raadsvergade-

ring der gemeente Oss hebben verschillen-
de leden ter gelegenheid van den aanvang
van de nieuwe ambtsperiode van burge-
meester Ploegmakers redevoeringen.. gehou-
den, waarin den burgemeester grooten
dank werd gebracht voor hetgeen hij voor

I de gemeente Oss heeft tot 'stand gebracht.
De sprekers uitten hun verontwaardiging
over de h.i. door de bladen gevoerde leu-
gen- en lastercampagne betreffende het
geestelijk en wereldlijk gezag in Oss en
zeiden o.m. nog dat de burgemeester en zijn
familie het slachtoffer zijn geweest van in-
trigues en lust naar sensatie.' ,
Tenslotte nam de Raad de volgende mo-

tie aan:
De Raad der gemeente Oss, kennis ge-

nomen hebbende:
1. van de herbenoeming van den hee~ J.

F. Ploegmakers, tot burgemeester der ge-
meente Oss, spreekt zijn voldoening uit
over deze herbenoemtng:
2. van, de herhaalde persaanvallen, zoo-

wel op het burgerlijk als het geestelijk ge-
zag, spreekt zijn scherpe afkeuring uit over
deze wijze van verdachtmaking, zoowel van
de gemeente als hare inwoners".
De burgemeester sprak hierna een kort

dankwoord, waarbij hij ó.m. zeide dat zoo-
dra in November een perscampagne werd
ontketend '_ waarbij ik even op wil mer-
ken, 'dat ook de plaatselijke pers hierbij
zeker, aldus de. Burg., niet Zonder schuld
is - en aanvallen werden gedaan tegen

I de burgerlijke' .werheid, ,het hem' gerioegen
heeft gedaan, dat de Raad één lijn heeft
getrokken. Dat heeft hem kracht gegeven
tegen den leugenstorm op te roeien.
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De Enquete-Oss
De sensatie heeft, ook na de interpellatie-

Drop op 7 April 1.1., niet opgehouden rondom het
geval Oss te woeden. Wij spreken met opzet van
het geval Oss, om aan te geven, dat het groote
algemeene rechtsbelang o.i. ten onrechte in het
spel wordt geacht.
In ieder geval heeft de sensatie reeds in zoo-

verre succes gehad, dat Dh. Wendelaar, ter
Kamerzitting door den Minister ten volle over-
tuigd, op zijn schreden is teruggekeerd en, zoo-
als reeds gemeld, een enquête heeft aangevraagd.
Nu wenschen wij anderzijds voorop te stellen,

dat wij de zaak-Oss niet onderschatten. Maar
wij hebben na kennisneming van feiten en inter-
·pellatle.zitting het standpunt van den Minister
van Justitie kunnen deelen, dat hij deze zaak
had te behandelen als een justitieele quaestie,
en niet, (voor een gedeelte der .heele quaestie)
als een moreele. Over de moraliteit oordeelde de
Minister (terecht) niet, al heeft men evenmin
daaruit te lezen, dat hij in deze, feilen bewezen
achtte.
Men mag hierbij niet vergeten, dat het ver-

leden Justitie ernstig waarschuwde tegen een
herhaling van het pijnlijke geval van justitieel
Ingrijpen in feiten, waarvan sommige niet te
bewijzen, andere niet strafbaar waren.
Oss was dus een justitleele quaestie.
Maar in deze justitleele quaestie dan was ook,

naar ons oordeel een zoozeer te vèr gaan te con-
stateeren geweest van de Marechaussee, dat
voor het ministerieel ingrijpen zeker voldoende
grond aanwezig was.

Nu heeft de interpellatie, tegen den oorspron-
kelljken indruk in, toch geen rust gebracht en
de opjagende sensatie heeft het tot een enquête
weten te brengen. Waarop Dh. Rost van Ton-
ningen hedenmiddag prompt zijn tegen-zet heeft
gedaan en een nieuwe interpellatie heeft aan-
gevraagd.

Eerst een woord over de enquête.
Dh. Wendelaar moet toch wel zeer gewichtige

motieven hebben gehad, over nieuwe gegevens
moeten beschikken, om een enquête te vragen.
En na kennisname' van wat er over Oss geschre-
ven is, zullen deze toch moeten liggen buiten
de daarover verschenen publicaties. Deze lijken
ons niet voldoende voor een Kamerlid om naar
het recht van enquête te mogen grijpen.
Maar zij zou-ten juist van zoo bijZ'Onderenaard

moeten zijn, omdat Dh. Wendelaar naar een
heel buitengewoon middel grijpt, inplaats van
(desnoods maar voorloopig) gebruik te maken
van. de voor de hand liggende middelen: vragen
stellen en interpellatie. Men zegge niet: er is
al een interpellatie geweest. Op nieuwe gegevens
kan men zonder bezwaar een nieuwe interpel-
latte doen steunen. En Dh. Rost van Tonningen
heeft dit handig gezien en benut. Indien zijn
interpellatie wordt toegestaan, komt hij vóór
Dh. Wendelaar aan bod. Dit indien de interpel-
latte niet wordt geweigerd, b.v, juist omdat er
een enquête is gevraagd.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat bij de be-

handeling der enquête-aanvraag in de afdeelin-
gen Voorloopig Verslag en Kamerzitting, Dh.
Wendelaar niet naar vragen stellen en interpel-
latie zou worden verwezen.
Dit nog onafhankelijk van de vraag, of een

meerderheid der Kamer van oordeel zou zijn,
dat zij n.b, zelf niet in staat zou zijn geweest de
verklaringen van den Minister op 7 April naar
waarde te beoordeelen.

En thans grijpen wij terug op wat wij boven
zeiden over ernstige motieven en nieuwe gege-
vens, waarover Dh. Wendelaar zal moeten be-
schikken. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat
hij zijn enquête-aanvrage zal kunnen rechtvaar-
digen. Het lijkt ons waarschijnlijk dat de Kamer
ze zal afwijzen.
En dan zou Dh. Rost van Tonningen zijn inter-

pellatie wellicht kunnen houden.
Nochtafis: al zal de Kath. Kamerfractie uit-

eindelijk wel haar stem over de enquête hebben
uit te brengen, het ligt voor de hand, dat zij tot
een eventueele afwijzing daarvan noch het ini-
tiatief, noch de leiding zal hebben te nemen.

Veeleer zal zij o.i., met alle voorbehoud omtrent
de juistheid van het door Dh. Wendelaar geko-
zen middel, een zekere gematigde onverschillig-
heid kunnen betrachen.
Indien anderen in meerderheid een enquête

noodig achten om het volle licht over deze zaak
te laten schijnen, dan houde' men een enquête!
Men kan dan "zelfs" dit middel in zooverre toe-
juichen. Al blijft het o.i. een parlementair mon-
strum voor een zaak van zoo matigen omvang
naar zulk een middel te grijpen. Men beoordeele
ze niet, naar wat er van "gemaakt" is, maar
naar wat ze is!
En dan schept het naar onze meening een

hoogst ongelukkig precedent hier een enquête
toe te staan. Deze dient gereserveerd voor zeld-
zame gevallen van algemeene orde.
Meent men dat de Minister in deze niet

afdoende heeft geantwoord, niet volledig op de
hoogte was, of kon zijn, zelf nieuwe gegevens
kan hebben gekregen, dan bewandele men den
gewonen weg der normale middelen. En het
Kamerlid vermijde de zaak mee op te blazen
tot buiten alle proporties.

Er is ten slotte nog een mogelijkheid: De
Minister van Justitie zou zelf heropening van de
behandeling kunnen vragen. Dhn. Wendelaar en
Rost van Tonningen zouden 'dan nogmaals aan
het woord kunnen komen. En de Kamer ware
nog beter ingelicht alvorens de eventueel ge-
handhaafde interpellatie-aanvrage te moeten
toestaan of afwijzen.
Wij willen deze mogelijkheid slechts aanstip-

pen,
Zij zijn volkomen aan den Minister ter heOO1'-

deeling en beslissing overgelaten.
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DE LEUGENS~TORM OVER OSS.

GEMEENTERAAD, SPREEKT
ZICH UIT.

Voldoening over herbenoeming

van den burgemeester.

Perscampagne scherp afgekeurd

DE raad del' gemeente Oss; kennis
genomen hebbende: Le van de

herbenoeming van den heer J. F.
Ploegmakers, tot burgemeester der
gemeente OBS, spreekt zijn voldoening
uit over deze herbeuoeming; 2e van
de herhaalde persaanvallen, zoowel
op het burgerlijk als het geestelijk
gezag, spreekt ziju scherpe afkeuring
uit over deze wijze van verdacht-
making, zoowel van de gemeente als
hare inwoners.

Deze motie, welke was voorgesteld door
voorzitter en secretaris der Katholieke frac-
tie heeft de gemeenteraad van Oss gisteren
met algemeene stemmen aangenomen.
't Was het slot van éen actie namens en

door den geheelen raad publiek gesteld na
de schandelijke perscampagne der laatste
weken in deze eerste bijeenkomst der vroed-
schap sedert de herbenoeming van burge-
meester Ploegmakers.
Als eerste spreker voerde het woord het

oudste lid van den gemeenteraad, de heer
J. P. A. Smulders, die thans 39 jaren lid
van den raad is. In opdracht van den gehee-
len raad sprak hij de volgende rede uit:
"Hooggeachte Burgemeester,
Zes jaar geleden was mij de eer te beurt

gevallen, u aan de grens van onze gemeente,
namens raad en bevolking van Oss, als bur-
gemeester onzer stad welkom te heeten. Ter
gelegenheid van uw herbenoeming als bur-
gemeester wil ik ook gaarne, en dit weder-
om namens raad en bevolking, een enkel
woord spreken. •
Hoewel de herbenoeming van een burge-

meester op zich de meest gewone zaak ter
wereld is, en daarom de felicitatie ter gele-
genheid van zulk een herbenoeming in nor-
male omstandigheden kwalijk meer dan een
formaliteit kan worden beschouwd, moet ik,
omdat van bepaalde zijden tegen uw herbe-
noeming schandelijk is geageerd, een meer

I dan fo~meele felieitatie aan uw adres uit-
spreken.
\ Ware de reeds door mij gesignaleerde, be-
neden elk peil staande, perscampagne niet
gevoerd, u zoudt thans van mij, sprekende
namens den geheelen raad, niet meer dan
de gebruikelijke eenvoudige gelukwenschen
hebben te aanhooren gekregen. 0 m de
ver der fel ij k ewe r kin g van
I e u gen e n I ast e r ten e u t r a-
1 i see ren, ver mel dik t han s
met groote dankbaarheid
hetgeen u in de afgeloopen
jaren voor onze gemeente
heb t tot sta n d geb I' ach t.
Ik noem slechts de oprichting der bad- en

zweminrichting, der waterleiding, de stich-
ting eener school voor buitengewoon lager
onderwijs, betere huisvesting van het be-
waarschoolonderwijs, uw bemoeiingen in-
zake de totstandkoming van een U.L.O.-B.
voor meisjes, de in de vergadering van he-
den aan de orde zijnde plannen tot verbete-
ring van rioolstelsel en wegennet, waarvoor
door het Werkfonds bereids een kwart mil-
lioen is beschikbaar gesteld, uw ijveren voor
het behoud der Ossche paardenmarkten, uw
met succes bekroonde poging om den zetel
van het waterschap "De Maaskant" te Oss
gevestigd te krijgen en tenslotte uw stu-
wend aandeel in de oplossing van de crimi-
naliteit, waaronder Oss bij de aanvaarding
van uw bestuur gebukt ging.
Moge het u, burgemeester, gegeven zijn

in uwe aanstaande bestuursperiode, zij het
ten koste van veelopofferingen, welke wel-
licht ook dan weer van u gevraagd zullen
worden, veel te doen tot heil van onze dier-
bare gemeente.
Mijnheer de burgemeester, het bloed

kruipt nu eenmaal waar hët niet kan gaan.
Het ism ij n iet m 0 gel ij k b ij
d e z e woo r den v a u gel u k-
wen s c h a a n u wad r est eve r-
h e len d eve r 0 n twa a l' dig i n g,
wel k e sin d s wek ene nma a n-
den in ons binnenste uitweg
zoe k t.
Ik lees in de "Nieuwe Venlosche Courant",

ik lees in de "Eindhovensche en Meierijsche
Courant", en waar ik het niet met zooveel
woorden lees, lees ik het toch tusschen de
regels door in vele andere bladen, dat "D e
Tel e g r a a f", "H e t N i e u w s van
den Dag" en "N. S. B. -1 e c t u u r"
u ito n z e h u i zen e n c a f é 's
moe ten wor den g ewe e r d.
, Wee hem, die s c h u I dig sta a t
a and e I e u g e n- e n I ast e r c a m-
p a g neb e t l' e f fen d e het gee s-
t e I ij ken wel' e I d I ij k g e zag
onzer stad!
Dank breng ik aan Minis-

ter Gos e I i n g en die hem adviseerden
voor de harde doch hoogst noodzakelijke
maatregelen, welke in het belang van onze
gemeentenaren moesten worden getroffen.
Burgemeester, u en uwe familie zijn het

slachtoffer geweest van intriges en lust naar
sensatie.
Ik spreek tot slot den wensch uit, dat u

tegenover wreede aanvallen eenerzijds, spon-
tane sympathie anderzijds moogt ondervin-
den. Gods zegen ruste op uw werk, tot wel-
zijn der in het land zoo slecht begrepen ge-
meente Oss".

Rede van den Kath. fractie-
voorzitter.

De heer mr. J. P. Pulles, sprak hierna als
volgt:

"Mijnheer de Voorzitter,

Het is gebruikelijk, dat na de mededeeling I
aan den gemeenteraad van de herbenoeming
van den burgemeester door het oudste lid
namens den raad een woord van geluk-
wensch tot zijn voorzitter wordt gesproken.
In het algemeen is een herbenoeming zoo
van zelf sprekend, dat met dezen geluk-
wensch met aller instemming als waardee-
ring voor het werk van den burgemeester
kan worden volstaan.

Ik zou van dit gebruik niet zijn afgeweken
en thans niet het woord gevraagd hebben, in-
dien de omstandigheden waaronder uwe
herbenoeming geschied is niet spreken tot
plicht hadden gemaakt.

Als voorzitter van de gezamenlijke bestu-
ren der Ossche afdeelingen der R. K. Staats-
partij, de staatkundige organisatie van ver-
reweg het grootste gedeelte der Ossche be-
volking, wier afgevaardigden in dezen raad
vertegenwoordigd zijn, wensch ik u geluk
met uwe herbenoeming en hoop ik, dat gij
uw werk inhet belang onzer gemeente moogt
voortzetten.
Een perscampagne of beter gezegd een

lastercampagne heeft uw persoon aangeval-
len en heeft getracht niet alleen burgerlijk
doch ook geestelijk gezag te ondermijnen.
Deze opzet is niet geslaagd.
Eenige betreurenswaardige voorvallen,

waaraan niet meer beteekenis moet worden
toegekend dan de feiten zelf verdienen, is
aanleiding geweest om een stroom van leu-
gen en laster over Oss en zijn inwoners uit
te storten. Het burgerlijk gezag verdient
geenszins het verwijt van corruptie en ver-
derf, dat men met ongekende hardnekkig-
heid ingang tracht te doen vinden. Integen-
deel is de gemeenteraad als het door de wet
aangewezen orgaan en daartoe het best tot
oordeelen bevoegd verplicht van zijn inte-
griteit overtuigd. De voorstelling of Oss een
zèdelooze stad is, erger dan andere plaatsen,
moet met kracht worden teruggewezen. De
insinuaties van zedeloosheid, waarmede men
geestelijke gezagsdragers in hun heilige
bediening tracht te treffen, heeft terecht de
verontwaardiging gewekt. Wie zijn oor te
luisteren legt, in alle lagen der bevolking, kan
het ervaren. Niet alleen in woorden doch
ook in daden heeft de Ossche bevolking van
haar verontwaardiging en onomwonden af-
keuring doen blijken. .
In de vergadering van de wettige vertegen-

woordiging des volks moet de stem der be-
volking worden gehoord. Ik wil met klem
protesteeren tegen de leugen en laster, die
over Oss is uitgestort, tegen de voorstelling
van corruptie, bederf en zedeloosheid in onze \
plaatselijke gemeenschap. Laat men eerst
zijn hand in eigen boezem steken, laat men
eerst zijn eigen Augiasstal reinigen, voordat
men anderen verwijten maakt.
De bevolking van Oss heeft er recht op,

dat zij beoordeeld worde zonder vooringe-
nomenheid of haat, maar onpartijdig en eer-
lijk. Voor dit recht komt de Raad op.
Het heeft er allen schijn van dat men niet

alleen Oss wil treffen, doch in Oss het Ka-
tholieke Zuiden en de staatkundige organi-
satie van het grootste gedeelte van zijn in-
woners. Déze aanvallen zullen mislukken"
zooals tot heden alle aanvallen gefaald heb- I
ben, omdat wij vastaaneengesloten staan ter
handhaving van burgerlijk en geestelijk ge-
zag.
Namens de raadsleden der R. K. Staats-

partij spreek ik ten slotte den wensch uit,
dat U en wij kunnen verder gaan met op-
bouwenden arbeid in het belang onzer ge-
liefde gemeente. Op onze medewerking kunt
U daartoe rekenen".

Een klacht van soc-dem. zijde.

Na den heer Pulles spreekt de heer Hoeks
(S.D.A.P,) als volgt:

"Mijnheer de Voorzitter,

Ik had niet gedacht, dat hier vanavond
over deze aangelegenheid ook namens de
R K. Staatspartij zou worden gesproken. Ik
kwam dit pas hedenmiddag te weten en heb
daardoor geen contact meer kunnen zoeken
met mijn fractie.
Ik kan mij' geheel aansluiten bij de woor-

den van de heeren Smulders en Pulfes. De ,
gemeente Oss is door de pers op een schan- '
dalige manier in opspraak gebracht.
Veelonverdiende critiek is den burge-

meester als hoofd van de politie en ook de
gemeente-politie naar het hoofd geslingerd.
Doch, mijnhéer de voorzitter, ik heb in de

pers van vandaag toch nog iets goeds gezien.
Nu doel ik in hoofdzaak op de arrestaties. Er
zijn er heel wat verricht. De laatste arrestatie
heeft heel wat stof doen opwaaien. Meer-
malen zijn hier menschen gearresteerd die
wegens hun onschuld of wegens gebrek aan
bewijzen weer moesten worden vrijgelaten.
Door de gemeentepolitie zijn geen arresta-
ties verricht, die nadien ongegrond bleken.
Daar is niets van gezegd. Maar toch rijst bij
mij de vraag, waarom nu zooveel ophef ge-
maakt van de laatste arrestatie; waarom,
gebeurde dat vroeger niet, ook niet over de
behandeling, neen laat ik zeggen de mis- I
handelingen van menschen, waarvan de spo-I
ren later te zien waren. ,
Ik hoop dat het publiek, als het weer ge- ~

beurt, dezelfde belangstelling zal toonen als
nu bij deze kwestie".

Na de woorden van de verschillende spre-
kers werd door de overige raadsleden en
zelfs door de personen, die zich op de pu-
blieke tribune bevonden, luid geapplaudis-
seerd.
De burgemeester, getroffen door de woor-

den van waardeering, sprak hierna een kort
dankwoord, waarbij hij o.m. zeide, dat de
gebleken eenstemmigheid van oordeel bij
den raad hem bijzonder aangenaam was.
"Zoodra in November een perscampagne

werd ontketend, aldus de burgemeester,
waarbij ik even op wil merken, dat ook de
plaatselijke pers hierbij zeker niet zonder
schuld is - en aanvallen werden gedaan
tegen de burgerlijke overheid, heeft het mij
genoegen gedaan, dat de Raad één lijn heeft
getrokken. Dat heeft mij kracht gegeven te-
gen den leugenstorm op te roeien".
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DE ZAAK~·OSSWEER IN DE '

TWEEDE KAMER.

De heer Rost van Tonningen
wenscht een interpellatie.

Het enquête-oerzoek van den heer

Wendelaar.

Hedenmiddag is de Tweede Kamer in
openbare vergadering bijeen gekomen.
De VOORZITTER doet mededeeling van

!het binnenkomen van een voorstel van den
heer Wendelaar tot het houden van een
enquête naar de toedracht der feiten, welke
hebben geleld tot ihet ingrijpen door den
minister van justitie in zake de maréchaus-
sée te Oss en naar de vraag, of de minister
in dezen bevoegd was 'te handelen, zooals hij
deed.
Dit voorstel zal worden gedrukt en rond-

gedeeld om daarna in de aïdeeüngen te
worden behandeld.

De heer ALBARDA (S.D.) informeert, or
!het in het voornemen vail den voorzitter
ligt de behandeting der interpellatie-Van
Gelderen spoedig aan de orde te stellen.
De VOORZITTER zegt, dat hij de inter-

pellatte voornemens is te doen houden tege-
lijk met de openbare behandeling van h.et
wetsontwerp tot verhooging van het crediet
voor werkverruiming.

De heer ALBARDA vraagt dat, mocht de
'Voorbereiding van dit wetsontwerp onver-
!hoopt lang dur en, de interpellatie eerder
zal worden gehouden dan de openbare be-
!handeling van dit wetsontwerp.

De VOORZITTER wil dit gaarne in over-
weging nemen.

Het wetsontwerp verhooging van crediet
voor werkverruiming wordt verzonden aan
de begrootingscommissie voor hoofdstuk I
der Rijksbegrooting.
De heer ROST VAN TONNINGEN (N.S.B.)

vraagt de Kamer verlof den minister van
Justitie vragen te mogen stellen betreffende
de voorloopige beslissingen ten aanzien der
brigade der Koninklijke Marechaussee te Oss
en eenige aanvullende vragen, welke onmid-
delijk met het herstel der opsporingsbe-
voegdheid van de brigade der Koninklijke
Marechaussee en met het verleenen van
rechtsingang tegen enkele verdachten even-
als met handhaving van burgemeester Ploeg-
makers en van den proçureur-generaal van
Den Bosch in zijn functie verband houdende.

De VOORZITTER stelt voor over deze
aanvrage te beslissen in den aanvang der
eerstvolgende openbare vergadering.
De vergadering wordt gesloten.

Een incident.
Onmiddellijk na afloop van de vergadering

ontstond een scherpe woordenwisseling tus-
schen de heeren Wendelaar (lib.) en Rost
van Tonningen (N. S. B.), welke laatste
gezegd had: "I k ben geen draaier" en deze
woorden niet wilde terugnemen.
Wanneer--de gél'lC!'imineerde woorden van

den heer Rost van Tonningen, wat bliJkbaar
de bedoeling is, een tegenstelling moeten
aanduiden tusschen hem en den heer Wende-
laar, dan slaan zij natuurlijk op de houding
van dezen laatste in de Ossche affaire. Bij
de interpellatie in de Tweede Kamer immers
verklaarde de heer W. zich meer dan bevre-
digd door het antwoord van den minister,
'een houding, waarvoor hij in de llnksche pers
scherp gehekeld is. En thans heeft hij opeens
behoefte aan een parlementaire enquête.
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waarop hij zich beriep, afkomstig waren van I Dit is een farizeesche grijns, die boven-
de marechaussee zelf! dien Illog een dag te laat komt!
Op blz. 1521 der Handelingen toch, lezen Dit stukje proza had Donderdag-avond

we: "De dossiers zijn niet opgemaakt als on-I in de "N.R.Ct." behooren te staan en niet
derzoekingsmatertaal tegen de marechaus- eerst op Vrijdag-morgen. Want het blad

De "neutrale", linksche en N.S.B'sche In ons blad van gisteravond hebben we on-! see, maar het zijn hWI eigen verbalen IJn Iweet reeds sedert j.l. Maandag uit de
Pers kan maar geen einde vinden van de der het hoofdje "Zeer krasse beschuldigin- rapporten inzaken tegen anderen". , "Handelingen" der Tweede Kamer wat 't
Zaak-Oss. gen" melding gemaakt van een in het Nat. Welnu, als de minister dan put uit het eerst j.l. Vrijdagmorgen publiceerde, ter-

lederen dag giet zij nieuwen laster en Dagblad (nat--soc.) in zijn Woensdag ver- clossier, waarin het relaas voorkomt omtrent wijl het blad den avond te voren deed, als-
daarom ook nieuwe beleedigingen uit over schenen nummer opgenomen verslag van een het verhoor van den jongen, waarover het of het die "Handelingen" nog niet had in-
haar Ossche slachtoffers, speciaalover de bezoek door een vertegenwoordiger van dat Nat. Dagblad het, op "gezag" van den gezien!
in opspraak gebrachte Ossche pastoors, blad aan verschillende personen in Oss ge- "kroongetuige" had, dan zegt de minister Intuschen zal zijn coöperatie aan den
over Minister Goseling, over ons ... Ka- bracht. We gaven dat verslag in enkele rege- (Handelingen blz. 1509): laster haar effect niet hebben gemist. En
tholieken. len weer. Tegelijkertijd wezen we er echter "Maar wat juist in deze zaak het ergst dat effect is door bovenstaand proza niet

Het wordt hoog tijd, dat aan de hand al op, dat ook hier de met mededeelingen in getroffen heeft, dat is. de manier, waarop geneutraliseerd. Bovendien bevat het pro-
van ons Wetboek van Strafrecht aan dit het Nat. Dagblad gebruikelijke voorzichtig- men nu nog één van de minderjarigen heeft za zelfs niet eep. schijn van excuus t.o.v,
onduldbaar gedoe 'n einde, wordt gemaakt. heid geraden was. Ineenen te moeten hooren. Dit was ook een de beleedigde personen en van de belee-
Wij , Katholieken, behoeven ons door een Die wa~rschuwing nu is, bij nalezing van ~onge man, nu waarschijnlijk ongevee~ 20 digde kath. gemeenschap, zoodat mag, ja
gewetenlooze pers niet alles te laten wel- de handelmgen der Tweede Kamer over de Jaar oud, maar 7, jaar geleden dus 13 Jaar, vermoedelijk moet aangenomen, dat liet
gevallen. De persoonlijke wraakoefening ?p 7 April ~.l. gehoud~n interpellatie-Drop, die toen uitdrukkelijk alles ontkende er: dien blad zich geenszins schaamt over het ge- -
van de zijde van een paar individuen uit inderdaad met overbodig gebleken. men nu in verband met de verklaringen, zelschap, waarin het zich bevindt.
Oss tegenover Burgemeester Ploegmakers Immers, de verslaggever in het Nat. Dag- waarop ik zooeven doelde, heeft laten komen Inderdaad, men moet ze proeven!

I is uitgeleopen op een anti-clericale rel. blad, beweert, dat de beruchte zgn. kroon- in de kazerne en tot wi en men daar heeft
Waaraan ook z.g. deftige liberale bladen getuige met de 18 veroordeelingen, hem (dien gezegd: nu zul je toch wel bekennen. De
als "Handelsblad" en "N.R.Ct." met blijk- verslaggever) zou hebben meegedeeld, dat oij jongeman heeft echter volgehouden, dat he,t
baar gnuivend genoegen meêdoen. een verhoor van een jongen, die n.l. in ver- zoo was als hij zeven jaar geleden gezegd

Maar men moet die "deftigheid" proe- band i:net beweerde strafbare handelingen had".
ven! waaraan zich vele jaren geleden een pastoor De minister van justitie wijst er dan nog

In haar nummer van j.l. Donderdag- schuldig gemaakt zou hebben, thans - d.W.Z. op, hoe men bij dit verhoor den zgn. kroon-
avond nam de "N.R.Ct." een totaal gelo- ongeveer. een d:-ietal weken h.er ": nogma~ls getUige heeft gehaald e? hoe "er een"+.
gen en schunnig stukje over uit het "Na- gehoord IS en, in tegenwoordighstd van dien verhoor van drie kwartIer plaats had .
tionale Dagblad" van de Mussert-Partij, "kroongetuige", van wachtmeester De Gier Voor alle zekerheid hebben we er ons thans
waarin speciaal aan het adres der beide en een marechaussee, tenslotte bekend zou nog van vergewist, dat de zinsnede omtrent
Ossche pastoors, die met name worden hebben. het volhouden van den jongeman bij zijn
genoemd, de meest krasse beschuldigin- Aldus volgens den verslaggever van het vroegere ontkenning, betrekking had op
gen worden geuit. Nat. Dagblad de "kroongetuige" zelf. geheel het verhoor met inbegrip dus van

Natuurlijk(!) heeft de "N.R.Ct"-zelf Dit verhaal nu moet als onwaar gedis- dat gedeelte, dat de "kroongetuige" bij-
niet beschuldigd, maar het brave blad qualificeerd worden. Woonde.
lanceerde den laster intusschen verder. Voor den objectieven beoordeelaar staat Ziet daar de mededeelingen door den mi-

I Alles op het gezag van net "Nation_ale precies het tegenovergestelde vast, aange- nister van justitie verstrekt, afkomstig van
Dagblad" en van een Ossehen ... deugmet. zien dit zonneklaar blijkt uit wat over dit de marechassee zelf, die het verhoor leidde

Het brave Rotterdamsche blad trachtte verhoor is meegedeeld. en bijwoonde. Wie de waarheid wil weten,
na deze vreemde zonde, waaraan het zich I De minister van justitie heeft n.l. bij zijn zal, dunkt ons goed doen zich op deze authen-
plichtig maakte, den anderen dag den in- be3.n~W?or~ingvan de interpellatie-Drop o.m. tieke inlichtingen te baseeren, en zal hieruit
druk te wekken, dat het er nog een soort ook inlichtingen omtrent dit verhoor en om- met ons moeten concludeeren, dat de ver-
van geweten op nahoudt, dat voor knaag- trent den loop daarvan verstrekt. Irilichtin- slagg-evervan het Nat. Daghlad op zijn minst
gevoelens nog ontvankelijk is, want het gen, die - dat zij nog eens onderstreept - ten opzichte van dit punt door den "kroon-
schreef gisteren-morgen de volgende blijkens 's Ministers uitdrukkelijke verkla- getUige" op een aan zijn fantasierijk brein I
"rectificatie": ring omtrent de herkomst van de gegevens, ontsproten verhaal' is ,;vergast". I

DE OSSClIE KWESTIE.

Een verduidelijking naar aanleiding van de
beschuldigingen door het Nat. Dagblad.



t EEN PARLEMENTAIRE
ENQUETE?

Zooals men heeft kunnen lezen, heeft mr.
Wendelaar, die zich eerst geheel bevredigu
verklaard had door het antwoord van minis-
ter Goseling op de interpellatie-Drop, het
voorstel ingediend, over de kwestie-Oss een
parlementaire enquete te doen houden ..
Dit voorstel zal nu den weg gaan, dien der-

gelijke voorstellen gaan moeten, en wij kun-
nen den uitslag in alle gemoedsrust afwach-
ten.

Vraagt men onze meening,_ dan zouden
We zeggen: wij achten hier de juiste ver-
houdingen wel eenigermate zoek.
De kwestie-Oss is door allerlei, ook sin is-

tre, invloeden hopeloos opgeblazen, en thans
wil men hiervoor de zoo uitermate zeldzaam
gehanteerde machinerie van een parlemen-
taire enquête in werking gaan zetten.
Maar nog eens: wij staan tegenover het al

of niet aanvaarden van dit voorstel gematigd
onverschillig.
Acht men zich niet bevredigd, dan zou

men nogmaals zijn toevlucht kunnen nemen
tot het stellen van vragen en, zoo noodig, tot
het houden van een nieuwe interpellatie.
Maar acht men dit niet voldoende, men

ga zijn gang. Als men werkelijk om gezonde
motieven nog meer licht in deze zaak ver-
langt, dan kan daartegen onzerzijds geen
bezwaar bestaan.
Hoe meer licht en hoe meer bevrediging,

hoe liever het ons zijn zal.
Maar of daartoe een parlementaire enquête

noodig is?
Het antwoord berust bij de Tweede Kamer

der Staten-Generaal.



*.'" Nu een enquête?'
Het lid'der Tweede Kamer, de heer Wende-

laar heeft thans een voorstel neergelegd tot
het houden van een parlementaire enquête' naar
het voorgevallene in Oss; - {litwil niet zeggen,
dat die enquête ook zal worden gehouden: de
beslissing daarover Iigt, bij de Kamer. •
Het recht van enquête is wel als een zeer UIt-

zonderlijk recht der Staten-Generaal te hesehou-
wen: het is nu ruim v ij ft i g jaar geleden, dat
de Karner het gebruikte om een onderzoek in te
stelIe~ naar de arbeidstoestanden in de fabrie-
ken en daarna is nog slechts eenmaal een en-
quête voorgesteld - in zake de verleening van
een onderscheiding en op voordracht van mi-
nister Kuyper - maar dit voorstel is door de
Kamer niet aanvaard.
Uit welke feiten mag worden besloten, dat de

heer Wendelaar overtuigende gronden zal heb-
ben bij te brengen om zijn voorstel aanvaard-
baar te maken; wij zien daarom met belang-
stelling de toelichting tegemoet, welke de
gronden voor zijn voorstel bevat.
Wij hebben niet het geringste bezwaar, dat

óver de veelomstreden kwestie te Oss het volle
licht opgaat, integendeel; maar het zou toch
wel ,een schel licht werpen op de mentaliteit
van het niet-katholieke deel der Nederlandscha
bevolking, als zij, na het schandelijk kabaal, dat
in zekere pers rondom Oss is ontstaan, behoefte
zou blijken te hebben aan zoo uitzonderlijke
maatregelen als een parlementaire enquête, om
overtuigd te raken van de integriteit der betrok-
ken katholieke autoriteiten
Van welk een minderwaardig gehalte het ge-

reI in de pérs is - de groote zoogezegde
neutrale pers niet uitgezonderd - blijkt ook nu
weer overduidelijk.
Heette het eerst, dat de minister te haastig

en te kras was opgetreden - wat een ieder, die
van het voorgevallene behoorlijk op de hoogte
is, met beslistheid zal ontkennen - nu beroept
men zich op den "siecht-ingelichten mlDIS-
ter",' den minister, die niet alle "stukken" in de
zaak heeft gekend.
'Ja. de "Nw. Rolt. Crt." die in dit heele geval

een 'Weinig voorname rol heeft gespeeld, ont-
ziet -zièh' niei té 'mslnueeren, dat de minister
reeds nu "eenigennate is gaan beseffen op ver-
keerd kompas te hebben gezeild".
Waannee in verband met het geheele artikel

aan den minister den vriendelijken wenk wordt
gegeven om de jegen hem gerezen herrie maar
te, bezweren dö~r een ondergeschikt justitioneel
ambtenaar op te offeren.
Ofrnr; Geseling, - van wie men "nu reeds"

schijnt te beseffen, dat hij in zijn beleid niet
'getroffen kan worden! - ooit tot zulk een infa-
mie in staaf zou zjjnl

\

Men maakt zich druk over de eer en goede
naarn van menschen, die met het volste recht
tot de orde werden geroepen; de eer en goede
naam van-anderen tellen blijkbaar in de Ossche
zaak in het geheel niet mee.
Zoo ook tegenover burgemeester Ploegmakers.s

die in het anti-revolutionnaire maandschrift
voor staatkunde D e Mag i s tra t u u r een her-
benoeming onwaardig wordt gekeurd, op grond
van een uiteenzetting van "feiten", die duidelijk
verraadt, dat de redactie haar kennis uit de
vierde of zooveelste hand puttende, wel de klok
hoorde luien, maar de klepel niet weet te han..
gen!
Als zoo het greene hout is, dan behoeft men

niet te vragen hoe het in het dorre gewas is
gesteld!
Men oordeelt en veroordeelt'met een licht-

zinnigheid, een onkunde en een vooringenomen-
heid, waarvan de weerga niet valt aan te wij-
zen, en die in dit geval een smet werpt ook op
den minister, die' voor de herbenoeming ver-
antwoordelijk is.
Is het niet teekenend, dat een redactie als die

van D e Avon d pos t, onze meerring over de
Ossche zaken en wat zich daaraan heeft vast-
gehecht bestrijdend, niet enkel werkt met' uit
haar verband gelichte passages, maar zich zelfs
niet ontziet citaten opzettelijk' te verminkenl
Zoo moet ditmaal Barbertje hangen!
Maar wij geven de verzekering, dat' de katho-

lieken alle hetze veracbtend, niet bereid zijn dè
discriminatie van uitzonderlijke maatregelen
te ondergaan, alléén omdat met zekere perso-
nen eertijds in Oss, een deel van het door de
pers misleide niet-katholieke publiek hopeloos
op hol is geslagen!
De heer Wendelaar zal met argumenten moe-

ten komen, die wat meer beteekenis hebben,
dan het standje, dat een aantal in' de war ge-
raakte bladen maken.
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PaFlementai:ré enquête
over Oss.

DOOR MR. WENDELAAR
AANGEVRAAGD.

Na de publicaties in de pers bleek Jwt
liberale Tweede Kamerlid onbevredigd
over de uerklaringen. van den minister.

Mr. W. C. Wendelaar.

's-GRAVENHAGE, 25 April.
Naar. wij 'Vernemen ht;eft het Tweede

Kamerlid Mr. w. c, WendeÎaar, hedenoch-
tend op de Grif(ie van de Tweede Kamer
het verzoek ingediend tot het houden van
een parlementaire enquête naaj; de g~beur-
tenlssen, welke zich rendom de brigade der
Koninklijke Maréchaussee in Oss en de ..
maatregelen van minister Goseling hebben
voorgedaan,
Mr. Wendelaar 'had zich in de Tweede

Kamer, na de Interpeflatie van'. den heer.
Drop bevredigd verklaard door het ant-
woord va" mlnister iGóseling, Naar ons ter
oore kwam hebben de publicaties, welke
daarna in de pers zijn verschenen, bij den
heer Wendelaar den indruk gewekt, dat de'
zaak'm.et der ede v:al\ de.rtheet: Goseling niet
uit kan zij.n. Ten einde klaarheid in de si-
tuatie te. 'brengen heeft de heer Wende.
laar gemeend, de eenige mogeliikheid welke
VGGr de Tweede> Kamer thans nóg open
staat !,1m.de zaak verder 'te .ondersoeken, ..
te moeten aangrijpen.

Het vGGrstel~Wendelaar zàl nu itt de af·
deelingen moeten wo rden onderzocht,
waarna er een voorlooplg verslag over uit-
gebracht zal worden, NácIat'de,.voorsteller
dan .een ~em.9ri!L.Yan .Antwoord heeft ge-
schreven Jolgt er een mondelinge beraad-
slaging 'en ten slotte, neemt de Kamer een
besluit.

Vermelding verdient nog, d~t het houden
van een parJementaire . .enquête in onze
staatkundige geschiedenis uiterst zeldzaam
is voorgekomen, De laatste maal, dat de
Tweede Kamer besloot een-derg-èlijk ond-ér-
'tGek te doen plaats hebben, W:;lSin 1886 en
betrqf arbeidstöestanden op fabri~ken en
werkplaatsen. Later zijn. -er nog wel vooe-
stellen voor een enquête geweest, doch deze
zijn .niet aanvaard.

D~' enquete is een onderzoek vanwege
de Staten-Generaal. waarbi] stukken op ver-
zoek moeten wGrderi' overgelegd en ver-
plicht verhoor van getuigen bestaat.

:;' . :,.. " -

Krachtens de GronllweLkomt hej recht
Van .enquête, nader geregeld in de wet van
1850, toe aan beide Kamers der Staten.
Generaal, afzonderlijk en in vereeniging.
Er wordt, wanneer de Kamer(s) daartoe bè:-' -
sIuit(en) een commissie uit de Ieden be-
noemd, die voor het verhoor van .getuigen
en deskundigen zitting houdt in het ge-
bGUW der Kamer.

Ook ambtenaren zijn verplîeht aan de
vorderingen der Commissie te voldoen en
ministers zijn gehouden haar alle Inllchtln-
gen te verstrekken, tenzij zij zich daarvan
verschoenen om redenen van .staatsbelaug,

DE MUTATIES BI) DE
MARECHAUSSEE TE OSS.

Naar wij vernemen zijn met ingang van Maan-
dag j.I. dè volgende "mutafiea gelast bij de bri-
.gade der Kon. Marechaussée alhier:

De rnarechaussée W. van Essen wordt over-
geplaatst naar Heerlen; .de marechaussée A.
Kuilenborg naar :MHIingen_;·.de marechaussée N.
van Ree. naar Valkenburg .. Bovendien is op-
dracht gegeven, dat wachtmeester C. de Gier, die
thans bij de brigade te Maastricht is ingedeeld,
Maandag met z'n gezin moest vertrekken; wacht-
meester J. Tap, die naar Sittard is overgeplaatst
moet zulks doen op Donderdag 28 April; wacht-
'mecster G. van Benes, die bij'de brigade te Sic-
bengewald is ingedeeld, moet zorgen, dat zijn
gezin op Maandag 2 Mei in de nieuwe stand-
plaats is aangekomen, en opperwachtmeester L.
Curfs, die te Venlo is geplaatst, moet op Vrijdag
6 Mei verhuizen. ,

Door de laatste mutaties is thans de geheele
b!'igade, zooals die oorspronkelijk was samen-
gesteld, naar elders overgeplaatst, In de komen-
de dagen worden nieuwe onderofficieren en
manschappe.i alhier geplaatst, zoodat dan .de
brigade weer op haar oorspronkelijke sterkte
van tien man is gebracht en volledig in haar
bevoegdheden zal zijn hersteld.



Binnenland ERNSTIGE VECHTPARTIJ TE OSS.
N.S.B.~r 'naar 't Zie~lllDbl]lts'

Op verschillende punten te Oss 2Jijn Zaterdag-
middag relletjes voorgekomen tusschen colporteurs
van de N.S.B. en inwoners van Oss.

Naar aanleiding van een ingezonden stuk hl Omstreeks half drie kwamen ·10à 50 N.S.B.:-
..De Vrijzinnig Democraat", welks schrijver gri ers uit versehitlende plaatsen per auto te Oss.
tuigt van onbevredigdheid over het resultaat der De burgemeester, die waarschijnlijk van de komst

d K d op de hoogte was gesteld, had voor een f~inke
interpellatie~Drop in de Twee e amer over e piOl~t:ilemacht.lJorg gjedragell. Ook de lTIal'Elchau,ssee
marechaussee te Oss. schrij ft het Tweede Ka", I was gerequirserd teneinde ordeverstor-ingen l te

I
merlid, mr. A. M. Joekes: i voorkomen.
, ..De inlichtingen van den minister maakten Ondanks deze maatregel zijn er verschillende
het voor de Kamer aannemelijk. dat er aanlei- klappen gevallen en zijn verscheidene personen
ding bestond ter handhaving van de wettelijk: bloedend verwond. Toen die N.S.B.-ers, onder lei-
gewaarborgde rechten van persoon en goed dë ding van iT. Baars uit Nijmegen gmge:n colpor-
brigade te Oss in toom te houden. Daarvan ge.. felerelll met hun bladen, waarin artikelen over
tuigden de uitlatingen der sprekers van de par", de lllekeTIJd!eOssche kwestie stonden, ontstond

I k .J - 1 d d d d J k to: een volksoploop, Tegeubctoooers colporteerden met
tijen ter in erzijde, a »ret ree. s a e ij Oaf roomseh-katholieke bladen en droegen borden
door den woordvoerder van onze fractie reserve met opschriften, tegen de N.S.B. ger~cht.
gemaakt met betrekking tot de wijze, waarop' Uit alle lagen van de bevolking was men opge-]
de maatregel is genomen. komen om tegen het optreden van de N.S.B,ers,
' De Kamer heeft daarmede geenszins de zaak die al vers'cheidlêl1C weken te Oss oolporte'eren, te
: terzijde gelegd. Voor zoover nadere inlichtingen Iprotesteereill. Het was dan ook niet te verwonde.
j en gegevens aantoonen, dat aan de Kamer geen ren, ;Qal er soms rake klappen vielen. I
I volledige of eenzijdige voorlichting is gegeven Een der N.S.B.-ers, zekere P. uit Utrecht, werd II

en een nieuw licht op het gebeurde werpen. zal zoodanig gewond, dat hij naar het St. Anna-
de aangelegenheid door de volksverteqenwoorà ziekenhuls moest worden vervoerd, Eeni:ge'll van
diging nader beoordeeld moeten worden Publîe die colporteurs worden naar het politi.ebureau
catles in verschillende bladen. o.a. het belang~} gel~raeht maar z,i1n later weer vrij;g1elal:on.

kk d tik l' d N R tt C t 12.' fot ongeveer Vijf uur, toen die N .S.B. ers wa-

A
we 'Ie?l e a~. 1 e lil ed' dO. r .. dvand a ren. vertrokken, bleef het rumoerig in die stralen
pri J •• , wijzen er op, at aartoe lil er aa van Oss.

aanleiding bestaat." Later op die avond verschenen colporteurs van
"Zwart Front", die echter, na de dl'eÎ!cr,el1tdJehou-
dlÎing van 't publiek, van de oo,lportagJe afzagen,

Zal de Kamer er op terugkomen?
DE MARECHAUSSEETE OSS.

In een artikel in de N. R. Crt. van gisteravond
wordt erop gewezen, dat de strafvervolgingen
wegens beleedigingen van den minister niet ten
doel hebben, opheldering. over gerezen vragen
te brengen. _

Als zulke vragen noemt het blad: 1. de wet.,
telijke bevoegdheid van's ministers optreden
tegen de marechaussee; 2. de bewering van den
minister, dat wachtmeester De Gier een onjuis.
proces-verbaal zou hebben opgemaakt (du.
valschheid in geschrifte pleegde); 3. wat waren
de gronden "aan het algemeen belang oaW
leend", voor het staken van het onderzoek tegen:
de roomsche geestelijken?: 4. zouden in verband
met de arrestatie van den ..bankier" andere
vooraanstaande wereldlijke personen vervolgd
moeten zijn als deze zaak voortgang had g.e~
had?; 5. waarom heeft de minister het onder-
zoek in deze affaire niet opgedragen aan hef
departement van Defensie ,(hooge autoritelten.
'der marechausseejj



:o~, flioOjd !i.1S?
Een parlementaire

enquête?
* Mr. Wendelaar vraagt een parlementaire**enquête naar de gebeurtenissen, die zich rondom

de brigade der Kon. Marechaussée in Oss hebben
voorgedaan, mede in verband met de maatregelen
van minister Goseling.
Wat we hiervan denken?
Is deze aangelegenheid van ZO? belangrijken

aard, dat een zoo hoogst ongewoon voorstel als
de parlementaire enquête hiervoor noodig is?
Tot op zekere hoogte moet het verzoek voor

de Kamer zelf, die haar instemming heeft betuigd
met de ministerieele verklaring, het gevoel mee-
brengen, als zou ze in haar instemming over ijs
van één nacht zijn gegaan.
Maar, .men zal zeggen, de Kamer zou wellicht

gaarne nog nader omtrent enkele punten inge-
licht zijn. Welnu, dan staan ham toch veel minder
omslachtige middelen ten dienste.
Waarom wordt dan niet een eenvoudiger weg

gevolgd, als om meer licht wordt gevraagd over
de Ossche zaak?

Er is ten deze schromelijk overdreven. -De
zaak is opgeblazen ver buiten gezonde proporties.
De motie, die unaniem door den gemeenteraad

van Oss is aangenomen, de scherpe aanklacht in
dat college, ook van soc.-dem. zijde, tegen een
schandalige manier, waarop in een zekere pers
de gemeente Oss is verdacht gemaakt, de ge-
harnaste redevoeringen van de heeren Smulders,

.' Pulles en Hoeks, Maandag in den Raad gehouden,
zijn toch wel heel duidelijke aanwijzingen
omtrent de holheid en voosheid van de laag-
hartige insinuaties jegens priesters en plaatselijke
autoriteiten. Het oordeel van een geheelen
gemeenteraad met leden van sterk uiteenloopende
levensbeschouwing, zegt ten deze toch stellig niet
zoo'n klein beetje. Integendeel, ook ten opzichte
van het beleid van burgemeester Ploegmakars,
wiens beleid op schandelijke wijze wijze verdacht
is gemaakt.
Zou nu werkelijk de Kamer over "de zaak-

Oss", die, het zij nog eens herhaald, buiten alle
gezonde verhoudingen is opgeblazen, nog een
enquête noodig oordeelen ?- Met b.v. een nieuwe
interpellatie is het beoogde doel toch ook en
langs veel eenvoudiger weg te bereiken.
Men versta ons goed.
We hebben niets tegen alles, wat meer licht

zou kunnen brengen in wat nog duister mocht
zijn in deze aangelegenheid, dus ook niet tegen
een enquête.
Maar daarme~ is nog geenszins gezegd, dat dit

middel het meest voor de hand liggende middel
is. Denken we alleen maar reeds aan de moei-
lijkheid eener zoodanige omschrijving van het
vraagpunt, als de wet voor het instellen eener
enquête noodig maakt. Loopt zoo'n omschrijving
in algemeenheden, dan schieten we met zoo'n
enquête geen zier op. Dan doet ze denken aan
een kanon, waarmee iemand op de muizenjacht
zou gaan.
Niemand onder de onzen zal een enquête

schuwen, om de eenvoudige reden, dat er niets
te verbergen valt.
Maar hetgeen met zulk een enquête beoogd

wordt, lijkt ons langs heel wat eenvoudiger weg
evengoed te bereiken.



DE ZAAK oss
I p' I · "I ar,ementaire enquete
i gevraagd

GANG DER PROCEDURE VOOR
HET GEVAL DE TWEEDE
KAMER HET VERZOEK

TOESTAAT

In een gedeelte van onze editie van gis-
teren hebben we onderstaand bericht nog
kunnen opnemen:

Naar wij vernemen, heeft het Tweede
Kamerlid mr. W. C. Wendelaar hedenoch-
tend op de griffie van de Tweede Kamer
het verzoek ingediend tot het houden van '
een parlementaire enquête naar de gebeur- !
tenissen, welke zich rondom de 'brigade der
koninklijke marechaussee in Oss en de
maatregelen van minister Goseling hebben
voorgedaan.
Mr. Wendelaar had zich in de Tweede

Kamer na de interpellatie van den heer
Drop bevredigd verklaard door het ant-
woord van minister Goseling. Naar het
A.N.P. ter ore kwam hebben de publicaties,
welke daarna in de pers zijn verschenen,
bij den heer Wendelaar de indruk gewekt,
dat de zaak met de rede van den heer
,Goseling niet uit kan zijn. Ten' einde klaar-
heid in de situatie te brengen - aldus
A.N.P. - heeft de heer Wendelaar ge·
meend, de enige mogelijkheid welke voor
de Tweede Kamer thans nog openstaat
om de zaak verder te onderzoeken, te moe-
ten aangrijpen.
Het voorstel-Wendelaar zal nu in de af-

delingen moeten worden onderzocht, waar-
na er een voorlopig verslag over uitge-
bracht zal worden. Nadat de voorsteller
dan een memorie van antwoord heeft ge-
schreven, volgt er een mondelinge beraad-
slaging en tenslotte neemt de Kamer een
besluit.
Vermelding verdient nog, dat het hou-

den van een parlementaire enquête in
onze staatkundige geschiedenis uiterst
zelden is voorgekomen. De laatste maal,
dat de Tweede Kamer besloot een derge-
lijk onderzoek te doen plaats hebben, was
in 1886 en betrof het arbeidstoestanden op
fabrieken en werkplaatsen. Het verzoek
was uitgegaan van het toenmalige Karner-
lid (later minister) Goeman Borgesius. In
1909 is het laatste verzoek om een enquête
te houden ingediend, namelijk door wijlen
mr. Troelstra, die een enquête wenste naar
de toen geruchtmakende lintjeskwestie (dr.
Kuyper), doch de Tweede Kamer heeft
toen niet tot het houden van een enquête
besloten.

* **Mocht de Tweede Kamer het voorstel-
Wendelaar aannemen, dan wordt het be-
sluit tot het houden van een enquête bij
uittreksel uit de notulen der Kamer in de
Sta a t s c 0 ur ant geplaatst.
De namen der leden, die tot een com-

missie van onderzoek zijn benoemd (tenzij
de Kaxners anders besluit benoemt dè voor-
zittel' re en de bepaling van het getal,
dat ten minste tot het afnemen van ver.
horen wordt vereist, worden eveneens open-
baar gemaakt.

De Kamer bepaalt de termijn, binnen
welke het onderzoek zal zijn afgelopèn.
Deze termijn kan op voorstel van de com-
missie door de Kamer worden verlengd.
Na afloop van het onderzoek doet de

commissie van haar verrichtingen verslag
aan de Kamer. De processen-vel'lbaal der
gehouden verhoren en de overige beschol,
den van: het ingestelde onderzoek worden
ter griffie overgebracht. De processen-ver.
baal der verhoren worden openbaar ge-
maakt tenzij de Karner daaromtrent anders
beslist. De Kamer kan ook de openbaar.
making van andere stukken van het onder.
zoek bevelen. • .
Van het tijdstip der eerste bekendmaking

af zijn alle ingezetenen en andere binnen
het grondgebied des rijks verblijf houden-
de personen verplicht aan de oproepingen
tot verhoor te voldoen en zijn allo open-
bare ambtenaren gehouden in overeenstem,
ming met de bepalingen van de wet van
1850, gevolg te geven aan de vorderingen
der commissie van onderzoek, wellee deze
tot uitvoering van haar last nodig oor-
deelt. l\liIliisters kunn~n aJJ.een .o:ndellV1"<l.8g.

worden in- een vergadering van de Kamer.
Getuigen en deskundigen, die niet vrij-

willig op een schriftelijke oproeping voor
de commissie van onderzoek verschijnen,
worden gedagvaard. De verhoren geschie-
den in het gebouw der Kamer en de com-
missie kan het verhoren van getuigen of
deskundigen, die ouder zijn dan 16 jaar,
ender ede doen geschieden. Gedagvaarde
getuigen, die niet verschijnen worden op de
gewone wijze gerechtelijk vervolgd; doch
onverminderd een dergelijke vervolging kan
de commissie een nadere dagvaarding be-
velen en zelfs door tussenkomst van den
officier van justitie een bevel van mede-
brenging van den rechter-commissaris doen
requireren. Ook bij een parlementaire en-
quête kan, zo nodig, de rechtbank de gij-
zeling van een weigerachtigen getuige ge-
lasten.
Niemand kan genoodzaakt worden als

getuige of als deskundige de geheimen
van enig handwerk, bedrijf of nering bloot
te leggen, welke door hem of de zijnen wor-
den uitgeoefend, noch andere soortgelijke
bijzondere belangen te openbaren.

De minister, bij wiens departement of
onder wiens ondergeschikte ambtenaren
stukken voorhanden zijn, welker inzage
door de commissie schriftelijk wordt ver-
langd, moet deze inzage toestaan, tenzij
hij mocht oordelen, dat zij met het belang
en de zekerheid van het rijk in strijd zou
kunnen zijn.
Verklaringen voor de commissie afge-

legd, kunnen als regel nimmer als bewijs
in rechten gelden, hetzij tegen dengene
door wien zij afgelegd zijn, hetzij tegen
derden,

R. ,K. Jeugdleiding
Kaderdag te Amersfoort

KERK EN STAAT
}

Op de te Amersfoort gehouden kader-
daden der R. K. Jeugdleiding besprak dr.
Maller de verhouding van Kerk en staat,
waarbij natuurlijk het Duitse probleem
meermalen naar voren werd geschoven.

Blijkens het verslag van de M a a 5 b.
stelde dr. Maller dit voorop:

Kerk en staat zijn ieder op zich zelf een
volkomen gemeenschap; ieder heeft in zich
eigen doel, eigen gezag, eigen middelen.
"Ieder van beide is in zijn soort de hoog-
ste" (Leo XIII "Immortale Dei").

De staat is niet in elk opzicht volstrekt
onafhankelijk van het kerkelijk gezag.
Heeft dus de Kerk op een of andere wijze
gezag over de staat?
Ja, waar het n.l. geldt de handhaving

der godsdienstige en zedelijke beginselen,
valt ook de staat onder het gezag van de
Kerk.

Wil een volk de uiterste vorm van de-
mocratie in de meest volstrekte zin, of een
ander uiterste, de Kerk heeft daartegen
-geen bezwaar, mits het .maar blijft binnen
de grenzen van de zedelijke beginselen. Tot
die zedelijke beginselen behoort ook het
niet leggen van te zware lasten op de bur-



~aar de verkeerde
w~g

E en lid van de Tweede Kamer, de heer
:Wendelaar, heeft gehoor gegeven aan de
suggestie van professor mr. C. W. de Vries
en een parlementaire enquête over de toe-
standen te Oss aangevraagd.
Een dergelijke aanvraag heeft de vorm

van een voorstel met memorie van toelich-
ting, waarover de Kamer eerst in de afde-
lingen beraadslaagt en een voorlopig ver-
slag uitbrengt, gevolgd, nadat de memorie
van antwoord van den voorsteller is inge-
komen, door de behandeling in een open- I

bare vergadering.
Vermoedelijk heeft de heer Wendelaar

over deze aangelegenheid voeling gehouden
Inlet een of meer andere fracties dan de
zi~ne, maar is hij daarbij het adres der
N.S.B. voorbijgegaan.

Waarom juist de heer Wendelaar "de kat
de bel heeft aangebonden" - we willen
niet veronderstellen dat het lot op Jonas
is gevallen - kan misschien verklaard
worden uit het feit, dat deze liberale woord-
!Voerder het uitbundigst zijn voldoening en
volle bevrediging had betuigd over het
antwoord van minister Goseling bij de
interpellatie-Drop.

Het houden van een enquête behoort tot
de rechten van de Tweede Kamer, maar het
is een recht waarvan slechts een schaars
gebruik is gemaakt.
In de laatste halve eeuw is dat recht niet

meer gehanteerd, en vóór die tijd heeft de
Kamer er maar drie keer haar toevlucht
toe genomen.
In 1886, het laatst, toen de Kamer op

'Verzoek van den heer Goeman Borgesius
besloot een onderzoek in te stellen naar de
toestand in fabrieken en werkplaatsen,

In 1874 toen het een onderzoek betrof
naar de toestand van de koopvaardij, en in
:1.845toen de gesteldheid der kolonie Sud-
name=sou worden onderzocht.
Er moeten, zoals men uit deze voorbeel-

den ziet, zeer ernstige overwegingen van al- I

gemene aard of van een speciaal karakter
zijn, die tot het instellen van een onder-
zoek nopen.
Bij de Osse kwestie kan daarvan, hoe

men hier en daar de zaak heeft pogen op
te blazen, geen sprake zijn.
Eer moet de aanvraag, juist om het ge-

rucht dat men over Oss gemaakt heeft,
worden afgewezen.

A Is argument mede voor het houden
van een enquête hebben wij aangevoerd
gezien, dat "het gerucht om deze zaak nog
niet is verstomd."
Wij hebben daarop reeds geantwoord dat

dit juist een reden zou zijn, behoren te zijn,
om de aanvraag niet toe te staan.
Aan "gerucht" is tegenwoordig geen ge-

brek: er is een beweging die van geruch-
ten leeft, die geruchten in de wereld
brengt en ze daarna exploiteert; er is daar,
naast een dagblad dat aan niets behoeft
heeft dan aan sensatie-objecten.
Met het inwilligen der aanvraag zou men

in de kaart van bedoelde beweging en van
bewust dagblad spelen.
Met deze concessie zouden ze niet tevre-

den zijn; ze zouden het er op aanleggen
nog meer enquêtes uit te lokken.
Voor dergelijke misbruiken is het en-

quête-reeht niet bedoeld.
Bovendien mag de vraag worden gesteld,

of de minister van Justitie een dergelijke
bejegening heeft verdiend.
Deze man van voorbeeldige probiteit en

integriteit heeft de uitkomst van geen en-
kelonderzoek te duchten, maar het instel-
len van zulk een onderzoek ware een bewijs
van wantrouwen, dat wij tegenover geen
enkelen minister, van welke richting ook,
gemotiveerd zouden achten.
Heeft men twijfels, zijn na de interpel-

latie-vergadering "nieuwe feiten" voor de
dag gekomen, is er behoefte aan meer licht,
- is er dan geen andere weg om tot klaar-
heid te geraken?
Verluidde niet reeds, dat een der N.S.B.-

leden van de Eerste Kamer voornemens
was den minister van Justitie vragen te
stellen?
Of beschouwt de heer Wendelaar de zaak

Oss als uitsluitend tot de competentie van
de Tweede Kamer te behoren en wenst hij
geen inmenging van de andere Kamer?

N aar onze mening zou de Tweede Ka-
mer zich op een verkeerde weg begeven
indien zij de aanvraag van haar mede-
lid tot het instellen van een enquête in-
willigde.

De zaak Oss is een opzettelijk vertroe-
belde aangelegenheid geworden, die men
tegen den minister van Justitie en - in
ruimere zin - tegen een der politieke par-
tijen als mac h i ned e g u err e wenst te
bezigen.
Het zalons benieuwen, niet of de Kamer

het voorstel-Wendelaar zal aannemen, maar
welke partijen, moeten we zeggen leden,
zich daarvoor zullen verklaren.
En dan zal men een, vrezen we, zonder-

ling gezelschap zien.
Het kabinet en de minister van Justitie

staan buiten deze aangelegenheid: het is
een zaak van de Kamer; maar het kan het
volk niet onverschillig zijn wie aan het
voortzetten van" het relletje in deze vorm
willen deelnemen.
En men moet er eens op letten, welke

organen daarbf zich het luidruchtigst zul-
len doen gelden en daardoor hun sternpel
zullen drukken op deze vertoning.



De sensatie' om Oss.
---Of---

Mr. Wendelaar vraagt
een parlementaire enquête.
Naar wij uit Den Haag vernemen heeft

het Tweede-kamerlid mr. W. C. Wende-
laar gisterochtend op d·e griffie van de
Tweede Kamer het verzoek ingediend tot
't houden van 'n parlementaire enquête l
naar de gebeurtenissen, welke ztch rond-
om de brigade der koninküjke mare-
chaussee in Oss en de maatregelen van
minister Goseling hebben voorgedaan.

Mr. Wendelaar had zich in de Tweede
Kamer, na de interpellatie van den heer
Drop bevredigd verklaard dODT het ant-
woord van minister Geseling. Naar ons ter
core kwam hebben de publicaties, welke
daarna in de pers zijn verschenen bij den
heer Wendelaar den indruk gewekt, dat de
zaak met de rede van den heer Goseling
niet uit kan zijn. Ten einde klaarheid in de
situatiete brengen heeft de heer Wende-
laar g'emeend, de eenige mogelijkheid wel-
ke voor de Tweede Kamer thans nog open-
staat om de zaak verder te onderzoeken, te
moeten aangrijpen.
Het voorstel-Wendelaar zal nu in de af-

deelingen moeten worden onderzocht,
waarna er een voorloopig verslag over uit-
gebracht zal worden. Nadat de voorsteller
dan een memorie van antwoord heeft ge-
schreven volgt er een mondelinge beraad-
slaging en ten slotte neemt de Kamer een
besluit.
Vermelding verdient nog, dat het houden

van een parlementaire enquête in onze
staatkundige geschiedenis uiterst zeldzaam
is voorgekomen. De laaste maal, dat de
Tweede Kamer besloot een dergelijk onder.;
zoek te doen plaats hebben, was in 1886en
betrof arbeidstoestanden op fabrieken en
werkplaatsen. Later zijn er nog wel voor-
stellen voor een enquête geweest, doch deze
zijn niet aanvaard.



MR. WENDELAAR (LIB.)
VRAAGT EEN PARLE-
MENTAIRE ENQUETE

INZAKE OSS.
Zooals wij gister nog in onze stads-editie

konden rneedeelen, heeft het Iib, Tweede
Kamerlid Mr. W. C. Wendelaar gisterocih-
tend op de Griffie van de Tweede Kamer het
verzoek ingediend tot het houden van een I
parlementaire enquete naar de gebeurtenis- j
sen, welke zich rondom de brigade der Ko;
Marechà:ussee in Oss en de maatregelen van'
Minister' Gosel:inghebben voorgedaan.
Mr. Wendelaàr had zich in de Tweede Ka-

mer, na de interpellatie van den heer Drop
bevredigd verklaard door het antwoord van
Minister Goseling. Naar OIl3 ter oore kwam
hebben de publicaties, welke daarna in de
pers zijn verschenen, bij den heer Wendelaar
den indruk gewekt, dat de zaak met de rede
van den heer Goseling niet uit kan zijn. Ten
einde klaarheid in de situatie te brengen,
heeft de heer Wendelaar gemeend, de eenige
mogelijkheid, welke voor de Tweede Kamer
thans nog openstaat om de zaak verder te

J onderzoeken, te moeten ingrijpen.
Het voorstel-Wendelaar zal nu in de af-

I

deelingen moeten worden onderzocht, waar- i
na er een voorloopig verslag over uitge-
bracht zal worden. Nadat de voorsteller dan

I een memorie van antwoord heeft geschreven
volgt er een mondelinge beraadslaging en
tenslotte neemt de Kamer een besluit.
Vermelding verdient nog, dat het houden

van een parlementaire enquete in onze staat-
kundige geschiederus uiterst zeldzaam is
voorgekomen. De laatste maal, dat de Twee-
de Kamer besloot een dergelijk onderzoek
te doen plaats hebben, was in 1886 en betrof
arbeidsteestanden op fabrieken en werk-
plaatsen. Later zijn er nog wel voorstellen I
voor een enquete geweest, doch deze zijn
niet aanvaard.
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DE ZAAK-OSS.

Mr. Wendelaar vraagt een
parlementaire enquête,

DEN HAAG', 25 April. Naar
Wij 'vernemen heeft het Tweede
Kamerlid Mr. W. C. wendelaar
hedenochtend op de griffie van
de :Tweede Kamer het verzoek
ingedien~ tot het houden van
een parlementaire enquête naar
de ,gebeu'ttenissen, welke zich
rondom de brigade der Konink~
liJke' ~aréchaus.sée in Oss en
dit: nw.atrege,~en van. millister
GÓ$e1J.hg hebben voorgedaan,

Mr.:wel1(tèlaar. had zich in de Tweede'
Kamer; na. de'interpellatie van den heer
Drop bevredigà ver,klaàrd door hat
antwÇIOrd'"an minister Gose1in~. Naar
ons têr oore kwam hebben de publica-
ties, ~èlke daama in de pers zijn ver-
schenen, bij den heer' Wendêlaar dep
indruk gewekt, ~at ge'zaak met,de rede
van dêt.: heer ,obseling niet uit kan zijn.
Ten einde"ltlaarheid in de situatie te
orengén hee-ft, de heer Wendelaar ,ge-
meend, de èemge. mogelijkheid welke
voor de, Tweede Kamel' thans nog open-
staat om de zaak verder te onderzoeken,
te moeten aangrijpen.

Het voorstel-wendelaar 2a.1nu
ill .de "atdeeüngen moeten
worden onderzocht, waarna er
eea voortoopïg verslag' over' uit ..
gebracht ~f worden. Nadat de
voorsteller dan een memorie van
antwoord heeft geschreven, volgt
er een mondelinge bera.a.ctSlaging
en' tenslotte neemt de"'Kamer
een besluit.

Vermeldirig verdient nog. dat het'
houden van een 'parlementatre enquête
in onze staatkundige geschiedenis
uiters~ zeldZaam is voorgekomen. De
laatste maal,'qat de Tweede KailUer be-
sloot een dergelijk onderzoek 'te doen
plaats hebben, was in 1886 en betrof
arbeiclstoestanden op fabrieken en werk-
plaatsen. Later zijn er nog wel voor-:
stellen voor een enquête geweest, doch
deze zijn niet aanvaard, '-----

DE PARLEMENTAIRE ENQUêTE
OVER OSS.

Hoe de gang van zaken
zal zijn.

De parlementaire redacteur van het
Handelsblad schrijft:

; ~aar wij, vernemen zal die parlemen-
talre enquête over Oss als object moeten
hebben:
Ie. De juiste toedracht van de feiten

I
wel~e den minister van J'UStitie :hebber{
ge1e~d tot zijn telegrafäsehe opdracht
aan den procureur-generaal bij het ge-
rechtshof te 's-Hertogenoosch om aan

. den. betrakken commandant der Kon.
Marechaussee namens hem mede te dee-
len, dat de <brigade Oss zton tot nader
order, behoudens uitdrukkelijken last
van dien procureur-generaal, te onthou-
dell van ieder opsporingronderzoek .
2e. De vraag of de manister be~oegd

was, deze opdracht te geven en, zoo ja,
of, ,er voldoende aanleiding voor den
muuster was om met zooveel spoed een
zoo ongebruikelijken maatregel te
nemen.
Nu eenmaal het voorstel is ingediend

(lim een parlementaire enquête te hou-
den ~et - anders dan bij de inter-
1I)ellatie- de Kamer zich in ieder gev$ll
schriftelijk en mondeling'
bezigihouden met den te volgen gang van
zaken.
De toelichting van den voorsteller

wordt in den breede besproken. Daarbij
imoIIlJenvanzelf de merites der zaak in
het geding. Dit alles geschiedt door
mu;tdel van, s~h~ifteIijke en mondelinger <ffiobllenrwh'lse1ingGP;er de "raag of
de enquête al dan niet zal geschieden
Aan het eind van de openbare behan-
deling van dit voorstet wordt dan over'
dit laatste punt beslist.
Tijden.s die behandeling is het b.v.

mogelij!k dat in de Kiamer de meening
tot uiting zal komen, dat de Minister
zelf onj'Ulist is ingelicht of dat althans
tijdens de mterpellatie, niet de vol-
led i g e waarheid over de ossene zaak
voor den dag is gekomen.
Het recht van enquête :is nader ge-

regeld in de enquêtewet van 1850. Een
parlementaire enquête-commissie, welke
uit Iedèn der Kamer bestaat, heeft het
reent iedereen, met uitzondertng van
de Leden van het Ministerie, die aan de
Kamer verantwoording verschuldigd
zijn, voor zich te dagen.

De getUligen kunnen onder eede wor-
den gehoord. In het ossene geval is dus
de zwijgplicht opgeheven .. En bijvoor-
beeld de Offici:er van Justitie, de procu-
reur-generaal, de Inspecteur van de Ko-
ninklijke Mareoh:aussee en ook de be-
trokken wachtmeester kunnen worden
gehoord. . '

Van de enquête-commässies, welke in
de negentiende eeuw zijn ingesteld, heeft
het ledenaantal tusschen vijf, zeven en
negen gevarieerd. Sinds 1880 kunnen de
leden hetzij door de Kamer, hetzij door
den voorzitter worden benoemd._-'_



Zal de Tweede Kamer zich zelf
verlagen en Minister Goseling

beleedigen?

In de Tweede Kamerzitting van 7 April
j.l. was aan de orde de Interpellatie-Drop
inzake de verplaatsing van de brigade-
Marechaussée te Oss op order van den
Minister van Justitie, Mr. Goseling.

De Minister beantwoordde den inter-
pellant op zóó overtuigende'wijze, dat de
geheele Kamer, met uitzondering van twee
leden - de heeren Rost van Tonningen
en Ds. Kersten - het beleid en den ge-
troffen maatregel van den Minister goed-
keurde.
Een afgevaardigde van bijna elke in de

Kamer vertegenwoordigde Partij voerde
er het woord en verklaarde zich volkomen
bevredigd door de door Mr. Goseling ge-
geven uiteenzetting der Ossche feiten.
Tot die het woord-voerende afgevaar-

digden behoorde ook Mr. Wendelaar, de
voorzitter der liberale Fractie, die na die
uiteenzetting o.a, het volgende verklaar-
de:

Ik ben den Minister zeer erkentelijk
voor de duidelijke,uitvoerige en afdoende
wijze, waarop hij deze inlichtingen aan
de Kamer heeft verschaft. Wat hij gezegd
heeft, was zoo duidelijk en overtuigend,
dat men m.I, mag verwachten, dat nu aan
deze door sommigen tot een "relletje" op-
geblazen zaak definitief een einde zal zijn
gemaakt,

En die, na eenige informeerende vragen
lot den Minister, aldus vervolgde en con-
eludeerde;

Wanneer ik nu terugkeer tot wat ik
als hoofdzaak beschouw, hetgeen de Mi-
nister heeft medegedeeld over de toe-
standen, welke er in Oss heerschen, dan
heb ik den indruk, .dat de Minister hier
den maatregel, dien hij heeft genomen,
tegenover de Karner volkomenheeft kun-
nen motiveeren. Daarmede is deze zaak
.hier, naar het mij voorkomt, afgedaan.

Daarmede is deze zaak "hier", d.i. in de
Tweede Kamer, afgedaan!
Zoo luidde de conclusie van Mr. Wen-

delaar.
Mr. Wendelaar was dus volkomen over-

tuigd.
Daarom wekt het destemeer verbazing,

dat gisteren de mededeeling afkwam,
dat de heer Wendelaar op de Griffie van
de Tweede Kamer het verzoek heeft in-
gediend tot het houden van een parlemen-
taire enquête naar de gebeurtenissen, wel-
ke zich rondom de brigade der Koninklijke
marechaussée in Oss en de maatregelen
van Minister Goseling hebben voorgedaan.
Dit veranderd standpunt van Mr. Wen-

delaar wordt dan toegeschreven aan den
indruk, welke bij hem gewekt is door de
publicaties, welke daarna in de pers ver-
schenen zijn, den indruk n.l. "dat de zaak
met de rede van din heer Goseling niet uit
kan zijn".
Dit motief doet de verbazing nog stij-

gen!
Mr. Wendelaar is onder den indruk ge-

komen van publicaties "in de pers"!
Mr. Wendelaar heeft blijkbaar zich niet

afgevraagd, in welk deel der pers, die pu-
blicaties verschenen, noch wie die publi-
caties verzorgde.

Dat moesten toch gewichtige vragen
voor Mr. Wendelaar zijn geweest. Met de
verwaarloozing daarvan heeft hij alle
pers-publicaties op 't stuk van autoriteit
en waarde niet alleen gelijkgeschakeld; hij
heeft erger gedaan, hij heeft n.l. èn de
autoriteit èn de waarheidsliefde èn de ze-
delijke waarde van verklaringen van den
Minister van Justitie niet hooger aange-
slagen dan publicaties eener gewetenloaze
pers, afkomstig van dezer obscure corres-
pondenten, wier bedoelingen in 't duister
liggen.
Het enquête-verzoek van Mr. Wende-

laar berust dus op een even onherstelbare
als betreurenswaardige vergissing zijner-
zijds. Een vergissing, waarover een ver-
standig mensch slechts groote, verwon-
derde oogen kan openzetten.
Na het enquête-verzoek van Mr. Wen-

delaar is het woord echter aan de Tweede
Kamer. Deze heeft uiteindelijk te beslis-
sen, of zij het verzoek zal inwilligen of
afwijzen.
Wat zal de Tweede Kamer doen? Wij

'Wetenhet niet; maar wij kunnen ons niet
de mogelijkheid indenken, dat zij op het
verzoek van Mr. Wendelaar zal ingaan.
, Wat toch is het geval? Of juister en
daarom liever gevraagd: wie is in hoofd-
zaak de auteur van die "publicaties in de
pers"? Het is een joodsch dagblad-cor-
respondent uit Oss, met name de heer
Max Hes, die een viertal bladen n.l. de
"Telegraaf", de "N.R.Ct.", "Het Volk" en
de "Maandagmorgen" van nieuws uit Oss
voorziet. Deze heer Hes, de laatste dagen
om zijn lasterlijke berichtgeving uit Oss
door rechtschapen Ossenaren aan den
tand gevoeld. schijnt zich over ziin pers-
producten zóó te geneeren, dat hij er het I

vaderschap van ontkent en zijn... vrouw
het moederschap er van toewijst.
Wanneer men nu op het gezag van den

heer Hes dit moederschap aanvaardt, dan
krijgt men door het enquête-verzoek van
Mr. Wendelaar deze niet alleen ongewone
maar zelfs belach,elijke figuur, dat de Ka- \
mer staat in hare keuze en beslissing te-
genover de officieel geinformeerden Mi-
nister Goseling en een dubieus geïnfor-
meerde joodsche correspondente, wier bei-
d~r gezag, waarheidsliefde en gelOOf~aar-1
digheid door den loop der gebeurtemssen
tegenover elkaar worden geplaatst bij een
gewichtige beslissing van de Kamer.
Dat wordt dus voor de Kamer een on-

mogelijke figuur, waartegenover zij van
den beginne af zoo afwijzend mogelijk
moet gaan staan.
Want liet zij zich ook maar één oogen-

blik met het enquête-verzoek van Mr.
Wendelaar in, zij zou zich zelf verlagen en
Minister 'Joseling beleedigen!

Dit kan men van de Tweede Kamer niet
verwachten. En dit te minder, naarmate
gisteravond de Gemeenteraad van Oss
unaniem, met de socialistische gemeente-
raadsleden incluis, te krachtiger heeft ge-
protesteerd tegen de bewuste "publicaties
in de pers" en deze als lasterlijk heeft
gebrandmerkt!
Zoodat na de Tweede Kamerzitting van

7 April en na de Ossche Gemeenteraads-
zitting van gisteravond de zaak-Oss be-
hoort uit te zijn!

**~C Men moet ze proeven!
De "N.R.Ct.", die een niet gering en

alles behalve nobel aandeel heeft gehad in
de Iast: ~·camp.1011e tegen Oss en zijn be-
woners, weet hedenmorgen met geen
woord melding te maken van de Ossche
Gemeenteraadsvergadering van gister-
avond, waarin de herbenoemde Burge-
meester Ploegmakers door een drietal le- I
den werd gehuldigd en de "publicaties in
de pers", ook in haar pers, als laster wer-
den gekwalificeerd en afgewezen.
Nu heeft de "N.R.Ct." met deze publi-

catie absoluut geen haast.
Men moet ze proeven!



Met gemengde gevoelens, waarin
- evenwel de instemming verre overheerscht
-- ..hebben wij kennis genomen van het
denkbeeld, door den heer Wendelaar in een
voorstel vorm gegeven, een parlementaire
enquête te doen instellen naar den toestand
in Oss, in verband met de bekende mare-
chaussee-quaestie. Met gemengde ..gevoe-
lens: eenerzijds toch zouden wij het zeer
toejuichen, wanneer tot het houden der
enquête besloten werd, wijl het parlemen-
taire stelsel daarmede een bewijs van
nieuw en gezond leven zou kunnen geven,
andererzijds kunnen wij den persoon van
den voorsteller niet gelukkig vinden. En dit
nu waarlijk niet,· zooals de onvriendelijk
gezinde wellicht zoude veronderstellen, om
redenen b u i ten deze zaak zelf gele-
gen, maar, strikt zakelijk, om des heeren
Wendelaars voorafgaande optreden in de
Ossche zaak zèlf. Men pleegt immers een
voorstelof wetsontwerp altijd min of meer
te vereènzelvigen met den voorsteller (spel-
ling-Marchant; kwartje-Van-Romme, etc.)
en wanneer men nu nagaat, dat de heer
Wendelaar eerst de onhandigheid heeft be-
gaan in het openbaar te verklaren, dat hij
bij den, spurt naar de interpellatie achter
was geraakt, zoodat de heer Drop hem *
,;vóór was", en vervolgens, dat de jurist Men moet alles zien in het licht van zijn
Wendelaar niet alleen in de Kamer zich àl tijd.
te gauw door's ministers repliek heeft Ia- Zoo ook dit enquête-voorstel.
ten inpalmen, maar zelfs de onvoorzichtig- Dan achten wij het voorgestelde buiten-
hei~ heeft begaan in "Het Liberale Week- gewoon belangrijk: de gelegenheid wordt
blad" in een als erg-flink bedoeld hoofdar- hier aan het veel-gesmade parlementaire
tilcel qen minister van Justitie inzake Oss stelsel geboden, te toonen waartoe het in
buiten de mate van het politiek noodzake- staat is.
liJke,te (.bewierooken dan rijst toch wel A I I e voorstanders der parlementaire
de vraag, of/nu juist d e zeman de aan-' democratie, ongeacht aan welken kant zij
ge~eD' man is, een parlementaire enquê- overigens in de Ossche affaire staan, zijn
te~"än te Vragen? verplicht con amore voor dit vóorstel te

1';11" . * * '" stemmen.
, e-\dit\Il.u·evenwelook zij: zoo ooit enJ-=~~~=================

er ,s,'~n h,Çlpen"wij, dat hier persoon en
zaak g~scheiden zullen worden.
Bij ons weten is het denkbeeld tot het

doen houden dezer enquête het eerst in de'
pers geopperd door den liberalen prof. mr.
C. W. de Vries -'- door sommigen wel eens'
"den dollen professor" genoemd, maar naar '
onze opvatting een man met menigmaal:
verrassend frissche denkbeelden, 'ook op
net gebied der practische- politieke moge-·
Iljkheden en wenschelijkheden.
Het is dus in elk geval een zeker moreel

recht .der liberalen, dit denkbeeld te ver-
dedigen. Laat ons hopen, dat het abel ge-'
schiede!
Het recht van 'enquête was overigens bij

..,JIDzevplw~teg,euwordiging zoo Iangza- .
merhand in onbruik geraakt. Jammer ge-
noeg, 'Zoumen moeten zeggen, want het is,.
onzes bedunkens, een der belangrijkste par-.
Jementaire rechten, namelijk: dat van zelf- .
standig onderzoek, met wettelijke bevoegd-.
held, buiten de regeering om. -

Parlementaire Enquête
inzake OSS?

Het enquêterecht is geregeld bij de wet
van 5 Aug. 1850, sindsdien eenige malen ge-
wijzigd, o.a. toen dit recht ook aan de.
Eerste Kamer werd verleend.
Deze wet houdt in den verschllningspllcht

van getuigen en deskundigen; iij opent de
mogelijkheid van beëediging; en iij regelt
de geheimhouding van datgene, wat onder
beroeps- of ambtsgeheim is toevertrouwd.
Dit laatste is natuurlijk in het Ossche geval
·eenlee1ijke drawback!
Niet vergeten moet hierbij evenwel wor-

den, dat de minister de rnogelljkheid tot op-
heffing van dit beroeps- of .arnbtsgeheim,
enkele uitzonderingen daargelaten, in de
hand heeft, en wanneer de enquête [uist
wordt ingesteld in verband zoowel met het
beleid van personen buiten de regeering,
àls ook in verband met de rol, dien de mi-
nister zelf in de zaak gespeeld heeft -
waarbij natuurlijk slechts aan te goeder
trouw gegeven mogelijk onjuiste inlichtin-
gen, gegrond op onjuiste voorlichting van
anderen aan den minister zelf ware te den-
ken - dan is het toch kwalijk denkbaar
dat een minister met zóó doorzichtige mid-
delen een slechte zaak zou trachten te red-
den,.. ,... indien de zaak werkelijk slecht
zoude zijn. Ja, al ware de heele zaak zoo
sterk als staal: juist dan zou het weigeren
eener medewerking om tot volledige
klaarheid te komen, den indruk dat er iets
onrecht te verbergen viel, onherroepelijk
wekken!

* *

De zaak-Oss.
De heer. Rost van Tonningen wi
vragen stellen, -

De heer Rost van Tonningen (N.S,B.),
heeft de Tweede Kamer hedenmiddag ver-
Iof gevraagd den minister van justitie vra-
gen te mogen stellen betreffende de voor-
Ioopige beslissingen ten aanzien der brigade
der koninklijke marechaussee te Oss en
eenige aanvullende vragen, welke onmiddel-
lijk met het herstel der opsporingsbevoegd-
heid van de brigade der koninklijke mare-
chaussee en met het verleenen van rechts- Ij

ingang tegen enkele verdachten evenals
met de handhaving van burgemeester
Ploegmakers en van den procureur-gene-
raal te Den Bosch in zijn functie verband
houden.
De voorzitter stelde voor over deze aan-

vrage te beslissen in den aanvang der eerst-
volgende openbare vergadering.



Rustige klaarheid
gewenscht

"WOORDENWISSELING IN
TWEEDE KAMER

HET Ossche geval is, hoewel het eerst sinds
, korten tijd de publieke aandacht in be-
slag neemt, reeds thans zoo ingewikkeld ge-
worden, dat d a a rom al het initiatief van I

mr. Wendelaar tot het houden van een par- t

lementaire enquête moet worden toegejuicht.
Door het indienen van het verzoek alleen is
bereikt, dat de Kamer zich nu na grondige
en behoorlijke schriftelijke voorbereiding
over de wenschelijkheid van een enquête zal
kunnen beraden. Het oordeel der Kamer-
leden zal dus niet door een bepaalde sfeer
van het debat - welke tijdens de laatste in-
terpellatie stellig in het voordeel van den
minister was - worden beïnvloed.
Het feit, dat het verzoek tot het houden

der enquête van liberale zijde is ingediend,
is een waarborg te meer, dat elk voo roo r-
dee 1 of vooringenomen opinie aan den thans
genomen stap ten eenenmale vreemd is. Tij·
dens de bekende interpellatie-Drop heeft mr.
Wendelaar zich immers waarlijk niet op een
"vijandig" standpunt tegenover den minister
gesteld. Integendeel! Dat hij thans ni e t-
tem i n het verzoek betreffende de enquête
heeft ingediend, bewijst slechts dat nieuwe
mededeelingen en feiten de zaak ook voor hem
in een. ander licht hebben gesteld. Klaarheid
over verschillende vragen en onduidelijkheden
schijnt, nu de publieke opinie geenszins tot
rust is gekomen, dan ook meer dan ooit ge-
wenscht. En via een enquête zou het mogelijk
zijn, om door middel van een nuchter en ob-
je-Ctlef onderzoek in deze geheele zaak die

. gewenschte opheldering te verschaffen.
Het is in 0 n s blad, dat prof. mr. C. W.

de Vries het eerst het denkbeeld van een
enquête geopperd heeft. Met voldoening stel-
len wij thans vast, dat van verschillende
zijden dit denkbeeld instemming gevonden
heeft. Het feit, dat de figuur der parlemen-
taire enquête sinds 1886 niet meer in Neder-
land is toegepast, is stellig geen reden om
thans van het oude parlementaire recht geen
dankbaar gebruik te maken.
Het verdient ten zeerste aanbeveling, dat, I

als tot het houden van een enquête besloten
wordt, de betreffende parlementaire commis-
sie zoo r u i mmogelijk worde samengesteld.

Volgens onze meening is' er zelfs geen enkel
bezwaar tegen, dat in een dergelijke commis-:
sie all e f r act i e s vertegenwoordigd zou-
den zijn. Zoo ooit, dan is voor een onpartijdig
objectief onderzoek een b ree deb a sis ge-
wenscht.

Onmiddellijk na afloop van de heden gehou-
.den openbare vergadering van de Tweede
Kamer ontstond een scherpe woordenwisseling
tusschen de heeren Wendelaar (lib.) en Rost
van Tonningen (n.s.b.), welke laatste gezegd
had, "ik ben geen draaier" en deze woorden
niet wilde terugnemen.



De VOORZITTER zegt, dat hij de interpellatie
roornemens is te doen houden tegelijk met de
>penbare behandeling van het wetsontwerp tot
zerhccglng van het crediet voor werkverruiming.
De heer ALBARDA vraagt dat, mocht de voor-

lereiding van dit wetsontwerp onverhoopt lang
turen, de interpellatie eerder zal worden gehou-
len dan de openbare behandeling van dit wets-
ontwerp,
De VOORZITTER wil dit gaarne in overwe-

~ing nemen.
Het wetsontwerp verhocging van ;:o.'-11etvoor

lI1erkverruiming wordt verzonden aan de be-
rroottngseomrmsste .voor hoofdstuk I der rljlrs-
>egrooting. .

TWEED·E KAMER
---

DE .ZAAK-OSS

Vergadering van 26 April.

Aanvang 13,45 uur.
,- ,

Voorzitter D;lT~ J. R, H. van Schaik.

De voorzitter doet mededeeling van het,'
binnenkomen van 'een; voorstel van den:
heer'Wendelaar .tot het .houden .van een
enqtiêt-e naar de tOedfacht der .reiten, weikè
hebben geteld tot het ingrijpen door den
minister van justittie inzake de marechaus ..
see te Oss- en- naar de vraag, of de minis-
ter in dezen bevoegd was te handelen, zoo-
als hij deed.
Dit voorstel zal worden gedrukt en rond ..

gedeeld om daarna in de afdeelingen te wor-
den behandeld.

De heer ALBARDA (s.d.) informeert, of het
n het voorn-emen .van den voorzitter ligt de be-
tandefing der interpellatie van Gelderen spoedig
Ian de orde te stellen.

Werkverrniming

Vragen over Oss

De heer ROST VAN TONNINGEN (n,e,
b.), vraagt de Karner verlof den minister
van Justitie vragen te mogen stellen be-
treffende de voorloopige beslissingen ten
aanzien der brigade der KOninklijke mare-
chaussee te Oss en eenlge aanvullenèe vra-
gen, welke onmiddellijk met het herstel der
opsporingsbevoegdheid van de brigade der
Koninklijke marechaussee en met het ver-
Ieenen van rechtalngang tegen enkele ver-
dachten evenals met de handhaving van
burgemeester Ploegmakers en van den pro-
eureur-geaeràal van den Bosch in zijn
functie verband houden.
De voorzitter stelt '1001' over deze aan-

vrage te beslissen in den aanvang der
eerstvolgende openbare vergadering.

De vergadering wordt gesloten.

Woordenwisseling

Onmiddellijk na afloop van de openbare
vergadering van de Tweede Kamer van de-
zen middag ontstond een scherpe woorden-
wisseling tusschen de heerën Wendelaar
(Ilb.) én Rost van Tonningen (nsb.), welke
laatste gezegd had "ik ben geen draaier" en
-d-. woorden. niet }Vilgç_ ~!U~!_~~!!,_ .>: ~



TWEEDE KAMER.

DE ENQUETE-OSS.

Vragen van den heer
Rost van T onningen.

EEN WOORDEN~
WISSELING.

De voorzitter der Tweede Kamer deed
gisterenmiddag rnededeeling van ,'t brn-
nonkomen van een-voorstel van den. heer
Wendelaar tot het houden VaP een en-
, quëte naar de toedracht der fe!tt:n, welke
he'blben geleid tot het i:ng!ijpen door den,
minister van Justitie in sake tie mare-
chaussee te Oss en naar de vraag of de
mintstee in. dezen '.bevoegd was te han-
delen, zooals hij deed. .
Dit voorstel zal worden gedrukt en]

rondgedeeld om daarna in de aïdeelm-]
gen te worden behandeld.
De heer AIbarda CS.d.) tnïormeert, of I

het in het voornemen van den voorzitter
ligt de behandeling der Interpellatie van
Gelderen inzake de werkloosheid spoedig
aan de orde te stellen.
De voorzitter zegt, dat hij de interoei-

latie voornemens is te doen houden tege-
lijk met de openbare behandeling vim 't
wetsontwerp tot verhooging van het ere-
diet voor werkverruiming.
De heer Rost van 'I'onnlngen (N.S.B.)

vraagt de Kamer verlof den minister
var Justitie vragen te mogen stellen be-
treffende de voorlooplge beslissingen ten
aanzien der brigade der Koninklijke Ma-
rechaussee te Oss en eenige aanvullende
vragen, welke onmiddellijk met het her-
stel der opsporingsbevoegdheid van, de
brigade der Koninklijke Marechaussee en
met het verleenen van rechtsingang te-
gen enkele verdachten evenals met de
handhaving van burgemeester Ploegma-
kers en van den procureur-generaal van
Den Bosch in zijn functie verband hou-
dende.
De voorzitter stelde voor over deze aan

vrage te beslissen in den aanvang der
eerstvolgende openbare vergadering.
De vergadering wordt gesloten
Onmiddellijk na afloop van de openba-

re vergadering ontstond een scherpe
woordenwisseling tusschen de neeren
Wendelaar (lib,) en Rost van Tonnimfen
(N.S.B.), welke laatste gezegd had, .;Il!
"'en geen draaier" en deze woorden niet
wilde terugnemen. ' .



SS EN HET PARLEMENT
In de vergadering van de Tweede Kamer

van gisteren werd nog het wetsontwerp tot
verhoogdng van crediet voro werkverruiming
vereonden aan de Begrootingscommissie voor
hoofdstuk I der RijkSibegrooting.

De heer ROST VA~ TONNINGEN (n.s.b.)
vraagt de Karner verlof den minister van
Justitie vragen te mogen stellen betreffende
de voorloopige beslissingen ten aanzien der
brigade der Koninklijke maredhaussee te Oss
en eenige aanvullende vragen, welke onrnid-
'del1ij'kmet het herstel der opsporingsbevoegd-
heid van de brigade der Koninklijke mare-
chaussee en met het verleenen van rechts-
ingang tegen eenige verdachten, evenals met
de handhaving van burgemeester Ploegma-
kers en van den procureur-generaal van Den
Bosch in zrln functie verband houden.

De VOORZITTER stelt voor over deze aan-
vrage te beslissen in den aanvang der eerst-
volgende openbare vergadering.
De vergadering wordt gesloten.
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De Raad en de
Burgemeester van

•

Oss.

Oole
Waardeering voor den Burgemeester.

socialistisch raadslid tegen perscampagne.
In de raadsvergadering van Maandag J

25 April sprak het oudste lid van den
Gemeenteraad, de heer J. P. A. Smulders,
die thans 39 jaren lid van den gemeen-
teraad is, in opdracht van den geheelen
raad een rede uit, naar aanleiding van de
aan den raad gezonden mededeeling van
den Commissaris der Koningin, inzake de
herbenoeming van Burgemeester Ploeg-
makers. Hij. zeide o.a.:

"Hoewel de herbenoeming van een bur-
gemcester op zich de meest gewone zaak
ter wereld is, en daarom de felicitatie ter
gelegenheid van zulk een herbenoeming in
normale omstandigheden kwalijk meer dan
een formaliteit kan worden beschouwd,
moet ik, omdat van bepaalde zijden tegen
uwe herbenoeming schandelijk is geageerd,
een meer dan formeele felicitatie aan uw
adres uitspreken.
. Ware de reeds door mij gesignaleerde,
beneden elk peil staande, perscampagne
niet gevoerd, u zoudt thans van mij,
sprekende namens den geheelen raad, niet
meer dan de gebruikelijke eenvoudige
gelukwensenen hebben te aanhooren ge-
kregen. Om de verderfelijke werking van
leug.en en laster te neutraliseeren, ver-
meld ik thans met groote dankbaarheid
hetgeen u in de afgeloopen jaren voor
onze gemeente hebt tot stand gebracht.
Ik no·em slechts de oprichting der bad-

en zwemmrichttng, der waterleiding, de
sti.chting eener school voor buitengewoon
lager onderwijs, betere hUisvesting van
het bewaarschoolonderwijs, uw bemoeiïn-
gen inzake de totstandkoming van een
U.L.O. voor meisjes, de in de vergadering
van heden aan de orde zijnde plannen tot
verbetering van rioolstelsel en wegennet,
waarvoor door het Werkfonds bereids een
kwart millioen beschikbaar is gesteld, uw
ijveren voor het behoud der Ossche paar-
denmarkten, uw met succes bekroonde
poging om den zetel van het Waterschap
"De Maaskant" te Oss gevestigd te krijgen
en tenslotte uw stuwend aandeel in de
oplossing van de crimlnaliteit, waaronder
Oss bij de aanvaarding van uw bestuur
gebukt ging.
Moge het u, burgemeester, gegeven zijn

in uwe aanstaande 'bestuursperiode, zij
het ten koste van veel oporreringen, welke
wellicht ook dan weer van u gevraagd
zullen worden, veel te doen tot heil van
onze dierbare gemeente.

, Mijnheer d€ burgemeester, het bloed

I
kruipt nu eenmaal waar het niet gaan
kan. Het is mij niet mogelijk bij deze
woorden van gelukwensen aan uw adres
te Verhelen de verontwaardiging, welke
sinds weken en maanden in ons binnenste
. uitweg zoekt.

Wee hem, die schuldig staat aan de
leugen- en lastercampagne betreffende 't
g€€stelijk en wereldlijk gezag onzer stad!
Dank breng ik aan minister Goseling

en die hem adviseerden voor de harde doch
hoogst noorzakelijke maatregelen, welke
in het belang van onze gemeentenaren
moesten worden getroffen.
Burgemeester, u en uwe familie zijn het

slachtoffer geweest van intriges en lust
naar sensatie.
Ik spreek tot slot de wensch uit, dat u

tegenover wreede aanvallen eene.rzij ds
spontane sympathie anderszljds moogt
ondervinden. Gods zegen ruste op uw werk,
tot welzijn der in het land zoo slecht
begrepen gemeente Oss."

De heer Mr. J. P. Pulles zeide o.a.:
"Als voorzitter van de gezamenlijke be-

sturen der Ossene atdeelingen der R.K.
Staatspartij, de staatkundige organisatie
van verreweg het grootste gedeelte der
Ossche bevolking, wier afgevaardigden in
dezen Raad vertegenwoordigd zijn, wensen
ik u geluk met uwe herbenoeming en hoop'

ik, dat gij uw werk in het belang onzer
gemeente moogt voortzetten.
Een perscampagne of beter gezegd een

lastercampagne heef" uwe persoon aange-
vallen.
Deze opzet is niet geslaagd.
Eenige betreurenswaardige voorvallen,

waaraan niet méér beteekenismoet worden
toegekend dan de feiten zelf verdienen,
zijn aanleiding geweest om een stroom van
leugen en laster over Oss en zijn inwoners
uit te storten. Het burgerlijk gezag VBr-
dient geenszins het verwijt van corruptie
en verderf, dat men met ongekende hard-
nekkigheid ingang traent te doen vinden.
Integendeel is de gemeenteraad, als het
door de wet aangewezen orgaan en daartoe
het best tot oordeelen bevoegd en ver-
plicht, van zijn integriteit overtuigd. De
voorstelling of Oss een zedelooze stad is,
erger dan andere plaatsen, moet met
kracht worden teruggewezen. De insi-
nuaties van zedeloosheid, waarmede men
geestelijke gezagsdragers in hun heilige
bediening traent te treffen, heeft terecht
de verontwaardiging gewekt. Wie Zijn oor
te luisteren legt, in alle lagen der bevol-
king, kan het ervaren. Niet alleen in
woorden doch ook in daden heeft de
Ossche bevolking van haar verontwaar-
diging en onomwonden afkeuring doen
bltiken.
In de vergadering van de wettige ver-

te.g€nwoordiging des volks moet de stem
der bevolking worden gehoord. Ik ~il met
klem protesteeren tegen de leugen en
laster die over Oss is uitgestort, tegen de
voorstelling van corruptie, bederf en zede-
loosheid in onze plaatselijke gemeenschap.
Laat men eerst zijn hand in eigen boezem
steken, laat men eerst zijn eigen Augtas-
stal reinigen, voordat men anderen ver-
wijten maakt.

De b€volking van Oss heeft er recht op,
dat zij beoordeeld worde zonder vooringe-
nomenheid of haat, maar onpartajdig en
eerlijk. Voor dit reent komt de Raad op.
Het heeft er allen sclrijn van dat men

niet alleen Oss wil treffen, doch in Oss
het Katholieke Zuiden en de staatkundige
organisatie van het grootste gedeelte van
zijn inwoners. Deze aanvallen zullen mis-
lukken, zooals tot heden alle aanvallen
gefaald hebben, omdat wij vastaaneenge-
sloten staan ter handhaving van burger-
lijk en geestelijk gezag.
Namens de raadsleden der Staatspartij

spreek ik tenslotte den wensen uit, dat u
en wij kunnen verder gaan met opbouwen-
den arbeid in het belang onzer geliefde
gemeent-e. Op onze med-ewerking kunt u
daartoe rekenen."

Na den heer Pulles zeide de heer Hoeks
(S.D.A.P.) :

"Ik had niet gedacht, dat hier vanavond
over dez-e aangelegenheid ook namens de
R.K. Staatspartij zou worden gesproken.
Ik kwam dit pas hedenmiddag te weten
.en heb daardoor geen contact meer kunnen
zoeken met mijn fractie.
Ik kan mij g-eheel aansluiten bij de woor-

den van de heeren Smulders en Pulles. De
gemeente Oss is door de pers op een schan-
dalige manier in opspraak gebracht.
Veelonverdiende critiek is den burge-

meestor als hoofd van de politie en ook
de geineente-politie naar het hoofd ge-
slingerd.
Doch, mijnheer de voorzitter, ik hell> in

de pers van vandaag toch nog iets goeds
gezien. Nu doel ik in hoofdzaak op de
arrestatres. Er zijn er heel wat verricht.
De laatste arrestatle heeft heel wat stof
doen opwaaien. Meermalen zijn hier men-
schen gearresteerd die wegens hun on-
schuld of wegens gebrek aan bewijzen 1
weer moesten worden vrijg.elaten. Door de .

gemeentepolltte zijn geen arrestatles ver-
richt die nadien ongegrond bleken. Daar
is ni~ts van gezegd. Maar toch rijs,t bij mij
de vraag waarom nu zooveel ophef wordt
.gemaakt van de laatste arrestatte; wa~r-
om gebeurde dat vroeger niet, ook niet
over de behandeling, neen, laat ik zeggen
de mtshandelingen van menschen, waar-
van de sporen later te zien waren.

Ik hoop dat het publiek, als het weer
gebeurt, dezelfde belangstelling zal toonen
als nu bij deze kwestie."

De heer Seuren stelt voor de "~''''?nde
motie aan te nemen:

De Raad der gemeente Oss;
Kennis genomen hebbende:
1. van de herbenoeming van den heer

J. F. Ptoe=rnakers, tot burgerneester à4"
gemeente Oss, spreekt zijn voldoening
uit over deze herbenoeming;

2. van de herhaalde persaanvallen,
zoowel op het burgerLijk als op het gees-
telijk gezag, spreekt zijn scherpe arken-
ring uit over deze wijze van verdacht-
making, zoowel van de gemeente als hare
inwoners" .

Deze motie werd met algemeene stem-
men aangenomen,
Na de woorden van de hiergenoemde

sprekers werd door de overige raadsleden
en door de personen, die zich op de
publieke tribune bevonden, luid geapplau-
disseerd.
De Burgemeester, getroffen door deze

woorden van waardeering, sprak hierna
'n kort dankwoord, waarbij hij o.m. zeide,
dat de zooeven gebleken eenstemmigheid
van oordeel blij den Raad hem bijzonder
aangenaam was.
Zoodra in November een perscampagne

werd ontketend, aldus de Burgemeester
- waarbij ik even op wil merken, dat ook
de plaatselijke pers hierbij zeker niet
zonder schuld is - en aanvallen werden
gedaan tegen de burgerlijke overheid,
heeft het mij genoegen gedaan, dat de
Raad één Ujn heeft getrokken. Dat heeft
mij kracht gegeven tegen den leugenstorm
op te roeien.



niet ligt of althans niet alleen ligt bij de
marechaussee. Immers, de bevoegdheid tot
gevangenhouding van de marechaussee reikt
niet verder dan gedurende twee dagen. De
zeven overige dagen, dat deze man gevangen
gehouden is, komen dus voor de verantwoor-
delijkheid gedeeltelijk van den officier van

I
justitie en voor het overige deel van den
rechter-commissaris. Als men dat bedenkt,
wordt het moeilijk aan te nemen, dat er voor
de arrestatie van dezen man zoo weinig re-
den was als de minister het voorstelde.
Ook vraagt de heer Wendelaar of het na

lezing van hetgeen de minister heeft gezegd
over de kwestie betreffende de jeugdwerk-
Ioczenzorg en van hetgeen de "N.R.Ct."
daarover schreef, nog wel billijk blijft, om de

de brigade Oss der Koninklijke Marechaus- bedoelde arrestatie van twee jonge men-
see, wordt voorgesteld een onderzoek in te schen alleen aan de marechaussee te wijten.

Uit het vorenstaande moge gebleken zijn,
dat 'het de vraag is of de Kamer haar voor-
loopig oordeel, dat ze over het gevalOss
voldoende ingelicht was, bij nader inzien
niet moet herzien. Maar daar komt nog iets
anders bij. De minister heeft het goed ge-
vonden hangende deze zaak den marechaus-
see nog eens hun zwijgpldcht in te scherpen.
Inderdaad behoort de politie bij de vervul-
ling van haar dikwijls zoo kiesche taak te
kunnen zwijgen en er is geen bezwaar tegen,
dat de minister haar- daaraan af en toe eens
doet herinneren.
Maar in dit geval heeft diPzaak een onaan-

raal, te onthouden 'heeft van ieder opspo- genamen bijsmaak. Men heeft hier en daar
den indruk gekregen, dat deze herinnering
op dit oogenblik minder noodig was ter be-
scherming van rechtmatige belangen van
het publiek dan om de marechaussee te be-
letten zich te verdedigen. De 'heer Wende-

doende aanleiding voor den minister was laar denkt er niet aan om te beweren, dat
de her irmer ing met dat doel gegeven is, maar
het is er wel het resultaat van. En ook dat
,geef1 een gevoel van onbevredigdheid: men
kan zich den rechtsstaat nu eenmaal niet
denken zonder een zoo ruim mogelijk recht
van verdediging voor ieder, die wordt aan-
gevallen. I
Ook in dit opzicht heeft de interpellatie-

Drop niet voldoende licht gegeven, ndet vol-
doende Jicht kunnen geven.
Inderdaad blijkt, zegt de voorsteller, - en

men voelt dat, aldus de heer Wendelaar, in
ruime kringen van ons volk - over de zaak
Oss het volle licht nog niet opgegaan. Ge-
zien de diepte van de heersenende ontstem-
ming, ook in volkomen rustige en beheersch-
te deelen der bevolking, zou de voorsteHer
het ernstig betreuren, wanneer de Kamer
deze ontstemming zou laten voortwoekeren,
het vertrouwen van ons volk in den recht-Memorie van toelichting. staat is geschokt en dat moet zoo spoedig

Aan de memorie van toelichting tot het mogelijk hersteld. Er is hier een roep om
voorstel wordt het volgende ontleend. rècht, waaraan gehoor gegeven dient te
Het verloop dezer zaak in de Kamer is worden.

wel zeer bijzonder snel geweest. En nu is Maar daar komt nog meer bij. Het gevaol
vlug werken prijzenswaardig, mits de dege- Oss wordt door velen 'te recht of ten on-
lijkheid er niet onder lijdt. Van de a:bnor- rechte - de heer Wendelaar houdt zich daar-
male snelheid in deze zaak, welke de voor- buiten - beschouwd als een toetssteen voor
steller aanvankelijk mede bevorderd heeft, het parlementair-democratisch systeem. Als
is echter achteraf als bezwaar gebleken, dat overtuigd voorstander daarvan acht hij 'het
voor de leden der Kamer de tijd ontbroken noodzakelijk, dat de Kamer doet wat in haar
heeft om - gelijk na een schriftelijke voor- vermogen is om de goede werking daarvan
bereiding van het debat het geval is - de te bevorderen. De doofpot moge het attr i-
argumenten van den minister op haar volle buut zijn voor andere systemen, het onze
waarde te toetsen. blijve gekenmerkt door de belhandel'ing van
Hoe het zij, de minister van justitie toon:' zelfs de moeilijkste zaken in het volle licht

de zich bereid den interpellant den heer der openbaarheid.
Drop te beantwoorden en verschafte zijner-
zijds uitvoerige inlichtingen, van welker I
degelijkheid de Kamer zoo onder den indruk
kwam, dat zij die voldoende achtte. Daar-
mede had de zaak uit kunnen zijn en ze zou
ongetwijfeld ook uit geweest zijn, wanneer
de door den minister gegeven inlichtingen
ook voor hen, die beter dan de leden der
Kamer op de hoogte van de feiten waren,
afdoende geweest waren.
Maar 'het is gebleken, dat de zaak niet I

uit is. Dat is in het openbaar gebleken door I
! de reacties van een groet deel der Pers op
de behandeling der interpellatie. Ook in dit
stadium der zaak kan de voorsteller zijn in- I

stemming niet geven' aan alle ontevreden-
heidsbetuigingen in de Pers over 's ministers
inlichtingen. Integendeel, ook thans wil htj
uitdrukkelijk verklaren, dat er daarbij uit-
latingen zijn, waarmede hij zich geenszins
kan vereentgen. Maar daartegenover wijst
hij er op, dat in verschillende serieuze bla-
den zeer gereserveerde artikelen hebben ge-
staan, waaruit men den indruk krijgt, dat
de Kamer en, naar men mag aannemen, ook
den minister zeer belangrijke inlicihtingen
onthouden zijn. Volgens die bladen 'Reeft de
Kamer wel de waarheid vernomen, zij het
een soms misschien eenigszins gekleurde
waarheid, maar heeft zij toch niet de geheele
waarheid vernomen.
Het is voor de leden der Kamer in dit

stadium der zaak vrijwelonmogelijk, te be-
oordeelen in hoeverre dat al dan niet juist
is. Maar de voorsteller acht het nuttig, mede
te deelen, dat hij en - naar hem bekend is

verschillende andere leden der Kamer
ook buiten de Pers om van zeer uiteen-
loopende zijden berichten hebben gekregen,
vülgens welke de Kamer inderdaad niet vol-
doende van de feiten op de hoogte zou zijn
geweest om zich een rechtvaardig oordeel
over het gebeurde te Oss te kunnen vormen.
De heer Wendelaar laat dan eenige voor-

beelden volgen van punten uit de inlichtin-
gen van den minister, welke te midden van
een groot aantal andere gegevens voor den
hoorder in de Kamer overtuigend en afdoen-
de klonken en welke desniettemin den aan-
dachtigen, rustigen lezer der Handelingen,
in het bezit van een aantal toelichtingen in
de Pers, doen twijfelen of de feiten inder-
daad wel voldoende vaststaan.
Na een citaat van den minister over zijn

besluit de opsporingsbevoegdheid tijdelijk
stop te zetten, stelt de heer Wendelaar daar-
tegenover een gedeelte van een artikel van
de "N. Rott. Ct." van 12 April en vraagt
dan:
Zou ik de eenige zijn, die niet aanstonds

alles uit de woorden van den minister heeft
weten te halen van wat er volgens dit arti-
kel in de "N. Rott. Crt.", dat een zeer be-
trouwbaren indruk maakt, toch wel in zat?
Wat het geval van den dusgenaamden ban-

kier betreft, geeft de minister een uitvoerige
uiteenzetting over de huiszoeking, maar
over de verantwoordelijkheid voor de ge-
vangenneming en -houding wordt zeer wei-
nig gezegd. Bij het hooren kreeg men den
indruk of de betrokken wachtmeester der
marechaussee in dit geval een vrijwel door
niets gemotiveerde aanhouding had gedaan
en dat de justitie hem dan ook, zoodra haar
het ongemotiveerde van de aanhouding ge-
bleken was, terstond weer had losgelaten,
waarop de minister mededeelt, voor welke
onbenullige feiten deze man gearresteerd
was.
Leest men nu nog eens rustig na in de

Handelingen, wat de minister precies ge-
zegd heeft, en gunt men zich den tijd om
over elk woord na te denken in verband met
de dwingende voorschriften der wet, dan
begrijpt men, dat in werkelijkheid de
schuld voor deze door den minister als vrij-
welongemotiveerde voorgestelde arrestatle

Enquete- voorstel Oss.

MOTIEF TOT INDIENING.

Getuigen, die volgens het Kamerlid
Wendelaar. moeten worden

gehoord.

Blijkens het door den heer Wendelaar bij
de Tweede Kamer ingediende voorstel tot
het houden van een enquete omtrent de
opdracht van den Minister van Justitie tot
onthouding van opsporingsonderzoek door

stellen naar:
1. De juiste toedracht van de feiten,

welke den Minister van Justitie geleid heb-
ben tot zijn telegrafische opdracht aan den
procureur-generaal bij het Gerechtshof te
's Hertogenbosch om aan den betrokken di-
visiecommandant der Kon. Marechaussee
namens hem mede te deelen, dat de brigade
Oss zich tot nader order, behoudens uit-
drukkelijken last van dien procureur-gene-

ringsonderzoek.
2. De vraag, of de minister bevoegd was

deze opdracht te geven en, zoo ja, of er vol-

om met zooveel spoed een zoo ongebruike-
lijken en ingrijpenden maatregel te nemen.

In het voorstel is tevens vervat, dat als
getuigen of deskundigen onder meer zullen
moeten worden gehoord: mr. E. L. M. H.
baron Speyart van Woerden, procureur-ge-
neraal bij het Gerechtshof te 's Hertogen-
bosch; J. van Selm, kolonel, inspecteur van
het wapen der Kon. Marechaussee. De bij
bovenbedoelde feiten betrokken substituut-
officier van justitie bij de arrondissements-
rechtbank te '5 Hertogenbosch; de rechter-
commissaris voor strafzaken bij die recht-
bank; de tegenwoordi'ge betrokken districts-
commandant der Kon. marechaussee, be-
nevens diens ambtsvoorganger: de wacht-
meester der Kon. marechaussee de Gier.
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Ossche perikelen.
De gemeenteraad van Oss heest ~let wijze

besluit gen()lIIlenhet colporteeren in Oss met
allerlei geschriften tijdelijk te beperken.
Dat Meraan goed werd gedaan, is ook de
meening van het "Handelsblad", dat in het
avondblad van 25 April schreef:

De ernstige verstoringen der openbare
orde, we.lke naar aanleiding van "tegen-
strijdige" colportage Zaterdag in Oss heb-
ben plaats gehad, moeten wel velen iI, den
Jande met wreval vervullen. De schuld-
vraag buiten beschouwing latend, moet
men toch vaststellen, dat helaas ook bij
sommigen dn ons land de idee blijk>t post
te vatten, dat het recht van den sterkste
de wet vertegenwoordigt. Echter, tegen-
over ol'deverstoringen, provocaties en po-
gingen tot handgemeen behoort de over-
heid het recht van alle burgers te zamen
op een door geen vechtpartijen verstoor-
den openbaren weg, veilig te stellen, en
zij zal wel doen, daarbij ook niet voor
krasse maatregelen terug te deinzen.
Nu kan, volgens de gemeentewet in ge-

val van ernstige vrees voor het ontstaan
van stoornissen der openbare orde. de
burgemeester "alle bevelen" geven die hij
noodig acht. Met Oss als uitgangspunt zijn
de laatste weken de politieke hartetoch-
ten rondom het bekende "geval" hoog op-
gelaaid. Het ds dan ook geen wonder, dat
ook in het plaatsje zelf, de gemoederen
zich op hooger temperatuurspeil bevinden
dan in normale omstandigheden het geval
zou zijn.
Gezien deze buitengewone omstandig-

heden en ter voorkoming van colportage-
schermutselingen (nog wel met van bui-
tenaf gestuurde colporteurs), waar de col-
portage bijzaak en de vechtpartij hoofd-
doel zou worden, behoort o.i. de bevoegde
overheid in te grijpen.
Een, zij het tijdelijk, colportageverbod

zou hier dan ook stellig op zijn plaats zijn.
wij weten zeer goed, dat de burgemeester
door een dergelijk verbod uit te vaardigen,
een terrein vol voetangels en klemmen be-

treedt. Maar de omstandigheden en de
sfeer te Oss zijn echter zoo abnormaal, dat
gebruik maken van bijzondere bevoegd-
heden door de overheid, in casu den bur-
gemeester, een zaak wordt van verstandig
en vooruitziend beleid.
Rondom Oss is reeds genoeg rumoer

ontstaan. In Oss zelf behoort nieuwe en
vooral kunstmatige onrust vermeden te
worden.

Ook de "Avondpost" Is over het optre-
den der N.S.B. Zaterdag j.l. in Oss slecht te
spreken. Onder het hoofd: "De oude Adam"
schrijft het blad: I

De jongste relletjes in Oss bewijzen
overtuigend, dat het de N.S.B. te doen is
om politiek en om niets anders.
Men zal veelophef maken van den na-

tionaal-socialist, die bij de vechtpartijen
vrij ernstig werd gewond, maar men heeft
het zèlf uitgelokt.
Natuurlijk keuren we dergelijke geweld-
dadigheden niet goed, maar wat hadden
de fascistische colporteurs in Oss te
maken? Dit was loutere provocatie, anders I
niets. .
Het is méér dan jammer, dat de strijd

om recht, die inzake Oss wordt gevoerd,
op zoo droevige wijze door de N.S.B. wordt
vertroebeld. Trouwens, wanneer men haar
pers van de laatste weken volgt, ziet men
dat de oude geest begint te herleven. Na
de verkiezingen van het vorig jaar is het
langen tijd in de N.S.B. nogal kalm ge-
weest, ook wat haar actie betreft. Nu
wordt het weer anders. Ook de "schan-
dalen" beginnen te herleven. Men gaat het
weer probeeren met het scheppen van een
troebele sfeer. Er werd bijv. onlangs een
verhaalover zoo iets als een zedenschan-
daal aan een groote Leidsche fabriek ge-
publiceerd, dat tegen een onderzoek naar
de waarheid niet bestand is gebleken en
dat men heeft moeten terugnemen zij
het dan ook dat dit op slinksche wijze
geschiedde.
De oude Adam in de N.S.B. is weer ont-

waakt - men zal goed doen er op te let-
ten.
En, wij zeiden het al, ook inzake Oss

treedt zij vertroebelend op, en bederft t
op zekere hoogte den strijd van hen, 'W' en
het ook hier alleen om het recht te oen
is en niet om politieke specutatle.



Een sociaal democraat over
den burgemeester van Oss.
Niet alleen minister Gosellilg, maar

ook de kath. burgemeester van Oss is
het mikpunt geworden van de felle
campagne in een deelonzer pers inzake
Oss gevoerd.
Hoe onjuist het liltussen is, dat alleen

de Kath. minister en de Kath. procu-
reur-generaal in den Bosch dezen burge-
meester de hand boven het hoofd hou-
den, is gebleken uit de Maandagmiddag
.gehouden gemeenteraad van Oss, waar-
lil, naar aanleiding van de herbenoe-
ming van den burgemeester, deze door
alle fracties is gehuldigd, zonder één
uitzondering. Het oudste lid van de
Raad en de voorzitter der Kath. frac-
tie hebben allereerst den burgemeester
in zeer waarderende woorden toege-
sproken en daarna sprak de leider der
soc. demoraadsfractie' de heer Hoeks als
volgt:

"Mijnheer de Voorzitter,
Ik had niet gedacht, dat hier vanavond

over deze aangelegenheid (de herbenoeming
van den burgemeester) ook namens de R.K.
Staatspartij zou worden gesproken. Ik
kwam dit pas hedenmiddag te weten en heb
daardOOrgeen contact meer kunnen zoeken
met mijn fractie.
Ik kan mij geheel aansluiten bij de woor-

den van de heren Smulders en Pulles. De
gemeente osc is door de pers op een schan,
dal1gemanie- in 'opspraak gebracht.
Veelonverdiende critiek is den Burge-

meester als hoofd van de politie en ook
de gemeente-politie naar het hoofd ge-
slingerd.
Doch, mijnheer de voorzitter, ik heb in

de pers van vandaag toch nog iets goedsge-
zien. Nu doel ik in hoofdzaak op de arresta,
ties. Er zijn er heel wat verricht. De laatste
arrestatte heeft heel wat stof doen opwaaien
Meermalenzijn hier mensen gearresteerd

die wegens hun onschuld of wegens gebrek
aan bewijzenweer moesten worden vrijge-
laten. Door de gemeentepolitie zijn geen
arrestatres verricht, die nadien ongegrond
bleken Daar is niets van gezegd.Maar toch
rijst bij mij de vraag waarom nu zoveelop-
hef gemaakt van de laatste arrestatie;
waarom gebeurde dat vroeger niet, ook niet
over de behandeling,neen laat ik zeggen de
mishandelingen van mensen, waarvan de
sporen later te zien waren.
Ik hoop dat het publiek, als het weer

gebeurt, dezelfde belangstelling zal tonen
.als nu bij deze kwestie".

.Ai:ius de heer Hoeks, die ook duide-
ltik.~liet uitkomen dat het optreden van
de thans opgeheven marechausseebri-
gade allerminst zo reiüoco is geweest als
Telegraaf en Volk wel wilden doen ge- .
loven.
Tenslotte 15 een motie, waarin grote

voldoening werd uitgesproken over de
betf>ê'rtf)èniingvan den burgemeester
met algemene stemmen aangenomen.
Alle leden, ook de niet-katholieken stem-
den voor. Dit alles wijst toch wel op een
ander aspect dan de pers ons voor-
~oudt.



De ge beu r ten is se n te
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Oss

VOORSTEL-WENDELAAR
INGEDIEND

Onderzoek gewenscht naar de
toedracht van de Feiten, welke
den minister tot zijn bekende
beslissing hebben gebracht

Verhoor van getuigen
Blijkens het door mr. W. C. Wendelaar

(Lib.) bij de Tweede Kamer ingediende
voorstel tot het houden van een enquête
omtrent de opdracht van den minister van
Justitie tot onthouding van opsporings-
onderzoek door de brigade te Oss der Ko-
ninklijke marechaussee, wordt voorgesteld
een onderzoek in te stellen naar:

1. De. juiste toedracht van de feiten, welke
den minister van Justitie geleid hebben tot
zijn telegrafische opdracht aan den procureur-
generaal te 's Hertogenbosch om aan den be-
trokken divisiecommandant der: .Ó Kon. mare-
chaussee namens hem mede te deelen, dat de
brigade te Oss zich tot nader order, behoudens
uitdrukkelijken last van dien procureur-gene-
raaI, te onthouden heeft van ieder opsporings-
onderzoek.

2. De vraag, of de minister bevoegd was
deze opdracht te geven en, zoo ja, of er vol-
doende aanleiding voor den minister was om
met zooveel spoed een zoo ongebruikelijken en
ingrijpenden maatregel te nemen •.

!

. In het voorstel is tevens vervat, dat als ge-
tuigen of deskundigen onder meer zullen moe-
ten worden gehoord:

Mr. E. L. M. H. baron Speyart van Woerden,
procureur-generaal bij het gerechtshof te
's HertogeIibosch;
J. van Selm, kolonel, insnecteur van het

wapen der Kon. marechaussee;
de bij bovenbedoelde feiten betrokken

substituut-officier van justitie pij de arrendis-
sementerechtbank te 's Hertogenbosch;
de rechter-commissaris voor strafzaken bij

die rechtbank;
de tegenwoordige betrokken districtscomman-

dant der Kon, marechaussee. benevens diens
"ill1btsvoor,ganger; -- -- -

de wachtmeester der kon. marechaussee de
Gier.

Memorie van toelichting
Aan de Memorie van Toelichting tot het

voorstel wordt het volgende ontleend.
Het verloop dezer zaak in de Kamer is wel

zeer bijzonder snel geweest, en nu is vlug wer-
ken prijzenswaardig, mits de degelijkheid er
niet onder lijdt. Van de abnormale snelheid in
deze zaak, welke de voorsteller aanvankelijk
mede bevorderd heeft, is echter achteraf als
bezwaar gebleken, dat voor de leden der Kamer
de tijd ontbroken heeft om - gelijk na een
SChriftelijke voorbereiding van het debat het
geval is - de argumenten van den minister
QP haar volle waarde te toetsen.
Hoe het zij, de minister van Justitie toonde

zich bereid den interpellant, den heer Drop, te
beantwoorden en verschafte zijnerzijds uitvoe-
rige inlichtingen, van welker degelijkheid de
Kamer zoo onder den indruk kwam, dat zij die
voldoende achtte. Daarmede had de zaak uit
kunnen zijn en ze z~u ongetwijfeld ook uit ge-
weest zijn, wanneer de door den minister ge-
geven inlichtingen ook voor hen, die beter
dan de leden der Kamer op de hoogte van de
feiten waren, afdoende geweest waren .
. Maar het is gebleken, dat de 'zaak niet uit
is, dat is in het openbaar gebleken door de
r-eacties van een groet deel der pers op de be-
handeling der interpellatie. Ook in dit stadium
der zaak. kan de voorsteller zijn instemming
niet geven aan alle ontevredenheidsbetuigin-
gen in de pers over's ministers inlichtingen.
Integendeel, ook thans wil .hij uitdrukkelijk ver-
klaren, dat er daarbij uitlatingen zijn, waar-
mede hij zich geenszins kan vereentgen. Maar
daartegenover wijst hij er op.. dat in verschil-
lende serieuze bladen zeer gereserveerde arti-l
kelen hebben gestaan, waaruit men den indruk
krijgt, dat der Kamer en, naar men mag aan-
nemen, ook den minister zeer belangrijke in-
lichtingen onthouden zijn. Volgens de bladen
heeft de Kamer wel de waarheid vernomen -
zij het een soms misschien eenigszins gekleur-
de waarheid - maar heeft zij. toch niet de ge-
beele waarheid vernomen.

Het is voor de leden der Kamer in dit stadium
der zaak vrijwelonmogelijk, te beoordeelen in
hoeverre dat al dan niet juist is. Maar de
voorsteller acht het nuttig, mede te deelen, dat
hij en - naar hem bekend is - verschillende

l
andoere leden der Kamer ook buiten de pers
om van zeer uiteenloopende zijden berichten
hebben: gekregen, volgens welke de Kamer in-
derdaad met voldoende van de feiten op de
hoogte zou zijn geweest, om zich een recht-
vaardig oordeelover het gebeurde te Oss te
kunnen vormen. .
Na een citaat van den minister over zijn be-

sluit de opsporingsbevoegdheid tijdelijk stop te
zetten, stelt de heer Wendelaar daartegenover
een gedeelte van een artikel van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 12 April en vraagt
dan:
Zou ik de eenige zijn, die niet aanstonds alles

uit de woorden van den minister hebt weten
te halen van wat er volgens dit. artikel in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, dat een zeer
betrouwbaren indruk maakt, toch wel in zat?
Wat het geval van den dusgenaamden ban-

kier betreft, ..geeft de minister een uitvoerige
uiteenzetting over de huiszoeking, maar over de
verantwoordelijkheid voor de gevangenneming
en -houding wordt zeer weinig gezegd. Bij het
hooren kreeg men den indruk of de betrokken
wachtmeester der marechaussee in dit geval
een vrijwel door niets gemotiveerde aanhouding
had gedaan en dat de Justitie hem dan ook,
zoodra haar het ong-emotiveerde van de aan-
houding gebleken was, terstond weer had los-
gelaten, waarop de minister mededeelt, voor
welke onbenullige feiten deze man gearresteerd
was.
Leest men nu nog eens rustig na in de Han-

delingen, wat de minister precies gezegd heeft,
en gunt men zich den tijd om over elk woord
na ...~~~IiCIDJ~..~ =~~X!1z:Q~.:gIi-;m~~:.-g~~~~Bflt
voorschriften der wet, dan begrijpt men, dat in
werkelijkheid de schuld voor deze door den
minister als vrijwelongemotiveerd voorgestel-
de arrestatie niet ligt of althans niet alleen
ligt bij de marechaussee.
Immers, de bevoegdheid tot gevangenhouding

van de marechaussee reikt niet verder dan ge-
durende twee dagen. De zeven overige dagen
oat deze man gevangen gehouden is, komen
dus .voor de. verantwoordelijkheid gedeeltelijk
van den officier van justitie en voor het overige
deel van den rechter-commissaris.
Ook vraagt de heer Wendelaar of het inzake

de kwestie betreffende de jeugdwerkloozenzorg
nog wel billijk blijft, om de bedoelde arrestatie
van twee jonge mensenen alleen aan de mare-
chaussee te wijten.
Uit het vorenstaande moge gebleken zijn, dat

het de vraag is of de Kamer haar voorloopig
oordeel, dat ze over het geval-Oss voldoende in-
gelicht was, bij nader inzien niet moet her-
zien. Maar daar komt nog iets anders bij. De
minister heeft het goed gevonden hangende
deze zaak den marechaussees nog eens hun
ZWijgplicht in te scherpen.
Men heeft hier en daar den indruk gekre-

gen, dat de zwijgplicht op dit oogenblik minder
noodig was ter bescherming van' rechtmatige
belangen van het publiek dan om de mare-
chaussee te beletten zich te verdedigen. De
heer Wendelaar denkt er niet aan om te be-
weren, dat de herinnering met dat doel ge-
geven is, maar het is er wel het resultaat van.
Ook in dit opzicht heeft de interpellatie-

Drop niet voldoende licht gegeven, niet vol-
doende licht kunnen geven.

Het geval-Oss wordt door velen terecht of
ten onrechte - de heer Wendelaar houdt zich
daar buiten - beschouwd als een toetssteen I
voor het parlementair-democratisch systeem.
Als overtuigd voorstander daarvan acht hij het

odzakelijk, dat de Kamer doet wat in haar
ver ogen is om de goede werking daarvan te
bevor eren, De doofpot moge het attribuut zijn
voor andere systemen.
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::-,,;:%0 Politiek spel
der N.S.B.

Deheer Rost van Tonningen is gisteren
in de Tweede Kamer en in zijn dagblad
aan het woord geweest.

Dit dubbele optreden houdt niet dezelfde
lijn.

In de Kamer vroeg hij verlof den minis-
ter van Justitie nader te interpelleren over
de Osse aangelegenheid: een voortzetting
derhalve, allicht in andere woordenkeus,
van de interpellatie-Drop.

De .heer Rost van Tonningen erkent hier-
mee dat deze zaak in de Kamer thuis hoort.

Hij kan straks, wordt de interpellatie
toegestaan, door het antwoord van' den
minister bevredigd of niet bevredigd wor-
den, het aanvragen der interpellatie zelf
duidt er op dat de zaak tot de bevoegdheid
der Kamer wordt geacht te behoren en
van geen andere instantie.

In het Nationale Dagblad wijst de
heer Rost van Tonningen het enquête-voor-
stel van den heer Wendelaar af.

Op zich zelf behoefae dit niet in strijd te
komen met zijn interpellatie-aanvraag.

De heer Rost van Tonningen kon menen,
dat een parlementaire enquête een te om-
slachtige procedure was voor een in wezen
zo mager geval.
Kon menen, dat hetzelfde doel: volkomen

.kïaarhetd, even goed en vlugger ware te be-
reiken met een nieuwe of aanvullende in-
terpellatie.

Verwacht was, dat mr. Van Vessem in de
Eerste Kamer met vragen voor de dag zou
komen; doch de heer Van Vessem, het juri-
disch vernuft van de N.S.B. geacht, kon
even goed den heer Rost van Tonningen
van voorlichting dienen.

Maar nu blijkt uit het Nationale,
Dag b 1a d - en thans komen we tot de
tegenstelling - dat de heer Rost van Ton-
"nmgen geen parlementaire enquête wenst
, omdat hij behandeling der aangelegenheid
door de Kamer niet veilig acht.
De parlementaire enquête zou een schijn-

vertoning zijn, oordeelt de heer Rost van
Tonningen.
Waarom - zo vraagt men vanzelf -

komt hij dan met zijn interpellatie-aan-
vraag?
Hij vertrouwt de Kamer niet zo min als

den minister; waarom wendt hij zich dan
tot beide: tot de Kamer om de interpel-
latie toe te staan" tot den mimster om
antwoord op te stellen vragen?
De heer Rost van Tonningen verlangt

een uitspraak van den Nederlandsen
rechter.
Welnu, hij kan die krijgen als de Haagse

rechtbank een strafvervolging tegen hem
gelast wegens belediging (smaad) van den
minister van Justitie.
Vóór hij verder gaat dient hij de uit-

.spraak van den Nederlandsen rechter (in
hoogste instantie de Hoge Raad' der Ne-
derlanden) af te wachten.

Daarom is hij meer dan voorbarig met,
zich tot het "volk van Nederland" wendend,
dit op te wekken te eisen: nieuwe verkie-
zingen, eerherstel der marechaussee, ver-
vanging van burgemeester Ploegmakers,
het onmiddellijk aftrede~ van minister Go-
seling.
De rechtsgeleerde Rost van Tonningen

is niet alleen overijverig, hij loopt op de
'rechtspraak der justitie vooruit.

Indien nieuwe verkiezingen werden ge-
houden 'en deze verkiezingen gee n meer-
derheid voor de N.S.B. brachten (men mag
deze veronderstelling toch maken), zou de
heer Rost van Tonningen dan vertrouwen
in de nieuwe Kamer stellen en haar de be-
handeling der Osse zaak willen overlaten?

Zo neen, wat betekent dan zijn eis van
nieuwe verkiezingen?

Uit alles blijkt maar één ding: het is
den heer Rost van Tonningen en de N.S.B.
(aangenomen mag worden dat het Karner-
lid voeling houdt met de hoge raad der
N.S,B.) alleen te doen om gerucht te
maken.
Hierin laat hij zelfs de Tel e g r a a f,

'op dit terrein niet zonder verdienste, ach-
ter zich.

Gerucht en reclame is hetgeen in de
,N.S.B.-pers nu schering en inslag is.

Thans wendt men zich tot "het volk",
ofschoon de heer Mussert indertijd te ver-
staan gaf dat zelfs zijn meest verknochte
aanhangers niet behoefden te denken: h ij
deed dat voor hen.
Het Nederlandse volk moet dit en moet

De Tw-eeJe Ka ... er en Oss
Het enquête..voorstel

SCHERPE WOORDENWISSELING
NA DE VERGADERING

Gisterenmiddag kwam de Tweede Kamer
in vergadering bijeen.
De voorzitter mr. Van Schaik deed

mededeling van het binnenkomen van
een voorstel van den heer Wendelaar tot
het houden van een enquête naar de toe-
dracht der feiten, welke hebben geleid'tot
het ingrijpen door den minister van Justi-
tie inzake de marechaussee te Oss erqnaar
de vraag, of de minister in deze bevoegd
was te handelen zoals hij deed.
Dit voorstel zal worden gedrukt en rond-

gedeeld om daarna in de afdelingen te
worden behandeld.
De heer Alb a r d a (soc-dem.) informeer-

de of het in het voornemen van den voor-
zitter ligt de behandeling der interpellatie
Van Ge!deren (over de werkloosheid) spoe-
dig aan de orde te stellen.
De voo r zit ter zei dat hij voornemens

is de interpellatie te doen houden tegelijk
met de openbare behandeling van het wets-
ontwerp tot verhoging van het credietlvoor
werkverruiming.
De heer Alb ar d a vroeg dat, mocht de

voorbereiding van dit wetsontwerp onver-
hoopt lang duren, de interpellatie eerder
zal worden gehouden dan de openbare be-
handeling van dit wetsontwerp.
De voo r zit ter wilde dit gaarne in

ovenweging nemen.
Het wetsontwerp tot verhoging van het

crediet voor werkverruiming werd verzon-
den naar de begrotingscommissie voor
hoofdstuk I der rijksbegroting.

Een interpellatie Oss?

De heer Ros t van Ton n in g en (N.S.
B.) vroeg de Kamer verlof den minister van
Justi-tie vragen te stelien bet!eîî~n.-
de de voorlopige beslissingen ten aanzien
der brigade der koninklijke marechaussee
te Oss en enige aanvullende vragen, welke
onmiddellijk met het herstel der opspo-

rîngsbevoegdheid van de brigade der ko-
ninklijke marechaussee err met het verle-
nen van rechtsingang tegen enkele ver-
dachten evenals met de handhaving van
burgemeester Ploegmakers en van den pro-
cureur-generaal van Den Bosch in zijn f'unc-
tie venband houden.
De v 0 a r zit ter stelde voor over deze

aanvrage te beslissen in de aanvang van de
eerstvolgende openbare vergadering. De
Kamer verenigde zich hiermee.
De vergadering werd gesloten.

* **Onmiddellijk na afloop van de openbare
vergadering van de Tweede Kamer ont-
stond een scherpe woordenwisselingê tus-
sen de heren Wendelaar (Iib.) en Rost van
Tonningen (N.S.B.), welke laatste gezegd
had: "i k ben geen draaier" en deze woor-
den niet wilde terugnemen.

Naar wij vernemen, is de Tweede Kamer
gisteren met het afdelingsonderzoek van
een aantal wetsontwerpen gereed gekomen
en heeft zij dus een schone lei. Voor nieuwe
afdelingsvergaderingen is wederom een be- .
sluit der Kamer nodig en dit besluit kan zij
eerst nemen wanneer zij in vergadering
bijeen komt. Naar wij vernemen, zal dat
ongeveer einde Mei plaats hebben, nadat
eerst het voorlopig verslag en vervolgens
de memorie van antwoord omtrent de gis-
teren in de afdelingen behandelde wets-
ontwerpen verschenen zijn.
Inmiddels doet de voorzitter der Tweede

Kamer het voorstel-Wendelaar alsook de
daarbij behorende memorie van toelichting
drukken en ronddelen.

De behandeling van deze stukken in de
afdelingen kan evenwel niet eerder geschie-
den dan in bijeenkomsten, waaromtrent de
Kamer in haar einde Mei te houden verga-
dering besluit.

Ook de beslissing omtrent de interpel-
latie-Rost van Tonningen kan niet eerder
worden genomen.

zijds uibvoerlga inlichtingen, van welker
degelijkheid de Kamer zo onder de indruk
kwam, dat zij die voldoende achtte. Daar-
mee had de zaak uit kunnen zijn, en ze zou
ongetwijfeld ook uit geweest zijn wamneer
de door den minister gegeven inlichtingen
ook voor hen, die beter dan de leden der
K3JIn'er op de hoogte van de feiten waren,
afdoende geweest waren.

Maar het is gebleken, dat de zaak niet
uit is. Dat is in het openbaar gebleken door
de reacties van een groot deel der pers op
de behandeling der interpellatie. Ook in dit
stadium der zaak kan de voorsteller zijn in-
stemming niet geven aan alle ontevreden-
heidsbetuigingen in de pers over's mdnis-
ters . inlichtingen. Integendeel, ook thans
wil hij uitdrukkelijk verklaren, dat er daar-
bij uitlatingen zijn, waarmee hij zich geens-
zin's kan verenigen. Maar daartelgenover
wijst hij er op, dat in verschillende seri-
euze bladen zeer gereserveerde artikelen
hebben gestaan, waaruit men de indruk
krijgt, dat de Kamer en, naar men mag
aannemen, ook den minister zeer belangrij-
ke inlichtingen onthouden zijn. Volgens die
bladen heeft de Kamer wel de waarheid
vernomen, zij het een soms misschien
enigszins gekleurde waarheid, maar heeft
zij toch niet de gehele waarheid vernomen.

Het is voor de leden der Kamer in dit
stadium der zaak vrijwelonmogelijk, te be-
oordelen in hoeverre dat al dan niet juist
is. Maar de voorsteller acht het nuttig, mee
te delen, dat hij en - naar hem bekend is
- verschillende andere leden der Kamer
ook buiten de pers om van zeer uiteenlo-
pende zijden berichten hebben gekregen,
volgens welke de Kamer inderdaad niet
voldoende van de feiten op de hoogte zou
zijn geweest om zich een rechtvaardig oor-
deel over het gebeurde te Oss te kunnen
vormen.
De heer Wendelaar laat dan enige voor-

beelden volgen van punten uit de inlichtin-
gen van den minister, welke te midden
van een groot aantal andere gegevens voor
den hoorder in de Kamer overtuigend en
afdoende klonken en welke desniettemin
den aandachtigen, rustigen lezer der Han-
delingen, in het bezit van een aantal toe-
lichtingen in de pers, doen twijfelen of de
feiten inderdaad wel voldoende vaststaan.
Na een citaat van den mintster over zijn

besluit de opsporingsbevoegdheid tijdelijk
stop te zetten, stelt de heer Wendelaar
daartegenover een gedeelte van een artikel
van de N. Rot t. C t. van 12 April en
vraagt dan:

Zou ik de enige zijn, die niet aanstonds
alles uit de woorden van den minister heeft
weten te halen van wat er volgens dit arti-
kel in de N. Rot t. Crt., dat e€n zeer be-
trouwbare indruk maakt, toch wel in zat?
Wat het geval van den dusgenaarnden

bankier betreft, geeft de minister een uit-
voerige uiteenzetting over de huiszoeking,
maar over de verantwoordehjkheid voor de
gevangenneming en -houding wordt zeer
weinig gezegd. Bij het horen kreeg men de
indruk of de betrokken wachtmeester der
marechaussee in dit geval een vrijwel door
niets gemotiveerde aanhouding had gedaan
en dat de justitie hem dan ook, zodra haar
het ongemotiveerde van de aanhouding ge-
bleken was, terstond weer had losgelaten,
waarop de minister meedeelt, voor welke
onbenullige feiten deze man gearresteerd
was.
Leest men nu nog eens rustig na in de

Handelingen, wat de minister precies ge-
zegd heeft, en gunt men zich de tijd om
over elk woord na te denken in verband
met de dwingende voorschriften der wet,
dan begrijpt men, dat in werkelljkheid .de
schuld voor deze door den minister als vrij-
welongemotiveerd voorgestelde arrestatie
niet ligt of althans niet alleen ligt bij de
marechaussee. Immers, de bevoegdheid tot
gevangenhouding van den marechaussee
reikt niet verder dan gedurende twee da-
gen. De zeven overige dagen, dat deze man
gevangen gehouden is, komen dus voor de
verantwoordelijkheid gedeeltelijk van den
officier van justitie en voor het overige
deel van den rechter-commissaris. AJs men

Het enauêie-voorstel inral«: Oss

Gravin Geraldine Aponnyi, die met koning Zogoe van Albanië in het
huwelijk is getreden', brengt de Albanese groet aan de bevolking van Tirana,

die haar een grootse ovatie bereidde

Waarom ingediend

GETUIGEN DIE GEHOORD
MOETEN WORDEN

Blijkens het door den heer Wendelaar bij
de Tweede Kamer ingediende voorstel tot
het houden van een euquête omtrent de
opdracht van den minister van Justitie tot
onthouding van opsporingsonderzoek door
de brigade Oss der koninklijke marechaus-
see, wordt voorgesteld een onderzoek in te
stellen naar:
1. De juiste toedracht van de feiten,

welke den minister van Justitie geleid heb-
ben tot zijn telegrafische opdracht aan den
procureur-generaal bij het gerechtshof te
's-Hertogenbosch om aan den betrokken
divisiecommandant der kon. marechaussee
namens hem mee te delen, dat de brigade
Oss zich tot riader order, behoudens uit-
drukkelijke last van' dien procureur-gene-
raal, te onthouden heeft van ieder opspo-
ringsonderzoek,

2. De vraag, of de minister bevoegd
was deze opdracht te geven en, zo ja, of
er voldoende aanleiding voor den minister
was om met zoveel spoed een zo ongebrui-
kelijke en ingrijpende maatregel te nemen.

In dit voorstel is tevens vervat, oot, als
getuigen of deskundigen onder meer zul-
len moeten worden gehoord: mr. E. L. M.
H. baron Speyart van Woerden, procureur.
generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogon-
bosch; J. van Selm, kolonel, inspecteur van
het wapen der kon. marechaussee; de bij
bovenbedoelde feiten betrokken substituut-
'Officier van justitie bij de arrondisseràersts-

dat doen: wel te verstaan wat de N.S.B.
via haar spreekbuis den heer Rost van Ton-
ningen voorschrijft.
Maar het Nederlandse volk is te nuchter,

te, zeer met gezond verstand bedeeld, om
zich door het Nat i a n ale Dag bi a d
van de wijs te laten brengen.

De vlieger van den heer Rost van Ton-
ningen gaat niet op: de reactie die hij be-
hoeft zal uitblijven omdat het volk zijn be-
doelingen doorziet en zich niet laat gebrui-
ken als stormram tegen kabinet en Kamer.
De heer Rost van Tonningen moge zich

een roes drinken aan zijn woorden, die
woorden stuiten af op de rechtschapenheitl
van het Nederlandse volk,

rechtbank te 's-Hertogerrbosch: de rechter-
commissaris voor strafzaken bij die recht-
'bank; de tegenwoordige betrokken dis-
trictscommandant der kon. marechaussee,
'benevens diens ambtsvoorganger: de
wachtmeester der kon. marechaussee De
Gier.

Memorie van toelichting
Aan de memorie van toelichting tot het

voorstel wordt het volgende ontleend:
Het verloop dezer zaak in de Kamer is

wel zeer bijzonder snel geweest. En nu is
vlug werken prijzenswaardig, mits de dege-
lijkheid er niet onder lijdt. Van de abner-
male snelheid in deze zaak, welke de voor-
steller aanvankelijk mede bevorderd heeft,
is echter achteraf als bezwaar gebleken dat
voor de leden der Kamer de tijd ontbroken
heeft om - gelijk na een schriftelijke voor-
bereiding van het de:bat het geval is - de
argumenten van den minister op hun volle
waarde te toetsen.
Hoe het zij, de minister van Justitie toon-

de zich bereed den interpellamt, den heer
Drop, te beantwoorden en verschafte zijner-

De pers over het
voorstel ..Wendelaar

De M a a sb. verklaart inzake het voor-
stel-Wendelaar om over de kwestie Oss een
parlementaire enquête te doen houden de
uitslag in alle gemoedsrust af te wachten.

Vraagt men onze mening, dan zouden
we zeggen: wij achten hier de juiste ver-
houdingen wel enigermate zoek.
De kwestie-Oss is door allerlei, ook

sinistre, invloeden hopeloos opgeblazen,
en thans wil men hiervoor de zo uiter-
mate zelden gehanteerde machinerie van
een parlementaire enquête in werking
gaan zetten.

Maar nog eens: wij staan tegenover het
al of niet aanvaarden van dit voorstel
geIl}f-tigd onverschillig.
A't?ht men zich niet bevredigd, dan zou

men nogmaals zijn toevlucht kunnen
nemen tot het stellen van vragen en, zo
nodig, tot het houden van een nieuwe
interpellatie.

Maar acht men dit niet voldoende, men
ga zijn gang. ALs men werkelijk om ge-
zonde motieven nog meer licht in deze
zaak verlangt, dan kan daartegen onzer-
zijds geen bezwaar bestaan.

Hoe meer Iicht en hoe meer bevredi-
ging- hoe liever het ons zijn zal.

Maar of daartoe een parlementaire en-
quête nodig is?
Het antwoord berust bij de Tweede

Kamer der Staten-Generaal,

De Tij d merkt op, dat juist het onge-
'Y0ne van een enquête-verzoek aan de grote
alffaire, waartoe men Oss wil en zal pro-
moveren, de zo gewenste celebriteit moet
geven; wordt echter het verzoek door het
parlement afgewezen, dan zal men van de
",oofpot" kunnen spreken.

Wij onzerzijds laten de beslissing over
deze enquête-aanvrage gaarne aan het
parlement over. Als deze hijskraan waar-
lijk voor ons parlement het enige middel
zou blijken te zijn om zich heen te zetten
over de opgeblazen Osse affaire, waarin
men nu al weken lang de landsbelangen
aftelt op de knopen van een wachtmees-
ters-uniform, dan kunnen wij weliswaar
de volksvertegenwoordiging niet felicite-
ren, maar ten slotte "good riddance"
wensen. Doch wij hopen, dat er tevens,
hoe dan ook, licht zal komen.v.i.. in de
achtergrond van de anti-katholieke agi-
tatie, die met een rusteloze perscampagne
het gareel heeft geconstrueerd- waarin
de voorzitter der Liberale Staatspartij
zich heeft laten spannen.

Het Dag bi a d van N a a r d-B r a-

dat bedenkt, wordt het moeilijk aan te ne-
men, dat er voor de arrestatie van dezen
man zo weirug reden was als de minister
het voorstelde.
Ook vraagt de heer Wendelaar of het na

lezing van hetgeen de minieter heeft ge-
zegd over de kwestie betreffende de jeugd-
wel'ldoiZenZOl'gen van hetgeen de N. R. Ct.
daarover schreef, nog wel billijk blijft de
bedoelde arrestatle van twee jonge men-
sen alleen aan de marechaussee te wijten.
Uit het vorenstaande moge gebleken

zijn, dat het de vraag is of de Kamer haar
voorlopig oordeel, dat ze over het geval
Oss voldoende ingelicht was, bij riader in-
zien niet moet herzien. Maar daar komt
nog iets anders bij: De minister heeft het
goed gevonden hangende deze zaak: de ma-
rechaussee nog eens hun zwijgplicht in te
scherpen. Inderdaad behoort de politie bij
de vervulling van haar dikwijls zo kiese
taak te kunnen zwijgen en er 1S geen be-
zwaar tegen, dat de minister haar daar-
aan af en toe eens doet herinneren.
Maar in dit geval heeft de zaak een on-

aangename bijsmaak. Men heeft hier en
daar de indruk gekregen, dat deze herin-
nering op dit ogenlb1ik minder nodig was
ter bescherming van rechtmatige belangen
van het publiek dan om de marechaussee
te beletten zich te verdedigen. De heer
Wendelaar denkt er niet wan om te bewe-
ren, dat de herinnering met dat doel gege-
ven is, maar het is er wel het resultaat
van. En ook dat geeft een gevoel van on-
bevredigdheid: men kan zich de rechts-
staat nu eenmaal niet denken zonder een
zo ruim mogelijk recht van verdediging
voor ieder die wordt aangevallen.
Ook in dit opzicht heeft de interpeUatie-

Drop niet voldoende licht gegeven, niet vol-
doende Ilcht, kunnen geven.
Inderdaad blijkt, zegt de voorsteller, -

en men voelt dat, aldus de heer Wendelaar,
in ruime kringen Vain ons volk - over de
zaak Oss het vane licht nog niet opgegaan.
GeZlien de diepte van de heersende onto
l1temming, ook in volkomen rustige en be-
heerste delen der bevolking, zou de voor-
steller het ernstig betreuren, wanneer de
Kamer deze ontstemming zou laten voort-
woekeren, het vertrouwen van 'Ons volk in
de reentstaat is geschokt en dat moet zo
spoedig mogelijk hersteld. Er is hier een
roep om recht, waaraan gehoor gegeven
dient te worden.
Maar daar komt nog meer bij. Het geval

Oss wordt door velen te recht of ten on-
rechte - de heer Wendelaar houdt zich
daarlbuiten - beschouwd als een toets-
steen voor het parlementair-democratisch
systeem. Als overtuigd voorstander daar-
van acht hij het noodzakelijk, dat die Ka-
mer doet wat ~n haar vermogen is om de
goede werking daarvan te bevorderen. De
doofpot moge het attribuut zijn voor an-
dere systemen, het onze blijve gekenmerkt
door de behandeling van zelfs de moeilijk-
ste zaken in het volle licht der openbaar-
heid,
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ban t voelt weirug voor een enquête, die
iets heel gewichtigs is, en het betwijfelt of
de feiten, die tot het voorstel aanleiding
hebben gegeven, nu precies gewichtig ge-
noemd kunnen worden:

"Het is een 'knabbelen aan ke-iharde
feiten, waardoor er hoogstens wat schil-
fertjes afvliegen. Maar we kunnen het
gerust aan het goed verstand van het
parlement overlaten- of men de opge-
schrikte zielen van links door zulk een
middel wil bedaren.
In ieder geval dient men er voor op te

passen, dat alleen het eventueel toestaan
van een enquête niet mag uitgelegd wor-
den als het voedsel geven aan de schan-
delijke verdachtmakingen, waarin be-
paalde 'Organen uitmunten in deze
dagen."

Ons Noor den wijst er op, dat. de
Kamer alleen in zeer ernstige gevallen van
het enquête-recht heeft gebruik gemaakt
en dat indien thans het voorstel-Wendelaar
werd aangenomen, op deze zeer juiste en
goede traditie een grove inbreuk werd ge-
maakt. .

Hoe zeer men in bepaalde !kringen deze
Osse rel wil oplblazen tot een cause cé-
lèbre, deze kwestie te malken tot een
voorwerp voor een parlementaire enquête
zou een Iblamage zijn voor 'het Nederland-
se parlement. De historieschrijver van
onze parlementaire geschiedenis zou in
het licht, dat op deze Osse geschiedenis
dan zal vallen, niet 'Veel goeds van ons
parlement kunnen vertellen, wanneer hij
van 1886 op 193~ oversprong. Hij zou in
deze zeer grote tegensteHing slechts een
nieuw en waardevol argument kunnen
putten voor de degradatie van het par-
lementaire stelsel, dat een zo belangrijk
en uitzonderlijk recht als een parlemen-
taire enquête voor zulk een onbetekenen-
de kwestie misbruikte,

IDe Res ide n tie hod e vindt het, al
wenst zij tegenover het voorstel-Wendelaar
zekere gematigde onverschilligheid te be-
trachten, een parlementair monstrum, voor
een zaak van zo matige omvang naar zulk
een middel te grijpen.

En dan schept het naar onze mening
een hoogst ongelukkig precedent hier
een enquête toe te staan. Deze dient ge-
reserveerd voor zeldzame gevallen van
algemene orde.
Meent men dat de minister in deze niet

afdoende heeft geantwoord, niet volledig
op de hoogte was of kon zijn, zelf nieuwe
gegevens 'kan heblben gekregen, dan be-
wandele men de gewone weg der nor-
male middelen. En het Kamerlid ver-
mijde de zaak mee op te blazen tot bui-
ten alle proporties.

Er is tenslotte nog 'een mogelijkheid:
De minister van Justitie zou zelf herope-
ning van de behandeling 'kunnen vragen.
De heren Wendelaar en Rost van Tannin-
gen zouden dan nogmaals aan !het woord
kunnen komen. En de K3JIner ware nog
beter ingelicht alvorens de eventueel ge-
handlhaafde interpellatie-aanvrage te
moeten toestaan of afwijzen.
Wij willen deze mogelijkheid slechts

aanstippen. Zij zij volkomen aan den
minister ter !beoordeling en beslissing
overgelaten.

Het H bid. meent, dat het ten zeerste
aanbeveling verdient, dat, als tot het hou-
den van een enquête besloten wordt, de be-
treffende parlementaire commissie zo
r u i mmogelijk worde samengesteld.
"Volgens onze mening is er zelfs geen

enkel bezwaar, dat in een dergelijke com-
missie a 11 e f r act i e s vertegenwoordigd
zouden zijn."

DUITSLAND NIET TER WERELD.
TENTOONSTELLING ~AN NEW-YO_

Kost te veel geld

De Duitse ambassadeur te Washington
heeft aan de Amerikaanse regering doen
weten, dat Duitsland om fi\lanciële redenen
niet zal deelnemen aan de internationale
tentoonstelling te New-York in 1939.
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Het "Utrechts
Nieuwsblad" en Oss
Met welke mentaliteit het U t r e c hts

N i e u w s b Ia d bezield is, bewijst wel de
wijze, waarop dit blad in zijn nummer van
gisterenavond o.m. het voorstel-Wendelaar
tot een parlementaire enquête bespreekt.

"De heer Wèndelaar heeft thans de
eerste stap gedaan om het recht van
enquête in practijk te brengen. 0 f-
sc h 0 0 n. het zee ron z eke ris", -
aldus het U t r e c hts N i e u w s b I ad
- "of zulk een enquête de noodzakelijke
klaarheid in de affaire-Oss zal brengen,
moet het gewaardeerd worden dat de
Kamer wakker wordt en zich ernstig
gaat beraden over de vraag of thans
niet het ogenblik gekomen is om,
desnoods met st r a ï r e m idd e-
1e n een einde te maken aan de onbe-
vredigdheid van's volks rechtsgevoel
na de blijkbaar wel zeer o n v o l-
led ig e en 0 n j u i s t e i n Ii c h t in-
g' en, door minister Goseling verstrekt.

Deze opmerking bevestigt, dat men in
die 'krlng het volkomen gemunt heeft op
den minister, terwijl daarbij het resultaat
der parlementaire enquête op voorhand als
.,zeer onzeker" in twijfel WOldt getrokken.

Hierudt blijkt, dat men de lieden als den
schrijver van dit fraais toch niet zal kun-
nen voldoen en 't bevestigt onze opvatting,
dat de Kamer uit zelfrespect niet anders
kan doen dan haar goedkeuring te enthou-
den aan het voorstel-wendelaar.

Wij stellen hierbij vast, dat het
U t r e c hts N i e u w s b I a d, dat zo
snoeft over "zeer onvolledige en onjuiste
inlichtingen" tot heden tot a a I i n g e.
b rek e is gebleven zich te rechtvaardigen
over wat door ons, - alsook door het D. v.
N. B. - gesohreven werd om de aperte
onjuisthei:d van zijn voorlichting aan te
tonen.
Anderzijds stellen wij tot onze voldoening

vast, dat men in steeds breder kring het
ware karakter van dit blad onderkent.

Over voorltchting gesproken.
In haar nummer van gisteren de jongste

raadszitting der gemeente Oss besprekend,
schrijft het U t r e c hts N i e u w s 'bIad:

"Het verbaast ons niet dat de raad en
de heer Ploegmakers over de "activiteit"
van de gemeentepolitie maar hebben g <!-
zwe gen. Van die politie, die de slap-
heid zelve is, is de heer Ploegmakers het
hoofd".

Men moet maar durven!
Over de activiteit der gemeentepolitie

werd volgens dit Utrechtse bla:d gezwegen.
Dat is weer een volkomen verdraaiing

der feiten.
Het was met name de sociaal-demo-

era a t 'de heer Pulles, die volgens het let-
terlijke verslag der raadszitting het vol-
gende betoogde: ' ' I

"Vee 1 0 n ver die n dec r i'tI; k i
is den burgemeester als hoofd
van de politie en ö ö k de g e-
meentepolitie naar het hoofd'
ges Ii n g e rd. Doch, mijnheer de voor-
zitter, ik heb in de pers van vandaag
toch nog iets goeds gezien. Nu doel ik in
hoofdzaak op de arrestaties. Er zijn er
heel wat verricht. De laatste arrestatie
heeft heel wat stof doen opwaaien. Meer-
malen zijn hier mensen gearresteerd, die
wegens hun onschuld of wegens gebrek
aan bewijzen weer moesten worden vrij-
gelaten. D oor d e gem een t e-p 0 Ii-
tie zijn geen a r r e s t a t ie s ver-
I' i c h t, die n a die non g e g I' on d
b l ek e n. Daar is niets van ge-
z e ,gd. Maar toch rij"t bij mij de vraag,
waarom nu zoveelophef gemaakt van
de laatste arrestatie; waarom gebeurde
dat vroeger niet, ook niet over de behan-
deling, neen, laat ik zeggen de mishan-
delingen van mensen, waarvan de sporen
later te zien waren. Ik hoop dat het pu-
bliek, als het weer gebeurt, dezelfde be-
langstelling zal tonen als nu bij deze
kwestie:"

Van dit alles vermeldt het Ut r e c hts
N'i e uw s b I a d niets, integendeel, het
blad schrijft er maar op los: "over de actio
viteit van de gemeentepolitie werd ge-
zwegen".

EERSTE KAMER

Na turalisatie-ontwerpen

MR. VAN VESSEM TEGEN TOE-
LATING VAN "VOLKS-

VREEMDE" ELEMENTEN

De Eerste Kamer heeft gisterenmiddag
een vergadering van anderhalf uur gehou-
den ter behandeling van een aantal natu-
ralisatie-ontwerpen, van de wijziging van
enkele artikelen van de wet op de rechter-
lijke organisatie en van wijziging der wet
betreffende ,de evenredige vrachtverdeling
in de binnenscheepvaart.

Aan het laatste ontwerp werden ettelijke
minuten gewijd, aan het tweede niet één,
en de overige tüd namen de naturalisatie-
ontwerpen in beslag. Trouwens niet voor
de eerste keer. De heer Van Ve sse m
(N.S.B.) hield weer een van zijn bekende
redevoeringen over de naturalisatie van
"volksvreemde" elementen, waarmee hij de
Joden bedoelde.
Een paar leden kwamen daartegen op;

de minister van Justitie zette nog eens zijn
bekende standpunt uiteen, de heer Van
Vessem repliceerde. Ten slotte werden de
naturaltsatle-ontwerpen aangenomen, met
aantekening dat de fractie der N.S.B. te·
.gen was. •

LEGERMANOEUVRES
Naar wij vernemen zullen onder lelding

van den commandant van het veldleger lui-
tenant-generaal baron Van Voorst tot
Voorst dit jaar de grote legermanoeuvres
in de Betuwe worden gehouden en wel van
26 tot 29 September a.s,

Bestrijding van de werkloosheid'

Plan van oud ..minister
Gelissen

VRIJWILLIGE LOONSVERLAGING
TEN BEHOEVE VAN NIEUWE

WERKKRACHTEN

Naar de Tel verneemt, zal oud-minlster
prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen, directeur
van de Stroomverkoopmaatschappij in Lim-
burg' na verkregen goedkeuring van zijn
commissarissen in zijn bedrijf een plan tot
uitvoering brengen, dat beoogt de werk-
loosheid te bestrijden.
Prof. Gelissen wü een vrijwillige salaris-

en loonsverlaging vragen, en voor het uit
dien hoofde vrij komende geld nieuwe em-
ployé's te werk stellen.

Dit moet niet als een op zichzelf staand
geval gezien worden - het ligt in de be-
doeling van den oud-minister, de gehele
Nederlandse industrie te bewegen, dit sy·
steem te gaan invoeren.

"Wanneer wij," aldus prof. Gelissen, wien
het blad ten aanzien van zijn 'plannen om
nadere inlichtingen vroeg, "de werkloos-
heid in Nederland willen bestrijden' dan
zullen alle Nederlanders die werk hebben
zich opofferingen moeten getroosten. Opof-
feringen zowel in de vorm van geld als in
de vorm van arbeid.

Indien ik een lijst opstel van alle plan-

doorgevoerd - ik heb hiervan studie ge-
maakt en de resultaten hiervan hoop ik in
een rapport neer te leggen - dan zouden'
op die manier 120 à 150.000 werklozen van
de straat gehaald kunnen worden.

Bezwaren?

Nu weet ik heus wel, welke oppositie ik
zalondervinden. Ongetwijfeld zullen ver-
schillende industrieelen mij toevoegen: :
Maar in mijn bedrijf k' a n dat niet. Mijn"
bedrijf is z6 goed georganiseerd, dat het
eenvoudig niet mogelijk is iemand te ont-,
slaan of iemand aan te nemen.
Is het wel zo. Ieder Nederiands bedrijf

is "to the bottom" gerationaliseerd. In
ieder bedrijf zijn mensen, die z6 hard wer-
ken, dat er best een mannetje naast gezet
kan worden. In ieder bedrijf zijn nieuwe
mogelijkheden - mogelijkheden, die wel-
licht nu niet verder onderzocht WOorden,om-
dat ieder zijn werk heeft en zijn tijd drin-
gend nodig heeft. Wie weet, welke moge-
lijkheden zich voordoen, als wij, door, zelf
iets op te offeren, mensen aan het werk,
zetten, die dankbaar zullen zijn, als zij
nuttig werk kunnen doen in plaats van tot
een soort beroepspauperisme te vervallen.'

Wij allen hebben hierbij een taak te ver-
vullen. En - zoals - ik al opmerkte - de
hoogstbetaalden moeten zich groter opoffe-
ringen getroosten dan de laagstbetaalden.
Wij moeten niet denken aan financiële ver-
betering - loonsverhoging dus - want een
dergelijke verbetering is gezien de felle
internationale concurrentie tegenover Ne·
derland, dat een handelsomzet heeft van
bijna twee milliard gulden per jaar, vrijwel
onuitvoerbaar.

Wilt ge goed voor den dag komen met
Uw. nieuw costuum? Neemt dan het
beste: Neemt bij Kreymborg 'n Waar-
borg-Costuum.

nen, die er gemaakt zijn, alle voorstellen,
die gedaan zijn, om de werkloosheid in Ne-
derland te bestrijden, dan kom ik tot een
zeer indrukwekkende lijst," vervolgde de
oud-minister. "De bekendste recepten zijn,
voor zover mij bekend:

Bevordering van de industrialisatie.
Het verstrekken van exportpremies.
Het beschikbaar stellen van exportere-

dietgaranties.
- Het "uitsmeren" van de arbeid. me
werknemers' die in dienst zijn, in dienst
houden, onafhankelijk van de vraag, of er
voor hen in het betreffende bedrijf voldoen-
de werk is).
Beperking van vrouwenarbeid.
Het uitvoeren van openbare werken.
Het verkorten van de werktijd.
Werkverschaffing.
In wil geenszins zeggen, dat al deze plan- I

'nen gefaald .hebberï; 'ik ben zelfs overtuigd,
.dat deze plannern..speciaal het verstrekken ~
van exportpremies en het laten uitvoeren
van openbare werken, alle steun verdienen.'
Zo zou ik, wat de kwestie van de openbare
werken aangaat, er op willen wijzen, dat,
op een enkele uitzondering na, onze ver-
keerswegen in Nederland te smal zijn. Ik
zou er op willen wijzen' dat wat bruggen
aangaat, ons land nog steeds stiefmoeder-
lijk bedeeld is; zo heeft Rotterdam één
brug en krijgt het er één tunnel bij, terwijl
Keulen over vijf bruggen de beschikking
heeft.

Onvoldoende
Intussen is hetgeen tot dusver beproefd

en ondernomen is onvoldoende, oordeelt
professor Gelissen.

Ik heb nu een plan uitgedacht, dat ik
allereerst in mijn eigen bedrijf in toepas-
sing hoop te brengen en waarvan ik hoop
dat het in wijde kring navolging zal vin-
den.
Ik koester, en dat wil ik uitdrukkelijk

vaststellen, niet de illusie, dat ik hiermee
a I I e werklozen van de straat krijg, maar
ik heb wel de overtuiging, dat dit plan 120
à 150.000 werklozen weer in het productie-
apparaat kan inschakelen.
In' het kort gezegd, komt mijn plan hier-

op neer, dat ieder, van hoog tot laag, die
werkzaam is in een industrieel bedrijf, af-
stand doet van een gedeelte van zijn Inko-
men.

De hoogstbetaalden laten meer vallen
dan de laagsten; procentueel stel ik 'mij dit
z6 voor, dat directeuren' genoegen nemen
met een vermindering van bijv. 10 pct. en
de laagstbetaalden met een vermindering
van 2 pct. Gemiddeld zou dit dus neer'ko-
men op een verlaging van 5 à 6 pct. Om
nu mijn bedrijf als voorbeeld te nemen: wij
verlonen ongeveer f 500.000. Een dergelijke
vrijwillige verlaging zou dus neerkomen op
rond f 30.000. Voor die f 30.000 kan ik in
dienst nemen 15 mensen ad f 2000 per jaar
of 20 mensen ad f 1500 per jaar.
Indien dit over het gehele land wordt

DE DOOP VAN PRINSES HEATRIX
De route van de stoet

Behoudens mogelijke wijziging zal de ko-
ninklijke stoet bij de doopplechtigheid van
prinses Beatrix in Den Haag op 12 Mei zich
langs de volgende weg naar de Grote Kerk
begeven: van het paleis Noordeinde, de
Paleisstraat, de Oranjestraat, de Park-
straat naar de Kneuterdijk en van daar
over Buitenhof, Oravestraat, Groenmarkt,
Riviervismarkt naar de kerk.

KONINGIN BEZOEKT HET PRINSELIJK
PAAR

Gisterenmj,ddag heeft de koningin een
bezoek gebracht aan prinses Juliana en
pnins Bernhard te Soestdijk. Hare Maje-
stelt keerde na de thee per auto 'naar het
I~p.~;terug. ,,,,..,~;r ""NAP

DE 'iNLEUWSTE· SPIDLMNGtiEJN lHET -
UITG EVIDRSBIDDRIJF

Naar aanleiding van de allernieuwste '
spelling, die thans weer door minister Slo··
temaker dreigt ingevoerd te worden, heeft
Ons N oor den contact gezocht met
enkele grote uitgevers op het gebied van
de schoolboekhandel en ook ander werk,'
die vooral in Groningen zitten.
Op de vraag op hoeveel schade men de'

invoering van de allernieuwste spelling I
voor het uitgeversbedrijf schatte, was het
eenstemmig antwoord: ,,0 n g eve e I' 20
m i I I i 0 en". En men voegde hieraan toe:
"I n v 0 e rin g van dit n i e uwe p Ia n
wordt voor het uitgevers!be-
d r ij fee n I'amp" .
Op welke gronden, zo zei de firma Noord-

hoff, is het billijk, mij ter wille van de per-
soonlijke opvatting van minister Slotema-
ker te dwingen, een schadepost te nemen
van tienduizenden guldens? Men noemde
de naam van een betrekkelijk jong bedrijf,
dat een schadepost van f 18.000 zou moeten
lijden als het plan Slotemaker doorging.

VRAAGSTUKKEN OP BELASTING·
GEBIED

Adviserende commissie
De regeringspersdienst meldt, dat bij be·

schikking van den minister van Financiën
is ingesteld een commissie, aan welke is
opgedragen den minister te adviseren aan-
gaande verschillende vraagstukken op be-
lastinggebied.
Voorzitter der commissie is de heer C. W.

Bodenhausen, oud-vice-president van de
, Raad van Nederlands-Indië te Baarn.

ONS BIERVIDRBRUIK
Van 42 tot 14Vz liter per hoofd der

bevolking gedaald

Het bierverbruik in ons land bedraagt
thans nog maar 141,.2liter per hoofd der be-
volking tegen 42 liter bij het begin dezer
eeuw. In Duitsland is het jaarlijks verbruik
59 liter per hoofd en per jaar, in Engeland
60, in België zelfs 173.
De bieraccijns is van 16 millioen in 1930

tot circa 8 milhoen thans gedaald.

M en schrijft: Wi] vragen
eens te zijn met de heren Wende-
laar en Joekes, die zich door's mi-
nisters antwoord inzake de inter-
pellatie-Drop ten volle bevredigd
hadden verklaard.

De heer Van Bolhuis herhaalt
dus hetgeen hij veertien dagen en
Ianger geleden reeds in de N. R.
C t. had geschreven.

Dit is normaal. Maar mr. Van
Bolhuis vertelt ook wat "sinds jaar
en dag wordt gefluisterd" en wat
".men verzekert", daarbij een "par·
tijgenoct" van den minister en
"roomse districtscomrnandanten
van de rijksveldwacht" in op-
spraak brengend.

Lijkt dit niet veel op achterklap,
en moest de heer Van Bolhuis zich
niet te goed achten om zich tot
tolk te maken van praatjes, die hij
als Kamerovemichtschrijver, dunkt
, ons, niet graag voor zijn rekening
zou nemen?

Een zaak die sterk staat be-
hoeft niet door fIuisterpraatjes te
worden geschraagd.

"ieer b e voo r ree h til

In een politieke rede heeft
het anti-revolutionnaire Kamerlid
Schouten, de moeilijkheden van
deze tijd, ook op het terrein der
werkloosheid schetsende, desniet-
temin Nederland nog een zeer be'
voorrecht land genoemd.

Men fluistert, men
verzekert ....

Aan den hoofdredacteur van de
V I' ij hei d is - zo lezen wij in
dat blad - de vraag gesteld, hoe
hij oordeelt over al hetgeen zich
te Oss heeft afgespeeld.

Die vraag had niet behoeven te
worden gesteld: iedereen wist en
weet, hoe bedoelde hoofdredacteur
over de zaak oordeelt. Deze hoofd-
redacteur toch is mr. J. J. van
Bolhuls. de Kameroverzichtschrij-
ver van de N. R. Ct., die in zijn
overzicht van 8 April zeer duidelijk
had te verstaan gegeven het n iet

VAN HIEl
Hoewel het congres van de S.D.A.P. tij-

dens de Paasdagen niet zo buitengewoon
belangrijk is geweest en wij zelfs de vroe-
gere wereldschokkende leuzen hebben moe-
ten missen zijn er toch wel enige dingen
gezegd, van belang er op te' wijzen.
Dat er principieel endenscheid is om-

trent de republikeinse en de monarchale
staatsvorm, is op zich zelf heel belangrijk,
maar ook begrijpelijk. Heeft men niet ja-
ren lang bestreden, om het niet sterker te
zeggen, het feit, dat wij een vorstenhuis
bezitten? Het spreekt dus vanzelf, dat de
volgelingen niet zo vlug overstag kunnen
gaan, als zulks met 'de partijleiding het ge-

val is. Wij hebben het ook kunnen merken
bij de behandeling van de Defensiewetsont-
werpen, welke enige maanden geleden in
het parlement behandeld werden, dat ook
te dien aanzien in de boezem van de
sociaal-democratische Kamerfractie princi-
pieel verschil bestaat; dat is natuurlijk heel
iets anders dan verschil van vorm of van
tempo inzake de kwestie der landsverdedi-
ging.
Wat ons verder heeft getroffen is de

kwestie van de verdediging der demoera-
tie. In de verslagen vinden wij o.a., dat de
voorzitter der soc.-dem. Tweede Karner-
fractie, ir. Albarda, op het congres ver-
klaarde: "maar als de katholieken geen
bondgenoten kunnen zijn in de strijd om de
de~ocratie, wie kan het dan wel zijn?" Dit
klinkt toch wel even anders dan destijds
in de Kamer, toen de anti-revolutionnairen
als echte democraten gesteld moesten wor-
den tegenover de katholieken.
Inderdaad beschouwt de R. K. Staatspar-

tij in ons land zich als een democratische
partij en dat zij dat is blijkt voldoende uit
haat Program en haar Beginselverklaring.
Overigens hebben wij het "Rapport omtrent
wijziging van ons staatsbestel". Daarin be-
antwoordt de commissie de vraag: hoe zijn
herstel en zuivering van de geëigende taak
en functie van de volksvertegenwoordiging
in de democratische staat te bereiken?
Twee middelen worden genoemd, waar-

van wij het tweede nog even noemen:

"Gezondmaking en ordening van het
eigenlijke staatkundige leven, waaronder
wordt verstaan de georganiseerde me-
dewerking van het volk aan de algemene
wetgeving, wellee de belangen van de
Staatsgemeenschap in haar geheel raakt
en de controle 'op het centrale bestuurs-
beleid."

Hieruit blijkt onze democratische inslag,
en 'het spreekt vanzelf, dat de katholieken
zich daarbij zullen laten leiden door hun

}evelf,~,~m~ch?_lf'Yil)g•. Al ons <foen, en ._Iatell
hebben wij te toetsen aan de: zedenwetten,
W;;j;Rt~e gelden niet alleen voor '(JRs-'per·
soonliJke leven, maar ook voor het openbare
leven, derhalve ook op sociaal-economisch
en staatkundig terrein.
Hieruit vloeit niet voort, dat wij de de-

moeratle als een soort dogma beschouwen,
maar wel, dat, als wij b.v, de parlementaire
demoeratie een vorm van staatkunde ach-
ten, welke de meest juiste is, wij ons daar-
bij laten leiden door onze katholieke levens-
beschouwing.
Zoals ook ons Algemeen Staatkundig

Program vermeldt, beschouwen wij de
Staat en de Kerk als een volmaakte, op
haar terrein hoogste en onafhankelijke
maatschappij. In het nastreven harer doel-
einden, die van hoger orde, van bovenria-
tuurlijk karakter zijn, mag de Kerk derhal-
ve niet gehinderd worden door de Staat.

De democratische R. K. Staatspartij stelt
zich op dat standpunt, omdat haar leden
die levensbeschouwing aanhangen, maar
daarom is de R. K. Staatspartij niet een
kerkelijke partij.

Wie met de R. K. Staatspartij te maken
krijgt, heeft niet te doen met de katholieke
Kerk, maar slechts met lidmaten van die
Kerk, die menen op staatkundig terrein de
katholieke beginselen tot grondslag te
moeten nemen.
Daarom spreekt de Kerk zich ook niet

NIEUWE GEDEPUTEERDE VAN
OVERIJ'SEL

De heer Tellegen

De Staten van Overijsel hebben met 33
van de 45 stemmen als opvolger van wijlen
den heer H. J. Schoemaker (kath.) te De-
venter tot lid van Gedeputeerde Staten ge-
kozen den heer R. J. J. H. Tellegen (kath.)
te Zwolle.
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Onder meer dan één opzicht
dit inderdaad het geval. Maar (
"zeer bevoorrechte" land heeft d
ook ten volle de plichten te VI

staan, die zulk een positie ople

Zeer bevoorrecht heeft geen 2
wanneer het slechts van toeps
sing kan zijn op een betrekker
kleine groep. Zeer bevoorrec
moet niet een volksdeel, maar h
volksgeheel betreffen.

Wanneer minstens een milliet
zielen (bij 400.000 werklozen zi,
deze toch stellig betrokken) hi
lot ellendig en rampzalig noeme
al worden zij voor de hongerdoe
gevrijwaard, dan is "zeer bevoo
recht" alleen verantwoord als 2
les in het werk wordt gesteld 0,

de gesel der werkloosheid in 'h
vigheid te doen afnemen.



Over de zaak-Oss het volle
nog niet opgegaan

licht

Aldus de Memorie van Toelichting tot het voorstel van den
heer Wendelaar inzake het houden van een

enquête. - Interpellatie-Drop gaf
geen voldoende klaarheid.

Niet gehééle waarheid
vernomen

Welke getuigen of deskundigen
zullen worden gehoord?

ZWIJGPLICHT VAN DE
MARECHAUSSEE

Iweten te halen van wat er volgens dit artikel
in de "N. R. Crt.", dat een zeer betrouwbaren

, indruk maakt, toch wel in zat?
Wat het geval van den dusgenaamden ban-

kier betreft, geeft de minister een uitvoerige ,
uiteenzetting over de huiszoeking, maar over '
de verantwoordelijkheid voor de gevangen-
neming en -houdlng wordt zeer weinig gezegd.
BU het hooren kreeg men den indruk of de be-
trokken wachtmeester der marechaussee, in
ddt geval een vrijwel door niets gemotiveerde
aanhouding had gedaan en dat de justitie hem I
dan ook, zoodra haar het ongemotiveerde van
de aanhouding gebleken was, terstond weer
had losgelaten, waarop de minister mededeelt,
voor welke onbenullige feiten deze man ge-
arresteerd was.

Schuld althans niet alleen bij
marechaussee.

Blijkens het door cte\ll heer Wende-
laar bij de Tweede Kamer ingediende
voorstel tot het houden van een en-
quête omtrent de opdracht van den
minister van Justitie tot onthouding'
van opsporingsonderzoek door de bri-
gade Oss <lel' KOiIliinklijkeMarechaus-
see wordt voorgesteld een onderzoek in
te stellen naar:

1. De juiste toedracht van de feiten, welke
Q€n minaster van Justitie geleid hebben tot
zijn telegraftsche opdracht aan den procureur-
generaal bij het G€reohtshof te 's-Hertog en-
!bosch om aan den betrokken divisiecomman-
dant der Kon. Marechaussee namens hem
mede te deelen, dat de brigade Oss zich tot
nader order, behoudens uitdrukkelijken last
van dien procureur-generaal, te onthouden
!heeft van ieder opsporingsonderzoek.

2. De vraag, of de mtnäster bevoegd was
deze opdracht te geven en zoo ja, of er vol-
doende aanleiding voor den minister was QIIll

met zooveel spoed een zoo ongebruikelijken
en ingrijpenden maatregel te nemen.

Leest men nu nog eens rustig na in de han-
delingen, wat de minister precies gezegd heeft,
en gunt men zich den tijd om over elk woord
na te denken in verband met de dwingende
voorschriften der wet, dan begrijpt men, dat
in werkelijkheid de schuld voor deze door den
minister als vrijwelongemotiveerde voorge-
stelde arrestatie niet ligt of althans niet alleen
ligt bij de marechaussee; immers, de bevoegd-
heid tot gevangenhouding reikt van de mare-
chaussee niet verder dan gedurende twee da-
gen; de zeven overige dagen, dat deze man
gevangen gehouden is, komen dus voor de ver-
antwoordelijkheid gedeeltelijk van den officier
van Justitie en voor het overige deel van den
rechter-commissaris. Als men dat bedenkt,
wordt het moeilijk aan te nemen, dat er voor
de arrestatle van dezen man zoo weinig reden
was als de minister het voorstelde.

Ook vraagt de heer Wendelaar of het na
lezing van hetgeen de mtnister heeft gezegd
over de kwestie betreffende de jeugdwerk-
loozenzorg en van hetgeen de "N. R. crt."
daarover schreef, nog wel billijk blijft om de
bedoelde arrestatte van twee jonge menschen
alleen aan de marechaussee te wijten.
Uilt het vorenstaande moge gebleken zijn,

dat het de vraag is of de Kam€:lrhaar voor-
loopig oordeel, dat ze over het gevalOss vol-
doende ingelicht was, bij nader inzien niet
moet herzien. Maar <laar komt nog iets anders
bij. De minister heeft het goedgevonden han-
g€ll1dedeze zaak den marechaussee nog eens
hun ~ij'gp':cht in te scherpen. Inderdaad be-
hoort de politie bij de vervulling van haar dik-
wijls zoo kiesche taak te kunnen zwijgen en
er IS geen bezwaar tegen, dat de minister haar
daaraan af en toe eens doet herinneren.

Maar in <lit geval heeft de zaak een onaan-
genamen biJsmaak; men heeft hier en daar
d~n indruk. gek~egen, <lat deze herinnering op
dit oogenblik mindar noodig was ter bescher-
ming van rechtma,tige belang-en van het pu-
bliek dan om de marechaussee te beletten zich
te verdedigen, De heer Wendelaar <le'll'kter
niet aan om te beweren, <lat de herinnering
met dat doel gegeven is, maar het is er wel
het resultaat .van. ~n ook <lat g~eft een gevoel
van onbevredigdheid: men kan zich den rechts-
staat nu eenmaal niet denken zonder een zoo
ruim mogelijk recht van verde<ligin'g voor
ieder, die wordt aangevallen,
. Ook in dit opzicht heeft de interpellatie-
Drop niet voldoende Jicht gegeven, niet vol-
doende Jicht kunnen geven.

Inderdaad blijkt - en men voelt dat
in ruime kringen van ons volk - over
de zaak Oss het volle licht nog niet
opgegaan. Gezien de diepte van de

In het voorstel is tevens vervat, dat als ge-
tuigen of deskundigen onder meer zullen moe-
ten worde:q_gehoord:

mr. E. L. M. H. baron Speyart van Woer-
den, procureur-generaal bij het Gerechtshof
te 's-Hertogenbosch;

J. van Selm, kolonel, inspecteur van het
t\Vapen<lel' Kon. Marechaussee;

de bij bovenbedoelde feiten betrokken sub-
stituut-officier van justitie bij de arrondisse-
menterechtbank te 's-Hertogenbosch;

de reohter-commissari:s voor strafzaken bij
die rechtbank;

de tegenwoordtge betrokken distrtctscom-
mandant der Kon. Maeechaussee, benevens
diens ambtsvoorganger;
, de wachtmeester der Kon. Marechausse De
Gier.

Aan de memorie van toelichting tot het
(Voorstel wordt het volgende ontleend:

Het verloop <lezer zaak in de Kamer is wel
!Zeer lbijiZondersnel geweest; en nu is vlug
werken prjjzenswaardig, mits de degelijkheid
er niet onder lijdt. Van de abnormale snelheid
in deze zaak, welke de voorsteller aanvanke-
lÏj'k mede bevorderd heeft, is echter achteraf
als bezwaar gebleken, <lat voor de leden der
iK8Jmerde tijd ontbroken heeft om - gelijk na
een schriftelijke voorbereiding van het debat
!het geval is - de argumenten van <lenminis-
Iter op haar volle waarde te toetsen.

Hoe het zi], de minister van Justitie toonde
lEich bereid den interpellant den heer Drop te
!beantwoorden en verschafte rzijnerzij<lsuitvoe-
rige inlichtingen, van welker degelijkheid de
lKamer zoo onder <lenindruk kwam, dat zij die
voldoende achtte. Daarmede had de zaak uit
!kunnen zijn en ze eou ongetwijfel<l ook uit ge-
weest zijn, wanneer de door den minister ge-
geven inlichtingen ook voor hen, die beter dan
de leden der Ka:mer op de hoogte van, de fei- ,
ten waren, afdoende geweest waren.

Maar het is gebleken, <lat de zaa:k niet uit
is; dat is in het openbaar gelbleken-door de re-
acties van een groot deel der pers op de be-
!handeling der Interpeltatle. Ook in <lit sta-
dium der zaak kan de voorsteller zijn instem-
ming niet geven aan able ontevredenheidsoe-
rtuigingen in de pers over's ministers inltch-
,tingen; integendeel, ook thans wil hij uitdruk-
!kelijk verklaren, dat er daarlb,ij uitlatingen
!Zijn,waarmede hij zich geenszins kan vereen i-
gen.

Maar daar-tegenover wijst hij er op
dat in 'Verschillende serieuze bladen zeer
gereserveerde artikelen hebben gestaan,
waaruit men den indruk krjjgt, dat der
Kamer en, naar men mag aannemen,
ook den minister zeer belangrijke in-
lichtingen onthouden zijn, volgens die
!bladen heeft de Kamer wel de waarheid
vernomen, zij het een soms misschien
eenigszins gekleurde waarheid, maar
!heeft zij toch niet de geheele waarheid
vernomen.

Geen rechtvaardig oordeel
mogelijk.

Het ,is voor de leden der Kamer in dit sta-
dium der zaak vrijwel onmogelijk, te beoor-
deelen in hoeverre dat al dan niet juist is.
:Maar de voorsteller acht het nuttig, mede te
!deelen, dat hij en - naJar hem bekend is -
verschillende andere leden der Kamer ook bui-
ten de pers om van 'zeer utteenloopende ziJden
!berichten hebben gekregen, volgens welke de
Kamer inderdaad niet voldoende van de feiten
op de hoogte zou zijn geweest om zich een
rechtvaardlg oordeelover het gebeurde te Oss
te kunnen vormen.

De heer Wendelaar laat dan eenige voor-
!beelden volgen van punten uit de tnltchtingen
<van <len minister, welke te midden van een
groot aantal andere gegevens voor den hoorder
in de Kamer overtuigend en afdoende klonken
en welke desniettemin den aandachtig en, rus-
tigen lezer der Handelingen, in het bezit van
een aantal toeJi.chtingen in de pers, doen twij-
felen of de feiten inderdaad wel voldoende'
vaststaan.

Na een citaat van den minister over zijn
besluit de opsporingsbevoegdheid tijdelijk stop
te zetten, stelt de heer 'Vendelaar daartegen- I
over een gedeelte van een artikel van de
;,Nieuwe Rotterdamsche Courant" van 12 I
Aprtl en vraagt dan: !

Zou ik de eenige zijn, die niet aanstonds
.nes uit de woorden van den mdnist;er'·heeft'

heerschende ontstemming, ook in vol-
komen rustige en beheerschte deelen
der bevolking, zou de voorsteller het
ernstig betreuren, wanneer de Kamer
deze ontstemming zou laten voortwoe-
keren. Het vertrouwen van ons volk
in den rechtsstaat is geschokt en dat
moet zoo spoedig mogelijk hersteld.
Er is hier een roep om recht, waaraan
gehoor gegeven dient te worden.

Maar daar komt nog meer bij. Het geval
Oss wordt door velen terecht of ten onrechte
- de heer Wendelaar houdt zich daarbuiten
_ beschouwd als een toetssteen voor het
,parlementair-democratische systeem. Als
overtuigd voorstander daarvan acht .hij het
noodzakelijk, dat de Kamer doet wat m haar
vermogen is om de goede werking daarvan
te bevorderen. De doofpot moge het attri-
buut zijn voor andere systemen; het onze
blijve gekenmerkt door de behandeling van
Zelfs de moeilijkste zaken in het volle licht
der openbaarheid.



Het voorstel...Wendelaar tot een
enquête inzake Oss.

Blijkens het door den heer Wende-
laar bij de Twe-e,,1l2Kamer ingediende
voorstel tot het houden van een en-
quête omtrent de opdracht van dim mi-
nistier van Justdtie :tut onthouding van
opsponngsonderzoek doo, de brägade
Oss der K;oninklijke Mare cha ussee
wordt voorgesteïd een oneerzeek irn te
stellen naar:

1. De juiste toedracht van die fleilten,
welke den mintster van Justdtie ge-
leid hebben tot zijr. telegrafische
opdracht aan den procureur-generaal
bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch
om: aan den betrokken divisieoomman-
dant der Kon. Marechaussee namens
hem mede te deelen, dwt doebrigade Oss
zich tot nader order, behoudens uitdruk-
krelijken last van dien procureur-gene-
raal. te onthouden heeft van ieder op-
sporingscnderzoek,

2. 'de vraag, of de minister bevoegd
was deze opdracht te geven en, zoe ja,
of er voldoende aanleiding voor den
minister was om met zooveel spoed een
zoo ongeibruikelilken en i'rw;.rilpe,nd!en
maatregeä te nemen.

In het voorstel is tevens vervat, dat
als getuigen of deskundigen onder
meer zullen moeten worden gehoord:
mr. E. L. M. H. baron Speyart van

Woerden, procureur-generaal bij het
gerechtshof te 's-Hertogenbosch,
J., van Selm, kolonel, inspecteur van

het wapen der Kon. Marechaussee,
de bij bovenbedeelde feiten betrok-

ken substituut-officier van justitie bij
de arrondissementsrechtbank te 's-
I1el:togenb05ch,

de rechter-eommtssarls voor straf-
zaken bij die rechtbank,

de tegenwoordige betrokken dis-
trictscommandant der Kon. Mare-
chaussee, benevens diens ambtsvoor-
ganger,
de wachtmeester der Kon. Ma-

rechausee de Gier.

Aan de memorie van toelichting tot
het voorstel wordt helt volgende oot-
leend.
Het verloop dezer zaak in de Kamer

is wel Z€€Il' bijzonder snel geweest. En
nu is vlug werken prijaenswaarddg, mits
de degelijkheid er nL8Jtonder lijd't.

De minister van Justitie toonde zäch
bereid den interpellant, den heer Drop,
te beantwoorden en verschafte zijner-
zijds uitvoerlge inlichtingen, van wel-
kei' degelijkheid de Kamer zoo onder
den Indruk kwam, dat zij die voldoende
achtte. Daarmede had de zaak. uit
kunnen zijn en ze zou ongetwijfeld ook
uit geweest zijn, wanneer de door den
minister gegeven mlächtingen ook voor
hen, dte beter dan de leden der Kamer
op de hoogte van de feiten waren, af-
doende geweest wa.ren.
De voorsteller wijst er cLam op, dat in

verschillende serieuze bladen zeer gere-
serveerde artik.elen nebeen gestaan,
waaruit men diEmmdruk luijgt, dart del'
Kamer en, naar men mag aannemen,
ook den mintster zeer belangoJ:ijke in-
lichtingen .mthouden zijn.
De voorsteller acht het verder nut-

täg, mede te deelen, doa;thij en verschü-
lende andere led-en der Kamer ook bui-
ten de pers om van zeer urteenloopende
zijden berichten hebben gekregen, vol-
gens welke de Kamer inderdaad niet
voldo-ende van de feiten op de hoogte
zou zijn geweest om zien een rechtvaar-
dig oordeel over het gebeurde te Oss
te kunnen vormen.
De heer Wendelaar Iaat dan eemge

voorceelden voïgen,

Wie gehoord zouden
.moeten worden.

Wat het geval van' den dusgenaam-
den bankier betreft, geert rue minister
een uttvoerige uiteenzettjng over de
huiszoeking, maar over de verantwoor-
delijkheid voor de gevangenneming en
-houding wordt zeer weinig gezegd,
Ook vraagt de heler Wendelaar. of het

nog wel billijk blijft, om de arrestatie
van twee [onge menschen bij de jeugd-
werkloozenzorg alleen aan de mare-
chaussee te wijten.

De zwijgplicht.
Maar daar komt nog iets anders bij.

De minister heeft het goed gevonden
hangende deze zaak den marechaussees
nog eens hun zwijgplicht Ln' te scher-
pen, Inderdaad behoort· de politie bij
de vervulling van haar dikNijlr zoo
kiesene taak' te kunnen 'zwijgen en er
is geen bezwaar tegen, dat de minister
haar daaraan af en toe eens doet
herinneren.
Maar i:n dit geval aeert de zaak een

onaangenamen bijsmaak. Men heeft
hiler en daar den indruk gekregen, dat
deze herinnering op dit oogenbläk min-
der noodig' was ter bescherming van
rechtmatige belangen van helt publiek
dan om de marechaussee te beletten
zich te verdedigen. De heer Wendelaar
denkt er niet aan om te beweren, dat
de herinnering .net dat doel gegeven is,
maar heit is er wel. het resultaat van
Inderdaad blijkt - en men voelt dat

in -ruime kri-ngen van ons volk - over
de zaak-Oss het volle HcM nog niet op-
gegaan. Gezien de diepte van rue heer-
schande cntstemming, zou de voorstel-
ler het ernstig betreuren, wanneer de
Kamel" deze ontstemming zou laten
voortwoekeren. He:t· ves-trou wen van
ons volk in dien re,chltshat is geschokt en
oot moet zoo spoedJI[, ,mogelijk her-
steld.
Mawr daar komt nog meer bij. Het

geval-Oss wordt door velen beschouwd
als een toetssteen voor het parlemen-
tair-democra tisc ~J systeem. Als' over-
tuigd voorstander daarvan acht hij het
nocdzakelljk, rtat de Kamer doet wat
in haar vermogen is om de goode wer-
king daarvan te b-evorderen. De doof-
pot moge hert; attrlbuut zijn voor an-
rue,ro systemen, Het ;)HZé blijve geken-
merkt door dISbehandeling van zelfs de
moeilijkste zaken in het volle Hcht der
openbaarheid,



et katholieke Oss en het
protestantsche Eethen.

Het dagblad van de N.S.B. laat in zijn anti-
katholieke kaarten kijken.

Het dagblad van de-N.8·B. is van leer
getrokken tegen een vingerwijzing van
ons in de richting van gezagsdra gers van
protestantschen huize, wier reputatie
niet onbesmeurd is gebleven. Wij hebben
nadrukkelijk opgemerkt, dat het niet on-
zoe bedoeltng was om noodeloos op die
dingen nader in te gaan, doch wilden
ons vermoeden uitspreken, 'lat door ze-
kere bladen deze dingen breed zouden
worden uitgemeten, wanneer er over ka-
tholieke rnagistraten dergelüke geruch-
ten liepen. Trots deze nadrukkelijke ver-
zekering speurt" het Nationale Dagblad"
in onze uitlating een listágherdje om de
aandacht van Oss af te leiden.
Gaarne wülen wij het blad deze ach-

terdochtige meening laten, doch wij moe-
ten er onzen oprechten spijt OVer uit-
drukken, dat een redactie, cae· steeds
voor de nationale eer zegt OP te komen,
zoo weinig. goeden .smaak heeft getoond

I door aan het door ons be10elrie geval een
volmaakt overbodige ruchtbaarheid te

I
geven. Overbodig omdat de bevoegde in-
stanties wel degelijk op de Lt,ogte Zijn
van hetgeen in het betrokken dorpjer IDethen:is voor gevallen.

I
Nu het N.S.B.~bladde zaak echter aan

de groote klok hangt om het uit te spe-
len tegen ons blad en tegen.... de pas-
toors van Oss, mogen wij niet Ian ger net
zwijgen toepassen, dat in normale OÓl.-
standigheden . tegenover een pijnlijk ge-
val als dit niet meer dan fatsoenlijk zou
zijn.
Vooreerst dan willen Wij met de tetter,

aantoonen, dat er . niets waar is van de
bewering, dat een redacteur van ons blad
in het betrokken dorp op speurtocht is
geweest naar "sensatie-copy". Een blad,
dat het met de voorlichting van zijn le-
zers ernstig neemt, heeft andere zorgen,
dan te zoeken naar sensatie. Redactie-
leden van het N.S.B.~blad zijn per auto
op onderzoek uit geweest en zij kraaien
het uit van plezier, omdat zij "toevalli'
gerwijs" terecht Zijn gekomen bij den-
zelfden persoon, die ons aan onze in
Ilchtlngen zou hebben geholpen. De hee-
ren zullen er wellicht van staan te kij
ken, wanneer zij hooren, dat wij geens-
ZIns bij den betrokkene op mrormatie
waren geweest. Voor zoover '.I,ij meen-
den in deze inlichtingen te moeten in-
winnen, helbben wij dit gedaan bij de
geestelijke overheid Van 't dorpjf Wan-
neer de redactie van ,.het Natlonale Dag-
blad" meent hieraan te moeten twijfe-
l~?, dan weet zij thans. het adres waar
ZIJ zich van den werkelijken gang van
zaken kan vergewissen. Zij mI dan er-
varen, dat de ~aak zich als volgt heeft
toeg,edragen: uit de betrokken. gemeente
is ??S een !,dichtwerk" van zeer beden-
kelijk allooi toegekomen, waarin op een
beleedigende wij$ het geval van den
burgemeester werd Uitgesponnen. Wij I
hebben gemeend niet . beter te kunnen'
doen. dan den domlnè op de hoogte te
brengen en hem de poëzie te overhan-
digen. Uiteraard hebben wij oen domini'
de nadrukkelijke verzekering gegeverfÏ
dat het niet in onze bedoeling kon ligll
gen om een dergelijk schandstukjs voo.
publicatie te misbruiken. Voor deze be,'1
handeling van de kwestie was de geèste"
lijke leider van het dorp ons ten zeerste
dankbaar.
Wij noodtgen het N·S.B.-blad uit om de

waarheid van het bovenstaande eens te
controleeren en qaarna nog eens de
vraag te overwegen of het er ons om te:
doen was "sensationeele onthullingen'
te doen. I

Intusschen wor~t'" ~et dit geval noz I
eens. ,het bewijs geleverd, dat in het gee:.II
schrijf-van ;,het Nationale Dagblad" de
anti-katholieke terrdenz het ho~fdmotief'
vormt. Op SChandelijke wijze speelt men
het klaar om het gedrag van den protes.
tantscher burgemeester. wiens reputatie
door zijn misstappen besmeurd ts, ten
voorbeeld te. stellen. aan. . .. de pastoors
te Oss. De burgemeester van Eethen
"toonde den moed openlijk Zijn schuld
Voor God en de menschen te belijden",
het blad zou "een gelijke houcJ:ng toen
zeker ook van geestelijke leiders als de
pastoors van Oss' verwacht hebben." De-
ze aantijging is schaàmteloos en wij vra, \
gen ons af of het 'nog langer moet wor-I

den gedoogd, dat priesters. ronduit in 't
openbaar worden beschuldigd. Hier
wordt niet meer gespro'ren 0V.~'('"de ge-
ruchten" omtrent de geestelijke heeren
- de nooit bewezen en door de laagste
individuen in de wereld gestrooide ge-
ruchten! _ maar hier worden die ge-
ruchten als feiten aangedrend!
De redactie laat zich wat al te zeer in

de kaart kijken Wat zij in de gemeente
Eethen c.a, heeft gehoord had baar stof
kunnen geven tot een sensatte-arttkel
van desnoods een pagina lang. Zij noemt
ons zelf de zijde vanwaar zij haar in-
llchtdngen heeft ontvangen, waarmede
zij ons tevens verklapt, dingen te heb-
ben gehoord, waarvan zij naar leeers
naar hartelust zou kunnen laten smul-
len, ... wanneer de burgerneester in
kwestie geen protestantsche, doch een
katholieke burgemeester was. We kun-
nen ervan overtuigd zijn, dat, wanneer
Eethen een katholieke gemeent€ ware
geweest, "het Nationale Dagblad" thans
een verhaal zou hebben opgedtscht van
een burgemeester, die zich op zedelijk
gebied misdroeg en bovendien in Zijn ge-
meente kon optreden als een dictate-r
omdat zijn positie als kassier van de
boerenleenbank hem over vele gemeen-
tenaren een overwicht bezorgt. Dan ZO'->U
de vraag zijn gesteld waarom de ge-
meente Eethen altijd nog zoo achterüik
is, dat er geen waterleiding kan worden
aangelegd? Waarom de bouw van een
nieuw raadhuis vóór moet gaan bij den
zoo hoog noodtgen aanleg van een water-
leiding? Dan zou het in den breede zijn
Uitgesponnen, dat het gezag van den be
trokkene door het gebeurde onherstel-
baar heeft geleden. Maar de betrokken
burgemeester was protestant en daarom
kwam het thans niet in de kraam van
.het Nationale Dagblad" te pas. Daarom
wordt de burgemeester zelfs geprezen
om zijn ruiterlijke bekentenis".
Als de" heeren ons werkelijk willen

doen gelooven, dat geenerlei antd-katho-
lie'ke gevoelens hen drijven, <ian deden
zij toch beter met dat spel ,)T,) een meer
ge-raffineerde wijze te spelen en niet hun
kaarten zoo open op tafel te leggen.
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I Geen Ersatz-overheid
a. u. b.!

ZOO nu en dan vertoont "de straat" een
neiging om de overheid voorbij te loopen,

en zelf "recht te doen". Daartegen moet de
overheid steeds en avera! angstvallig waken.
Wanneer bijv. in Oss bepaalde plaatselijke
groepen zich en haar politieke geestverwanten
beleedigd achten door colporteurs-actie van
de N.S.B., en de straat op trekken om te
trachten zelf daaraan een eind. te maken, dan
behoort de. overheid dit geen moment toe te
laten en desnoods tijdelijk elke corportage in
het belang der openbare orde te verbieden. En
wanneer, zooals onlangs in Utrecht geschiedde
een aantal menschen zich ergert aan een ten-
toonstelling van de Nieuw Maltausianlsten en,
met behulp van katholieke studenten en

, schooljongens, de étalagevensters der tentoon-
I stellingslokalen besmeurt en met agressieve
, or intimideerende opschriften voorziet om het .
publiek af te schrikken, dan behoort de over-
heid, zelfs al is zij zelf van zulk een tentoon-
stelling niet gediend, ook daarvoor een stokje
te steken en niet te dulden, dat wie ook zich
gedwongen ziet om voor "directe actie" van
"de straat" of van georganiseerde. inttmidatte
te wijken.

De tentoonstelling te Utrecht heeft zich ge-
noopt gezien om, ter voorkoming van even-'
tueele aanslagen op het tentoongestelde mate-
riaal en mede op verzoek van den winkel ver-
huurder, voorloopig haar deuren te sluiten,
maar het voornemen te kennen gegeven om
nad"hand in Utrecht terug te komen. En een
overigens bezadigd blad als de anti-rev. "Rot-
terdammer" meent nu te moeten schrijven, dat
de burgemeester der stad met een beroep op
art. 221 der Gemeentewet een herhaling dezer
tentoonstelling behoort te verbieden, mede om-
dat: "na het gebeurde... geen misverstand
meer kan bestaan omtrent de vraag of de open-
bare orde niet in het gedrang komt. De feiten
(de actie van "de straat" - Red. Hbld.)
hebben bewezen, dat dit inderdaad het ge- I/

val is."
Deze redeneertng, ingegeven door de anti-

pathie van de "Rotterdammer" tegen de Nieuw
Malthusianistische propaganda (0 p z i c h-
z elf een volkomen rechtmatig gevoelen), zou
ons, wanneer zij navolging vond, toch wel op
zeer bedenkelijk terrein brengen. Hier wordt
de overheid als het ware aangemoedigd om te
zwichten voor de directe actie van "de straat"
die meent voor ersatz-overheid en "rechter" te
mogen spelen. Een vreemde houding voor een I

blad, dat gewoonlijk toch wel weet wat het
eigen recht van de overheid vordert. Gelukkig
rijst tegen die houding ook uit geestverwanten
rechtsehen Ohristelijken kring verzet. Zoo'
lezen wij in de chr. hist. ,,~ederlander":

Deze redeneering nu wijzen wij - en zeker in
dezen tijd is dat noodig - met groote beslist-
heid af.
Een aantal jongelieden, die naar wij aannemen

te goeder trouw waren, veroorzaakt een nlet-
toelaatbare verstoring der openbare orde.
En daaruit trekt de "Rotterdammer" dan de

conclusie dat het gevaar van herhaling dezer
orde-verstoring dus maar moet leiden tot het
door haar gewenschte verbod.
Het blad begeeft zich hierbij wel op een zeer

gevaarlijken weg. Nu is het blad het toevallig
eens met het door de orde-verstoring bereikte
doel. Maar als straks een aantal communieten
een a.-r. vergadering zoodanig verstoren, dat zij
voortijdig beëind1gd moet worden, moet dan een
volgende a.-r. vergadering verboden worden f

["Omdat de openbare orde in het gedrang komt"??

Een motief voor onwettige daden wordt door
de dictatoriale stroomingen altijd gaarne gezocht
in het g-evaar van "ordeverstoring" door den

'tegenstander, waaronder dan ook het verzet
tegen de eigen orde-verstoring wordt begrepen.
Daarom is het, juist nu, zaak geen d~mbreed

aan dergelijke redeneeringen toe te' geven. Maar
de "Rotterdammer" past naar aanleiding van de
Utrechtsche geschiedenis in den grond precies
dezelfde redeneering toe. Waarbij het helaas ver-
geet, dat het ook in dit kleine geval gaat om
handhaving van den Rechtsstaat.

Wij onderschrijven deze opmerkingen vol-
komen. Men moet recht en orde ook weten te
eerbiedigen, wanneer zij ten goede komen aan
tegenstanders of andersdenkenden.



Sinds jaar en dag wordt gefluisterd, dat
de procureur-generaal te 's-Hertogenbosch (de
stad, waar nog niet zoo lang geleden een
gescheiden, doch met een protestant her-
trouwde vrouw van roomsche herkomst voor
een rechtscollege voor "concubine" werd uit-
gemaakt), overhoop ligt met de marechaus-
see. Dit wapen ressorteert echter onder De-
fensie. Doch tevens is er sinds jaar en dag
in den katholieken hoek een streven merk-
baar de grenzen tusschen marechaussees en
rijks~eldwachters uit te wisschen.
Minister Van Schaik was voor dien aan-

drang reeds ten halve bezweken. Men ver-
zekert dat de tegenwoordige se~:etaris-
gener~al van Justitie, 's ministers partijgenoot
Mr. Van Angeren, dien aandrang steunt, en
noemt, al of niet terecht, ook de namen van
roomsche districts-commandanten van de
rijksveldwacht.
Tegen de uitwissehing van die. grenzen

rijzen o.i. ernstige bezwaren. Maar IS hierop
feitelijk niet reeds eenigszins gepr~elude~~d
door de jongste maatregelen, waarbij Justitie
in meerdere mate het initiatief schijnt te
hebben genomen dan met de goede verhou-
ding strookt, al heeft de Minister v~n De-
fensie zich daarmede dan ook vereemgd?

Wat en waar en door wien er sinds jaar
en dag "gefluisterd" wordt, interesseert ons
niet. Wat ons wel interesseert zijn feiten,
die iedereen weten kan.

~~,w ~IfjJdl

Eerste feit is, dat de procureur-generaalER T70MT NOG nog niet te 's-Hertogenbosch was, toen -
." j_"-. naar wij meenen niet in openbare zitting - ,

IETS BIJ."" een rechter aan een gescheiden en her-
trouwde vrouw, die verklaarde haar kind
katholiek te zullen opvoeden, aan het ver-
stand trachtte te brengen, dat dit in haar
omstandigheden toch wel zeer bezwaarlijk
ging. Wat die rechter precies gezegd heeft

"Er komt nog iets bij", verkla~rt ,,~e en in wellee omstandigheden hij iets gezegd
Vrijheid" van 27 April, na eerst -:- m strijd heeft, dient hier niet ter zake. Eén ding
met de waarheid - de "kranIge mare- staat vast: de pracureur-gcn.e.,,,,,,, m.r. uaLU!l

chaussees" tegenover het hoofd der Ossche Speyart van Woerden heeft er evenmin ie~s
politie gesteld te hebben, ~i~, spottend als mee te maken gehad als wij of de redactie
"wonder van voortvarendheId wordt aan- van "De Vrijheid".
geduid. Tweede feit is, dat "De Vrijheid" zich
In strijd met de waarheid, want de burge- radicaal vergist over den status van de

meester van Oss heeft voor de zuive~ing marechaussee. Als wapen, d.W.Z.krijgstuch-
van die plaats ten minste evenveel verdi en- telijk en administratief, ressorteeren de
sten als de marechaussees. Zijn polttiecorps marechaussees onder Defensie, maar poli-
verrichtte èn de eerste èn de meeste arres- tiëel ressorteeren zij al bijna honderd jaar
taties en met zijn politiecorps werd de onder Justitie. Elke procureur-generaal
burgemeester onderscheiden. heeft zelfs in tweeërlei opzicht zeggenschap
Waarom verzwijgen de linksche bladen over marechaussees. De procureurs-generaal

dat zoo hardnekkig? zijn immers directeuren van politie en als
Aan den minister van Justitie wordt "tact- zoodanig ressorteert de rijkspolitie, onder

looze, of zoo men liever wil: onhandige en welke de marechaussee krachtens het Rijks-
overijlde manier" van optreden verweten. politiebesluit behoort, ond~r ?~~. .Niet
Wie mr. Goseling kent, weet, dat hij in slechts politiëel maar ook Justitieel IS de
breeden kring nu juist voor het tegendeel marechaussee hiërarchisch onderworpen aan
van onhandig, overijld en tactloos doorgaat. de procureurs-generaal, want als chefs der
Deze minister is ~een kind;. h.ij is een man parketten hebben zij toezic.h: o,:,~r officieren
met groote ervarmg als officier gedurende en hulpofficieren van Justitie, ook dus over
de ~obilisati~, als bekend ad.voc:a~t,als Ka- ,wachtmeesters en opperwachtmeesters der
m~rl:d, v~orzitter der vaste juridische co~- I marechaussees, die deze. functies vervullen.
mISSIe, lelder van de grootste staatkundige In zooverre is het dus met slechts het recht
partij, en van de grootste Kamerfractie. Oo~ I maar de plicht der procureurs-generaal, ?at
zoo'n man kan fouten maken, maar. het IS ) zij de politiëele en justitiëele taakvervulltng
voor een nuchter denkend mensch uitgeslo- der marechaussees controleeren.
ten, dat de minister juist in deze zaak niet Wij weten niet, wat "De Vrijheid" be-
handelde, na scherp, eigen onderzoek. doelt met het streven, het onderscheid tus-

"Er komt nog iets bij", vertelt "De Vrij- schen de beide corpsen der rijkspolitie weg
heid" en wij dachten, dat het toen kwam. te nemen. De lezer bemerkt zelf, dat geen
Maar wij lazen: enkel bewijs voor deze fantasie wordt aan-

gevoerd.
Gewoonlijk worden in pers en Kamer

geen ambtenaren in discussie gebracht, daar
zij geen eigen verantwoorde1ijkheid dragen
en zich ook niet openlijk kunnen verdedi-
gen. Maar als "De Vrijheid" haar bewerin-
gen omtrent dr. Van Angeren niet bewijst,
stempelen wij die eveneens tot wat ze zijn:
bare fantasie.
Het mooiste is, dat de "roomsche" dis-

trictscommandanten van de rijksveldwacht
er ook al worden bijgesleept. Voor zpover
ons bekend, is de inspecteur van de rijks-
veldwacht - benoemd onder minister Go-
seling '_ niet katholiek. Van de 9 districts-
commandanten van dit wapen zijn er 2 ka-
tholiek. Deze twee heeren zullen wel an-
dere dingen aan hun hoofd hebben dan de
"inlijving" te overwegen van de kleine 25
marechaussees-officieren, onder wie er, naar
wij meenen, een of twee katholiek zijn.

Wat ter wereld hebben zulke praatjes
toch te maken met het feit, dat de minister
van Justitie eenige marechaussees tijdelijk
hun bevoegdheid ontneemt en de minister
van Defensie hen overplaatst? Moet de Ka-
mer soms over zulke fantasieën gaan enquê-
teeren?
Als men werkelijk een enquête wil, dan

schare men zich niet aan de zijde van hen,
die de kwestie moedwillig vertroebelen.



I
"De ResLdlentiebodJe" staat mede nogal

afwijzend tegenover we enquête en ze
ziet twee andere mogelijkheden: het toe-
staan van de lnterperlatde-Rost van
Tonmingen of een verzoek van den Mi-
nister van Justitie tot heropenmg der
behanöeäng van die Interpellatée-Drop.
Andere katholieke bladen hebben zich

echter evenals wij gematigd onverschü-
lig gedragen telgenover die gedachte van
Prof. de Vri-es, waaraan Mr. Wendelaar
concrete gestaste gaf. De St;3)ten-Gene-

De enquête over
Oss.

Een armelijke motiveering
Voor een machtig

gebaar.
"Enquête" beteekent niet meer dan raal moeten het zelf weten, is hun op-

"ond>erzolek", maar wij hebben d!lJt uit- v'3itting. Openbaarheid behoeft zeker niet
heemscha woord aangenomen. om er geschuwd te worden.
een onderzo-ek van groote beteekenls ,En we houden het bij deze opvatting,
mee aan te duiden. En een parlemen- al most helt wel èenige moeite, om tegen;
. taire enquête is lets, wat niet iedere Ne- over de he-tze .an laag allooi, welke op
derlauder beleven kan. De laatste echte dien kathelteken bewindsman is atge-
enquête dateert van het jaar 1886 en stuurd zulk een gelatenheid te hand-
wel curieus is het, dat toen ook 't Zuiden haven. Den leden van de Staten-Gen,e-
des lands er de stof VOOI moest leve- l.'!lJalvertrouwen we oot eindoordeel ge-
ren. Erb3Jrmeilijke sociaëe toestanden in rust toe.
de Brabantsehe nijverheid - waarop
door een aantal geestelijken met vrij-
moedigheld was gewezen - deden de
Kamer besluiten dat nu eens glronddg te
laten onderzoeken.
He't bïzondere van een enquête is, dat

de Kamel!."zich niet uttsïuttend tot een
of meer Miniswl!."swenót, om opheldering
te verkrijgen, doch la.ngs hen heen door
een commissie uit haar midd€1l allerlei
personen, die in een .cwestde of geval be-
<trokken zijn, aan een verhoor onder-
werpt. Het kan dus zijn, dat €it" een
groot brook wantrouwen jegens een of
meer minteters in het Instellen van een
enquête zit, zoodanig wantrouwen, dat
men niet langer alleen wil afgaan op
mededeeüngen des ministers.

Het moeten derhalve wel zeer gewich-
tige beweegredenet. zijn, als men naar
zulk een uiterst midde; grijpt.
Het zou inderdaad van gewicht zijn, zoo

er grond was voor de suggestdes van be-
kende en onbekende lieden, als zouden
in ons land boeven van geringe maat-
schappelijke standing gemakkelijk ge-
straft kunnen woorden, doch fabrikanten
en bankiers slechts met moeite, terwijll
geestelijken geheel roven d€ .b.urgerlijkeJ
strafwet zouden staan,
Dan ZQU men i.nderdaad tnäal COl'!I'Uptie

kunnen spreken en dian was de ll¥dlSlte
bezem no'g niet hard genoeg. " ..
..Mr. Wendeiaar heeft echter den- goe-
den smaak, om zich gehee, buiten .deze
boosaardige suggesties te houden. Hij is
alleen maar bezorgd, dat die maréchaus-
se-e ten onrecnte onder veedenking ligt
v~n de verantwoordeüjkneid voor de 00-
gemouveerde a.rre~'ta,tie van een assu-
rantie-bezorger en van cwee [ongens bij
de werkverscnarnng. Hij vindIt, ~at de
miruszer toen niet tactisch is geweest,
taan hij de marécnaussee in deze om-
standigneden aan haar zwijgpüchc
herinnerde,
D1t aues, gevoegd bij het schokken van ~

het verteouwen van "ons volk" in den
rechtsstaat, zou dan genoeg reden zijn
oomnaar het groote middel te grijpen.
Merkwaardig is, hoe een überaa; zijn

meaning nier wee:r gelijks'telt met die
van ..ons volk", Ook als men andere
groepen des volks bij heL überate smal-
deel tel/t, weiser pers zich min of meer
on bevre cUgd voett, dan komt men bij
lange na nog niet aan alle acht millioen
Nedertanders toe.
De ovatte, Helke MinisteIl."Goseling te

Amersfoort kreeg van oe vertegenwoor-
digers van het katnoueke volksdeel, kan
het tegenovergestelde getuigen,
Ook na het verse .ijnen van de motl-

veermg der enquête kan de katholieke
pers haar oordeel nanunaven, dat hier
het middel volstrekt nier. in evenredig-
heid staat tot het doel, "Tant de bruit
pour une omelette" zooveel drukte voor
een peulschilletje zei "Om Noorden' met
dien Fransehman en "hengelen naar riet-
voorn met een hijschkraan" spotte "De
Tijd" in zulver-Nedenandsche beeld-
spraak Daar behoeft geen woord van
teruggenomen te. woorden Overeind staat
ook nog de opmerking van het Gl'ouing-
sche blad, dat er nog weJ andere kwes- <

ties zijn, die veel meer voor 'n enquête 1n.
aanmerking komen, Me!1 denke slechts
aan de zaak van den katholieken gewe-
zen Rijl~sbl)uwmeester Vrijman en de
departementale toestanden welke daar,
achter schuil gaan Ot aan de manïpu-
laties met de Veehouderij centrale, waar-
bij de landsgelden volgens geruchten
zeer ill net gedrang kwamen, lierwijJ het
met de exportpremies ook niet sceeds
zuivere ~offie heet te zijn gewéest, I

"Ons Noorden was echter een dle:r
weinige katholleke blade, die het denk-
beeld van een enquête besüst verwier-
pen. Het Iliad meent, dat ook .net an-
dere methodes nog best nader ücnt op 1
de ossene aangeiegenbeio kan word-en
geworpen: een nieuwe tnterpellatte, een
geding voor het Ambt.en.o,lengerecht of
een Staatscommissie.



Een parlementaire
enquête?

Tot heden hebben wij in ons voor-
:werk over de zaak "Oss" gezwegen.

In het eerste stadium was er voor
Ons geen aanleiding om op loopende
en met veeloverdrijving - soms ook
met andere dan zuiver zakelijke be-
doelingen - verspreide geruchten in
'te gaan.

Evenmin was er, nadat de interpel-
latie in de Tweede Kamer was gehou-
den, genoegzame grond voor het oefe- I

nen van critiek op het beleid van den
(frlinister van Justitie.
Daarna bewoog de persdiscussie zich

~1meer in een riCihting,welke niet uit-
lokte tot deelneming daaraan.
Een ongewoon scherpe critiek op

aen :Minister van Justitie, felle veroor-
rdeelingen van zijn beleid, het, zacht
~ezegd, in twijfel trekken van de waar-
heid zijner uiteenzettingen, en de aan-
~asting van zijn persoon en karakter,
zijn, alhoewel daarvoor geen aanne-I
~~.lijke ..reden aanwezig was, van som-
!luge ZIjden in toenemende mate het
(Jabal gaan beheerschen, Onedele
motieven, politieke en andere, spelen
!daarin een belangrijke rol.

Ook verdedigers van het beleid van
aen Minister zijn o.i. te ver gegaan.
Het is te begrijpen, dat geestverwan-
~en, personen, die den Minister zeer
na staan, zich niet altijd in bedwang
konden houden, als zij kennis namen
(Vaneen onbeheerschte, door politieke
of andere driften ingegeven, alle maat
overdrijvende critiek. Toch zijn uitta-
lingen alsr "de verdachtmakingen blij-
~en razen als dolle honden", en "publi-
caties eener gewetenlooze pers, afkom-
stig van deze obscure correspondenten,
:wier bedoelingen in 't duister liggen",
enz., zeker ongeschikt om een uit de
rails geloopen persdebat weer in het
;re<::È-_tespoor ~e leiden.

,Wie schrijft in een verontwaardi-
'gin~. welke zijn bloed doet koken
dient de zaak niet. Hij handelt in zulk
een geval verstandig en voorzichtig
wanneer hij zijn copy niet aanstond~
haarde drukkerij zendt.
Wij waren en zijn dan ook voor-

nemens ons niet te mengen in een
debat, dat geen goede vrucht kan op-
leveren.
_ Nu eenter de heer Mr. Wendelaar
fiij de Tweede Kamer het voorstel
neeft ingediend tot het houden eener
~nquête, veroorloyen wij ons de vraag:"S ~aarvoor "nu voldoende grond aan-
:wezlg? Er zun andere, meer geëigende
middelen, om het licht, waaraan men
behoefte heeft, te bekomen.
Sinds 1886 heeft de Tweede Kamer

~an haar recht tot het instellen eener
enquête geen gebruik gemaakt alhoe-
wel er in die ruim halve eeuw meer-
~alen za~en aan de orde zijn geweest,
/t~n a!inZlen waarvan nadere ophelde-
nng In hooge mate gewenscht was.
!Men heeft dus steeds middelen en
:we~en.weten te vinden, om de noodige
Jnhc~tIngen te verkrijgen, zonder tot
het Instellen. eener enquête over te
~aan.
.. Zijn die middelen en wegen er thans
niet? Naar onze meening wel. De par-
lementaire enquête vindt, terecht, zeld-
zaam toepassing. Het doet vreemd aan
[dat men haar wil voor deze zaak dat
men haar thans wil. '
. Nog geheel gezwe,gen over de vraag

j:)f men haa: thans kan vragen, zonde;
~e~ .zoodanig wan~r.ouwen jegens den
~Inlster van JustItIe uit te spreken
aat men hem zou nopen tot het trek:
ken van politieke consequentias,



Oss: R. I(. bladen voelen niets
voor een enquête.--------------~
er niet belangrijk

COMMENTAREN OP HET
VOORSTEL VAN

Mr. WENDELAAR.

"Zaak •IS

HET zijn vooral de R.K. bladen,
die commentaar leveren op mr.

Wendelaar's voorstel' aan de Tweede
Kamer tot het instellen van een par-
lementairen enquête in zake de af-
faire-Oss, Er is,' in deze commenta-
ren, een zekere eenstemmigheid: zij
wijzen, op een enkele uitzondering
na, de enquête niet vlakweg af, doch
laten de beslissing aan de Kamer,
niet echter zonder te suggereeren,
dat de zaak-Oss niet belangrijk ge-
noeg zou zijn voor een parlemen-
taire enquête.

"D e Ma a s bod e", er aan herinnerend, dat
dit voorstel nu den weg zal gaan, dien der-
gelijke voorstellen gaan moeten, zegt:

"Wij kunnen den uitslag in alle gemoeds-
rust afwachten.

Vraagt men onze meerring, dan zouden
we zeggen: wij achten hier de juiste verhou-
dingen wel eenigermate zoek.

De kwestie-Oss is door allerlei, ook sinis-
tere, invloeden, hopeloos opgeblazen en thans
wil men hierover de zoo uitermate zeldzaam
gehanteerde machinerie van een parlemen-
taire enquête in werking gaan zetten.
Maar nog eens: wij staan tegenover het al

of niet aanvaarden van dit voorstel gematigd
onverschillig.
Acht men zich niet bevredigd, dan zou

men nogmaals zijn toevlucht kunnen nemen
tot het stellen van vragen en, zoo noodig,
tot het houden van een nieuwe interpellatie.
Maar acht men dit niet voldoende, men

ga zijn gang. Als men werkelijk om gezonde
motieven nog meer licht in deze zaak ver-
langt, 'dan kan daartegen onzerzijds geen
bezwaar bestaan:
Hoe meer licht en hoe meer bevrediging,

hoe liever het ons ~Jjn zal.
Maar of daartoe een parlementaire enquête

noodig is?
Het antwoord berust bij de Tweede Kamer

der Staten-Generaal".
"De Tijd" ziet in mr. Wendelaar's voorstel

ee'l poütieke manoeuvre:
"De liberale en neutrale pers, gesecun-

deerd door de socialistische en nationaal-
socialistische, is er dan toch in geslaagd, de
parlementaire vertegenwoordigers van het
liberalisme te overtuigen, dat zij bij de be-
handeling van de tnterpellatie-Drop àl te
gauween kluif hebben losgelaten, waar nog
heel wat politiek vleesch aan zat. ZU hebben
de zaak-Oss destijds sine ira et studio beke-
ken en zich na de informaties en de argu-
menten van den minister van Justitie vol-
daan verklaard - alsof er geen parti-pris
bestond. Wij zagen het en waren verheugd,
misschien ook een tikje verwonderd. Helaas
te vroeg! Achteraf he 2ft men, door de pers
berispt, zich bedacht en besloten, het nog
eens over te doen. "Nieuwe publicaties in de
pers" - zoo heet het - hebben bij degenen,
die zich veertien dagen geleden voldaan ver-
klaarden, "den indruk gewekt, dat de zaak
met de rede van den minister niet uit kan
zijn". De heer Wendelaar heeft den vorm
van een enquête-verzoek gevonden, om den
kluif opnieuw tusschen de tanden te nemen.
Het Ossche gerecht zal in het hongerige
parlement een tweede maal worden geser-
veerd. Maar deze opgewarmde schotel is nu
door en door politiek -el.ruld.
Het politieke oogmerk van deze parlemen-

taire actie der liberale zijde is blijkbaar ge-
richt op een disqualificatie van den minister
van Justitie en met hem van de Katholieke
Staatspartij, d. w. Z. 'Op een politieke ver-
zwakking van de georganiseerde katholie-
ken. Is zij de reactie op de Kabinetsformatie
van nu bijna een jaar geleden?"

Het blad geeft als zijn meening te kennen,
dat bescheidener parlementaire middelen, vra-
, gen en interpellaties op grond van de "nieuwe
feiten" onvoldoende geacht worden door de
voorstanders van een enquête:

"Blijkbaar vreezen sommigen de als ge-
vaarlijk geschilderde welsprekendheid van
den minister, of heeft de pers geen vertrou-
wen meer in de afgevaardigden, die den
eersten keer in ira et studio zijn te kort ge-
schoten. Juist het ongewone van een en-
quête-verzoek moet aan de groote affaire,
waartoe men Oss wil en zàl promoveeren,
de zoo gewenschte celebriteit geven: wordt
echter het verzoek door het parlement afge-
wezen, dan zal men van den "doofpot" kun-
nen spreken.

Wij onzer zijds laten de besltssing over

deze enquête-aanvrage gaarne aan het par-
lement over. Als deze hijschkraan waarlijk
voor ons parlement het eenige middel zou
blijken te zijn, om ztch heen te zetten over
de opgeblazen Ossche affaire, waarin men
nu al wekenlang de landsbelangen aftelt
op de knoopen van een wachtmeestersuni-
form, dan kunnen wij wel is waar de volks:
vertegenwoordiging niet feliciteeren" maar
ten slotte "good riddance" wenschen. Doch
wij hopen, dat er tevens, hoe dan ook, licht
zal komen '" in den achtergrond van de
anti-katholieke agitatie, die met een ruste-
looze perscampagne het gareel heeft gecon-
strueerd, waarin de voorzitter der Liberale
Staatspartij zich heeft laten spannen."
"De Volkskrant" ziet in het enquête-voor-

stel een bewijs van wantrouwen in den minister
van Justitie:

..Deze man van voorbeeldige probiteit en
integriteit heef't de uitkomst van geen enkel \
onderzoek te duchten, maar het instellen
van zulk een onderzoek ware een bewijs van
wantrouwen, dat wij tegenover geen enkelen
minister. van welke richting ook. gemoti-
veerd zouden achten.
Heeft men twijfels, zijn na de Interpe llatle-

vergadering "nieuwe feiten" voor de dag
gekomen, is er behoefte aan meer licht, - is
er dan geen andere weg om tot klaarheid
te geraken?
Verluidde niet reeds, dat een der N.S.B.-

leden van de Eerste Kamer voornemens was
den minister van Justitie vragen te stellen?
Of beschouwt de neer Wendelaar de zaak-

Oss als uitsluitend tot de competentis van
de Tweede Kamer te behoren en wenst
hij geen inmenging van de andere Kamer?
Naar onze mening zou de Tweede Kamer

zich op een verkeerde weg begeven indien
zij de aanvraag van haar medelid tot het
instellen van een enquête inwilligde.
De zaak-Oss is een opzettelijk vertroebelde

aangelegenheid geworden, die men tegen den
minister van Justitie en - in ruimere zin
- tegen een der politieke p.irtijen als m a-
c h in ede g u e I' I' e wenst te bezigen.
Het zalons benieuwen, niet of de Kamer

het voorstel-Wendelaar zal aannemen, maar
welke partijen, moeten we zeggen leden, zich
daarvoor zullen verklaren.
En dan zal men een. vrezen we, zonder-

ling gezelschap zien.
Het kabinet en de minister van Justitie

staan buiten deze aangelegenheid : het is een I
zaak van de Kamer; maar het kan het volk
niet onverschillig zijn wie .a a'n het voortzetten ~---~--------- _
van het reHetje in deze vorm willen deel·
nemen. Wat De Vrijheid zegt:
En men moet er eens op letten, welke

organen daarbij ziclh het luidruchtigst zullen
doen gelden en daardoor hun sternpel zullen
drukken op deze vertoning."
Ook het "Dagblad van Noord-Brabant" voelt

weinig voor een enquête, die iets heel gewich-
tigs is, en het blad betwijfelt of de feiten, die
tot het voorstel aanleldlng hebben gegeven, nu
precies gewichtig genoemd kunnen worden:

"Het is een knabbelen aan keiharde feiten,
waardoor er hoogstens wat schürertjes af-
vliegen. Maar we kunnen het gerust aan het
goed verstand van het parlement overlaten,
of men de opgeschrikte zielen van linksch
door zulk een middel wil bedaren.
In ieder geval dient men er voor op te

passen, dat alleen het eventueel toestaan van
een enquête niet mag uitgelegd worden als
het voedsel geven aan de schandelijks ver-
dac-Mmakingen, waarin bepaalde organen
uitmunten in deze dagen."
Het "Handelsblad" (lib.) juicht uiteraard het

voorstel van mr. Wendelaar toe:
"Het Ossche geval is, hoewel het eerst

sinds korten tijd de publieke aandacht in be-
slag neemt, reeds thans zoo ingewikkeld ge-
worden, dat d a a rom al het initiatief van
mr. Wendelaar tot het houden van een par-
lementaire enquête moet worden toegejuicht.
Door "het indienen va n het verzoek alleen is
bereikt, dat de Kamer zich nu na grondige
en behoorltjke schrtftelijke voorbereiding
over de wenschelijkheid van een enquête zal
kunnen beraden. Het oordeel der Kamer-
leden zal dus niet door een bepaalde sfeer
van het debat - welke tijdens de laatste in-
terpel1atie ste,].Jig in het voordeel van den
minister was - worden beïnvloed.
Het feit, dat het V'€rzoek tot het houden

der enquête van liberale zijde is ingediend,
is een waarborg te meer. dat elk v 0 oro 0 I'-
dee 1 of vooringenomen opinie aan den thans
genomen stap ten eenenmale vreemd is. Tij-
dens de bekende [nterpejlatie-Drop heeft mr.
Wendelaar zich immers waarlijk niet op een
"vija'ndig" standpunt tegenover den minister
gesteld. Integendeel! Dat hij thans n! e t-
tem i n het verzoek betreffende de enquête
heeft ingediend. bewijst slechts dat nieuwe
Ihededeeling€)n en feiten <le zaak ook voor
hem in een ander licht hebben gesteld. Klaar-
heid over verschillende vragen en onduide-
lijkheden schijnt, nu de publieke opinie geens-
zins tot rust is gekomen, dan ook meer dan
ooit gewenscht. En via een enquête zou het
mogelijk zijn, om door middel van een nuch-
ter en objectief onderzoek In deze geheele
zaak die gewenschte opheldering te ver-
schaffen."

genoeg "voor.

Het weekblad "De Vrijheid" (lib.) is, anders
dan aanvankelijk de liberale woordvoerder in
de Tweede Kamer bij de interpellatie-Drop, j'
geenszin~ bevredigd d.oor het verloop dezer in-
terpellatte. Het blad 18 bovendien door latere
artikelen in dagbladen, gelijk de "N. Rott.
Crt." en "De Telegraaf". versterkt in zijn
meening

"dat het minister Goseling (al of niet on-
der suggestie van den eveneens in de
roomsch-katholieke pers hooggeprezen pro-
cureur-generaal te 's-Hertoge nbosch) aan
tact en psvchoïogtson inzicht gemangt"ld
heeft. De wijze, waarop is ingegrepen, geeft
in allen gevalle ruimschoots aanleiding tot
critiek en meer dan één opmerking (zerts
meer dan één opmerking van juridf:i1e;,
aard), door minister Goseling in de verga-
dering der Tweede Kamer gemaakt, schijnt
kwalijk verdedigbaar. Als de marechaussees
fouten begaan mochten hebben (waartegen-
over bij hen dan toch zoo ontzettend veel
goeds staat), zijn zij waarlijk niet de eenigen.
Door de tactlooze, of zoo men liever wit:

onhandige en overijlde manter, waarop deze
zaak door hem behandeld is, heeft de minis-
ter van Justitie zelf wapenen in handen ge-
geven aan extremistische demagogen."
"Er komt nog iets bij. Sinds jaar en dag

wordt gefluisterd, dat de procureur-generaal
te 's-Hertogenbosch (de stad, waar nog niet
zoo lang geleden een gescheiden, doch met
een protestant hertrouwde vrouw van room-
sche herkomst voor een rechtscollege voor
"concubine" werd uitgemaakt). overhoop
ligt met de marechaussee. Dit wapen ressor-
teert echter onder Defensie. Doch tevens is
er sinds jaar en dag in den katholieken boek
een streven merkbaar, de grenzen tussehen
marechaussees en rijksveldwachters uit te
wissehen.
Minister Van Schaik was voor dien aan-

drang reeds ten halve bezweken. Men verze-
kert, dat de tegenwoordige secretarts-gene-
raal van Justitie, 's ministers partijgenoot
mr. Van Angeren, dien' aandrang steunt, en
noemt al of niet terecht, ook de namen van
roomsene districtscommanrlanten van de
rijksveldwach t.
Tegen de uitwissehing van die grenzen rij-

zen o.i. ernstige bezwaren. Maar is hierop
feitelijk niet reeds eenigszins gepraeludeer d
door de jongste maatregelen, waarbij .Iusti-
tie in meerdere mate het initiatief schijnt
te hebben genomen dan met de goede ver-
houding strookt, al heeft de minister van
Defensie zich daarmede dan ook vereenigd'l"
Over het enquête-voorstel schrijft het blad:
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MINISrrER GOSELING
BELEEiDIGD.

Hoofdredacteur
"Het Nationale Dagblad" gedagvaard. I

De officier van Justitie tè 's Graven- \__ . I
hage heeft den hoofdredacteur van "Het I

Nationale Dagblad", den heer Rost van
Tonningen, gedagvaard tegen Donderdag
12 Mei, ter zake beleediging van minister
Goseling in een artikel in dat blad van
13 April, welk artikel was gewijd aan de
affaire-Oss.
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r/;ARLEMENTAIRE ENQUETE?
, 't Is niet wel doenlijk, de persstemmen
over te nemen, die zich uiten over het voor-
stel-Wendelaar tot het houden van een par-
lementaire enquête over de kwestie-Oss.

I De katholieke bladen schrijven in den
geest van: geen overwegend bezwaar, maar
buiten alle verhoudingen (zoo b.v. "De Tijd"
en ook de christelijke Rotterdammer) of ver-
klaren zich beslist tegen het voorstel, o.a.

I op den grond, dat het een motie van wan-
trouwen beteekent tegen minister Goseling
(zoo b.v. het "Huigezin"; ook de antirevolu-
tionaire "Standaard"). De "Morgen", die \
een parlementaire enquête overbodig acht,
wijst er op, dat de heer Wendelaar met zijn
voorstel geen beschuldiging aan het adres
van den minister bed 0 e 1t. ;,De heer Wen-
delaar, aldus de "Morgen" neemt de moge-
lijkheid aan, dat de minister zèlf niet vol..,
ledig is ingelicht".
Wij gelooven, dat het wat onevenwichtig

voorstel tegen de bedenkingen, welke uit de
Tweede Kamer zullen rijzen, niet bestand
zal blijken. Het "Dagblad van Noordbra-
bant" spreekt van een armelijke motivee-
ring voor een machtig gebaar".
Het blad wacht overigens "gelaten" af,

wat de Kamer zal beslissen, al valt deze ge-
latenheid niet gemakkelijk "tegenover de
hetze van laag allooi, welke op den katho-
lieken bewindsman is afgestuurd".
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DEOSSCHE
" Met voldoening zal intusschen zijn verne-

STORM; men, dat de. Officier van Justitie te 's-Gra-
.L venhage een vervolging gelast heeft terzake

van de beleedigingen den Minister van Ju-
stitie aangedaan. Uit het persbericht bleek
evenwel niet, of de Officier ambtshalve is
opgetreden wegens beleediging van het open-
baar gezag (artt. 137 a en b van het W. v. S.)
en nog minder, dat een vervolging werd in-
gesteld wegens beleediging van het katho-
liek volksdeel.

Alhoewel de storm, in een groot deel der
linksche pers opgestoken nadat de Regeering
bepaalde maatregelen tegen enkele mare-
chaussees moest treffen, nog steeds niet ge-
luwd schijnt, komt het wenschelijk, ja nood-
zakelijk voor zich op enkele onderdeelen van
de door den storm veroorzaakte ontreddering
even nader te bezinnen.
Ook als men erkent, dat niet alle betrok-

ken bladen uitsluitend of hoofdzakelijk uit
anti-papistische motieven handelden, moet
aan de Redactie van De Maasbode volkomen
worden toegegeven, dat sedert de Aprilbe-
weging van 1853, toen het katholieke volks-
deel in ons land gedurende een drietal weken
aan een gruwzame verguizing bloot stond,
nimmer zóó veel smaad en laster, berijmd en
onberijmd, in luttele weken tijds over dat
volksdeel is uitgestort. Het (tot erkentelijk-
heid stemmend) verschil is slechts, dat de
protestantsche bladen en ook enkele linksche
bladen bij de nieuwste Aprilbeweging de
aangevallen katholieke gezagdragers hebben
verdedigd en tegen de aanranders van het
verguisde volksdeel stelling hebben geno-
men.

Sedert 1853 is ook ons strafrecht gewij-
zigd. Velen in den lande zijn er evenwel nog
geenszins voldoende van doordrongen, dat
tegenwoordig vooreerst strafbaar is degene,
die zich in het openbaar, mondeling of bij
geschrift of afbeelding opzettelijk in belee-
digenden vorm uitlaat over het openbaar
gezag of die zulk een geschrift of zoodanige
afbeelding verspreidt of openlijk ten toon
stelt, en vervolgens tevens degene, die zich
openlijk op één der aangeduide wijzen opzet-
telijk beleedigend uitlaat over een groep der
bevolking of een deel daarvan dan wel een
beleedigend geschrift of een krenkende af-
beelding verspreidt of uitstalt. Terwijl deze
wetsnormen in de verstreken weken her-
haaldelijk zijn geschonden schijnen tot heden
slechts in enkele gevallen strafvervolgingen
te zijn ingesteld of uitgelokt. Menigeen bleek
daarover verwonderd te zijn. Nu kan de Po-
litie uiteraard uit eigen beweging tegen de
gesignaleerde euveldaden optreden en kan
ook de officier van Justitie ambtshalve ver-
volgingen instellen. De Openbare Macht zal
zelfs veelal, ook zonder dat door iemand een
klacht wordt ingediend, handelend moeten
optreden, als het openbaar gez(lg (I, c. ver-
tegenwoordigd door den Minister van Justi-
tie) wordt aangerand . .iDe uiterst krenkende
voorstelling, welke werd gewekt, dat (be-
paalde) katholieke justitieele ambtsdragers
in staat zijn hun ambtsplicht te schenden,
z a a dra er geestelijken in het spel zijn, is
b.v. stellig een aantasting van het openbaar'
gezag, al kan deze voorstelling daarnevens
een beleediging van het katholieke volksdeel
uitmaken.
Begrijpelijk is echter, dat men in den re-

gel niet overgaat tot het opmaken van een
proces-verbaal wegens beleediging van een
bevolkingsgroep of het instellen van een
strafvervolging deswege, zoo uit die groep
geen klachten inkomen. Tot het indienen van
zoodanige klacht is iedereen gerechtigd. In
enkele plaatsen is door een vooraanstaand
katholiek ingezetene politiehulp ingeroepen,
waardoor het kwaad onmiddellijk kon wor-
den ingedamd. In overtalrijke andere plaat-
sen bleef men echter werkeloos bij de pak-
ken neerzitten, zelfs naar het schijnt in de
steden, waar de bureaux en drukkerijen der
bekende sensatie-bladen gevestigd zijn ...•
De geest van Bensdorp is niet meer vaardig
over ons! Lamme Goedzak leeft nog! Nu de
heer Rost van Tonningen voornemens blijkt
in sommige plaatsen des lands door spreek-
beurten het reeds smeulend vuur weer wat
op te rakelen, zij men echter op zijn hoede.
Intusschen is het wèl verklaarbaar, dat de

particuliere katholiek niet zoo spoedig tot
handelend optreden besluit. Wijl de geuite
beleedigingen meerendeels den katholiek als
staatsburger betreffen, zou wellicht het Bu-
reau der Kath. Staatspartij, hetwelk over
voortreffelijke juristen beschikt, systema-
tisch hebben kunnen optreden of dit als-
nog kunnen doen. In elk geval heeft deze
Aprilstorm toch wel geleerd dat aan onze
apparatuur hier iets hapert. Van anderen
valt i.c. een en ander te leeren!
Vrees, dat de N. S. B. uit te voeren straf-

processen opnieuw politieke munt zal slaan,
behoeft hier niet te bestaan, wijl zij daartoe
bij onze rechtsprekende macht weinig kans
krijgt. Uiteraard staan de kansen dezer anti-
papistische beweging er in dit opzicht wat
gunstiger voor, zoo het een vervolging we-
gens beleediging van bepaalde (bij name
aangeduide) personen, zooals de beide pas-
toors, betreft. Daar dit misdrijf echter slechts
vervolgbaar is op klachte der betrokkenen,
behoeft de openbare meening zich daarmede
in dit verband niet verder bezig te houden.
Dat de nationaal-socialistische pers door"
haar grievend geschrijf tegen de bewuste
priesters of althans een hunner overigens in-
direct het katholieke volksdeel of althans de
vermaledijde Staatspartij wil treffen is wèl
duidelijk. De betrokken geestelijken werden
immers door een verdachte bron beticht van 1
"feiten", die hetzij niet strafbaar, hetzij ver-
jaard waren, zoodat de Justitie (nà een in
het algemeen belang ingesteld e n a f g e -
slo ten onderzoek) en dus ook de pers
hier geen verdere taak had. Het is in fatsoen-
lijke kringen nu eenmaal geen gewoonte om
openlijk in de particularia van individueele
(al dan niet vooraanstaande) burgers te
wroeten. Als tegen priesters, die overigens de
Nederlandsche Strafwet niet schonden, zou
moeten worden opgetreden, komen andere
instantiën in werking, die daarbij géén ru-
moer verwekken.

Overigens zullen de scherpste repressieve
maatregelen wel niet ten volle kunnen voor-
komen, dat straks een nieuw anti-paapsch
stormpje opsteekt. Een persbreidel-ordonnan-
tie, welke in Ned.-Indië van kracht is en op
een nationaal-socialistisch orgaan bereids is
toegepast, die de vrijheid van drukpers op
zich zelve geenszins opheft, zou o.i. ook voor
Nederland geschikt zijn. Van een gemuil-
korfde pers, het nat.-soc. type, is dan nog
geen sprake! Een wettelijke verplichting tot
herroeping van valsche berichten van bepaal-
den aard, in eenige landen werkend, zou voor
ons land óók overwogen kunnen worden. Op
den ouden weg kunnen we zeker niet voort-
gaan. Ons nationaal saamhoorigheidsgevoel
zou op den duur aan een te zware proef on-
derworpen worden.
Een ander punt, hetwelk nog even aan-

dacht verdient, is het volgende. Eenige bui- I

tenlandsche (Europeasche en Amerikaan- I
sche) bladen hebben over het Ossche geval ]
berichten gelanceerd, welke uitermate ge-l
schikt zijn om ons goede land in opspraak 'I
te brengen. Men denke b.v. maar eens aan'
de fantastische publicaties van l' Indépen-
dance belge, in dit blad vermeld. Nu is
helaas niet gebleken, dat eenige Nederland-
sche instantie gepoogd heeft de bedoelde
valsche berichten te achterhalen. Zou onze I
Regeeringspersdienst door inzending van
een rechtzetting aan de bewuste redacties in
den vervolge onware berichten over ons land
en zijn overzeesche gebiedsdeelen niet kun-
nen ontzenuwen? In het meerendeel der ge-
vallen, wellicht zelfs in alle, zal zoodanige
rechtzetting, welke natuurlijk niet in een
polemiek mag ontaarden, gaarne worden op-
genomen.

J. A.

UIT DE PERS.

Parlementaire enquête ?
De ,.Volkskrant" verk laart eieh tegen een

parlementaire enquête dn zake-Oss en schrijft
o.m.:

Als argument mede voor het houden
van een enquête hebben wij aangevoerd
gezien, dat "het gerucht om deze zaak nog
niet is verstomd".
Wij hebben daarop reeds geantwoord,

dat dit juist een reden 2l0U zijn, behoren
te zijn, om de aanvraag niet toe te staan.
Aan "gerucht" is tegenwoordig geen

gebrek: er is een beweging die van ge- /
ruchten leeft, die geruchten in de wereld
brengt en ze daarna exploiteert; er is daar-
naast een dagblad dat aan niets behoefte
heeft dan aan sensatie-objecten.
Met helt inwi1l:tgen der aanvraag zou

men in de kaart van bedoelde beweging
en va'l bewust dagblad spelen. ~ .~
Met deze concessie zouden ze niet te-

vreden zijn; ze zouden het er op aanleggen
nog meer enquêtes uit te lokken.
Voor der.gelijke misbruiken is het en-

quête-recht niet bedoeld.
Bovendien mag de vraag worden ge-

steld, of de minister van Justttie een der-
gelijke bejegening heeft verdiend.
Deze man van voorbeeldige prohitei:t en

integriteit heeft de uitkomst van geen
enkelonderzoek te duchten, maar het in-
stellen van zulk een onderzoek ware een
bewijs van wantrouwen. dat wij tegen-
over geen enkelen minister, van webke
richting ook, gemotiveerd zouden achten.
Heeft men twijfels, zijn na de interpel-

latie-vergadering ,,nieuwe feiten" voor de
dag gekomen, is er behoefte aan meer
Iicht, - is er dan geen andere weg om
tot klaarheid te geraken?
Verbuidde niet reeds, dat een der N.S.B.-

leden van de Eerste Kamer voornemens
was den minister van Justitie vragen te
ste1len?
Of beschouwt de heer Wendelaar de

zaak Oss als uitsluitend tot de competen-
tie van de Tweede Karner te behoren en
wenst hij geen inmenging van de andere
Kamer?
Naar onze mening zou de Tweede Ka-

mer zich op een verkeerde weg begeven
indien zij de aanvraag van haar medelid
tot het instellen van een enquête inwil-
ligde.
De zaak-Oss is een opzettelijk vertroe-

belde aangelegenheid geworden, die men
tegen den minister van Justitie en - in
'ruimere zin tegen een der politieke
partijen als machine de guerre wenst te
bezigen.



Anti-papisme in ons vaderland.
De Ossche April-beweging en het

recht van enquête.
Door een interpellatie vraagt de Kamel;

a and eRe gee I' i n g haar de In-
lichtingen te geven, welke zij. wenscht.
Dat is geschied, tot tevredenheld van de
Kamer.
Het recht van enquête is het middel

om de inlichtingen, welke de Kamer be-
hoeft en die zij meent van de Regeering
niet te kunnen krijgen, buiten de mi-
nisters om zelf op te speuren.
Bij een interpellatie geeft de mlnister.]

wien het aan gaat, inlichtingen. en hij I
doet dit (zoolang hij niet katholiek is\:
op een eerlijke manter. j
Bij een enquête gaat een commisslei

uit de Kamer zelf aan het werk.

"Beide Kamers - aldus art. 98 der!
Grondwet - hebben zoowel ieder'
afzonderlijk als in vereenigde ve:«
gadering. het recht van onderzoek:
(enquête), te regelen door de wet."

De wet van 5 Aug. 1850, S. 45, heeft',
het enquête-recht riader geregeld.
Weinig Nederlanders zullen weten, datI

zij nog eens de kans loopen in het ge- I
bouw der Tweede Kamer gevangen te i
worden gezet. Toch bestaat die mogeläk-]
heid. Krachtens art. 17 van genoemde'
wet kunnen personen, die als getuigen
zijn opgeroepen, maar weigeren te ge-
tuigen, op last der parlementaire en-
quête-commissie, binnen 't lokaal, waar
zij vergadert, in bewaring worden ge-l
houden, totdat de president der recht-:
bank over de gijzeling een uitspraak:
heeft gedaan ....
Het is meer dan vijftig jaar geleden,

dat een parlementair onderzoek werd
gehouden. In de tachtiger jaren der
vorige eeuw gelastte de Tweede Kamer
een onderzoek naar de arbeidstoestanden
in fabrieken en werkplaatsen.

DEN HAAG, 26 April 1938.

Er is geen rechtgeaard katholiek meer
in Nederland, of hij is ervan overtuigd,
dat uit den maatregel van minister Go-
seling betreffende de brigade der .maré-
chaussée te Oss een anti-papistische rel
is ontstaan.
Oss ligt in het katholieke Brabant. De

bevolking dezer gemeente is overwegend
R.K.; de burgemeester is .d.K. De pro-

cureur-generaal in Den
Bosch is R.K.; de eerste
secretaris-generaal van
"el. departement, die
ooit heef" geleefd, is
R.K. en ook de be-
windsman van dat de-
partement heeft het
voorrecht R.K. te zijn.

Het is voor ds. Kersten om van te ril-
len. Zoo ooit, dan wordt toch hierdoor
wel weer aangetoond, hoe het van ouds
(16 eeuwen niet medegerekendl protes-
tantsche Holland zucht onder Roomsche
dwingelandij.
Ds. Kersten staat niet alleen.
Van "Telegraaf", "Nieuwe Rotterdam-

sche Courant" en "Nationale Dagblad"
drupt het venijn door, dat het Neder-
landsche volk ervan moet overtuigen,
n ie t dat een R.K. minister mogelijk te
krachtdadig heeft ingegrepen, niet, dat
men over diens beleid zus of zoo kan
denken, maar dat door Roomsche kuipe-
rijen, misdrijven, door Roomsehen ge-
pleegd, in den doofpot moeten.
Die pers moest eens een oogenblik be-

denken, hoe groot het onheil is, dat zij
aanricht. Men spreke eens met lezers
van het stuurlooze Amsterdamsche sen-
satleb.ad of met Jie van de zure Rotter-
damsche tante. Dan ervaart men, hoe
tegen het katholieke volksdeel wordt
"gehetzt". De lezers raken ervan over-
tuigd, althans zij zijn geneigd te ge-
looven, dat de minister van Justitie Zijn
ambt schromelijk heeft misbruikt.
Dat is het, wat ons katholieken, grieft

en deert. Niet, dat men misstanden op
zedelijk gebied, die ook in katholieke
streken voorkomen - zij het in heel wat
geringeren omvang dan boven den Moer-
dijk - aandikt; niet dat men de dwa-'
.ingen van een of anderen ongelukkigen
of misdadigen geestelijken persoon pu-
bliceert, maar dat men den maatregel
"Vanden minister van Justitie bij voor-
baat uitlegt als den maatregel van een
dienaar der Kroon, die zijn plicht ver-
zaakt, ja die verraad pleegt aan het
recht, dat hij moet dienen; dat men den
bewindsman voorstelt als den hand-
langer van een in de duisternis werkend
katholiek volksdeel; dat men dit volks-
deel, verdacht maakt en het poogt te
treffen in zijn beste mannen, dat is wat
ons grieft.
Is het ooit in de hoofden der redac-

teurs van "Telegraaf" en "N. R. Crt."
opgekomen eens een onderzoek in te
stellen naar de geesten, die zij oproepen?

Er zijn, staatkundig gezien, twee soor-
ten van enquêtes. Tot de eerste soort be-
hoort die van 1006.De Kamer stelt een.
onderzoek in naar bepaalde toestanden ..
teneinde zich een oordeel te vormen om-
trent de noodzakelijkheid of wensche...
lijkheid van een wettelijken maatregel.
De tweede soort is t e gen deR e-

gee rin g gericht; vooral indien, zoo-
a's hier is geschied, er eerst een Inter-
pellatie is gehouden, bevat het enquête-j
voorstel een motie van wantrouwen: gij,.
Regeering, hebt ons, leden der staten-J

Generaal, bedot; wij hebben een inter-
pellatie gehouden, en gij hebt gezegd
ons alle inlichtingen te hebben gegeven;
dat hebt gij gezegd, maar dat hebt gij
niet gedaan; dat zegt de "Telegraaf"
zelf. en daarom - omdat wij U niet ge-
.ooven - gaan wij zelf op onderzoek uit.
Zou de Kamer het voorstel-Wendelaar

- een hulde aan het initiatief van den
staatsrechtgeleerde, De Vries! - aan-
nemen. dan reikt zij zichzelf een bewijs
van onvermogen uit: een man als De
Geer, de heele S.D.A.P.-sche fractie, dl
A.R. en Vrijz. Dem., de leden van he;
Kabinet, zij allen hebben zich bij den
neus laten nemen door den heer Go-
seling.
Wij hebben de stellige verwachting,

dat het voorstel-Wendelaar een roem-
loos einde zal vinden. De schriftelijke en
mondelinge behandeling van dit voor-
stel, die nu in elk geval moet volgen, zal
aantoonen, waartoe de we.eer machtige
liberale partij is gekomen, tot welk spel
zij zich leent.... nu zij niet meer den
scepter zwaait.
Vreezen wij dan een onderzoek? Wij

wenschen, dat na de interpellatie-Drop,
na de inlichtingen die minister Goseling
heeft gegeven, na de tevredenheidsbe-
tuiging van de Tweede Kamer, en nadat
- voor wie niet hoorende doof en ziende
blind is - duidelijk is gebleken, dat men
den maatregel tegen de Ossche brigade
uitbuit voor anti-papistische doeleinden,
den minister van Justitie deze slag in
het gezicht zal worden bespaard. (1)
Wij vreezen het onderzoek geenszins.

Nut heeft het intusschen weinig. In onze
oogen behoeft de minister van Justitie
geen rehabilitatie, en het katholieke
volksdeel bedankt voor een eereraad,
Eerder zullen de zeeën droogloopen, dan
dat, Tel." en "N. R. Crt." verklaren zich
te hebben vergist.
Voor een onderzoek is het te laat. De

laster heeft zijn werk reeds gedaan.

BRIEF
UIT

DE RESl.
DENTIE

*

De Joodsche hoogleeraar aan de Rot-
terdamsche Handelshoogeschool, prof.
C. W. de Vries, denkt zich onsterfelijk te
maken met zijn propaganda voor een
parlementaire enquête.
De liberale partij is wel de laatst ge-

roepene om aan het minderwaardig spel
mede te doen, maar zij snoept nu toch
maar de N.S.B. deze vette kluif af!

Er is een interpellatie gehouden over
de Ossche affaire. Nadat de minister van
Just.itie aan het woord was geweest, had
de mterpellant geen behoefte een uit-
spraak der Kamer uit te lokken. De
s~aatsman Wendelaar, zoojuist tot voor-
zltte~. yan een tot verdwijnen gedoemd
partijtje herkozen, verklaarde zich vol-
daan.
Maar daar is de groote concurrent van

"Handelsblad" en "N. R. Crt." Als weleer
Zola zijn "J'accuse", zoo slingert de
"Telegraaf", deze commercieele onder-
neming en paladijn des rechts haar'
"Het is niet waar" de wereld in: "H e t
is ni et wa a r (gecursiveerd in de
"Tel." van 20 April) dat - (en nu komt
het geweldige) - toen de "bankier" ver-
voerd is in het zijspan van het motor-
rijwiel van de maréchaussée, er boven-
matige belangstelling van de Ossche be-
volking was .... ".
De "Telegraaf"-redactie ga eens naar

Oss en overtuige zich van de boven-
matige belangstelling, die haar bericht- 1) Men weet, dat wij minder afwijzend

. b staall ten opzichtevan een parlementaireen-gevmg ij een bevolking, die ook op een quête Veel zal afha dfatso lrik bh d I' k . ngen van en geest,
k ennj e e an .emg aanspraa mag waarin demeerderheidvan de TweedeKamer

maken, veroorzaakt. ._ ..._. zich over dit voorstelzal Uitspreken._ Red..



Algemeen Overzie

Prinses-verjaardag. - Het veertig-jarig
regeeringsjubileum. - Nationale filml _
Wat kan~Ossche e~qllête opleveren? -
Aa;"dappel-moeilijkheden. - - Ö;-~sche
ministers naar Engeland. - Tsjecho-Slowa-
Idje in het middelpunt der belangstelling. _
Het Joodsche kapitaal in Duitschland. -
Korte mededeelingen.

De pers hi-eld zich deze week druk bezig met
de vraag, wat de parlementaire enquête naar de
houding van minister: Geseling in de Ossche ge-
Iheurtenissen kan opleveren. Wij zullen er, in af-
wachting van het verdere verloop, niet V€,elmeerIvan zeggen dan dat die verwachtingen nogal uit-
eenlocpen. De Katholieke bladen en ten deele
ook die overige rechtscha pers voeren uiteraard
niets of weinig voor het geval en noemen het
onderzoek overbodig, terwijl zij aan den heer
Wendelaar openlijk of bedekt verwijten, dat hij
zich op sleeptouw liet nemen door anti-Boom-
sche stroomingen. Dat de Iiberale bladen er an-
ders tegenover staan, behoeft niet eens gezegd
te worden, hun standpunt is hekend en blijkt
overigens uit het voorstel zelve.
Intusschen schijnt het niet zoo te zijn als wiJ

Dinsdag schreven, n.l., dat ieder, die ÎiI1 het apr
derzoek betrokken wordt, verplicht is tot spre-
ken, Integendeel, WIe C!8IIl zwijg!rlecht of zwijg-
plicht heert, kan zich daarop hemepen en de mi-
nister kan al dan niet de gevraagde stukkeu
overleggen, Wordt inderdaad het geval aldus be-
handeld, dan heeft het onderzoek natuurlijk nau-
wlelijks beteekenis. Wij hoorden trouwens dezer
dagen door een peter dan wij in zulke dingen
thuis zijnde het vermoeden uitspreken, dat de
kwestie der. overplaatsing van de marechaussees
zou worden afgedaan als een ambtelijk geschil
en meier niet.
Terwijl de politieke zijde van de onverkwikke-

lijke historie de vólle aandacht heeft, hoort men
over de eigenlijke aanleiding nauwelijks meer
iets en schijnt men daarmee op dood spoor
gereden te zijn.

I



Oss.
Als nationale gebeurtenis van de tweede

orde, haast even belangrijk als die van de
eerste, moeten we tegenwoordig gewagen
van alles wat zich in en om Oss afspeelt.
Tenminste massa's mensch en stellen op 't
oogenblik alles bii Oss ten achter.

Het liberale Kamerlid mr. W. C. Wen-
delaar heeft van de week in de Tweede
Kamer een voorstel ingediend om inzake
Oss een parlementaire enquête in te stellen.
Het voorstel is naar de afdeelingen ter
onderzoek verwezen. En de N.S.B.-er Rost

I van Tonningen vroeg tegelijkertijd een
interpellatie aan. Waarschijnlijk vanwege

, de concurrentie. Maar ook van het goede
. kan men teveel krijgen, - zelfs als het
om en over Oss gaat. Dé heer Rost zal
zijn kansen op een t wee d e interpellatie
naàst een aangevraagde parlementaire
enquête dan ook wel niet hoog hebben
aangeslagen!

Vermelding verdient nog, dat het houden
van een parlementaire enquête in onze
staatkundige geschiedenis uiterst zeldzaam
is voorgekomen. De laatste maal, dat de
Tweede Kamer besloot een dergelijk onder-
zoek te doen plaats hebben, was in 1886 I

en betrof arbeidstoestanden op fabrieken en !
werkplaatsen. Later zijn er nog wel voor-
stellen voor een enq uëte geweest, doch
deze zijn niet aanvaard.

de kleurechte, wasehechte
en kreukvrije' Zomerstof
45 cent per el.

Vers~uij's Mo~ema~azijnen

VISTRA

ltlarkt Zaltbommel

Oss zelf.
Voor de wenschen van de mensch en in

Oss zelf schijnt men zich minder te inte- I
resseeren in "overig Nederland". Tenminste
de bladen sturen reporters voor inlichtingen
achter allerlei bandieten aan, maar over I
een demonstrátieve" vergadering van den
gemeenteraad te Oss, aan de "zaak" gewijd,
moest de gemeentesecretaris verslag sturen
aan de bladen. Waarin daaromtrent anders
niets zou zijn verschenen.

Chique Damesschoenen f 2.98
bij H. WOLF.

Uit dat verslag blijkt, dat heel de raad
en alle daarin vertegenwoordigde richtin-
gen, de soc.-democraten incluis, zich ver-
trou wvol achter den burgemeester heeft
geplaatst, wiens herbenoeming met vreugde
werd begroet. De sociaal-democratische
afgevaardigde sprak er zijn verwondering
over uit, dat de pers zich thans zoo druk
maakt over Oss, maar geen notitie nam
van de mishandelingen, welke vr,oegere
gearresteerde verdachten, afkomstig uit
het z.g. milieu, in de marechaussee-kazerne
zouden hebben ondergaan en waarvan ze
de sporen nog langen tijd op hun lichaam
zouden hebben meegedragen.
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Terreur in het Noorden en het Zuiden
HEETHOOFDEN RUIEN

Oss is Oss en burgemeester Ploegmakers is burgemeester I.',
Ploegmakers. En dat zegt' beide voldoende.
Daarom verwondert het ons nauweliiks. dat de burgemeester
van Oss het vólgend bevel heeft uitgevaardigd. hetwelk neer-
komt op een politieken staat van beleg.

De burgemeester van Oss. overwegende. dat op Zaterdag. 23
April 1938. door personen van buiten deze (Jemeente op lndi-
r~cte en directe wilze alhier aanleiding is gegeven tot versto-
ring van de openbare orde. gelet op artikel 219 der gemeente-
wet. vaardigt het volgende bevel uit:
Op Zaterdag 30 April 1938.wordt wegens v'"ees voor stoornis
der openbare orde het verblilf binne., de ge ~eente Oss ont-
zegd aan alle niet.inwoners' dezer :",mcente. ten aanzien, vàn
wie door de politie ernstige vrees gekoesterd wordt. dat zil
tot stoornÎI"der opènbare orde. rechtstreeks dan wel ziidelings.
àan1eiding zulJen geven. ,
Personen. hierbedoeld zullen na voorleiding voor den -b.urge-
.meester door de politie over de gemeentegrens worden geleid.

Aldus vastgesteld en afgèkondigd te Oss
op Vrildag 29 April 1938

De burgemeester van Oss.
w.g. J. PLOEGMAKERS

Als men morgen - Zaterdag dus - de be-
doeling mocht hebben om de schoone dreven
van Oss te bewonderen of zijn familie of ken-
nissen te bezoeken, dan loopt men als "vrij"
staatsburger dus gevaar door Ploegmakers'
politie bij den arm genomen te worden en op
zachtzinnige wijze aan het verstand te worden
gebracht, dat het in een deel van ons land
niet mogelijk is zich vrij te bewegen. Ploeg-
makers regeert in Oss en hij zal uitmaken of
een staatsburger in Oss mag komen!
/

EERsr DE KON.MARECHAUSSEE,
N~HET VOLK

De eerste personen, die ondervonden,
dat in Oss geen vrijheid meer heerscht,
waren de leden van bet corps der Kon.
Marechaussee, de volgende personen wa-
ren de colporteurs van de N.S.B., die
Zaterdag j.l. ondervonden, dat de Staats-
partij-terreur zich reeds in hevige mate
ontwlkkeld heeft, terwijl thans het ge-
heele volk van Nederland zal ondervin-
den wat er overgebleven is van de vrij-
heden, welke in ons "democratisch" land
zoo hoog geroemd worden.

HET VOLK OP

~" ~:-"'... ! -J._ ~~.....
~":~~A.;-:;..'

Koninklijke Marechaussee
beroept zich op het
Ambtenarengerecht

Heeft hun dan hun open strijd
en hun wacht
tegen de verwordenheid
nil",s gebracht,
dan uit 't werk te zijn gezet,
dat hen riep --
dan te vallen in het net
van geniep?

Hebben zij zoo lang gestaan
voor ons goed --
zonder omzien recht gedaan
in hun moed
om te bleeken bij een bloot
"Keer terug!"
en te vallen' door een stoot
in den rug?

Is het teeken van hun trouw
dan tot spot?
Is hun eere voor's lands Vrouw
en hun God
dan tot niets meer dan tot smaad
voor 't gezag,
dat zich opwerpt tot Zijn hand
en Haar vlag? .

Hebben ~ij zoo trouw gedaan
drenst en plicht --
Zijn zij stug hun weg gegaan.
nooit gezwicht -
om hun werk te zien gehoond
.met een schrap,
en hun trouw te zien beloond
met een trap?

Gij, die speelt met onze schaam
en ons land
die dit doet uit Haren naam
als Zijn hand --
die u kuipende vergrijpt
aan hun strijd --
in uw naakt verworden rijpt
onze tijd .. ,'

I . M.



I Brigade
Oss

van
zoekt

recht
De klaagschriften van zes onder-
officieren aan het ambte~aren-

gerecht ingezonden

's-GRAVENHAGE, 29 April. - Naar
wij in de "N. R. Crt." lezen hebben de
zes onderofficieren, die tot de brigade
der Koninklijke Marechaussee te Oss heb-
ben behoord en die eerst van hun opspo-
ringsbevoegdheid ontheven en vervolgens
overgeplaatst zijn, bij het ambtenarenge-
recht een klacht aanhangig gemaakt te-
gen de besluiten en handelingen, welke
tot de bovengenoemde ontheffing en hun
overplaatsing hebben geleid.

De klaagschriften van de zes onderofficie-
ren 'zijn gisteren bij het ambtenarengerecht
ingezonden. Van elk der klagers is er boven-
dien een verweerschrift bijge'.'oegd. De kla-
gers vragen vernietiging van de besluiten,
waartegen zij beroepen inbrengen, ten eerste
wegens onbevoegdheid van den minister van
justitie, en ten tweede omdat, al ware de mi-
nister bevoegd geweest, de klagers geen zoo-
danige handelingen hebben verricht, dat de
door den minister getroffen maatregelen ge-
motiveerd zouden zijn.
Mr. R. H. James, advocaat en procureur te

Apeldoorn, zal als raadsman van de klagers
optreden, '

Volgens de Ambtenarenwet en de Militaire
Ambtenarenwet zijn de zittingen van het ambte-
narengerecht openbaar, tenzij een van de partijen
sluiting van de deuren verlangt. Deze kan ook dan
echter nog worden geweigerd, indien de voorzit-
ter van oordeel is, dat het algemeen belang behan-
deling in het openbaar vereischt.
Het ambtenarengerecht, waarvoor de zaak ge-

bracht is, zetelt in Den Haag. Dat ambtenarenge-
recht van drie leden (waaronder de voorzitter mr.
van Haeringen) wordt voor militaire ambtenaren-
zaken aangevuld met twee militaire leden. Deze
worden benoemd door den minister van defensie
uit de militairen of eervolontslagen militairen van
de landmacht.



· ONJUISTE PASSAGE
IN HET R.t;\ADSVERSLAG.

In ~ns nu.rmper van Dinsdag j.l, plaatsten wij
een uitvoerig verslag van de raadsvergadering
der gemeente' Oss, waarin o.a, waardeerende l
woorden waren gesproken. aan het' adres van
den bucgemeester, naar aanleiding waarvan ons,I na de zitting van gemeentewege een' officieel \
communiqué 'Werd verstrekt. Volgens dit· zouI hef raadslid Hoeks ó.a, hebben gezegde '- '

f

"Toèh, mijnheer de .voorzitter, ,ik heb, in d,C
'pers van vandaag toch nogiets goeds gezien;Nu
I doel, ikJn. hoofdzaak ·QP,de, arrestatles. -Er ,zijn

I'er, heel wat verr-icht. ,De laatste. arrestati. e. heeft
heel 'v.:at stof' doen' opwaaien, Meermalen ,zijn
hier- rrienschen gearresteerd, die wegens hun

I,Ol1schuld of Wegens gebrek aan bewijzen weer
Imoéstén' worden vrijgelaten. Dual" de gemeente-
I pelttie zijn geen' arrestatles verricht, die' .nadien

I on~egr'orid' b.~eken.:.Daar' is niets "van,' gezegd.
Maar toch-riist bIJ mlJ,d,e vraag, .waarom nu

I zóqveel, ophef gemaakt van- de laatste, arresta-
tie; waarom gebeurde dat vroeger niet; over

I de behandeling, neen laat ik zeggen, de mis-
handelingen van ,menschen, waarvan later de
sporen nog te zien waren. Ik hoop, dat het pu-
bliek, als het weer .gebeurt, dezelfde belans-1
stelling zal toonen als nu bij deze .kwestie",
De heer Hoekseverzoekt .ons thans te willen

meedeelen, dat deze weergave onjuist is. In
werkelijkheid heeft hij, zooals hij ons met na-
druk verzekerde, gezegd: "Doch, mijnheer de
voorzitter in de pers heb ik ,evenwelook wel
eens wat goeds gezien. Nu doel ik in hoofd-
zaak op de -arrestaties, die er -veel ,zijn.verricht.
De laatste arrestatie heeft heel wat stof doen
opwaaien: Meermalen zijn hier menschen ge-
arresteerd, die, wegens hun onschuld of wegens
gebrek aan bewijzen weer moesten worden
vrijgelaten. Meermalen zijn door de politie ar-
restaties verricht, die nadien ongegrond bleken.
Bij mij rijst echter de vraag, waarop nu zooveel
I ophef gemaakt van de laatste arrestatle. Waarom
gebeurde dat ook vroeger niet, ook niet over de
behandeling, neen laat ik zeggen, de mishande-
ling van menschen, waarvan de 'sporen later
nog te zien waren. Ik hoop, dat het publiek, als
dat weer gebeurt, dezelfde belangstelling zal
toonen ais nu bij deze kwestie."
De' heer Hoeks stelt er prijs op te verklaren,

dat het geenszins' in zijn bedoeling heeft ge-
legen het werk van de gemeentepolitie goed, of
dat van de marechaussee af te keuren, doch dat
hij slechts sprak over de politie in het, alge-
meen.



UTRECHT EN OSS.

Men grijpe niet eigenmachtig
In de laak der Over ...

heid in.
Eenige weken geleden is te Utrecht een

tentoonstelling gehouden van den Nieuw-
Malth'llsiaanschen Bond. Er is toen door
studenten en lyceïsten een actie tegen
op touw gezet. Boven het lokaal der ten-
toonstelling woonden katholieke studen-
ten, die spandoeken buiten hingen, om
tegen het bezoek te waarschuwen. Dat
was een begrijpelijk en volkomen geoor-
loofd verzet.
Er geschiedde echter meer. Door

volksopstoppingen werd het bezoek aan
de tentoonstelling verhinderd en plan-
nen tot het stuk slaan van den inven-
tarts kwamen in een vergevorderd sta-
dium van voorbereiding. De tentoon-
stelling is daarop gesloten, op verzoek
'Van de inrichters zelf,
Dat is één geval van eigenrichting

uit den laatsten tijd, waarbij dlUs de
taa:k van politie en justitie door ande-
ren dreigde te worden overgenomen.
Nog zoo'n geval, ditmaal bedenkelij-

ker: te Oss komen N.S.B.-colporteurs
op uitdagende wijze hun geschriften
aanbieden, Er ontstaat een spontane,
volksverontwaardigtng en de colporteurs
Iraken leelijk in het gedrang. De pontie
doet alle moeite, om ze te beschermen
doch het was niet mogelijk enkele mts-
handelingen te voorkomen.
In beide gevallen was er blij kbaar een

l~emte in de voorschriften der over-
held, waardoor dingen konden plaats
vinden, rue strijden tegen een. gezonde
rechtsovertuiging .
Een tentoonstelling ter aanbeveüng

van' het Nieuw Malthusianlsme moest
eigenlijk niet mogelijk zijn in ons
Christelijk land: En' colportage, welke
kennelijk bedoeld - niet om de eigen I
beginselen verder ingang te doen vtn-]
den, doch om anderen te tarten en te
bereed.gen, behoorde onbestaanbaar te
zijn Dat ,staat vast. En men kan het
zeer goed begrijpen, dat een vurig tem-
perament daar moeUi}k lijdzaäfil bij
kan blij ven.

Is hat dan echter de goode methode
met geweld te dreigen en tot geweld
over te gaan? Moet dan het volk maar
aanpakken wat de Overheid verzuimt?
Deze vragen dienen bij voorkeur ont-

kennend beantwoord te worden. Met
alle geoorloofde middelen kan men druk
uitoefenen op de Overheid, om de ge-
bleken leemten weg te nemen. In ons
land staan daarvoor nog vele wegen
open. Door het overnemen van d,e taak
der Overheid kan men misschien III een
bepaald geval iets goeds bewerken,
doch er staat licht grootere schade te-
genover; e'en verwarring van bevoegd-
heden, waardoor de algemeene rechts-
zekerheid wordt ondermijnd.

Men hegrijpe ook wel, dat· zulke
spontane opwellingen, tot daadwerkelijk
optreden, niet steens aan zuivere bron-
nen ontsprmgen. In de genoemde ge-
vallen was dat wel zoo, zat er eerlijke
verontwaardigtng achter. Hoe gemakke-
lijk kan het echter niet gebeuren, dat
er troebele instincten meespreken. haat,
wraak, afgunst, dat verwrongen moreele
begrippen een funeste Inspiratie geven ?
Het is mede daarom van groet belang,

dat er geen voet gegeven wordt aan
zulke methodes van eigenrichting.
Waarbij tenslotte ook nog als overwe-
ging kan gelden, dat de slachtoffers
van het geweld meestal sympathie win-
nen, alleen omdat ze slachtoffers zijn.
In het geval van de N.S.B -colporteurs
kan men zelfs op goeden grond veron-
derstellen, dat men daarop gespecu-
leerd heeft.



* De VriJ"heid"beeft griep.* " .
Hoe vervelend· het voor onze lezers ~ en

voor ons zelf - ook is, ditmaal moeten WIJ het
alweer over de Ossche kwe~tie en wat er om

h gt' hebben· als de Iinksche pers ech..en aan an, .
ter __ in kwade trouw - katholieke waardig-
heidsbekleeders in een verdacht .~icht z~ekit te
stellen. wenschen wij er het zwugen DIet toe
te doen,.
Ditmaai is het 't Iïberale weekblad D e V r ij...

hei d, dat op onbehoorlijke 'Yijze uit den band
springt; op "vereerend verzoek" nog w.~l van
zijn lezers, die het bij het landkabaal blijkbaar
niet harden konden, dat!:de redactie Ianger
zweeg.
Nu dan, tot het uitspreken van een oordeel ge-

prest, belijdt de redactie ter elfder ure, dat ze
na afloop van de tnterpellaüe-Drop niet zoo
heel erg bevredigd was als de nietgenoemde
.anderen, - b.v, mr, Wendelaar om van onzen
kant wel iemand te noemen, die aan zijn bevre-
digd zijn onbewimpeld uiting gaf.
·De "kranige" marechaussee - aldus D e

V r ij hei d - mag "een enkele maal een beetje
al te streng zijn opgetreden" - zoo heet het
verschoonend - de reactie van minister Gose-
ling was niet gerechtvaardigd! - dit zonder
eenig voorbehoud.
Vooral niet - let op de logica van deze libe ..

rale redeneering - sinds burgemeester Ploeg..
makers was· herbenoemd!
· Die wordt nu wel in de Roomsche pers als
een wonder van voortvarendheid voorgesteld,
'maar daar schijnen (sic!) zijn vroegere gedra-
gingen en uitspraken niet mee in overe~nstem-
ming: voor bewijs zie het maandschrîft ".,De
·Magistratuur".

Terwijl dit laatst - zooals wij deze week
reeds aangaven - in zijn onbillijk oordeel, over
den burgemee5i:er van Oss klaarbl~jkèlijk van
de tendenziase artikelen in de N w. Rot t-
e rt. en De Tel e g r a af afhankelijk waa.be-
roept zich fuans de redactie van D e V r ij hei d
(die in .personeel. unie met die van de Nw.
Rot t, er t. leeft!) op het oordeel van het anti ..
revoluUollaire maandschrift - en dus In-de-
zooveelste-harid op zich zelf]" ~ als kenmerk
van haar objectieven waarheidszin!

En dan zet men met het denigreerend epithe-
ton "wonder van voortvarendheid" de welbe-
kende f e i ten op zij, -'- die feiten, welke men
aan den' anderen kant door niet mlnder dan
e'en parlementaire' enquête meent te moeten
achterhalen - d~t n.l. burgemeester Ploegma-
kers het was, die de nachtpatroqilles in zijn ge-
meente instelde, dat hij het eerst de daders in
een der geruchtmakende moordzaken wist te
pakken en door' de gemeentelijke politie het
leeuwenaandeel der arrestaties in deze zaken
deed verrichtén,
, M~r D e V r ijhei d is. met een en: ander
nog niet aan het eind. van haar werkelijk kwaad-
aardige praatjes.

1

Na in het voorbijgaan nog een trap te hebben
,gegeven .aan den minister van Justitie, komt het
'liberale blaadje op den procureur-generaal te
· 's_Hertogenbosch.

Eerst acht de redacti'e 't gewenscht de herm-
I nering op te halen aan een ander anti-paapsch
relletje van voor vele jaren, dat zijn aanleiding
vond in een zaak voor de Bossche rechtbank -
[een zaak intusschen, waaraan mr. Speyart van
I Woerden part noch deel heeft gehad.

Na aldus - zeer ad rem zooals de lezer ziet
- op hare wijze de sfeer te hebben "gezuiverd",
fluistert de redactie verder, wat "sinds jaar en
dag" al fluisterend zou worden rondvertelt,
•.•. dat de procureur-generaal overhoop ligt
met de rnarechaussee!
Laat D e V r ij hei d uit het archief van de

Nw. Rot t. e r t. hel cliché leenen, waarop
het moment is vastgelegd, waarop mr, Speyart
van Woerden hulde brengt aan de .roemrlike
Ossche brigade (die ondertusschen in haar
samenstelling een andere was, dan die nu werd
overgeplaatst) - dan kunnen de lezers van het
blad met nette manieren uit eigen oogen zien,
en zien, wat er van die kletspraat waar is.
Dan beweert D.e V r ij hei d verder, dat de

Bossche katholieke procureur-generaal "de'
grenzen tusschen maréchaussee en rijksveld-
wachters uit (zoekt) te wisschen" - wat een
ernstig vergrijp schijnt te wezen - en dat de
Haagsche katholieke secretaris-generaal van

I Justitie mr. Van Angeren, (ook al zoo'n aterling)
I mitsgaders eenige niet-genoemde katholieke
I rijkspolitiemannen met den procureur-generaal
in: dit Nederlandsche Guy-Farokes-complot zijn.
Voor alle ouwe bessen als De V r ij hei dom

te rillen en te beven !
Wij weten werkelijk niet hoe de genoemde

autoriteiten oordeelen over de positie, die het
best aan het corps marechaussee zou kunnen
Iworden, gegeven, maar als ze als lustitioneele
.mennen met ervaring er voor, zouden ijveren,
dat het tweeslachtig karakter van dat corps, _
nu deels politie-, deels militaire macht - zou
Iverdwijnen, :dan zouden ze d~wege nog niettot

'de verdachte luiden behoeven te worden gere-
kend!
. En in ieder geval - daar kan de redactie van
D e V r ij Iie i d rustig haar dutje op doen, - het
zou geen artikel uit hurr katholieke credo zijn!
Waarmee wij maar willen zeggen, dat in deze

suggestie .de aap uit den mouw der redactie
kwam verraden.. dat anti-papistische griep haar
Iin.dezen- guren..April deed ijlen!

•



Tweede Kamer.

Enquète of tweede interpellatie over Oss?
De inhoud van bet voorstel-Wendelaar. De werkloosbeids-
lnterpellatie wordt ill A'lei gehouden. - Een rumoerig slot.

De Tweedle Kamer kwam DilnsdagmiidJda,g
c40n oogoenblik bijle:eIl,ter reg'elilng van de werk-
zaamheden, een formeele vergadering' dus.
'Toch bestond voor deze korre bijeenkomst
zeer veel belangstelling, blijkbaar ~n verband
met het voorstel van mr, Wendel aar (Lib.)
om een enquête (onderzoek) ;in te stellen m-
zake d'e maatregelen van minuster Geseling
jegens de' Ossche marechaussee-bolgade.

Blijkbaar koesterden velen de verwachting,
dat dit voorstel atlinleiJdirngzou ~VI!~n tot een
debat. Ziji werden .echter oogrijpelijke~wijZ!e
teleurgesteld. Immers dit ongewone vocestel
komt eerst na schriftelijke voorbereidäng in
IbehàrndJeling.Thans deed de voorzitter alleen
medledceU:ng der iInld,ieniing van het voorstel
en werd dit zonder weer ter behandeling
naar de aïdeelingen gezonden. Van die bespre-
kilDgen wordt dan een verslag samengesteld,
waarop door mr, W€nlJdelaar een memorie van
antwoord wordt geschreven en eerst dan
volgt de openbare behandeling, als resultaat
waarvan de Kamer al of niet beslurt tot
het instellen van een onderzoek.

In 't geval dat daartoe Inderdaad wordt over-
ge,gafllll, benoemt die vOiOrzitter' een oommissae,
wter bevoegdheden @Cl:ijkzijn aan die van den
~echter en voor wile i~cLer verpacht is te ver-
schijnen als hij wordt opgeroepen, met dien
N1erstande, dat de minister en zekere ambtenaren
zich op hun zwijgrecht - in 't algemeen lands-
helang kunnen beroepen.

spormgsbevoegdheid der brigade der Koninklijke
Marechaussee en met het verleënen van rechts- \
ingang tegen enkele verdachten, evenals met de \
handhaving van burgemeester Ploegmakers en van,
den procureur-generaal van Den Bosch in zijn I
functie, verband houden.
Bij de aanvang der eerstvolgende openbare v~r-

gadering zalover deze aanvrage worden beslist.

De heer A I bar d a (Soc. Dem.) maakte van
de gelegenheid gebruik om te Intermeeren of de
door p~of. Van Gelderen aangevraagde interpel-
latie over de werkloosheidsbestrijding spoedig
aan de orde zou komen.
Hij kreeg ten antwoord, dat het de bedoeling

is daartoe gelegenheid te geven bij het ontwerp
tot verhocging van het crediet voor werkver-
ruiming. Zoo mogelijk zal dit nog in de maand
M~i aan de orde worden gesteld.

Ben incident. '
Juist toen de voo r z. de korte vergadering sloot

ontstond een heftige woordenwisseling tusschen
de heeren Wendelaar en Rost van Tonningen.

Toen een der Kamerleden tegen den heer Wen-
delaar riep - doelende op Van Tonningen's in-
terpellatle-aanvrage -: dat is concurrentie voor u,
merkte de heer Rost van Tonningen op: Ik ben
geen draaier. De heer Wendelaar eischte op hooge
toon, dat deze woorden werden teruggenomen,
hetgeen de N.S.B.-er weigerde.
Zoo ging de Kamer onder hevig rumoer uiteen.

Het v~(}rst~i'·WelnidJe!iaar.

De heer Wendelaar heeft in zijlll voorstel de
volgende, punten glC;noeIIlld,welke 2l.iÎ.. ViOlOIt'een
onderzoek der Kamer .jn aanmerking komen.

1. De juiste toedracht van die feiÛten, welke
~n miruslieir van Jusli>til(llgeleid hebben tot mjlll
ilielegrafische opdracht aan den procureur-gene-
raal te 's-Hertogenbosch, om aan dien betnokken
:div~SiLeoommal1JdaQ1tder Kou. marechaussee na-
mens hem mede te deelen, dat de br.ïgaj(]1ete Oss
pch tot nader order, behoudens UÎI~drukklelijike
last van dien procureur-generaal, te onthouden
heeft van i.edier opsporingsonderzoek.
2. De vraag, of die minilster bevoegd was deze

opdracht te geven en, zoo ja, of er voldoende
.atlinleid~g voor den minister was om miet zooveel
s'poeJdeen rop IOIl1'giebll'uikellijlkieen !Ï!ll,gJI'ijp~nldemaat-
a-egel te ~rnen.

In het VOO!1'S bel is tevens vervat, dat als getu~g!en
ot deskundigen onder meer zullen moeten worden
gehoord tnr. E. L. M. H. hamill Speyart van Woer»
Ide/ll, procureur-generaal bl~\ het gerechtshof te
~8-Hertogoohos'ch; J. van Selm, kolonel, inspecteur
iY'an het wapen der Kon .marechaussee ; de bJj,
fIDve!ll'biedoelldJefeHle'n betrokken suhsl'iltuut'ioflicier
',y,..an justitie blij>de arroudissernentsrechtbank te
~HertlOgernbiOsch; d'Ci1 rechter-commissaris voor
~af~ake'n bij die rechtbank; die tegenwoordége
~'t!rokkJen distri!C'tsco~malllda'llt der K()II1" mare-
\èhaus,see, belnevens diens ambtsvoorganger ; de,
'W'adltmeleste!r dier Kon. marechaussee De Gier.

Tea- toelichting van zijn voorslel wijst de heer
IWe!ll!dlelaa'l'er o.m. op, Qat het verloop dezer zaak
~ . die Kamer ze/er hijzonder snel :its geweest.
Wain die abnormale snelheid, welke de voorsteller
Ja.an.v.ankie!iijkmede bevo!r!derld:heeft, is echter ach-
Itielïaf als .bezwaar gebllekCill, dat voor de leden
~ Kamer de tijid ontbroken heeft om - gelijk
~ een schrifOOlijiklevOiorbe!r,eiidlmgvain het debat
ibJet geval .is - die argumenter» VIall den minister
O'J> haar volle waarde te 1016t800.
De Kamer heeft die bijl ide mterpejlatie-Drop

iIIoor den minister verstrekte iÏinLichtilngen vol ..
.ö06nide geacht en daarmede had de zaak uit 'kun-
nen zijn wanneer dille iJnlwchtringenook VIÜiOil"hen,
die beter daa die leden der Kamer op de hoogte
:v,an die lieHen waren, afdoende geweest waren.
He reacties van e¢I1 groot deel der pers wezen

echter op het tegendeel en, hoewel de voorsteller
'geenszins i1nstemt filet aäe persuêtlatingen, welke
iIU dilt verband 2fijill verschenen en het VIOor de
iK:amer in dit stadium moeilijk te beoordeelen is in I

~()everre die bewering, dat de Kamer nëet die ge-
Jlcclè waarheid heeft vernomen, jUÎist :its, acht .de
vcorsteller het nuttig mede te deelen, dat hiji en
- naar hem bekend is - verschillende andere
lieden der Kamer ook buiten de pers om van zeer
IU!iwenloopende zijden berichten hebben gekregen,
volgens welke die Kamer inderdaad nJi:etvoldoende
''!In de feiten op die hoogte Z'OIUxijln geweest, om
~eh een rechtvaardig oordeelover het gebeurde
!OO Oss te kunnen vormen.
Zou ik de eenäge Z'ijn, zoo vraaglt Ide heer Wen-

~claar, die met aanstonds alles UJilt die woorden
va;'!l dien mÏin~ste:r heeït weten te halen van wat

··1eIr wJgens het artikel m de Nieuwe Botterdamsche
COU1"2Ut van 12 April, dat een uier betrouwbare
j,lld'rlLk maakt, toch wel iIn zat?

~a aanhalingen van vCll'schhllerudle uitspraken
"<lU den minÏ!sboc komt de voorsteller Lot de
~cluSiÏe, dat het de vraag :iJs of die Kamer haar
voorloopig oordeel, dat ze over het ,geval.:.Oss vol-
&eIIllde Ingelicht was, bijl nader dinzien niet moet
!herZ'Ïien. Maar daar komt nog iets anders bijl. De
1U111J1~sterheeft het goed gevonden hangende deze
~aal~ den marechaussees nog eens hun zwijlg1p'licht
iIn te scherpen.
Men heeft hier en daar de indruk .geleregen

Idat de :zJwijgplkht op dit oogenblêk mmder 1Di00':
!dIig was ter beschermjng van rechtmatige bie-
~n.gen van het publiek, dan om de marechaussee
I.e-;beletten ,ZIich. te Yel1ded~gen. I

" Ook i:n dilt opzicht heeft de iÎnlleirpeUat:iJe.-Drop
Diiet voldoende licht gegeven, niet voldoende 1IDcht·
'lfunnen geven.
I Het geval-Oss wordt door velen terecht of ten
pnTl':chte - de bleer Wendelaar houdt zich <daar
~uiten - beschouwd als e/ffi1: toetssteen VIOlorhet
parlementair..democraÛls'ch systeem. AJ.s overtuigd
yoorsta.ndecr daarvan acht hij oot noodzakelijk,
lI]at de Kamer doet wat m haar vermogen is 0IU1
jp:'e goede WierkJlDig daarvan te bevorderen, De dJoof-
pot moge slechts het attribuut ZlijlnVOOil' andere
systemen,

i Zooals we al aanduidden, er werd over de=,Ud van dit voorstel geen enkel woord ge-

Tmeede ÏDterpeUaUU·Oss!
De heer. Rost wa n Tonningteill (Nat. Soc.)

echter verlof om den minlstee vragen te mo-
. tellen, he..treffende de VOOrlOOPi.ge. bes. Iissia-.

en aaitzien der. brigade der Koninklijke Ma-
. ussee te Oss en eenige aanvullende vragen.
: _ OIl~lo1~jk lD,~t het _std ~ ~ OP."



DE PARLEMENTAIRE
ENQUÊTE.

"Een stoomwals om een mug
te dooden".

Dat is het oordeel van een zoo gezagheb-
bend man als prof. mr. A. Josephus Jitta,
die in de "Avondpost" schrijft:

"Ik vind de voorgestelde parlementaire
enquête een dwaasheid. De heer Wendelaar
laat zich meesleepen door een soort van
paniekstemming. Het meest doelmatige
middel voor degenen, die meer inlichtingen
willen, is een tweede interpellatie. Laat
ons aannemen, wat blijkbaar de voorsteller
doet, m a a r wat m ij n mee n i n g n iet
i s, dat de minister van Justitie onvolledige
of onjuiste inlichtingen heeft gegeven en
dat de Kamer overrompeld werd, leg hem
dan die nieuwe feiten en bezwaren nog
eens voor, ditmaal dan, wat de Kamer
betreft, beter voorbereid. De parlementaire
enquête voor dit doel is een stoomwals
om een mug te dooden.

Dit oordeel klopt met hetgeen in ons blad
en andere katholieke bladen geschreven
werd. De "Avondpost" komt er zelf van
onder den indruk, erkent, dat een parlemen-
taire enquête toch eigenlijk een "paarden-
middel" is en wil daar niet verder op aan-
dringen, nu het "novum" er is van de behan-
deling voor het ambtenarengerecht.

GEEN AGITATIE!
"De Telegraaf" begint een artikel .•••

"Geen Agitatie" (!) over Oss als volgt:

Het wordt tijd, dat aan de zaak-Oss een
einde komt. Er zijn woorden genoeg over
gewisseld, men wil thans daden zien. Aan
de agitatie van den laatsten tijd heeft men
niets, want wij zijn van oudsher een te
nuchter volk, om daar waarde aan te.
hechten.

Prachtig!
Jammer, dat het blad een oogenblik later

den minister van Defensie ("een integer en
hoogstaand man": voelt men den infamen
Seitenhieb?) die ook zijn aandeel had in de
maatregelen ten opzichte van de Ossche
brigade en zich geheel naast zijn collega
van Justitie plaatste, oproept om begaan
onrecht te herstellen!
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1DE GEVAREN
VOOlt FABRIEKSMEISJES.

-'---101---

Een-enquête bepleit.
Naar aanleiding van de oorsprorikellj xe .

gebenrtenissen te Oss, die 'de helbel veroor-
zaakten, maar op den achtergrond raakten,
stelt de Tijd een tekort in het licht in onze
al'beiclswetgevi1lg:

Tegen velerlei gevaren, beschermt de
sociale wetgeving den Nederlanclschen
arbeider: tegen te langen werktijd, tegen
onvoldoenden toevoer van lucht en licht,
tegen dreigende vliegwielen; drijfriemen,
lint- en cirkelzagen en electrische scha-
kelaars, tegen de enerveerende snelheid
van den loopenden band - doch zij laat
het arbeid-ende melsi e onbeschermd tegen
die sociale factoren, die haar zedelijkheid
.bedreigen. Onze arbeidswetgeving dient
de lichamelijke volksgezondheid; voor de

i zedelij ke volksgezondheid heeft. zij geen

\

aandacht.
H~èma.brengt het blad het v~rlangen in

. herrunering van, .,De Graal", die reeds lil
I 1929 een officieel. Onderzoek wenschte. te
I zien ingesteld naar de toestanden op zede-
I lijk' gebied in de fabrieken, een enquête
i . derhalve, zooals door wettelijke voorschrif-
ten is geregeld,
Deze enquête zou gehouden moetenwor-.

den door een kleins commissie van door het
Departement van Socia;le Zaken in 'overleg
met .den dienst der Arbeidsinspectie a~n te
wijzen enquêtrices, om een overzicht te
krijgen over de feitelijk bestaande verhou-
ding tusschen het goede en het verkeerde
in de fabrieken, doch ook om een inzicht
te verwerven ill de oorzaken van liet kwaad,
omdat men steunend op dat, inzicht de
afweer ....maatregelen kan beramen, waarmee
de sociale wetgeving zou kunnen worden
aangevuld.
Verder wenschte "De Graal" de instelling

bij het' Departement van SOCiale Zaken of
eventueel bij de' Arbeidsinspectie van '11
vrouwelijke afdeeling, die als een centrale I

studie- en controle-instantie voor het heel€:
vràaxstuk van den vrouwenarbeid kan fun-
geeren.
Een enquête, zooals de gevraagde, .isha al

hetgeen over wantoestanden ill Industrteele
bedrijven beweerd is en na de telten. wel~~
geconstateerd zijn, zeer aan te bevelen, ook
ter mo<i:elijkegeruststelling van ouders," die
hun dochters aan de leiders van Indu-
str.eele ondernemingen moeten toever-
.trouwen .
. -Wanneer deze zal hebben plaats gehad,
kunnen de noodig gebleken maatregelen
.worden genomen.
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Een onnoodig en
uitzonderlijk middel.

De 1iberale heer Wendelaar, .die bij de
mterpellatde over de affaire Oss verklaarde
zelf van plan te zijn geweest een interpel-
Iatie aan te vragen en over de mededeeltn-
gen van minister Goseling volledig voldaan
te zijn, heeft thans het voorstel gedaan om
een parlementaire enquête te houden. Hij
motiveert dat voornamelijk met het argu-
ment, dat er na de interpellatie-Drop
nadere mededeelingen in sommige bladen
zijn gedaan of wel in brieven aan hem zijn
ter kennis gebracht, welke het vermoeden
zouden wettigen dat aan de Kamer over de
gebeurtenissen te Oss niet de volledige
waarheid is medegedeeld. Dit. is niet bedoeld
alseen beschuldiging van den minister van
Justitie. De heer Wendelaar neemt de mo-
gelijkheid aan, dat de minister zèlf niet
volledig is ingelicht geworden.
Men moet tegenover het voorstel van den

heer Wendelaar onderscheid maken tus-
schen het belang van de zaak waar het om
.gaat en tusschen de opportuniteit van het
middel, in dit geval een parlementaire
enquête. Wat de zaak zelf betreft, indien
er Kamerleden zijn die op goede gronden,
dus niet alleen afgaande -op verdachtma-
kingen of sensatiekopy in bepaalde bladen,
van meening zijn dat er over de arratre-oss
nog belangrijke dingen te behandelen zijn,
dingen welke bij de interpellatie-Drop niet
aan de orde zijn geweest, dan hebben zij
ten volle het reent op de zaak terug te
komen. Maar dan is daartoe het meest voor
de hand liggende en aangewezen middel:
een nieuwe interpeltatle. De heer Rost van
TOnningen heeft die tweede interpellatie
reeds aangevraagd. Het valt niet in te zien.
waarom dan het middel van een parlemen-

- taire enquête ter hand genomen zou moe-
ten WOrden; Men moet zulk een geheel uit-

L zonderlijk ding als een parlementaire en-
: quëte, waarvan misschien niemand zich
nog kan herinneren dat het ooit is gehan-
teerd, bewaren voor een uitzonderlijk geval
~ -en dat is de affaire-Oss op het oogen-
blik zeer zeker niet. In de "Maasbode" werd
er aan herinnerd, dat zelfs in de kwestie
van de decoratie van den heer Lehman (of
hoe was de naam precies?) op aanbeveling
van ministerpresident Dr. Abraham Kuyper,
omstreeks dertig j aar geleden, geen parle-
mentaire enquête werd toegestaan. Als de
heer Wendelaar meent, dat het vertrouwen
van het volk in het recht is geschokt, is
dat ten eerste een onjuistheid, want men
kan gerust aannemen dat dit slechts bij
een deel, en zeer vermoedelijk bij een gering
deel van de krantenlezers het geval is; en
ten tweede is er geen enquête noodig om I

het gevraagde meerdere licht te brengen.
Een nieuwe interpellatie geeft daartoe alle
gelegenheid. Het is zelfs niet uitgesloten,
dat na. die Interpellátté reden tot voldoe-
ning bestaat dat men voor deze zaak het
uitzonderlijke middel van een parlemen-
taire enquête nièt heeft gebezigd. -
- De Kamer zèlf moet beslissen of zij al dan
niet een parlementaire enquête zal houden.
Gezien de practijk van het verleden ver-
wachten·· wij niet, dat ze dat besluit zal
nemen: Het lijkt 011S ook volmaakt over-
bodig, want een interpellatie kan hetzelfde
doel verzekeren.
Metdat al kan men overigens slechts de

hoop uitspreken, dat de. artaire-Oss niet
de verhoudingen zal aannemen van een

. Fransche .."affaire." Het doorzichtige poli-
tieke drijven van de- meest luidruchtige
onder de persstemmen geeft eenige aanlet-
(ling tOt het uitspreken van die hoop!



*** "De Standaard" voell en ziel hel
niet zeer !cherp.

De a. r, "Standaard", in haar nummer
'Van j.l. Donderdag schrijvende naar aan-
leiding van de door Mr. Wendelaar aange-
vraagde parlementaire enquête in zake-
Oss, verklaart niet accoord te kunnen
gaan met sommige in het daarover ont-
stane persdebat gebruikte uitdrukkingen
in de den Minister van Justitie geestver-
wante bladen.

Het anti--revolutionnaire orgaan, dat
tusschen haakjes gezegd, ook niets voo;
de gevraagde enquête voelt, schrijft o.a.:

"Een ongewoon scherpe critiek op den
Minister van Justitie, felle veroordeelin-
gen van zijn beleid, het, zacht gezegd, in
twijfel trekken van de waarheid zijner uit-
eenzettingen, en de aantasting van zijn
persoon en karakter, zijn, alhoewel daar-
voor geen aannemelijke reden aanwezig
was, van sommige zijden in toenemende
mate het debat gaan beheerschon.Onedele
motieven, politieke en andere, spelen
daarin een belangrijke rol.
Ook verdedigers van het beleid van den

Minister zijn o.i, te ver gegaan. Het is
te begrijpen, dat geestverwanten, perso-
nen, die den Minister zeer na staan, zich
niet altijd in bedwang konden houden
als zij kennis namen van een onbe-
heerschte, door politieke of andere drif-
ten ingegeven, alle maat overdrijvende
critiek. Toch zijn uitlatingen als: "de
verdachtmakingen blijven razen als dolle
honden", en "publicaties eener geweten-!
looze pers, afkomstig van dezer obscure
correspondenten, wier bedoelingen in 't
duister liggen", zeker ongeschikt om een
uit de rails geleopen persdebat weer in
het rechte spoor te leiden."

De in bovenstaande citaat laatst aan- i
gehaalde zinsnede n.l. "publicaties eener
gewetenlooze pers, afkomstig van dezer
obscure correspondenten, wier bedoelingen
in 't duister liggen", is zonder eenig ver-
band met het voorafgaande genomen uit
een artikel, dat wij j.1. Dinsdag in ons blad
over de enquête-aanvraag-Wendelaar pu-
bliceerden.
ZÓÓuit haar verband gerukt. kan de,

door de "Standaard" aangehaalde, zinsne-
de ietwat hard klinken.
In haar verband gelaten, doet zij dit

echter niet. Ja zelfs, wij konden in casu i
geen andere terminologie gebruiken, om- i

dat zij het wezen raakt der zaak, waarover I
wij schreven.
Deze door de "Standaard" gewraakte

terminologie is opzettelijk door ons ge-
kozen, juist met het doel, om het loopende
persdebat te houden op de rails van het
rechte spoor.
Wij begrijpen niet, dat dit kali zijn ont-

gaan aan de scherpzinnigheid van "De
Standaard", tenzij de quintessens van de
onderhavige áangelegenheid door "De
Standaard" niet heel scherp wordt ge-
voeld en gezien.
Wat toch is het geval?

De heer Wendelaar stelt de Tweede I
Kamer voor een enquête-verzoek op grond
alléén van "publicaties in de pers", losge-I
komen na de Interpellatie-Drop. De Ka-
mer moet dus beoordeelen, of zij op dien
grond het verzoek zal inwilligen of afwij-
zen. Noodzakelijk komt zij dus ook te
staan voor de voor haar onontwijkbare
vraag: wat hebben die "publicaties in de
pers' voor waarde? Zijn die "publicaties
in. de pers". van zulk een karakter en ge-
WIcht, dat Ik, Karr..er, met verloochenins-
van mijn verleden, mij te regelen heb naa~
die publicaties? Dat ik, Kamer, den Mi-
nister van Justitie, dien ik eerst als ge-
loofwaardig en als juist handelend ver-
klaard heb, door inwilliging van het ver- ,
zoek-Wendelaar nu een testimonium van
wantrouwen moet uitreiken? Dat ik Ka-
mer, mij tot instrument moet make~, of
laten maken, of laten misbruiken van een
mogelijke sensatie-pers?
Het karakter der "publicaties in de

pers" is dus iets WEZENLIJKS in deze
aangelegenheid.
Welk nu is haar karakter?
De enquête-verzoeker, Mr. Wendelaar-

zelf, kwalificeerde ze in de Kamerzitting
van 7 April j.l. als een "relletje".
Wij waren juister, noemden het kind bij

den naam en repten van "publicaties eener
gewetenlooze pers, afkomstig van dezer,
obscure correspondenten, wier bedoelin-·
gen in 't duister liggen".
Daarmede is het karakter dier "publi-

caties in de pers" juist geteekend. Wij zien
niet i~, waarom dat niet mag, ja, waarom
dat met moest. Het persdebat toch moest
niet uit de rails loopen van het rechte
spoor, maar daarop gehouden worden. Met
een onjuiste teekening van het karakter
der publicaties zou dat debat derailleeren.

Daarom gaven wij van dat karakter de.
juiste teekening. Mag dat niet? Is dat on-
geoorloofd? Is daarmêe één woord te veel
gezegd? Zijn dan die "publicaties in de
pers" iets anders dan een opeenhooping
van laster? Is lasteren niet gewetenloos?

Zijn correspondenten van bladen die
lasterende berichten doorgeven, geen' obs-
cure elementen? Zijn de motieven, waarom
zij dit doen, dan zoo apert?
En vormen alle deze elementen te za-

men niet de basis, waarop Mr. Wendelaar
zijn enquête-verzoek liet steunen? En is
die basis niet het criterium voor de Kamer
voor al of niet inwilliging van Wendelaar's
verzoek ?
. Gewraa~te uitdrukkingen als "de ver-
dachtmakmgen blijven razen als dolle hon-
d~n" gebr~ikten wij niet en zullen wij ook
DIet gebruiken, omdat zij niet terzake zijn.
Maar wel t~rza.ke ;vas in casu de vraag,
of de "publIcatIes m de pers", die uitslui-
tend de basis vormden voor het enquête-
verzoek, afkomstig waren van een gewe-,
tenlo as gebleken pers en van dezer obscu-
re correspondenten, wier bedoelingen in
het duister liggen.
Wij verwonderen ons alleen er over, dat

"De Standaard" dit essentieele van de
onderhavige' aangelegenheid niet scherp
voelt en ziet, want juist dit essentieele is
doorslaggevend voor de te nemen beslis-
sing door de Kamer.
Wij schreven dit niet, om ons tegenover

"De Standaard" te verdedigen; wij schre- I

ven het enkel, om het persdebat niet te I
laten derailleeren.



"D~r~l~éraal"bfpl~i_~~D mo rre
wan wantrouwen t~t!fn

I'Ir. fioseliná.

EN VERDER WIL DIT "NEUTRALE" DAGBLAD:
DAT MINISTER VAN DIJK (A.R.) MINISTER

GOSELING (R.K.) WEGJAAGT.

,.

-
ocx LE PROClTRElIR, GENERAAL MOET ZIJN ONTSLAG KRIJGEN, EN DE

BURGEMEESTER VAN OSS EN DE SUBSTITUUT-OFFICIER VAN JUSTITIE.

De beide pastoors, ~I.'hijnenpast~or in Oss te mogen blijven!

"Het wordt tijd, dat aan de zaak-Oss een
einde komt. Er zijn woorden genoeg over
gewlsseld,r) men wil thans daden Zien. Aan
de agitatie van dien laatsten tijd heeft men
niets,a) want wij zijn van oudsher een te
nuchter volk, om daar waarde aan te heen-
ten.s) Allerlei pOilitieke partijen hebben
over en weer de meest kwetsende beschul-
digingen geutt-), er is van een enquête spra-
ke en van een behandeling voor het amb-
tenarenge-recht. Met dat al 'tJlüv~---d;e ~1l_

marechaussees gedesavoueerd en zoolang
dat duurt blijft er tevens onrust in den
lande.e) Er is een practisch middel, om de
geheele zaak-Oss uit de wereld te helpen en
dat is de marechaussee recht te laten we-I
dervaren I?_aardoor zal mis~chien deze or en adv~rtenties en berichten te steunen, op-
geene c~rner~ een deuk krijgen, doch ~er dat zij ten allen tijde, maar speciaal weér
voorkoming hiervan kan men het land niet in dezen tijd als we thans beleven, in zooveel
in onrust laten. De marechaussee, ~ngad$l mogelijk huishoudens van katholieken en
Oss, dient de' satisfactie te heb~en, ~Ie haar andersdenkenden, in staat zij den schrikba-
toekomt. Men moet wel verblmo zun d,oor renden invloed van "De Telegraaf" en "Het
partijzucht, om thans nog niet in te ZIen, Nieuws van den Dag" te neutraliseerèn?
dat deze, mannen niets meer dan hun plicht Zonder een leefRrachtige, katholieke krant
.deden, De laatste opzienbarende arrestatie in alle gezinnen, ~jn we aan den vijand
heeft dat, ten overvloede, aangetoond, en de overgeleverd. "
argumenten, w~rmede ~ hee~, Goselmg de Men vergete toch niet, dat het "De Tele-
loopbaan van ben v,:~dlenstehJke manne~ graaf" was, die zich in 1918 aan Troe!'iltra
trachtte te breken, ZlJn even voos ~lS ho. verkoepen wilde, .toen de soclalisten E'en
geble~en. Het Nederlandsehe. volk .1S aan kans dachten te maken om naar de maeht :
de b~gade:O~s dank verschul~lgd en Iemand te grijpen! Nog een kwart draai van de,
wegjagen IS lets anders öan Iemand bedan- T I aaf" h t blo_' kan gepromoveerd
k D t Irik dedi den : ' "e egr en e u.uen. e na uur lJ ever emger van en mi- worden tot een soort "Angriff". Het bereidt
litair is zijn hoogste chef. De minister van den bodem voor de N.S.B. in ieder geval
Defensie, de heer Van Dijk, is een integer
en hoogstaand man. Hij heeft naar onze
meening thans op te komen voor zijn min-
deren en het onrecht te herstellen, door
minister Goseling begaan. Regeeren betee-
kent niet, een kwestie slepende te houden,
maar beteekent dep. moed! te hebben, een
beslissing te durven nemen. Wij wenschen
den heer Van Dijk dezen moed toe.vj
De heer Wendelaar heeft, nadat hij de

zaak-Oss eerst ars een relletje kwalificeer-
de, een parlementaire enquête voorgesteld.
De gangen van een staatsman zijn dikwerf
ondoorgrondelijk! Wij betwijfelen of ten
deze een enquête wel nut heeft. 7) Het is
zoo evident, dat de heer Goseling heeft ge-
faald, dat men beter direct met een motie
van afkeuring voor den dag kan komen,
want dat beteekent in feite het instellen
van een enquête toch ook.~) De minister
van Justitie zit volkomen vasts) en 't heeft
geen zin de zaak maanoen slepende te hou-
den. In het beroep op het ambtenaren-
gerecht zien wij een poging van de brigade-
zelf, om recht te luijgen.
Nog een tweede daad dient te geschieden

om de zaak-Oss definitief op te ruimen.
Het is gebleken, oat enkele posten bezet
zijn door menschen, die er niet voor deu-
gen. Oss moet een flinken kerel aan het
hoofd krijgen10) en men verlosse ons van
een Procureur-Generaal, die naar men zegt,
een van zijn hoofdbezigheden ziet in een
stillen strijd tegen het wapen der Konink-
lijke marechaussee.u) Van den substituut-
officier vim Justitie mag men verder een
beter herinneringsvermogen verwachten,
dian de betrokken Bossche runcttonarts aan
den dag legde.1') Dit zijn zwakke punten
in onze bestuursorganen en een staatsman,
die hier durft ingrijpen, verdient dezen eere,

I naam.ra) Gaat men tot deze maatregelen

Wij wil:len onzen lezers niet onthouden
het hoofdartikel van ..De Telegraaf" van
gisteravonó.
Natuurlijk alwëér over Oss!
Wij geven het artikel als voorbeeld van

zeldzame brutaliteit, maar tevens als frap-
pant staaltje van vergiftiging der publieke
opinie, waartoe dit blad en zijn volksuitgave
,,Het Nieuws van den Dag" helaas in hos-
derdduizenden ziel.en in staar zijn!
Wij brengen in den tekst enkele cijfertjes

aan, welke verwijzen naar onze nootjes aan
<len voet van het artikel.
Ziehier dan het "Tel."-artikel;

over en' geeft men den marechausseee sas-
tisractie, dan zal het NedJerlandsche volk
zijn regeering prijZen en zalide rust in den
lande hersteld zijn. Zet men echter de pres-
tige- en carrièrepolitiek voort, dan blijft
Oss een zeere plek, ten nadeele van onze
geheele volksgemeenschap",

-0--

Tot zoover "De Telegraaf".

Spreekt de huidige Ossche campagne,
spreekt dit artikel der "Telegraaf", nu dui-
delijke taal genoeg tot alle katholieke auto-
riteiten (geestelijken, zoowel als leeken),
katholieke zakenlieden en katholieke kran-
tenlezers, die nog een greintje katholiek
eergevoel in hun ziel bezitten - hoe brood-
hOOdig het is onze katholieke plaatselijke,
krant door woorö en daad, door abonnement

zeer goed voor! ,
Moge deze les van Oss vruchten afwerpen

ten bate van de katholieke krant!

1) Wie heeft het heibeltje opgezet en er
de meeste woorden aan verspild? De Te
legraaf!

2) Wie heeft de grootste agitatie ver-
wekt? De ,Telegraaf! GoOdank, dat het
blad nu wlf erkent, dat men aan zijn ag;i-
tatte niets heeft!

8) Zioo veroordeelt "De Telegraaf" z~n
eigen agitatie! Een nuchter volk hecht er'
geen waarde aan!

4) De meeste en de meest-kwetsende be-"
schuldigingen kwamen van De Telegraaf!
,5) Daar zal De Telegraaf wel voor zor-
gen!

6) Dit beteekent, dat minister Van Dijk
minister Goseling moet desavoueeren en
wegjagen!

7) De enquête heeft heelemaal geen nut,
want De Telegraaf weet van te voren al,
dat minister Goseling schuldig is en weg-
gejaagd moet worden! I

8) Dit heeft De Telegraaf inderdaad be-
ter aangevoeld, dan oe liberale heer Wen-
delaar!

9) Dit schijnt De Telegraaf van minister
Goseling zelf gehoord te hebben!

10) Burgemeester Ploegmakers moet de
laan uit van "De Telegraaf".

11) De Telegraaf zalook den Procureur
Generaalontslaan.

12) De substituut-officier moet blijkbaar
eveneens het veld ruimen.

Wijl "De Telegraaf" in vroegere artike-
len uitörukkelijk te kennen heeft gegeven,
dat ook de beide pastoors allang uit Oss
haddon behooren te verdwijnen, maar wijl
het blad die pastoors nu met rust laat,
schijnt het te hebben ingezien tegenover hen
althans gefaald te hebben! Die pastoors
mogen nu van "De Telegraaf" blijkbaar in
Oss blijven. Dat is ten minste iets!

13) Welken naam de man verdient, die de-
ze zwakke punten in onze bestuurs-orga-
nen ontdekt heeft, durven we niet met het
juiste woord zeggen, maar het lijkt er wel
een beetje gek op, aJsof deze man een zwak
punt heeft in het orgaan, dat zijn pen be-
sturen moest! .
Bij deze dertien notities zullen we het

maar laten, want ongelukkiger sIt dan de
Tel. aan zljn artikel georaaid heeft, ware
wel niet mogelijk geweest!
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Er is echter één goed middel om den, tot
het "nemen" van een mitiatief in beginsel be-
reid bevonden volksvertegenwoordiger, te
steunen. De Kamer kan eerst door een parle-
mentair onderzoek de feiten tot klaarheid
brengen en daarna overwegen of het gehou-
den onderzoek aanleiding geeft tot verdere
wetgevende maatregelen. Wellicht dat ook
de regeering, aanvankelijk niet van zins om
een wetsontwerp op dit gebied aan een depar-
tementsinstantie in voorbereiding te geven
thans, na kennis genomen te hebben van d~
feite:n, verzameld n iet door ambtelijke
instanties maar door de parlementaire
enquête-commissie, haar meening herziet, en
zij dus zelve met één of meer wetsontwerpen
komt. En hiermede zijn wij nu geheel in de
materie van de laatste arbeids-enquête van
1886/87, die een zoogenaamde "wetgevings-
enquête was.

In de jaren 1880-1890 werd immers veel
gesproken over de "oplossing" van "het"
sociale vraagstuk. Maar waar te beginnen?
Hoe waren in Nederland de sociale toestan-
den, met name in fabrieken en werkplaatsen?
De regeering zelve wist er niet veel van; het
land nog veel minder.
Toen kwam, als eerste vraagpunt aan de

orde, hoe nu eigenlijk het "kinderwetje"-Van
Houten (1874) werkte. De regeering kon
daarover in 1885 slechts vage mededeelingen
doen. Had eigenlijk dit wetje wel ruime toe-
passing gevonden? Men wist het niet te zeg-
gen. Toen besloot de Tweede Kamer in 1886,
op voorstel van Goeman. Borgesius, tot het
houden van een parlementair onderzoek met
een dubbel doel. De Tweedp. Kamer wenschte
te weten: 10. welke toepassing het kinder-
wetje nu in de practijk feitelijk had gevonden:
20. hoe de sociale verhoudingen in Nederland
waren "in fabrieken en werkplaatsen."

Opvallend is dat de regeering de aan-
vankelijke uitslagen van het gehouden onder-
zoek z66 .merkwaardig vond, dat zij de studie
van deze materie dadelijk, ook na afloop der
parlementaire enquête, voortzette, zoowel
langs den ambtelijken weg (dadelijk in 1888
na de grondwetsherziening), als door de in-
stelling van een groote sociale staatscommts-
sie (met de bevoegdheid van een parlementaire
enquête-commissie, krachtens een wet van
Jan. 1890).

Hiermede is echter tevens geteekend,
waarom het geheele instituut van de ..we t .
g e v i n g s-enquête" in onbruik is geraakt.
Er zijn door het onderzoek van het moderne
ambtenaren-apparaat en door het stelsel van
staatscommissies voldoende middelen gevon-,
den om feitelijke gegevens te verzamelen en
hiermede de toepassing van het parlementair.1
onderzoek met het oog op de voorbereiding
der wetgeving overbodig te maken.

Kamer en regeeririg
De toepassing van
het parlementaire
enquête-recht

I.

PROF. MR. O. W. DE VRIES, di6

in v6rband m6t de g6b6urt6ni886n ioetke
äe rege6ring ten aanzien van de mare-
chauesee-briçade te Oss tot de bekende
maatregelen aanleiding gaven, in ons
blad van 7 April het eerst het devücbeeld.
van een parlementaire enquête opperd6,
Z6t in het volgend6 artikel äe werking
van dit enquête-recht uite6n. - Red. H.

IN 1886 werd het -enquête-recht VOor de
laatste maal toegepast. Dit feit verdient

verklaring. 'Waarom zijn er, van 1848 tot 1886,
acht voorstellen in de Tweede Kamer gedaan,
die werkeljjk hebben geleid tot het houden
van de parlementaire enquête (naast de zeven
enquête-voorstellen, die niet doorgingen)? En
waarom was er, na 1886, blijkbaar wein-tg be-
hoefte aan toepassing van dit recht, zoodat
onze staatkundige geschiedenis, na 1886,
slechts één enquête-voorstel kent in de be-
faamde lintjes-affaire, waarin, ook naar ons
oordeel, het voorstel door de Tweede Kamer
terecht niet is aanvaard?
Het recht van parlementair onderzoek i.s, in

!l:ijn toepassing sleehts van beteekenis in ver-
band met de and ere rechten van de beide
Kamers der Staten-Generaal. Een parlemen-
taire enquête heeft tot doel, in het schema van !
de rechten van het parlement, de toepassing
dier andere rechten aan te vullen of een goede
werking daarvan voor te bereiden. Het recht
van parlementair onderzoek past dus in het
geheel van het parlementaire stelsel, zooals
het in Nederland, sedert 1848 is toegepast. En
dit recht past dus bij de dubbele taak, welke
ons Nederlandsoh parlement, sedert 1848,
krachtens de Grondwet van 1848, heeft, en
welke immers niet alleen bestaat om mede te
werken aan het' tot stand komen van een
Nederlanàsche wet, maar ook om con t r ö Ie
uit te oefenen op elke regeeringshandeling.
Het geheele Nederlandsehe staatsbeleid, voor-
zoover niet uttdruûckelijk in een wet vastge-
legd, geschiedt bij gedoogen van het Neder-
landsche parlement: Op elk onderdeel van dit
beleid heeft het parlement een eigen contröle-
recht en een eigen contröleplicht. Daarvan is
het enquête-recht slechts een bescheiden onder-
deel.

Het recht van parlementair onderzoek
hangt samen, allereerst met het recht van de
staten-Generaal om tot de Kamers met par-
lementaire initiatief-voorstellen van wet te
komen. Dit recht van initiatief wordt uitge-
oefend in eerste instantie alleen door de
Tweede Kamer. Eén kamerlid (of meer kamer-
leden te zamen) moet de auctor intellec-
tualis in de Tweede Kamer wezen. Iemand
moet het initiatief "nemen". Maar kent een
gewoon Kamerlid de zaak, welke naar zijn
inzicht regeling behoeft, zó6danig, dat hij het
wetsontwerp - om het onparlementair uit te
drukken - uit de mouw schudt van zijn
..Kamer"-jas? Dit zal wel zelden het geval
zijn. Ook daarom is recht van parlementair I
initiatief zelden toegepast.

* * *
De tweede vorm, welken het parlementair

onderzoek kan aannemen, is die van de pol i _
tie k e enquête. Het parlement treedt dus nu
niet op als "mede-wetgever' (een gebruikelijke,
maar oneigenlijke term l) maar als con t r 0 •
1e u r van de regeering. Hieruit vloeit al dade-
lijk voort dat. zooals van elk recht, ook van
dit recht mis b r u i k kan worden gemaakt.
De grenzen van het parlementair onderzoek
zijn staatkundig juist bepaald. Het enquête-
recht mag n iet worden benut om een onwel-
'gevallige regeering te treffe'n. Het bezwaar
tegen de enquête in de lintjes-affaire was
juist, dat het recht dreigde te worden mis-
bruikt om bepaalde personen of wellicht één I

persoon te treffen. Ter e c h t 18 d.ie enquête
niet doorgegaan.

De politieke enquête is het eigen middel der
Kamers (en van de Vereenigde Vergadering)
om zich zelf een feiten-materiaal te verschaf-
fen, hetzij tot aanvulling van de reeks van
feiten, welke de regeering reeds mocht hebben
medegedeeld (bijv. bij gelegenheid van de be-
handeling van de rijkshegrooting of bij. gele-
genheid van een interpellatie, in één der
Kamers van de Staten-Generaal), hetzij tot
voorbereiding van een interpeHatie. Deze
interpellatie kan dan eindigen met een con-
clusie van de Kamer, een conclusie, welke de
regeering echter n iet bindt. Ook is het mo-
gelijk, dat de Kamer besluit het verkregen
feitenmateriaal te stellen in de handen der
regeering, met verzoek in een Nota of bij de
begrootingsstukken haar meening d~arO'V~r
te geven. Ook dit is in onze staatkundige ge-
schiedenis voorgekomen.

De politieke enquête brengt Kamer en
regeering binnen de sfeer van het parlemen-
taire stelsel in onderling nauw contact. Wat
is de positie der regeering daarbij? Het ant-
woord is duidelijk: De regeering als "gecon-
troleerde" mag niets doen om aan den "con-
troleur" moeilijkheden in den. weg te leggen.
Maar anderzijds mag de Kamer niet de bedoe-
ling hebben in dit stadium te gen de regee-\
ring te ageeren. Het gaat nu eerst om een
f e i ten-onderzoek, n iet om een positie-
nemen. Het Verslag der Enquête-commissie
stelt alleen in staat, I ate r positie te kiezen.
En dat is het goed recht van de Kamer in de
t>arlementaire democratie.

PROF. MR. C. W. DE VRIES.



a. Voor atle landbouwproducten zullen wij een
loonenden minimumprijs bepalen.
b. Om het land van alle noodige welvaarts-ele-
menten te voorzien, eischen wij, dat de staat groo-
tendeels aan het land terugschenkt, wat zij daar-
aan tot nu toe onttrok, als belooning voor hare
intellectueele of commercleele diensten.
19. De bouwgronden zullen opnieuw worden ver-
deeld, ter vestiging van het gezinseigendOm en
tevens om de syndicale omvorming van den boe-
renstand krachtdadig te bevorderen.
Deze en vele andere punten zijn geheel verwezen-
lijkt in de nieuwe wet, welke wij hier onder in ver-
korten vorm laten volgen.

De code van den arbeid omvat zestien artikelen.
In het eerste wordt verklaard, dat deze nieuwe
code van den arbeid gebaseerd is op de Katho-
lieke tradities van het land, op sociale gevoelens
en rechtvaardigheid. Iedere Spanjaard, die li-
chamelijk en gees1lelijk gezond i'S,moet werken.
Hiertegenover stelt de Staat haar bescherming
en verleent zij hulp. Iedere Spanjaard heeft recht
op arbeid, en het is de taak van den Staat, er
voor te zorgen, dat dit recht wordt uitgeoefend
en dat dit mogelijk wordt gemaakt.
Artikel twee regelt den arbeidsduur. Alle nacht-
arbeid voor vrouwen en kinderen wordt verbo-
den. Alle arbeid voor vrouwen, weilee gehuwd
zijn, is in fabrieken en werkplaatsen eveneens
verboden. Iedere arbeider heeft recht op een
zeker aantal vacanttedazen per jaar, met be-
houd van l00Q. Organisaties zullen worden ge-
sticht, die den arbeiuer in zijn vrijen tijd op cul-

tureel, op sport en ander gebied, zullen ontWik-
kelen.
Artikel drie zegt letterlijk, dat het arbeidsloon
voldoende moet zijn, om den arbeider en zijn
gezin een behoor'lijk bestaan te verzekeren. De
betrokken vakvereeniging moet er voor zorgen,
dat zoowel de ondernemer als de arbeider, alle
arbeidsvoorwaarden op rechtvaardige wijze na-
leven. Van den ondernemer wordt loyaliteit, van
den arbeider trouwengehoorzaamheid geeischt.
De ondernemer is voorts verplicht zijn perso'
neel op de hoogte te houden van den gang van
zaken in zijn bedrijf, opdat daardoor het verant-
woordelijkheidsgevoel der arbeidera wordt aan-
gekweekt.
Artikel vier beschermt den handwerker en klei-
nen ambachtsman. Artikel vijf regelt den arbeid
in den landbouw, waarbij o.m,. verklaard wordt,
dat de arbeidsduur in de verschillende takken
van landbouw, naar de eischen van de natuur
ze'i vastgesteld moeten worden. De staat be-
paalt de prij:zen der landbouwproducten zoo-
danig, dat er voldoende marge overblijft iltn den
landbouwers een menschwaardig bestaan te ver-
zekeren.
Voorts krijgt iedere kleine hoer een eigen lapje
grond, opdat hij de voor eigen behoefte nOOdige
gewassen kan teelen. . .
De artikelen acht, negen en tien, regelen het
credietwezen en behandelen het kapitaal. Het
kapitaal is een werktuig der productie. Alleen
de ondernemer heeft de leiding in fabriek en be-
drijf en is dientengevolge den staat verantwoor-

ding schuldig. De staat zat de kleine onderne-
mers zooveer mogelijk besClhermen en den woe-
ker bestrijden.
Artikel elf behandelt het nationale karakter van
den arbeid. Plichtverzakers worden I3ils landver-
raders gestraft. De staat treedt alleen dan als
ondernemer op, wanneer het particulier initiatief
in gebreke blijft, ofwel het landsbelang het
eischt,
Artikel twaalf bepaalt uitdntkkelij~ dat het pri-
vaat-bezit als bron van rijkdom- wordt be-
schermd en dat de staat de aceumulatie van
persoonlijken eigendom zail bevorderen. De na-
tionaal-syndicalistische beginselen van eenheid,
totaliteit en hierarch ie, komen in de vakver- .
eenigingen tot uiting. Het geheele bedrijfsleven
wordt, al naar gelang de verschillende takken, in
verticale vakvereenigingen georganiseerd.
De vier laatste artikelen ten slotte, hebben be-
trekking op de bescherming van den arbeid, zoo-
wel in, als buiten Spanje, alsmede op de wijze,
waarop degenen, die actief in den: burgeroodog
hebben gestreden, beloond zullen worden.
Het is natuurlijk van groot belang, dat men met
vergeten moet, dati deze wet speciaal ÎIS aange-
nomen voor een land ats Spanje, terwijl dit na-
tuurlijk in het geheet niet zeggen wil, dal(:!hij in
Nederland precies zoo toegepast zou kunnen
worden. De aandachtige lezer van het beginsel-
program van Zwart Front: "WAT WIL ZWART
FRONT", zat echter zonder eenige moeite zijn
eigen conclusies kunnen trekken.

Het schandaal van Oss heeft al heel wat beweging in den land.e gebracht.
Vanaf het oogenblik, dat wij de zaken, die zich in Oss hebben: :afgespeeld
onthulden, vanaf dat oogenblik deed het schandaal de ronde in de pers,
Ieder had er het zijne van te zeggen .. Het Nationale Dagblad copieerde
menigmaalons blad, zonder de bron te vermelden naJtuurlijk. Het ver-
vieljn het volmaakt onnoodlge anti-papisme. Dat was het waarschij"lijk
aam zijn Duitsche vrienden verplichf!. - "De Telegraaf" deed bet weer
eens een beetje anders, Het blad hield kwasi-gewiclh!tige betoogen, om te
bewijzen, dat de Minister, bij de beantwoording van de interpellatie Drop,
onwaarheid zou hebben gesproken. En dat de Mini'ster - aatern we nu
maar zeggen - door zijn ambtenaren verweerd werd ingelicht en die
verkeerde ÏJnJlichtingen als "de waarheid" vertolkte, de waarheid, die
objectief gezien, geen waarheid was, daaraan valt niet te twijfelen. "De
Telegraaf" Viergat echter het verband tuJsscben de gedragslijn van den
MiniSter ern den stand van zaken, ten aanzien van den zich in voorarrest
bevindenden Zwanenberg te leggen. "De Telegraaf" als boulevardblad is
wel belust op schandaaltjes, maar natuurlijk niet op schandaaltjes, die
geld aan het blad zouden kosten. Een verband leggen tusschen deze beide
zaken zou "De Telegraaf" moeten betalen met het derven van de noodige
advertentie-inkomsten van "Zwanenberg maakt wat smaakt". De hou-
ding van dit blad is immer gelijk aan die van hen, welke d~ meeste
inkomsten opleveren,
Maar als wê dan dat heele lange artikel van "De Telegraaf" over Oss
lezen, dan moet het ons van het hart, dat , .De Telegraaf" overal wat
van te zeggen weet; met recht en dikwijls ten onrechte, maar dat het
blijkbaar doelbewust niet tot de kern der kwestie wil doordringen. Trou-
wens geen der andere bladen voelt er veel voor, om tot de principes, die
ten grondslag liggen aan de huidige rechtspleging, door te dringen. Ze
praten maar van "De Minister is veel te haastig geweest", " de Minister
mocht niet zoo abrupt ingrijpen en den Procureur-Generaal bevelen de
opsporingsbevoegdheden van de' marechaussee te ontnemen". Maar ze
praten er niet over, of de Minilsier in dit stelsel van rechtspleging eigen-
lijk tot dit afles bevoegd was, want als ze daar over zouden praten, dan
komt het systeem van rechtspleging in het geding en dan zou deze dils-
cussie weer een nleuwea grond leveren aan hen, die tot een nieuwe orde
willen komen.
Het is overigens geen bijzonder aantrekkielijk gezicht. Aan den eenen kant
Zwanenberg, waarvoor reeds drie psychiaters zijn benoemd, om hem
minder of in bet geheel niet :toerekenbaar te verklaren, Het zou een won-
der zijn, indien al deze geleerden, bij een man van geld en invloed als
Zwanenberg, behebt met zulke onîrissche neigingen ten opzichte van
minderjarig personeel, geen psycheene afwijkingen zouden ontdekken.
Menschen, die dát doen, zijn psychisch niet normaal, wat oog geen reden
behoeft te zijn, om ze 'md: duchtig te straffen. Voor dit systeem echter'
is dat wel een reden, tenminste wanneer men de abnormaliteit der psyche
gelijk kJaJO stellen met de vermindering der toerekenbaarheid. Zulke men-
schen moot je in de watjes leggen, een heel zachte of heelemaal geen

5 straf geven, opbergen in een ziekenhuis en in overweging geven, om zOO
spoedig mogelijk naar het Zuiden van Frankrijk af te zakken, waar ze

GIESEN

met eenige handigheid voortaan ongestraft aan hun neigingen kunnen
. voldoen.
De zaak is nog niet berecht en we kunnen nu nog niet weten, hoe de
zaak zal eindigen, maar de vrees, dat die zaak op de beschreven rnanier
zijin einde zal vinden, is groot. Die vrees is zelîs gerechtvaardigd. We
herinneren onS te velen, die op een zeer goedkoope rnanier voor hun
gedrag moesten "boeten". - We herinneren ons bijvoorbeeld een zekere
Marang van ¥S8elveere de man van de Portugeesche bankbiljettenzaak,
die op zulk een gemakk.elijke rnanier van hier verdween, om in Amerika
een nieuw leven te beginnen. Het waren steeds menschen van aJaJl1IZien:
en geld, beschikkende over relaties, die met strafrechtelijke "watjes"
werden behafldeld; en zulk een ervaring kwetst het rechtvaardigheidsge-
voel en ondermijnt het vertrouwen in het gevoerde justitieele beleid.
Aan den eened kant Zwaneoberg dus en aan den anderen kant? Aan den
anderen kant: plotseling on:flslagvan rechtsvervolging van d~!,bankier",
plotselinge sto~zetting van het onderzoek tegen twee geesteltjk~! ~~
een manufactu~ler, om 'Slechts eenige gevallen, waarover de MiOl'ster 10
zijn interpellabe sprak, te noemen,
En toch, dit alles is niet alleen mogelijk, maar grootendeels toelaatb~ar
in het huidig Systeem. Daarover 'Schrijft de pers niet, daarover ZWIJgt
zij. Maar dalf:is de staart juist van de affaire, en in de staart, z~gt het
latijnsche spreekwoord, zit het venijn, het venijn, dat het parttj~ezen
aanvreet en dat de partijleden dus liefst achterhouden. Want wie zou
zijn eigen dood wilten bevorderen ?

De Minister is hoogst onhandig geweest. Hij is overhaast te werk ge-
gaan, Vien:ekert ·hij ons en hij voegt er aan toe: "reeds ging ze te ver."
Uit angst, dat de brigade te ver ging. Met haar opsporingen eJ1
verhooren zOUde brigade de rechten van de burgers aantasten. Vergeet
U als t'U belieft niet, dat die butgers verhooren moesten ondergaan en in
hun rust werden gestoord.
Maar wie heeft het opgenomen voor ons Zwart Frontera, die tijdens de
Mamheinrercarnpagne met honderden wetden gearresteerd en verhooren
moesten ondergaan verdacht lalS we waren van het plegen van strafbare
leiten beleediging ~an het openbaar gezag, van den MinilSter en weet ik
wat ~l meer, waarvan wij deksels goed wisten en dat dan ook ~oom:nd
aan de proces-verbaalmakende ambtenaren vertelden, d,at er nooit eemge
vervolging over zou worden ingesteld? Wie beeft het toen voor ons
opgenomen? Immers niemand! Dat mocht en het mag inderdaad, ai
wordt de justitie dan gebruikt voor een doel, dat het hare .nilet is, ver:
'spreiding van bladen te voorkomen, door volkomen ~emottvee~~e .pO~l·
tioneele en juStitioneele maatregelen en dat, waar hier persvrijheid m
den grondwet gewaarborgd staat, Wie heeft dien procureur-generaal van
Den Bosch op zijn vingers getikt, omdat bij in een rondschrijven aan v_er-
'scl-rillende Commissarissen van Politie gelast had, tot wederopzegging
de in de toekomslt verschijnende nummers van Zwart Front in beslag
te nemen? Geen sterveling!
Momenteel is er weer 'Sprake van persdelicten, vervolgingen, die zullen
worden in'geste1d tegen "Het: Nationale Dagblad" wegens beleediging.
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verooaen. reeere arbeider beeft reent op een
zeker aantal vacanäedaeen per jaar, met be-
houd van l00Q. Organisaties zullen worden ge-
sticht, die den arbeiuer in zijn vrijen tijd op cut-

credietwezen en behaadelen het 'kapItaal. Het
kapitaal is een werktuig der productie. Alleen
de ondernemer heeft de leiding in fabriek en be-
drijf en is dientengevolge den staat verantwoor-

~-~~",-'~- ~~--
program van Zwart Front: "WAT WIL ZWART
FRONT", zal echter zonder eenige moeite zijn
eigen conclusies kunnen trekken.

GIESEN

AAR
Het schandaal van Oss heeft al heel wat beweging in den lande gebracht.
Vanaf het oogenb1ik, dat wij de zaken, die zich in Oss hebben: afgespeeld
'Onthulden, vanaf dat oogenblik deed ~t schandaal de ronde in de pers,
'Ieder had er het zijne van te zeggen. Het Nationale Dagblad copieerde
menigmaalons blad, zonder de bron te vermelden natuurlijk, Het ver-
vier in het volmaakt onnoodige anti-papisme. Dat was het waarschijnlijk
aaJrn zijn Duitsche vrienden verpttcbt, - "De Telegraaf" deed het weer
eens een beetje anders, Het blad hield kwasi-gewiclh!tige betoogen, om te
bewijzen, dat de Minister, bij de beantwoording van de interpellatie Drop,
onwaarheid rou hebben gesproken. En dat de Mini'ster - ~aternwe nu
maar zeggen - door zijn ambtenaren verkeerd werd ingelicht en die
verkeerde mIichtingen als "de waarheid" vertolkte, de waarheid, die
objectief gezien, geen waarheid was, daaraan valt niet te twijfelen. "De
Telegraaf" vergat echter het verband tusschen de gedragslijn van den!
Mini~ter en den stand van zaken, ten aanzien van den zich in voorarrest
bevindenden Zwanenberg te leggen. "De Telegraaf' als boulevardblad is
wel belust op schandaaltjes, maar rnatuurlijk niet op schandaaltjes, die
geld aan het blad zouden kosten. Een verband leggen tusscben deze beide
zaken zou "Oe Telegtaaî" moeten betalen met het derven van de noodige
advertentte-tnkomsten van "Zwanenberg maakt wat smaakt". De hou-
ding van dit blad is immer gelijk aan die van hen, welke de meeste
inkomsten opleveren.
Maar als we dan dat heele lange artikel van "De Telegraaf" over Oss
lezen, dan moet het ons van het hart, dat "De Telegraaf" overal wat
van te zeggen weet; met recht en dikwijls ten onrechte, maar dat het
blijkbaar doelbewust niet tot de kern der kwestie wil doordringen. Trou-
wens geen der andere bladen voelt erveel voor, om tot die principes, die
ten grondslag liggen aan de huidige rechtspleging, door te dringen. Ze
praten maar van "De Minister is veel te haastig geweest", " de Minister
mooht niet zoo abrupt ingrijpen eo den Procureur-Generaal bevelen de
opsporingsbevoegdheden van de marechaussee te ontnemen". Maar ze
praten er niet over, of de Minilster in dit stelsel van rechtspleging eigen-
lijk tot dit ajles bevoegd was, want als ze daar over zouden praten, dian
komt het systeem van rechtspleging in het geding en dan zou deze dils-
cussle weer een nleuwen grond leveren aan hen, die tot een nieuwe orde
willen komen.
Het is overigens geen bijzonder aantrekkielijk gezicht. Aan den eenen kant
Zwanenberg, waarvoor reeds drie psychlaters zijn benoemd, om bern
mlnder of in bet geheel niet :toerekenbaar te verklaren. Het zou een won-
der zijn, indien al deze geleerden, bij een man van geld en invloed als
Zwanenberg, behebt met zulke ontrissche neigingen ten opzichte van
minderjarig personeel, geen psychssche afwijkingen zouden ontdekken.
Menschen, die dát doen, zijn psyehssch niet normaal, wat oog geen reden
behoeft te zijn, om ze niet duchtig te straffen. Voor dit 'Systeem echtter
is dat wel een reden, tenminste wanneer men de abnormaliteit der psyche
gelijk kiattlstellen met de vermindering der toerekenbaarheid. Zulke men-
scherr moot je in de watjes teggen, een heel zachte o~ heelemaal geen

5 straf geven, opbergen in een ziekenhuis en in overweging geven, om zoo
spoedig mogelijk naar het Zuiden van I?rankrijk af te zakken, waar ze

met eenige handigheid voortaan ongestraft aan hun neigingen kunnen
voldoen.
De zaak is nog niet berecht en we kUnnen nu nog niet weten, hoe de
zaak zal eindigen, maar de vrees, dat die zaak op de beschreven rnanier
zijn einde zal vinden, is groot. Die vrees is zeUs gerechtvaardigd. We
herinneren ons te velen, die op een zeer goedkoope manier voor hun
gedrag mOOSiten"boeten". - We herinneren ons bijvoorbeeld een zekere
Marang van Ysselveere, de man van de Portugeesche bankbiljettenzaak,
die op zulk een gemakk,elijke mauler van hier verdween, om in Amerika
een nieuw teven te beginnen. Het waren steeds mensenen van aatt1Zien:
en geld, beschikkende over relaties, die met strafrechtelijke "watjes"
werden behandeld; en zulk een' ervaring kwetst het rechtvaardigheidsge-
voel en ondermijnt het vertrouwen in het gevoerde justitieele beleid.
Aan den eenen kant Zwanenberg dus en aan den anderen kant? Aan den
anderen kant: plotseling ontslag van rechtsvervolging van den "bankier",
plotselinge stopzetting van het onderzoek tegen twee geestelijken, t~en
een manufacturier, om steebts eenige gevallen, waarover de Minister in
zijn interpellatie sprak, te noemen.
En toch, dit alles is niet alleen mogelijk, maar grootendeels toelaatbaar
in het huidig systeem. Daarover 'schrijft de pers niet, daarover zwijgt
zij. Maar dat is de staart juist van de affaire, en in de staart, zegt het
latijnsche spreekwoord, zit het venijn, het venijn, dat het partijwezen
aanvreet en dat de partijleden dus liefst achterhouden, Want wie zou
zijn eigen dood willen bevorderen ?

De Minister is hoogst onhandig geweest. Hij is overhaast te werk ge-
gaan, verzekert ,hij ons en hij voegt er aan toe: "reeds ging ze te ver."
Uit angst, dat de brigade te ver ging. Met haar opsporingen eJl
verhooren zOUde brigade de rechten 'Van de burgers aantasten. Vergeet
U als t'U belieft niet, dat! die butgers verhooren moesten ondergaan en in
hun rust werden gestoord.
Maar wie heeft het opgenomen voor ons Zwart Froeters, die tijdens de
Marmheinrercantpagne met honderden werden gearresteerd en verhooren
moesten ondergaan verdacht ,al'swe waren van het plegen van strafbare
feiten, beleediging ~an het openbaar gezag, van den Mini,ster·en weet ik
wat al meer, waarvan wij deksels goed wisten en dat dan ook hoonend
aan de proces-verbaalmakende ambtenaren vertelden, dlat er nooit eenige
vervolging over zou worden ingesteld? Wie heeft het t?eD voor 008
opgenomen? Itnmer:s niemand! Dat mocht en het mag inderdaad, al
wordt de justitie dan gebruikt voor een doel, dat het hare nilet is, ver-
fspreiding van bladen te voorkomen, door volkomen ongemotiveerde poli-
tioneele en juStitioneele maatregelen en dat, waar hier persvrijheid in
den grondwet gewaarborgd staat, Wie heeft dien procureur-generaal van
Den Bosch op zijn vingers getild, omdat hij in een rondschrijven aan ver-
'SObillende Commissarissen van Politie gesast had, tot wederopzeggtng
de in de toekomsr verschijnende nummers van Zwart Front in beslag
te nemen? Geen sterveling!
Momenteel is er weer 'Sprake van persdelicten, vervolgingen, die zullen
worden iltl'geste1d tegen "Het Nationale Dagblad" wegens beleediging.
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I De marechaussee en de
zaak-Oss

Onderofficieren doen een beroep
op het ambtenaren-gerecht.

Naar de "N. R. Ort." verneemt, hebben de
zes ondee-of'ficieren, die tot de brigade der Ko-
ninkilij'ke Marechaussee te Oss hebben behoord
en die eerst van hun opsportng'abevoegdêieid
ontherven en vervolgens overgeplaatst zijn, bij
he ambtenarengerecht een klacht aanhangig
gemaakt tegen de besluiten en handellng en,
welke tot de bovengenoemde ont'hed'fing en hun
overplaatsing hebben geleid.
De klaagschriften van de zes on.deroffir-.;en

zijn gisteren bij het ambtenarengerecht i!ig~
znoden. Van elik der klagers is er bovendien
een verweerschirift bijgeovoegd.De klagers vra-
gen verntettging van de besluiten, waartegen
zij beroepen inlbrengen, ten eerste wegens on-
bevoegdheid van den minister van justitie, en
ten tweede omdat, al ware de minister be-
voegd geweest, de klagers geen zoodanige
handelingen hel1ihenverricht, dat de door den
minister getrorren maatregelen gemotiveerd
zouden zijn.
Mr. R. H. James, advocaat en procureur te

Apeldoorn, zaJl aas raadsman van de klagers
optreden.

Volgens de Ambtenarenwet en de Militaire
Ambtenarenwet zijn de zittingen vall' het a.mIb-
tenarengerecht openbaar, teIl!Zijeen van de
partijen sluiting van de deuren, verlangt. Deze
kan ook dan echter nog worden geweigerd,
indien de voorzitter van oordeel is, dat het al-
gemeen belang behandeling in het openbaar
vereischt,

Het ambtenarengerecht, waarvoor de zaak
gebracht is, zetelt in Den Haag. Dat ambte-
narengerecht van drie leden (waaronder de
voorzitter mr. van Haeringen ) wordt voor
müttaire ambtenarenzaken aangevuld met
twee militaire leden, Deze worden benoemd
door den mini'ster van defensie uit de mili-
tairen of eervol notslagen mllitairen van de
landmacht,



DE ZAAK ..OSS.

Beroep op ambtenaren-
gerecht.

Naar de "N. R. Crt." verneemt, hebben
, de zes onderofficieren. die tot de brigade
der Koninklijke Marechaussee te Oss
hebben behoord en die eerst van hun op
sporingsbevoegdheld ontheven en vervol-
gens overgeplaatst zijn, bij het ambtena-
rengerecht 'n klacht aanhangig gemaakt

I
tegen de besluiten en handelingen. welke
tot de bovengenoemde ontheffing en hun
overplaatsing hebben geleid.
De klaagschriften van de zes onderof-

ficieren zijn heden bij het ambtenaren-
gerecht ingezonden, Van elk der klagers
is er bovendien een verweersermrt bij·
gevoegd, De klagers vragen vernietiging
van de besluiten, waartegen zij beroepen
inbrengen, ten eerste wegens onbevoegd-
heid van den minister van justitie. en
ten tweede omdat, al ware de minister
bevoegd geweest, de klagers geen zooda-
nige handelingen hebben verricht, dat
de door den minister getroffen maat- I
regelen gemotiveerd zouden zijn.
Mr. R. H. James. advocaat en proeu-

reur te Apeldoorn, zal als raadsman van
de klagers optreden.
Het ambtenarengerecht, waarvoor de

zaak gebracht is. zetelt in Den Haag. Dat
ambtenarengerecht van drie leden
<waaronder de voorzitter mr. van Hae-
rtngen) wordt voor militaire ambtena
renzaken aangevuld met twee militaire
leden. Deze worden benoemd door den
minister van Defensie uit de militairen
of eervolontslagen militairen van de
landmacht
De zittingen van het gerecht: Zijn ge

woonlijk openbaar.
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DE MARECHAUSSEE IN DE
ZAAI{·OSS.

De onderofficieren doen een beroep
op het ambtenarengerecht.

Naar de N. R. Crt. verneemt, hebben de
zes onderofficieren, die tot de brigade der
KoninkUjke Marechaussee te Oss hebben
behoord en die eerst van hun opspormgs-
bevoegheid ontheven en vervolgens over-
geplaatst zijn, bij het ambtenarengerecht
een klacht aanhangig gemaakt tegen de
besluiten en handelingen, welke tot de
bov-engenoemde ontheffing en hun over-
plaatsing hebben geleid.
De klaagschriften van de zes onder-

officieren zijn heden bij het ambtenaren-
gerecht ingezonden. Van elk doer klagers
is er bovendien een verweers-chrift bijge-
voegd. De klagers vragen vernietiging van
de besluiten, waartegen zij beroepen in-

I brengen, ten eerste wegens onbevoegdheid
,-van. den minister van justitie, en ten
tweede omdat, al ware de minister be';
voegd geweest, de klagers geen zoodanige
handelingen hebben verricht, dat de dool.'
den minister getroffen maatregelen ge.
mctiveerd zouden zijn. -
Mr. R. H. James, advocaat en procureur

te Apeldoorn, zal als raadsman van de
klagers optreden.

Volgens de Ambtenarenwet en de Mili-
taire Ambtenarenwet zijn de zittingen van
het amotenarengereht openbaar, tenzij
een van de partijen sluiting van de deuren
ver-langt. Deze kan ook dan echter nog
worden geweigereI,indien de voorzitter van
oordeel is, dat het algemeen belang be·
handeling in het openbaar vereisent.
Het ambtenarerigercht, waarvoor de

zaak gebracht is, zetelt in den Haag. Dat
ambtenarengerecht van drie leden (waar-
onder de voorzitter mr. van Haeringen)
wordt voor militaire ambtenarenzaken
aangevuld met twee militaire leden. Deze
worden benoemd door den minister van
defensie uit de militairen of eervol ont-
slagen militairen van de landmacht.



DE OSSCHE KWESTIE.

Onderofficieren doen een beroep
op ambtenarengerecht.

Naar de N. Rott. Crt." meedeelt, hebben
de' zes onderofficieren, die tot de brigade der,
Koninklijke Marechausee te Oss hebben be-
hoord en die eerst van hun opsporlngsbe-
voegdheid ontheven en vervolgens overge-
plaatst zijn, bij het ambtenarengerecht een
klacht aanhangig gemaakt tegen de besluiten
en handelingen, welke tot de bovengenoem-
de ontheffing en hun overplaatsing hebben
geleid.
De klaagschriften van de zes onderofficie-

ren zijn gisteren bij het ambtenarengerecht
ingezonden. Van elk der klagers is er boven-
dien een verweerschrift bijgevoegd. De kla-
gers vragen vernietiging van de besluiten,
waartegen zij beroepen inbrengen, ten eer~
ste wegens onbevoegdheid van den Minister
van Justitie, en ten tweede omdat, al ware
de minister bevoegd geweest, de klagers geen
zoodanige handelingen hebben verricht, dat
de door den minister getroffen maatregelen
gemotiveerd zouden zijn.
Mr. R. A. James, advocaat en procureur te

Apeldoorn, zal als raadsman van de klagers
optreden.



DE MARECHAUSSEES NAAR HET AMBTENAREN-
GERECHT.

Hun klachten en hun, verdediging ..
De bij het Ambtenarengerecht te

's-Gravenhage ingediende gelijkluidende
klaagschriften der onderofficieren van
de brigade marechaussée te Oss - aldus
de N. Rott. Crt. - richten zich 1. tegen
de tijdelijke ontneming van het opspo-
rmgsonderzoek door den minister van
justitie; en 2. tegen hun overplaatsing
door den inspecteur van het wapen der
marechaussée.

Ontneming opsporingsonderzoek.

In het eerste klaagschrift worden eerst
eenige bekende feiten gesteld. Daarna
wordt er op gewezen, dat de klager door
het Besluit of de handeling van den
Minister van Justitie, d.d. 1 April 1938,
houdende tijdelij>ke ontheffing van zijn
opsporingsbevoegdheid, rechtstreeks in
Zijn belang is getroffen, terwijl dit be-
sluit of deze handeling, ten aanzien van
den klager als zoodanig genomen,
feitelijk of rechtens met de toepasselijke
algemeen verbindende voorschriften
strijdt, althans bij het nemen of ver-
richten daarvan de Minister van Justitie
van zijne bevoegdheid kennelijk een
ander gebruik heeft gemaakt, dan tot de
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is
gegeven.
Het is toch duidelijk - zoo leest men

verder in elk der klaagschriften -, dat
zelfs tijdelijke ontheffing van zijn op-
sporings-bevoegdheid klag-er rechtstreeks
in zijn belang treft, temeer waar dit is
geschied op den als voor de brigade in
Oss in het algemeen geldenden en dus
ook voor klager geldenden grond, dat zij
den laatsten tijd een methode heeft
toegepast, die ernstige bedenking heeft.
Immers klager is dientengevolge niet

alleen bij het publiek en de justiciabelen
als politie-ambtenaar gediscrimineerd,
doch dit moet buitendien op zijn beoor-
deeling door zijn onmiddellüke chefs en
zijn promotiekansen ernstigen invloed
ten kwade uitoefenen. .

Wettelijke bevoegdheid betwist.

Voorschreven besluit of. handeling
strijdt feitelijk of rechtens met de toe-
passelijke algemeen verbindende voor-
schriften, en wel meer in het bijzonder
met artt. 141, 154, 162 en 140 Wetboek
van Strafvordering, art. 3 van het Rijks-
politiebesluit, art. 13 van het Reglement
voor de militaire ambtenaten der Kon.
Landmacht. (K.B. van 6 Augustus 1935
S 497). Art. 141 5° sv, belast o.a, de
onderotficieren der marechausséè met

./ de opsporing van des trafbare f~lten,
terwijl zij volgens art. 154 Sv. '1;evens
hulpofficieren van justitie zijn, en zij
derhalve qua taUs het recht en den
publieken plicht tot montvangstnemtng
van aangiften (art. 163) en opsporing
ingevolge wetsbepalingen hebben, waar-
aan zelfs de hoogste gezagsdrager der
Rijkspolitie, zijnde de Minister van
Justitie, niet vermag te tornen, zoolang
zij in functie zijn. Van de uitoefening
van hun bevoegdheden, en niet alleen
van hun opsporingsbevoegdheid, kunnen
zij incidenteel wel worden ontheven, doch
slechts door schorsing in hun betrekking
van onderofficier der marechaussée,
hetgeen t.o.v. klager niet heeft plaats
[gelui.d,welke schorsing dan had moeten
geschieden door den Minister van.
Defensie ingevolge art. 13 van het
Reglement voor de Mil. Ambtenaren der
Kon. Landmacht.
Er volgt nu een subsidiair betoog,

volgens hetwelk zelfs wanneer de wet
tijdelijke ontneming van bevoegdheid
zou toelaten, dit niet tot de oompetentie
van den minister van justitie zou be-
hocren.
Ingevolge art. 2 Rijkspolitiebesluit

berust weliswaar bij den Minister van
Justitie het gezag over de Rijkspolitie,
waartoe ingevolge art. 4 ook de Kon.
Marechaussée behoort, doch de voor-
ziening in de Rijekspolitiezorg en de
uitoefening van dat gezag bij art. 3, onder
de bevelen van dien Minister, zijn opge-
dragen aan den procureur-generaal bij
het Gerechtshof, fg. directeur van politie,
voor wat ieders ressort betreft, die o.m.
waakt voor de bescherming van personen
en goederen. Mitsdien had, uitgaande
van voormelde praemisse, de Minister
den procureur-generaal bij het Gerechts-
hof te 's-Hertogenbosch misschien wel
kunnen bevelen om als uitoefenende het
gezag over de Rijkspolitie in zijn ressort,
aan de brigade Oss der Kon. Marechaus-
sée, en dus ook klager, tot nader order
de opsporingsbevoegdheid te ontnemen,
doch in elk geval niet, zooals Z.E. gedaan
heeft, blijkens hiervoren . aangehaald
telegram (" .... namens mij mede te
deelen .... ") zelf genoemden maatregel
te treffen; hij assumeerde hiermede de
uitoefening van een gezag, dat uitdruk-
kelijk bij gemeld K.B. aan den procureur-
generaal is voorbehouden.
Art. 3 van het Rijkspolitiebesluit sluit

dan ook geheel aan bij art. 140 Sv, voor-
schrijvende dat de procureur-generaal
bij het Gerechtshof binnen zijn ressort
waakt voor de richtige opsporing van de
strafbare feiten, waarvan de rechtbanken
of 'kantongerechten kennis nemen. De
Mini~ter van Justitie heeft in elk geval
van zijn vermeende bevoegdheid kenne-
lijk een ander gebruik gemaakt dan tot
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid
is gegeven.

De feiten.
Klager ontkent en betwist n.l. ten

stelligste, dat de Rijkspolitiezorg, althans
het belang van een riehtige opsporing
van de strafbare feiten of welk ander
politioneel of justitioneel belang ook, een
dergelijken ingrijpenden en onteerenden
maatregel als de tijdelijke ontneming
flan klager van zijn opspormgs-bevoegd-

heid (en -plicht) in de gegeven omstan-
digheden vorderde.
Als algemeene grond is daarvoor aan-

gevoerd de' beweerde toepassing door de
brigade Oss der Kon. Marechaussée in
denlaatsten tijd van een hoogstbedenke-
lijke methode van opsporingsonderzoek,
terwijl volgens den Minister van Justitie,
ter gelegenheid van zijn beantwoording
v~n de interpellatie-Drop in de vergade-
ring der Tweede Kamer van de staten-
Generaal van 7 April 1938 meer in het
bijzonder (dat in antwoord op de derde
vraag van den tnteroeüant) tot de ont-
neming van de op-sporingsbevoegdheid
aan de daartoe bevoegde leden der
brigade Oss hebben geleid de feiten be-
treffende:
a. de zaak van den "bankie>r" v. d. H.;
b. zaak -opzlch ters- werkverschaffing;
c. onrechtmatige arrestatte in een van

den aanvang af als civiel-rechtelijk te
onderkennen rmancïeeïe quaestie enz.;
d. onderzoekingen tegen de beide

geestelij ken;
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 mede-
weten van den Officier van JU5titie te
handelen.
Klager moge ten aanzien van de door

den Minister genoemde feiten betref-
fende voormelde aangelegenheid eer- j
biedig verwijzen naar de Handelingen
der staten-Generaal 1937-1938 II vel
390 blz. 1511 kolom 1; hij wenscht,
voorzooveel noodtg, hert aldaar gestelde
als hier herhaald en geïnsereerd te
zien beschouwd. Hij volstaat voorloopig
met het VOlgende daartegen op te mer-,
ken: .
SUb. a. Voorop sta, dat de arresta-

tie, huiszoeking en inbeslagnemdng met
voorkennis van den Officier van Justitie
zijn geschied; huiszoeking en inbeslag-
neming waren i.c. geoorloofd. en gebo-
den; arrestatte e1'1.OiVerbren:ging naar JI

een plaats van verhoor geschiedden niet
op abnormaal krenkende wijze, inte-
gendeei: van verjaring van alle feiten
was geen sprake; de Officier van Jus-
titie achtte een opsporingsonderzoek
niet mopportuun: "ruchtbaarheid"· is
door klager niet aan de zaa¥:,ge'geven.
Verdachte is na inverzekeringstelling
door den Rechter-Commissaris in be-
waring gesteld, terwijl tot een gerech-
telijk. vooronderzoek was overgegaan .
Sub. b. -Ondanks poging van het hoofd

van politie te Oss, verdachten van dief-
stal, van .aardappeLen .en groenten ten
na\ê(eere van jeugdige werkäooeen te
o:ntla,stoen;hen in arrest gesteld, doch
met voorkennis van den Officier van
.Justitie; de hoegrootheld. van seriade
door <:He1fstal is geen .maatstar voor
strafbaarheid; "ruchtbaarheid" is door
klager niet gegeven.
Sub. c. Rechtmatige aanhouding en

inverzekeringstelling na .aangifte van
verduisterlng, niet van den aanvang af
te onderkennen ais. civielrechtelijke
quaestie; het noodwendig ingewikkeld
verhoor was op den dag der arrestatle
nog niet afgeloopen. '.
Sub. d. Uiteraard· geen uitvoerige

onderzoeken verricht, terwijl tevoren
reeds vaststond, dat van een strafbaar
feit geen sprake was; verhoor van min-
derjarigen in bepaalde zedenzaken is
noodzakelijk; meerdere getuigen hebben
verklaard. dat met hen "iets" is voorge-
vallen; "aangever" is niet geweest de
man met 18 strafvonnissen; ,ruchtbaar-
held" is door klager niet gegèven.
SUb. e. 'De verdenking van mishande-

ling tot verkrijging van bekentenis is ten
eenenmale ongegrond.
Sub. f. Klager heeft nimmer in strijd

met de waarheid in verbalen verklaard,
op last of met medeweten van den O. v.
J .. te handelen. .
Klager behoudt zich voor, zulks nader

bij de behandeling ter terechtzitting te
adstrueeren 'en zoo noodig door getuigen
te doen staven.
Kl.ager veroorlooft zich bij dit klaag-

schnft over te leggen een meer omstandig
e~posé <l:~rte zijnen aanzien geldende
f~lten; .~1J verzoekt eerbiedig hetzelve als
hier geïnsereerd te beschouwen. . . '
Weshalve klager het ambtenarenge-

recht eerbiedig verzoekt het VOOrschreven
besluit of 'de .handeling van Z. E. ' den
Minister van Justitie d.d.lApril 1938
houdende tijdelijke ontneming van Zijl~
opsportngsbevoegdheid, nietig te ver-
klaren.

De overplaatsing.

In het tweede klaagschrift wordt ge-
steld, dat klager tot. 8 April 1938 was
wachtmeester der Brigade Kon. Mare-
chaussee. te Oss, op welken datum hij
in afwachting van zijn definitieve ver-
plaatsing naar elders, is gedetacheerd
naar een andere brigade, en dat hem
ingevolge schrijven van den comman-
-dant der 2e Divlsie der Kon. Marechaus-
see d.d, 14 April 1938 na. 1370 is mede-
gedeeld; dat hij op 25 April. d. a. v.
definitief was overgeplaatst naar laatst-
bedoelde brigade.
Ingevolge de Instructie voor den

Inspecteur der Kon. Marechaussee is
deze autoriteit het bevoegde gezag tot
het .doen van overplaatsingen. Tegen de I
beslissing van den Inspecteur der Kon.
Marechaussee tot zijn verplaatsing, van
welke beslissing hem datum en nummer
niet zijn bekend gemaakt, wenscht kla-
ger beroep in te stellen. op de volgende
gronden: .

Deze verplaatsing houdt kennelijk
verband met de. tijdelijke intrekking
van de opsporingsbevoegdheid van het
personeel der brigade Oss en heeft dan
ook na overleg tusschen H. E. de Minis-
ters van Justitie en van Defensie plaats
gehad. Door dit besluit of deze handeling
van den : Inspecteur der Kon. Mare- .
chaussee is klager rechtstreeks in zijn
belang getroffen. Hij wenschte daar-
tegen in beroep te komen; genoemde
Inspecteur heeft, bij het nemen of ver-
richten daarvan, van zijn bevoegdheid
tot verplaatsing van klager kennelijk
een ander gebruik gemaakt dan tot de
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid
is gegeven.
Immel'S deze verplaatsing, welke in

onverbrekelijk verband staat met de
tijdelijke intrekking van klager's op-
sporingsbevoegdheid en de gronden, die
den Minister van Justitie tot dezen
maatregel hebben .geleid, heeft klager
als politie-ambtenaar en wachtmeester
bij het publiek: en de justitiabelen ge-
discrimineerd, doch moet buitendien .op
zijn beoordeeling door zijn onmiddellijke
chefs en zijn promotiekansen ernstigen
invloed ten .k:}vadeuitoefenen, terwijl
het dienstbelang het' verplaatsen van
klager van de brigade Oss naar etdérs
niet vorderde.
Klage~'_is.zich niet bewust een hoogst-

bed~keHjk~·-·method~ - van opsportngs-

onderzoek in den laatsten tijd, als be-
hoorende tot de brigade Oss, te hebben
. toegepast of zich in welk opzicht ook als
politiedienaar en (of) militair aan eenig
zóózeer onjuist optreden te hebben
schuldig gemaakt, dat daarvoor de
onder de onderhavige omstandigheden
discrimineerende en klager rechtstreeks
in zijn belang treffende verplaatsing
geboden was.
Hij moge reeds thans opmerken, dat

dit beroep louter op formeele gronden
gericht is, en gericht moet zijn, tegen
den heer Inspecteur der Marechaussee.
Weshalve klager het Ambtenarenge-

recht eerbiedig verzoekt, het besluit of
de handeling van den Inspecteur der
Koninklijke Marechaussee, houdende
verplaatsing van klager van de Brigade
Oss naar die te...... nietig te ver-
klaren.
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(Opgericht bij notarieele akte)
ZETEL: STADHOUDERSLAAN 86 DEN HAAG.

HEEFT HET UITOEFENEN VAN VIVISECTIE
DEMORALISEERENDEN INVLOED?

In Oss, waar zooals men weer in de dagbladen heeft
kunnen lezen slechte toestanden heerschen op zede-
lijk gebied, leeft bijna de geheele bevolking van de
pharmaceutische fabriek Organon, waar honderd
duizenden dieren aan vivisectie opgeofferd worden.
De leiders dezer fabriek laten, als er bezoekers komen
om de fabriek te bezichtigen, zonder eenige noodzaak,
dus zuiver voor demonstratie dierproeven doen, wel
een bewijs dat het zedelijkheidsgevoel op dit gebied
ook afgestompt is.



"Ik heb mijn wagen vol geladen. ~..... ~"
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=Ongeivone Prinsessedag Ln
• Oss

I
VOOR de bevolking van Oss was het gisteren

een ongewone Prinsessedag. Op bevel van
den trurçemeeeter uierden. niet-inwoners, wier
verblijf in de gemeente ongewenscht werd ge-
acht, aan ede grens van het dorp tegengehou-
den. De weinigen, die er toch in slaagden in
Oss binnen te dringen, uierden naar het politie-
bureau gebracht, waar natuurlijk den geheelen
dag nieuwsgierige opgeschoten jettgd samen-
dromde ( c foto). De nieuwe chef der

/

brigade marechaussee, opperwachtmeester Min-
tjes, en burgemeester Ploegmakers (
foto, geheel links) controleerden geregeld de
wachtposten op de toegangswegen naar Oss.

OSS ONDER
BEWAI(ING.
Scherpe controle.

(Van onzen correspondent).
's-HERTOBENBOSCH, 30 April. - Het is I

een eigenaardige Prinsessedag, die Oss van- I

daag beleeft. Aan de gemeentegrens staan
dienaren van de politie en zij houden eIken
auto aan. De automob1listen moeten het doel
van hun komst naar Oss zeggen. De auto
wordt even geïnspecteerd en als er niets ver-
dachts gevonden wordt, mogen zij doorrijden.

Deze bewaking van Oss is pas tegen den
middag ingevoerd en zoo kon het gebeuren,
dat er vanmorgen twee auto's met N.S.B.-ers
in Oss arrfveerden. Zij werden echter midden
in de stad ontdekt. De politie gelastte hun
naar het politiebureau te rijden, omstuwd
door een groote menigte volks deden zij
zulks. Op het politiebureau werd hun be-
duid, dat zij Oss weer moesten verlaten, het-
geen dan ook geschiedde.
Het was een beetje onrustig op straat. De

menschen dromden samen. Er werden allerlei
kreten geuit tegen de N. S. B., doch toen de
auto's waren vertrokken, keerde de rust in 03S
weer.
Hier en daar hangt een vlag uit. Voor de

rest is het thans stil op straat. Alleen aan de
grenzen van de gemeente staat de politie te
wachten op de komst van colporteurs. Deze
zijn echter ook in den namiddag niet versche-
nen, zoodat de dag verder rustig is verloopen.



OSS VOOR DE OSSENAREN. - Gisteren heeft de gemeentepolitie van Oss, daarbij
geassisteerd door de rijksveldwacht, wederom alle toegangswegen, welke naar die gemeente'

leiden, afgezet. - "Passencontróle" aan de gren·s van het stadje.



nquête ?

Mr. Oud pleit in het "Vrijz. Dem." voor
anneming van het voorstel tot het houden
van een parlementaire enqête inzake Oss.
waarin hij geen bewijs van wantrouwen in
den minister wil zien. In dit verband
schrijft hij:

Voorkomen moet worden, dat een der-
gelijk voorstel het karakter krijgt van "po-
litiek in den slechten zin van het woord.
Het ongeluk wil, dat de parlementaire en-
quête langzamerhand in onbruik is ge-
raakt. Het is ongeveer een halve eeuw ge-
leden, dat dit middel voor de laatste maal
is toegepast -. Daardoor heeft het wel een
uitzonderlijk karakter verkregen en wordt
er tegenwoordig gemakkelijk de gedachte
van wantrouwen in ministerieel beleid aan
verbonden. Toch is die. gedachte in het
licht der geschiedenis zeker onjuist. Het
recht van interpellatie en dat van enquête
zijn - althans wat de Tweede Kamer be-
treft - gelijktijdig in onze grondwet op-
genomen. Men heeft zelfs - ook Buys
huldigt in zijn commentaar op de grond-
wet die meening - het recht van enquête
gezien als geheel gelijksoortig met het
recht van interpellatie. Al betwijfelen wij
met Kranenburg de juistheid van deze op-
vatting, vast staat voor ons wel, dat de
enquête evenmin als de interpellatie een
uiting van wantrouwen jegens een minis- I
ter behoeft te zijn. Alles hangt hier af
van de bedoeling, waarmede de zaak wordt
aangevat. Er zijn ongetwijfeld in den loop
der jaren interpellaties gehouden, die door
wantrouwen waren ingegeven. Maar er
zijn er heel wat meer geweest, waarbij
iedere gedachte aan wantrouwen verre te
zoeken was, ja, die beschouwd mochten
worden als een uiting van vriendschappe-
lijke gezindheid jegens een bewindsman,
omdat zij niet anders beoogden dan hem
de gelegenheid te stellen volledige opening
van zaken te geven.



Ontoelaatbaar.
In het Zaterdag verschenen halfmaande-

lijksch tijdschrift "de Koninklijke Mare-
chaussee", orgaan van de Ver. van leden,
behoorende tot het wapen der Kon. Mare-
chaussee, beneden den rang van officier,
komt onder het hoofd "idealisme" traditie en
realisme" een artikel voo'r dat kennelijk ge-
inspireerd is door het aan de leden der voor-
malige brtgade-Oss aangedane onrecht, ook
al wordt de naam Oss in het artikel zelve
niet genoemd."
Het is "de Telegraaf" die dit zoo vertelt

en d'it blad zal wegens zijn goede relaties met
de verplaatste maréchaussees te Oss, ten
deze wei over de juiste feeling beschikken.
Het blad citeert dan verder het artikel uit

"De Kon. Marechaussee", o.a, als volgt:

"Ziet, lezer, er wordt thans in Nederland
vertoont de film "Emile Zola", waarin wor-
den uitgebeeld het leed en de strijd van drie
'grcote idealisten: nl. van den martelaar-
kapitein Dreyfus, den schrijver Emile Zola
en den advocaat Labcri, welke laatste twee
vochten voor een verloren zaak, nl. de reha-
bilitatie van den bewust-onschuldig veroor-
dee.lden Dreyfus.
Het is een tragedie, ontstaan uit het con-

flict tusschen belang en recht. Ieder wist, dat
Dreyfus onschuldig was veroordeeld en ver-
bannen naar het Duivelseiland, althans zij,
die de intrige van zijn veroordeeling op touw
zetten. Maar zij vergiftigden de openbare
meenlng, speelden in de kaart van hen, die
politieke kuiperijen voorstellen als het be-'
lang van den staat, de maatschappij en....
het recht.

'I En ala de eenige edele figuur ond'er het
I corrupte en verpolitiekte officierencarps, n 1.
de kolonel Piccard, zijn chefs, den generaal
Henny en anderen verwijt dat zij Dreyfus
opofferen aan eigen duistere drijfveeren, dan
k~ijgt hij ten antwoord: Alles goed en wel,
maar voor dl' eer van het leger moet Drey-
fus worden opgeofferd, want het leger kan I

I de schok van een dergelijk schandaal niet I
verdragen. Om de eer en het belang van het
leger moet gij zwijgen. Ieder weet hoe het
drama verd'er verloopt."

Indien de feeling der "Telegraaf" juist is,
is de toepassing van het geval Zola-Drey-
fuss op Oss van zulk allooi, dat het ontoe-
laatbaar geacht moet worden.
M.arechaussees, die er een dergelijke men-

taliteit ten opzichte van den minister van
Justitie op na houden, hooren in het corps
niet meer thuis; zij hebben alle verhoudin-
gen uit het oog verloren en ondermijnen het
hoogste Gezag, dat mede over hen, gesteld is.



Als het daarom gaat, voelt "het rechtsgevoel
des volks" zich ten onrechte gekwetst: de Minis..*** Bezinning. ter lieeft zich - als uit de beantwoording van
.de Interpellatle-Drop duidelijk bleek in

Het heeft den schijn, dat eindelijk! - boven hoofdzaak gegrond op de gegevens, d 0 0 1." d e
het kalbaal tegen minister Goseling bezonnen mar e cha u sse e s zelf neergelegd in de pro-
sternmen een kans krijgen zich te laten hooren; cessen-verbaal, welke de verschillende dossiers
stemmen, die van meer nuchterheid - schoone, uitmaken; en bovendien, heeft men niet geklaagd
maar nlet.altild betrachte vaderlandsabe deugd! over het lange "verhoor" van den verantwoor-
_ en mlnder vooroordeel getuigen, dan het ge- delijken 'leider der brigade door den betrokken
huil, dat tot nog toe uit een aantal bladen werd chef, waarbij de opperwachtmeester toch wel
vernomen. niet den stomme zal hebben gespeeld'l!
In de V rij z i nn ig-D em 0 c r a a t, 't week- Wat de betrokkenen aan gelegenheid zich te

blad van den Vrijzinnig Democratischen Bond, verdedigen toekwam, is hen klaarblijkelijk
is het P. J. 0., onder welke initialen oud-minis- ruimschoots gegeven; sinds wanneer is 't eisch,
ter Oud schuil gaat, die erkent, dat eik verder dat bij dienstgeschillen de zaken rechtstreeks
onderzoek in de kwestie Oss, dat gewenscht zou door den Minister en liefst nog in het openbaar
kunnen zijn, moet worden ingesteld op een wij- worden behandeld?
ze, die niet is ingegeven door eenige gedachte Bovendien, wat had men ten deze meer' te
van wantrouwen tegen den Minister. vorderen, zoolang de betrokkenen het beroep
Indien eenig ondersoek van de zijde der Ka- op het ambtenarengerecht open stond, het voor

.mer het karakter van wantrouwen in het beleid de hand liggend middel van verweer tegen on..
van den Minister zon dragen, dan begrijpt mr, rechtmatige behandeling, dat toch niet van ka-
Oud Ievendig, dat deze in de enkele aanvaarding tholieke zijde met zooveel woorden behoefde te
ervan aanleiding zal vinden zijn portefeuille worden aangewezen?
neder te leggen. Neen, hier ligt de kern der kwestie niet, zoo-
Van uit dit inzicht doet de heer Oud een naar als ook mr, Oud in zijn artikel toegeeft; er is

onze meerring tot mislukking veroordeelde, maar 'geen redelijken twijfel mogelijk aan het feit, dat
toch te waardeeren poging aan. het voorstel de Ossche marechaussee in de zaak de hun toe-
Wendelaar tot het instellen van een enquête het komende regelmatige ambtelijke behandeling
karakter te geven van een interpellatie in spe- heeft ondervonden, en dus, in den eenig moge-
c-i-a-l-e-n v 0 rml . lijken zin, waarin dit binnen het bestaande amb-
Verder gaat _ en met meer recht _ prof. mr, tenarenrecht bestaat, "aan het woord" is ~e-

IA. C. Josephus Jitta î~ peA von d lP(, st; deze
schrijft:

De hoofdredacteur van het Haagsche blad, die
nog in het nummer van Woensdag Ll, de enquête
om wille van het geschokte rechtsgevoel vol-
strekt noodzakelijk vond, wil nu wel weten, dat
deze een "paardenmiddel" is en ziet er van af,
.waar zich -een "novum" voordoet, dat Intusschen
niets nieuws is: het brengen van de zaak door
de disciplinair gestrafte marechaussee voor het
Ambtenarengerecht.
Naast de behandeling der zaak. voor dit ge-

recht, acht D e Avon d pos t een enquête te
veel, en laat den eerst zoo klemmend gestelden
eisch los, omdat "het rechtsgevoel !les volks op
deze wijze zeer wel bevredigd (kan) worden."
Wij vorderen, al blijft in het opgejaagde stof

van het strijdperk nog wat vaag, waarin "het
rechtsgevoel des volks" dan wel is beleedigd,
Uit den contekst in D e Avon d pos t zou

men opmaken, dat het gaat om het feit, dat de
betrokken marechaussees zelf ook aan 't woord
moeten komen.

Al de drukte rond het goed reeht der gekrenk-
te ambtenaren in de bladen mist iedere gerecht-

"Th vind de voorgestelde parlementaire vaardigde aanleiding: hetis coulisse, die de wer-
enquête een dwaasheid. De heer Wendelaar kelijke grond van het kabaal rond Oss camou-
laat zich meesleepen door een soort van pa-
niekstemming. Het meest doelmatige middel fleert.
voor degenen, die meer inlichtingen willen, Wie dien werkelijken grond wil zoeken - de
is een tweede interpellatie, Laat ons aan- reden, waaruit de "onrust" spruiten zou, die
nemen, wat blijkbaar de voorsteller doet,
m a a 1." wa t Dl ij n mee n i n g n iet i s, zich - naar men ons van verschillende zijden
dat de Minister van Justitie onvolledige of I .onjuiste inlichtingen heeft gegeven en dat Iverzekert --:-onder' de niet-katholieke bevolking
de Kamer overrompeld werd, leg hem dan . van het land openbaart, (maar heeft niet
die nieuwe feiten en bezwaren nog éens onverantwoordelijk geschrijf die onrust ge-
voeir, ditmaal dan, wat de Kamer betreft, sticht?) die vindt dien onuitgesproken. tusschen
.heter voorfiereid De parlementaire enquête
voor dit doel is een stoomwals om een mug de regels van het artikel van mr, Oud en open-
te dooden," . I ..lijk en onbewimpeld uitgesproken in een artikel

vanProf. mr. J. A. Eigeman, dat in D e Avon d-
pos t·van Vrijdag l.I. is .opgenomen.
Op dien grond. moeten wjj terugkomen.

weest.



Oud-minister Oud en de
enquête.

Ook mr. P. J. Oud maakt zijn meenin:g
over de Wendelaarsche enquête openbaar en
wel in "De Vrijz. Democraat". ' .
Hij is vóór de enquête, mits het onder-

zoek niet ingegeven. wordt door eenige ge-
dachten. van wantrouwen tegenover den mi-

I nister, want in dit laatste geval zou hij het
levendig begrijpen, dat minister Goseling bij
de aanvaardin.g van het .enquête-verzoek' af
zou treden.
Alles hangt ai van de bedoeling, waar-

mee de zaak wordt aangevat, zegt hij.
Nu valt. het o.I, niet te ontkennen dat de

enquête vrij algemeen in öen Iande be-
schouwd wordt als uiting gevende aan eeni-
ge gedachten van wantrouwen jegens den
minister, te meer wijl de uitzonderlijke en-
qête hier niet het meest voor de hand lig-
gende, eenvoudige aangewezen middel is
om nog meer Iich t in de zaak-Oss te doen
verspreiden.
Van deze opvatting omtrent de enquête,

is het enquête-verzoek niet meer los te
maken.
Mr. Oud schrijft verder: Er is in breede

kringen - en niet öe slechtste - van ons
volk over deze zaak onrust. Regeering en
parlement beide moeten wenschen, dat die
onrust worde weggenomen. Er zijn helaas
groepen, die gaarne den indruk wekken, als
zouden ministers en politieke partijen hier
samenspannen, opdat de waarheid niet aan
den dag zal kunnen treden. Het is een le-
vensbelang voor de parlementaire demoera-
tie, dat aan deze gedachte in geen enkel
opzicht voet zal women gegeven. Hier ligt
een terrein, waarop alle groepen, welke
öie democratie ter harte gaat, de handen
ineen kunnen slaan."
Hier verdedigt mr. Oud de enquête als een

demonstratie van de parlementaire demo-
eratie tegenover aantijgingen der N.S.B.
Maar dat gaat toch wel een beetje tever!
De enquête is eventueel enkel nooöig om i

klaarheid te brengen in de Ossche zaak;
haar hanteeren om een flink figuur te slaan
tegenover de N.S.B. zou getuigen van zwak-
te en de Kamer onwaardig zijn.
D~tt er in den lande onrust veroorzaakt

is, moge zijn. Maar door wie?
In ieder geval mag die kunstmatig ge-

kweekte onrust geen oorzaak zijn, om de
zaak niet nuchter te gekijken, terug te
brengen tot haar ware proportie, zooals
we in een ander artikeltje deden en ze dan
verder te behandelen overeenkomstig haar
julsten omvang.
Doet men dit laatste, óan zal men het,
als verstandig onbevooroordeeld mensch

met professor Josephus Jitta eens moeten
zijn, dat de enquête een dwaasheid is en
als "een stoomwals om een mug te dooöen";
of eens moeten zijn met de lib. "Avondpost"
die nu toch ook tot de erkenning is geko-
men, dat de enquête een "paardenmiddel" is.

I
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niet gewaagt van een strafrechtelijk onder-
zoek, dat onwettig gestaakt zou zijn, maar
van een strafrechtelijk onderzoek, dat op
ongewenschte, of zelfs onwettige wijze ge-
staakt zou zijn, met het doel bepaalde per-
sonen te sparen.
Op dit laatste vooral kamt het mede aan,

wijl juist hierin de heele herrie rond Oss bij
het groote publiek haar oorsprong vindt.

"Met het doel bepaalde personen te spa-
ren". Dat wil zeggen: Te sparen voor een
onderzoek, dat terecht doorgezet had moeten '
worden, of uit vrees vuor een veroordeelend
vonnis, dat de minister aan die personen
door zijn ingrijpen zou hebben willen bespa-
ren.
Welnu dU deel van de objectiet-gestelde

kwestie van het Ned. Juristenblad behoeft
geen enquête, wijl dit afdoende opgehelderd
is door de p.ositieve verklaring des ministers
- die geen leugenaar is - in de Tweede
Kamer.
De minister toch heeft bij de beantwoor-

ding der interpellatie-Drop verklaard, dat er
in zake het onderzoek tegen de beide pas-
toors uit Oss van geen strafbare handelin-
gen sprake is, en dat, indien er sprake van
geweest ZDU zijn (maar dit is niet het geval), I
die feiten toch al verjaard zouden zijn.
Waar de zaak zóó staat, kan het ingrijpen

des ministers nooit ten doel hebben gehad
Dm bepaalde personen te sparen, d.W.Z. te
Gnttrekken aan den gerechtvaardigden greep
van Politie of Justitie. Politie en Justitie
hadden zich met die bepaalde personen een-
voudigweg niet verder in te laten, omdat er
van geen strafbare handelingen sprake is
geweest.
De minister heeft niet ingegrepen om be-

paalde personen aan een gerechte straf te
onttrekken, maar Dm te voorkomen, dat de
marechaussees door hun onbesuisd optreden
de eenvoudigste menschenrechten van perso-
nen (en niet alleen van de twee pastoors)
verder zouden schaden.

Wat het Ned. Juristenblad blijkens boven- Het stellen van het kerkelijke recht boven
staand citaat schrijft, komt practisch hier het Ned. recht is hierbij derhalve niet aan
pp neer: de orde geweest. De minister heeft alleen
Heeft de katholieke minister Goseling het bewerkt, dat burgers van Oss niet verder in

strafrechtelijke onderzoek tegen de beide hun eer en goeden naam werden aangetast.
pastoors uit Oss op ongewenschte of zelfs on- De door het Ned. Juristenblad objectief
wettige wijze doen staken met het doel de gestelde vraag i.z. de hoofdkwestle mag
beide pastoors te sparen, derhalve eigenlijk in haar bovenstaanden
Niet 'de vraag ot de maréchaussees in deze vorm niet gesteld worden, gezien de reeds 1

aangelegenheid onrechtvaardig zouden zijn bekende feiten.
-behandeld, staat op den voorgrond, maar de :ror blijft eigenlijk _ VDDr de Iiefhebbers I

vraag Df minister Goseling het katholieke _ alleen over te onderzoeken, of de minister
kerkelijke recht gest& j heeft boven het Ne- bij zijn ingrijpen met het doel Dm de eenvou-
derlandsche recht, digste menschenrechten van bepaalde per-
Inderdaad' zoo hebben wij de aangelegen- sonen te beschermen ongewenscht af zelfs I

held altijd aangevoeld en zoo schijnt zij door lonwettig ZDU zijn opgetreden.
het Ned. Juristenblad zuiver te zijn gesteld. h id t t dag terug. . De aangelegen el 0' eze vr a -

ZDD heeft DDk het antt-papisme de aange- It hte I t I' . het Iicht. .. .. d gebracht, ste ec r p 0' se mg In 1,
legenheld verstaan, blijkens den IJver en en I h'll "" "d n deze. hoe fel men van verse I enne ZIJ e
haat, waarmee het ZIch van stGnde-af-aa~ zaak heeft overdreven en opgeblazen, ver-
DP de kwestie-Oss. gew?rpen heeft. Het arrti- blind als men was am de aangelegenheid in
papisme maakte zich met op de ~ertste Plaatés haar juiste proportie te kunnen en te willen
druk over eventueel verongehJk e mar - .
chaussees, maar wel aver de kwestie, cf de ZIen. .
katholieken zich hier een uitzonderingspo- De vraag-,. of de .~imstert 0dngewensdchtof
iti d h bb h zelfs onwettig zou ZIJnopge re en om e een-S! ie zou en e en gesc apen. t
"De Telegraaf" echter heeft vooral in de voudig~te rechten van bepaal?e ~ersanen. e

1 t t d d t . t h t N dJ' verdedigen, behoeft het land met III beroermgaa s eagen, a gene wa e e. UrIS- .
t bI d t ht d h fct k d It te brengen en zou - ware de aanvrager met
en a erec e 00 zaa oor ee ,ge- . bll d weest _ ook wel nooit tot een
heel onbesproken gelaten, om alle aandacht ver m ge .
alléén te wijden aan de belangen der maré- enquête-verzoek geleld hebbe~..
chaussees en am een Hetze-campagne tegen Voor eventueele rechtvaardiging der ma-
minister Goseling te openen, alsof het belang rechaussee - waarvoor de "Tele.gra~~" .de
der maréchaussees de hoofdzaak ware waar enquête baven alles wenacht -. IS ZIJ met
Oss om draait. 'het aangewezen middel.
. Nu het Ned. Juristenblad de waarden, wel- Over d'e belangen der marechaussee kan
ke hier in het geding zijn, in het juiste gelid het ambtenarengerecht, waartoe de .onder-
stelt, stort hiermee de campagne der Tele- officieren zich gewend hebben _. waken!
graaf voor de' marechaussees als eene kaar-
ten-huis in een.
"De Telegraaf" zou echter de "Telegraaf"

niet zijn, indien het brave blad d'eze meening
van het "Ned. Juristenblad" desondanks
toch niet brutaalweg afdrukte, suggereeren-
de, dat haar eigen campagne door dit juri-
dische artikel gedekt zou worden!
"De Telegraaf" drijft de brutaliteit en de

misleiding van haar lezers bovendien nog
verder, doordat het boven het citaat uit het
"Ned. Juristenblad" met groote letters als
opschrift plaats ,.

Het Ned. Juristen-blad en
de enquête i.z. Oss.

In het Zaterdag verschenen nummer van
het "Nederlandsch Juristenblad" - onder
redactie van de Leidsche hoogleeraren mrs.
J. C. van Oven en J. M. van Bemmelen, als-
mede van den Haagsehen ambtenaar van het
Openbaar Ministerie, mr. G. E. Langemeijer
_._-worden korte beschouwingen gewijd aan
Oss. De redactie betoogt, dat het leveren
van critiek of het opperen van twijfel aan
de juistheid van het beleid der Justitie,
slechts dan op den weg van een juridisch
orgaan ligt, indien diezelfde redactie de be-
schikking heeft over betrouwbare gegevens.
TDt dusver waren zoodanige gegevens alleen
te vinden in het antwoord op de interpellatie-
Drop. Een en ander was niet van 'dien aard',
dat er reden scheen te bestaan tot ernstigen
twijfel, Gf In- de onderwerpelijke zaak de
;rechte weg was gevolgd.
Nu wellicht een parIementaire enqu 'ite de

voorvallen verder voor het forum der open-
bare meening zal brengen, bestaat er voor
cff) redactie nog meer reden zich voorloopig
te onthouden van het uitspreken van een nor-
deel. Zij het dan met één voorbehoud. Het
.,Nedcrlandsch Juristenblad" wenscht er op
ite wijzen:

"dat, uit een oogpunt van algemeen belang,
niet op den voorgrond staat de vraag, of er
ten onrechte maatregelen genomen zijn te-
gen bepaalde opsporingsambtenaren wegens
hun te grooten ijver, maar wel die, of er een
strafrechtelijk onderzoek op ongewensch.te,
of zelfs onwettige, wijze is gestaakt, met het
doel bepaalde personen te sparen. Het is in-
derdaad van groet belang, dat zelfs de mo-
gelijkheid van twijfel of zulks gOllschiedzou
zijn, worde weggenomen."

"Onderzoek te Oss onwettig gestaakt 1"
Vraag in het Ned. Juristenblad.

Iedere lezer, die over een beetje oordeel
des ond'erscheids beschikt, moet inzien, dat
het Ned. Juristenblad deze den minister van
Justitie beleedigende vraag heelemaal niet
gesteld. heeft!
Het blad heeft alleen .objectief géconsta-

tcerd, dat de vraag, waar het om gaat deze
is: Of het strafrechtelijke onderzoek onwet-
tig gestaakt is met het doel bepaalde per-
sonen te sparen.
Objectief-juridisch constateeren, dat het

om deze vraag gaat, is héél wat anders, dan
de suggestie wekken, zooals "de Telegraaf"
door zijn opschrift doet: Dat het Ned. Juris-
tenblad twijfelen zou aan de ongereptheid
van den minister van Justitie!
Het Ned. Juristenblad uit dezen twijfel

allerminst, zooals uit bavenstaand citaat
zelf blijkt:
De interpellatie-Drop scheen geen ernsti-

gen twijfel over te laten, zegt het orgaan,
terwijl er - met het oog op de gevraagde
enquête - nog meer reden is om zich .voor-
Ioopig van het uitspreken van een oordeel
te onthouden!
Hier ziet men dus weer d'àt de "Telegraaf"

het ZDGnauw niet neemt, maar 6ók, hoe ge-
makkelijk het is de volks-opinie te beinvloe-
den en te bederven door een simpel, valsche-
lijk gesteld opschrift boven een artikeltje,
welks inhoud het tegendeel zegt van het op-
schrift!

Het opschrift van "De Telegraaf" is nog
te meer valsch, wijl het Ned. Juristenblad



IProf. Eigeman is er naast I

In tegenstelling tot het Ned. Juristenblad,
- zie ons eerste artikel - ziet prof. mr.
J. A. Eigeman in oe lib. uAvondpost" de
Ossche kwestie niet juist.
Pro!. Eigeman toch stelt het voor, alsof

de kwest.ie-Oss alleen gaat over het recht
der marecaussee! ,

"Om de vraag dus, of ten aanzien var.
ieder, wie of wat hij dan ook moge zijn,
recht verkregen kan worden. De zes onóer-I
officieren, die tot de brigade der Koninklij-
ke marechaussee te Oss hebben behoord,
zijn eerst van hun opsporingsbevoegdheid
ontheven en vervolgens overgeplaatst. Is dit
alles geschied met in achtneming van de re-
gelen öes rechts?
Er zijn hier grieven. De vraag, waarom

de onderofficieren der marechaussee zijn
overgeplaatst, is tot een openbare rechts-
vraag geworden. En in een rechtsstaat als
de Nederlandsche staat staat nog steeds is,
moet een rechtsvraag. naar het recht be-
handeld worden,
"Tot herstel van alle grieven": daarom

vert.rouwen wij dat het beroep, hetwelk :!tiel
op het parlement in het parlement zelf ge-
daan wordt, niet afgewezen zal worden en
dat de Tweede Kamer besluit het enquête.
voorstel aan te nemen. In de eerste plaats
in het belang der betrokken personen."

Men ziet, dat prof. Eigeman hier als het
belangrijkste voorop zet, wat het NM. Ju-
ristenblad als het belangrijkste verworpen
heeft en wat ook metterdaad niet het be-
langrijkste is; waarover buitendien het
Ambtenarengerecht rechten kan en waar-
over een enquête derhalve totaaloverbodig
is. .
Zoo blijkt zelfs prof. Eigeman de zaak

niet zuiver te zien, vermoedelijk is hij met
zoovele eenvoudige krantenlezers op een
dwaalspoor gebracht, met verlies van het
oordeel des onderschetds, door het heibeltje
en de valsche voorstellingen der "Telegraaf"
die het immers voorstelt alsof de rehabili-
tatie der marechaussee eigenlijk hoofdzaak I
zou Zijn! .
Op de tweede plaats wil prof. Eigeman!

dan nog oie enquête - en dit punt weegt I'
zeker niet mlnder, zegt hij - in het belang
van het parlement zelf, omdat daardoor r
het vertrouwen dat het volk in zijn verte-
genwoordiging heeft, zal worden versterkt,
Het parlement zelf verberge niets."
Ziehier su weer de funeste invloed der

"Telegraaf" c.s, en het voörooröeel van den
professor in den meest hatelijken vorm zich
uitend:
"Het parlement zelf verberge niets"!
Wat insinueert, dat minister Goseling

wel iets te verbergen zou hebben en ver-
bergen zou!
Zulke zinsnede verraadt, hoezeer ook prof.

Eigeman de kluts zó6 kwijt geraakt is, dat
hij in zijn verduisterd inzicht, blijkbaar niet
direct aangevoeld heeft, welke beleediging
zijn schrIftuur tegen minister Goseling in-
houdt!
Hoe kan prof. Eigeman van zichzelf ge-

tuigen, dat hij zichzelf geheel vrij weet
van anti-papisme of politieke kleinzielig-
heid?

Zijn onderbewustzijn liet hem een ge-
dachte neerschrijven, welke hem achteraf
hopenlijk van zijn eigen, door hem onge-]
kende, mentaliteit zal doen schrikken!
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HAAGSCHE BRIEVEN
Een os met een

staart
De eenvoudigste dingen worden ingewik-

keld in een verward hoofd en omgekeerd
worden de meest ingewikkelde vraagstuk-

ken eenvoudig in een helderen kop. Wanneer
men in rustiger dagen nog eens herinneringen
over de Ossche affaire zalophalen, zal deze
oude wijsheid waarschijnlijk het slotwoord le-
veren. Zelden in mijn leven heb ik grooter ver-
warring der geesten en vertroebeling van ver-
houdingen meegemaakt dan in de "cause célè-
bre": Oss. En als in later jaren de naam van
mr. Wendelaar in, dit verband zal worden ge-
noemd, vrees ik voor hem, dat hij eerder zal
worden ingedeeld bij de verwarde hoofden dan
bij de heldere koppen,
Ik ben tot deze conclusie gekomen, nadat ik

kennis had genomen van zijn voorstel - met een
memorie van toelichting - tot het houden van
een enquête omtrent de opdracht van den ml-
nister van Justitie tot onthouding van opspo-
ringsonderzoek aan de brigade Oss der Konink-
Hjke Marechaussee.
In gedachten ben ik teruggegaan naar den

tijd, toen ik nog als lid der Tweede Kamer deel-
nam aan het afdeelingsonderzoek, en ik heb bij
mijzelf overwogen, in welken trant ik in mijn
sectie het woord zou voeren. Vooreerst zou ik
dan vragen, waarom nu juist de heer Wende-
laar en niet de heer Drop behoefte heeft ge-
voeld, het initiatief te nemen tot een voorstel
als thans aanhangig is gemaakt? Is het niet
merkwaardig, dat de heer Wijnkoop over de
Ossche geschiedenis schriftelijk vragen heeft
gesteld, dat de heer Drop interpelleerde, dat de
heer Wendelaar - natuurlijk ter voorbereiding
Van een tweede Interpellatie - wil gaan enquê-
teeren en dat de heer Rost van Tonningen, als
'Vierde gegadigde, ook zonder enquête opnieuw
den minister vragen wil gaan stellen?
Vanwaar dat verlangen om elkaar de Ossche

kluif af te snoepen? Ik aarzel niet te verkla-
l'en, dat laatstgenoemd Kamerlid zich in dit sta-
dium de beste parlementariër heeft getoond:
immers hij behoorde op 7 April tot de weinige
maleontenten en hij hanteert nu het juiste par-
lementaire middel: een nieuwe Interpellatte.

Wanneer men de redevoeringen van 7 April
1.1. nog eens in de Handelingen raad-
pleegt, dan overheerschen deze indruk-

ken: de minister heeft alle inlichtingen, die
hem gevraagd zijn, onomwonden verstrekt; bo-
vendien heeft de Kamer duidelijk doen blijken.
dat zij niet alleen in de goede trouw van den
minister geloofde, maar ook dat zij diens hou-
ding aannemelijk en verdedigbaar vond. DE'
heer Wendelaar gaf zonder twijfel vrijwel den
algemeenen indruk weer, toen hij uitsprak: "dat
de minister hier den maatregel, dien hij heeft
genomen, tegenover de Kamer volkomen heeft
kunnen motiveeren." "Daarmede" - aldus de
heer Wendelaar- ~ "is de zaak hier, naar het.
mij voorkomt, afgedaan." \
Na de vergadering van 7 April is er in de

vergadering der Tweede Kamer niet meer over
de zaak gerept. Maar wat is er wel gebeurd?
Buiten de Kamer hebben eenige dag- en

Weekbladen het "relletje" - uitdrukking van
den heer Wendelaar - weer aangeblazen en
op grond daarvan heeft deze afgevaardigde ...•
SChriftelijke vragen gesteld of opnieuween in-
terpellatte aangevraagd? Neen, hij heeft een
enquête-voorstel gedaan.
Wat mag er dan wel nà de interpellatie-

Drop voor ongehoords en onverwachts in "ver-
schillende serieuze bladen" geopenbaard zijn,
dat de heer Wendelaar, héénspringend over de
normale procedure, onmiddellijk naar het
uiterste middel grijpen wil?' Is hij geschokt en
teleurgesteld in de waarheidsliefde van den mi-
nister? Zijn in die "verschillende serieuze bla-
den" nieuwe feiten en omstandigheden aan het
daglicht getreden, die de minister welbewust of
zijns ondanks aan de Kamer heeft onthouden?
Wanneer men de omschrtjving van het, onder-

werp der te houden enquête nader beziet en de
toelichting er op naleest, dan blijkt één zaak wel
overduidelijk n.l, dat geen enkel nieuw feit in
die bladen zelfs maar is aangeduid. De heer
Wendelaar geeft niet onduidelijk te kennen, dat
hij zelf ook nu nog eigenlijk geen reden heeft
om ontevreden te zijn over de door den minister
verstrekte inlichtingen, maar dat Zijn kranten
hem niet met rust laten,
Ja, toch, geheel tevreden is hij niet: doordat

(met zijn medewerking) alles zoo Vlug ging,
heeft hij den minister niet in alle finesses kun-
nen volgen. Worden echter niet alle verhou-
dingen op hun kop gezet, wanneer de Kamer,
met passeering van den verantwoordelijken mi-
nister, er toe zou besluiten zelf op onderzoek uit
te trekken, alléén omdat eenige Kamerleden,
door niet staatsrechtelijk verantwoordelijke in-
stanties daarop attent gemaakt, "de argumen-
ten van den minister niet op haar (lees "hun")
volle waarde konden toetsen?" Daar is toch de
Kamer niet voor, om gebrek aan paraatheid van
bepaalde Kamerleden aan te vullen?

De taak van de pers is een andere dan die
van de Kamer. De Kamer heeft in zaken,
die hier aan de orde zijn, alleen te maken

met hetgeen tusschen haar en den. minister is
voorgevallen. Na 7 April, datum waarop de
Kamer den minister dank zegde voor de gegeven
inlichtingen, is er in de staatsrechtelijke sfeer
niets geschied, dat de noodzakelijkheid van een
parlementaire enquête heeft aangetoond; ster-
ker nog, in die sfeer is er absoluut ni ets ge-
beurd. Het ware een omkeering van alle ver-
houdingen en een blijk van volstrekt wan-
trouwen, wanneer de Kamer - achter den. rug
van den minister om - die feitelijk nog altijd
meenen mag, dat de Kamer volmaakt tevreden
is, zoowel over de gegeven feitelijke inlichtingen
als over het gevoerde beleid - eenige onder deze
bewindsmannen of onder een zijner ambtsgenoo-
ten ressorteerende ambtenaren aan een verhoor
_pougaan onderwerpen,
_ Ik bepleit voor leden der Volksvertegenwoor-
diging volstrekt geen onaandoenlijkheid tegen-
over hetgeen de kranten schrijven, maar ik kom
met nadruk op tegen een methode, die anonimi
op den zetel van Kamerleden zou gaan plaatsen.
Ieder op zijn eigen plaats, ieder met zijn eigen
verantwoordelijkheid. De krant kan verslagge-
vers en fotografen naar Oss zenden, zooveel
zij wil; het Parlement stelt zelf vast, wat het
in's lands belang noodig acht.'OM aar afgesch.eiden van dit staatsrechte-

lijk monstrum, dat de heer Wendelaar
zou willen loslaten, moet ook de vraag

worden gesteld, of een enquête in staat is, het
beweerde doel te bereiken. Wat moet de en-

dat het eerste deel van deze vraag een staats-
rechterlijk-juridische en het tweede deel de
beleidskwestie betreft; als zoodanig vormt de
inhoud van de vraag geen novum, hij is in de
Kamer volledig behandeld. Te gaan e n q u ê-

tee ren over juridische en beleidsvragen is
echter wel het summum van' omkeering van
verantwoordelijkheden: de Kamer zelf en nie-
mand anders is gerechtigd en in staat zulke
vragen op te lossen en daarover een oordeel uit
te spreken. Zou een enquête-commissie, orgaan
van de souvereine Kamer, als een weetgierig i
student de meening moeten gaan vragen van
professoren in het staatsrecht of superarbiters I
over regeeringsdaden?

quête-commissie volgens de N. R. Crt. - par-
don, volgens den heer Wendelaar - dan alzoo
onderzoeken? Ik ben voor de beantwoording
van die vraag aangewezen op de Memorie van
Toelichting. Goed geteld vind ik in totaal vier
punten.

a. Zijn de overplaatsingen geschied met
volle instemming van den commandant der
divisie te Maastricht en van den districts-
commandant te Nijmegen?

Het antwoord op deze vraag heeft Minister
Goseling reeds in dezen zin gegeven, dat de
verantwoordelijkheid voor de opschorting der
opsporingsbevoegdheden alleen en uitsluitend
berust bij Justitie en niet bij Defensie. Hapert
er iets aan de vervulling van de politietaak,
dan is de Minister van Justitie de eerst aan-
gewezene om in te grijpen. Men kan - gelijk
over' alles - hierover met den Minister van
meening verschillen, maar een enquête is toch
wel-het laatste "middel" om deze staatsrechte-
lijke of administratieve kwestie tot klaarheid
te brengen.
Vast staat dat de Minister de m i Ii t a ire

chefs van de brigade eerst met de zaak op de
hoogte heeft gesteld, nadat de opsporingsbe-
voegdheid was opgeschort. Naar mijn gevoelen
volkomen terecht, omdat die militaire chefs
voor dit besluit geenerlei verantwoordelijkheid
konden dragen en de Minister van Justitie en
niemand anders het hoofd is der Rijkspolitie,
ook van de Marechaussee.

b. In het geval van den "bankier" lag
de schuld van de ongemotiveerde arrestatle
niet, of althans niet alleen bij de mare-
chaussee, maar ook bij den officier van
justitie en den rechter-commissaris.

Minister Goseling heeft in de Tweede Kamer
duidelijk gezegd: "Ik had niet alleen verwacht
en gewenscht, maar ik heb daarna ook aan-
stonds doen blijken, dat deze officier van jus-
titie minder sterk onder den invloed ware ge-
weest van het cordate optreden van sommige
menschen van de brigade." Ik vraag nu we-
derom: is er een enquête noodig, om dit door
den Minister zelf reeds toegegeven feit te ach-
terhalen?

NOg steeds heb ik geen antwoord kunnen
vinden op de vraag: waarvoor een en-
quête' noodig is. Om de publieke opinie

gerust te stellen, om het vertrouwen in het
parlement te behouden, om demagogen den
mond te snoeren? O. argelooze en naïeve heer
Wendelaar, gelooft gij nu werkelijk, dat een
enquête over deze futiliteiten den belagers van
den katholieken Minister en van het parle-
mentaire stelsel, den relletjes-makers, het zwij-
gen zalopleggen? Die enquête zou het vuur
slechts warm houden, zij zou nieuwe stof tot
agitatie opleveren, onverschillig hOe het resul-
taat zou zijn. Een besluit der Kamer overeen-
komstig uw voorstel zou slechts worden opge-
vat als een uiting van vrees en een erkenning I
van onkunde en onmacht.
Uw standpunt, op 7 April in de Kamer aa~-

genomen, was het eenig juiste: "Wat de Mi-
nister gezegd heeft, was zoo duidelijk en over-
tuigend, dat men m.i. mag verwachten, .d~t nu
aan deze door sommigen tot 'n "relletJe op-
geblazen zaak definitief een einde zal zijn ge-
maakt."
Causa finita. Geen enquête, dus ook hierom

niet: de schijn zelfs moet worden vermeden,
dat een of ander Kamerlid met een slappe
ruggegraat, of de een of andere redactie van
een "serieuzé krant", die zich tegenover haar
serieuze lezers geblameerd heeft, door de Ka-
mer geholpen wordt om op eervolle wijze den
aftocht te dekken. Voor dat doel is het en-
quêterecht zeker niet door Thorbecke in de
Grondwet gebracht.

Ziedaar wat ik - ware ik nog lid van de
Kamer - in mijn afdeeling te berde zou
brengen.

En ik durf hopen, dat "zeer vele leden"
c. Ingeval van de arrestatie van de "op- zich daarbij zouden aansluiten. Het feit, dat

zichters-werkverschaffing" waren niet al- de heer Wendelaar on zijn eentje de enquête-
leen de marechaussees, maar ook twee rech- aanvraag heeft ingediend en dat geen ~nl,ele
terlijke ambtenaren aansprakelijk. Mochu vertegenwoordiger van een andere fractie be-
men dan deze arrestatie alleen aan de reid is geweest, het voorstel mede te onder-
marechaussee verwijten? teekenen, wijst al in die richting.

Ook hierover heeft in de Kamer het volle De zaak-Oss is doodgepraat, doodgeschreven. ,
licht geschenen. De heer Drop heeft zeer na- doodgeageerd. Laat het Parlement zich Car-
drukkelijk in tweeden termijn deze kwestie ter lyle's lofprijzing waardig maken:
sprake gebracht en de Minister heeft daarop "There is an endless merit in a man's
geantwoord, dat hij deze zaak niet alleen ge- knowing when to have done." ."
rubriceerd had onder het hoofd "ondoordachte Maar wanneer mijn politieke neus, die mij
arrestaties", maar ook onder "verhouding tot zoo dikwijls reeds de diepere oorzaken va~
de gemeentelijke autoriteiten", evenals het ge- PUblieke gedragingen heeft doen ontde~en, Wij
val der jeugdwerkloozenzorg. Eén der voor- de goede richting wijst, dan meen ik een
name grieven tegen het hoofd der brigade was uitermate belangwekkende intrige op het spoor
juist het niet weersproken feit, dat deze ver- te zijn. Er zit een, alleen nog maar voor fijn-
houding, mIke onder tien anderen chéf aan- Ilesne,arde reukorge,nen waarneembaar, systeem
zienlijk was verbeterd, "weder ernstig is ver- in de geconcentreerde buitenparlcrM:nbire agi-
stoord sedert de herplaatsing in Oss van den tatie tegen de allerhoogste justitieele en politio-
tegenwoordigen brigadecommandant". neele autoriteiten van ons land. Er is een

d. De door den Minister opgesomde ge- krachtproef gaande, die bij deze onnoozele ge-
vallen van tekortkomingen kunnen bij be- legenheid uitgevochten gaat worden. De waan-
hoorlijk hoor en wederhoor in een ander voorstelling, als zou het corps der Maréchaussée
licht komen te staan. Zouden tegen andere een zelfstandige plaats innemen in ons staats-
brigades niet evenveel en even sterke ge- oester en in elk geval niet volkomen en in elk
vallen van gebrek aan tact zijn op te opzicht voor zijn politioneele taak aan den
noemen? Minister van Justitie ondergeschikt zijn, deze

uit velerlei motief in stand gehouden en aan ..
Voor de vierde maal vraag ik: moet om het gekweekte waanvoorstelling is door de op-J

antwoord op deze vragen te verkrijgen een
parlementaire enquête worden gehouden? De I -- _
Minister heeft in de Kamer woordelijk de pro-
cessen-verbaal van den betrokken brigade-
commandant voorgelezen en daaruit de tekort-
komingen afgeleid. De Kamer heeft het oordeel
van den Minister onderschreven. Wat wil men
nog meer? Bovendien heeft de ' betrokken
wachtmeester VOlop gelegenheid gekregen, te-
genover zijn chef, den Procureur-Generaal bi;
het Bossche Gerechtshof, zijn standpunt t~
verdedigen. Hijzelf heeft daarvan proces-ver-
baalopgemaakt. Ten overvloede hebben de
betrokken wachtmeesters een beroep ingesteld
bij het ambtenarengerecht.

Ziedaar alles! Noch de zegslieden van de
N.R.Crt. en van de "Telegraaf", noch de
heer Wendelaar hebben het gewaagd,

thans nog de monsterach:tige beschuldigingen
van de hesren Kersten en Rost v. Tonningen
voor hun verantwoording te nemen, volgens
welke de Minister zich zou hebben schuldig
gemaakt aan een onrechtmatig ingrijpen in
strafvervolgingen tegen kapitalisten en katho-
lieke geestelijken. Het was die lasterlijke be-
schuldiging, waarover de publieke opinie ver-
ontrust is geweest. Bij de interpellatie-Drop is
er geen schijn of schaduwovergebleven van
deze aantijging; de heer' Wendelaar denkt er
niet aan; om h a a r aan een enquête te onder-
werpen, en evenmin komt dit verwijt voor in
de klaagschriften van de marechaussees aan
het ambtenarengerecht. Is het niet merkwaar-
dig, dat de heer Wendelaar in Zijn toelichting
de gevallen der twee geestelijken in het geheel
niet noemt?
En daarover was toch het relletje begonnen.

De heer Rost v. Tonningen heeft daaromtrent
in de Kamer meedegedeeld; dat deze twee ge-
vallen de kern van de zaak vormden en hij
meende, "op grond van inlichtingen, die nog
riader zullen worden onderzocht, omdat de be-
wijzen nog niet in handen waren, althans hij
de bewijzen nog' niet in handen had," reeds
toen vast te stellen, dat de marechaussee op
het punt stond een geestelijke te arresteeren in
verband met de zedenmisdrijven, waarvan de
directeur 'der Organonfabrieken beschuldigd
werd. Op meer bezadigde wijze heeft de heer
Drop gezegd: "Men krijgt den indruk, dat er
gewogen is met tweeërlei weegsteen", en de
heer Joekes heeft eveneens dààrin den diepsten
grond van de gewekte ongerustheid 'aangewe-
zen. Inderdaad, dat en dat alleen was de aan-
leiding tot het pers-relletje; maar noch in de
Kamer, noch in het corps van de marechaus-
see, noch ° in de serieuze bladen, noch zelfs in
de "Telegraaf" wordt deze beschuldiging meer
volgehouden. Zij is totaal verstomd en daar-
over wordt dan ook géén enquête gevraagd.
Het woord daarover is zoo aanstonds alleen

nog aan den strafrechter, die op 12 Mei de
aanklacht tegen den heer Rost v. Tonningen
wegens smaadschrift te behandelen zal krijgen.
De beklaagde heeft daarbij het recht te bewij-
zen, dat zijn aantijgingen op waarheid berus-
ten.
Maar waarom dan een enquête? Er is nog

één vraag in het stuk van den heer Wendelaar
overgebleven, n.l. deze, "of de Minister be-
voegd was en voldoende aanleiding had tot
deze opdracht?" Het is zonder meer duidelijk,

I



De verklaringen van den minister bij de be-
handeling van de interpellatie-Drop stellen dit
uitdrukkelijk vast: dat de minister daarin de
Kamer zou hebben bedrogen, dat is ten minste
bij ons weten nog bij niemand opgekomen!
Hoe zon dan hier door hoogere autoriteiten

"kerkelijk recht boven nationaal staatsrecht"
zijn gesteld?
Wil dan prof. Eigeman de ahsurdlteit zoo ver

drijven, dat hij wenseht voorop te stellen, dat de
marechaussee, die men tegen den minister in
bescherming meent te moeten nemen, toch
eigenlijk in deze aangelegenheden moeten wor-
den gewantrouwd, omdat zij voor het meeren-

zen van de "vooronderstelling, dat er iets te ver- déel katholieken zijn! \ _
bergen valt, dat moen k e r keI ij k r e c h t wil \ Maar als dat 'zoo is, dan komt een par-
ver he,; fen ib 0 ven n.a t ion a a 1st a a t s- lementaire enquête in de Ossche zaak eerst
I' e c h t. recht neer op een op zij schuiven van de nor-
Ziehier, waar het dan eigenlijk om gaat - of 'Imale politioneele en justitioneele instanties,

schijnt te gaan, - want het valt moeilijk aan 0m dat z ij i n han den van kat hol i e !k e
te nemen, dat prof. mr. Eigeman in ernst kan Ned e 1'1and er s z ij n!
meenen, dat eenig onderzoek, welk dan ook ten Leeft men werkelijk in een zoo diep wantrou-
aanzien van die vraag, die een grooter of kleiner
niet-katholiek, deel der bevolking zou benau-
wen, iets van die benauwenis zou kunnen weg-

*** Waar het om gaat.
Evenals mr, Oud, doet prof. Eigeman een !pO-

ging om de kwestie-Oss hoven de sfeer van het
kabaal, waarin bepaalde bladen ze hebben ge-
sleurd, en van de politieke rel, te heffen binnen
de 'sfeer des ree hts, zooals de professor het
Uitdrukt.
Hij wensoht het enquête-voorstel niet be-

schouwd te zien als een "politieke manoeuvre",
maar als een middel - mag het zijn - om het
ontruste deel des volks de valschheid te bewil-

nemen.
Wat toch. is het geval?

, Daar ligt vooreerst de nadrUikkelijke verkla-
ring van denMinister van Justitie in de Tweede
Kamer, 'dat de bewindsman op het' standpunt
staat, dat "indien er ten aanzien van deze hee-
ren in geestelijke bediening van strafbare feiten
gebleken ware (strafbaar naar het Nederland-
sche recht), zij denzelfden 'weg hadden gevolgd
als iedere andere burger in Nederland."
Een verklaring, waarbij de andere van mr.

Truijen, sprekende voor de Katholieke Tweede
Kamerfractie, zich aansluit, dat ook de geeste-
'lij!kheid in ons land, wat de berechting van
strafbare feiten betreft, onder het genreene
recht valt; een verklaring, die onmiddellijk van
alle zijden in de Kamer - behoudens het twee-
tal bekende, niet serieus te nemen uitzonderin--
gen - is aanvaard.
Indien zulk een verklaring uit den mond van

Ml"~GöseUng_. n'en déplaise D é Tel e g I' a a f
een man van erkende integriteit - voor, prof.
Eigeman ,en -het ontruste deel des volks voor
hetwelk de~e spreekt, niet afdoende is, welke
verklaring is het dan wel?!
Maar er is in het Ossche geval meer, dan de in

I
zi~h. ~fdoende ver~larin,g van. den Ministe~.van
Jushhe: mogen WlJ er prof. Eigeman op wuzen,
dat voor een ieder de obieetleve gegevens open
liggen, waaruit slechts de conclusie kan gelrok-
'ken worden, dat in het geval-Oss geen sprake
hoegenaamd kan zijn van het verheffen van ker-
kelijk recht boven" nationaal staatsrecht!
Immers uit de processen-verbaal, door d e

Ossche marechaussee opsem~ak4
staat vast, dat deze, twee dagen voor het ingrij-
pen van den minister, zeI f sta n dig tot het
inzicht was gekomen, dat er voor strafvervol-
J:(lngentegen de beide geestelijken geen termen
aanwezig waren,

wen jegens den geest en hét karakter vanzijn
katholieke Iandgenooten, waarin onderscheidt
die 'mentaliteit zich dan van het anti-papistisch
gevoelen dat in ds. Kersten gevonden wordt?
Zou men bij dezen nog om geestelijke ver-

blindheid verschoorring kunnen pleiten, wat te
denken van den Haagsehen Hoogleeraar, die wel

I
van zich getuigt, dat geen anti-katholiek gevoe-
len hem drijft, maar zijn katholieke landgenoo-
ten zonder grond de grievende bejegening aan-
doet te vorderen dat zij zich zullen zuiveren van
de verdenking, die alleen zijn vooringenomen-
heid op hen werpt?
Prof Eigeman heeft schoon praten van "De

Ivrouw van Caesar mag zelfs niet in verdenking
komen" - nog veel minder - is ons antwoord •
- mag Caesar door lichtvaardige verdenking
van ontrouw zelf de eer van zijn vrouw kren-
ken.
Als de onrust van een deel van ons volk uit

zulke e·enonzuivere bron vloeit - en alles wijst
daarop, - dan zijn de katholieken in hun recht
om iederen stap, die aan het wantrouwen alleen
maar voet !kan geven en nooit tot -ontspanuing

zal kunnen leiden, met fierheid en beslistheid
af te wijzen.
D e Avon d pOS t moet dus, niet denken, dat

men ons' de parlenrentalre enquête, die haar
geestverwant, prof. mr, Josephus Jitta, een
dwaasheid vond, als een soort Damocles-zwaard
ons over het hoofd zal hangen!
Wii verlangen van de Tweede Kamer een dui-

delijke uitspraak, die niet de geringste onzeker-
heid laat, of ver t rou wen de betrekkingen
tusschen het katholieke en andersdenkende
volksdeel zal beheerschen, dan wel redeloos
wantrouwen.
Wie er, heil, in ziet, rijte met een door anti-

papisme, Hollandsche politiek op-zijn-smalst,
obscure neiging naar een ondemocratisch be-
wind of persoonlijke motieven gedreven pers,
Ieen oude nationale wonde open: dat de helan-

[
gen van land en volk daarmee zijn gediend, dat
kan niemand in ernst gelooven I

•



UIT DE PERS , stellen - zeer zeker een blijk van ontbrekend
Vertrouwen beteekent. Even gemakkelijk laat
zich begrijpen, dat zulk een parlementaire en·
quête nooit de Iieden kan ontwapenen, die juist
alle parlementaire negatief waardeeren. doch
dat een dergelijke aanwending van misplaatste
middelen juist 'een verzwakking van het aan-
zien van het stelsel beteekenen zou.

Wanneer de heer Oud een neiging voor deze
enquête gevoelt, moet hij haar toch niet voor-
stellen met een geïd ,aliseerd schijnbeeld, haar
nemen zooals zij is: een uiting van wantrou-
wen tegen den minister van justitie en een
worm in het want van het parlementair bestel.

Uit Het Vol k (s-d.):
Reeds eenigc malen hebben wij moeten at-

tendeeren op de wijze, waarop katholieke
kranten offeren aan de rassentheorie en -prac-
tijk. Bij de stemmen uit dit "arische" koor van
katholieken huize .hccft zich ook de "Eindho·
vensche en Meierijsche Courant" gevoegd.
Schrijvende over de Ossche periklcn, besteedde
de redactie in deze moderne lichtstad een on-
gemotiveerde aandacht aan de "joodsch"·heid
van een dagbladcorrespondent, met naam en
voornaam genoemd, die "in hoofdzaak de
auteur" zou zijn der pers-pub licaties :'1 deze
kwestie. Ten eerste is het ons bekend - en
onze speciale verslaggever bevestigde dit nog
eens met nadruk -, dat deze man zeker niet
"in hoofdzaak" de auteur kan zijn van die, de
redactie der "Eindhovensche en Meierijsche
Courant" onwelgevallige berichten en beschou-
wingen. Integendeel, het is de vraag, of hij
daarvaar zelfs ook maar ten deele verant-
woordelijk zou zijn te stellen, daar de m dit
verband genoemde groote bladen, de zaak niet
in handen van een plaatselijken correspondent
hebben gelaten, doch haar door hun vaste ver- .
slaggevers hebber. doen onderzoeken. Ten
tweede lusten. wij deze, naar de middeleeuwen
riekende methode niet: iemands ras als argu-
ment in het geding te betrekken.

DE ZAAK-OSS
En de anti-rev. pers.

Wij hebben Vrijdag in deze rubriek geschre-
ven, dat de a.vr. pers nu eerst uit haar schulp
kroop en aan haar lezers niet had medegedeeld,
dat er na de Interpellatie-Drop in zake Oss een
en ander was gebeurd om een enquête noodig
te maken. (Wàt dat was, kreeg men ook toen
echter nog niet te hoeren).
De hoofdredactie van het F r i esc h e Dag·

b I a d wijst er ons echter op, dat dit
wat !haar betreft niet juist was, ten
bewijze waarvan zij ons de hierbij be-
trokken nrs. van haar blad toezond.
Inderdaad gaat het Friesche Dagblad hier vrij
uit. In zijn nr. van 14 April heeft het de
mededeelingen in ons avondblad van 12 April
geheelovergenomen. Wij doelden alleen op
De Standaard en De Rotterdammer; wat hei
Friesche Dagblad had gemeld en geschreven
was ons onbekend. Wij maken er nu tevens
melding van, dat dl' blad in zijn nr. van 9
April ook reeds als zijn oordeel had te ken-
nen gegeven, dat de beschuldigden zich moesten
kunnen verdedigen, waarvoor het de aandacht
vestigde op het enquête-recht der Staten-Ge-
neraal.

Ook De (a.r.) Rotterdammer komt tegen
onze opmerking op Dit verweer kunnen wij
echter niet aanvaarden, Dit blad heeft noch van
onze mededeelingen van 12 April, noch van die
Van De Telegraaf van 20 April haar lezers in
kennis gesteld. en daarop komt het uitsluitend
aan. In het nr. van 16 April wordt alleen in een
lang stuk, o.m. onder het opschrift ..De r.vk.
pers verdedigt den minister krachtig", een klein
stukje uit onze mededeelingen geciteerd in. ver.
band met een bestrijding daarvan door De (r.vk.)
Maasbode en waarschijnlijk ook alleen aan dit
blad ontleend.
Verder schrijft het blad: ,,'Zeo hebben wij

geen groote lapperi overgenomen uit het dag-
blad der N.S.B. gelijk ',ZE' collega" (waarmede
wij bedeeld zijn) ..wèl deed, al bleek later, dat
de N.S.B.· ..gegevens .. weinig houvast beden",
Ook dit is een volmaakt onware voorstel ling,
Wij hebben geen groote lappen uit het dagblad
der N.S.B. overgenomen, zelfs niet één grooten
lap. In' ons avondblad van 14 April hebben wij
alleen in. een stukje van 34 regels met onze
eigen woorden in het kort weergegeven wat een
verslaggever van het Nat. Dagblad in Oss had
vernomen met betrekking tot één der Ossche
gevallen en daarbij nog tot de voor dat dag-
blad gebruikelijke voorzichtigheid geraden. Wij
hebben bovendien reeds in het volgende och-
tendblad van 15 April, op grond van den inhoud
der rede van den minister in de Handelingen,
een rectificatie van het door het Nat. Dgbl, ver-
melde gegeven.

'De Mid del bur g s c h eer t. (Iib.) schrijft
o.m.:
Er heerscht tegenwoordig, andermaal: terecht

of ten onrechte, dat zij wederom vooralsnog in
het midden gelaten, eenige onrust in ons open,
bare leven t.a.v. de vraag, of verschillende
zaken niet teveel "verpolitiekt" worden.
In het Ossche geval krijgt men dien indruk

nogal sterk: dat het hier een politieke kracht-
proef geldt.
"Right or wrong, my country!", is een

Engelscha strijdleuze: "Recht of onrecht, leve
het vaderland", zou. men kunnen zeggen.

Men kan zich ten. aanzien van Oss niet
geheelonttrekken aan den indruk, dat in de
R.K. openbare meening, op min of meer
analoge wijze, de opvatting begin post te vat-
ten: "Right or wrong, the RK.S.P.!", met
andere woorden: het gaat dan niet om wat
recht of onrecht is, of Goseling gelijk of ongelijk
heeft, maar hetgeen men tegen 's ministers
beleid inbrengt, beschouwt men dan van r.k.
zijde als gericht tegen de Roornsch-Katho'lieke
Staatspartij, en derhalve "right or wrong", wij
scharen ons als één man om ..onzen" minister
Geseling. .
Zij, die zóó denken en doen, geven daarmede

misschien wèl b1tj!{ van een menschelijk waar-
deerbaar groet aanbankellrkheidsgevoel, maar
wanneer zi] toch eens iets verder zouden willen
zien, dan hun neus. lang is, dan zullen ze toch
tot het inzicht moeten komen, dat dit een
allergevaarlijkste houding is, die elders niet
alleen tot veel geveelsverzet aanleiding moet
en zal geven, maar die op den duur toch ook in
het geheel niet in het welbegrepen eigenbelang
van de R.K. politieke organisatie z e l f zal zijn.
Want de R.K.S.P. zal toch niets liever willen

dan een g ere spe c tee r d e tegenstandster
der andere partijen te zijn - en daartoe is méér
dan getalsmacht noodzakelijk.

Overmacht of groote macht kan ant zag
inboezemen, res p e c t komt elders vandaan.

• ••
De o p p o r t u n i t ei t van

het enquête-voorstel in-
zak eOs s.
artikel van DeN ede r l a n d EH"Uit een

(c.h.):
Het gaat thans uitsluitend om een· bevoegd-

heidakwestie, om de vraag of de minister door
bepaalde rapporten in allen deele juist en vol-
ledig is voorgelicht en tenslotte om de vraag
of de minister met den noodigen tact en be-
hoedzaamheid is opgetreden. Allemaal ernstige
kwesties, die om oplossing vragen, die de inte-
griteit van den betrokken minister rechtstreeks
of zijdelings raken.

Ook zijn wij van meerring, dat het volstrekt
noodzakelijk is, dat over al deze vragen het
volle licht opgaat. En wij zijn geneigd het
zwaartepunt te leggen. blj de vraag of de rap-
porten, die den minister bij de tnterpellatie-
Drop hadden bereikt, voldoende objectief en
volledig zijn geweest. Daarover zal in de aller-
eerste plaats klaarheid moeten komen.
Dit erkennende, zitten wij meteen in de vraag Mag een r.k. ree h ter e c h t-

het meest doeltreffende en het meest nood- 8 c hei din g u its pre ken?
zakelijke is. In het Ned er 1and s c h Ju ris ten b 1a d
of het door mr. Wendelaar. aangeprezen middel schrijft mr. A. Dirkzwager. naar aanleiding van
Dit is naar onze meening zeer de vraag. Een den vierden druk van het - ook bij ons aan-

enquête, gebaseerd op de hierboven weerge- gekondigde - "Burgerlijk Recht en Zielzorg"
geven punten, séhîint ons aan verschillende be- van mr. W. J. A. J. Duynstee C. ss. R., over de
zwaren onderhevig. ' vraag: ..Mag een r.k. rechter echtscheiding uit- ,
In de eerste plaats - de geschiedenis bewiist spreken". De heer Dirkzwager schrijft: I

het - is d enq._uête ....n liIeëi~end middel. om De boven we~,.~e'Ilel;l, ~g stelt, e beaut-
vooÎ"lIéhhng e brengen omtrent bepaaICIe feïte~ woordt de geleerde schrijver op blz, 1 en 62
Iijke verhoudingen en toestanden. ;Maar of zij onder theologica als volgt:
tevens hanteèrbaar is ten aanzien vail de boven- ,;Wij veronderstellen, dàt de wet met de
bedoelde vragen, die deels van juridischen aard echtscheiding werkelijk bedoelt, den huwelijks-
zijn en anderdeels het beleid van den minister band zelf te ontbinden; neemt men aan dat de
betreffen, valt o.i. te betwijfelen. . ,. wet alleen de bürgerrechtèlijke 'gevolgen van
In 'de tweede plaats wijzen wij op "den naar het huwelijk regeltel:! derhalve bij echtschei-

alle waarschijnlijkheid Iangen duur van eerst ding alleen deze wil wegnemen, 'dan heeft de
de behandeling van het enquête-voorstel en dan beantwoording der vraag natuurlijk niet dè
van die. der enquête ·zelve. Het ·is van groet minste moeilijkheden.· Doch, gelijk wij boven
belang, dat er omtrent de bovengenoemde (N. 44) hebben uiteengezet, is deze meening
vragen spoedig klaarheid komt en dan is een o.i.' onjuist. .
enquête zeker niet het vlugste middel. . "Intusschen, ook in de veronderstelling, dat
.In de derde plaats is het sterkste argument, de wet bedoelt, den huwelijksband zelf te

dat vóór het houden eener enquête pleitte - de treffen, is het, naar onze meerring, den rechter
mogelijkheid n.l. om de betrokken rnareehans- geoorloofd, in de gevallen, waarin hij dit '101-
see's te hooren - vervallen, nu deze een be- gens de wet doen moet, de echtscheiding uit te
roep op liet ambtenarengerecht hebben gedaan, spreken. .
dat de .behandeling dezer zaken natuurlijk m ,,~en heeft hier immers geen cooperatio for-
het openbaar zal doen geschieden... mails, doch een cooperatio materialis ad
In de vierde plaats kan een enquête. over het malum. Cooperatio formal is heeft men: wanneer

geval·Oss alleen slagen indien de dan te be- de handeling, die. gesteld wordt, hetzij uit
noemen commissie van .onderzoek over een haren aard, hetzij uit de bedoeling van den.
voorzitter zou kunnen beschikken, die in het gene, die haar stelt tot het kwaad gericht is.
leiden van een zoodanig onderzoek doorkneed Het laatste Is hier zeker niet het geval - wij
is. Terwijl wij tevens nog wijzen op het m dit gaan er immers van uit, dat de rechter volgens
geval zeer reëele bezwaar! dat alle verhooren zijn katholieke opvatting wil handelen - doch
van getuigen en deskundJgen zouden moeten is het uitspreken der echtscheiding niet
geschieden in het gebouw der Tweede Kamer, u i ter a a r d tot het kwaad gericht? Wij zouden
welke bepaling zeker niet bevorderilJk IS aan dit ontkennen: het is wel schijnbaar het geval,
een goeden en vlotten gang van zaken. doch metterdaad niet. De echtscheidingsver-
Deze bezwaren overwegende. concludeeren klaring immers is een daad, die uiteraard de

wij, dat een enquête in he! geval-Oss noch de breking van den natuurlijken band nooit be-
doelmatigste', noch de eemg mogelijke weg IS werken kan, wijl deze natuurlijke band, een-
om tot klaarheid te komen. maal bestaande, uiteraard niet gebroken kan
Van dit middel moet dan ook naar onze worden. Een daad is echter alleen dan uiteraard

meerring in het huidige stadium dezer zaak geen tot een doel gericht, wanneer zij uit haren
gebruik worden .gemaakt. , • aard dat doelook bereiken kan. Welnu, dat is
Wij wijzen dus mr. Wendelaars enquête- in casu niet het geval, en mitsdien heeft men

voorstel af,' niet omdat wij aan nadere inlich- hier ook niet uit de natuur der handeling een
tingen geen behoefte hebben - want, herhalen cooperatio formalis, die nooit geoorloofd zou
wij, op verschillende punten .~s klaarheid nood- zijn. Cooperatio forma~i~ heeft men .bij. het uit-
zakelijk - maar omdat WlJ andere wegen I spreken van cchtscheidlng alleen, indien men
meenen te zien, die zeker zoo goed en boven- bed 0 el t den band te breken, dus ex inten-
dien sneller tot het begeerde doel leiden. tione agentis.
Drie mogelijkheden zien wij. In de eerste "Men heeft hier dus enkel een cooperatio

plaats deze, dat de heer Wendelaar of een materia lis, die in deze gevallen, om het malum
ander Iid "der Kamer nadere 'vragen. stelt. publicum, dat aan een weigering, om de echt-
Vragen, die zeer: nauwkeurig alle nog in het scheiding uit te spreken, verbonden zou zijn,
duister gebleven punten aanroeren. .. toegelaten kan worden.
Zou het antwoord OIl deze vralj(.en onverhoopt ' "Voor juristen kunnen wij de zaak wellicht

onbevredigend zijn, dan kan altijd nog. van de duidelijker maken door .te zeggen, dat de
tweede mog;elijkheid, een hermeuwe interpel- katholieke rechter, die echtscheiding uitspreekt,
latie, gebruik worden gemaakt, .. 1 d d eenpogmg doet met een absoluut ondeugdelijk
En in de derde; plaats ZIen . WlJ a ~ er e middel. Hij is volkomen gelijk aan den man A.

mogelijkheid - die on~ trouwens het Liefst zou die door een ander, B., onder zware bedreiging
zijn - dat de regeering komt met ee_n zelf- gedwongen wordt, aan een derde, C., een poe.
standige nota, .waarm alle punten, die met der in te geven, wat B. als een zwaar vergif
serieuze bedoeIlngen naar voren zijn gebracht, beschouwt en waarmede hij C. wil doaden,
stuk voor stuk worden behandeld. doch waarvan A. zeker weet, dat het volkomen
Wellicl).t voert men tegen dez~ de.~de moge- onschuldige suiker is. Handelt A. verkeerd,

lijkheid aan, dat het een ongebruikelijke proc~· als hij 't poeder geeft? Natuurlijk niet: wat
dure is. Dat kan, niet worden ontkend, als IS hij doet, is op zich een geheelonverschillige
het ook in andere gevallen voorgekomen. Maar daad, met de verkeerde intentie van B, heeft
een contra·argument is dit in. go:ene . dee . hij niets te maken.
Want ongebruikelijk is zeker met Identlek met . "Welnu, bij de echtscheiding hebben wij
onbruikbaar, . juist hetzelfde. De rechter A. wordt door de
De vraag kan trouwens rijzen of na de .eer~e wet B. gedwongen, iets te doen, waarvan de

regeeringsverklari~g i~zak~ Oss - ?le UItl· wet meent, dat ~.e dood van C" de vernietig~ng
muntte door ondu idelfjkheid - al rriet vee van den huwelijksband, het gevolg zal ZIjn.
eerder een nieuw initiatief in deze richting had De katholieke rechter weet echter volstrekt
kunnen. worden genomen. DB;t had, gel~oven zeker, dat C. niet zal sterven, dat deze huwe-
wij, vee lgeschrijf - althans bij de goedwillen- lijksband niet zal 'vernietigd worden, immers
den - kunnen voorkomen: . niet kan vernietigd worden, daar het huwelijk
Wij spreken de hC!?p uit, dat een d~~ door uiteraard onontbindbaar is. Wat hij doet, is

ons genoemde mogelijkheden verwezenlijkt zal dus ook met uiteraard slecht; de int ent i e
worden. Opdat er ten spoedigste omtrent alle van B., van den wetgever, kan hij laten voor
vraagstukken volledige 'klaarheid kome. ,wat zij is.
Gebeurt dit niet - wordt van de genoemde "Het poedertje is hier echter overigens verre

mogelijkheden geen geb~Ik.ge~aakt of ZIJn de van onschuldig en daarom moet er een ernstige
aldus verkregen nadere Inlichtingen toch nog reden ZIJn om hem te mogen toedienen. Doch
niet bevredigend - dan houde men een die ernstige reden is in casu aanwezig."
enquête. . . Ongaarne missen wij echter het juridische
Wij hebben echter het ,:oll.e vertrouwen, dat antwoord, dat op de gestelde vraag gegeven

deze thans nog met noodig IS. moet worden, en dat niet anders kan zijn dan
., .. . . de simpele verwijzing naar art. 11 Wet Alg.

D e T IJ d (r.k.) schrijft naar aanleiding van Bepalingen: "de regter moet volgens de wet,
de opmerking van mr. Oud, dat het een regtspreken; hij mag in geen geval de inner-!
levensbelang is voor de parlementaire demo- lijke waarde of billijkheid der wet beoor- I
eratie dat aan de gedachte van een samen- dee len." .
spanning tusschen ministers en politieke par- ..Maar. ook de theologische beantwoording
ï' de waarheid niet aan den dag te Iijkt met geheel bevredigend, en zeker niet
ijen om. l' ht t 1 afdoende: met bevredigend, omdat de geleerde
laten treden, in geen enke OpZIC voe za schrijver zijnen rechter een rol laat spelen die
worden gegeven: doet denken aan die van den magistraat in

Als wij den heer Ooud ,goed gevolgd hebben, Mattheus 27 v~rs 24; niet afdoende, omdat de
is hij dus vóór een enquete als een .nting van gegeven oplosslng te kort .~chlet wanneer een
vertrouwen in en behulpzaamheid aan den be- partij, WIens eerder huwelijk reeds door echt-
trokken minister; en deze uiting zou dan juist scheiding ontbonden, was, . zich andermaal tot
degenen moeten weerleggen,' die gaarne· den den rechter wendt om ook zijn tweede huwelijk
indruk wekken, dat ministers en polit~eke par- door echtscheiding ontbonden te doenverklaren.
tijen onder één' hoedje werken, .Het IS, zooals .pe schrijver' z,?u m een volgende druk van
wij reeds opmerkten, niet erg helder. ZIJn ~erk wellicht met deze opmerkingen
Het is niet moeilijk ,jfl·· te 'zien, -dat een €n· .rekening willen houden, al ware het mij en

quêtë. als deonderhavige - garicht op vragen velen anderen-wel zoo lief, wanneer hij in de
van beperkte en concrete strekking, die men toekomst het 'stellen van "een vraag als deze 1
evengoed rechtstreeks aan den minister kan als een casus non dabilis achterwege liet.

• ••



R. K: Metaalbewerkers
protesteeren tegen de

anti-papistische
hetze.

Protestvergadering te
: Bergen op Zoom ..

Gisterenavond is te Bergen op Zoom
een vergadering gehouden van- de af- \
deellngen --Vlis.sin~en, Middelburg, Goes,
Bergen op Zóom; Halsteren, Roosendaal,
Wouw, Hoog'e,rheide en Ossendreèht van
den R. K. 'Metaalnewerkersbond, wel!ke
zeer druk was bezocht. Met algemeene
stemmen heeft deze vergadering de
volgende 11J.0tie.aangenomen : .

"De -R. -K. Metaalbewerkers van
West(Br\t~a,nt en Zeelal1;d -te Bergen
op Zoom, in groote demonstratieve
vergadering bijeen, constateerend een
fel anti-papisme, dat wordt aange-
wakkerd door de van lastergeruchten
levende,'_beweging en door het_Am-
sterdamscha sensatieblad, die o.a, als
mikpunt' hebben gekozen Z. Exc. Mi-
nister -Goseling, spreken zich uit voor
massavergaderfngen van het katho-
lieke volk, ten einde actief stelling te
nemen tegen deze hetze en te demon-
streeren voo r geordende vrijheid
en t e gen bandeloosheid".
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Al is nu ook een Staten-Vergadering uit de {
zeventiende eeuw geheel iets anders dan een
modern parlement, zoo is toch de mislukking
van dit parlementair onderzoek (want het
geheele ondernemen liep op een mislukking I
uit) voor alle tijden leerzaam; een dergelijk
onderzoek kan niet slagen wanrler lól!tgericht
is tegen een bepaalden persoon 1) of tegen een
bepaalde regeering. Het geheele historische
onderzoek leert dat de oorsprong van het
enquête-recht ligt in den wensch naar een par-
lementair instituut tot het onderzoelren van fei-
ten en van toestanden, waar het parlement I

eigen wetenschap eisent te bezitten. Eerst in I
1848 werd dit recht g ron d wet tel ij k i TI-

ges tel d en bij de wet g ere gel d. Maar
het instituut zelf bes ton d. 2)

Parlementair
onderzoek
Hier volgt he); tweede artikel van
pro], mr. C. W. de Vrie.s over het
parlmnentaire enquête-recht, dat
nu in oorbwn,dmet de qebeurtems- I
sen te Oss, weer veler belamostel- ,
ling trekt. Het eerste artikel ver-
scheen in ons avondblad 'Van 3D
April. - Red. H.

II.

HET recht van parlementair onderzoek
(enquête-recht) is in onze Grondwet van
1848 opgenomen, niet op voorstel van

de groote Staatscommissie-Thorbecke van 17
Maart 1848, maar op verzoek van enkele
leden, die hun wensehen omtrent de herzie-
ning van de Grondwet ter sprake brachten in
het, Voorloopig Verslag der Tweede Kamer,
betreffende de regeeringsvoorstellen (de Kem-
penaer-Donker Curtius) tot de grondwetsher-
ziening 1848. Thorbecke is dus stellig 11 iet
de pro mot 0 r van het enquête-recht. Maar
hij achtte het - wat het i s - een normaal
recht van de Tweede Kamer, om het toe te
passen overal waar zij eigen wetenschap zoekt.

Het enquête-recht van de Kamer is niets
bijzonders en heeft niets abnormaals. Men
geeft aan dit recht ook een geheel verkeerd
"cachet", wanneer men meent, de toepassing
van het enquête-recht te moeten reserveeren
voor "groote zaken". In den oorsprong van
dit recht vindt men voor deze gedachte geen
grond.

Uit de practische toepassing herinnert ieder
zich gemakkelijk de groote Arbeidsenquête
1886, waarover reeds werd geschreven. De
onderwerpen van andere enquêtes zijn het ver-
melden niet waard. Zij zijn vergeten, nadat
de nuttige werking van dit eenvoudige recht
der Kamer herhaaldelijk was gebleken. Zoo
ook is het recht 0 n t sta a n, zonder eenig I
spannend moment.

Uit een, nog in hoofdzaak conservatieve
Tweede Kamer, die toen nog het recht van
a.men de men t miste, kwam het ver zoe k
van enkele leden op, om ook dit in het nor-
male schema der rechten van het parlement
op te nemen. Er was aan dit verzoek niets
radicaals of abnormaals; de regeering van
1848 ontwierp het gewenschte grondwetsarti-
kel. Bezwaren tegen de opneming van dit
recht kwamaen niet op.
Hoe zou het ook anders hebben gekund? In ,

_het proefschrift van mr. E. H. Karsten
(Utrecht 1860) wordt de geschiedenis beschre-
ven van "de parlementaire enquête in de con-
stitutioneele Staten", en dan blijkt, dat het
geheele recht van eigen onderzoek door ver-
tegenwoordigende lichamen reeds veelouder
is dan het negentiende eeuwsche liberalisme,
veelouder ook dan de Fransche revolutie-
periode, waarin enkele rechten van het par-
lement werden geboren. De schrijver vermeldt
het recht van eigen onderzoek van het Engel-
sche parlement in den loop der eeuwen her-
haaldelijk toegepast, en herinnert voor 0 n s
land aan de enquête (niet de wetgevings-
enquête maar de pol i tie k e enquête) voor-
gesteld in de "Groote Vergadering", na den
dood van den Stadhouder Willem II, te 's-Ora-
venhage gehouden. Het voorstelom een eigen
onderzoek te doen ging toen uit van de Sta-
ten van Holland. Het zou betreffen: "den aan-
slag van den Prins op de stad Amsterdam in
het vorige jaar beproefd".

* **
De 'oeteekenis van het parlementair onder-

zoek blijkt, behalve uit zijn oorsprong, ook
uit de wettelijke regeling van de verhouding
regeering-parlement, zooals deze in de en-
quête-wet van 1850 uitdrukking vindt. Grond-
wet en wet hebben volstrekt niet gewild, dat
het parlement bij het uitoefenen van het recht
van enquête zou "freewheelen". Het recht van
interpellatie kent slechts grondwettelijke be-
perkingen, het recht van enquête kent regeling
door de wet, omdat van dit recht en van deze
vrijheid, zooals van elk recht en van elk e
vrijheid, m i s b r u i k kan worden gemaakt.

Bij de vergelijking van Interpellatie-recht
en enquête-recht, is Thorbecke's meening wel
merkwaardig. Bij de grondwettelijke regeling
van het int e r peIl a. t i e-recht is hij (Bij-
drage 1848) sterk gekant tegen inperking van
dit recht. Hij 'schrijft dan: "Volgens het mi-
nisterieel ontwerp (tot grondwetsherziening)
zijn de ministers in alle gevallen meester, ver-
langde inlichtingen niet alleen uit te stellen,
maar onbepaald te weigeren. Zij behoeven
sleehst het belang en de zekerheid van het
Rijk, de koloniën en overeeesche !bezittingen
voor te wenden." Hij acht dus de grondwette-
lijke regeling te zeer ten behoeve van de regee-
ring beperkt. (Het bezwaar is overigens in de
latere praktijk nooit juist .gebleken). Maar bij
het ontwerp van wet, door het eerste mi-.
nisterie-Thorbecke voorgedragen tot regeling
van het en q u ê te-recht, wordt aan de regee-
ringstafel een dergelijk bezwaar volstrekt
n iet gevoeld. Nu wordt door de regeering-
Thorbecke zelve duidelijk de macht der regee-
ring om zich terug te trekken en inlichtingen
te weigeren, in 's lands belang, erkend en ge-
regeld. De regeering blijve van de Kamer ge-
acheiden. Ieder heeft een eigen taak. De re-
geering en haar ambtenaren behoeven niet
meer te verklaren, dan zij in 's lands belang
meenen te moeten en te kunnen verklaren.

,$ <II
*,

De wijze, waarop in Nederland het enquête-
recht is geregeld, is waarborg tegen velerlei J

bezwaren. welke tegen de uitoefening van het I
enquête-recht zouden zijn te maken. Ik moge
een enkel bezwaar vermelden. In de (c. h.)
.,Nederlander" van 2 Mei 1938 wordt het be-
zwaar genoemd, dat de geheele afwikkeling
van een parle~en~aire enquête veel tijd vor- i
dert. De redactie eischt spoed. "Wij wijzen dus,
mr. Wendelaar's enquête-voorstel af, niet om-
dat wij aan nadere inlichtingen geen behoefte
hebben - want, herhalen wij, op verschillende
punten is klaarheid nóodzakelijk - maar om-
dat wij andere wegen meenen te zien, die
zeker zoo goed en bovendien sneller tot het
Ibegeerde doel leiden." ("De Nederlander'"
denkt aan dadelijke toepassing van het vra-
gen-recht, aan een tweede interpellatie, aan
een vrijwillige Nota van de regeelling a&ll de
Kamer).

Welnu, voor mij is het volstrekt geen be-
zwaar, dat de uitoefening van het geheele
e,~quête-recht geruimen tijd zal vorderen. Dit
lijkt mij zelfs nuttig om de gemoederen te kal-
meeren. Het ree h t eischt nooit 0 ver h a a s-
ting.

C. W. DE VRIES.

N ase h rif t. - Uw redactie is zoo vrien- ,
delijk mij plaatsruimte te bieden tot het op-
heffen van een mtsverstana, waarin de Haag-
sche briefschrijver in het "Noord-Brabantsch
Dagblad" en in de "Limburger Koerier" ver-
keert ten aanzien van den geest waarin inder-
tij'<lmijn voorstel werd gedaan. Ik word zelfs I
a~n antt-papistlsche gevoelens, die mij vreemd
zIJn, schuldig bevonden. Maar ik volsta met de
mededeeling dat ik aan deze bladen zelf heb!
geschreven, dat de April-beweging 1938 even-
als de April-beweging van 1853, liberalen en'
katholieken moest samenbinden. Wij willen als
liberalen iets ondernemen vóór de waarheid,
dus ook VÓÓrde regeering en vóór de Kerk,

1) Bij de operubars, belhandel'n\g van het ontwerp
van ~e:t tot regel~nlg .va.n het enquête-reCiht zeide
de ministe- van j'usltJ,tie uirt:drulr:kel'ijlk: "lik meen
dat een dergelij'k O'nderzoek volstrekt niet kan
loopen over personen, maar ziCih eenV'O'Uldotgmoet
bepalen bij zaken." (13 Jul. 1850).
2) Z'ie bijv. oak 'het voor ate.l van 15 Mei 1824

door Vam Hog'emdorjp ged'8Jan over het onderzoek
van het p:u"lemenrt naar de handeilin,gen van 'het
AlmortJis'atie -syndicaan,

r
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Bedenkelijke uiting
der.

In orgaan
marechaussee.

Het is volkomen begrijpelijk, dat in ds- .
ze kwestie het sentiment eenigen invloed
hee·ft op de voorstelling van zaken, ZQO-

als die bij de Maréchaussée heeft post
gevat. DoCh het llikt ons wenschelijk te
voorkomen, dat dit sentiment zou gaan
overheersenen over het nuchtere oordeel.
Een uiting als die in het orgaan der Ma-
réchaussée is een symptoom, oat het in
verkeerde richting gaat, hoezeer die

. Uiting ook bedekt wordt met den man-
tel van het idealisme

Oss en ... Dreyfus

•
Volkomen terecht heeft Minister Gose-

ling verklaard, dat door hetgeen te Oss Idealisme is goed, ieder mensch heeft
gebeurd is de eer van het corps der Ma-'I er een sprankel van noodig om zijn le-
réchaussée niet in het minst is aange- I venstaak naar behooren te vervullen.
tast. Misschien zelfs was het overbodig Men mag politioneele instanties die
om dit met eerügen nadruk te consta- sprankel idealisme niet ontzeggen bij I
teeren want wij kunnen, het ons moeilds hun taak van "het dienen van de waar-
indenken, dat iemand uit de ongelukkl- heid en het zoeken naar de waarheid"
ge, maar niettemin in het licnt der om, Maar men moet inzien, dat hier overdrtl-
standigheden te begrijpen fout-en van Ving schaadt en gemakkeliix uit het
leden van een enkele brigade zou con- rechte spoor voert. Niemand meer dan
etudeeren, dat het zoo geëerde Wapen de politieman is aan dat rechte spoor
der Koninklijke Maréchaussée als geheel gebonden, en wij houden ons dan ook
geblameerd is. overtuigd, dat de jammerlijke Ultglijding,
Toch 2lijn er teekenen. die er op wijzen, waarover thans de tegenstanders van

dat men juist in de kringen der Maré- minister Goseling grinneken, spoedig
ehaussée niet voldoende nota heeft ge- door het overgroote deel der Maréchaus-
nomen van deze ministerieele verklaring ........se...·e;.....;z;,;;al-....;w_o_r_d_e_n;..,.,;,;b...:,e_tr:...;e;",:u::;r...;;;d;.;..._
De N. R. Crt. heeft ons onlangs al verse-
kerd, dat deze kringen zich door' het ge-
beurde zeer gegriefd vinden. Nu komt 't
hal~maandelijksche orgaan "De Konink-
lijke Maréchaussée" langs zijdel!ngschen
weg het geval bespreken, Het verbergt
het geval-Oss achter ooulissen van ,alge-
meenheld, welke als scnoone titels dra-
gen: "Idealis~e. traditie en realisme".
Over de zaak zelf, die toch ke'lllelijk de
Inspiratle tot het geschrift gaf, wordt
met geen woord gerept, maar het is den
lezer genoeg, dat Dreyfus ten tooneele"
wordt gesleept en Zola en zijn man-
nen worden verheerlijkt om hun strijd
tegen het "corrupte en verpolitiekte" uit
die dagen,
Het smaakt ons niet bijzonder goed,

wanneer de zaak. die ons land nu al të
lang in beroering houdt, op :?lull;: een wij-
se wordt opgediend in het orgaan van de
vereentgtng van lagere functlonarissen
der Maréchaussée. Voor wie de kruiden
proeft is dit geschrift een ongepaste In-
sinnatte en men moet zich verwonderen
hoe zij lutst op die plaats !«m- gepubli-
ceerd worden. In een blad als "De Tele-
graaf" zou men dit beroep op het senti-
ment van den erttiekloozen lezer kunnen
verwachten en als we het daar hadden
aangetroffen, zouden we er wellicht oon-
der meer aan voorbij zijn gegaan. Maar
het is bedenkelijk wanneer een orgaan
van een politie-corps gaat suggereeren.
dat wij in het vrije Nederland door een
corrupte bovenwereld worden beneersent.

MIN. GOSELING EN
OSS.

"



Dreyfus en Oss.
Naar ons wordt medegedeeld, moet tus-

schen het Dreyfus-artikel in .,De Kon.
Marechaussée" en de zaak-Oss geen
verband gezocht worden. Het bewuste ar-
tikel is het vierde van een serie, welke
in dat blad is verschenen. HeT was ge-
schreven voordat de ossene zaak aan de
orde kwam. Het is aan den samenloop
van omstandigheden te danken, dat het
eers in r:!e2ledaaen in het b.g. Orgaan
werd geplaatst. De voor de hand Iiggen.,
de concluste, dat dit artikel op Oss sloeg,
is dus oniutst.



Üss den ambtenaren-rechterVoor

Beroep op ttl)e e .colleges Î daarvan het adritinistratief orgaan van
zijne bevoegdheid kennelijk een ander ge-
bruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden,
waarvoor die bevoegdheid is gegeven" (etc>

Indien dus, (gezien bövengenoemd art.
3 der MUit. Atw.) de Wet op de Krijgs-
tucht geen speetale bepalingen' bevat be-
treffende overplaatsingen. kunnen de
ossene marechausseeszleh wend'en 'tot- 't .
ambtenarengerecht - in den Haag, aan-
gevuld met twee militaire leden - om
zich te beklagen over hun overplaatsing
door den Minister van Defensie. Tot zoo-
ver bevat deze zaak geen moeilijkheden.
Maar het geval wordt gecompliceerder,

nu hun ook was ontnomen de opspo-
ringsbevoegdheid Deze wordt door art.
141.5Wetb. v. Strafvordering ook gegeven
aan de officieren en onderofficierèn der
Koninklijke Marechaussee en bevat de
bevoegdheid van iederen politieambte-
naar, om nasporingen te doen naar
strafbare feiten en procesverbaai op te
maken; kortom de typisch-voorbereiden-
de taak te verrichten, die aan de politie
is opgedragen ter handhaving van de
wetten en verordeningen Door deze po-
litioneele taak op te dragen ook aan de
<onder-) officieren der Koninkl. Mare-
chaussee, heeft het WboV. Strafv. hen in-
aceverre ingeschakeld in het hierarchisch
verband der politie.
Dat beteekent. dat deze militai en, in-

ZOOVerre,zij poutieambtènaren-zün, staan
onder .de rechtsmacht van den Minister
van Justitie en niet onder die van den
Minister van Defensie. Alle maatregelen
die op de politioneele taak betrekking
hebben, dus ook het ontnemen der opspo-
ringsbevoegdheid, behooren aan den Mi-
nister van Justitie.

(Door onz.én juridischen
medewerker)

LUIDENS een ·bericht. in de pers heb-
ben -de onderofficieren der Konink-

lijke Marechaussee, tot voor kort te Oss
gestationneerd, zich gewend tot het
ambtenarengerecht met het verzoek de
verschillende ministeriëele beschikkin-
gen, te hunnen aanzien genomen. re
~111en vernietigen. Het lijkt ons nuttig.
ter voorkoming van mogelijke duister-
heden en misverstanden, iets mede te
deelen over de ambtenarenrechtspraak
in het algemeen en dit geval in het bij-
zonder.

* * *
Juist omdat de ambtenaar, als dienaar

van het algemeen belang, in een heel
bijzondere positie verkeert, ook en voor-
al ten aanzien van de "Overheid". is
voor hem een stelsel geschapen, dat
aparte waarborgen geeft voor zijn
rechtsbescherming. Anderzijds wordt
zulk een van het gewone burgerlijke pro-
cesrecht afwijkende regeling veretsent
Juist om de bijzondere publtekreehtelüke
belangen en vraagstukken, die bij amb-
tenaarlüks .conflicten voorkomen, waar-
OVer de burgerlijke rechter niet kan of
liever niet moet oordeelen.
De rechtspositie der ambtenaren nu

wordt geregeld in de Ambtenarenwet-
1929 (af te korten door "Atw"); dwz. de-
ze wet bevat in hoofdzaak bepalingen
van processueelen aard. Voor conflicten
en geschillen tusschen ambtenaren en
hun superleuren (de "administratie") is Wenschen de marechaussees dos
dus een aparte regeling getroffen; voor hiertegen op te komen, dan moeten
hen gelden niet de algemeene bepalingen zij zich wenden te dier zake tot den
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts- gewonen ambtenarenrechter.
vordering.
Voor militaire ambtenaren nu Is er Zij zijn immers inzooverre gewone

weer een afzonderlijke wet, die afwijkt (niet-militaire) politieambtenaren.
van de algemeene Atw" de Mllitaire * * ...
Ambtenarenwet-1931. Immers, VJl,nde re- In totaal moeten dus, willen de ossene
geling in de Atw.-1929 maken gebruik zij, marechaussees zich (naar hunne mee-
"die zijn aangesteld in openbaren dienst nïng) "gerehabiliteerd" zien, zij t wee
(waartoe behooren alle diensten en be- rechtsgedingen aanhangig maken: een
drijven door den Staat en openbare 11- In den Haag voor het (mil1tairlijk aan-
chamen beheerd) om hier te lande werk- gevulde) ambtenarengerecht tegen den
saam te zijn" utt reaonderd de zgn. ar- Minister van Defensie terzake hunner
beidscontracters (art. 1) en de m1l1taire overplaatsing, en een voor het Ambtena-
ambtenaren o.a, (art. 2). Volgens de Mi- rengerecht van den rechtskring waar-
litaire Atw -1931 hebben een speelale binnen Oss Is gelegen, tegen den mtms-
geschillenregeling o.a, zij, "die zijn aan- ter van Justitie terzake van de ontne-
gesteld in mil1tairen openbaren dienst ming der opsporingsbevoegdheid.
om bij de,landmacht hier te lande.. Of zij in een van beide kans van sla-
werkzaam te zijn" (art. 1). uitgezonderd gen hebben, ls een kwestie, die wij aan
de gewoon-dienstpl1chtlgen (Memorie de toekomst overlaten.
van Toelichting). In ieder geval ziet men hier weer heel

duidelijk gedemonstreerd, hoe bezorgd
In zooverre vallen dus ook de ma- onze wetgever is geweest, dat ook zelfs

reebaussees onder de speetale mill- de geringste schijn van rechtskrenking
taire Atw. door een administratief orgaan worde

tegengegaan en achterhaald door den
Dit is van belang in verband met de rechter. Al blijft - gelukkig - de con-

afwijkingen, die deze wet-1931 bevat van tröle van dien rechter volgens Atw. art.
"de algemeene Atw.-1929. Vooreerst tm- 58 beperkt tot toetsing van de gewraakte
mers worden alle zaken, die vallen onder handelingen en besluiten aan "algemeen
de Wet op de Krijgstucht (behalve ont- bindende voorschriften". zoodat, belreu-
slag krachtens art. 69 dier wet) ont- dens het sporadische geval van détour-
trokken aan den (mll.) ambtenarenreen- nement de pouvoir (zie het geciteerde
ter (art. 3). Voorts Is alléén het ambte- art.), het administratieve orgaan (hIer:
narengerecht In den Haag bevoegd, aan- de Ministers. van Justitie en Defensie)
gevuld met twee m1li~lre leden van cie, vri.i blijft in het beoo!-".t:!e.elen"Vij.n wat .het
'lantlmaCht (al'tt. 4' eil 5). Têhslotte ver- b~nnen .dat kader del' algemsene voor-

- wijst de M1l1t. Atw. naar een speciaten schriften (wetten, K.B.'s) nuttig acht.
Algemeenen Maatregel van Bestuur, die ..Gelukkig" zeiden wij; en inderdaad:
hler verder van geen belang is (K.B. van anders zou men het geval kunnen krij-
22 Aug. '31, S. 378). gen, dat de rechter uiteindelijk te be-

slissen kreeg over alle administratieve
handelingen. zoodat m.a.w. practisch de
ambtenarenrechter onafhankelijk,
niet-verantwoordelijk - heel het appa-
raat van het openbare dienstgezag tot
in de kleinste details zou komen te be-
heerschen naar zijn - onafhankelijk,
niet-verantwoordelijk inzicht. De
rechter zou dan gaan zetelen op den
stoel der bestuursorganen.
Dit ware al te stroef, te gevaarlijk, te

ongewenscht. Nu is hij tenminste be-
perkt tot kennisneming van wets- en
rechtsschennis. Binnen dat kader Is Z1,;n
taak noodlg en nuttig, en voor sommige
angstige gemoederen een ve1l1ge gerust-
stelling.

Voor welke geschillen kunnen nu in
het algemeen ambtenaren zich wenden
tot het ambtenarengerecht? Hierop ant-
woordt art. 58 Atw.•.lutdend:

"liet beroep kan worden ingesteld terza-
ke dat besluiten, handelingen of weigerin-
gen (om te besluiten of te handelen), ten
aanzien van een ambtenaar als eoodanïg..
door een admin1stratlef orgaan genomen.
verricht of uitgesproken, feitelijk of rech-
tens met de toepasseltjke algemeen ver-
bindende voorschriften strijden(.> Of dat
bij het nemen, verrichten of uitspreken



Een brutaal mensch, heeft • ••de halve natie

'HOORENDE DOOF • • • EN ZIENDE BLIND!

Met is ontstellend te vernemen. hoe sommige
politieke voormannen reagesren op de schan-
dalige feiten" welke zich in bepaalde kringen
van ons land hebben af.tespeeld en die thans
ruchtbaar zijn geworden. Dij; rumtbaar wor-
den is niet naar den zin van dezë voorman-
nen. Vandaar daJ; men traent door verdacht-
makingen e.d. de vastgestelde feiten tot laster
te bestempelen. Men kent de zaak Oss; men
kent de, zaak Maastricnt, men kent de zaak
in de fabriek te Schiédam en zoovele meer,
doch ondanks het feit, dat in Maastricht een
geeStelijke is gearresteerd, ondanks het feit,
dat te Schiedam een fabrieksdirecteur is aan-
gehouden, .b.liven bepaalde personen voort-
gaan al deze feiten in de rubriek ,.laster" in te
deelen.
De bevestiging daarvan kregen .wij vanmor-

gen opnieuw toen het A.N.P. ons het volgend
bericht zond:
Gisteravond is te Bergen op Zoom een ver-

gadering gehouden van de afdeelingen VIis-
singen. Goes; Bergen, op 'Zeem" Halsteren, Roo"
zendaal, .Wouw, Hooger:leide en Ussendrecht
van den. R.K. MetaalQewfl~'ketsbond, :welke zeer
druk was beeoéht, M.et .algemeene stemmen
ht#t· çlezè vergadering·de :v.olgenClè;motie: aan-
gè',nomen:c 'i '. 7," '0 ," •

. ,;De R.K. metaalbewerkers vall West Bra-
bant en Zee'and,te'Bergen op Zoom, in groote
demonstratieve vergadermg bijeen" constatee-

rend een fei' ;ntt-papisme, dat wardt aange-
wakkerd door de van lastergeruchten levende
bewegmg en' door het Amsterdamsche sensa-
tieblad, die, o.a. ais lilikpunt hebben gekozen
Z.Exc. minister Góseling, spreken: zich uit voor
massavergaderingen .van het katholieke volk
ten einde ,a¢tief' stelling te nemen tegen deze
hetze en te demonstreeren voor geordende
vrijheid en tegen bandeloosheid ",

• •. .

Voor geordende vrijheid en tegen de
bandeloosheid, Inderdaad R.K. Metaal-
bewerkers, een gOède en' juiste stelling.
Doch de praCtijk heeft immers bewezen.
dat deze Vrljhe~d,,(Zie het afsluiten van
Oss enz. enz." ontbrellltt en de bandeloos"
heid onder de oogen' van bu-rgerlijke en
kerkelijke autoriteiten jarenlàng hoogtij
kon vieren.'
Tegen die vrijheidsbeperlP.ng; tegen die

bandelooshetd, -gaai nu juist onze strijd
en om dien'strjJcj. ;tot een goe4.,ei~d~ te

,brengen, voor het.,Nede:rlandsche •Volk
- voor de Neélerl~ndsche 'Jeugd· is, het
schoenmaken van stinkende vitén. in- de
maa~schapp~lij ~e :,lf~pkeil'.háid ~n~Q1g.
,De arrestàttes en het. justitioneel 'Ol.dèÎ':'
,.zoe~ in .v.ersc.hiilende deeien des .lands
.bewijzen zulkst .



Nederl. staatsburgers
Zwanenberg

moeten 'tegen
beschermd wordenvan

Instede daarvan neemt men
v..Zw'a~énberg in bescherming

oss, Woensdag' burgers heeft ,de plaatseliike
(Van onzen speetalen redacteur) overheid echter gemeend alle

,De verontw(l~rdiCJing '~n ,de :.nh!t-Ossenare... op -bepcaalde
woede, welke over ons land ziin tiiden, uit ciè gemeente te moe-'
.gegaan bii het vernemen van de ten weren, hetgeen wel - op
schandalen, welke .door Mau, ziin zachtst uitgedrukt '....;.als In
,vanZwanenb!!rg en and.ren ziin' .ze~r vèrg~ande ••teg~m~etko-
gepleegdi ziin nog niet bakoelei. ~ming .en Yrlendehlkh~ld. legens
Integendeel, deze volksveront- .de Van ZwanenbërCJen, en
waardiging is verklaarbaar en I, hun so.ortgeno~ten aangemerkt
zal niet -rusfell ede... .ittOss recht moet worden.
is'gedaan aCinheft, di~ niemand Als.~anzelf d~t zichr4 •• ook

. ,,' . ' .de vr~ag voor hoè de verh~u.ontzagën,om dit'recht ~ève_rdè-
digen en staatsburgers te be- dingen tusschen de, plaatseUike.

overheid en de grootfabrikan-schermen tegen hen, ;diè.zich als'
,de viianden van het volk ont- ten van uitheemsch origine ziin.

[
'popten. , ' ' ,

~'nstede van het -ve~ekeren
der vriie rechten deze~ _st:aats,-

Men kan deze verhouding het best 'verklaren
als men de vóór-geschiedenis nagaat welke
z.ch afspeelde eenige dagen vóór ' d~ Neder-
landscha pers het geruchtmakend schandaal
van Oss ter kennis van het publiek- bracht.

Het begon met een kort berIcht in een
enkel blad, naar aanleiding waarvan o.m. een
redacteur van "De Telegraaf" naar Oss toog
om verdere inlichtingen over dit schandaal te
.verkrijgen. De correspondent voor verschil-
lende dagbladen is in Oss zekere Max. H., een
overigens hard werkend rasgenoot van de
"groote Van Zwanenbergen", die - na de eerste
publicaties - van het geschrijf beticht werd
en 'n seintje kreeg zich ten kantore van Van
Zwanenberg te vervoegen. Hier kwam hij als
het ware voor het

VAN ZWANENBERG-GERECHT

De groote Van Zwanenberff zat er met
eenige intieme vrienden en verweet den
correspondent B. de mededeelingen over
het geval Mau aan de pers te hebben
verstrekt, hetgeen H. ontkende. . .
De groote Van Zwanenberg achtte dit

niet zeer aannemelijk en vergde van H.
de' verklaring, dat hij geen verdere pu-
blicaties zou doen, hetgeen B. natuur-
lijk niet kon belooven, aangezien dit
bulten zijn- bevoegdheid Jag.
Op straffe van ontslag aan enkele

famWe~leden van B. werd desondanks
hetzelfde "verzoek'Y aan B. bestendl~d.

, Tegen deze belemmering van de persvrije
held iS de pers vanzelfsprekend in verzet ge-
komen en he1;..resultaat van de bemoeiïngen
der heeren is dan ook geweest, dat ook in
andere bladen dan het onze vrij uitvoerige
besehouw.ngen over de schandalen van Oss
zijn verschenen.

!ZIJ ZOCBTEN HET ,,DOOGER OP"

Langs dezen weg hebben de betrokkenen
dus weinig weten te bereiken en kort. daarop
zochten zij het dan ook ,.haoger op". Men weet
het gevo!g hetwelk moeilijk is te -omschrijven,
doch zich openbaart in een terreur van ieder
staatsburger, die in Oss zijn meening wil
uiten dooi: alleszins toelaatbare propaganda,
alsmede door een terreur, welke zelfs op den
aan de uitvoerige publ.catles geheel onschul-
digen Max H. werd toegepast.-

Joelend en schreeuwend is immers de
groep Staatspartijers en vrienden van
Van Zwanenberg naar de woning van
dezen correspondent opgetrokken om
.hun woede op de publicaties te koelen.
De wraak van de groote "heeren" was
niet van het hopgste gehalte, doch zij
'was in ieder geval aanwezig!

"VRIJHEID" IN OSS

Deze terreur en het later optreden van bur-
gemeoster Ploegmakers - door een staaf van
beleg uit te vaardigen - toonen wel sterk aan
wat er van de vrijheid overblijft als StaaT.s-
partijers en [oodsche kapitalisten Innig samen-
werken. Dit bewijs werd nog sterker toen aan
'n employé van Van Zwanenberg ontslag werd
aangekondigd indien hij nog eenmaal een
colportegeorgaan zou koepen of lezen, waarin
de zaak Oss uitvoerig stond omschreven.

HOE STAAT HET MET BET VOORTGEZET
ONDERZOEK?

Intusschen vragen we ons af hoe het
met het voortgezet onderzoek naar de
schandalen van Oss staat. Zooals men
weet, is het verder onderzoek in han-
den gegeven van de gemeente-politie,
waarvan burgemeester 'Ploegmakers het
hoofd uitmaakt. Voorzoover onze in-
l:chtingen strekken, heeft de gemeente-
politie, eenige getuigen verhoord in en-
kele in het dossier opgenomen zaken,
doch naar ons oordeel is van een uitge-
breid onderzoek naar alle aangelegen-
heden, waarvan het dossier der Konink-
lijke Marechaussee spreekt, nauwelijks
sprake. Ware dit het geval, dan zou de
gemeente-politie - met burgemeester
Ploegmakers aan het hoofd - zeker
geen tijd hebben om uren en dagen
door te brengen aan de grenzen der ge-
meente om staatsburgers in hun vrijen
intocht in d~ gemeente - ook grond
binnen de landspalen van Nederland -
te belemmeren, doch zou de burgemees-
ter - als hoofd der politie' - met zijn
staf -' zeker geruimen tij d noodig heb-
ben om de zaken welke den laatsten
tijd terecht de voile aandacht 'der Kon.
Marechaussee trokken en vele leden van
het corps van den -vroegen morgen 'tot
den laten avond.' in touw Welden, na, te
gaan.



welijken omgang met het fabrieksmeisje
en die een eenigszins christelijke visie heb-
ben op de begrippen "zedelijkheid" en
"onzedelijkheid"? Hebben die personen de
beschikking gekregen over voldoende mid-
delen en bevoegdheden om in a 11e be'
,drijven de benoodigde gegevens op te
vorderen?
Hoe spoediger een enquête komt, hoe be-

ter. Maar voor alles moet zij sla gen! Zij
moet de volle waarheid aan het licht bren-
gen, opdat de Regeering kan beoordeelen.
wat haar te doen staat.

W èI een enquête!

Spoedig, doch vooral
doeltreffend

Onze wet neemt de zedelijkheid van
het meisje in het algemeen in be-
scherming; voor die meisjes echter.

wier zedelijkheid door hun beroep in bij-
zondere mate of op bijzondere wijze wordt
bedreigd, bevat zij vrijwel geen enkelen spe-
cialen doeltreffenden maatregel. Honder-
den bepalingen werden gemaakt om het
lichaam van den arbeider te beschermen
tegen den stalen stoot van de machine en
tegen den doodenden stroom der electriet-
teit; om de veiligheid van het zedelijk be-
wustzijn en het zedelijk handelen bekom-
mert zich de sociale wetgeving slechts in de
allergeringste mate.
Wijst het feit, dat kort na het uitbreken

van de rotte plek aan de Organon-fabriek
te Oss thans weer een tweede geval van
denzelfden aard zich voordoet aan een fa-
briek te Schiedam, waar de directeur en
zijn zoon beiden in hechtenis werden geno-
men onder verdenking dat zij hun positie
als werkgevers van minderjarige meisjes
hadden misbruikt, niet op het bestaan van
zéér ernstige misstanden op zedelijk ge-
bied in een deel del' Nederlandsche fabrie-
ken?

Wat ons grieft

De linksche pers over Oss

Het maandblad del' R. K. Staatspartij
houdt zich bezig met de perscampag-
ne inzake Oss.

In de liberale "Avondpost" heeft de heer
Hans te kennen gegeven, dat de linksche
pers dank verdient voor haar houding, die
vermeden heeft, dat de interpellatie-Drop
"een zeer onbevredigenden afloop zou heb-
ben gehad".
Het maandblad geeft een bloemlezing uit

de sensationeele aantijgingen en insinua-
ties, waarvan de betrokken pers de laatste
weken heeft overgevloeid, en vervolgt dan:

Wie kan dit zeggen?
De jeugdbewegingen, die er iet s van "Wellicht zal De Avondpost beweren, dat al

kun n en weten, verklaren alle, dat deze het voorgaande haar niet raakt. Dat zij en en-
enkele publiek uitgelekte feiten niet alleen kele andere bladen met haar uitsluitend heb-
staan, dat de zedelijke volksgezondheid ben gewezen op het "te scherp en te snel" op-

. d f b treden van den Minister. Of zooals zij h'et
door het sociale milleu van e a riek nog' elders uitdrukte: "Wij handhaven onze mee-
op vele andere plaatsen en op vele andere ning - en meer rhebben wij niet gezegd _ dat
wijzen wordt bedreigd. de Minister inzake Oss niet met het noodtee
Hier. diende de overheid te wet e n.. beleid is opgetreden .... "
Zij kan niet beoordeelen of :zij: moet in-: NU; zij. aá:Ifstorids toegegeven, dat over die
.. .. ' . . ,vraag verschillend oordeel mogelijk is. Maar, als

grnpen, of ZIJ de mazen .~a~ de wet ~auVler, het nu daarover alléén gaat, over ministerieel
moet maken, wanneer ZIJ niet volkomen -op 'belèid, over elementen van scherpte en snelheid
de hoogte is van den omvang en den aard in dat beleid,' - hoe durft men dan het denk-
der af en toe sporadisch naar buiten blij _ beeld eener parlementaire enquête verdedigen!
kende wantoestanden. Dáárnaar zou een In d.ien gedaCh~enga~g is dat denkbeel~ een-

, .. voudig belachelijk, buiten iedere verhouding. En
enquete op haar plaats zijn. Geen parle- toch is het voorstel van Prof. C. W. de Vries
menta ire enquête; daar leent zich het on- vrijwel unaniem door de linksche pers, inclu-
derwerp mlnder goed voor. Doch een de- sief De Avondpost, gesteund en inmiddels door
partementaal onderzoek ingesteld even- den heer W. C. Wendelaar overgenomen en in
tid d ... ? ' b . beweging gesteld. Dit impliceert, dat naar 't
. uee, ~n er e suspreren van de ar eids- een en ander nog te enquêteeren valt; naar iets
inspectie, door enkele vrouwen, die haar anders dan naar het "te scherps en te snelle"
sporen op het gebied van de medische ver- in het beleid van den Minister, want daarom-
zÛ\'\"ging,den socialen arbeid en het jeugd- trent staat het oordeel reeds vast. En hier na-
werk onder de fabrieksmeisjes hebben deren we de kern van de kwestie. althans voor
. - zoover het de linksche perscampagne betreft.
verdiend. De Avondpost Is ongetwijfeld geheel te goeder

Sinds Wij in een tweetal hoofdartikelen trouw. Maar ze vergist zich, wanneer ze meent
de gedachte aan zulk een enquête hebben niets meer te !;lebben gezegd, dan dat de Mi-,
gelanceerd, heeft minister Goseling in eeïi nister te snel en te scherp is opgetreden. En

dit geldt ook van andere bladen.
antwoord op enkele desbetreffende vragen Zoo schreef Het Liberale Weekblad: "De
van Mevrouw Bakker-Nort te verstaan ge- meest elementaire noodzaak vordert, dat een
geven, dat de dienst der Arbeidsinspectiè welgezind Nederlander de vaste overtuiatng
reeds "bijzondere aandacht wijdt aan het verkrijgt, dat in de Ossche zaak gehandeld is
vraagstuk van de zedelijkheid in fabrieken zonder eenig aanzien des persoons en met ter-

Zijdestelling van alle bijoverwegingen". "Wij
en werkplaatsen en dat ten deze nog na- willeri" - aldus de N. R. ct. - "evenmin be-
dere opdrachten zijn verstrekt". weren, dat de tegenwoordige Minister met op-
Wij respecteeren de voortvarendheid, zet bepaalde persoonlijke en kerkelijke belan-

waarmee deze dierist op het spoor der ge- gen ontzien heeft .... Maar de Minister kan als
. ieder ander dwalen en het is zelfs mogelijk, dat

varen vo,or de zedelijke volksgezondheïd hij _ óók menschelijk _ in sommige opzien-
werd gezet, doch liever vernamen wij een ten bevooroordeeld is geweest. De eerie mensch
en ander over de wijze, waarop hetzij de leeft nu eenmaal in een andere sfeer dan de
mintster van Justitie, hetzij zijn ambtge- andere, en ieder mensch is onderhevig aan het

gevaar, te veel gevangen te blijven in eigen
noot van Sociale Zaken de doeltreffendheid sfeer op oogenblikken, dat hij als overheids-
van het aangeduide onderzoek hebben ge- persoon heeft te handelen in een qualiteit, die
waarborgd. Zijn er personen aan het werk een ruimeren gezichtskring verlangt". En De
gezet, die ervaring hebben in den vertrou- Avondpost zelf schreef: "Het wil ons voorko-

men, dat de Minister fvermoedeUjk vooralon ..
der den sterken indruk van de zaak tegen de
beide geestelijken) te overhaast heeft gehan-
deld .... "
Voelt de heer Hans niet, hoe uit dit alles (wij

namen de vrijheid enkele passages te onder-
strepen) heel wat méér spreekt dan alleen
maar 'n afkeuring van te snel en te scherp in-
grijpen! Voelen en tasten kan men het wan-

trouwen, dat uit bijna iederen regelopklinkt;
de achterdocht, of geen verband bestaat tus-
schen het snel ingrijpen van den Katholieken
Minister van Justitie en het feit, dat het in
casu, naar men meende, tegen k3.~.u
geestelijken ging.
Neen, de motieven van den Minister tast men

niet aan. Om "met opzet" zijn plicht te ver-
zaken, daartoe acht men den heer Goseling niet
in staat. Maar de behoefte, dit nadrukkelijk
uit te spreken, bewijst, dat men niet gerust IS,
dat men twijfel koestert of niet toch het Room-
sche bloed gekropen is, waar het niet gaan kon;
of tenslotte toch niet, zij het dan onbewust
een onopzettelijk Roomsch recht gesteld werd
boven Nederlandsch recht.
Van opzettelijk en bewust anti-papisme ver-

denken wij den schrijver in DeAvondpost op de
allerlaatste plaats. Maar zou het, ongewild en
onbewust, ook bij hem nog een rol spelen? Niet
waar, ook de heer Hans blijft "mensch met
menschelijke gebreken en sympathieën". Ook
van hem geldt: "de eene mensch leeft nu een-
maal in een andere sfeer dan de andere .... "
Hoe anders bovenstaande uitingen te verkla-
ren, alsook de krachtige steun aan het exor-
bitante denkbeeld eener parlementaire en-
quête!
Laat men zich geen illusies maken. Het op-

treden van de linksche pers heeft ruim 1/3 on-
zer bevolking diep, -diep gegriefd. Ook De
Avondpost begint dit in te zien. Maar laat ze
den krrng van die ons griefden niet te eng trek-
ken. G€schrijf à la Telegraaf wekt tenslotte
slechts verachting. Maar juist de vöórt-duren-
de uitingen van wantrouwen en erger in min-
der laag staande organen zijn voor het groote
katholieke volksdeel - één derde van ons ge-
heele volk - een diep pijnlijke ervaring geweest
en tevens - in dezen tijd méér dan ooit te
betreuren - een zware slag aan de ontwikkeling'
eerier gezonde nationale saamhoorigheid."



HETLUWT!
Zoo langzamerhand keert de rust in het land

weer, de rust verstoord door de z.g. affaire van
Oss. Oss zelf heeft dientengevolge spannende
dagen beleefd en stond tegelijk in het middel-
punt van belangstelling van geheel Nederland.
Een gezonde en een ongezonde belangstelling,
naarmate het doel was volledige opheldering te
vragen of te brengen of naarmate bijoogmerken
werden gekoesterd.
Gelukkig verloopt het getij -en keert lang-

zamerhand de rust weer. Nu kan men met' rust
en kalmte het slagveld overzien. En dan komt
men heel spoedig tot de conc.lusie, welke ook
het anti-revolutionnaire blad "De Standaard"
maakte: dat van beide zijden met overdreven
heftigheid een perscampagne werd gevoerd.
De Ossche "affaire" groeide uit tot een poli-

tiek relletje. Zij werd- door allerlei, ooksinistre,
invloeden hopeloos opgeblazen, zoodat de juiste
verhoudingen wel eenigszins zoek geraakt leken
te zjjn. De zaak Oss, zoo schreef zeer juist "De
Volkskrant", is een opzettelijk vertroebelde
aangelegenheid geworden, die men tegen den
minister van Justitie en - in ruimeren zin -
tegen een der politieke partijen als machine de
guerre wenscht te bezigen.
De heer Rost van Tormingen, lid van de

Tweede Kamer en N. S. B-er, is tegen 12 Mei I
' voor de Haagsche Rechtbank gedagvaard ter
zake van aanranding van de eer en goeden'
naam van den minister van Justitie in een arti-.
kel in zijn blad over de zaak Oss. Dit schijnt
ook preventief gewerkt te hebben, want het
schrijven in die bladen is 'veel kalmer gewor-
den. Het vuil van de laster was hoog en breed
opgespat en het welgezinde deel der Nederland-I
sche bevolking werd ongeduldig, dat de steeds
wassende modderstroom straffeloos en onge-
straft scheen te worden gedoogd. Het ingrijpen
der Justitie heeft er een einde aan gemaakt.
De politieke strijd wordt in de Tweede Ka-

mer uitgevochten. Het lid der Tweede Kamer,
de heer Wendelaar, heeft een parlementaire
enquête over de toestanden van Oss gevraagd.

Gaan wij de verschillende. artikelen na', welke
over deze enquête in de bladen verschenen zijn,
dan mogen wij besluiten, dat aan deze enquête-
aanvraag hoogst waarschijnlijk geen gevolg zal
worden gegeven. Niet alleen de rechtsche hla-
den, maar ook enkele linksche veroordeelen dit
parlementaire monstrum. '
"Ons Noorden" schreef b.v.: "Hoe' zeer men

in bepaalde kringen deze Ossche rel wil op-
blazen tot een cause célèbre, deze kwestie te
maken tot een voorwerp voor een parlemen-
taire enquête, zou een blamage zijn voor het
.Nederlandsche parlement." Prof. Jitta noemde
in de "Avondpost" deze gevraagde enquête:
een stoomwals om een mug te dooden.
De eigen.lijke kern van de Ossehe affaire I

wordt beter geraakt door de klacht van' de
overgeplaatste marechaussee-brigade aanhan-
gig gemaakt bij het ambtenarengerecht. De ge-
heele kwestie draait om de vraag of de mare-
chaussee te Oss te kort is gedaan, of zij ten on-
rechte zjjn overgeplaatst, nadat hun de opspo-
ringsbevoegdheid was ontnomen. Door dit be-
roep wordt de legale weg bewandeld en wor-
den de marechaussees in de gelegenheid gesteld
hun klacht toe te lichten in de openbare zit-
tingen van het ambtenarengerecht. In dit ge-
ding zal dan de geheele Ossche affaire met haar
ap- en dopendenties kunnen worden belicht en
naar de diepere oorzaak van de bestaande
strubbelingen tusschen de diverse machten kun-
nen worden gezocht. Door een nitspraak van
dit ambtenarengerecht zal voorgoed een einde
gemaakt worden aan al de legenden, welke om
de Ossche affaire zijn geweven;
Van den anderen kant willen wij er even op

wijzen, dat de andere affaire, n.l, de affaire
"Organon" door al die strubbelingen op den
achtergrond is geraakt. En toch was de zaak
het punt-van uitgang. Naar onze meerring zal
de rust eerst geheel en al hersteld zijn, als ook
in deze kwestie door de Justitie uitspraak zal
zijn gedaan.
Laten wij met kalmte en rust afwachten, hoe

die uitspraken zullen luiden. Wanneer de pers
zich onthoudt van alle commentaar tot die uit-
spraken zullen gedaan zijn, zullen' Justitie en
het ambtenarengerecht in een rustige sfeer kun-
nen werken en oordeelen. De zaak is nu in goe-
de handen!
Nu het getij is verloopen en de storm is ge-

luwd, kunnen wij niet beter doen dan rustig
en kahn de komende dingen 'afwachten!
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De gebeurrenissen rondom Oss en
het pofitiek kathol iclsme

.'-1 'j'

Rost van Tormlngen .èn Vlekke spreken
voor een ureverkochte Doelenzaal '

Met een stormachtig applaus begroet-
te gisteren Eet publiek, dat de groote
Doelenzaal te Rotterdam tot de laatste
plaats bezette, Ro.st van Tonningen, die
voor het district 23 der N.s.B. kwam
spreken, met als onderwerp: "Rondom
OsS".
A:vorens tot het onderwerp van zijn

rede te komen, hekellie, spr. in felle, be-
woordingen het "Christendom" der
schijnheiligen, die honderd jaar lang de
in de grootste ellende levende I;\rbetders
hebben voorgehouden, dat zij door ge-
duldig hun kruis te dragen, dooi zich
als 'wrakken' op 4O-ja.-igeil reeftijd uit
het arbeidsproces te .aten .stooten, zon-
der hoop, zonder ge.uk of eenig llcht,
een gé:~kkig' hlernä; iaais zouden ver-
werven.

aanwezig waren (wij merkten 0.... ds. West-
mijsse op) dit in hun zak wi den steken.
Vervolgens wees RO.3t op het gevaar van het

politieke "kathoüclsme, dat daarom zulk een
gevaar oplevert, omdat het tnternatäonaä
georganiseerd, is, .waarna r.ij een parallel trok
tussencri de gebeurtenLen in Oostenrijk en
in' ons eigen land: ~
Het begon ginds met 1e onwettige ontbln-

,ding van het parlement, waaroj aldra ver-
schillende .eden van het opperste gerechts-
hof tot artre-ien w~rdLn gedwongen.' Onwet-
tige rechtbanken werden ingesteld .en een
gruwelijke terreur woedde .over het Costen-
rijksche volk, waarvan 1vf 1934 een deel op
de barricades werd gedreven. De grootste hoon
en gods -astering werd wel gepleegd, toen een
nieuwe, grondwet werd afgeroepen, die aan-
ving met de woorden: "In, naam van God,
den Almachtige, krijgt het Oostenrüksche
volk deze grondwet op Christelijken grond-
~lag. Steeds grooter werd de rnaent van het
polrtieke katho icisme.' De politie, die' de' sme-

" rige handelingen. 'der ,rege.ering niet wilde
Die. dominees en pastoors, die, 'dergelijke dekken, werd ,uitgesc~ak~l~ .~n ,m,e~ ,bewapen-

gód.sfuSteriijke 't~a.l 'hebben' 'gebruikt, zijn. er pe hiervoor in de p{:aat;s :d,e,regej:}rW:_~~,S~den.
de schuld van, dat thans bijna één derde" Tenslotte bewapende de burgemeester van
deel Van de bevolking ....uiten de kerk staat. Weenen de' Immigranten en schonk hun 10
Spr. hoopte, dat de dominees, die in de zaal schï1ing per man, om op te trekken tegen

hun gastheeren. Thans. zit de2e burgem,eester
Schmitz achter slot' eri grendel. (Daverend
applaus) , .

Als tegenspelers van =eze kliek noemde spr.
Seiss Inquart, een der .gewetensvolle jonge
vriesten:, die' tijdens ge, strlj dper.ode lid wa-
ten van de partij.
Hier in ons lànd is een dergelijke scheids-

lijn te trekken tuschen waeli~meester De
Gier en Goseling. Deze minister Goseling is
de man, die vogens verklaringe,n van den
vrwgeren "Oostenrijkschen gezant, meu . zijn
besten VI)~;ld,den reeds eerder genoemden
burgemeester van 'Weenen uitvoerig heeft
besproken, hoe ze hetzel!de 'in Nede~'land kon-
den doen. En ook hier' bEgon' men met het,
vestigen van een mctatuur. Langzaam volgt
de uitsehake!ing der be,rouwbare rechterlijke
macht, thet leger, politie landstOrm en. vrijwil-
lige burgerwacht; allek'moest onder Room-
scha leiding komen eh tenslotte moest de
marechaussee volgen èrf overgeheveld worden
van , Lanclsver'dedi~~ .:naar Ju.s~itie! omdat
het corps een t:rnstigé' hhldei'paal' vormt voor
de eventueere machteaanspraken der R.L.s.P.
Zonder bedenken taätt;e'dit eorps bij dé zw.-

;~i:~~a:oo~~~' ~=p:~!e~~~ :~~~h::
beweging was' gekomen; ook. door de overige
pers, '",' ""i;',·";· """
. Eil ehidelijk Zijn e:r' wagen' gesteld;" de
marxist WijnkOOp begOn ~r mee; Drop kwam
met zijn .;ntërpella:tiè -en Wendelaar met, zijn;
enqnête, maàr geal, 'Wbord ,'vim medelijdeIl'"
werd er gesproken' 'U-.er-"de 'W'ee::iooze 'kinde~'
ren. wien 'men de kroon ,der eer::maIheid' had i
ontnomen.

'ne werkelijke verdaëhte in: d-èze 'zaak' is
minister, GOOe,'ing, l)ètoû~d~ s~r: (tçe}\.Iiçliill~
gen) en aa.rÎ de handvan ar~ 140 W. v,' S.
toonde hij aan, dilt ~~flb_lg OP ,onwettige
wijze, de lllarechfl.uS$ee de opsppringsQevoegd-
heid had o.itnomen en dus terecht zou mosten .
staan Voor den Hoogen Raad. In allen dèele
beantwoordt het gevo.g.le systeem aan de
wijze waarop in Oostenrijk te werk gegaan
werd.
Typeerend is ondertusschen wel, dat burge-

meester Ploegmakers thans niet beter weet te
doen, dan feiten te verzamelen, die tegen de
marechaussee moeten pleiten en hiervoor wil
hij zich thans' becU~rien 'van "den man met
18 veroordeellngen" die kor' geleden door den
minister .een onbetrouwbaar getuige werd ge"
noemd.
Aan de hand van het antwoord van den

minister aan de Kamer, besprak onze hoofd-
opsteller vervolgens uitvoeng de kwestie OSS,
met al.es wat daaraan ierbonden is, herhaal-
del1jk stormaehtdg toegejuicht door de enthou-
siaste menigte om tenslotte te eindigen met
de verzekering dat 'de nationaal-sooialisten,'
wanneer ,zij $trijden voor pet .recht van bet
Nederlandsche volk, gesteund door de kracbt
van hun beginsel, alles neer zullen maaien,
wat dit recht schendt, ook wanneer zij hier"
aan zelf ten gronde souden gaan.

,Rède vanYlekka
Na de~pauze. hield G. F•.Vlekke een rede

.over, Politiek. Katho~iClsme, waarin hij, terug-
.gaand tot de ..gr4jze.ioudheid, de QIltwikkenng,
!van het Christendom tot pollti~k CIULsten-'
dq_m naging. .Reeds ,:ll, het?oude Egypte wtUl
heliAie prieste.J,'kaste, die zich.. ~ter maakt~'.:
'van het staatsapparaat, hun koning Ot>druk-
kend tot een zoon van God. Wanneer echter

het Cbrisièhdom.· naar . foreri komt, met als
grondbeginsel het ;,Geef' den Keizer wat des
~~ize:rs ~ en God; wat uod toekomt" en."Mijn
rIJk Ul" met van deze, wereld", is dit de ge-
weldigE! drljfkr.&.cht,. .ichter hét geestelijke en
moreeïé levèn van dien tijd. tri de 4e eeuw na
Christus, worden deze beginselen reeds ver-
geten, en in de Mitldtleet.wen krijgt men ten-
slotte de groote verworri'-ig door het tot zich
trekken van de wereldlijke macht door de kèr-
kelijke 'Overheden .. '

, En. toen een Savonaro1a hiertegen
waars(!huwde werd hij op den brand-
stapel ter dood gebracht, maar nu

, ,~wordt deze zelfde martelaar heilig ver-
klaard, Op dezelfde wijze worden thans
de natlonaal-soclaüsten vergutsu, aldus
Vlekke, die ervoor' waarschuwen, dat
ons land onbegrepen en onbewust in
een teestand is kome.i te ve:keeren,
waaruit slechts een godswonder het zal
kunnen opheffen.
En wanneer dan de N.s.B.-ers .strij"

den tegen de hëlsehe machten, die ons
volk bedreigen, worden zij tot'dank uit
de kerk gestooten.

Uitvoerig besprak Vlekke vervolgens hoe de
godsdienst is geworden tot een etiket, en een
middel om zich te dekken en om zich In de
macht te handhaven, om tenSlotte uiteen te
zetten, welke rol het politiek katholicisme ge-
speeld heef in Oostenrijk, Spanje, Duitsch-
land. en ook in ons Nederland, gesteund door
bladen als. "De Maásbode". De N.S.B. wil geen
antä-psplsme, doch strij~t voor het gezln als
kern van den saat, Û<>k in' Ned~rland kome
steeds hoger boven den horizon het teeken.waarin zij zullen _óverwinnen, het teeken van
he,F Nationaal-Socialisme, aldus -be~indigde
spr. zijn gloédvolle rede.

'\
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*1/0* .Beweren is
geen bewijzen I

Maar is wel g eh le k en, is wel kofI!El'Dvas t
t est a a-n, ,wat Ds. Boenders van dea Minister
van Justitie beweert'?
,Wij ontkennen met allen nadruk, dat ergens,

waar .dan ook, bewijs voor dominé's Iîchtvaar-
dige .en .krenkende beschuldigingen aan het
adres van. den Minister zou geleverd zijn; als
Ds. Boenders anders meent, zal het hem niet
lastig vallen dat voor onze lezers te demonstree-
ren, waartoe wij bern gaarne de gelegenheid zul-
len openen.

De domine in Oss, Ds. F. C. Boenders, schrijft
in het· protestantseh theologisch tijdschrift
"Onze Wachter" over de iWwestiete Oss; ~n
Eerwaarde schreef:

"Wij meenen met een kort woord over
deze zaak te kunnen volstaan. De feiten zijn
van genoegzame bekendheid. De Kamer in-
terpelleerde de Minister van Justitie wegens aau=hetiadres van den Bosschen Procureur-Ge-
zijn beleid inzake de Ossche Brigade van de neraal laat volgen' ze missen "rond'
Kon. Marechaussee. De Minister verdedigde .' .... _ . 0.. '.

zijn beleid en de heele Kamer _ behalve Laat Domme met losweg leelijke dingen van
de.N. S. B. en S. G. - slikt~ wat de .Minist~r 1 zijn m.edemenschen Uit.stroOien,laat hij be w ij-
z~Ide al bleek. reeds spoedig, dat dit beleid z e n; dat. de Minister zich ongepast door den
met te verdedigen was en al bleek zelfs, dat ." . ..
de Minister zijn wettelijke bevoegdheden Procureur-Generaal heeft laten beïnvloeden,
had overschreden. Wij rekenen het den Mi- d.w.z. met .prijsgeven van zijn zelfstaudia oor-
!lister niet te zwaar aan. Hij stond ond?r Ideel' laat hii de besch Idizi <1 0 k
Invloed van den Procureur-Generaal, die ',' u gmg w a arm a en,
het noódig vond ter wille van enkele ge- dat de Procureur-Generaal de door hem genoem-
wichtige belangen, zoowel den opperwacht- de functlonarissen desavoueerde "ter wille van
meester en de wachtmeesters, allen hulp- '" .. _ _".. .
officier van justitie, als den suhstituut-offi- enkele gewichtige belangen, laat Domme geen
der van justitie te 's-Bosch te desavoueeren. verstoppert]e spelen en zeg gen, welke die ge-
Wij re~enen den m,~chtigen bij Justitie dit wichtige belangen wel zijn, die den Procureur-
alles met sterk aan. G' I '"eneraa tegen ZIJnplicht (want dat bedoelt

Bij dit geschrijf maken wij ongaarne, maar uit Dorniné toch) deden handelen; laat hij doen
waarheidsliefde gedwongen, eenige kantteeke- b Iij ke n, in hoeverre hij terecht 'den Officier
ningen, van Justitie met de Ossche Brigade in denzelf-
Wat Ds. Boenders schreef, moet den indruk den wagen zet.

wekken, dat de Kamer, ofschoon het beleid van Laat hij ons zijn verschoonîngen sparen; laat
den Minister klaarblijkelijk niet te verdedigen hij niet schromelijke fouten en wetschennis met
was, ja zelfs bleek, dat deze zijn wettelijke be- den mantel der liefde bedekken!
voegdheden had overschreden, toch zich neer-I .Evenmin als onbedachtzaam kwaad spreken
legde bij diens antwoord DiP de interpellatie-I christelijk is, is het een ontoelaatbaar verent-
Drop. schuldigen van grove fouten en ernstige tekort-
. Als Ds. Boenders dit inderdaad bedoelt te zeg- komingen in hen, die belangrijke openbare pos-
gen, verkeert hij in dwaling, óf hij maakt de [en hekleeden.
overgroote meerderheid der Kamerleden, de Maar het zou allerergst en een Dienaar des
heeren de Geer, Wendelaar, Joekes en Drop op Woords geheelonwaardig zijn, onder den man-
de eerste plaats, tot lafhartige plichtverzakers tel der christelijke liefde zijn naasten ten on-
en onwaarachtige, 'verachtelijke Iieden h rechte van kwaad te betichten!
Waar de algemeene indruk hij de Interpella-.'

tie-Drop in de Kamer - blijkens het verslag .------------
van het verhandelde in de Handelingen - n'en
, déplaise N. S. B. en S. G., was, dat de Minister
er wel in was geslaagd zijn beleid te verdedi-
gen, en zeker nietwas komen vast. te staan, dat
hij ziju wettelijke' bevoegdheden had overschre-
den, houden wij het er liever voor, dat de Ka-
mer niets slikte, en Ds. Boenders zich vergist.
Drukte deze zich misschien weinig gelukkig

I nit en bedoelde .Zijn Eerwaarde. te zeggen, dat
eerst na de interpellatie-Drop' een en ander zou
.gebleken zijl'1~is het. dan niet-wat te vroeg ver-
.wijt~ntot de Ka~er te richten, als hij doel, waar
'deze immers-nog over het.enquête-voorstel Wen-
delaar te beslissen' krijgt?

Maar het is met die beweringen van Ds. Boen-
ders als met de insinuaties, die Zijn Eerwaarde
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Bij het vierjarrq bestaan van Zwart Front
richt men onwillekeurig zijn blik op het ver-
leden. Eendeels om den doorlocpen weg na te
gaan. Anderdeels om het ontstaan, den oor·
sprong' der Organisatie, in de herinnering terug
te roepen. Over de geschiedenis van het Neder-
landsch Nationalisrne - geschledenis, die reeds
anno 1922, in December, aanvangt - zoude
een lijvig boekdeel te schrijven zijn.
Vooral voor een !Strijder VIOO !het eerste uur, die,
als ondergeteekende, de verschillende stadia der
ontwikkeli11lg van den beginne af heeft meege-
maakt, is de verleiding om in historische bespie-
gelingen te vervallen, groot.
Doch rn.i. moet men haar weerstaan. Niet het
verléden boezemt ons belang in, doch de toe-
komst, Wij zijn geen geschiedsCihrijvers of his-
torische.navorsch~3 ert dit blad is niet bestemd
voor studies over hetgeen was, hoe interessant
dit, èn op zichzelf èn als wortel van het heden-
daagsche, ook moge wezen. Op zijn plaats amt
ik hier enkel een terugblik, die onmiddellijk ver·
band houdt met de positie, die wij thans it1lne·
men. Als uitvats-basis voor onzen verderee op-
marsch naar een hernieuwd Nederland.

terugblik
Zwart Front ontstond uit de schipbreuk van
den Alg. Ned. Fase. Bond. mitsgaders ..Corpo-
ratleve Concentratie", die harerzijds bet aanzijn
hadden erlangd door afscheiding uit den
ouden ..Fascisten-Bond ..De Bezem" ". De-'
ze laatste, alsook, ofschoon met mlnder belder
besef, de A. N. F. B. vertegenwoordigde, het-
geen men mag noemen "de Oude Beweging",
die op strikt Nederlandsch-Nationaal standpunt
stond.
In tegenstelling met het toen, anoo 1933, voor
het eerst in den lande hoog-oplaaiend Nationaai-
Socialisme, waarbij de pan-Germaansche ge-
zindheid een, hier grootere en daar kleinere -
al naar gelang van organisatie -, rol speelde.
Het ZUidelijke deel der A. N. F. B.
werkte voort en stelde zich onder Ielding van
ARNOLD MEIJER. De nieuwe Leider had zich
tot dien nog maar weinig' met politiek bemoeid
en ni'et meer dan- zijdelings deel genomen aan
de gebeurtenissen. Nu veranderde dit. In zijn
vaste band nam de organisatie een nieuwen vorm
en een nieuwe marchrîchtlng aan en hij zelf onto
wikkelde zich in een minimum van tijd, tot den
all-round Aanvoerder, als hoeidarngwij hem ken-
nen, Onder den naam "Zwart Front" kreeg de
beweging nieuw leven,
Vete ontmoedigden vatten nieuwe hoop. Men
voelde, den Leider gevonden te hebben, die op·
gewassen zou zijn tegen de zware taak van het
Leiderschap. En ook de twij,felachti~en be·
speurden dra, boe Rechtvaardigheid, wijs Beleid
en onverzettelijke wilskracht thans het roer in

I handen hadden.
De strijd viel dubbel zwaar, omdat anno ,1934
de N~S. B. hoogtij vierde. Menigeen let nu een·
maal mlnder op de voorgestane beginselen dan
op het uiterlijk succes, De uitmuntend gefinan·
cierde N. S. B. overschaduwde tijden lang -
1934 tot voorjaar 1937 - het zooveel beschei-
dener Zwarte Front.
Doch ARNOLD MEIJER en zijn kleinen - aan·
vankelijk zêér kleinen - aanhang, hielden vol.
Innerlijk sterk door de wetenschap van de voor·
treffelijkheid hunner beginselen, zetten Leider
en volgelingen den strijd tegen alles en iedereen
door, zonder ooit ook maar een duimbreed af
te wijken van het richtsnoer der beginselen. In
volkomen oprechtheid wees de Leider alle tran-
sigatie áf, om het Doel hoog te houden en het
hart eerlijk.
Die beginselen, ónze beginselen, zijn neerge-
legd in "Wat wil Zwart Front". Zij vormen een
gesloten, wèl·doordacht geheel, dat de Leider,
eens voor at, bij den aanvang opgesteld heeft.
Het heeft geen zin, ze hier te noemen, want wij

ren weg te sturen. Voor den vorm - want moo
kan toch moeilijk ópenlij,k gaan zeggen: joden
zijn onstraïbaar - verklaart men !hem dan on-
toerekeningsvatbaar en realiseert alle gevolgen
van dien: het doorntje i'S weer ui1getrokkCA.
Een paar 'kranten' protesteeren. Zeker. Doch
enkel "Zwart Front" heeft de zaak bij den wa·
ren naam genoemd. Daarom vinden de aanhars-
gers der bestaande orde - ook de bladen, die
protesteerden -, dat "Zwart Front" een soort
struikroover is. En dat zijn wij ook. Wij schuilen
in het kreupelhout dezer rotte maatschappij en
slaan alarm, als een jood weerlooze fabrleks-
meisjes misbruikt. Slechte, gemeene kerels zijn
wij, die niet willen begrijpen, dat aan het uit-
verkoren Volk van Israël, álles geoorlooîd is.
Dus zéker het zich vergrijpen aan Nederland.sche
vrouwen. Hoe durven wij? Staat niet in den
Talmud, dat der joden God Jahwe dáárom de
Goyim - dit zijn wij, de niet-joden - in men-
schenGEDAANTE geschapen heeft, opdat het
Uitverkoren Volk zich niet door dieren behoeft
te laten bedienen?
Maar dieren zijn wij en juda: te bedienen is het
eenig doel van ons bestaan. Volgens den Tal·
mud. En dat is een heilig boek der joden.
Als een jood iets wenscht - bijv.: tot Neder-
lander genaturaliseerd worden - en zoo een
Goy, zoo een dler-tn-menscbeegedaaate, aan
hetwelk slechts de taak van den jood te dienen
is opgelegd, zich verweet tot een verzet daar-
:tege'n, wat doet men dan met hem ? Natuurlijk
wat voor opstandige lijfeigenen past: gevangen
zetten. Onder dezen Joden gezichtshoek bezien,
zit ARNOLD MEIJER volkomen terecht in de
least.
Hij was een doom in het oog van Juda !
En hij is het nóg. Wij zijn het allen. Voor ons,
Zwart Fronters, bestaat geen recht onder dit
regime, omdat wij: het aantasten in zijn wortel:
juda.
Toch treden wij de toekomst blijmoedig tege-
moet. Wij weten: ons Beginsel zal eens zege-
vieren. Wat deert het ons, of inJtusschen smaad,
haat en hoon ons deel zijn?
Eens komt de tijd, waarin Neerlaud's rozen voor
ons Nederlanders, zullen bloeien. ARNOLD
MEIJER's martelaarskroon is de voortooper van
een lauwerkrans. Onder ZIJN teeken zal Neder-
land herlev.en, rood, jood en goud ten spijt.

DR. ALFRED A. HAIGHTON

aüen kennen ze; maar het is geen overbodigheid,
ze even te vergelijken, met wat elders was en
is.
Inmenig opzicht mag Zwart Front de geestelijke
erfgenaam van de Oude Beweging heeten. In
de eerste plaats op hetstuk van zuiver Neder-
landsch Nationallsme. Zonder overdrijving kun-
nen wij. ons de éénige Volks·Beweging noemen,
die inderdaad een zuiver Nederlandsch Nationa-
lisme voorstaat.
Zonder de minste Arische, Nordische of we!ke
andere, aan het gedachten·arsenaal van de Duit-
sche Nazi's ontleende, ras-manie heeft de Leider
echter van den aanvang de yinger gelegd op de
eigenlijke ziektekiem, waardoor ~t lijden van
Neerland's Volk in den diepsten grond veroor·
zaakt wordt, namelijk: het jodendom. Dit is een
der punten, waarin de Zwart Front·ideologie
zich van die der Oude Beweging onderscheidt.
Merkwaardig,erwijze iis bet óók een der punten-
van-verschil met de N. S. B., althans tot voor
kort, zegge October vorig jtiar. Want MUS-
SERT\~ "Nationaal·SocialiSlltlc" was, gek ge-
noeg, NIET anti-semitisch, ofschoon anti-semi-
tisme de kern is van het Nationaal Socialistische
gedachten-stelsel. Ons verzet ~egen juda, niet:
zoozeer anti-semltlsme als antt-judaisme, kant
zich tegen den joód op grond van diet1JSschade-
Iijkheid voor Nederland et1 gaat uèt van zuiver-
Nederlandschs beweegredenen.
Wij wenschen niet, dat de Joden de gelegen~
heid geboden wordt. gezag te voeren over het
land en volk. waaraan zij nu eenmaal vreemd zijn.
Zwart Front was, ils en blij,ft Nationaal, Sociaal
en Christelij;k. Met alle respect voor het werk
van anderen, staat bij ons NEDERLAND voorop,
Het andere en oudere internationalil&me der roo-
den wijzen wij natuurlijk even stellig van de
hand, Wij zijn "socialisten", zoo men wil, in
DIEN zin, dat wij een rechtvaardige, allet1lvolks-
genooten werk en brood verschaffende, levende
rnaaüschappelijke ordening nastreven, maar wij.
willen deze èn Nationaal èn WERKELIJK allen
omvattend, dus niet enkel de leden van één be-
paalde klasse, zooals het MARXisme bedoelt.
In het Chrtstendom zien wij de geestelijke basis
van ons geheele Volksbestaan, ook voor hèn,
die tot geen kerkgenootschap behooren. Onze
cultuur is zonder Chrtstendom ondenkbaar en
zoude door eene vernietiging van het Christen·
dom onherroepelijk te gronde gaan. Rood atlhe·
Isme en bruin nieuw·heidendom wijzen wij dd-
halve beiden even beslist af.
Sterk door deze onaanvechtbare beginselen, is
ZWI3r.t Front !Mei 1934 den strijd begonnen4
Sterk uit dien hoofde !>raveerden ARNOLD
MEIJER en zijn volgelingen, anno 1936; de po-
gingen tot onderdrukking door het régime, dat,
tegen alle Recht en Redelijkheid in, jood MANN·
HEIMER tot Nederlaoder naturaltseerde in Hag·
ranten strijd met die beginselen. Ontembaar door
de kracht van die verheven beginselen, trotseert
onze- Leider thans de ellende van de gevan-
genschap.

den blik Voorwaarts
Er bloeien geen rozen op het pad van wie zijn
Volk in waarheid dient. Rozen zijn voor de
MANNHEIMER's, COLIJN's, VAN SCHAIK~s,
ZWANENBERG's, KOOS VORRINK's en verde·
re ,,kopstukken" van het régime. Rozen worden
gekweekt en duur verkocht voor wie aan juda
het hof maakt en Nederland te grabbelen gooit.
Er zitten wel eools doorntjes aan die rozen. Maar
wat dan nog? Zoo'n doorntje trekken dan de
vriendjes weer uit het vleesch.
Als een jood zich aan zijn, aan hem overgele-
verde, Iabrieks-slavinnetjes vergrijpt, blijft hij
eerst jaren lang buiten schot. Indien dan het
roosje hem tem 'Slotte met een zij.ner doorntjes
steekt in de gedaante van een strafvervolging
door de plaatselijke marechaussee, haast het
régime zich, zulke overijverige politie-ambtena-



Oss en steeds weer Oss.
__ -OeO---

De jachthonden.
Er wordt aldoor nog maar ge-oss-t, Als

(je jachthonden' prooi menen te ruiken,
drijft een oer-instinct ze onweerstaanbaar
aan.
Waren er niet een paar pastoors in de

affaire genoemd, lag Oss in Groningen
of Drente, heette de minister van Justitie
Oud of Wendelaar in plaats van Goseling,
uien was nooit aan dit heibeltje begonnen.
11aar de jachthonden roken de paapse

haas en het politleke konijntje. En dies
repten ze zlch en renden.
Twee geestelijken. En dan de Katho-

lieke minister van Justitie onmogelijk
gemaakt, een blamage voor de R. K.
Staatspartij, voor heel het Nederlandse
Ka;fJholicis.me. Wat een perspectief. Om
van te. -watertanden.
En toen ging het er om welke van de

meute het .wild. ZQU leggen. 't Werd een
wedstrijd.

De' ras-brakken van Mussert, de poin-
ters van de Telegraaf, de felle voshonden
van Het Volle, de setters van de Nieuwe
Rott.erd,ammer, de terreur van Kersten en
de Russische wolfshonden van David
Wijnkoop, heel de kennel werd el' op los
gelaten.
Blaffend en huilend stoot de troep er

op af. 0 •• maarving konijn noch haas.
.Omdat ze er niet zijn, zoo maakte Mr.

Goseling, die secuur 't terrein verkend
had, de jagers duidelijk. Maar ze geloof-
den 't niet en zetten de jacht VÖOl't met
verdubbelde energie.

ALs uien nu maar lets, hoe w.einig ook,
kon vinden. Rost van Tonningen en De
Telegraaf ZOUden 't dan welopblazen tot
een schandaal van groot formaat, experts
als ze zijn ill de kunst 0111 van muggen
olifanwl,\ te maken en virtuoaen op 't punt
van bombarie en sensatie.
l;edêrheeft zijn eigen reden om ~tzo te

willen. .
Kersten grijpt gretig elk middel aan om

in . ,,'t oude Geuzenland" 't papendom te
helpen verdelgen.
De Telegraaf aast (Jp sensatie, om wille

van 't smeer natuurlijk, en haar "neutra=
lÎteW' is van de soort die zich best ver-
draagt met een flinke portie anti-papisme.
De N. notteräammer, van zijn geboorte

~f stoer arrti-clertkaal in merg en been,
kon de Roomsoen nooit zettoen en het wel-
varen van de R.K.S.P. is een nagel aan
haar doodsktst.
Mussen poseert als "zuiveraar" der

publieke zeden en loopt vrolijk mee met 't
vermaledtlde demo-liberalisme als 't gaat
om, een scheldpartijtje tegen 't "politieke
katholicisme" en de "Staatsgreeppartij".
.Doe,t dan zelfs zijn best om de rode
am-band te overschreeuwen, trots ·de
grote trom van David WijnkOOp en de
scheepsroeper van Lou' de Visser.
Minister Goseling heeft de boeken open

,!elegd. Er was geen fraude. Behalve ons
aller vriend Kersten en Musserts "slag-
zwaard" Rost van Tonningen, was ieder-
ee,n -bevredigd.
. Er was niets!
De jacht leverde niet meer op dan een

dooie mus,
Maar met zo'n échec zouden het prestige

van De Telegraaf en de waardigheid van
de Nw. Rotterdammer een deuk . krijgen
en men was dus aan zich zelf wel ver-
plicht, met collega Rost, Het volk en De
Tribune, het kabaal voort te zetten.
Wilde men voor zijn lezers geen figuur

slaan; dan moest men enige satisractie
hebben.

ZÓ moçht 't niet aflopen.
En dies. beïnvloedde men Mr. Wendelaar,

.die na Goselings rede tot de uitgesproken
tevreden gestelden had behoord, om des-
niettemin een parlementaire enquête aan
.te vragen.

De liberale lelder leende zich inderdaad
voor die rol. En 't was· aandoenelijk de
kinderlijke vreugde van de brave Tele-
graaf te zien, toefl meteen de verdrukte
maréchaussées ook nog in beroep gingen.
Nu liep 't zaakje weer naar wens: een

enquête en een behandeling voor 't amb-
tenarengerecht!
Wat zou dàt nog een opzien baren. En

intussen maar artikelen lanceren over de
vermeende Osse ongerechtigheid.' Een
aparte dagelijkse rubriek over Oss met
geraffineerd insinuerende titels in koeten
van letters.
't Publ'ek is ZO. vatbaar voor dergelijke

suggesties en 't gnuift in een chronique
scandaleuse.

Zo werd de zaak weel' op gang gebracht.
Die enquête is een trouvaille geweest,

<een lumineus idéetje in zijn soort.
Wordt 't verzoek van de hand gewezen

door de rechtse Kamerminderheid dan
kan men 't uitbazuinen, dat "ze" dat
onderzoek dan toch maar niet hebben
aangedurfd, omdat "ze" wel weten wat er
voor de dag zou zijn gekomen en dat de
Telegraaf en de man met de wolfsangel
dus wel degelijk gelijk hadden,
Wat een pracht van een materie voor

allerlei verdachtmaking. Voor de liefheb-
bers om er in te zwelgen.
Wordt daarentegen de enquête toege-

staan en blijft 't bij de dooie mus zonder
de paapse haas of 't politleke konijn, dan
zal 't heten, eerst: dat dus de rechtsen
zèlf ook niet tevreden waren met Gose-
lings verklaringen, anders zouden ze im-
mers geen enquête hebben toegestaan. En
later als men voor de dooie mus staat, zal
men ontdekken, dat het onderzoek eigen-
lijk niet goed is geweest. Dat er onvolle-
dige getuigenissen zijn afgelegd, dat men
belangrijke getuigen niet gehoord heeft,
dat de ·mensen in Oss niet durven te
praten en wat dies meer zij .
Wie meent, dat de taak uit zou zijn als

de enquête werd toegestaan en geen po-
sitief resultaat opleverde, kent Rost en
De Telegraaf en hun geestverwanten niet.
Zit de Kamer nv in een moeilijk parket?
Ik stel me voor, dat de heren van de

lawaai-makende pers vast overtuigd zijn,
dat de enquête wordt afgewezen en" ..•
dat ze daar ook op rekenen. Dat ze dit
juist willen én wensen,
Zit de Kamel' daarom. in een moeIlijk

parket?
Naar onze bescheiden mening geenszins.

't Zou jammer, doodjammer zijn als men
zich door 't kabaal en de letters in koeien-
formaat ook maar voor een millimeter liet
intimideren.
Een enquête ware te veel eer voor het

tumult"
AIs de heren 'Van links nog meer willen

weten, kunnen ze vragen en interpel-
leeren.
En verder store men zich niet aan 't

gebas.
Maar. . .. wanneer zal de justitie de

scribenten eens bij de kraag pakken, die
de vrijheid van drukpers schandelijk en
schaamteloos misbruiken om eerzame
staatsbutgers te bekladden? Hoe lang kan
in ons land zo'n giftige leugen- en laster-
campagne nog ongestraft bedreven
worden?
Waarom wordt een krant niet verplicht

een onterende re.<;chuldiging of verdacht-
making te betr;ijzen of te herroepen, ook
in koeien van letters, op de voorpagina?
Wie zo een paar keer aan de kaak was

gesteld, zou allicht een strenger wachter
bij zijn vulpen zetten.
Men zal een zeker journaille mores

moeten leren, weet iets van 't oude fatsoen
moeten bijbrengen. Hoe eer hoe beter.
Wie is nog veilig voor de vergiftigde

pijlen van deze jagers op politiek wild'?
.Rost van Tonningen maakt nu een

tournee door 't land met 't onderwerp:
Oss! .
Hij zal ons volk eens voorlichten over

de betekenis van 't wereldschokkende ge-
.beuren te Oss.

Wanneer komt Oss in de bioscoop? I
Dit soort bombarie-reclame is van de

N.S.B. erg begrijpelijk. I
Waar Zou de "beweging" arrders van

teven, als 't niet was van dergelijk opge-
blazen relletjes. Musserf heeft niets in
zijn mars wat ons volk nog ernstig in-
teresseert. De "beweging" laat 90 procent
van ons volk siberlsch koud.
Mussert en zijn staf zijn velen een dank-

baar onderwerp voor goed geslaagde mop-
pen geworden.
Nu speculeert men, precies lijk sommige

organen van 't' tienmaal veroordeelde
demo-Itberaltsme, op de sensatie-zucht
van 't geachte publiek. Dus maakte Mus-

. sert zich van 't geval' Oss meester en
zendt hij zijn onderdanige dienaren den
boer op om uit 't relletje voor zijn hulpbe-
hoevende ,;beweging" zoveel mogelijk
munt te slaan.
Maar waarom dulden we een dergelijke

vergiftiging, opzettelijk en doelbewust in-
gezet, van onzen volksgeest?

Waarom zien we lijdzaam toe bij een
dergelijke perfede gazangsondermijntng?
Als Oss ons iets gei eerd heeft dan is 't

wel dit: aan ultspatt+ngen in woord en
geschrift moet in 't r gemeen belang paal
en perk worden gesL 1.
Als 'wij onze vrijhete niet fatsoenlijk

weten te gebruiken, z;J n we ze niet waard.
TENAX.



Oss: voor de finish

"Drie mogelijkheden zien wij In de eerste
plaats deze, dat de heer Wendeiaar of een ander Z onderling is in dit verband de hou-
lid der Kamer nadere vragen stelt. Vragen, die ding, die het socialistische "Volk" ten
zeer nauwkeurig alle nog in het duister ge-
bleven punten aanroeren. aanzien van de enquête inneemt.
Zou het antwoord op deze vragen onverhoopt Wat weet het "Volk"? Het weet zich, zoo

onbevredigend zijn, dan kan altijd nog van de verklaart het, "van ieder anti-papisme
tweede mogelfis.neid, een hernieuwde interpel- vrij". Maar toch meent het dit anti-papis-
latie, gebruik worden gemaakt.
En in de derde plaats zien wij als derde mo- me tot een beslissenden factor in deze zaak

gelijkheid _ die ons trouwens het liefst zou te moeten verheffen. Het blad wenscht
·zUn_ dat de Regeering komt met een zelfstan- n.l., dat de katholieken in de Kamer niet
dige nota, waarin alle punten, die met serieuze _ zooals het, wel ten onrechte, vreest _ de
bedoelingen naar voren zijn gebracht, stuk voor . te II t· Rost
stuk worden behandeld." m rpe a ie-aanvrage- ,maar het en-

D .. t J t·t·· , ==============================e mims er van us 1 ie, die de eerste
maal de Kamer met zóó bekwamen spoed
tegemoe-t kwam, dat sommige kamerleden
hem niet konden bijhouden, zal rook in
tweede instantie, indien de Kamer dat
blijkt te wenschen, niet in gebreke blijven;
wij wanhopen er niet aan, dat dan opnieuw
de behandeling zal eindigen in een atmos-
reer van; serene zakelijkheid"

Polemische varia

De Ossche affaire nadert, na al de
metamorphosen, die zij heeft onder-,
gaan, haar slotphase. Of beter: haar

slotphasen in het meervoud, want op drie
tafels zal zij min of meer gelijktijdig ver-
schijnen.

Het eerste aan bod is wellicht de straf-
rechter, die zal hebben te oordeelen over
de rechtsvervolging, tegen den heer Rost
van Tonningen ingesteld wegens een arti-
kel in het Nationale Dagblad van 13 April.
Deze vervolging betreft niet beleedi-

ging, zooals hier en daar in de pers
werd gezegd, maar smaadschrift. Dit is
vooral van belang, omdat nu de heer Rost
van Tonningen kan worden toegelaten om
het bewijs te leveren van de waarheid van
zijn aantijging, die hierop neerkwam, dat de
Mtnister van Justitie in de Ossche zaak zou
zijn opgetreden met het doel twee katho-
lieke geestelijken te vrijwaren voor rechts-
vervolging.
De tweede tafel, waarop de Ossche af-

faire zal verschijnen, is die van het ambte-
narengerecht, dat zich zal kunnen verdie-
pen in de vragen van overschrijding van
bevoegdheid of misbruik van bevoegdheid.
die door de betrokken onderofficiererl der
marechaussee :i'ijn ingebracht.

Maar reeds tevoren zal de Tweede Ka-
mer waarschijnlijk beslissen over 'n
Interpellatie-aanvrage van den heer

Rost van Tonningen en 'n enquête-voorstel
van den heer Wendelaar. Indien wij ons
aan een horoscoop zouden wagen, zou die
voor beiden niet zeer gunstig zijn. De inter-
pellatie-aanvrage van den heer Rost is op
zichzelf redelijker dan het enquête-voorstel
van den heer Wendelaar; maar de groepen
in de Kamer, die voor de enquête gepor-
teerd zijn, zullen het gras niet gaarne voor
huh voeten laten wegmaaien, terwijl er
ook zijn, die weinig bezwaren hebben tegen
de interpellatie, maar vele tegen den inter-
pellant.
'Zou de interpellatie geweigerd worden,

en wordt daarna het enquête-voorstel op
zijn eigen mérites beoordeeld, dan maakt
het o.i. weinig kans.
Zal de, Kamer dus over de Ossche zaak

niet meer spreken? Wij achten het tegen-
deel waarschijnlijker en verscheidene wegen
staan daartoe open. De Chr. Hist. "Neder-
lander", die een hernieuwde behandeling
zeer gewensent acht, zag er drie.

Intusschen hebben de perspolemieken
geen rust gekend. De laatste beschouwm-

. gen van onzen Haagschen Briefschrijver
hebben zelfs een kleinen storm ontketend,
Zijn scherpe analyse van het enquête-voor-
stel en zijn conclusie, dat de Ossche zaak
dood is, deed sommige stokers reeds van
den "doofpot" roepen. Die "doofpot" is in-
derdaad de eenige verklaring, die zij kim-
nen voorwenden, wanneer hun vermeende
fákkel als een nachtkaars uitgaat.
Het is niet onze taak, in naam van onzen

Haagschen medewerker verweer te voeren,
Eén enkele opmerking willen 'wij echter
maken. Onze Haagsche briefschrijver heeft
zich ertegen gekeerd, dat de pers op de
Kamerzetels gaat zitten. Hij heeft betoogd,
dat er in de Kamer zelf niets gebeurd is,
dat aanleiding geeft, om den minister een-
voudig te negeeren en een enquête te gaan
houden. Het laatste, wat de Kamer gedaan
heeft, was zich bevredigd verklaren; kan
zij nu, omdat eenige dagbladen zich onbe-
vredigd toonen, ineens de houding aanne-
men, dat de minister háár geen voldoening
geschonken heeft?

"Na 7 April, _ zoo schreef hij _ datum waar-
op de Kamer den minister dank zegde voor de
gegeven inlichtingen, is er in de staatsrechte- I
lijke sfeer niets geschied, dat de noodzakelijk- I
heid van een parlementaire enquête heeft aan-
getoond; sterker nog, in die sfeer is er abso- I

luut niets gebeurd. Het ware een omkeermg van
alle verhoudingen en 'een blijk van volstrekt
wantrouwen, wanneer de Kamer achter den
rug van den minister om _' die feitelijk nog
altijd meenen mag, dat de Kamer volmaakt te-
vreden is, zoowel over de gegeven feitelijke in-
Hchtingen als over het gevoerde beleid _ eenige
onder deze bewindsmannen ,of ,onder een Zijner
ambtsgenooten ressorteerende ambtenaren aan
een verhoor zou gaan onderwerpen, Ik bepleit
voor leden der Volksvertegenwoordiging volstrekt
geen onaandoenlijkheid tegenover hetgeen de
kranten .schrüven, maar ik kom met nadruk op
tegen een methode, die .anonymi op den zetel van
Kamerlegen ZOJ,l,ga,an plaatsen. I~er op zijn

Dit betoog is volkomen sluitend. Er ligt
noch een aantasting in van het aanzien der
pers - waarop wij even naijverig zijn all?
wie dan ook - noch een pleidooi voor doove
Kamerleden. Er wordt slechts gevorderd,
dat zij hun informaties zelf gebruiken in
het kader van het parlementaire systeem.

Maal' wat zegt de N.R.Crt. ervan? "Het
parlement als struisvogel!" En de "Avond-j ========_=========
post" voegt daaraan toe, dat een groot de:11 QUête-voorstel-Wendelaar
der Roomsche pers de kluts volledig kwijt En d t i d den:
is en betoogt: ' a op eze gron en.

"Het is alleszins begrijpelijk, dat in het ka-
tholieke kamp verontwaardiging heerscht over
de Wijze,waarop hier en daar over de zaak-Oss
is geschreven. De priesterjacht, die sommigen
aan deze kwestie hebben verbonden, stuit ook
ons tegen de borst. Wij weten ons van ieder anti-
papisme vrij. Maar juist daaraan ontleenen wij I

het recht om de katholieken, uit een oogpunt
van algemeen belang, met nadruk te waarschu-
Wen tegen het volgen van een gedragslijn, die
Zich uiteindelijk tegen hen zelf moet keeren.
Want er sluimert in ons volk _ en de katho-

lieken weten dat zelf ook wel! _ nog altijd een
sterk stuk anti-papisme. Het is daarop, dat de
N.S.B. in deze heele zaak speculeert. Men onder-
Schatte de kracht dezer gevoelens niet; zij kun-
nen plotseling hoog en gevaarlijk oplaaien. Wan-
neer "De Tijd" de enquête-aanvrage dan ook
beschouwt als een "politieke manoeuvre", wan-
neer "De Maasbode" spreekt van een "hopelOOSj
opgeblazen" affaire, ja zelfs een onderzoek ver-
langt naar de bronnen, waaruit de pers haar
Voorlichting putte, dan spelen deze bladen met
vuur,
Psychelogisch moge deze afwerende reactie der

katholieken verklaarbaar zijn, verstandelijk be-
Schouwd lijkt zij ons ten eenen male kortzichtig
en verwerpelijk, Over Oss schijne het licht der
Volleopenbaarheid en het zou deugd doen, in-
dien dit kon geschieden met de actieve mede-
werking van ons katholiek volksdeel."

eigen plaats, ieder met zijn eigen verantwoorde-
Iijkhetd. De krant kan verslaggevers en foto-
graven naar Oss zenden, zooveel zij wil; het
Parlement stelt zelf vast, wat het in's lands be-
lang noodig acht",

"Het toppunt is toch eigenlijk dat stukje in
De Tijd, waarin "ijskoud" wordt beweerd, da,t
het parlement, de volksvertegenwoordiging, zich
niets behoeft aan te trekken van hetgeen er
buiten dat parlement, in de pers, in het volk,
in het land, in de publieke opinie, gebeurt."

Dit is Ofwelopzettelijk misverstaan of
de Ossche zaak heeft het onderscheidings-
vermogen onzer liberale collega's ernstig
aangetast. Wat wij in elk geval kwijt zijn
is niet de kluts, maar de illusie van objec-
tiviteit der liberale pers. Mogen wij er nog
eens aan herinneren, dat géén van deze
bladen, die zich zoo tuk op feiten voordoen
éénige notitie heeft genomen van onze fei-
ten- en cijfers-publtcatie over de rol, die
de burgemeester en de gemeente-politie in
de befaamde Ossche "schoonmaak" hebben
gespeeld?

De "Avondpost" heeft dezer dagen te-
gen ons ook een verwijt van gebrek-
kig rechtsbewustzijn gericht, omdat

wij in een redactioneele beschouwing over
het enquête-voorstel geschreven hadden.
dat wij ons in elk geval zouden verheu-
gen over het einde van deze opgeblazen af-
faire, waarin nu al weken lang de hoogste
landsbelangen op de knoopen van een'
wachtmeestersuniform worden afgeteld.
"Het gaat om het recht", roept de "Avond-
post" ons hierop pathetisch toe. Maar het
liberale blad verklaart intusschen in zijn
ochtendblad van 6 Mei dat "het hiel' vol-
gens ons een geschil van beleid is". Maar
dan zou het toch mèt ons moeten betreu-
ren, dat dit "geschil van beleid" inzake de
overplaatsing van eenige politie-ambtena-
ren door een perscampagne zonder gelijke
het land op haren en snaren heeft gezet en
golven van anti-papisme heeft opgezweept,

zullen steunen

Wij hebben dit merkwaardige betoog vrij-
wel volledig geciteerd, omdat het karakte-
ristiek is voor een politieke denkfout. De
katholieken kunnen van meening zijn, dat
de enquête zakelijk ongegrond is; zij kun-
nen van meening zijn, dat het gebruik van
zulk een middel een parlementair mon-
strum is en een schade voor het stelsel; zij
kunnen van meening zijn, dat' het een on-
gemotiveerde ulting van wantrouwen is iiJ
den minister van justitie; toch moeten zij
naar de meening van het "Volk" vóór de
enquête stemmen, omdat .. ,. een andere
houding het anti-papisme zou kunnen be·
vorderen. Hier worden de katholieke parle-
mentsleden dus vermaand, hun politiek in-
zicht ondergeschikt te maken aan vrees
voor anti-papisme. '
Zij zullen dat echter niet doen, evenmin

als de katholieke Minister van Justitie,
toen hij in de Ossche misstanden in-
greep, zich liet weerhouden door de ver-
wachting, dat - daarvoor was geen groote
profetische gave noodig - hieruit een
anti-papistisch relletje zou ontstaan. I

De vermaning van het "Volk" maakt het
anti-papisme tot een postulaat der poli-
tiek, dat de katholieken niet kunnen er-
kennen.



INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordzng van de redactie

het Handelsblad, maar de geest van het li-I
oerahsme staat zoo ver af van de echte
vrijheid (de gebonden bandelooshe.d) .zoo- I
als enkele hunner beste vertegenwoordigers
die zagen. de levens- en wereldbeschouwing
van den gemiddelden Iiberaal verschilt zoo
hemelsbreed van die van den Katholiek, I
die aan vaststaande, onverander.tjke levens-I
beginselen gelooft, aan God en de door Hèm
gewilde orde zooals eel?- onfeilbaar Kerkelijk
Leergezag (onoegrtjpelljk voor den liberaal,
die Elechts zlfn inhoudloos dogma van "vnJ-
heid" belijdt), hem die in openbaring en
overlevenne doet kennen, dat van samoen-
gaan en samenwerken niet dan incidenteel
sprake kan zijn. Zeker, gaarne zien wij .sa-
merrwerking tusscnen Kathol:elt en met-
Katholiek ten bate van ons vaderland, Om-
dat de waarheid tenslotte is één en onver-
deeld, zal dat samengaan dikwijls mogelijk
zijn, maar heel dikwij:s ook met. Dit komt
door verschil in levensbeginsel en ook",
door de wijze waarop men in het Iinksche
kamp, van liberaal tot socialist, 011S Ka-
tholieken hoont en misverstaat,
ad, 3. Dacht Prof de Vries nu heusen

met een enquête ook maar iets in de goede
richting te verbeteren? Tussohen haakjes,
welke feiten hebben den geectverwanr van
Prof. de Vries, den hee r Wendelaar aanlei-
ding gegeven zijn voorstel tot het houden
van een enquête in te dienen en door welke
feiten 1S hij. die eerst sprak van een relletje
en die zich na de interpellatie-Drop uiter-
mate voldaan toonde. er toe gekomen dit
I,'elletje op te blazen?
ad. 4. Een anti-papist. iemand die de

"RoolllSooen" tracht dwars te zitten, <he
den laster' niet schroomt, die een Katlholiek
candidaat niet benoemt omdat hij

I .,ROOlllSCh"is enz-, is Prof. de Vries wis en
'waarachtig niet En indien ik ook maar
I even den indruk mocht hebben gewekt. hem
. daarvan te verdenken. dan mijn honderd-

ad. 1. Ik wist inderdaad niet dat Prof. vcudige verontschuldiging. Ik heb Prof.
de Vries doopEgezind is of is geworden, Moet de Vries nooit persoonlijk ontmoet, ken I
ik VOOrdeze. mijne vergissing, mijn verent- hem alleen uit Zijn geschrrîten, waarin ik
schuldiging aanbieden? Zeker met nu mijn nimmor iets kwaadaardigs aan het adres der
opponent een liberaal 1s, die vrij staat te- Katholieken heb bespeurd, Ik antwoord
genover elke religie en die wenmin als ik Prof. ct. V. met den schrijver over Oss in
h,"t é€n beleedigmg acht, indien iemand te- het zoo juist verschenen maandblad der
reent of ten onrechte voor Katholiei;: of R. K. Staatspartij (bI 84 van 30 AprH '38):
Jood wordt "uitgemaakt". "Van opzettelijk en bewust anti-papisme
ad. 2. Tja, waren alle liberalen liberaal verdenken wij den SChrijver (in De Avond- !

als Thorbecke!! Eén voorbeeld. Thûrbecke post), op de allerlaatste plaats. Maar ZOU I'
ZQIU ongetwijfeld het reent der ouders om het, ongewild en onbewust. ook bij hem nog
hun kinderen die opvoeding te geven, welke een rol spelen? Hoe anders.,. te verklaren,
zij, de ouders, het meest dienstbaar achten de krochtigste steun aan het exoroitante
aan het tijdelijk en eeuwig welzijn van hun denkbeeld eener parlementaire enquête!"
eigen kind, heboen erkend, Dus vrijheid, dus Prof de Vries is slachtoffer van de Os-
bijzonder onderwijs. De Hberalen mtusschen sehe Aprilbeweging, Zooals de abonnés van
wensenen openbaar - dat noemen zij neu- Telegraaf, N.R.C. en andere bladen is hij
traal - onderwijs en onze bijzondere scno- onder den indruk gekomen van de lawine
l€n worden voor secte scholen uitgekreten. van verdachtmakingen, welke over den
waardoor verdeeldheid wordt gezaaid . "Roomschen" minister is uitgestort, Laat
Ik weet het wel, niet alle liberalen zijn Prof. d. VI'. eens zooals ik een tiental van

zooals de N.R.Ort. en - in mindere mate - zijn kennissen en relaties, allen lezers van
Iinksche bladen. over hun indruk van het
geval-Oss ondervragen. Het zal hem ver-
gaan zooals mij: allen zonder uitzondering
Zijn van meening; dat er een Roomsch
luchtje aan zit en toch werd de enquête,
die ik op mijn manier instelde, Ili~t gehou-
den onder anti-papisten. Dat is de vloek der
booze daad.

DE OSS-ENQUêTE EN
PROF MR, DE VRIES.

M.r. C. W. de Vries s(lhrijft ons:
Zoudt 'U in uw blad wïllen vermelden:
Ie. dat ik doopsgezind ben: ,
2e. dat de Ossche-Apl'i1beweging 1938

evenals de Aprilbeweging van 1853 weer. u-
iberalen en kathoheken te zamen moest zien,
In April 1853 streden Thorbecke en d.E;P?-
litiek-liberale kamerleden voor de vrtjheid
van de R,K. Kerk zulks in volkomen har-
monte met de R.K pers. In de wet op de
ker'kgenootsc:happen 1853, niet door de li-
oeralen voorgesteld of begeerd, deden onee
tegenstanders niet anders dan "een schot in
de Iueht" lossen, De actie om een parle-
mentaire enquête te verkrijgen heeft opnieuw
ten doel laster ten nadeele der Ker'k geuit,
te openbaren. Laat ons samengaan, opnieuw
als in 18'53;
3e. Wij hebben één vijallid, die de waar-

heid en de openbaarheid schuwt in deze
zaak, die wij moeten houden op fatoo€nlij'k
terrein, binnen de rusttge sfeer van ons
parlement. Daar neemt alle herrie een ein-
de. U weet zelf wel wie en welke letder bang
is voor de enquête. Dat zijn die weinige
volgelingen, die oppositie en relletjes beter
vinden dan rustig. parlementair werk;

4e. Ik. he!b niets van "antipapis...'Ue" te
doen

C. W. DE VRIES.

N(J,Schrijt van onzev. Haaçschen
Brietschrtiver :



IDe enquête?
Wendelaar W

ij hebben in hetzelfde artikel van
het L. W. een vetgedrukte verkla-
ring omtrent de strekking dezer

enquête gevonden, die de belangstelling
verdient.

EEN KAMELEON "Wij stellen de vraag - aldus het liberale
orgaan - of het, wanneer het tot een enquête

I mocht komen, geen aanbeveling zou verdienen,

Het orgaan der Ii,berale staatspartij, I dat de enquêteurs' bij hun onderzoek ztcn er
het "Liberale Weekblad", houdt zich van vergewissen, of de diepere achtergrond
in zijn nummer van 6 Mei ex officio van dit heele drama niet zoozeer moet worden

tAt tid gezocht in de vergissingen van bepaalde per-
bezig met he en que e-voors e van en sonen of t.a.v. bepaalde feiten, dan wel in een
partij-voorzitter. streven van sommige justitieele instanties om
Het blad is zeer boos, omdat wij - en zich, ten koste van een historisch-gegroeide

anderen - in dat voorstel een politieke ontwikkeling, een suprematie te verzekeren
manoeuvre hebben meenen te zien. over het beheer der Nederlandsche politie in

al haar schakeeringen."
Het is verbijsterend - aldus het week-

blad - wanneer wij in "de Tijd" de VOlgende
opmerking aantreffen: "Het politiek oogmerk.
van deze parlementaire actie van liberale zijde
is blijkb~;a.r gericht op een dlsqualifieatie van
den Minister van Justitie en met hem van de
Katholieke staatspartij, d.w.z. op een politieke
verzwakking van de georganiseerde Katholie-
ken." .

Dit is de nieuwste kleurwisseling van
de kameleontische affaire-Oss. De eerste
groote storm ging door het liberale land
onder de leuze, dat er in Oss geen recht
zou gedaan worden zonder aanzien des
(geestelijken) persoons. In het enquête-
voorstel van den heer Wendelaar was daar-
van geen sprake meer; het spitste zich toe
op de bevoegdheidsoverschrijding van den
minister. Nu komt een nieuw raadsel aan
den dag: een streven van sommige justi-
tieele instanties (de minister van justitie
is wettelijk hoofd der politie) om zich een
"suprematie" te verzekeren, die tegen een
historisch-gegroeide ontwikkeling in-
druischt.

Is dat werkelijk zoo verbijsterend? Is
daar geenerlei grond veor?
Wij behoeven niet het halfliberale week-

blad "De Waag" te memoreeren, dat ge-
waagde van "een internationale kerkelijke
organisatie, die zich in ons staatsbestel
wringt." Die woorden, waarop "De Waag"
zich achteraf nog trotsch toont, zal het
"Liberale Weekblad" wel niet willen onder-
schrijven. Maar wij hebben eergisteren
nog 'uit het maandblad der staatspar-
tij een weergave van de zakelijke gronden
van dezen grief geciteerd, citaten uit de
nberale-pe!"1S - enk:ele-'Olit -veie - ~i-.
steeds sprake is van "recht zonder. aanzien
des persoens" e.' t. q.
Het "Liberale Weekblad" betoogt uit

den treure, dat dit enquêtevoorstel géén
blijk van wantrouwen tegen den minister

J title is Immers' de heer Wende'van us I '. . OOk personen, naar den zin van het "Liberale
laar zegt zulks uttdrukkelil . IWeekblad", blijkbaar moeten wijken, her-

"Deze insinuaties durft het Katholieke blaö linneren wij aan hetgeen onze, Haagsche
neerschrijven, niettegenstaande. de heer We~- r briefschrijver op 3-Mei schreef:
delaar nadrukkelijk in de ~l~chting. tot, zl;ln I
voorstel tëgen hen die den minister willen d~S-I "Er zit een, alleen nog maar voor fijnbe-
,qualificeeren stelling nee:n:t. D?<>rdergelijk snaarde reukorganen waarneembaar, systeem in
geschrijf wordt op boosaardige. wlJze aan. het de geconcentreerde buitenparlementaire agita-
€nquête-voorstel een strekking toegedicht, tie tegen de allerhoogste justitieele, ~n politio-
waartegen het zich in heel zijn opzet en ver- neele autoriteiten van ons land. Er is !}en
klaring heeft verzet." krachtproef gaande, die bij deze onnoozele ge-

legenheid uitgevochten gaat worden. De waan-
voorstelling, als zou het corps der Maréchaussée
een zelfstandige plaats innemen in ons staats-
bestel en in elk geval niet volkomen en in elk
opzicht voor zijn politioneele taak aan den
Minister van Justitie ondergeschikt zijn, deze
uit velerlei motief in stand gehouden en aan-
gekweekte waanvoorstelling is door de opschor-
ting der opsporingsbevoegdheid teniet gedaan.
Wat hetbu itenland ons te zien geeft van een
op eigen gezag opereerende staatspolitie, is vol-
doende om het forsch optreden van minister
Gosellng als een daad van staatsmanswijs.heid
te waardeeren.

Wij kunnen deze jongste kleur van het
enquête-kameleon niet bewonderen. Maar
wij krijgen den indruk, dat het enquête-
verlangen in de liberale partij begint te
groeien tot hetgeen onze wijsgeerige ooster-
buren een "Selbstzweck" noemen: men
moet enquêteeren. n'importe waarover.

Wat echter deze vermeende "historisch-
gegroeide ontwikkeling" betreft, waarvoor
de wettelijke bevoegdheden der regeerings-

ren.
De heer Wendelaar en het "Liberale Als er nu iets verbijsterend is, is het toch

Weekblad" schijnen, k zonderling gentc:g, dit, dat de Ii bel' a.l e partij zich in het
gebr~ik .te wille~ ,ma en v~n een. me OAgareel spant, om een stuk politie aan het
de die 111 de polibiek van dictatortats lan-I b 'k d tt look t ld t Itett t' . ,... ere I er we e IJ ges e e au 01"1 el e
den niet ongebruikelük IS: n.l. lets te dOen,! tt kk

. kl t d h t on re en. ,
terwijl men luide ver aar,.. at men e Wij constateeren deze verdwaling van
niet doet. Zoo wensebt bIJV. >Japan tot het liberale politieke besef met niets an-
.geen prijs oorlog te voeren tegen China. del'S dan droefheid. Dat was eenmaal het
Wij voor ons zijn v~or deze methode nog I groene hout! Er is ergens een vergelijking
riet zeer ontvankeI.IJk. .

gemaakt tusschen de Ossche lIffalre en de
zaak-Dreyfus. En als het "Liberale Week-
blad" zijn zin kreeg, zou er waarlijk een
zekere gelijkenis komen te gelden; alleen
zouden de Dreyfusards nu juist aan den
verkeerden kant staan!

Het "Liberale Weekblad" betoogt nu uit
goede houden, dat dit betoog ons niet in
het minst overtuigt. Tegenover de woor-
,dr,n staan hier de zaken. ,
I 'Een enquête-voorstel, klakkeloos gedaan
na een in bevrediging geëindigde interpel'
latie, zonder eerst op eenige andere wijze
den minister in de zaak te betrekken, is
een blijk van wantrouwen. Daar kan geen
begeleidende verklaring iets aan veranda-



Oss en, .. Dreyfus
Hel orgaan der Kon. marechaus-

sec bedoelde géén crilick
op min. -Cose!ing.

In ons blad van Zaterdag heoben WI,
met enkele regels melding gemaakt vall
een opmerking, welke ons bereikte naar
aanleiding van het artikel .,Oss en ....
Dreyfl~s" in o.ns blad van Woensdag 4 '
Mel Men vestigde n.l. onze aan-racht N-
op, dat het in het orgaan .,De f<"unink-
Iijke Marechaussee" verschenen artikel
over de Dreyfus-affaire niet geschreven
was met het oog op- of naar aanleiding
van de gebeurtenissen in OS.8, aangezien
het reeds voordien geschreven was en a.s
onderdeel van een reeks eerst ,}]:l 1 Me:
werd geplaatst.
Nadat wij van deze mededeelinx 111 OUS

blad van Zaterdag acte genomen haddon
bereikte ons een schrijven van den hee"
v. d. Beek uit Uden, voorzitter van de
"Vereeniging van leden, behoorende tot
het Wapen der Kon Marechaussee be-
rieden den rang van Officier" over het-
ze lf'de onderwerp. De heer van de Beek
schrijft ons o.a.:

"Het spijt ons dat U tot deze conclu-
sie (n.l. dat het orgaan zich tegen
minister Geseling zou hebben eekeerui
zijt gekomen en wel in de eerste plaats
omdat U het voorstelt alsof wij ons
mengen in de quaestie Oss en in de ,
twe~de plaats omdat U, klaarblijkelijk
geleid .door dit valsen motief, juist die
sensatie wekt die U blijlk geeft te wil-
len vermijden.
"Indien U echter de merites en de

i·ei.ten van deze aangelegenhetd had
gekend, 7Joud!tU geweten hebben, dat
dit ons artikel reeds helt tweede ver-
vOolgwas van een serie artfkelen in ons
blad verschenen, reeds lang voordat de
quaestie Oss bestond en dat het door
U 'bedoelde artikel volkomen logisch
aansluic bij de beide vorige van deze
serie, zoodat onder andere omstandig-
he-den, dit artikel nimmer de aandacht
zoude hebben getrokken van de pers".
D€ heer van de Beek schrijft verder,

dat hij ons de nummers van het Orgaan
heeft doen toezenden, opdat wij e'en en
ander zelf zouden kunnen vaststellen,
dat hij hoopt, dat wij op loyale wijze
mededee1ing zouden doen ons te hebben
vergist. terwijl hij verklaart ook bij an-
dere bladen, die als wij geschreven heb- I

ben, op dezelfde wijze te pr vtesteeren. I
TOlt- zoover de brief van den heer van I

de Beek.

_---- ...-

-
üaarne namen wij acte van de uit-

drukkelijke verzekering van den voorzit-
tor van de Marechausseevereenlglng, dat
het Orgaan dezer vereentging met het
Dreyrusaettkel op geerierlei wijze tegen
minister Goseling heek willen stelling
nemen. Het verwijt evenwel. dat wij ons
vergist hebben, is maar betrekkelijk
juist. Dit verwijt moet hij op de eerste
plaats tot de niet-katholieke pers rich-
ten. Want het is de niet-katholieke pers
geweest, die het bewuste artikel uit het
Orgaan der. Marechausseevereentging -
'dait onder normale omstandigheden in-
derdaad nimmer de aandacht zou heb-
ben getrokken - met zekere graagte
heeft geciteerd en door de wijze waarop
dit artikel werd geciteerd en becommen-
tarieerd heeft laten blijken, dat men
daar wel degelijk verband legde met de
gebeurtenissen in Oss. Wel zeer duidelijk
komt dit o.m. tot uiting in de koppen,
waarmee een liberaal blad uit d-ezeom-
geving van het artdkel mel-ding maakte.
In dat blad stond o.a te lezen: "Dreyfus-
affaire opgehaald zonder Oss te noe-
men ...... "Belang en Recht", "Gij moet
zwijgen".
Het is nu toch aan de katholieke pers

niet kwalijk te nemen en h-et is toch vol-
'komen logisch, dat de katholieke pers
deze suggestie heeft moeten aanvaarden
en tegen dit artikel van het Orgaan der
Marechausseevereenigmg stelling geno-
men heeft, nadat den dag, volgende op
de publicatie in b.v.b. het door ons hier
bedoeld liberaal blad nog niets bleek
van een protest van de zijde der Mare-
cha usseevereenlging,



De openbare
<ttneen ong

"Ook niet," waagde ik op te merken,
"wanneer een vreemde regeering aanstoot
neemt aan de wijze, waarop het Nederland-
sche publiek over het buitenland wordt in-
gelicht en zoo internationale moeilijkheden
dreigen te ontstaan?"
"Dan eerst recht niet," meende onze pu-

blicist. Hij achtte het overigens wel merk-
waardig, dat "uitgezocht" het orgaan der
Duitsche regeering door dreigementen van
economischen aard de onze er toe tracht
te brengen, censuur op dagbladen uit te
oefenen. Niet onwaarschijnlijk zou de Ne-
derlandsche nationaal-socialistische pers
de eerste zijn, die daarvan last zou onder-
vinden. Ivan een meer werkdadig repressief toezicht,
Een oud-militair in ons midden kon zich naar de reeds thans in de wet neergelegde

met het lijdelijk standpunt \ran onze re- normen van openbare orde en goede zeden."
geering tegen excessen allerminst vereeni- Ik moest toegeven, dat onze wetgeving
gen en betreurde het in hooge mate, dat bij niet voldoende rekening heeft gehouden
de laatste grondwetsherziening het pro- met het opschieten van onkruid in de moes-
bleem van gezagsondermijnende openbare tUinen van het vrije organisatiewezen en
uitingen en van de volksvergiftiging in het dat thans wel gebleken is, dat de opperste
algemeen onder de tafel is geraakt. tuinlieden in den Staat hark en schoffel

moeilijk kunnen ontberen, om den norma-

Hoewel ik wel even geaarzeld had om len groei van het kostelijk gewas onzer
mijn meening te zeggen, kon ik volksvrijheid te verzekeren.
tenslotte er niet aan ontkomen, om Een nadere regeling van het vereeni-

ook mijn duit in het zakje te doen. Zoolang gingswezen, als door de Regeering aange-
onze Grondwet vrijheden kent zonder 'dat kondigd _ het wetsontwerp is reeds naar
het gebruikmaken daarvan getoetst kan den Raad van State gezonden - kan ook
worden aan algemeen aangenomen normen de pers niet ongemoeid laten. Tot zoolang
van goed en kwaad, acht ik het stelsel van moeten wij onze ergernis nog maar bedwin-
repressieve controle nog steeds het eenig gen en blijven vertrouwen op de overwe-
houdbare. Dat wil echter nog niet zeggen, gend opbouwende elementen in de openbare
dat de Regeering of de afzonderlijke Mi- meening. In ons land is het gelukkig nog
nisters moeten dulden, dat een zeker deel altijd zoo, dat de massa ten slotte eerder
van het publiek door onverantwoordelijke meegesleept wordt door hen, die de open-
volksmenners van de wijs wordt gebracht. bare meening helpen verhelderen dan door
Vooreerst heeft de Regeering, daartoe hen, die haar probeeren te verwarren.

door het Parlement uitgenoodigd of in staat "Tot zoolang gromde de oud-hoog-
gesteld, altijd volop gelegenheid om van leeraar _ zal ik met Mohr de openbare
haar meening te doen blijken. De pers
neemt altijd ruimschoots notitie van het- nteening maar beschouwen als een lach-,

aar de vraag was nu eenmaal gesteld Spiegel,die de dingen nu eens te g.root, dan... "'" geen op het Binnenhof voorvalt.en zij moest worden beantwoord. Weerte klein vertoont, maar altijd ver-
Ook kan een minister, ongevraagd, uitEen oud-hoogleeraar, wrens scepsis

wel eens naar het cynisme overslaat, mom- eigen beweging in een der Kamers een ver-
pelde iets van holle phrasen en leege leuzen klaring afleggen of door middel van een
die, mits met een zekere overtuiging de schriftelijke mededeeling de volksvertegen-

woordiging inlichten. Denk slechts aan de
Wereld ingeslingerd, meer vat op de massa publieaties van Buitenlandsche Zaken in
uitoefenen dan verstandelijke redeneering

'den vorm van "Witboeken."en wi~ze redelijkheid. De publieke opinie
was volgens hem het effect van louter toe- Wel mag de vraag gesteld worden of de
val, een modegril die inslaat, een hobby van Regeering niet wat onwennig staat tegen-
een handig reclamemaker, 'die kans ziet zijn over het' gebruikmaken van den Regee-
eigen gedachte of wat er voor doorgaat ringspersdienst en de radio.
zoo te lanceeren, dat de karakterzwakke er Hoe zelden worden persconferenties over
door beangstigd wordt, de dwaas zich er- werkelijk belangrijke vraagstukken belegd?
over verontwaardigt, de verstandige er om 'Wanneer blijkt, dat niet de Kamer, maar
glimlacht en de slimmerik haar te eigen de pers of een deel der pers inlichtingen
bate exploiteert. De publieke opinie is het wenscht, waarom richt de betrokken mi-
deeg van een handigen bakker die, al naar- nister zich dan niet rechtstreeks tot den
gelang den smaak van zijn klanten, zoete journalist?
broodjes of zoute krakelingen eruit bakken Verder is er geen
kan. De publieke opinie stamt uit het! noodig, om het droit
speelach vernuft van menschen die hun mogelijk te maken.
ijdelheid trachten te bevredigen door volge-
lingen te kweeken, om hun te behagen zon-
der hen te eeren.
,Het kostte eenige moeite om dezen woor-
denstroom te -stuiten, maar een oud-hoofd-
redacteur van een onzer groote dagbladen
slaagde er toch in, ons gesprek in meer
ordelijke banen te leiden. Hij -moest toege-
ven, dat het een hebbelijkheid is van niet
weinigen zijner vroegere gildegeneoten, wel
wat snel eigen meeningen tot openbare
meeningen te promoveeren. Hij was van
oordeel, dat eerst achteraf vast te stellen
is, of een bepaalde meening de zuivere ver-
tolking is van wat er omgaat in het gemoed
van breede volksgroepen en hij, vond het
daarom nog niet zoo verkeerd, wanneer
niannen, die verantwoordelijkheid dragen,
min of meer gereserveerd staan tegenover
uitingen, in de pers en op meetings ver-
kondigd, omtrent zaken -van algemeen be-
lang. Stroovuurtjes zijn, naar zijn jaren-
lange ervaring, gauwopgebrand; een kwaad
gerucht duurt drie dagen en een denkbeeld
moet wel aan zeer hooge eischen van voor-
treffelijkheid voldoen, voordat het als
openbare meening daadwerkelijken invloed
verkrijgt.
Het groote publiek is zonder twijfel emo-

ttoneel en vatbaar voor suggesties, maar in
een land als het onze met een over het
algemeen hoogstaande, vrije pers, goed
ingericht partijwezen, sterke organisaties en
vooral met diepe godsdtenstïge en zede-
lijke overtuigingen, is het gevaar niet groot, 1
dat holle phrasen en leege leuzen blijvend
het volk op een dwaalspoor zullen brengen.1
Vandaar dan ook, dat regeerders, die geen

vrije openbare meening naast en boven de
hunne dulden, de organen, die aan de over-
tuiging hunner onderdanen richting geven,
aan zfch trekken. Er steekt een ernstige
waarschuwing in de uitspraak van Gustave
Ie Bon, dat regeeringen die geen openbare
meening hebben kunnen scheppen, hun
zaak pas kennen op het oogenblik, dat zij
er door omvergeworpen worden. In ons land
met zijn schier onbeperkte persvrijheid is
daarvoor geen gevaar.

Neen, schrik niet, waarde lezer, ik zal
deze week niet over Oss schrijven en
nog veel minder mij in een polemiek

begeven met hen, die op mijn vorigen brief
zijn aangevallen. Toch mag ik niet verzwij-
gen, dat het op de "Witte'~ bijna niet mo-
gelijk is een gesprek te voeren, zonder dat
het beleid van Minister Goseling daarbij in
net geding wordt gebracht. Aan ons tafeltje
is het al zóóver gekomen. dat wie het nog
waagt het woord "Oss" uit te spreken een
boete aan den bridgepot beloopt!
Toen bij de aan dit besluit voorafgaande

beraadslaging druk geschermd werd met
verklaringen, dat de openbare meening dit
niet zou verdragen en dàt zou laken, werd
door één onzer - ik weet niet meer door
wien - de ontnuchterende vraag gesteld:
"Maar wat is op slot van zaken de publieke
opinie? Hoe ontstaat ze? Welke waarde is
er aan te hechten?"
In onzen dagelijkschen kring van stuurlui

aan den walontstond plotseling 'n benau-
wende stilte. De publieke opinie, wàt zou
dat, krachtens de stilzwijgende veronder-
stelling in ons gezelschap, anders kunnen
zijn dan 0 n z e opinie? Als wij, oud-
gedienden, die een menschenleven ervaring
op velerlei gebied in de staatkunde, de
magistratuur, de wetenschap en het ecpno-
miseh leven achter den rug hebben, die
nog altijd onze "zaakjes" bijhouden, die
lust en tijd hebben tijdschriften en kranten
grondig te lezen en leven in milieu's, waar
de conversatie op hoog peil pleegt te staan,
als wij de publieke opinie en haar betee-
kents niet kennen en vertolken, wie dan
wel?

M Wrongen,"
Ik geloof niet dat mijn vriend zich be-

wust er van was, dat ook deze Mohriaan-
sche wijsheid een element is van beteekenis
in de vorming van het volksoordeel: als de
krant maar weet te amuseeren heeét zij in
veler oog haar hoogste taak vervuld.. Ik
wil daarmee maar zeggen, dat het pubhek
critischer is dan menig scribent vermoedt
en deksels goed begrijpt, welke tranen' echt, J
Welkeverontwaardiging gemeend, welke be-
schuldig~ gegrond en welke geestdrift
natuurlijk is.
Gelukkig de staatsman, die de kunst ver-

staat ook de meening te kennen van hen,
die niet schrijven, niet in het openbaar
spreken, niet demonstreeren, maar die in
stilte hun plicht doen: de goede, gedegen

Grondwetsherziening burgers van ons weinig luidruchtig vader-
de réponse wettelijk land votmen nog altijd de meerderheid,

Ien daarom, aldus mijn besluit, ben ik er
volkomen gerust op, dat het gerucht rondom

Maar het meest effectieve middeloss geen politieke gevolgen zal hebben. Met
van verweer en beveiliging tegen een: "dat kost je een pop" brak onze stren-

, _gezagsondermijnende uitingen ligt ge tafelpraeses mijn speech af. Dat ik nu
ongetwijfeld in de nadere regeling, welke in juist de eerste zijn moet die den "zwijg-
de laatste Troonrede werd aangekondigd, -plicht over Oss" verbrak. Ik kan toch wel
,;van het vereenigingsrecht, ter bevordering merken, dat ik geen zeventig mees ben.

Al gaf deze oud-journalist toe, dat het
stelselmatig vergiftigen der openbare
meerring doir gezagsondermijnend

geschrijf in bladen wier eenig doel het is,
de bestaande staatsorde omver te werpen,
aUe weldenkenden met walging vervult,
toch zou hij geen wettelijke maatregelen
willen aanbevelen, om naast het reeds be-
staande stelsel van repressief toezicht, pre-
ventieve waarborgen in het ieven te roepen.
Dat zijn nu eenmaal de déïauts des quali-
tés der vrijheid van het geschreven.woord.



Nu heb ik, ook woorden ·gewijd aan den mi-
nister en 'procqreur~generaal, woorden die uw

\

erg"ernis hebbe.n gewekt. Ik heb gezegd, dat de
minister steunde op den P. G. - wie zal dat
ontkennen? En dat deze de brigade Oss desa-

Maar nu komt dan mijn grootste zonde. Ik heb
geïnsinueerd toen ik schreef, dat de P. G. de
genoemde personen desavoueerde ter wille van
gewichtige belangen.
Is dit een -Inslnuatîe en een zinspelen op ge-

ruchten over Ossche personen'l u had door
twee feiten op andere gedachten moeten komen.
Ten eerste, dat in mijn artikel niet de geringste
aanduiding te vinden is, dat ik bepaalde Ossena-
ren bedoel. Ik zwijg totaalover een burger van
Oss en over eenig gerucht. Ten tweede is niet
goed denkbaar, dat ik den minister en P. G. niet
sterk zou aanrekenen, als ik werkelijk meende,
datde P; G. met schending van zijn plicht, be-
paalde particuliere belangen behartigde. Ik zou
dat zeer zwaar aanrekenen.
Maar, zegt de lezer misschien, die booze do-

mlné heeft toch gesproken van gewichtige be-
langen, die minister en P~G. dreven.
.Wat is dat dan'l·Ja, lezer, die "gewichtige be-

langen" dat zijn woorden van den minister zelf
in zijn Kamerrede. Hij bedoelde er mee, wat ik
er ook mee bedoel, gewichtige rechtshelangen,
gewichtige burgerrechten. Ik gaf de woorden
van den minister weer, objectief willende zjjn
en niet denkend, dat men daaruit iets zou kun-
nen halen, wat werkelijk schandelijk zou zijn.
Misschien is de fout van mij geweest, dat ik dit
stukje begin April' schreef en had moeten be-
denken, dat in Mei de lezer misschien anders
de woorden zou voelen, dan -ze bedoeld waren.
Mijn bedoeling was: de minister en P. G.

meenden ge\Vichtige rechtsbelangen te dienen.
dienden .ze ook, maar andere rechtsbelangen
kwamen daardoor In het gedrang. Deze fout re-.
ken ik hun niet ZQO sterk aan. Ik reken de Ka-
.mer haar critiekloosheid wel sterker aan.

Ik' heb dus"geen Insinuatie gezegd en ook niet
willen zeggen en ik geloof ook niet in hel am-

**,* Repliek.
. Wij oritvingen onderstaand' schrijven. van Ds.
F. C. M. Boenders te Oss. waarin deze zich vep.
weert, tegen onzen driestar van 6 Mei j.l.: "Be-.
weren is geen bewijzen". .
. ,OfsçhQ9D enkele passages in dit schrijven
ons aanleiding' geven tot het maken van opmer-
kingen, laten wij dit achterwege, omdat wij niet
den Indruk zouden willen wekken den Ireni-
scheIi toon van het sdhrijven van ds. Boenders
niet ten,' volle _te waardeeren. Wij doen dit,' in
hooge mate.
'Wij volstaan met de verklaring, gegrond' op

de lezing van de Handelingen van de Kamer en
betrouwbare informaties over het verloop der
i~terpellatie-Prop; dat naar onze vaste overtui-
ging 'ds. Boenders de critischen zin der Kamer
in de Ossche kwestie onderschat, en dat wij,
I na ~kennisneming van .onderstaand sCQrijven,
geen aanleiding 'vinden onze kritiek op de hou-
ding van onzt;n geachten opponent te handha-
ven.
Wij laten thans hel. schrijven volgene

Geachte Redactie,

Ik was van plan op uw artikel ,Beweren is
geen bewijzen" in uw blad van 6 Mei Ll, in te

I gaan in het door mij zelf geredigeerde "Onze
Wachter". Ik heb' mij echter bedacht dat dit
maandschrift 'eerst, eind dezer maand verschijnt
en dat het niet wenschelijk is tot zoo lang mis-
verstanden te laten leven, .die misschien door
een' .Uiteenzetting. spoedig aan hun natuurlijk
einde kunnen komen.
Met verbazing heb ik uw artikel gelezen. Van

a tot 'z is het gebouwd op misverstand.
Mijn stukje, geschreven na het Kamerdebat

I en' voor het voorstel-Wendelaar, was een critiek
op de Kamer, die m.l, te critiekloos minister
Goseliag's verdediging van beleid aanvaard had.
lmnlefS. olf den dag der Interpellatie-Drop zelf
waren er in de rede des ministers reeds gegevens
-vöoFbandén;,waardoor de Kamer w~ critische,r
had kunnen zijn. De bevoegdheidskwestie, waar-
op .alleen. de heer Van der Goesvan Naters even
inging, terwijl de fouten der marechaussee. die
ik' niet uitsluit, zelfs aannemelijk acht, wel van
dien aard, waren, dat men kon vragenr. Wetti-
gen deze fouten werkelijk 'een dergelijk ministe-
rleel i,ngrijpen?
.Als democraat betreurde ik een. dergelijk fa.

Ien.van.de .parlementaire machine en ik meende
da't .de pe~s gedaan had, waarin de Kamer te
kort .schoot,

wezig zijn van minder nobele motieven in deze
beide .ambtsdragers.
Ik heb ook niet over hun hoofden heen- smaad

willen gieten op personen in Oss. Ieder die mij
kent weet wel, dat ik niet mee doe aan anti-
katholicisme en dat ik de laatste zou zijn om
1!órenkend-te spreken of te schrijven over bedie-
naren van den godsdienst, die in alle vormen
mijn eerbied .afdwingt. Ik weet geen kwaad van
deze menschen en ik zou mij schamen dingen te
insinueeren, die ik niet weet en als ik ze wist,
niet dan met de grootste reserve zou durven
beoordeelen. Nog eens: ieder die mij kent, weet
dat wel .
Ik kan hiermee volstaan: Ik betreur alle op-

spraak voor de goede stad Oss. In de laatste
jaren is er niets gebeurd, wat niet overal in de
wereld gebeurt. Alleen van Oss ziet men alles
scherp. Als ik hier over schuldigen zou spreken,
dan .zou ik weer zonder eenige insinnatie, de I
pers de schuldige, willen noemen.
le. Een deel der niet-katholieke pers, die alle

futiliteiten tot geweldigheden maakt en die al-

,F. Co M. BOENDERS.

voueerde en zelfs' den substituut-officier "an les, wat niet' goed is, gebruikt om den burge-
[ustitie, Oo¥' dit laatste meen ik te moeten meester of de gemeente-politie te treffen.
handhaven. Het blijkt uit de woorden van den 2e. Een ander deel der niet-katholieke pers,
minister in de Kamer, die een zacht verwijt in- die alles gebruikt om anti-semitisme af. anti-
Welden aan dezen ambtenaar en uit het feit dat papisme te propageeren.
bij een arrestatie verlenging werd toegestaan, Be. Een' deel der katholieke pers zelf, die in
zoodat, ook al. zou de arrestatie zonder bevell elke critiek op minister Geseling een aanval
hebben plaats gehad, deze arrestatie achteraf ziet op het karakter van dezen minister en zelfs
gedekt werd. een aanval op de, Kerk of het geloof.

Oss, 9-5-38•.



DE KWESTIE ~OSS.
------

Een schrijven van kath.
werklieden uit

Utrecht.
Het bestuur van de R. K, Werklieden ..

vereentgtng ,.St. Joseph" te Utrecht,
heeft namens den bestuursraad het na-
volgende schrijven gericht tot den Hoog
eerw. Deken van Oss.

"H{)ogeerwaarde Heer,
In onze bestuursvergadering, dezer

dagen gehouden, werd aanletding gevon-

I
den uitvoerig te bespreken d,~ rmnder-
waardige gedragingen van de z g.n. neu,
trale en ünksche grootpers in verband

I
met de ossene gebeurtentssen, die dui-
deliik een anti-Katholieke hou<iing ken-

I merken.
1)1, aandacht, werd er op gevesttgd, dat

deze antr-Katholieke houding zich aan-
sluit aan het antt-Kathoüeks gestook,
zooals dit in den laatsten tijd naar vo-
ren scmt, -dit zooveel feller, nu er namen
van geestelüken worden genoemd,
Is het helaas waar, dat in ZOO']) situ-

atie ..ie gemoederen worden aang: j aagd,
de onder ons optredende reactie heeft
altijd het heilzame gevolg, dat wij ons

r dienter scharen om deze geestelijke lei-
ders. bekend of niet. Voor ons is het
volèoende, dat zij geroepen Zijn te wer-
ken Voor een heilige zaak.
H",t is daarom, dat onze bestuursraad

en leden behoefte hebben 1311gs dezen
weg U te doen blijken van hun mede-
lIeven met Kerk en geestelijkheid, dJie
men in de Ossche 2)fI.a;kwil treffen."



UTREeHTSCHE R. K. WERKLIEDEN
BETUIGEN HU~ MISNOEGEN.

Inzake anti.katholieke. actie rond. OM.

Het besluur 'Van de R. K. Werkliedenvereeni-
ging "St. JOseph" te Utrecht heeft namens 'den
bestuursraad het nàvaolgerrde schrijven gericht
t.ot den Hoogeerw, Deken van Oss•

..,Hoogeerwaarde Heer,
c-,

In onz-e bestuursvergadering, dezer dagen ge-
houden werd aanleiding gevonden uitvoerig te
bespreken de minderwaardige gedragingen van
de z.gn, neutrale en Iinksche grootpers in ver-
hand met. de Ossche gebeurtenissen, die duidelijk
een anti-katholieke houding kenmerken. ,~ "
. De -aandaeht- werd-er op gevestigd? dat deze
anti-Katholieke houding .zich aansluit aan hei
anti-Katholiekgestook, zooals dit in den laatsten
tijd naar voren komt, dit zooveel feller, nu er
narnen "an geesteliiken worden genoemd. .
. '!S]lÉ)Chelaas waar, dat in zoo'n situatie de ge-
inóedéren worden aangejaagd, de onder ons ;cip;.
trçàélidèteactie 4eéft altijd het heilzame gevolg,
!,[át wij o~ dfc11tèi' scharen om deze geestèllike
leiders, bekeed Of niet. Voor ons.Is het voldoen;
dJ~.:da,C,zi.i: gêto.epell zijn te werken voor een
hèJ1ige.~aak~; : Ó. . . .
"; Het is daarom, 'dat onze bestuursraad en leden
ll¢h~tenei~'1ie!b'Pé:ál~ngs dezen weg U' te doen
blijken van hun medeleven met Kerk en geeste-
lijknèid, die men 'In de Ossche zaak wil trerree."
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Inzake anti-katholieke actie

rond Oss.
Het bestuur van de R. K. Wérklieden-

vereeniging "st. Joseph" te Utrecht heeft
namens den bestuursraad het navolgende
Schrijven gericht tot den Hoogeerw. Deken
van Oss.

Hoogeerwaarde Heer,
"In onze bestuursvergadering, dezer

dagen gehouden werd aanleiding gevon-
den uitvoerig te bespreken de minder-
waardige gedragingen van de z.gn. neu-
trale en link:sche grootpers in verband
met de Ossene gebeurtenissen, die dulde-
lijk een anti-katholieke houding ken-
,merken.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat
deze anti-Katholteke houding zich aan-
sluit aan het anti-Katholiek gestook, Zoo-
als dit in den laatsten tijd naar voren
komt, dit zooveel feller, nu el' namen van
geMtelijken worden genoemd.
Is het helaas waar, dat in zoo'n situatie

de gemoederen worden aangejaagd, de
onder ons optredende reactie heeft altijd
het heilzame gevolg, dat wij ons dichter I

scharen om deze geestelijke leiders,
'bekend of niet. Voor ons is het voldoende,
dat zij geroepen zijn te werken voor een
heilige zaak.
Het is daarom, dat onze bestuursraad

en leden behoefte hebben langs dezen weg
U te doen blijven van hun medeleven met
Kerk en geestelijkheid, die men in de,
Ossche zaak wil treffen."

Protest van R. K. studenten
te Utrecht.

In een dezer dagen te Utrecht gehouden
vergadering heeft de R. K. Studentenver-
eeniging "Veritas" een motie aangenomen,
Waarin zij met klem protesteert, tegen
den inhoud van de in April j.1. versche-
nen brochure van het Ned. Wetenschap-
pelijk Humanitair Comité, aangezien,
aldus de motie, deze flagrant in strijd ts
met de meest elementaire normen del'
natuurwet en tegen de verspreiding van
deze brochure onder de R. K. studenten.



OOK KATHOLIEK VELSEN
PROTESTEERT.

De bestuurs-afgevaardigden van de ver-
schillende in de gemeente Velsen werkende
propaganda-clubs, in vergadering bijeen op
Maandag j.l. hebben de volgende motie aan-
genomen:
"De afgevaardigden enz., kennis genomen

hebbende van de sensationeele publicaties van
de "zoogenaamde" neutrale en on-politieke
pers inzake de gevoerde hetze, spreken hun
misnoegen uit over de meerdere malen anti-
katholieke strekking van de gewraakte artl-
kele~, pro.testeeren met klem tegen de in
lYlelllg opzicht voor het katholieke volksdeel
van Nederland grievende uitlatingen en ver-
dachtmakinken, laken de houding van die
katholieken, die op welke wijze dan ook,
steun verleenen aan iedere anti-katholieke
beweging en/of pers, geven als-hun meening
te kennen, dat opnieuw is komen vast te staan
dat de boven gesignaleerde pers in katholieke
gezinnen niet thuisbehoort, betreuren het, dat
, nog vele katholieken op zulke bladen zijnI geabonneerd, zijn dan ook van oordeel, dat
een krachtige actie moet worden ontplooid
ten einde te bereiken, dat bedoelde katholie-
ken hun abonnement op dergelijke bladen
opzeggen, spreken ten slotte hun groote waar-
deering uit voor het vele waarachtige en het
waarachtig vele en onbaatzuchtige werk van
de katholieke geestelijkheid, besluiten deze
motie ter kennis te brengen van Z. H. Exc.
den Bisschop van Haarlem, van de. Z.E.H.H.
Pastoors in de gem. Velsen en van de katho-
lieke pers en gaan over tot orde van den
dag".
Door verschillende afgevaardigden werd

voorts zeer krachtig de wenschelijkheid. van
de oprichting van een, de geheele katholieke
bevolking van deze gemeente omvattende
vereeniging "Katholiek Velsen" bepleit en
marriem werd besloten voorbereidende stap-
pen in die richting te doen.

,/

Persorijheid,
Aan het slot van een artikel van het op-

treden van de N.S.B. inzake Oss in de
"Morgen" stelt "Tenax" de vOlgenae vragen:

Waarom dulden we een dergelijke ver-
giftiging, opzettelijk en doelbewust ingezet,
van onzen volksgeest?
Waarom zien we lijdzaam toe bij een

dergelijke perfiede gezagsondermijning?
Als Oss ons iets geleerd heeft dan is 't

wel dit: aan uitspattingen in woord en ge-
schrift moet in 't algemeen belang paal en j'

perk worden gesteld.
Als wij onze vrijheid niet fatsoenlijk I

weten te gebruiken, zijn we ze niet waard.



t_~oUotd~7û~/' //0U.. (98&
- . - - d. De~ door den Minister opgesomde I

DE ZAKELIJKE PUNTEN VOOR 1 gevallen van tekortkomingen kunnen bij
DE ENQUêTE-OSS. behoorlijk hoor en wederhoor in een an-

0---- I: der licht komen te staan. Zouden tegen i
--- I' andere brigades niet evenveel en even

Voor geen daarvan een enquête !' sterke gevallen van gebrek aan tact zijn
. op te noemen?

noodig. Voor de vierde maal vraag ik: moet om
De Haagsche Briefschrijver van "De Tijd" het antwoord op deze vragen te verkrijgen

vraagt - afgezien van het "staatsrechteliJK een parlementaire enquête worden gehou-
monstrum" van een parlementaire enquête den? De Minister heeft in de Kamer woor-
in dit stadium over de arratre-oss - wat delijk de processen-verbaal van den be-
die enqu~tecommissie nu feitelijk zou moe- trokken brigadecommandant voorgelezen
ten onderzoeken. Men vindt in de Memorie eh daaruit de tekortkomingen afgeleid. De
van Toelichting goed geteld in totaal vier Kamer heeft het oordeel van den Mtnister
punten. onderschreven. Wat wil men nog meer?

a. Zijn de overplaatsingen geschied Bovendien heeft de betrokken wachtmess-
met volle instemming varî den comman- ter volop gelegenheid gekregen, tegenover
dunt der divisie te Maastricht en van den zijn chef, den Procureur-Generaal bij het
districtscommandant te Nljrn"gen? Bossche Gerechtshof, Zijn standpunt te 1
Het antwoord op deze vraag heeft Mini'!',· verdedigen. Hijzelf heeft daarvan proces- I

ter Goseling reeds in dezen zin gegeven, verbaal opgemaakt. Ten overvloede heb-
dat de verantwoordelijkheid voor de op- ben de betrokken 'wachtmeesters 'n beroep I
schortlng der opsporingsbevoegdheden al- ingesteld bij het ambtenarengerecht. I
leen en uitsluitend berust bij Justitie tHl Ziedaar alles! Noch de zegslieden van de
niet bij Defensie. Hapert er iets aan de N.R.Crt. en van de "Telegraaf", noch de I
vervulling van de politietaak dan is de heer Wendelaar hebben het gewaagd, thans
Minister van Justitie de eerst aangewezene nog de monsterachtige beschuldig;ingen vt.,u
om in te grijpen. Men kan - gelijk over de neeren Kersten en Rost v. 'I'onningen
alles - hierover met den Min. van meening voor hun verantwoorrüng te nemen, volgens
verschillen, maar een enquête is toch wel I welke de Minister zich zou hebben schuldig
het laatste "middel" cm deze staatsrechte- gemaakt aan een onrechtmatig ingrijpen in I
lijke of administratieve kwestie tOt klaar- strafvervolgingen tegen kapitalisten en ka- I
heid te brengen. tholieke geestelijken. Het was die lasterlijke '

Vast staat, dat de Minister de militaire beschuldiging, waarover de publieke opinie
chefs van de brigade eerst met de zaak op verontrust is geweest. Bij de interpellatie-
de hoogte heeft gesteld, nadat de opspo- Drop is er geen schijn of schaduw overge-
ringsbevoegdheid was opgeschort. Naar bleven van deze aantijging; de heer Wen-
mijn gevoelen volkomen terecht, omdat me delaar denkt er niet aan, om haar aan een
militaire chefs voor dit besluit geenerlei enquête te onderwerpen. en evenmin komt
verantwoordelijkheid konden dragen en de dit verwijt voor in de klaagschrtrten van
Minister van Justitie en niemand ancers I de marechaussees, aan het ambtenarenge-
het hoofd is der Rijkspolite, ook van de recht, Is het niet merkwaardig, dat de heer
Marechaussee. Wendelaar in Zijn toelichting de gevallen

b. In het geval van den "bankier" lag der twee geestelijken in het geheel niet
de schuld van de ongemotiveerde arres- noemt?
tatie niet, of althans niet alleen bij de I
marechaussee, maar ook bij den officier ,
van justitie en den rechter-commissaris. 'I'
Minister Goseling heeft in de Tweed"

Kamer duidelijk gezegd: "Ik had niet al- I
leen verwacht en gewenscht, maar ik heb I
daarvan ook aanstonds doen blijken, dat
deze officier van justitie mlnder sterk en-
der den invloed ware geweest van 't car-

I date optreden van sommige men.schen van
de brigade". Ik vraag. nu wederom: is er
een enquête noodig, om dit door den Minis-
ter zelf reeds toegelgeven feit te achter:"
halen? ,

c. Ingeval van de arrestatle van de
"opzichters-werkverschaffing" waren niet
alleen de marechaussees, maar ook twee
rechterlijke ambtenaren aansprakelijk.
Mocht men dan deze arrestatte alleen
aan de marechaussee verwijten?
Ook hierover heeft in de Kamer het volle

licht geschenen De heer Drop heeft zeer na-
drukkelijk in tWFoden termijn deze kwestie
ter sprake get-~-::1 en de Minister heeft
daarop geantwoord. dat hij deze zaak niet
alleen gerubriceerd had onder het hoofd I
ondoordachte arrestaties", maar ook onder

::verhOUding tot de gemeentelij~e autori- I
teiten", evenals het geval der Jeugdwerk- I
loozenzorg. Eén der voorname grieven te-
gen het hoofd der brigade was juist het
niet weersproken feit, dat deze vernouding,
welke onder een anderen chef aanzienlijk
was verbeterd, "weder ernstig is verstoord i

sedert de herplaatsing in Oss van den te- I
genwoordigen brigadecommandant." _ i
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Een opzienbarende
arrestatie.

Wachtmeester der marechaussee zn
bewaring gesteld.

NAAR wij vernemen, is door de
militaire Justitie gearresteerd en

naar het huis van bewaring te "s-Her-
togenbosch overgebracht de wacht-
meester der Koninklijke marechaussee
Van de W., die thans gestation-

neerd is in Terneuzen, doch vroegre
tot de brigade in Oss behoorde.

Reeds eerder waren er aanwijzingen tegen
Van de W. bij de militaire justitie inge-
komen, doch deze konden niet tot een straf-
vervolging leiden. Wel werd Van de Weert
toen overgeplaatst naar Terneuzen. Thans
zijn echter nieuwe gegevens in handen der
justitie gekomen en deze hebben tot zijn ar-
restatie en insluiting geleid.
Wachtmeester Van de W. heeft inder-

tijd een groot aandeel gehad bij het onder-
zoek en tot klaarheid brengen van verschil-
I lende misdrijven van de bekende Ossche

\
bende en behoorde ook tot degenen, die door
H. M. de Koningin voor zijn verdiensten wer-
den gedecoreerd.
Nader kunnen wij nog mededeelen, dat de

arrestatie van den wachtmeeser door mili-
taire justitie is gelast, omdat de aangehou-
dene verdacht wordt van een zendenmis-
drijf.
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Een opzienbarende verlenging
van voo,rloopige. hechtenis en
een opzienbarende arrestatie

.-J..-

Wachtmeester der Kon.
Mar~~haussee in arrest

gesteld

DESTIJDS KON GEEN STRAFVERVOLGING
PLAATS HEBBEN

Naar wij vernemen heeft de proc.-
generaal bij hef' Gerechtshof te 's-Herto-
genbosch, terstond nadat hij van de
arrestatle van een kapelaan te Maas-
tricht had vernomen, het betreffende
proces-dossier bij de rechtbank opgevor-
derd.
Vermoedelijk was van hoogerhand

ingrijpen in deze zaak niet mogelijk,
want na enkele dagen is het dossier zon-
der eenlge bemerking teruggezonden,
waarna de voorloopige hechtenis werd
verlengd.
De rechtszaak tegen dezen kapelaan zal

thans haar normaat verloop hebben.
De staat in den staat kan echter ge-

rust zijn; de zaak is van hoogerhand
bekeken, maar was voor ingrijpen niet
meer geschikt.

WACHTMEESTER DER KON.
MARECHAUSSEE IN ARREST

Een ander opzienbarend feit is de plotse-
linge arrestatle van den wachtmeester der
Kon. Marechaussee v. d. Weert, thans in Ter-
neuzen, vroeger in Oss.
Wachtmeester Van de Weert heeft indertijd

een groot aandeel gehad bij het onderzoek en
tot klaarheid brengen van verschillende mis-
drijven van de bekende Ossche bende en be-
hoorde ook tot degenen, die door H.M. de
Koningin voor zijn verdiensten werden gede-
coreerd.
Thans zijn volgens het A.N.P. nieuwe gege-

vens in handen der. Justitie gekomen en deze
hebben tot zijn arrestatie en insluiting geleid.

Wij zijn benieuwd om te vernemen welke
nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen
om thans v. d. Weert in arrest te stellen, te-
meer waar deze arrestatie in een tijdsbestek
komt, waarin de belangstelling van het ge-
heele Nederlandsche volk op de Kon. Mare-

. chaussee, alsmede op verschtllende gebeurte-
Illissen in het zuiden d~S lands, is gevestigd!



"'**- De Wonder-muis van Oss j

In ons nummer van Woensdag 20 April
j.l. schreven wij een driestarretje naar
aanleiding van het feit, dat de HoogEerw.
Heer Deken van Oss een aanklacht wegens
beleediging tegen het "Nationale Dag-
blad" van de N.S.B. had ingediend, welk
driestarretje wij aldus eindigden:

Intusschen is het tweede staartje van
oe Ossche muis volgroeid. Het diertje is
een wonder-muis geworden. Dat geeft een
vreemd gezicht!
Risum teneatis, amici. Houdt uw lachen,

vrienden!
Gisteren kwam het bericht af, dat een

oer indertijd uit Oss overgeplaatste wacht-
meesters der Kon. Marechaussee, een der
door H.M. de Koningin gedecoreerden van-
wege zijn verdiensten bij de zuiveringsactie
aldaar, te Terneuzen door de militaire ju-
stitie is gearresteerd, verdacht van ...
zedenmisdrijf!
In Oss worden op het oogenblik de

bordjes verhangen.
Wij wachten nu maar heel kalm af, hoe

groet een boom het "Nationale Dagblad",
-"Het Volk", "De Telegraaf", de "N.R.Ct."
en tutti quanti over dit feit zullen opzet-
ten.
Intusschen herhalen wij tegenover onze

Lezers: "Houdt de Ossche muis in de ga-
ten!"
. De wonderlijkheid aan het diertje heeft
zich nog niet geheel en al voltrokken.
Wij 'zien reeds een derde staartje in ont-

wikkeling.
Risum teneatis, amici!
Alhoewel: wie 'I. laatst lacht, lacht hef

best!

"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 ge-

kregen, wordt het diertje mogelijk wel een
wondermuis met twee staartjes. Naar wij
meenen te weten, moet het tweede staartje
reeds aan het groeien zijn. Maar als dat tot
zijn normale lengte zal zijn gekomen, zullen
daarmeê niet lachen zij, die meenen, dat zij
nil dat wel kunnen doen!
Houdt de Ossche muis in de gaten!"
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De Gestagos heeft
een vangst gedaan
JACHT OP ·D.E MARECHAUSSEE

. - . . I .

Een lid van het corps der Kon.
M.arec:haussee misdroeg zich

iegens een vrouw ....
-+-

• e •• WORDT GEARRESTEERD EN IN DE
CEL GESLOTEN

(Van onzen speelalen redacteur)

TERNEUZEN, Woensdag.

Toen achter de polîtieke schermen de
eerste aanvalfen op het corps der
Koninklijke Marechaussee gepleegd wer-
den, werd de hoofdrol van dit politieke
drama in hànden gegeven van de "Gesta-
gos", de Geheime Staatspolitie Gose-
ling. Recherchèurs van dezen dienst, de
rijksrecherche geheeten, waren van den
ochtend tot den avond in touw om de
bewijsvoering uit· het dosster der Kon.
MareehaUssee te Oss na te pluizen en de
Roning der Rijksrechercheurs, de be-

. .';)nd, rechereheur Suervelt, vertrou-
wensman in het zuiden, ging zelfs ver-
schillende getujg~n na, die .in het dossier
genoemd werden.
Dit is in feite het voorspel geweest van

het drama der Kon. Marechaussee van
Oss.
Wal\Jleer men dit weet, wordt de arres-

tatie van het lid der Kon. Marechaussee
Y. d. W. slechts een tafreel uit het ge-
heele treurspel, hoe sensationeel het be-
richt van zijn -arrestatie ook van olfi-
eleele zijde gebracht is.

waarvan burgemeester Ploegmakers verklaar;
de, dat deze misdadigers el eigenlijk niet be-
stonden. . .. omdat het ZO;) erg niet was.
Van der W. ontving dan ook - evenals zijn

collega's - de Koninklijke decoratie voor al
zijnarbeid.

en naar het oordeel van enkele, tot oor-
deelen bevoegde,' ingezetenen moet het
niet onmogelijk zijn, dat men in dit op-
tredei, de kans sch 0 1 gezien heeft om
een lid van het corps der Kon. Mare-
chaussee in arrest te stellen. Dat door
die opzienbarende arrestatle de goede
naam, welke de Kon. Marechaussee
heeft en bii ltet publiek zal blijven heb-
ben. in geringe mate geschokt word~, .:s
een bijkomstigheid, welke in bepaalde
hoogere kringen zeker niet onwelgeval-
lig zal geweest zijn.

Van der W. stond destijds in Oss bekend als
'n uitstekend en hard werkend lid der Kon.
Marechaussee. Hij had 'n zeer werkzaam aan-
deel als wachtmeester in de opsporing der mis-
dadigers, die destijds Oss onveilig maakten en

VERVOLGING WAS 'tOEN NIET MOGELIJK
Sindsdien ging geruimen tijd heen, totdat

plotseling de naam van den wachtmeester v. d.
W. weer in het geding werd gebracht door het
vermoeden, dat hij zich tegenover een vrouw
misdragen zou hebben te Zwollerkerspel, waar
hij eenigen tijd ten huize van :l!ijn ouders ver-
toefde. _

Nadat v. d. W. was aangehouden, moest
men hem echter weer vrij Iaten gaan,
omdat niet gebleken was, dat hij zich aan
strafrechtelijke overtredingen had scäul-
dig gemaakt. Daar zijn optreden in het
onderhavige geval echter voor een lid
van het corps geen voorbeeld was, werd
hij kort. nadien naar Terneuzen overge-
plaatst.
Tot zoover de feiten van datgene,

waarover een offi~' ~p.l bericbt gisteren
een .zeer 'bijzondere ltleldtng maakte.

m TERNE.tTZE~
Wij hebben inmiddels In Terneuzen, waar

v. d. W's arrestatte plaats had en vanwaar hij
naar het Huis. van Bewartng . te Den BOSch
is overgebracht, naar. de gedragingen van den
betrokken Marechaussee geïnformeerd en kon-
den hier niet veel wijzer worden.' Dat in het
algemeen zijn optreden 'n strengen'maatregel,
als thans is toegepast, zou wettigen, wer.i álge-
meen ontkend. In, zooverre stond men aller-
minst ongunstig tegenover v. d. W.

Het· eenjge, wat men ons wist te ver-
tellen; is, dat de, betrokkene ongeveer
5 weken geleden .zich .tegenover een
vrouwonbetamelijk zou hebben gedragen

Men verbaast er zich echter algemeen over,
dat de zaak, van v. d. W. tot zulk een groote
proporties wordt opgeschroefd .. Het m oge te
betreuren zijn" dat v. d. W. zich jegens een
vrouw op onbetamelijke wijze' heeft misdragen,
doch dit is toch zeker nog geen aanleiding om
te komen met een opzienbarende publicatie,
zooals gisteren heeft plaats gehad.
:':s die wenschelijkheid er van officleele zijde

wel dan mogen we toch verlangen dat zij alge-
me~n worde toegepast ten aanzien van iederen
ambtenaar, ten aanzien van iederen autoriteit,
ten aanzien van iederen geestelijke, jeugdleider
of anderzins, die zich op zedelijk terrein te
buiten gaat.

Zooals het officieele bericht van gisteren
luidde en via het 'A.N.P. aan de bladen werd .
verstrekt, gaf het den sC!lijn van groote een-
zijdigh~id, een tendentieus bericht, met het
doelom liet corps der Kon. M;arechaussee in
opspraak te brengen.

HET WERK DER "GESTAGOS"
I

Intusschei1 schijnt de "Gestag<>s'" nog "be-
langrijk" werk te verrichten, getuige althans
het feit,· dllot leden der Kon ..M~x~cha.ussee ge-
controleerd 'worden op hun arbeid, ol>.hun con-
necties en hun gesprekken met anderen, Men
. schijnt ..het speciaal op dit corps gemunt te
hebben, in welk verband de arrestane, van
v, 4. W. nog bedenkelijker wordt ..

WAAR ZIT MAU?

Iilstede van de controle op de KonInklijke
Marechaussee lijkt het ons echter' beter, dat
de "Gestagos" nauwgezet waakt tegen het ,:~r-
trek van Mau van Zwanenberg, want dagelllks
worden de geruchten hardnekkiger, dat Mau
reeds uit Den Bosch zou zijn vertrokken en
dus in het onderhavige geval zijn: open gevallen
plaats door een lid der Kon. Marechaussee zou
zijn ingenomen. '
Het is natuurlijk nlmmer na te gaan in hoe-

verre de geruchten, zelfs van tamelijk inge-
lichte zijde, waarheid bevatten, doch alleen
de hardnekkigheid, waarmede. zij rondgaan,
wijzen op de noodzakelijkheid, dat men goed
,zal doen den gearresteerden Mau van Zwa-
nenberg onder scherper controle te houden.
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DREYFUS-DE GIER.
Vanwege de redactie van "De Koninklijke

Mar,echaussee" schrijft men ons:
In 'het avondblad van uw geëerd blad van

Woensdag 4 Mei j.l. komt een artikel voor
onder het hoofd "Dreyfus-De Gier", waar-
lin u betoogt, dat het vakiblad "De Konink-
lijke Marechaussee" een artikel bevat over
de z.g. Ossche zaak, in ieder geval in verband
daarmede.
Het spijt ons zeer, dat u tot deze conclusie

:Ziijtgekomen en wel omreden u het voorstelt
alsof wij ons mengen in de kwestie Oss.
Dit is in geen enkelopzicht het geval.
Ind.ien u de feiten van deze aangelegen-

heid had gekend, zoudt u geweten hebben,
dat dit, ons artikel, reeds het tweede vervolg
was van een serie artikelen, in ons blad ver-
schenen, reeds lang vóór dat de kwestie
Oss bestond en dat het door u bedoelde arti-
Ikel volkomen logisch aansluit bij de beide
vorige 'van deze serie, zoodat, onder andere
omstandigheden, dart artikel nimmer de
aandacht zou !hebben getrokken van de pers.

Nag c h r I ft it' e d act i e M a a s bod e.
Wij nemen gaarne acte van het bovenstaan-
de. Nog meer afdoende zou de stellige ver-
!klaring zijn geweest, dat bedoeld artikel
reeds vóór de Ossche affaire ge sc h reven
was, zoodat de redactie daarvan door deze
'kwestie niet kan zijn beïnvloed, zooals vele
!bladen thans meenden te moeten aannemen.



Ds. BOENDERS OVER OSS.
Wij hebben onlangs onze ergernis gelucht

over 'n stukje van den Ossehen dominee, mr.
Boenders in Onze Wachter". Ook "Het Huis-
gezin" kwam daartegen in verzet, speciaal,
evenals wij, tegen de uitlating dat de Ossche
'brigade door den procureur-generaal (en
den minister!) zou zijn gedesavoueerd "ter
Viille van gewichtige belangen". Ds. Boenders
zendt hierover een nadere verklaring aan
het "Huisgezin" ter wille van het "hoor en
wederhoor" nemen wij de voornaamste pas-
sage - evenals het Bossche blad zonder
verderen commentaar - daaruit over. Ds.
Boenders schrijft:

Nu komt dan mijn grootste zonde. Ik heb
geïnsinueerd toen ik schreef, dat de P. G. de
genoemde personen desavoueerde ter w.ille
van gewichtige belangen.

Is dit een insinuatie en een zinspelen op
geruchten over Ossche personen? u had door
twee feiten op andere gedachten moeten ko-
men. Ten eerste, dat in mijn artikel niet de
geringste aanduiding te vinden is, dat ik be-
paalde Ossenaren bedoel. Ik zwijg totaal
over een burger van Oss en over eenig ge-
rucht. Ten tweede is niet goed denkbaar, dat
ik den minister en P. G. niet sterk zou aan-
rekenen, als ik werkelijk meende, dat de P.
G. met de schending van zijn plicht bepaalde
particuliere belangen behartigde. Ik zou dat
zeer zwaar aanrekenen.
Maar, zegt de lezer misschien, die booze

dominé heeft toch gesproken van gewichtige
belangen, die minister en P. G. dreven.
\\! at is dat dan? Ja, lezer, die "gewichtige

belangen" dat zijn woorden van den minis-
ter zelf in zijn Kamerrede. Hij bedoelde er
mee, wat ik er ook mee bedoel, gewichtige
rec'htsbelangen, gewichtige burgerrechten.
Ik gaf de woorden van den minister weer,
objectief willende zijn en niet denkend, dat
men daaruit iets zou kunnen halen, wat wer-
kelijk schandelijk zou zijn. Misschien is de
fout van mij geweest, dat ik dit stukje begin
April schreef en had moeten bedenken, dat
in Mei de lezer misschien anders de woorden
zou voelen, dan ze bedoeld waren.
Mijn bedoeling was: de minister en P. G.

meenden gewichtige rechtsbelangen te die-
nen dienden ze ook, maar andere rechtsbe-
langen kwamen daardoor in het gedrang.
Deze fout reken ik hun niet zoo sterk aan.
Ik reken de Kamer haar critiekloosheid
wel sterker aan.

Ik heb dus geen insinuatie gezegd en ook I

niet willen zeggen en ik geloof ook niet in
het aanwezig zijn van minder nobele motie-
ven in deze beide ambtsdragers.

Ik heb ook niet over him hoofden heen
smaad willen gieten op personen in Oss.
Ieder die mij kent weet wel, dat ik niet mee
doe aan anti-katholicisme en dat ik de
laatste zou zijn om krenkend te sprekend of
te schrijven over bedienaren van den gods-
dienst; die in alle vormen mijn eerbied af-
dwingt. Ik weet geen kwaad van deze men-
schen en ik zou mij schamen dingen te insi-
nueeren, die ik niet weet en als ik ze wist
niet dan met de grootste reserve zou durve~
beoordeelen. Nog eens: ieder die mij kent,
weet dat wel.
Ik kan hiermee volstaan: Ik betreur alle

opspraak voor de goede stad Oss. In de laat-
ste jaren is er niets gebeurd, wat niet overal
in de wereld gebeurt. Alleen van Oss ziet
men alles scherp. Als ik hier over schuldigen
zou spreken, dan zou ik weer zonder eenige
insinuatie de pers de schuldige willen noe-
men.

Ie. Een deel der niet-katholieke pers, die
alle futiliteiten tot geweldigheden maakt en
die alles wat niet goed is, gebruikt om den
burgemeester of de gcmecnte-polttte te
treffen.
2e. Een ander deel der niet-katholieke

pers, die alles gebruikt om anti-semitisme of
anti-papisme te propageeren.
3e. Een deel der katholieke pers zelf, die

in elke critiek op minister Goseling een aan-
val ziet op het karakter van dezen minister
en zelfs een aanval op de Kerk of het geloof.



aet Land van Maas Waalen
Z.Eerw. Heer Pastoor Bloem, over wien den
Iaatsten .tijd zooveel laster is gesproken en ge-
schreven. Het had spr. verheugd, dat bij het
betreden der zaal door pastoor Bloem e'en don-
derend applaus was losgebroken.
Ook begroette hij burgemeester Ploegmakers.

wien gruwelijke laster evenmin bespaard is ge-
bleven. Spr. hoople dat beiden kracht van O. L.
Heer zouden ontvangen om hun zegenr-ijken ar-
beid te blijven voortzetten,
Deze woorden van den heer Jansen werden

door de aanwezigen herhaaldelijk met applaus
onderbroken,

, , Na deze korte inleiding werd het woord ver-
Hetbeleedigend geschrijf over Oss. leend aan den heer Kunst, die een zeer interes-

, sante causerie hield over: "De Volken van Ne-
. § 'Te Oss is gisteren de vierde onderwijzers- derlandsch-Indië", Allereerst behandelde spr.

, dag. "Boxmeer". gehouden en is hieraan door Ide prae-historische vo.lken en daarna de tegen-
5 á 600 onderwijzer(essen) deelgenomen. woordige, een en ander meer op cultureel ge-
Te dez~r. gelegenheid werd om 10 uur 'een bied. •

Katholieke
Onderwijzersdag

B ", " oxmeer.
GEHOUDEN TE OSS QP
DONDERDAG 12 MEI.

Massale deelname,

'BANKETBAKKERIJ J. R. eODYMAIIS-YOS
HEUVEL 11 - OSS TEL. 143

OPENT H~T IJS-SEIZOENI
plechtig gezongen H. Mis opgedragen in de Pa-
rochiekerk van het H. Hart van Jezus door den
zeereerw, heer F. Bloem, adviseur van de aîdee-
ling Oss, _
Hierbij waren tegenwoordig de geestelijke

adviseurs der afdeèlingen, nagenoeg alle leden
van' de aîdeelingen Boxmeer, Veghel, Oss; Me-
gen en Ravenstein. . .
De veranderlijke gezangen werden gezongen

door dé leden van de afd. Oss, terwijl de Iitur-
gische .gezangen door alle aanwezigen gesamen-
lijk werden. gezongen. ..
Na afloop dezer H. Mis ving om 11 uur de al-

l gèmeene vergadering aan in de zaal Cinema
Royal van den heer Herwers aan de Spoorlaan.
Hierbil. waren o.m, tegenwoordig: de Groot-

Edelachtbare heer W. C. S. J. Kipp, lid van Ged.
, Staten van Noord-Brabant; de edelachtbare
l, J.. F. Ploegmakers, wethouder Cremers; Mevr.

)pen,
n zaak· van vertrouwen

K~op bij WEHBERG
-I Oode Coul, hoofdinspectrice van het Lager On-
e derwijs in de afdeeling Boxmeer, de nieuwe ~is-
ti sehoppelilk Hoofdinspecteur,. de dekenale m-
a .specteurs der diverse afdeelingen.alsrnede de
-d ibeide sprekers, 't.w. de heeren Kunst, Conser-

vator van het Koloniaal Instituut te Amsterdam
en Henk .Schaer, . , .
",TElrpi;ni n UlU' opende de,.v~orzîtter~ de heer

Joh." Jansen' (Megen ) deze bIJeenkomst met den,
Chr. groet, waarna hij een allerhartelijkst wel-

,1- komstwonrd .uitsprak, speciaal tot de hierboven
'~ genöemdê, autorltejten -, Spr. verheugde zich in
D , de: :ieèr= groote helangstelling' en memoreerde
l~, v~~YO,lgens'1\et vrij :plotseling verscheiden van
,s'. ien. • hisschoppelijk . hoofdinspecteur Rector
, Goorts;: die' steeds ·op de' onderwijzersdagen te-
: genwoordig ewas. Spr. vroèg voor. zijn zielerust
'. enkele oogenhlilèken stilte voor een kort gebed.Ir.. ,.Vêr,V-c;>l-gens.richtte spr. zich speciaal tot den-n: . ~ " i

Aan het slot van zijn met spanning gevolgde
leaing vertoonde hij een serie lichtbeelden der
diverse rassen, welke hij van .een verklaring
deed vergezeld gaan.
Tot circa kwart voor een wist spr. zijn talrijk

auditorium te boeien, waarna enkele vragen
door hem tot volle tevredenheid werden beant-
woord. '
Daarna werd nog een kort woord gesproken

:lOOI' pastoor Bloem, die - zichtbaar aangedaan
- dankte voor de spontane ovatie, hem bij bin-
n'enkomst in de zaal gebracht. Onwillekeurig
had spr. daarbij gedacht aan het bekende lied
"Ein Lied ohne Worte". Over den laster wilde
spreker verder niet uitwijden, doch hij zegde
toe, een en ander e- eneens ter kennis te zullen
brengen van zijn collega, pastoor Vissers.
Nadat het applaus was weggestorven, sprak

nog burgemeester Ploegmakers, die eveneens
dankte voor de ovatie,
Spr. hetoogde dat altijd beweerd werd, dat

van het vele geschrijf allicht iets bij de men-
schen bleef haugen, doch dat hier is gebleken
dat totaalniets van den laster is blijven hangen,
Overigens zeide spr. met graagte deze hijeen-

komst te hebben bijgewoond, omdat de onder-
wijzers de opvoeders der jeugd zijn .
. Na de pauze ving om half 4 het tweede ge-
deelte der vergadering aan t.w. het. optreden
van den heer Herik Schaer met gedichten en
voordrachten, ernst en luim. Ook deze mocht
uitbundig succes oogstten.
Na de korte gedachtenwisseling volgde sluî-

ting van dezen zoo uitstekend geslaagden onder-
wiizersdag,

WEGGEI,D.

Met 1Mel jol. is bet nieuwe dienstjaar Voor
het weggeld aangevangen.
Naar wij vernemen zal worden begonnen met

de _controle op de weggeldkaarten. Men zorge er
dus voor zijn rijkaart steeds bij zich te hebben.
. Over het afgeloopen jaar 1937-1938 werden
volgens bekomen irrlichtingen zeer veel proces-
sen-verbaal opgemaakt.

, :'EEN.VERI{LARING V..L\NDOMINEE BOENDERS
'OVER DE OSSCHE I(WESTIE.

)-

/:e

Wij OI!1'lvingenvan den weleerw. !heer Ds. mr, enkel Ossenaar helb aangevallen of v£tdächf ge.
F. :C. M. .Boenders, .predikant te Oss,het volgen- maakt, Daarvoor ligt Oss mij te na aan het hart.
de, sclhrijven.: Met Hoogachting

Uw dn•
F. C. M. BOEND£RS.. , . . " Oss,9 Mei 1938.

..Aan deRedactie der Stad Oss.

Zeer' Geachte Redactie,
Ik, reageer' niet op het stukje vain den heer

van Hal. De toon, daarvan belet het mij. Ik ben
·~~~!er: OOIk.door-de redactie van .',Het Huisge-
.zrn g~kap~Ueld over .he~zelfde artikel in "Onze
Wachter". Daarop WI,1 ik antwoO'rden. Ik ,<teef
aan, uw-r-edactie dus een co-pie van mijn Ïl~"e-
zouden st~ in "Het Huisgezin", Ik 'geloof dat
hetJeesb~ar Is ook vo-or hen, die mijn oorspron-
kelijk 'al'ti'kel 'en de reactie van "Het Huis.gezin"
niet kennen. Ik hoop tevens, dat ieder lezer van
',,De Stad Oss". daaruit zal zien, dat ik geen

.der Haagsche scholieren. De vorstelijke
en: in. ontvangst.

Ten einde onze lezers in staat te stellen, met
kennis van zaken over deze kwestie een mee-
ming te vormen, Iaten wij hieronder volgen het
bedoelde artikelin het "Huisgezin" van 6 Mei,
met 'het antwoord daarop van Ds.• Boenders in
dit blad. .

Beweren is geen bewijzen'!

De domine in Oss, Ds. F. C. Boenders, schrijft
in het protestantsch theologisch tijdschrift
"Onze Wachter" over de iklwestie te Oss, Zijn
Eerwaarde schreefj

..Wij meenen met een kort woord over
deze zaa-k te kunnen volstaan. De feiten zijn
van genoegzame bekendheid. De Kamer in-
terpelleerde de Minister van Justitie wegens
zijn beleid inzake de Ossche Brigade van de
Kon. Marechaussee. De Minister verdedigde
zijn beleid en de heele Kamer - behalve
de N. S. B. en S. G. - slikte wat de Minister
zeide al bleek reeds spoedig, dat dit beleid
niet te verdedigen was en al bleek zelfs, dat
cle Minister zijn wettelijke bevoegdheden
had overschreden. Wij rekenen het den Mi-
nister niet te zwaar aan. Hij stond onder
invloed van den Procureur-Generaal, die
het noodig vond ter wille van enkele ge-
wichtige belangen, zoowel den opperwacht-
meester en de wachtmeesters, allen hulp-
officier van justitie, als den substituut-offi-
cier van justitie te 's-Bosch te desavoueeren,
Wij rekenen den machtigen bij Justitie dit
alles niet sterk aan."

Bij dit geschrijf maken wij ongaarne, maar nit
waarheidsliefde gedwongen, eenige: kantteeke-
ningen •
. }Yat Ds. Boenders schreeî, ffi"oet den indruk

wekken, dat de Kamer, ofschoon het beleid van
den Minister klaar-hliikelijk niet te verdedigen
was, ja zelfs bleek, dat deze zijn wettelijke be-
voegdheden had overschreden, toch zich neer-

VOOR FOTO· TOESTELLEN
SMALFI~M CAMERA'S
ONTW!KKEL- EN
AFDRUKWERK

NAAR



'egde hij diens antwoord ClIP de Interpeîlatie-
!Drop.
Als Ds. Boenders dit inderdaad bedoelt te zeg-

~

n, verkeert' hij in dwaling, óf hij maakt de
i vergroote meerderheid der Kamerleden, de

eeren de Geer, Wendelaar, Joekes en Drop op
e eerste plaats, tot lafhartige plichtverzakers
n onwaarachtige, verachtelijke lieden!
'Waar de algemeene indruk bij de interpella-

pe-Drop in de Kamer - blijkens het verslag
I"a,nhet verhandelde in de Handelingen - n'en
!déplaise N. S. B. en S. G., was, dat de Minister
jer wel in was geslaagd zijn beleid te vel'dedi-
~en, en zeker niet was komen vast te staan, dat,'S- zijn wettelijke bevoegdheden had ovex:schre-
en, houden wij het er liever voor, dat de Ka-
r niets slikte, en Ds. Boenders zich vergist.

'Drukte deze zich misschien weinig gelukkig
't en bedoelde Zijn Eerwaarde te zeggen, dat 1\

erst na de Interpellatie-Drop een en ander zou
ebieken zijn, is het dan niet wat te vroeg ver-
~ten tot de Kamer te richten, als hij doet, waar
ze Immers nog over het enquête-voorstel Wen-
elaar te beslissen krijgt?
Maar is wel g e b Ieik e n, is wel komen vas t

pes t a a n, wàt Ds. Boenders van den Minister
,an Justitie :beweert?
Wij ontkennen met allen nadruk, dat ergens,

~

aar dan ook, bewijs voor dominé's Iichtvaar-

I
tge en krenkende beschuldigingen aan het'
res van den Minister zou geleverd zijn; als
s, Boenders anders meent, zal het hem niet
stlg vallen da!.voor onze lezers te demo~stree-:

, ren, waartoe WIJ hem gaarne de gelegenheld zul-
[len openen. .
Maar het is met die beweringen van Ds. Boen-

~ers als met de Insinuaties, die Zijn Eerwaarde
~an het adres vail den Bosschen Procureur-Ge-
jteraallaa.t volgen: ze missen grond!
Laat Dominê niet losweg Ieeliike dingen van

!Zijnmedemenschen uttstrooien, laat hij b e w ij~
~e n, dat de Minister zioh ongepast door de~,

~

rocureur-Generaal heeft laten beïnvloeden,
.w.z. met prijsgeven van ,zijn zelfstandig 001'-

eel; laat hij de beschuldiging w a a I' m á ken;
at de Procureur-Generaal de door hem genoem-
e functionarissen desavoueerde "ter' wille van I

~nkele gewichtige belangen," laat Dominé geen
!verstoppertje'spelen en zeg g e n; welke die ge- '
!Wichtigebelangen wel zijn, die den Procureur-
Generaal tegen' zijn plicht \ (wánt dat bedoelt
pominé toch) deden handelen;' laat hij doen
~ I ij ken, in hoeverre hij terecht den Officier
fan Justitie met de Ossche Brigade in denzelf-
tIen wagen zet.. .
Laat hij ons zijn verschoorringen sparen; laat

ftij niet schromelijke fouten en wetschennis met
~en mantel der liefde bedekken! "
Evenmin als onbedachtzaam kwaad spreken

phristelijk is, is hell een ontoelaatbaar verout-
pchulàigen van gr-ovefouten en ernstige.,tekorl ...,
~om,ingen i,n hen, die belangrij,ke openbare pos-
ten hekleeden. .
Maar het Z'O'U allerergst en een Dienaar des

rn"oords geheelonwaardig zijn, onder den man-
~el der christelijke liefde zijn naasten ten on..
~hte van kwaad te betichten!

r , I

, )

Repliek van. dom,inee Boenders.'
In het "Huisge-zin" van 10 Mei leren wij nu,

!het volgende: '. ..
; Wij ontvingen 'onderstaand schrijven van Ds.)
F. C. M. Boenders te Oss, waarin deze zich ver-
)Veert tegen' onzen -driestar' van 6 Mei j.I.: "Be-
wereuIs geen bewijzen".
, Ofschoon' enkele pa~sa~es i~. dit' schrilven i
ons aanleiding geven tot het rnaken van opmer-I
J;.ingen,Iaten wij dit achterwege, omdat wij' niet

- . ,I".. ,
dim indruk zouden willen wekken' dep .ireni-
schen loon van het schrijven van dg. Boenders
nieften volle te waardeeren. Wij dOt)n dit in
hooge mate.
Wij volstaan met de verklaring, gegrond op

de lezing van de Handelingen van deKamer en
betrouwbare .informaties over het verloop del'l
Interpellatle-Drop, dat naar onze vaste overlui-I
ging ds. Boenders den critisc!hen zin der Kamer I
in de' Ossche kwestie onderschat, en dat wij'l
na kennisneming van onderstaand sChrijven.j
geen aanleiding vinden onze kritiek op de, hou- I
ding van onzen geachten opponent te handha, t, I

I
ven.
Wij Jaten thans het schrijven volgen:

Geachte Redactie,

Ik was van plan op uw artikel .Beweren is
geen bewijzen" in uw blad van 6 Mei l.I. in te I

, gaan in het door mij zelf geredigeerde "Onze i
Wachter", Ik heb mij echter bedacht dat dit:
maandschrift eerst eind dezer maand verschijnt i
en dat het niet wenschelijk is tot zoo lang mis-[
verstanden te laten leven, die misschien door]
een uiteenzetting spoedig aan hun natuurlijk,
einde kunnen komen. , I

Met verbazing heb ik uw artikel gelezen. Van'
a tot z is het gebouwd op misverstand.
Mijn stukje, geschreven, na het Kamerdebat

en voor het voorstel- \Vendelaar, was een critiek
op de Kamer, die m.i, te critiekloos minister
Goscling's verdediging van beleid aanvaard had.
Immers op den dag der interpellatie-Dnop zelf
waren 'er in de rede des ministers reeds gegevens
voorhanden, waardoor de Kamer wat critischer
had.kunnen zijn. De bevoegdheidskwestie, waar-
op alleen de heer Van der Goesvan Naters even
inging, terwijl de fouten der marechaussee. die
ik niet uitsluit, zelfs aannemelijk acht, wel van
dien aard waren, dat men kon vragen: Wetti-
gen deze fouten werkelijk een dergelijk minlste-
rieel ingrijpen?
Als democraat betreurde ik een dergelijk fa-

len van de parlementaire machine en ik meende



dat de pers gedaan had, waarin de Kamer te
"ort schoot.
Nu heb ik ook woorden gewijd aan den mi-

pister en procureur-generaal, woorden die uw
ergernis hebben gewekt. Ik heb gezegd, dat de
Jilinister steunde op den P. G. - wie zal dat
ontkennen? En dat deze' de brigade Oss desa-
voueerde en zelfs den substituut-officier van
justitie. Ook dit laatste meen ik te moeten
handhaven. Het blijkt uit de woorden van den
prlnister in de Kamer, die een-zacht verwijt in-
hielden aan dezen ambtenaar en uit het feit dat
'pij een ,.arrestatie verlenging werd toegestaan,
zoodat, ook al zou de arrestatie zonder bevel
hebben plaats geluid, deze arrestatle achteraf
gedekt werd.
Maar nu komt dan mijn grootste zonde. Ik heb

geïnsinueerd toen ik schreef, dat de P. G. de
genoemde personen desavoueerde ter wille van
,g~wichtige belangen. '
Is dit een insinuatie en leen zinspelen op ge-

. enchten over Ossolie personen? U had door
twee feilen op andere gedachten moeten komen.
Ten eerste, dat in mijn artikel niet de geringste
aanduiding te vinden is, dat ik bepaalde Ossena-
ren bedoel. Ik zwijg totaalover een burger van
Oss en over eenig gerucht. Ten tweede is niet
goed denkbaar, dat ik den minister en P. G. niet
sterk zou aanrekenen, als ik werkelijk meende,
dat de P. G. met schending van zijn plicht, be-
paalde particuliere belangen behartigde. Ik zou
dat zeer waar aanrekenen. .
Maar, zegt de lezer misschien, die booze do-

miné heerifoch gesproken -van gewichtige -be-
langen, ·die minister en P. G. dreven.
Wat is dat dan? Ja, lezer, die "gewichtige be-I

langen" dat zijn woorden van den minister zelf
in zijn Kamerrede. Hij bedoelde er mee, wat ik
er ook mee bedoel, gewichtige rechtsbelangen.
geWichtige burgerrechten. Ik gaf de woorden
van den minister weer, objectief willende zijn
en niet denkend, dat men daaruit iets zou kun-
nen halen, wat werkelijk schandelijk zou zijn.
Misschien is de fout van mij geweest, dat ik dit
stukje begin April schreef en had moeten be-
denken, dat in Mei de lezer misschien anders
de woorden zou voelen, dan ze bedoeld waren.
Mijn bedoeling was: de minister en P. G.

meenden gewichtige rechtsbelangen te dienen.
dienden ze ook, maar andere rechtsbelangen
kwamen daardoor in het gedrang. Deze fout re-
ken ik hun niet zoo sterk aan. Ik reken de Ka-
mer haar critiekloosheid wel sterker aan.
Ik heb dus geen insinuatie gezegd en ook niet

willen zeggen en ik geloof ook niet in het aan-
wezig zijn van minder nobele motieven in deze
beide ambtsdragers. 't
Ik heb ook niet over hun hoofden heen smaad

wï1len gïeten op personen in Oss. Ieder die mij
kent weet wel, dat ik niet mee doe aan anti-
katholicisme en dat ik de laatste zou zijn om
krenkend te spreken of te scIfrijven over bedie-
naren van den godsdienst, die in alle vormen
mijn eerbied afdwingt. Ik w~et geen kwaad van
deze menschen en ik zou mij schamen dingen te
insinueeren, die ik niet weet en als ik ze wist,
niet dan met. de grootste reserve zou durven
beoordeelen. Nog eens: ieder die mij kent, weet
dat wel.
Ik kan. hiermee volstaan: Ik betreur alle op-

I spraak voor de goede stad Oss. In de laatste
jaren is er niets gebeurd, wat niet overal in de
wereld gebeurt. Alleen van Oss ziet men alles
scherp. Als ik .hier over schuldigen zou spreken,
dan zou "ik weer zonder eenige insinuatie, de
pers de schuldige willen noemen.
Ie, Een deel der niet-katholieke pers, die alle

futiliteiten tot geweldigheden maakt en die al-
les, wat niet goed is, gebruikt om den hurge-

Imeester of de, gemeente-politie te treffen.
2e. Een ander deel der niet-katlïolieke pers,

die alles gebruikt om anti-semitisme af anti-
papisme te -propageeren.

t Se. Een deel der katholieke pers zelf, die in
elke critiek op minister Geseling een aanval

I ziet op het karakter van dezen minister en zelfs
een aanval op de Kerk of het geloof.
tOsS, 9-5-38.

•

F. C. M. BOENDERS.



'\PROT'ES;t-=>tEGEN ANTI.KATHOLIÊ~
. AGITATIE. ,

De R. K. Kiesvereeniging te Hengelovhield
een druk bezochte ledenvergadering met als
spreker rector Drost over het onderwerp:
"Wacht u voor de valsche profeten". In zijn
openingswoord sprak de voorzitter over de
agitatie, welke den laatsten tijd rond Oss
en,minister Goselmg wordt gevoerd; welke in
zlch feitelijk gericht is tegen geheelonze
katholieke bevolking. Spreker stelde de vol-
gende motie voor, welke met algemeene
stemmen werd aangenomen:

De afdeeling Hengelo der R. K. Staatspar-
tij in vergadering bijeen op 11 Mei 1938, ken-
nis genomen hebbende van de openlijke en
bedekte beschuldigingen aan het adres van
den minister van Justitie, betreffende diens
optreden in de zaak Oss, betreurende dat
deze het karakter hebben aangenomen van
beleedigende Insinuaties via den persoon van
dezen katholieken minister aan de katholie-
ken in het algemeen betuigt. haar vertrouwen
in' het door dien minister gevoerde beleid,
protesteert ten sterkste tegen de lage ver-
dachtmakingen en spreekt" den wensch uit,
dat de regeering maatregelen treffe om het
katholieke volksdeel tegen deze minderwaar-
dige handelingen te beschermen.'



Uit Brieven van Lezers

ARREST ATIE WACHTMEESTER
MARECHAUSSEE

M. de R.
Pijnlijk werd ik getroffen door uw .bericht van

WOensdagavou<i. dat een der wachtmeesters
van 'de, marechaussee gevankelijk naar pen
Bosch was gevoerd, verdacht van het misdrijf
bedoeld bij art. 248 bis van het W. v. S. Maar
ten slotte is de eer van een voortr-effelijk corps

- nog niet aangetast, wanneer een der leden gè-

I
zondigd ..heeft.

Doch verder lezende werd ik opgeschrikt, na
de mededeeling, dat deze marechaussee eenige
jaren geleden onder verdenking stond, was op-
gesloten en wegens gebrek aan bewijs uit de
voorloopiga hechtenis was ontslagen. (wii leven
snel. en mijn geheugen kan tekort schieten,
maar ik herinner mij de persberichten daarom-
trent niet) door de volgende zinsnede:

"Intusschen werden .bij een nieuw onderzoek,
dat de.justrtie de laatste weken heeft ingesteld
omtrent zijn gedragingen te Geffen, nieuwe
gegevens verkregen, die thans geleid hebben
tot zijn hernieuwde arrestatie."

Dit- is ontstellend. Wanneer er zich bijv.
nieuwe getuigen.zouden hebben aangemeld, die
het bewijs .van de feiten konden leveren, dan
zou.niets. zich tegen een nieuwonderzoek ver-
zetten. Maar daarvan lees ik niets. Welke aan-
leidtng .was er dan voor een nieuwonderzoek
naar zijn 'gedragingen?
'Het gevoelen 'mag met postvatten. . dat hier

ingegrepen wordt, omdat' er een strijd gaande
is over het optreden van de brigade te Oss en
omdat een aantal wachtmeesters zich bij het
ambteriarengerecht heeft beklaagd.

Het slechtste moment, dat ik in mijn parle-
mentaire loopbaan medemaakte. was het op
het laatste oogenblik in het geding werpen
van een oncontroleerbaar nachtrapport der
politie van 10 of 15 jaar geleden in een ande-
re. opzienbarende zaak.

Moge 't motief, dat bij die rechtsbeleedigen-
de methode heeft voorgezeten, hier geen rol
hebben gespeeld!

En daarom moeten de vragen beantwoord
w:orden: .

Welke nieuwe aanwijzingen gaven tot deze
arrestatte aanleiding en wie gaf last tot een
hernieuwd onderzoek?

G. A. BOON.
* '"

'In het algemeen behoeft de Justitie zeker
geen acht te slaan op verzoeken om haar be-
wijs~teriaal op tafel te leggen. Dit wo-rdt nl.
op zun waarde reeds gekeurd door een vol-
komen onafhankelijke rechterlijke instantie.
De verdediger van verdachte behartigt daarbij
diens rechtmatige belangen.

Wil de geachte inzender zijn vragen even-
wel beantwoord zien, dan kan alleen door be-
middeling van een der leden van de Tweede
Kamer een interpellatie worden gelhouden of
een vraag aan de regeering worden gesteld.
- Red.



I Aan het slot van ziJn met spanning gevolgde
l~ing vertoonde l&.een ..serie lichtbeelden der
diverse rassen, w·a hlJ van een verklarlna
deed vergezeld gaan. .,
Tot circa. kwart voor een wist spr. zijn talrijk

auditorium te boeien, waarna enkele vragen
door hem tot vol le tevredenheid werden beant-
woord.
Daarna werd nog een kort woord gespr-oken

door pastoor Bloem, die - zichtbaar aangedaan
- dankte ~'oor de spontane ovatie, hem bij bin-

§ Te Oss is gisteren de vierde onderwijzers- ncnkomst III de zaal gebracht. Ouwillekeur-iz
dag "Boxmeer" gehouden en is hieraan door bad spr. daarbij gedacht aan het bekende lied
5 á 600 onderwijzer(essen) deelgenomen. "Ein Lied ohne Worte", Over den laster wilde
Te dezer gelegenheid werd om 10 uur een spreker verder niet uitwijden, doch bij zegde

plechtig gezongen H. Mis opgedragen in de Pa- toe, een en ander eveneens ter kennis te zullen
rochiekerk van het H. Hart van Jezus door den brengen van zijn collega, pastoor Vissers. I
zeereerw. heer F. Bloem, adviseur van de afdee- Nadat het applaus 'was weggestorven, sprak
ling Oss. Inog burgemeester Ploegmakers, die eveneens
Hierbij waren tegenwoordig de geestelijke dankte voor de ovatie.

adviseurs der aïdeelingen, nagenoeg alle leden Spr. betoogde dat altijd beweerd werd dat
van de afdeelingen Boxmeer, Veghel, Oss, Me- van het vele geschrijf allicht iets bij de'men-I
gen en Ravenstein. schen bleef. hangen, doch dat hier is gebleken
De veranderlijke gezangen werden gezongen dat totaal niets van den laster is blijven hangen,

door de .leden van de afd. Oss, terwijl de Iitur- Overigens zeide spr. met graagte deze hijeen-
gische gezangen door alle aanwezigen gezamen- komst te hebben bijgewoond, omdat de onder-
lijk werden gezongen. wijzers de opvoeders der jeugd .zijn.
Na afloop dezer' H. Mis ving om 11 uur de al- Na de nauze ving om half 4 het tweede ge-

gemeene vergadering aan in de zaal Cinema deelte der vergadering aan t.w, het optreden
Royal van den heer Herw ers aan de Spoorlaan. van den heer Henk Schaer met gedichten Jen
Hierbij waren o.m. tegenwoordig: de Groot- voordrachten, ernst en luim. Ook deze mqcht

Edelachtbare heer W. C. S. J. Kipp, lid van Goo. UIt~lIIldlg succes oogstten.
Staten van Noord-Brabant; de edelachtbare ,Na de korte gedachtenwisseling volgde slui-
J. F. Ploegmakers, wethouder Cremers; Mevr. trl?g van dezen zoo uitstekend geslaagden onder-
Ob de Coul, hoofdinspectrice van het Lager On- wijzersdag.
derwijs in de afdeeling Boxmeer, de nieuwe Bis-
schoppelijk Hoofdinspecteur, de dekenale in- I

specteurs der diverse afdeelingen,alsmede de
beide sprekers, t.w. de heeren Kunst, Conser-
vator van het Koloniaal Instituut te Amsterdam
en Henk Schaer.
Te rnim 11 uur opende de voorzitter, de heer

!fob. Jansen (Megen) deze bijeenkómst met den
Chr. groet. waarna hij een allerharteliikst wel-
komstwoord uitsprak, s-peciaal tot de hierhoven
genoemde autoriteiten. Spr. verheugde zich in
de zeer groote belangstelling en memoreerde
vervolgens het vrij plotseling verscheiden van
lien bisschoppelijk hoofdinspecteur Rector
Goorts, die steeds op de onderwijzersdagen te-
genwoordig was. Spr. vroeg voor zijn zielerust
enkele oogenblikken stilte voor een kort gebed.
Vervolgens richtte s-pr. zich speciaal tot den

Z.Eerw. Heer Pastoor Bloem, over wien den
laatsten tijd zooveel laster is gesproken en ge-
schreven. Het had spr. verheugd, dat bij het
betreden der zaal door pastoor Bloem een don-
derend applaus was losgebroken.
Ook begroette hij burgemeester Ploegmakers,

wien gruwelijke laster evenmin bespaard is ge-
bleven. Spr. hoopte dat beiden kracht van O. 1..
Heer zouden ontvangen om hun zegenrijken ár-
beid te blijven voortzetten.
Deze woorden van den heer Jansen werden

door de aanwezigen herhaaldelijok met applaus
onderbroken.
Na deze korle inleiding werd het woord ver-

leend aan den heer Kunst, die een zeer interes-
sante causerie hield over: ,,De Volken van Ne-
derlandsch-Indië". Allereerst behandelde spr.
de prae-historische volken en daarna de tegen-
woordige, een en ander meer op cultureel ge-
bied.

~~1~'#7~' /8?Ju,· {'P Jl
Katholieke

Ollderwijzersdag
B "" oxmeer.

MASSALE DEELNAME.

Het beleedigend geschrijf over Oss.



t OOK IN DE WAR.

t 1853 en 1938.
Wij hebben het tumult rond Oss aange-

duid als .Aprltbeweging" en wij blijven
van meening, dat deze kwal ificatle vol-
komen juist is. De schandelijkste beschuldi-
gingen zijn den minister van Justitie en den
procureur-generaal bij het Bossche Hof naar
het hoofd geslingerd en nog wordt de in-
druk gewekt, dat de katholieke minister
tegen een aantal marechaussees optrad, om
zoodoende geestelijken te vrijwaren. Tot ver
in de buitenlandsche pers - zelfs in de "N.
Y. Times" van 27 April - werd deze laster
uit Den Haag neergepend.
Nu zegt "De Avondpost", dat in 1853 de

liberaal Thorbecke de meest belasterde
figuur was.

Tot zekere hoogte: accoord; daarom kozen
de kat hol i eke n hem dan ook in de

Kamer want heel het land boven den Moer-
dijk was tegen den man opgeruid.
De verontwaardiging werd mede veroor-

zaakt door de wijze waarop de Paus zich
over het Protestantisme uitliet, vervolgt
"De Avondpost". Ook dit kan gedeeltelijk
worden toegegeven, zeker in dien zin, dat
velen de pauselijke uitlatingen als aanlei-
ding benutten voor hun optreden. Maar een
feit is, dat men in 1853 geen rumoer maakte,
om wat de Paus van Rome zei, maar om
wat de katholieken hier de den, namelijk
gebruik maken van hun recht, Bisschoppen
te hebben.
En de herrie van thans, kan niet verklaard

worden door het feit, dat de regeering
eenige marechaussees overplaatst, maar wel
degelijk door de valsche bewering, dat de
minister van - Justitie en de procureur-
generaal a Iska tho Ii eke n hun be-
voegdheden misbruikten en dat katholieke
ambtenaren, omdat zij katholiek zijn, als
onbetrouwbaar worden voorgesteld en on-
nationaal. .
En dit is het wat de katholieken zoo diep

heeft gekrenkt.

UIT DE PERS.

Nieuw gestook.

Onder dezen titel schrijft de "Nieuwe Koe-
rier" o.m.:

Het dossier-Oss is een nummer "rijker"
geworden door de arrestatie van een
wachtmeester der Kon. Marechaussee, die
eenige jaren geleden zeer verdienstelijk
politiewerk heeft verricht bij het uitroeien
der misdadigersbende, die de gemeente in
dien tijd een slechten naam bezorgde.
De "Telegraaf", die in de Ossche attaire

zulk een onwaardige rol heeft gespeeld, I
is er als de kippen bij, ten einde van deze
arrestatie te profiteeren om opnieuw te
stoken.

"Blijkbaar is dit bericht in zijn opgebla-
zen vorm afkomstig van officieuze zijde",
zegt de "Telegraaf".
Maar al ware er geen kwestie-Oss ge-

~est, een bericht over zulk een gelukkig
lang__niet alledaagsche arrestatie zou zeker
in d~pers zijn opgenomen. Wanneer de
"Telegraaf" hier het bericht toeschrijft als
afkomstig van "officieuze zijde" en be-
weert, dat het doel is, het korps mare-
chaussee in opspraak te brengen, moet het
dat zelf weten.
Wanneer het korps in opspraak komt, dan
is het door de tendentieuze beoordeelingen
van de "Telegraaf", die in de arrestatie
aanleiding vindt om tegen de overheid te
stoken.
Het korps marechaussee staat te hoog

om door de arrestatie van een zijner leden,
een zeer buitengewone uitzondering, in
opspraak te komen.
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Op 4 Mei 1938 spoedden de Rechter Com-
missaris en Officier van Justitie vergezeld
van een indrukwekkend aantal marechaus-
sees zich naar de drukkerij waar Zwart
Front gedrukt wordt, namen vitale deelen
uit de beide persen, verzegelden de zetma-
chine, omdat.. ... omdat naar hun zeggen de
Heer Bomans zich beleedigd gevoelde door

I
e.en ar!jkel, v~,rscheidene weken gele.den in
"Zwarl Pront verschenen, en bovendien
omdat' Burgemeester Ploegrnakers. "Eerste
Burger" van Oss in een der voorgaande

t: nummers zou zijn beleedigd, ..
\ Wij kennen de "rechtsmachine" van het hui-
dige stelsel, we hebben ervaring. Wij weten,
dat we in een MACHTSST AAT levers en
niet een RECHTSSTAAT, wát de democra-
ten ook willen beweren.
Illbeslagneming, verzegeling der persen; het
doen zwijgen van Zwart Pront is het doel
van deze maatregelen, NIET het wreken van
de eventueele beleediging van den heer Bo-
mans of van den "burgervader" van Oss.

NooiT ~~l '~~~--k~;;~en motiveeren, dat men
de persen in beslag neemt, wegens beleedi-
ging van een privé-persoon, zoodat er nog
wat bij moet komen. Welnu, met de haren
werd er toen nog bijgesleept, dat Burgemees-
ter Ploegmakers beleedigd zou zijn in het
nummer van 9 April. Toen dat nummer ver-
scheen, had men, ofschoon de autoriteiten
Zwart Pront met een vergrootglas lezen,
niets van eenigerlei beleediging van den heer
Ploegmakers bemerkt. Na een maand ern-
stige studie kwam men pas tot deze "over-
tuiging" en toen moest gehandeld worden.
Welk een kans! De Leider in de gevangenis,
de drukker geruïneerd, de stem van Zwart
Pront, naar men hoopte, tot zwijgen ge-
bracht.
de stem van zwart
front
Maar wat is het dan toch, wat men in het
geluid van Zwart Pront vreest?
Welnu, wij zullen het U niet onthouden.
Men vreest in die stem haar oprechtheid en
haar beginselvastheid.
Neem: Oss! Wij brachten Oss het eerst. Wij
doorschouwden Oss, gelijk noch de Tele-
graaf of de andere democraten, noch de
N.S.B. het geval doorschouwden. "De Tele-
graaf" betwist de bevoegdheid van den Mi-
nister, de N.s.B. en de R. K. Staatspartij
maakt er een anti-papistische rel van. Van
het anti-papisme leeft namelijk Ds. Kersten
niet alleen. Ook de Staatspartij moet het er
van hebben, het is de eenige grond waarop
zij haar bestaan "in schijn" kan rechtvaar-
digen. Iedereen kent de uitvlucht dier Staats-

Het regime mag wel eens overdenken of
het voort zal gaan op den weg die alle wegen
des rechts voor ons verstopt. Wil het stelsel
zulks, goed, de Leider is binnen enkele da-
gen vrij, wij zullen ons blijven Weren, maar
de zedelijke verantwoordelijkheid ligt aan
den overkant. Al is Mannheimer Nederlan-
der. een ieder weet dat WIJ geliik hadden
en het recht aan onzen kant was. Al zalOss
ook den doofpot bereiken, ONS WOORD
SPRAK WAT WAAR EN RECHT IS.



De artesunie van den wachtmeester.
Dwaze verdenkingen en schandelijke ver-
dachtmakingen bij hen die in de spoken

0·" Ivan" 'Ss ge ooven. '.',
W;a,twordt er toch weer geroddeld naar

aa.nleiding van de arrestatle van den
wachtmeester der Kon. Ma·réchaussée
te T'e-rneuoondie, in afwachting van zijn
berechting voor den krijgsraad, in het
Huis van Bewaring te' 's Hertogenbosch
is ingesloten.
De agitatie ei: :iemagogie rondom de

Ossehe gebeurtenissen, nauwelijks ver-
flauwd, flikkeren weer heftig op.
Vooman gaat natuurlljk het ,,Natio-

nale Dagblad", o'p den voet gevolgd door
de "Tele:g'raaf", het tweespan, dat onder
elkaar wedij-vert om de lelding in de
renbaan der sensatie.
Het "Nationale Dagblad" spree'k,t o.m,

van "Gestago" , van "Geheime Staats-
politie Goseling". De "Telegraaf" msï-
rmeert maar unferfroren door, dat deze
arrestatle een onderdeel is van de "cam-
pagne" tegen de Maréchaussée, waar-
om zij ook maar meteen beweert, dat
het bericht der arrestatde opzettelijk
van "offLcreele ZJijde" Z'O'Il zijn gepubli-
ceerd.
He·t zou maar uilen naar Athene dra-

gen beteekenen. wanneer we opnieuw
gingen betoogen, dat hier journalistiek
van laag allooi bedreven wordt, Dàt
weten onze mensenen nu <mdel"ha"nd
wel.
Helaas echter vinden deze lasterlijke

itnsinuaties in ons Land nog steeds ge-
hoor; gehoor zelfs bij personen bij wien
men op de allereerste plaats toch de
noodige ernst aanwezig zou moeten
achten en die weHicht ook gaarne voor
ernst]g willen worden aangeaien, En als
dergelijke Heden aan het geschrijf der
sensatiepers nog relief gaan geven, dan
is helt toch noodzakelijk om. de zaken
even reent te zetten. Zoo wordt de goed-
willende pers telkens opnieuw verplicht
zich met onverkwikkelijke geschiede-
nissen als deze arrestatle bezig te hou-
den.
In dit verband moeten wij even stel-

ling nemen tegen een uitlating van den
liberalen voorman het oud-Kamerlid
G. A. :Soon, die in het "Handelsbla"d"
niets meer of mlnder durft. i<psinueeren,
dan' dat hier ingegrepen wordt. .,omdat
er een strijd gaande ios over het opt1;è-
den vam de brigade te OS~ eJl-ooJ,dat een
aantal wachtmeesters iich bij het amb-
tenarengerecht heeft beklaagd" -,
Het grootste verwijt, wat men den rod-

delaars inzake Oss en nu ook den heer
Boon kan maken l'S, dat zij spreken en
insinueeren over zaken, waarvan zij
blijkoaar niet het minste afweten.
Zouden zij de kwestie van de arres-

tatie van den wachtmeester v. d. W. uit
Terneuzen hebben onderzocht, dan
zouden zij hebben geweten,
dat de eerste arrestatle van v. d. W.

indertijd geschtedde op grond van een
serieuze aanklacht van drie E.ngelsche
zeel1eden;
dat zijn insluiting in het Huis V3in

Bewaring te 's Hertogen!bosch ge-
schiedde in een tijd, da:t er van een

Ossche Ma·réchausséekwestie' nog geen
sprake was;
dat nà deze arrestatle de tongen in

Oss loskwamen en vanuit Oss soortge-
Hjke aanklachten loskwamen;
dat evenwel de Justitie, aangezien zij

deze laatste aanklachten niet voor \
volle honderd procent kon vertrouwen,
de Ossche beschuldigdngen terzijde moest
leggen;
dat, daar de bovenbedoelde zeelleden

varende en niet te vinden waren, het
niet meer mogelijk was, v. d. W. langer
Îln voorarrest te hood-en;
dat v. d. W. daarom op vrije voeten

moest worden gesteld en zijn supe-
rleuren hem als gevolg daarvan in
functie herstelden, zij het dan ook op
ver verwijderde standplaats
dat verschillende gebeurtenissen op

deze nieuwe standplaats, alsmede tegen
hem ingediende klachten oorzaak wa-
ren van een dásciplinaär onderzoek van-
wege den Divisie-oommandant der
Kon. Maréehaussée te 's Hertogenbosch ;
dat dit onderzoek te Terneuzen en

elders in Zeeuwsch-VlaandeTen is ge-
schied door een nmctionnarts van het
Wapen der Kon. Maréehaussée zelf;
dat dit disciplina.n onderzoek .daar-

Ill:a gevolgd is door een stra.flrech!terllj'k
onderzoek der normale instanties;
dat - zooals te Terneuzen algemeen

be1tend is - v. d. W. op Zaterdag 7 Mei
te Terneuzen is gearresteerd door een
officier der Maréohaussée en per auto
naar Den Bosch overgebracht :
dat deze arrestatle vanuit het publiek

aan dagbladcorrespondenten bekend
werd, die hoor eerst enkele dagen later
hebben kunnen melden, omdat geen
enkele autoriteit, noch te Den Bosch,
noch te 'I'erneuzen, noch elders inlich-
tingen wilde verschaffen en zij· langs
andere wegen acnter de waarheid moes-
ten komen;
dat oak het A. N. P. zijn bericht van

een correspondent elders in het land
ontving, toen het noch van zijn corres-
pondent te Den -BosCh, noch te Temeu-
zen Iets gehoord had;
dat deze ai;restatie in het corps der

Maréchaussée, bepaaldelijk onder oudere
gegradueërdèn, die met v. d. W vroeger 1
gedif:nd hebben, niet zoov-eel yerbazing'
heeft gewekt en zij zelf wel het minst
den indTuk hebben gekregen, da't :in v,
d. W. het corps "gezocht" wordt.
Wanneer van een campagne gespro-

ken mag worden, dan is dat dan toch
een campagne niet tegen de Maréchaus-
sée, maar tegen de Bossche en Haag-
sche [ustttle-autorrteiten, die men on-
der verdachtmakingen a,ls begraaft.
Uit bovenstaande blijkt intusschen

wel, dat de heer Boon wel zeer licht-
vaardig de pen gehanteerd heeft; om
nog maar te zwijgen van bladen als
van de N. S. B. en de Telegraaf, die tot
campagnes van zoo laag allooi zijn af- I
gezarot! !



Waarheid en
enquête

dat bijv. door "De Telegraaf" en de "N. Rott.
Crt." wordt vertegenwoordigd - waarbij
vertegenwoordigen dan wèl te' onderschei-
den is van suggereeren of uit-den-grond
stampen? Het "Volk" kan dus niet bedoe-
len, dat de Katholieke Kamerfractie het en-
quête-voorstel moet steunen, omdat bijv. de

Enkele dagen geleden hebben wij onze "N. R. Crt." erop aandringt. De Katholieke
. verwondering geuit over een argument Kamerfractie zal zich moeten houden aan

van het soc.-dem. "Volk", welk blad de opinies die in de Kamer aan den dag tre-
n.l. wenschte, dat de Katholieke Kamer- den. Eischt nu "een gezonde opvatting der
leden vóór het enquête-voorstel van den democratie" dat het eene kamerlid datgene
heer Wendelaar zouden stemmen, omdat steunt, waarop een ander met meer of min-
anders. . .. het anti-papisme in ons goede der nadruk of emphase aandringt, ook al
vaderland van den weeromstuit zou kun- acht hij het zelf verkeerd? Wij meenen, dat
nen groeien. Wij betoogden daartegen, dat de democratie er veeleer mee gediend is -
de Katholieke Kamerleden het voorstel- en vooral in dezen tijd - dat ieder volksver-
Wendelaar moesten beoordeelen op zijn tegenwoordiger de courage van zijn eigen
eigen mérites (of démérltes) : indien zij opinie heeft.
van meening zijn, dat het voorstel geen Maar, zal het "Volk" opwerpen, 't gaat
stem verdient omdat het een ongegrond hier alleen "om de waarheid". Zoo luidt n.l.
blijk van wantrouwen beteekent, omdat het de titel van het artikel, waaruit wij hierbo-
ongeproportionneerd is en omdat 't de par- ven citeerden.
lementaire orde verbreekt, dan zullen zij O.i. Ook ons is de waarheid dierbaar. Onder I
ertegen moeten stemmen. De houding, die Ihet huisraad van de demoeratie verdient O.i. ,
het "Volk" wenschte - zoo schreven wij - de "doofpot" geen plaats. Maar wij wen-:
zou het anti-papisme tot een postulaat der scheri ook niet te salueeren voor elk politiek
Nederlandsche politiek maken. vlaggetje, alléén omdat de drager er met
Het soc.-dem. blad verklaart nu, dat wij vaardige hand het woordje "waarheid" op

zijn bedoeling niet goed hebben verstaan. heeft afgedrukt.
De volksvertegenwoordiging is nu een-

maal geen historisch genootschap, maar
een politiek lichaam. Haar handelingen zijn
staatkundig. En nu behoeft het "Volk"
slechts den inhoud van mr. Wendelaar's
enquête-voorstel eenerzijds - nog afgezien
van de change ante kleuren, die het voorstel
in sommige Iiberale beschouwingen over po-
litie en "suprematie" aannam - en ander-
zijds de wijze, waarop het met veronachtza-
ming van normale parlementaire middelen
is ingediend, na te gaan om ons oordeel te
verstaan over de staatkundige waarde,
strekking en beteekenis van dit voorstel.
Ook wij zouden het betreuren, indien de

stemming over dat voorstel zou uitvallen
volgens de scheidingslijn tusschen rechtsch
en linksch. En 't ligt - als wij nu de vrien-
delijke suggestie van 't "Volk" mogen reet-
procesren - volkomen in de macht van de
,soc.-dem. Kamerleden, ons parlementair
'stelsel dien "ondienst" te besparen, en niet'Hierop moeten wij antwoorden, dat niet

wij de vroegere opmerkingen van het alleen in hun macht, doch zelfs in hun
"Volk" hebben misverstaan, maar dat het lijn, daar de eerste interpellant over deze
blad zelf nu zijn argumenten ietwat modifi- zaak, de heer Drop, die uit hun rijen naar

I
ceert. Naast den raad, zich te laten leiden voren trad, geen enkele parlementaire
door beduchtheid voor anti-papisme _ een reden heeft om het vlaggetje van den heer
raad, die in a!gezwakten vorm wordt her- Wendelaar te volgen.
Ihaald maar er voor ons even polltiek-on- ~==-=-===============
juist om blijft - stelt het "Volk" nu een
i "gezonde opvatting der democratie", welke
zou vorderen, dat de Katholieke Kamer-
leden den enquête-lust van eenige andere
Kamerleden, ook al achten zij die enquête
onnoodig en zelfs schadelijk, toch moeten
steunen en wel "omdat een groot deel der
openbare meenlng daarop aandringt".
Ook dit argument kan ons echter niet

overtuigen. Kan het "Volk" aangeven, hoe
groet het deel van de openbare meening is,

Gezonde demoeratie

"Allereerst echter - zoo schrijft het - dient
een misverstand te worden weggenomen, dat bij
,De Tijd" blijkt te bestaan. Dit blad meent, dat
wij van de katholieken verlangen, dat zij aan een
enquête hun medewerking verlenen alleen maar
om het anti-papisme te ontgaan, ofschoon zij
zakelijk niet voldoende gronden voor zulk een
onderzoek aanwezig zien. Zo staat het echter
bij ons niet. stellig is het voorkomen van het
oplaaien van antt-papistische hartstochten e.en
katholiek belang. In dit pozicht kan de enquête
zowel ten gunste van de katholieken als van ons
volksgeheel werken. Maar daarnaast ware het
een gezonde opvatting van de democratie, indien,
de katholieken, ofschoon voor zich geen behoefte
gevoelend aan een parlementair onderzoek, toch
daaraan hun medewerking wilden verlenen, nu
een groot deel der openbare mening daarop
aandringt. En vooral zouden wij er tegen willen
waarschuwen om, in dit verband - tekenen
hiervan zijn helaas reeds 'aanwezig - wederom
de oude heilloze tegenstelling van rechts en
links op te roepen. Een groter ondienst zou men
ons parlementair stelsel kwalijk kunnen be-
wijzen."



Goseling en Rost
Verzet tegen

Heden verschenen in raadkamer de
"verdachte" Rost van Tonningen en zijn
raadsman mr, van Vessem.
Mr. van Vessem was tegen de dagvaar-

ding van Rost van Tonningen in verzet
gegaan.

Wij vernemen dat in het bezwaarschrift
tegen de dagvaarding o.a. wordt betoogd:
Dat in de dagvaarding wordt ten laste gelegd

beleediging aan mr Goseling aangedaan ge-
durende .de rechtmatige uitoefening zijner
bediening als minister van Justitie.
Dat de officier van Justitie echter volkomen

in gebreke is gebleven aan te toonen, dat mr.
Goseling ten. tijde, dat de beleedîgáng zou
hebben plaats gehad, geweest is 'in de recht-
matige uitoefening zijner bediening als mi-
nister van Justitie. Hierdoor zou de indruk
worden gewekt, dat de Officier van Justitie
eigenlijk bedoelt te laste te leggen beleedl-
ging van mr, Goseling in privé. Aangezien:
echter door mr. Goseling geene klacht is in-
gediend,' zou uit dien hoofde den Officier van
Justitie niet ontvankelijk moeten worden ver-
klaard.
Wij merken hierbij op dat minister Goseling

de dagvaarding
wijselijk nagelaten heeft zelf een aanklacht
wegens beleediging in te dienen, daar hij dan
persoonlijk voor de rechtbank had moeten
verschijnen. Het schijnt echter dat deze mi-
nister van "Justitie" na de ervaringen in de
Kamer liever een ontmoeting met Rost van
Tonningen vermijdt. Derhalve liet hij den
"verdachte" ambtshalve door den officier van
Justitie vervolgen. De lezer oordeeIe zelf over
deze methode ..

* **
In het bezwaarschrift wordt voorts opge-

merkt dat in het door den officier in de dag-
vaarding geciteerde vijfmaal iets gezegd wordt
met betrekking tot minister Goseling.
Ten eerste wordt gesproken van een minister

van Justitie, die er toe medewerkt, dat een·
bepaalde vervolging wordt onderbroken, zoo-
dra een geestelijke in het geding is.
Ten tweede wordt medegedeeld, dat minister

Goseling den eed van trouw op de Grondwet
heeft gezworen en wordt een passage uit den
door den minister af'gelegden eed medegedeeld.
. Ten derde wordt medegedeeld, dat minister
Goseling, om de arrestatie van een geestelijke

te verhinderen, door middel van den Procu-
reur-Generaal in Den Bosch den wachtmeester
De Gier acht uur onder druk heeft gezet.
Ten vierde wordt medegedeeld, dat toen .dit

niet baatte, minister Goseling den wachtmees-
ter den mond heeft gesnoerd door oplegging
van den zwijgplicht.
Ten vijfde wordt nogmaals medegedeeld, dat

minister Goseling niet wilde, dat de R.K. gees-
telijke werd gearresteerd.
Geen dezer mèdedeelingen bevat eenige uit-

lating, waardoor de eer en goeden naam van
den minister Goseling worden aangetast.

IN HET ALGEMEEN BELANG

Het bij de dagvaarding telaste gelegde
feit is ook niet strafbaar in verband met
art. 261van het Wetboek van Strafrecht,
derde alinea, bepalende; "Noch smaad,
noch smaadschrift bestaat voorsoever
de dader klaarblijkelijk heeft gehandeld
in het algemeen belang of tot noodza-
kelijke verdediging", hebbende opposant,
en zulks ook klaarblijkelijk, gehandeld in
het algemeen belang.. ..
Opposant is in elk geval niet strafbaar ter

zake van de in de dagvaarding opgenomen
passages, zulks ingevolge art. 41 van het Wet-
boek van Strafrecht, aangezien de publicatie
hiervan heeft plaats gevonden tel' noodzake-
lijke verdediging van de eer del' uit hare op-
sporingsbevoegdheid ontzette functionarissen
der Koninklijke Marechaussee te Oss, welke
eer door minister Goselin.g door zijn optreden
tegen deze functionarissen oogenblikkelijk en
wederrechtelijk werd aangetast.
Tenslotte wordt van de Rechtbank gevraagd

Rost van Tonningen buiten vervolging te
stellen.



In Rusland, het land van mevrouw
Kolontai, die'daar medehielp de gezin':'
nen uit elkaar te rukken, de kinderen
tot Staatsbezit te proclameeren, de
huwelijksbanden verscheurde en later
mitrailleurs afzond op de als wilde, uit-
'gehongerde wolven, rondzwervende kin-
derhorden!
Maar, mevrouw Kolontai heeft in het

VOlkenbondspaleis een plaats gekregen
als voorzitster van het- Comité voor In-
ternationale Kinderbescherming!
Nu vraag ik u, zijn ze daar waan-

zinnig?

(Vervolg op bladz. 2)

versnelde uitvoering der en-.
der handen ziinde werken bii
Urk;

invoering van een arbeids-
dienst.
Bij onderzoek in katholieke kringen bleek

men daar van deze voornemens kennis te dra-
gen; men ontkende althans niet, 'dat dezej
plannen bestaan, maar deed. voorloopig zeer
geheimzinnig.

, Wij hebben reden om aan te nemen, dat de
S.D.A.P. over de plannen reeds ondershands
gepolst is.

'Da ,Iaasch-affair. 'osschan de
Ragaaring an Van Iwananbarg
Niet geschikt voor 't Spaansche front?
Dan maar naar de Ned. werkloozen!
OSS,Woensdag,

(Van onzen specialen redacteur)

Oss. Als men élen naam hoort. denkt men reeds aan
vreemde toestanden.
Oss. De verpersoonliiking va~ een democratische ver-
wording in den uitgebreidsten zin..
Oss. Het industrie-stadie. Waar Joden en Staatspartii-
aanhangers de beenen onder één tafel steken en goede
re,laties vormen.
Oss. De, burcht van de StCiatspartii. tevens de burcht
van de Van Zwanenbergen. beroemd om hun oorlogs-
winsten. beroemd om hun crisiswinsten. beroemd ook
om hUllnauwe en goede relaties in bepaalde Haagsche
kringen. "
Oss. De plaatsnGam met een vreemd luchtie. het Chica-
go van Nederland. waar vleeschkoning Sally ziin vetten
sc-epter,over het do~r de ..crisis" verzwakte Nederland
zwaáit;' , , ., , "

Weer zijn we in Oss, doch ditmaal niet om
de schaamtelooze, zedelooze toestanden in
"vooraanstaande" kringen te belichten, doch
meer in het bijzonder om de nauwe relaties
na te gaan, welke er tusschen de Van Zwanen-
bergen en de Den Hartoghen eenerzljds en
enkele vriendelijke vrienden in Den Haag
anderzijds bestaan.
We hooren dan, dat Sally van Zwanenberg

geruimen tijd geleden groote voorraden Argen-
tljnsch en Australisch vleesch heeft opgesla-
gen, ter verwerking in blik. Omstreeks 100.000
blikken van dit vleesch werden verwerkt, met
het doel dezen voorraad spoedig naar het
Spaansche front af te leveren.

Doch ditmaal was het lot Sally niet
gunstig. De levering van de 100.000blik-
ken stagneerde en het was bijna te voor-
zien, dat Van Zwanenberg voor de
onmogelijke taak kwam te staan zelf dit
bevroren vleesch in blik op te peuzelen,
warè het niet, dat hij op het juiste
oogenblik - op het moment, dat z'n
"zesde" zintuig ging werken - een Qel-
der idee kreeg.

SALLYOP HET OORLOGSPAD

Sally trok naar de schoone residentie, waar
hij zijn goede relaties bezocht en terloops ver-
telde, dat hij nog over een flink partijtje
blikvleesch beschikte.
Wa.t er sindsdien gebeurde, zal wel altoos

voor de lagere goden in dit democratlsch
staatsbestel verborgen blijven, doch wel is be·
kend geworden, wat nadien is gebeurd.

(Vervolg op bladzijde :u:



De zedenschandalen te Oss

Mau van Zwanenberg 9 Juni
voor de Bossche Rechtbank

-+-.
ZITTING MET GESLOTEN DEUREN

De zedenzaak tegen Mau van Zwanenberg
zal Donderdag 9 Juni a.s. voor de rechtbank
te 's-Hertogenbosch in behandeling komen.
Vele getuigen in dit groote zedenschandaal
zijn gedagvaard, terwijlook het rapport be-
handeld zal worden. waarin de resultaten van
het onderzoek, ingesteld naar de geestvermo-
gens van Mau, zijn vastgelegd.
De zaak wordt met gesloten deuren behan-

deld.
Het is voor het Nederlandsche volk zeker

wel belangrijk te vernemen welke verdediger
zich bereid heeft verklaard dezen slang in
menschengedaante te verdedigen. Het is zekere
mr. Van Zinnicq Bergmann uit 'a-Hertogen-
bçscht

Op de foto's: Het Gerechtsgebouw te 's-Hertogenbosch, waar de zaak tegen
Van Zwanenberg behandeld. wordt. Op de andere fotó Mau van Zwanenberg,

-_ temidden van zijn personeel.



De Tweede Kamer heeft op haar agenda
geplaatst een verzoek van den heer Rost, om
den minister van Justitie te mogen interpel-
leeren.
Een Kamerlid interpelleert de regeering

namens de Kamer.
Als men nu bedenkt, dat de heer Rost een

verdachte is, vervolgd vanwege de beleedi-
ging van een ambtenaar in functie, een
Imisdrijf waar de wet vier jaar gevangenis-
straf niet te licht voor acht, en als men ver-
der weet, dat de beleedigde ambtenaar in dit
geval de minister van Justitie is, dan staat
het toch wel vast, dat we hier te doen hebben
met een zeer "eigenaardig" interpellant.
Dit te meer, omdat deze zelfde interpel-

lant de kwestie, waarover hij interpelleeren
wil, en dus de interpellatie zelf eveneens
misbruikt tot een weerzinwekkende hetze.'
De Kamer brenge hem aan het verstand

dat hij wel de laatst aangewezene is, om in
dezen op te treden.

t EEN "EIGENAARDIG"
INTERPELLANT.

•I

Voorstel-Wendelaar morgen
H1 de Tweede Kamer-

afdeelinzen.

ENQUÊTE INZAKE OSS.

Naar de voorzitter der Tweede Kamer he-
denmiddag heeft medegedeeld, zal het en-
quête-voorstel inzake Oss van den neer
Wendelaar morgen in de afdeelingen worden
behandeld.
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Er ontspint zich een gedachtenwtsseüng
tusschen den voorzitter en den. spreker,
betreffende de vraag, of de enquête zelf nu

1___ kan worden besproken. Daar de voorzitter
meent Van niet, verlaat de spreker het spreek-

De interpellatie-Rost van Tormingen 'I' gestoelte met de woorden "dan constateer ik
dat deze Kamer een doofpotkamer is".

afgewezen. De heer OUD (V. D.) stelt voor thans niet
over de interpellatie-Rost van Tonningen te

In den aanvang, der vergadering van de beslissen maar de beslissing aan te houden
Tweede Kamer is hedenmiddag aan de orde tot na de bcsllsstng over de enqu{lte. - -
de behandeling van het verzoek van den De VOORZI'I:TER meent, dat hierdoor
heer Rost van Tonningen om verlof tot het een v~orwaardelijke interpellatie-aanvra~e
richten van vragen aan den minister van I wordt. mgevoerd, hetgeen een slecht prece-
justitie over de voorloopige beslissl.ngen teill dent IS. Men behoort een interpellatie-aan-
aanzien van de brigade der koninklijke mare- vrage, welke feitelijken grond mist, niet toe
chaussee te Oss, en van aanvullende' vragen te staan. Later kan altijd een nieuwe in-
welke onmiddellijk verband houden met het terpellatie-aal1vrage worden ingediend.
herstel der opsporfngsbevoegdheid van die De heer OUD (V.D.) is het hiermee niet
brigade, het verleenen van rechtsingang te- ~ens en maakt een formeel voorstel van zijn
gen enkele verdachten, en de handhaving aenkbeeld.
van burgemeester Ploegmakers en van den De heer ROST VAN TONNINGEN (N.S.
procureur-generaal van 's-Hertogenbosch in ,B). zegt, dat door uitstel de internpellatie
hun functie. . haar doel zal missen.

De VOORZITTER meent, dat deze inter- \ De heer DE GEER (C.H.) steunt het denk-
pellatie hetzelfde onderwerp betreft als de beeld. van den heer Oud.
enquête-Wendelaar. Daar de aanvrage voor De V~ORZ.~TTER .ontraadt het voorstel,
de enquête eerder is ingediend dan die voor daar de feitelijke baSIS voor de interpellatie
deze interpellatie, brengt de goede orde mede thans ontbreekt.
dat de Kamer deze interpellatie niet toe- De heer ROST VAN 'TONNINGEN (N.S.
staat alvorens over de enquête-aanvrage is B.), z.egt, dat de ~ameJ;', als zij de inter-
beslist. De voorzitter raadt de Kamer dan pella be uitstelt, blijk geeft de zaak in den
ook' aan de interpellatie thans niet toe te doofpot te willen stoppen.
staan.' Over het voorstel-Oud word gestemd. Het

De heer .ROST VAN TONNINGEN (N.S.B.) wordt verworpen met 64-23 stemmen. Vóór
zet uiteen, dat zijn interpellatie dringend is. istaI?den d, v.d., de lib., de c.h. en eenige
De heer Ploegmakers heeft den getuige met soclaal-~emocrate~.
de 18 veroordeelingen getracht te overreden De mterpelaltle-aanvrage werd daarna
zijn getuigenis te herzien. Elke dag. dat ge- :~g~:vezen met 79 tegen 7 stemmen. Tegen
wacht wordt met de opsporingsbevoegdheid e WIJZ;?g st:n:d~n de N,S.B., de straatk.ger.
terug te geven- aan de cornpetente ambtena- n. bIJ vergissing de heer Duyrnaer van
ren, worden de sporen der misdrijven uit- TWIst.
gewischt. Het Nederlandsche volk acht deIKamer niet meer competent voor het instel-
len .eener enquête.

De VOORZITTER vraagt den spreker zich
te willen beperken tot het formeele agenda--
punt, de interpellatieijaanvrage zelf en niet
in het onderwerp der interpellatie te treden.
De heer ROST VAN TONNIl'·TGEN meent,

dat hij de urgentie zijner interpellatie mag
toelichten. De voorzitter kan hem het woord
niet ontnemen, daar het hier geen inquisitie-
staat is. Een enquête is sniet doelmatig, daar
het zwijgrecht van belangrijke getuigen haar
effect nihil maakt. Een interpellatie is noodig,
omdat direct moet Worden ingegrepen om
de brigade in haar recht te herstellen, ten
tweede om een strafvervolging tegen den
minister te kunnen instellen, en omdat bur-
gemeester Ploegmakers behoort te worden
afgezet. De fractie beschikt niet over vol-
doende leden om van deze desiderata een
voorstel te maken. Steunt de Kamer haar
niet, dan dekt zij de onverlaten van Oss.
(De voorzitter hamert).

DE KWESTIE-OSS.



TWEEDE KAMER
De heer 0 u d (v.d.) stelt Voor thans niet I

ove~ de interpellatie-Rost van Tonningen te
besltssen, maar de beslissing aan te houden /'
tot na de beslissing over de enquête
De voo r.~ i t .t ermeent, dat hierd·oor een

yoorwaardelIJke mterpellatie-aanvrage wordt
ingevoerd, hetgeen een slecht precedent is.
, De heer OUD (v, d.) is het hiermee niet
eens en maakt een formeel voorstel van zijn
denkbeeld.
De heer ROST VANTONNTNGEN (n.s.b.)

zegt, dat ~oor uitstel de interpellatie haar
doel zal rmssen, ' I
De heer DE GEER (c.h.) steunt het denk- '

beeld van den heer Oud.
De VOORZITTER ontraadt het voorstel

daar de feitelijke basis voor de interpellati~
thans ontbreekt.
De heer ROST VAN TONNINGEN (n.s.b.)

z~gt, dat ~e Kamer, als zij de interpellatie'
Ul.tstelt, blIJk geeft de zaak in den doofpot te
WIllen stoppen. . i

Over het Vool'SteI-Oudwordt gestemd. Het
wordt ver w o r pen met 64-23 stemmen. j
V 6.6 r st~mden de v.d., de Ub., de c.h. en
eemge socIaal-democraten.
De interpellatie-aanvrage werd daarna af-I

g~~~zen met 79 tegen 7 stemmen. Tegen af-
wI~~mg stemden de n.s.b., de staatk. ger. en
(bIJ veegfsslng) de heer Duymaer van Twist.,
Hierna worden de afdeelingen getrokken.

Interpellatie over Oss
geweigerd

Op grond dat de Kamer nog
moet beslissen over
enquête-aanvrage-

Wendelaar.
In de heden gehouden zitting van de Tweede

Kamer is aan de orde gesteld het verzoek
van den heer Rost van Tonningen om verlof
tot het richten van vragen aan de Minister
van Justitie over de voorloopige beslissingen
ten aanzien van de Brigade der Kondnk1ijke
Marechausse te Oss, en van aanvullende vra-
gen, welkç onmiddeldijk verband houden met
hetherstel der opsporingsbevoegdheid van die
brigade, het verleenen van reohtslngang te-
gen eenige verdachten, en de handhaving van
burgemeester Ploegmakers en vandan {>TOCU-

reur-generaal van 's-Hertogenbosch in hun
functie.
De VOORZITTER meent, dat deze inter-

pellatie hetzelfde onderwerp betreft als de
, enquête-Wendelaar. Daar de aanvrage voor de
I enquête eerder is ingediend dan die voor deze
I interpellatie, brengt de goede orde mede, dat
, de Kamer deze tnterpellatte niet toestaat al-
vorens over de enquête-aanvraag is beslist. De
voorzitter raadt de Kamer dan ook aan de
Interpeltatle thans niet toe te staan.

De heer ROf>"!'VAN TONNINGEN (N.S.B.)
zet uiteen, dat zijn interpellatie dringend is.
De heer Ploegmakers heeft den getuige met
achttien veroordeelingen getracht te over-
reden zijn getuigenis te herzien. Elke dag, dat
wordt gewacht met de opsporingsbevoegdheid
terug te geven aan de competente ambtenaren, I
worden de sporen der misdrijven uitgewischt.
Het Nederlandsche volk acht de Kamer niet .1
meer competent voor het instellen eener
enquête.

De VOORZITl'ER vraagt den spreker zich
te willen beperken tot het formeele agenda-
punt, de interpellatie-aanvraag zelf en niet in
het onderwerp der interpellatie te treden.

De heer ROST VAN TONNINGEN meent,
dat hij de urgentie zijner interpellatie mag toe-
liCihten.

De voorzitter kan hem dat woord niet ont-
nemen.. daar het hier geen inquisitie-staat is.
Een enquête is niet doelmatig, daar het zwijg-
recht van belangrjjke getuigen haar effect
n:i!hilmaakt. Een interpellatie is noodig, om-
dat direct moet worden ingegrepen om de
brigade In haar recht te herstellen, ten tweede
om een strafvervolging tegen den Minister te
kunnen instellen en omdat burgemeester
Ploegmakers behoort te worden afgezet. De
fractie beschikt niet over voldoende leden om
van deze dlsiderata een voorstel te maken.
Steunt de Kamer haar niet, dan dekt zij de on-
verlaten van Oss.

(De voorzitter hamert.)
Er ontspint zkh een gedachtenwis-

seling tusschen den voorzitter en den
spreker, betreffende vraag, of de en-
quête zelf nu kan worden besproken.
Daar de voorzitter meent van niet,
verlaat de spreker het spreekgestoelte
met de woorden "dan constateer ik
dat deze Kamer een doofpotkamer is".



OVERZICHT TWEEDE KAMER

VAN OSS,'ûSLO EN DIVERSEN
Het enquête-voorstel-Wendelaar over Oss wordt Woensdag in

de afdeelingen onderzocht. -. Interpellatie-verzoek-
Rost van Tonningen naar aanleiding van het

Ossche geval door Kamer afgewezen.

WIJZIGING BEDRIJFS-'
RADENWET

Het verdragvan Oslo.

(Van onzen parlementairen redacteur).

's-G r a ven iJ:l age, 24 Mei.

§ § _ Het Ossche geval nam andermaal de
aandacht van de Kamer in beslag. Ditmaal
was het echter niet de mat e r i eel e kant
van de zaak, maar de for mee Ie wijze van
par 1e men t ai rep roc e dur e, ter ver-/
. krijging van nadere inlichtingen, welke de
Kamer bezig hield. Gezien de agenda had de
Kamer th a n s te beslissen over de vraag of
het interpellatie-verzoek van mr. Rost van
Tonningen (N.S.B.) naar aanleiding van de
Ossche affaire, al dan niet moest worden toe-
gestaan. De voorzitter adviseerde, aan dit ver-
zoek ni e t te voldoen. Het enquête-voorstel
van mr. Wendelaar (lib.), dat het gerucht-
makende geval tot uitgangspunt heeft, was
immers v roe g e r' dan het interpellatie-ver-
zoek ingediend. Morgen (Woensdag)-ochtend
wordt het voorstel-Wendelaar in de afdeelingen
der Kamer onderzocht. Na het uitbrengen van
het schriftelijk Voorloopig Verslag en de daar-
op volgende Memorie van Antwoord door den
voorsteller, komt dan i n ie der g e val
de openbare behandeling. Daartegenover
stelde de heer Rost van Tonningen - om ons
tot een enkel zak e I ij k punt van zijn ver-
klaringen te bepalen -, dat de interpellatie
urgent was en de enquête niet aan haar doel
zou beantwoorden. Maar deze afgevaardigde
doorspekte op de gebruikelijke wijze zijn be-
toog met zooveel krasse, apodictische bewe-
ringen, dat het er, om het mild uit te druk-
ken, niet sterker door werd. Trouwens,· hij
trad zoo herhaalde malen buiten de orde, dat
hij vrijwel voortdurend in conflict met den
voorzitter geraakte. Altijd volgens mr. Rost
van Tonningen moet - blijkbaar zonder be-
hoorlijke voorbereiding - tegen den Minister
een strafvervolging worden ingesteld. (Sic).
Waarbij moet worden opgemerkt, dat tegen
dien afgevaardigde zelf reeds een zaak in ver-
band met beleediging van den minister van
Justitie aanhangig is. De N.S.B.-afgevaar-
digde zet, figuurlijk gesproken, de Kamer, zon-
der dat zij zich daar veel van aantrekt, het
mes op de keel. Want als de Kamer de inter-
pellatie weigert - aldus mr. Rost van Ton-
ningen - dekt Eij de Ossche "onverlaten".

Om nu tot de zaak terug te komen; moet
men vaststellen, dat tegenover het standpunt
van den voorzitter - afwijzing op dit mo-
ment van de interpellatie - de opvatting van
mr. Oud (v, d) ons juister toescheen. De
vroegere minister van Financiën wilde de be-
slissing. over het interpellatie-verzoek op dit
;moment aanhouden en met een al dian n-iet toe-
I5taan van de interpellatie wachten, totdat h.,t
lot van het enquête-voorstel bezegeld zou zijn.

Als zoo dikwijls in deze Kamer sloeg jhr.
de Geer (c. h.) met een scherpe formuleering
den spijker op den kop. Sinds de vroeger ge-
houden interpellàtle-Drop zijn over de Ossche
zaak nieuwe vragen gerezen. Regeering en
parlement hebben er beide recht op, dat däe
vragen tot klaarheid worden gebracht. Daar-
voor staan twee wegen open: zoowel de en-
quête als het richten van vragen door middel
van interpellatie. (ken van beide wegen moet
worden afgesneden. Over het al dan niet hou-
den der interpellatie zou dus kunnen worden
beslist, als is uitgemaakt of tot de enquête -
waarvan het voorstel anterieur is aan de in-
terpellatte-aanvraag - zal worden overge-
gaan. In feite zijn dus hier mr. Oud en jhr.
De Geer het volledig eens. De Kamer heeft
echter met 64 tegen 23 stemmen het voorstel
van mr. Oud verworpen. Als voorstemmers
moeten, op een enkele uitzondering na, de
vrijzinnig-democraten, de christelijk-histori-
schen, de staatkundig gereformeerden, de li-
beralen en enkele sociaal-democraten worden
genoemd. Daarna kwam het voorstel van den
voorzitter - de tnterpellatie in verband-met
het enquête-initiatief n iet te houden - in
stemming. Met 79 tegen de 7 stemmen van
de N.S.B., van de Staatkundig-gereformeer-
den, van den heer Duymaer van Twist (a. r.)
- die bij vergissing zijn stem op deze wijze
beeft uitgebracht -, heeft de Kamer dit
voorstel aanvaard: Wil men uit dit alles con-
clusies, dan zou het slechts deze kunnen zijn,
dat, gezien de houding van de heeren De Geer
en Oud, het enquête-voorstel bij openbare be-
handeling beter kansen zal maken dan men
aanvanke1ijk hee:ft verwacht.

Over de rest der vergadering een enkel
woord. De goedkeuring van het den 28sten
Mei 1937 gesloten verdrag tusschen de Oslo-
staten heeft mr. Rost van Tonningen (N.S.B.),
tot een aanval op de regeering verlokt. Deze
Itfgevaardigde hield daarbij echter te weinig
rekening met het felt, dat sinds de tot stand
koming van het verslag een grondige omslag
in de eonjunctuur heeft plaats gehad. Terecht
hebben zoowel de heer Drees (S.D.A.P.) als
minister Steenberghe het feit onderstreept,
dat voor Nederland aandacht voor de binnen-
landsche markt en stimuleering van axport
beide noodzakelijk is. Contingenteeringen bij
monde van den heer Schilthuis (V. D.), de
import van Deensch vleesch bij monde van
den heer Dieters (N.S.B.) en nog vele andere
zaken zijn ter sprake gekomen.

Ook de gedeeltelijk in werkingtreding van
de reeds in 1931' tot stand gekomen wijziging
der Stuwadoorswet heeft tot- een kort debat
geleid. 'Met verschillende nuances hebben
daarbij de heeren Kievit (So D. A. P.) en De
Visser (Comm. P.) voor verdere invoering der
werktijd-·bepalingen bepleit. Minister Romme
heeft tegen een amendement-Schilthuis, be-
oogende, dat de bemanning van binnenvaar-
tuigen niet incidenteelonder de wet zullen
vallen, slechts weinig bezwaren ingebracht.
Zoowel het amendement als het wetsontwerp
zijn zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.

Ten slotte de wijziging van de Bedrijfs-
radenwet.
De lezer is er dezer dagen uitvoerig over

ingelicht. De adviseerende taak der bedrijfs-
raden wordt er van het sociale, tot het econo-
mische terrein uitgebreid. Ontwikkeling, welke
stellig niet zonder bedenkingen is. Vooral als
daardoor aan de zelfstandige onderneming de
leiding der productie ontnomen worc1t.s .J8

heeren Bachg (r.k.). Van der Goes van Naters
(S.D.A.P.) en Kuiper (r.k.). denken er ech-
ter anders over. De sociaal-democratische af-
gevaardigde meent zelfs, dat de gemeenschap
de eerst belanghebbende bij de leiding der
productie is. Of die gemeenschap in verge-
lijking met den individueelen productie-leider
ook over voldoende deskundigheid beschikt,
heeft de heer Van der Goes van .Naters er
nfet bij verteld. Mr. Wendelaar (lib.) stelt
minister Romme de pertinente vraag, of deze
stap tot uitbreiding van de taak der bedrijfs-
raden door meerdere zal worden gevolgd.
Dreigt verder de verordenende bevoegdheid?
En zal aan de bedrijfsraden een zeggingschap
aan de afzonderlijke ondernemingen worden
gegeven? Op zijn beurt heeft mr, De Mar-
chant et d'Ansembourg (N.S.B.) betoogd, dat
de "ware" ordening slechts in den Nederland-
sehen nationaal-socialistischen staat zijner
droomen te verkrijgen is. Morgen komt minis-
ter Romme aan het woord.
Dienzelfden dag zalover twee tnterpellatie-

aanvragen, respectievelijk van den heer De
Visser (Comm, P.) over toelating van vreem-
delingeh en van den heer- Dieters (N.S.B.)
over het regeeringsbeleid ten opzichte van
boeren en tuinders worden beslist.



OVER DE POLITIE. I
De bewering, dat een regeling van het be-

heer der politie in ons land ontbreekt, is er
I dus naast. Er was reeds een regeling sinds
17 Dec. ]851, toen de liberaal Thorbecke het
Koninklijk besluit uitlokte, waarbij de po-

"De Tijd" van 9 Mei wees er op, dat het litie werd georganiseerd en het gezag over
een waanvoorstelling is te meenen, dat ook de rijkspolitie _ een rtjksveldwacht was er

I het marechausseescorps niet ondergesohikt toen nog niet eens - onder den minister van
zou zijn aan den minister van Justitie, voor Justitie werd gesteld. Wat de marechausseesI wat zijn politietaak betreft. betreft, een souverein besluit van 1815 be-

lOok wij hebben daar meermalen op ge- paalde reeds, dat dit corps, voor wat zijn ge-
wezen, omdat ons bij herhaling bleek, dat heele politietaak' betreft, behoorde tot de at-

I op dit punt schromelijke verwarring tributen van, zooals het toen bij gebrek aan
heerscht. ministers heette, "onzen commissaris-gene-
Tot onze verbazing blijkt dit misverstand raaI van Justitie". Dat de Koning krachtens

zelfs bij Kamerleden te bestaan. "Het Libe- art. 55 van de G ron d wet deze organisa-
rale Weekblad", waarvan de heer Wende- tie kon en kan vaststellen, is zoo weinig aan
laa:; 7edacteur is, sc~~jnt in zijn nr. ,:ar: 20 twijfelonderhevig, dat alleen hoofdschud-
MeI lmn:e.rs te betwijfelen, of d~. m~mster I den een antwoord kan zijn op de vraag, of
van Justitie wel hoofd van de politie IS. men dáárover zou enquêteeren. Hiermee
Heel diepzinnig wordt ons meegedeeld: hangt dus heel de redeneering van het week-

blad in de lucht.
De feiten liggen aldus! dat eene regeling van I Het Lib. Weekblad" wil echter een an-

het beheer der politie m ons land ontbreekt." ... .. .
Men kan aannemen, dat de politiebevqegd- dere regelmg. WIJ lezen namelijk: I
heid inhaerent is aan de uitvoerende macht
d('!sKonings, maar dat er een Rijkspolitie zou .. . .. . ..
ZIJn, IS uit de Grondwet niet te ontwaren. ..De tijd :s rIJP voor eene definitieve wette-
Ook over een gemeentepolitie met betrekking Iijke regeling van het polrtie-vraagstuk, en de
tot de handhaving van de openbare orde vindt affaire Oss heeft de urgentie dier regeling in
men in de Grondwet geen woord. En zoo kon het licht gesteld..... Want het zal moeten
het gebeuren, dat de "emeentewet de baker- vaststaan of men de ontwikkeling van zaken
mat geworden is va;; de Rijkspolitie. Het wil aanmoedigen, waartoe een steeds driester '
Rijkspolitiereglement, vastgesteld bij K. B., pogen van het Ministerie van Justitie leidt
bevat uit de lucht gegrepen regelingen, om zich van het Beheer van de pO~Ihete v~~-
waaraan de wettelijke baseering ontbreekt. zekeren, dan wel of men de pelttie wettelijk

wil plaatsen onder het binnenlanduch Be-
stuur.

Dit is werkelijk een ontdekking, die een
enquête waard is.
Wij meenden n.l. dat er een Rijkspolitie-

besluit-1935 bestaat, waarin duidelijk staat:
"De :Rijkspolitie bestaat uit: de Kon. Mare-

chaussee, de Rijksveldwacht", alsmede:
"Bij Onzen Minister van Justitie berust het

gezag over de Rijkspolitie en uit dien hoofde
tevens naar art. 223, Le lid der Gemeente-
wet het daar bedoeld gezag over het perso-
neel der plaatselijke politie."

Het is ons, in verband met de feiten, welke
wij reeds vermeldden, niet duidelijk, wat de
overplaatsing van marechaussees of de tijde-
lijke ontneming van opsporingsbevoegdheid
aan ambtenaren te doen heeft met een an-
dere wettelijke regeling. Heelemaal ondui-
delijk is, wat bedoeld wordt met "een steeds
driester pogen van het Ministerie van Justi-
tie", vermits de politie nu eenmaal met het
lO. M. onder gezag en bevelen van den minis-
ter van Justitie staat.
Wil "Het Lib. Weekblad" de geheele politie

uitsluitend onder Binn. Zaken overbrengen?
Daar kan men over praten, zooals er veel
over gepraat is sinds honderd jaar. Men kan
ook praten over de vraag, een apart minis-
terie van politie in te stellen. Men kan over
alles praten. Althans in debatvergaderingen.
Maar hoe haalt men het zich in het hoofd,
de Kamer over zulke dingen te laten enquê-
teeren?



•

Rost van Tonningen eischt
klaarheid in de Kamer

"I NQU ISITI E.STAAT" Kamer en de minister deze zaak hebben
afgehandeld, een bezwaar is.

Nu wil ik' toeltëhten, welke de houding van
de verschillende Kamerfracties is geweest. De
verschillende fracties hebben alle een gelijke
houding aangenomen. Als u deze' revue niet
wilt laten passeeren ... ,

De VOORZITTER: Komt u nu tot het slot.
In de gisteren gehouden vergadering van de
Tweede Kamer •• scherpe debatten gevoerdzIJn
naar aanleiding van de interpellatie-aanvrage

van den heer Rost van Tonningen

ROST VAN TON1'II"INGEN:M. d. V.! U
kunt mij toch niet het woord ontnemen.
Wij leven toch niet in een inquisitie-
staat.

De heer Wendelaar bevestigt in zijn M. V. T.
het ironisch oordeel dat het weekblad "De
Waag" over mintster Goseling heeft uitgespro-
kim. Deze afgevaardigde wijst er op, dat het
vertrouwen van ons volk in dezen Z.g. rechts-
staat is geschokt en dat dit zoo spoedig moge-
lijk moet hersteld worden. Hij verklaart. dat
net geval-Oss door velen (terecht of ten on-
rechte), voegt hij er veiUgheidshálve aan toe)
als den toetssteen van het parlementair demo-
cratische- stelsel wordt beschouwd. Inderdaad,
doch een enquête is ti' rtoe het minst doel-
matige middel. De ,Kteuwe Rotterdamsehe
Courant; waarin de- heer Wendelaar zooveel
vertrouwen heeft, toont, met vèle andere stem-
men uit ons volk, aan; dat (ie enquête niet tot
het doel kan leiden. Het is om die reden, aldus
Rost van Tonningen, dat ik een interpellatie
verkies.
De VOOR:?:ITTER:''IJ moet niet uit couranten

citeeren, geeft u uw eigen argumenten.

- Mijn interpellatie-aanvrage is ontsproten t
aan verschillende overwegingen, aldus ving
Rost zijn rede aan.
In de eerste plaats zijn in "Het Nationale

Dagblad" van 13 April verschiüende strafbare
feiten genoemd, waaraan de daarin met name
genoemde geestelijke zich ten opzichte van
minderjarige-jongens heeft schuldig gemaakt.
Het is deze geestelijke, die om -redenen 'ra"
algemeen belang, blijktms 's ministers ei e
woorden (Zie Handelingen 'biz. 1509, tWeeden,
kolom, sden regel van ontleren) niet is gehoord
en regen wien het', onderzeek is gestaakt. De
geestelijke OVerheid heeft het ntet.noodig ge,..
vonden den betreffenden geestelijke uit Oss te
verwijderen. Ik acht zulks in het belang van
onze jeugd, dus Irrhet algemeen belang nood-
zakelijk.

bevoegdheid is ntnomen. Dezen alleen zijn met
het feitenmateriaal bekend. •

OPNIEUW GEHAIUER

De VOORZrrTER: De g.a. treedt in de materie
zelf. Ik verzoek u te motiveeren, waarom u
vindt, dat mljn voorstel niet moet worden
aangenomen.
ROST VAN TONNINGEN: Dat zal ik toe-

lichten. '
De VOQRZI1'TER: Ik kan er niet mee ac-

coord gaaa, dat, u èe geheele zaak behandelt.
ROST VAN' iONNINGEN: ":k zal de zaak

niet behandelen. Dat zullen wij doen bij het
voorstel tot het beuden van een enquête, maar
ik mag toch verklaren waarom deze interpel-
latie .aanbeveling verdiens boven het houden
van een enquête? Ik wensch het Nederlandschs
volk, 'dat deze Kamer niet langer be-
schouwt ....
De VOORZITTER: Ik verzoek u tot mijn

voorstel te komen.
ROST VAN TONNINGEN: Ik mag toch toe-

lichten waarom ik dit meen? De heer Wende-
laar; die zich blijkbaar voor de door hem aan-
genomen houding schaamt, erkent ....
De VOORZITTER: Ik verzoek den g.a, niet

meer dergelijke uitdrukkingen te bezigen,
.anders kan ik hem niet langer het WOOl'dver-
leenen.
ROST VAN TONNINGEN: 1k wil de feiten

constateeren! '
De VOORZITTER: U hebt zich niet op die

wijze uit te laten en zich te onthouden van
dergelijke kwalificaties.

.SCHERMUTSELINGEN WAT DE VRIENDEN VANWENDELAAR
ZEGGEN..••

ROST VAN TONNINGEN': Ze zijn dezelfde
aU; de mijnel Ik lees in dit blad:

De VOORZITTER: Zoudt u het woord wil-
len voeren over het voorstel, dat ik heb gedaan
en zuet buiten de orde willen -.gaa.n?
ROST VAN TONNINGEN: Ik wil verklaren,

waarom ik de tnterpeltaüs verkies boven een
enquête.
VOORZITTER: U kunt dat toelichten. maar

u mod zich binnen enge grenzen bepalen en
ntet in de materie ZE,! treden.
ROST VAN TONNI~lGEN; Ik moet mijn

voorstel toch toelichten, want ancers kan de
Kamer er niet "vel' oordealen. -
De VOORZITTER: Ik geef u het woord, maar

beperk u zich zuiver tot hetgeen nu aan de
orde is.

"De slot_som trekkende uit deze be-
palingen, kunnen we vaststellen, dat niet
.verplicht zvn inlichtingen te geven aan
de commissie de volgende rubrie~en van
personen, die hier van belang zvn:
a. de personen, die uit hoofde van hun

stand, beroep of betrekking tot geheim-
hou.ding 'Verplicht zijn, de z.g. geheim-
houders, waaronder b.V. de geestelijken
met het bieciitçebeim. vallen;

b. ambtenaren, mtts de minister,
waaronder zij ressorteeren, bereid is, het
belang van de geheimhouding in de
Kamer te bevestigen.

Wat zou de enquêtecommissie inzake
Oss nu te onderzoeken hebben? Wij wil-
len aannemen, dat het haar niet om de
knikkers: de zedelijke toestanden in de
Brabantsche fObrieken, maar om het spel:
de gebeurtenissen met de marechaussee
in Oss, te doen zou zij11-.Bij de pratoga-
nisten in dit laatste drama nu merken
wij drie. rubrieken op, wier verhoor moei-
lijkheden op zou kunnen leveren:
De minister van Justitie. die krachtens

het b(1)enstaande (,men zie art. 3, 2e lid),
slechts in de Kamer mag' worden ge-
hoord;

den betrokken -proeureur-çenertuû,
officier van Justitie .en militairen de
marecnausseë: van deze ,allen mag wor-
,den 'aangenomen, zeker nadat den mare-
chausseé hun zwijgplicht nog eens op
het hart ts gebonden, dat zij geen mede-
deelingen zullen doen zon4er overleg met
hun chefs, resp. den minister van Justi-
tie en den minister van 'Defensie;

de geestelijken, 'die in dit geval be-
trokken. waren, welke zieh, indien zij dat
toenschen, van het antwoord op vele vra-

- gen kunnen verschdCmen op grond van
artikel.',19, hierboven aangehaald. Ook
ten aanzien van." kennisneming der
diverse, proce8sen-verbaal geeft art. 21
den minist-er de bevoegdheid, deze, zoo
hij wil, niet te vertoonen."

ROST VAN TONNINGEN: Ik heb ver-
der redenen om aan te nemen, 'dat bur-
gemeester Ploegmakers den getuige met
de achttien veroordeetlngen, ',die door
den minister in zijn rede is gewraakt,
heeft ondervraagd om zijn getuigenis te
willen herzien. Dit maakt de kwestie
van de onmiddellijke hervatting der op-
sporingen door de daartoe bevoegde op-
sporir..gsambtenaren tot een uiterst drin-
gende aangelegenheid, Bet gaat niet aan,
dat men getuigen wegwerkt of sporen'
wegwischt! Elke dag uitstelopent hiertoe
de gelegenheid!

De eenlge tot t.>PSPOl'illg btiv:legde en bekwame
ambtenaren zijn natuurlijk leden van de bri-
gade, aan wie door den minister de opsporings-

HET "GLASHELDERE" BETOOG

ROST VAN TONNINGEN: De heer
Wendelaar erkent in de M. v, T. tot zijr
voorstel tot het houden van een enquête
dat de Kamer met totaal ontoereikendf
inlichtingen genoegen heeft genomen:
De Kamer kan de smet, die zij zelf op
zich heeft geworpen, niet meer uitwis-
schen. Zij, is inderdaad onbekwaam een
dergelijke zaak zelf te onderzoeken. Haar
ontbreken daartoe trouwens de midde-
len. De heer Wendelaar, die zoo'n haast
had om het glashelderè betoog van den
minister te prijzen, komt ons thans ver-
tellen, dat hem achteraf gebleken is, dat
de abnormale snelheid wáarmede de

Men ziet dus, voegde Rost aan dit citaat toe,
dat het recht van .enquête een volstrekt on-'
doelmatig middel is.



Oss voor het Ambtenarengerecht.

Mr. Van den Burg: Dan zou ik daarover
met waçhtmeester de Gier gesproken heb- I
ben. Ik wist van die zaak echter niet af.
Op een vraag van mr, Meyes zegt de pro-

cureur-eeneraat nog .dat op Cl:econferentie
op het departement van Justitie niet gespro-
ken is over de noocäge gelden voor over-
plaatsing en voorts, dat niet is gezegd, dat
de regeling daarvoor reeds in orde was.
MajOor van Everdingen: Bij die confe1'len-

tie heeft de minister wèi gezegd, dat de
machüxing voor overplaatsing er reeds was
~ _ _"!_.J-._ _, '_ ~.. ,_,,___ _ _

HET OPTREDEN DER MARECHAUSSEEDOOR
DEN PROC. GEN. SCHERP GELAAKT.

De Marechaussée handelde tegenover de Geestelijken
niet krachtens de strafwet doch "meenden hen

te mogen beschouwen als het heerlijk
jachtrecht van het Wapen der
Marechaussée", aldus deP .G.

De marechaussee bij het verlaten van het; 5"crechtsgebouw.Op den voorgrond links
wachtmeester de Gier.



de verDlakelycke
tragedie
(geheel ••vriJ

GOSELING:

Die zorgt en waakt, en slaaft en draaft en ploegt enzweet
En tot's Lands oorbaar vast, een lastig ambt bekleedt
_Enwaant de menschen aan zijn vroomheid te verbinden
Die zal zich jammerlijk in 't end' bedrogen vinden,
Van 't wispelturig volk, door kwade pers gestoofd
Genoten dienat vergeet en liever 't kwaad gelooft.
Wat dolheid voert U aan, onedele gemeente?
Wat bits een nijd verteert 't merg in uw gebeente?
Wat anti-paapsche haat uw inzichten verstoott
En met fel perslawijt mijn goeden naam vermoordt?
Komt teugelooze schaar, treedt voort, ik ben tevrede
Te dingen 't Oss' geschil, ter vierschaar van de rede.
Geeft vrij uw meening weer, maar eerlijk en rechtvaardig,
Doet niet aan achterklap, dat is een man onwaardig!
Gij zegt, dat ik, geleid door duistre machten,
Als meester van 't recht 't recht nu wil verkrachten.,
Dat in 't Oss' geval, ik no dorst in te grijpen,
En ik - geen man van eer - slechts dans naar Rome's pijpen.
Hierbij en rust gij niet en smijt mij voor de scheenen,
Dat ik, om wanbeleid, reeds lang moest zijn verdwenen.
Ik lach - uw zwetserij laat zich niet traag weerleggen
En niet zonder ironie, zou ik U willen zeggen:
Vanwaar nu plots die deugd van saamgebondenheid

-: Van groepen zoo verdeeld in politieken strijd?
Ik zie Mussert, Albarda en Wendelaar en Kersten,
Zoo broederlijk vereend, men zou van lachen bersten.
Gewis, 't is lovens~eerd deez' politieke vrede,
Betreurensweerd alleen is d' anti-paapsche rede.
Want laster, haat en nijd, is wel een slecht cement.

REI VAN OPPOSANTEN:

't Is ons alom 't een, gij zijt een Roomsch serpent.
Gij en uw broeders wilt dat onder Rome's nukken,
't Volk van Nederland zich schandelijk zal bukken.
Ware dit niet het geval, uw fout was ras vergeven.

GOSELING:
Ai zoo_- kwam dit uw razernij 't nieuwe voedsel geven?
Waar blijft dan 't mannenwoord, zoo plechtig eens gezegd
Dat gij het land zoudt dien' naar eer, geweten, recht?
En nu, om hersenschim, hebt gij dit woord vergeten,

van Oss
naar Palamedes)~

De eer en goeden naam te grabbelen gesmeten
Van heel het parlement. En hebt gij zonder vragen
't Eigen volk gespand voor d' N.S.B.-sche wagen.
In anti-paapsehen strijd hervonden vroom en braaf,
De Nieuwe Rot, 't Volk, de Vova, Telegraaf.

REI VAN OPPOSANTEN:
Wij eischen alleen, dat gij de waarheid dien'

GOSELING:
Precies! Maar gij kunt door het bosch de boomen niet meer zien.
Ik vreesde niet heer Rost, al spoog hij vuur en vlam
Noch minder Albarda, die hem ter hulpe kwam.
Ik vrees geen Wendelaar, zoomin de democraten
Door valsehen schijn verblind. Maar wil wel met hen praten
Over Eerlijkheid en Recht ..........••

REI VAN OPPOSANTEN:
......... giJ'??Door Rome zóó geknecht?

GOSELING:
Gij zwetst en brandmerkt mij door uw benepen oordeel
Alsof ik recht misbruik tot een bijzonder voordeel.
Maar ik durf schiften en ieder 't zijn verschaffen
Ik handhaaf ieders recht en wijk niet voor Uw blaffen.
Ieders vrijheid is de mijn, die weeg ik op een schaal
Wat ook terugwaarts deinst, ik sta gelijk een paal.·
Dreigt Goseling vrij met laster te doorpriemen
Hij blijft zooals lJ.ijis, al snijdt gij hem aan riemen
Hij wijkt niet van zijn plicht, hij wijkt voor man, noch vrouw
.Hij blijft, zooals hij was: God en 't land getrouw!

SLOTZANG
Gij die een hooglijk ambt bekleedt,
Trots laster niet van wijken weet
Die voor ons aller vaderland
Het roer behoudt met vaste hand
't Is vergeefsch uw faam te smoren
Een lastertong kan nooit bekoren.
Voor ons staat vastgeheid, dus hecht
De goed gestreden strijd om recht.
Maar boven alles staat 't weten:
Aan welke vruchten wespen vreten.



Clinge Doorenbos
in het doornenbosch
De Afdeeling onzer Partij "Sint Clemens" te
Hilversum heeft den Telegraaf-troubadour
Clinge Doorenbos eens flink op de vingers
getikt naar aanleiding van diens Ossche-gezang
in dat blad.
De Heer Doorenbos heeft zich thans verant-
woord en.wel met de volgende verklaring:
"dat het gedichtje niet geïnspireerd werd door de
Redactie van de "Telegraaf", nóch dat de Heer Clinge
Doorenbos kennis droeg van den inhoud van het ten-
dentieuze artikel op dezelfde pagina van dat blad;
dat het spontaan door hem werd neergeschreven, naar
aanleiding van hetgeen hem op dat oogenblik omtrent
de zaak "Oss" bekend was;
dat het gedichtje alzoo· zijn eerlijke persoonlijke visie
op het geval weergeeft;
dat hij uit hoofde van zijn veeljarige relaties met
meerdere R.K. Geestelijken, alsmede van zijn veelvuldig
optreden in R.K. kringen, eerbied en hoogachting heeft
voor de Geestelijkheid, weshalve het zijn bedoeling niet
geweest kan zijn, iets denigreerends aan haar adres
te zeggen;
dat hij het betreurt, dat blijkens de gerezen protesten
aan zijn woorden een andere uitleg is gegeven.: dan
hij er mee heeft bedoeld;
dat hij het optreden en ingrijpen van Z.Exc. den
Minister van Justitie - voor zoover de feiten hem
bekend zijn en deze met de waarheid in overeenstem-
ming zijn -in strijd acht met zijn gevoel voor recht;
dat hij hoopt, dat door nadere mededeelingen van de
zijde der Overheid klaarheid kome. in deze zaak.

De dichter za'toch goed doen, in het vervolg
zijn rijmproducten te doen aanvangen met een
inleiding als:
Rim-ram-rijmen is mijn lust
Jok ik, dan is 't onbewust!
Neen, dan hebben wij meer genoten van zijn
epos: "Persil blijft Persil" .



, R.K. Statenkieskringorgani-
saties kring 's-Hertogenbosch

J bestuursbeleid als burgemeester van Oss, meer
speciaal op politioneel gebied; kennend~ van
zeer nabij, ook uit onze eigen vergadenngen,
uw groote activiteit, gedragen door een scherp
onderscheidingsvermogen, benevens door r~cht-
vaardigheids- en werkelijkheidszin; geeft Ultl~g
aan verontwaardiging over dit mmderwaarcüs.
maar naar zijn overtuiging bij voorbaat tot Il?'.lS-
lukken gedoemd pogen, om u in uw ambtelijke
functie onmogelijk te maken, en spreekt de hoop I
uit, dat u neig lange jaren voor stad en streek
moogt behouden blijven.

De kring 's-Hertogenbosch der
R.K. Staatspartij,
J. J. Belien, voorzitter
C. M. O. van Nispen tot Seve-
naer, secretaris

, In LohengTin te Den Bosch werd een ver-
'gadering gehouden van den Bond van Stateri-
,kieskringoi:ganisaties in den kring ' 's-Bosch der
R.K. staatsp<trtij. -
Gèüeraal-majöor jhr. J. Alting van Geusau,

.commandant der Eerste Diviste.. hield een rede
over de strategische positie van Nederland in
Europa en de eischen, die in verband daarmee
aan onze weermacht moeten worden gesteld.
Achtereenvolgens behandelde spr. den strate-
gisChen toestand van ons land in verband met
den landoorlog, den zeeoorlog en den luchtoor-
log. Daarop nagaande aan welke eisenen onze
weermacht heeft te voldoen, noemde spr. de
perfectie der materieele uitrusting, de geoefend-
heid der manschappen en de bekwaamheid der
letding, welke verder in bijzonderheden bespro-
ken werden.
Na een geanimeerd debat over het bespro-

kene, richtte de voorzitter, de heer Belien uit
Eindhoven, woorden van dank tot den scheiden-
den secretaris jhr. mr. C. van Nispen tot Seve-
naer, die wegens vertrek naar Den Haag zijn
functie heeft neergelegd. In de ontstane vaca-
ture werd gekozen mr. E. Sassen te Den Bosch.
Het bestuur meende, nu de bond voor het eerst

na de hetzecampagne in de Ossche affaire bij-
een. is, dat de bond iets van zich diende te Iaten
hooren ten aanzien van minister Goseling en
burgemeester Ploegmakers. Besloten werd, onder
algerneenen bijval, aan minister Goseling het
volgende schrijven te rich ten:
De Kring 's-Hertogenbosch van de R.K.

Staatspartij (waaronder ook de stad Oss res-
sorteert) op heden 25 Juni 19~8 te 's-Hertogen-
bosch in voltallige vergadering bijeen; met
verontwaardiging kennis genomen hebbende van
pogingen om door een niets 'ontziende laster-
campagne onder het Nederlandsche volk een
sfeer van wantrouwen te scheppen rondom het
ministerieele beleid van uwe Excellentie; uit ja-
renlange ervaring kennende de onkreukbaarheid
van uw scherp afgestemd gevoel voor recht en
billijkheid en voor de toepassing daarvan zonder
aanzien des persoons; voelt zich gedrongen bij'
dezen te getuigen van zijn onverzwakt groot ver-
trouwen in uw persoon en uw beleid, en wenscht
u toe, dat, onder Gods zegen, de rijkdom van
uw scherpen geest en de beslistheid van uw I

daad nog veel tot stand moge brengen tot
waarachtig heil van het geheele Nederlandsche
volk,

Nadat mr Sassen als secretaris bij de verga-
ring was ingeleid. en nadat jhr. mr. yan Nispen
tot Sevenaer een woord van afscheid had ge-
sproken, werd na eenige besprekingen over in-
terne aangelegenheden de vergadering gesloten.

De kring 's-Hertogenbosch der
R.K. staatspartij,
J. J. Belien, voorzitter
C. M. O. van Nispen tot Seve-
naer, secretaris

En voorts aan burgemeester Ploegmakers van
de gemeente Oss:
De kring 's-Hertogenbosch van de R.K.

Staatspartij, waaronder ook de stad Oss res-
sorteert, op heden 25 Juni 1938 te 's-Hertogen-
bosch in voltallige vergadering bijeen; met ver-
bazing kennis genomen hebbende van een van
zekere zijde ondernomen campagne tegen uw I
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De ZAAK OSS
-+-

DE KON. MARECHAUSSEE VOOR HET
AMBTENARENGERECHT

,Naar wij vernemen, zullen de beroepen
van de Kon. MarechausSee in Oss door
het Ambtenarengerecht behandeld wor-
d~#op' J)ohd~rdag 23 Juni a.s,

De Ossche straten vrii. ~.-.-, ,

• ',>'VOOR VAN ZWANENBERG-RECLAME

Waarvoor wèl colportage-vergunning
gegeven wordt!

In de Ossche straten werd dezer dagen rr:

binnen de uren waarop niet vrij gecolporteerd
mag worden - gecolporteerd met een propa-
ganda-blaadje voor staatspartij-sportorgani-
saties, o.m. voor de Ronde van Oss. Op de kaft
van het schoone blaadje prijkte een groote
reclame van Van Zwanenberg. Bij informaties
bleek ons, dat het hoofd der gemeente-politie
voor deze colportage onmiddellijk toestemming
had verleend.
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Enquêt~.voorsteI Oss.

OP DE AGENDA DER
TWEEDE KAMER GEPLAATST.

De VOORZITTER s1-eld hedenmiddag in de
Tweede Kamer voor, het enquete-voorsteI van
den heer Wendelaar in za,ke Oss aan de agenda
toe te voegen. '.
Zon,uér hooficleIijtke s<temming wor'dt hiertoe

bes'lioten.



De klacht van de Kon'.
Marechaussee te Oss h~jhet

Amhtenarengerecht.
MEMORIE VAN DEN MINISTER

VAN JUSTITIE.
De minister van Justitie heeft, naar de Te]•

.meldt, naar aanleiding van de klacht van. de
wachtmeesters der gewezen brigade te Oss
van de Kon. Marechaussee met het oog op de
behandeling van deze zaak voor het Ambtena-
rengerecht op Donderdag 2,3 dezer een uitvee-irige memorie bij dit college ingediend.



De Kon. Marechaussée gaat
recht door zee!

Jubileum te Apeldoorn gehouden, waarin hij erop wees, dat het heden
25 jaar geleden is dat het depot der Konink-
lijke Marechaussee werd opgericht. Het ls goed,
aldus spr., dat wij op een dag als dezen, geza-
menlijk onze gedachten laten gaan over den
tijd, uie achter ons ligt, doch tevens over het
heden en over de toekomst. Gaan wij de ge-
schiedenis van het depot na, dan zien wij dat
!:?ij de oprichting oorspronkelijk alleen een
centrale opleiding van het jonge personeel dat
bij het wapen zou worden aangenomen, werd
beoogd. Daarnaast werd aan het depot slechts
een eenvoudige cursus in opsporingskunst en
gymnastiek gehouden voor de Marechaussees,
die voor den rang van onder-officier geslaagd
waren. Reeds in het jaar na de oprichting
brak de wereldoorlog uit, als gevolg waarvan

belangstelling heeft doen blijken, door
het middagprogramma, bestaande uit
rij-, dressuur- en politiehonden-demon-
straties, bij te wonen.

H.M. DE KONINGINWOONTDE RIJ- EN
DRESSUURPROEVENBIJ

-+-

Om negen uur hedenochtend werd de fees-
telijke herdenking ingezet met een vlaggen-
parade, waarbij de commandant van het depot
kapitein H. A. J. G. Kaasjager, een rede heeft

Vandaag heeft het depot der Konink-
lijke Marechaussee te Apeldoorn zijn'
zilveren jubileum gevierd, waarbij Hare
Majesteit de -Koningin van Haar hooge

De Koningin heeft altijd Bare ~olle belangstellin.g en sympathie voor het kranige eorps der Kon. Marechaussee betoond.
J;en herinnering -aan--de huldiging te Oss.

het depot werd overgebracht naar Den Haag,
waar het tot begin 1916 is gebleven. Tot enkele
jaren na de .mobilisatie behield het depot zijn
oorspronkelijke bestemming.
In 1922 werd echter overgegaan tot de cen-

trale opleiding voor onderofficieren aan het
depot, waardoor de grondslag werd gelegd voor
een gelijke werkwijze voor het geheele wapen.
Bij deze centrale opleiding voor onderofficie-
ren is het echter niet gebleven. Steeds meer
cursussen werden aan het depot opgedragen.
In dit verband past het hier hulde te bren-

gen aan de verschillende depotcommandanten
en de instructeurs, die aan het depot werk-
zaam zijn geweest of nog zijn en die niet alleen
met groote bekwaamheid en kennis van zaken,
maar ook met inzet van hun geheele persoon
dikwijls meer dan het normale hebben gege~
ven, om de opleidingen zoo goed mogelijk tot
haar recht te doen komen.

Wanneer het wapen dan ook steeds
een goeden naam op politioneel gebied
heeft gehad, danken wij dat mede aan de
werkkracht van deze instructeurs, die
onder leiding van spr.'s voorgangers dit
resultaat mochten bereiken. Naar het
voorbeeld van dq'enen, die ons voergin-
gen, is het aan ons om onze vone toewij-
ding te geven aan onze dikwijls moeilijke
opdracht, n.l, de opleiding en verdere
ontwikkeling van het personeel van het
wapen.
Gij, die hier in opleiding zijt, hetzij

als officier, onderofficier of marechaus-
see, aan u is mede de toekomst van het
wapen.
Gij zult er voor hebben te zorgen, zoo

vervolgde spr., dat de eer van het wapen
ongerept wordt hooggehouden: dat het
zijn moeilijke taak blijft vervullen op
kundige en flinke, doch tevens humane
wijze, zonder aanzien des persoons en
recht door zee, zoodat ook in latere jaren
kan worden gezegd, dat het is "zonder
vrees en zonder blaam".

Op voorstel van den commandant werd na-
mens het depot, een telegram aan H.M. de
Koningin verzonden, waarin de verknochtheid
en onwankelbare trouwaan onze Landsvrouwe '
werd uitgesproken.
Vervolgens werden wedstrijden in athletlek,

turnen, boksen en worstelen gehouden, waarbij
de manschappen een hooge graad van ge-
oefendheid toonden.
Tijdens de ochtenduren recipieerde de com-

mandant van het depot in het hoofdgebouw.

Het middagprogramma - dat om twee uur
aanving - omvatte rijdemonstraties, bestaan-
de uit de nummers carousselrijden, jeu de rose,
springen en een push-ball wedstrijd.
Enkele oogenblikken voor den aanvang van

dit programma, waarbij eveneens demonstra-
ties met gedresseerde politiehonden gegeven
werd, arriveerde Hare Majesteit per auto van
Het Loo komende, bij de kazerne.

Ter opluistering van de vlaggenparade, waar-
mede de feestdag hedenochtend geopend werd,
verleende de kapel van het vierde half-regi-
ment huzaren uit Deventer haar medewerking.
In den loop van den ochtend werd een groot

aantal bloemstukken uit alle deelen des lands,
aan het hoofdbureau bezorgd, terwijl even-
eens tal van schriftelijke en telegrafische ge-
lukwenschen binnenkwamen.
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Een Enquête-kwestie • 1865.
De kwestie-Oss is. alhoewel de pu-

blieke belangstelling weer gekalmeerd
is, nog steeds niet officieel van de
baan. Nog moet de Kamer zich uit-
spreken over het inierpellaiie-uoorsiel
van den heer Wendelaar. welk voor-
stel intusschen niet veel kans schijnt
te hebben van aangenomen te uoräen.
Irüusscheti, dit voorstel van den

I heer Wendelaar heeft weer eens de
aandacht gevestigd öp het in onze
parlementaire geschiedenis vrij zeld-
zaam voorkomen van parlementaire
enquêtes. En in verband met de om-
standigheid dat er nu weer eens een
opgeblazen zaak aan de orde gesteld
is, lijkt het ons niet oninteressant te
vernemen, hoe het vroeger met een
dergelijke poging tot enquête is ge-
loopen.
Dr. L. G. J. v erberne te Breda geeft

in bijgaande beschouwing daarvan een
lezenswaardige weergave.

Het recht van enquête werd bij de
grondwetshersiemng van 1848 aan de
Tweede Kamer toegekend, "geclJachItle-
loos" meende Groen van Prinsterer, toen
in JuLi 1850 de. enquête-wet in behan-

I deling was. Deze criti:ek doelde we~ al-
Iereerst op de beginselen van 1848, dDOIT
Groen consequent bestreden, maar werd
tevens gestuwd door de practische over-
tuiging, dat het enquête-recht een pre-
cair bezietwas, da;t het in zijn toepassing

I
e,en omzichtig beleid zou eischen. Want
dit· zijn Groen's eigen woorden: "Het is
geene geringe zaak VODrde Kamer te
roepen wie men wil en tot antwoorden
te verplichten, e'en onderwerp op die
wij'ze aan de orde te stellen, eene alge-
meene impulsie te geven aan vooroor-
deelen, driften, belangen en hartstoch-
ten, het geheele land onder hare leidlng
Dp te wekken en in beweging te bren-
gen". Aan deze, misschien walt al te
pesslmlstische maar toch wijze woorden
herinnerde met nadruk het kamerlid
Van Nierop, toen in 1865 de Tweede Ka-
mer inderdaad over e'en voorstel tot
het houden van een enquête moest be-
slissen.
Aanleiding tot het voorstel was het

"brievenscha.ndarul". Kort vóór de ver-
kiezingen van 1864 had Betz, de bekwa-
me minister van financiën in Thor-
beeke's tw-eede ministerle, aan oud-
minister Van der Maesen de Sombreff
in een particulier schrijven feitelijk tie
verstaan gegeven, dat, als de verkie-
zingen gunstig uitvielen voor net mi-
nisterie, hij bereid was, een wetsontwerp,
da"t in Limburg veel tegenst,\nd. onder-
vond, uit te stellen of terug rre nemen.
Welk schrijven ruchtbaarheid kreeg.
Bedoeld wetsonowerp had betrekking op

/
,de grondbelasting. De kwestie was, dat'
toen in 1834 deze belasting geregeld
weird, Limburg door het Belgische leger
bezet was en dus bulten de getroffen
maatregelen bleef. Nadat het gewest
onder het gezag van koning Will·em I
teruggekeerd was, kwamen in 1841 en
1843 regeltrigen tot stand, die slecrrts
"voor}oo,pig" zouden gelden, wijl Lim-
burg eerst nog gekadastreerd moest
worden.
Djt "voorloopig" duurde lang: eerst in

1862 verscheen een wetsontwerp tot de-
.nnitjeve vaststelling van de belasting,
hetwelk in Limburg zooveel aanstoot
gaf, dat €IT gesproken werd van een
dreigend oproer. De zaak bleef intus-
schen traineeren. zoodat er tegen het

----I einde van de zitting 1863-'64 over g€ïn-
terpeUeerd werd in de Tweede KMIler,
waarbij het antwoord van de regeerrng
betreftende haar voornemens vrij ont-
wijleend was. In den zomer van 1864 vie-
len de periodiek€ verkiezingen, welke in
de Limburgsche districten Roermond en
Maastricht gunstig 70Ü'r het ministerie
uitvielen. Kort na het openen van de
nieuw€ kamerzitting werd de regeering
de vraag voorgelegd, of het belasting-
ontwerp andermaal zou worden inge-
diend. De spreker, Van Heemstra, kwam
er rond voor uit, dat zijn vraag ver-
band hield met een gerucht omtrent een
bepaalden samenhang tusschen de ver-
kiezingen en het getraineer met 'n wets,
ontwerp, dat de regeerlng eerdier
.spoedetschend'' genoemd had. Het ant-
woord van minister Betz was w-einig po-
sitief, al loochende het den bedoelden
samenhang geheel
E·erst in september 1865 verscheen

het wetsontwerp opnieuw en weldra was
de kwestie scherp aan de orde. Bij de al,
gameene beschouwingen over de begroe-
ting voor 1866 bracht de conservatieve
oppositie, bij monde van baron Van
Zuylen van Nyevelt, andermaal het
veronderstelde verhand tusschen het
voortdurend uitstel en de verkiezingen
van 1864 ter sprake. Daarbij citeerde hij
hetgeen het oud-kannerltd Van Win-
tershoven, die in 1864 tegen Van der
Maesen de SGmbr·eff te Maastricht de
nederlaag geleden had, in de zirtti'l1gvan
die Limburgsche staten van 8 November
1865 zeide, "dat het zeker is, dat er
brieven bestaan, geschreven door mi-
nisters, geteekend Thorbecke, geteekend
Beitz. brieven die leden van de Provin-
ciale stat,en van Limburg hebben gezien,
daJt men de wet op de grondbelasting
in Limburg Z!ÛlU laten rusten".
De kwestie was dus in een nieuwe

phase gekomen: het .vage gerucht had
plaats gemaakt voor positieve beschul-
digingen. 'I'horbecke ,bled echter het
antwoord niet schuldig en ontkende elke
corruptie (14 November 1865). ZÜJ was
ook zijn houding. toen op 18 November
Van Zuylen andermaal de kwestie aan-
sneed. "Van lets dergelijks", aldus ant-
woordde Thorbecke, "is mij niets hoe-
genaamd bekend. Ik heb geen brief ge-
schreven. Zoo ik dien geschreven heb,
men late dien drukken. Ik zeide het

In

door 1
dr. L. G. f. Verberne,

Breda

reeds in eerie vorige vergadertng. Dab
dergelijke beloften om oP de vérklezln-
gen te werken bulten mij om zouden ge~
daan zijn, kan ik niet aannemen. Men
zou het mij moreten bewijzen, om het
mij te doen gelooven".
Twee dagen later was de situatie ge-

heel veranderd. De Venlosche Courant
had een brief gepubliceerd van Betz aan
Van der Maesen, geschreven op 4 Mei
1864, welke inderdaad voor dien stellee
comprlmitteerend was al, kan van wer-
kelijlke corruptie niet de rede zijn. In
Ieder geval, de echtheld van den brief,
welks puhlicatie buiten Va.n der Maesen
om geschiedde, werd niet geloochend en
Thorbecke erkende helt aftreden van
minister Bellz als noodzakelijk.
De kwestie echter was' niet uit. De

oppositie vierde feest. In het conserva-
tleve Da;g'blad van Zuid-Holland en 's-
Gravenhage lamenteerde de redacteur,
de beraamde Lsaac Lion, over de belee-
digingen, de "politieke moraal" aange-
daan. Het doel werd nu Thorbecke zelf,
wdens naam immers ook genoemd was,
zoo te treffen, drut hij voortaan politiek
onmogelijk zou zijn. De aanvaä werd dus
door Vrun Zuylen horhaald, maar be-
reikte geen doel, want Thorbe·cke hield
zijn integriteit staande, gesteund door
Van der Maesen. Daarop kwam Van
Zuylen met het zwaarste geschut: op
27 November 1865 deed hij het voorstel
een enquête te houden naar het "brie-
venschandaal".
Ook deze aanval moest mislukken. Om

velerlei redenen. Eens'tens, de enquête
was zonder schending van brtetgeheim
volstrekt onmogelijk. De hoofdfout van
Van Zuylen was, dat hij politieke doel-
einden nastreefde. Zooals de toestand
was, kon zijn voorstel niet anders zijn
dan een motie van wantrouwen van
vergaande strekking tegen Thorbecke,
terwijl geen enkel feit de verdenking
van dien staatsman wettigde. En ten
slotte: Z'OOer al reden bestaan had zijn
beleid, zijn gedragingen te behandelen,
ZÜ'Gwas de materie uitermate weinig ge-
ergend voor een eriquête, hoogstens zou er
sprake kunnen zijn van een geval van
minlsterleele verantwoordelijkheid, van
et.~1a$..nleidiI)lgtot een interpellatie. De
nederlaag van de oPPooi,tie bl~et dan
ook niet uit: met 53 tegen 18 stemmen
(de kalmer was bijna geheel voltallig l)
werd helt voorstel afgewezen. Van de de-
batten is de rede van het lid Van Nierop
- iemand die werkelijk niet tot de ge-
dweeë 'I'horbsckianen behoorde - het
meest belang·rijk. "Mogen wij", aldus
twf hij 'de 'Polit1ek-ve(l1j)r·oe!beld€ kwestie
in he-t har-t, .znogen wij licht.vaardig en
zonder gewichtige gronden dit voorstel
aannemen? De geachte VI001'SitelIerzegt
met groote humantteit, dat hij niet be-
schuldlgt, maar slechts twijfelrt. Maar,
Mijnheer de Voorzitter, de oppositie
twijfelt rultijd. Gold hier scepticisme,
wij zouden elk jaar, e!L~endag enquêtes
kunnen houden. Hiler moeten objectieve
feiten van aanklacht zijn om zulk een
voorstel te kunnen aannemen. De feiten
mogen no.:gniet Zijn bewezen, zij moe-
ten als grond van onderzoek bekend
zijn".

* • '"
Het geval was nu van de baan. De ü-

quidatie van die Limburgsche belasting-
kwestie volgde spoedig. Het ontwerp
kwam in openbare behandeling en kon
op 30 December 1865 in hert staatsblad
verschijnen.

'.
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De lezers van Ons Noorden zullen het

zich herinneren: het eerste feit, dat in
Maart van dit jaar de publieke aandacht
opnieuw richtte naar de gemeente Oss,
is de arrestatte geweest van een tabrt-
kant aldaar, die verdacht werd van'
wangedrag tegenover meisjes, die werk-
zaam waren in zijn bedrijf. be arres-
tatie, zo vermeldden de bladen, ge-
schiedde door aldaar gestationneerde
marechaussees. Bij gelegenheid van die
arrestatte zou de arrestant zich tot de
marechaussees heqben· uitgelaten in
deze zin, dat hun dit optreden nog wel
eens zou berouwen. V~rder werd be-:
richt, dat de burgemeester van Oss zich
zou hebben begeven naar den Procu-
reur-Generaal te 's-Hertogenbosch, waar
de verdachte was ingesloten, om zijn
vrjjlating te bewerken.
Deze berichten verschenen in ver-

schillende bladen, toen ik in het buiten-
land vertoefde. Naar aanleiding daar-
van zond ik vandaar aan Ons Noorden
een stuk, waarin ik herinnerde aan in
het jaar 1934 vernomen klachten, opko-
mende uit de kling van de K.J.V.. dat
meisjes in fabrieken en werkplaatsen -
niet alleen in Noord-Brabant, doch
overal in Nederland dikwijls van
dergelijke handelingen .het slachtoffer
warden, doch dat het als regel niet
mogelijk was, het bewijs daarvan te
leveren, omdat de slachtoffers uit vrees
voor ontslag niet tot spreken waren te
krijgen.
Daaruit vloeide vanzelf de tegenstel-

ling voort tussen het optreden van de
marechaussee, die erin was geslaagd om
bewijsmateriaal te verzamelen, en het
hoofd van de gemeentelijke politie, die
had getracht de gevolgen daarvan onge-
daan te maken. Naar aanleiding daar-
van stelde ik de vraag, of dan niet van-
uit de Staten-Generaal' Inllchttngen
moesten worden gevraagd ter zake van
de houding van het hoofd der gemeente-
politie.
Deze vragen zijn toen niet gesteld.

Eerst ~ruîme tijd later, toen over latér
V'öorgê'V'ällenfeiten, die, naarmededellng

, van den minister van Justitie, van de
hier herinnerde· gescheiden. moesten

-worden gehouden, de bekende beweging
, ;.s ontstaan, werd deze rntmsterdn de
Tweede Kamer geïnterpelleerd.

Voor schrijver dezes is er aanleiding
om op deze geschiedenis terug te komen.

I In de eerste plaats ter wille van den
burgemeester van Oss. Het is mij toch
bij onderzoek gebleken, vooreerst dat
het bericht, als zou deze burgemeester
bij den Procureur-Generaal hebben
aangedrongen op de invrijheidstelling
van den verdachte, onjuist is geweest. De
burgemeester heeft dat niet gedaan. Ik
betreur het, dat die tegenspraak, offi-
cieel, niet onmiddellijk is gevolgd. De
zaak was van. voldoende belang. Maar
nog meer betreur ik het, dat ik door mijn
schrijven den burgemeester ten onrechte
heb belast. Des te meer, omdat er, naar
de verzekering van het bevoegd gezag,
op diens beleid geen gegronde aanmer-
king is te maken. Hij heeft altijd zijn
plicht gedaan. *)

De tweede aanleiding om hierop terug
te komen, geldt mij zelf. Men heeft ge-
schreven, dat er een bedenkelijke tegen-
stelling is tussen mijn zwijgen in 1934,
ondanks de verklaringen in de bijeen-
komsten van de K.J.V., en mijn schrijven
thans in het publiek. In 1934 wist ik het
en zweeg toen het tijd was en nu deze
dingen door anderen waren geopen-
baard, nu schreef ik. Ik heb daaraan
zelfs een prachtstuk van een anonyme
briefkaart te danken.
Deze zonderlmge beweringen Zijn ge-

volg van het feit, dat een bepaald soort
pers het· verschil niet meer blijkt te
kennen, althans niet meer in aanmer-
king blijkt te nemen, tussen beweren..
b€schuldigen en be~ Men meent,
dat men wel voIstmm: kan met te be-
schuldigen, al heeft men daarvoor niet
het bewijs. En de moeilijkheid is hier
juist, dat men het bewijs niet heeft. En
dan moet men niet de redenering volgen
van het dagblad, dat ons onlangs te
lezen gaf: dat de man het heeft ge-
pleegd, staat vast; alleen maar het
bewijs ontbreekt!
Deze moderne methode moet ons tot

voorzichtigheid manen. Ook ik zal in
het vervolg voorzichtiger zijn.

.. - H. P. M.
"') Daar ook wij in het eerste stadium

van deze zaak, op grond van persberichten,
die wij toen nog als betrouwbaar meenden
te kunnen aanmerken, w,o. zelfs het kath.
plaatselijk blad was, de houding van bur-
gemeester. Ploegmaekers hebben becriti-
seerd, sluiten wij ons thans gaarne bij dit
"eerherstel" van onzen medewerker aan
Omdat, zoals ook Mr. Marchant schrijft,
'na een minitieus en betrouwbaar onder-
zoek gebleken ic, dat de Osse burgemeester
Vn deze- zaak geheel vrij uitgaat en geen
enkele blaam treft. Waaroyer wij ons van
• harte verheugen. (RED.ONSNOORDEN
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Goseling en Os~-.--
GOSELING EN ROST VAN TONNINGEN

, Strafzaak naar openbare terechtzitting
verwezen

De Raadkamer van het Haagsche Ge-
rechtshof heeft in hooger beroep het
bezwaarschrift behandeld, dat Rost van
Tonningen, hoofdredacteur van Het Na-
tionale Dagblad, tegen de dagvaarding
had ingediend, waarbij hij voor de
Haagsche Rechtbank wegens beleediging
van minister Goseling was opgeroepen.
Het Gerechtshof heeft de beslissing

van de rechtbank bevestigd, waarbij de
strafzaak naar de openbare terecht-
zitting van de Haagsche Rechtbank is
verwezen.
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DE KWESTIE-OSS.

Samenstelling van het ambtenaren- ,
. gerecht.

I
Naar het "Vaderland" verneemt, zal de

samenstelling van het ambtenarengerecht
voor de zaak der Ossche brigade zijn: de
vaste voorzitter van het gerecht, mr. H. van
Haeringen; mr, J. H. Scholten, referendaris
bij den Raad van State; mr. H. F. A. Donders,
advocaat en procureur te Leiden; gepension-
neerd generaal-majoor H. Zeeman en kapi-
tein mr, Schultemaker te Amersfoort.



NOG EENS: OSS.
Mr. Marchant betreurt in "Ons Noorden",

dat hij destijds door een stuk in dit blad
voet heeft gegeven aan de bewering, dat
burgemeester Ploegmakers bij den procu-
reur-generaal zou hebben aangedrongen op
invrijheidstelling van den verdachten fa-
brieksdirecteur. Mr. Marchant schrijft:

Het is mij bij onderzoek gebleken, voor-
eerst dat het bericht, als zou deze burge-
meester bij den Procureur-Generaal heb-
ben aangedrongen op de invrijheidstelling
van den verdachte, onjuist is geweest. De
burgemeester heeft dat niet gedaan. Ik be-
treur het, dat die tegenspraak, officieel,
niet onmiddellijk is gevolgd. De zaak was
van voldoende belang. Maar nog meer
betreur ik het, dat ik door mijn schrijven
den burgemeester ten onrechte heb belast.
Des te meer, omdat er, naar de verzeke-
ring van 't bevoegde gezag, op diens beleid
geen gegronde aanmerking is te maken.
Hij heeft altijd zijn plicht gedaan.

De redactie van "Ons Noorden" teekent
hierbij aan:

Daar ook WIJ m het eerste stadium van
deze zaak, op grond van persberichten, die
wij toen nog als betrouwbaar meenden te
kunnen aanmerken, w.o. zelfs het kath.
plaatselijk blad was, de houding van bur-
gemeester Ploegmakers hebben becriti-
seerd, sluiten wij ons thans gaarne bij dit
"eerherstel" van onzen medewerker aan
Omdat zooals ook Mr. Marchant schrijft
na eer:. minutieus en betrouwbaar onder~
zoek gebleken is, dat de Osse burgemeester
in deze zaak geheel vrij uitgaat en hem
geen enkele blaam treft, Waarover wij ons
van harte verheugen.



GierWachtmeester de
naar Oss

NieuwonderzoeK in deze zaak
door Goseling?

Men bericht ons:
Wachtmeester'De Gier is gisteren in Oss aangeliomen. Een

nieuwonderzoek schiint door minister Goseling ingesteld te
ziin. De argelooze lezer zal misschien denken: Nu zal er einde-
liik licht komen! - ,
Wat is echter het geval?
Heden veertien dagen geleden werd in de afdeelingen van

de Tweede Kamer het enquêtevoorstel IIWendelaarll onder-
zocht. Er schiinen harde woorden in de afdeelingen gevallen te
ziin. De N.S.B.-fractie schiint op zeer categorische w,iize de
verantwoordeliikheid van _de ollderscheiden- autoriteiten te
hebben vastgestel~d en men moet nu de tegenargumenten door
een hernieuwd onderzoek -verzamelen.

Het Voorloopig Verslag over het enquêtevoorstel Wende-
laar had natuurliik ailanC)' gereed kunnen ziin. Wii vragen de
Tweede Kamer:

Gij z.g. Volksvertegenwoordlg.ing,die bij cJ.e
interpellatie Drop zoo'n haast had den minis-
tér gelijk te geven, en die door ~ volkswoede
tot een hernieuwd onderzoek genoopt zijt; gij

hebt den plicht om snel werk te doen in deze _
laak. Waarom wordt de ~aak wederom gerekt?

'Wat hebt gij er mede te maken, dat de
minister moeilijkheden heeft, om de door hem
aangenomen houding te veriledigen?

Uw eerste taak is, om het enquêtevoorstel
van Wendelaar, 's ministers Goseling jaren-
langen vriend, zoo.ipoe.digmogelijk af te han-
delen.

Gij weet dat het gaat om de eerbaarheid

van de Nederlandsche jeugd in Oss.

Gij weet dat het gaat, om de eer der mare-

chaussee.

Gij zijt geplaatst voor een voorstel van den
N.S.B.-afgevaardigde Rost van Tonningen om
minister Goseling te vervolgen wegens over-
treding van artikel 355 van het Wetboek van
Strafrecht. Tot zulk een vervolging is een
voorstel van 5 Kamerleden noodig.

Gij hebt door het verwerpen van de inter-
pellatie-aanvrage van Rost van Tonningen
verhinderd dat deze in het openbaar de ver-
antwoordelijkheid van minister Goseling, van
den Procureur-Generaal in den Bosch Speyaart
van Woerden en van burgemeester Ploegma-
kers vaststelt.

Gij hebt dit gedaan met het argument, dat
de Kamer eerst het enquête-voorstel diende
te behandelen.

Dit is belangrijker dan hetgeen leden der com-

missie van rapporteurs over_dit enquête-voor-

stel doen, o.a. de S.D.A.P.-afgevaardigde, Jhr.

van der Goes van Naters,(lie op zoodemonstea-

tieve.wijze in de tweegesprekken met minister

Goseling tijdens de laatste Kamerzitting zijn

vriendschappelijke betrekkingen met dezen

bewindsman tot uiting' bracht.,

Het volk wacht op zijn recht, "roode" S.D.A.P.

Het christelijk volk wacht op de Christelijke

daad, Terpstra en Krijger.



De zeden-
misdrijven

te Oss
Drie jaar tegen Mau van
Zwanenberg geêischt

De Bossche' rechtbank heeft heden met ge-
sloten deuren beJîandeld de strafzaak tegen
een industrieel uit Oss, die zich voor eenige
zedennisidrijven te verantwoorden had.
De zitting werd bijgewoond door den advo-

caat-generaal, mr. W. Masstink. De behande-
ling der zaak heeft twee en een half uur ge-
duurd.
De subst. officier van Justitie, mr. B. van

den Burg, heeft drie jaar gevangenisstraf ge-
ëischt.
De verdediging werd gevoerd door M. E. van

Zinnicq Bergmann uit Den Bosch.
De rechtbank zalover veertien dag'en vonnis

wijzen.



Wachtmeester valschelijk
beschuldigd? I

Gemeentepolitie van Oss contra
de marechaussee.

'(Van onzen correspondent.)

N ij meg e n, 9 Juni.

Tegen wachtmeester J. Tap, ten aanzien
van wien wij in het avondblad van Maandag
4 April in verband met de ontzetting uit haar
bevoegdheden van de brigade der Koninklijke
Marechaussee te Oss o.a. melding hebben ge-
maakt, als zou hij volgens beweringen in den
nacht van 31 Januari op 1 Februari jl. een
inwoner van Berghem, die in beschonken toe-
stand verkeerde, zoodanig hebben geslagen,
dat de man daags daarna aan de gevolgen is
overleden, is tot dusverre geen maatregel ge-
nomen.

DB feiten, zooals die aanvankelijk zijn
vastgesteld, waren dat de inwoner van
Berghem in beschonken toestand, liggende

I naast zijn rijwiel, op den weg was aangetrof-
fen door den wachtmeester, die op surveillance
was. Deze zou den beschonkene terzijde van
den .weg hebben gelegd, waarop hij zich naar
de kazerne begaf teneinde een motor met zij-
span te halen, om den man te vervoeren. Toen
, hij op de plaats, waar hij den man had neer-
I gelegd, terugkeerde, bleek de beschonkene te
zijn .verdwenen. Den volgenden morgen werd
hij in een welde in de omgeving gevonden. De
man was bewusteloos en werd door een
familielid naar huis gebracht, waar hij kort
daarna aan de gevolgen van een schedelbreuk

I is overleden. Er werd sectie op het lijk ver-
, richt en daarbij werd als doodsoorzaak aange-
nomen de schedelbreuk, die dan tengevolge

I van een val van de fiets zou zijn ontstaan.

I Kort daarna werd de veronderstelling ge-
opperd, dat de man wel eens ten gevolge van
mishandeling door den wachtmeester de
schedelbreuk kon hebben op,geiloopen.De ge-

I meente-politie van Oss vond in deze geruch-
ten aanleiding een nader onderzoek in te stel-
len en heeft daartoe verscheidene inwoners
van Oss en Berghem gehoord. Deze verhocren
zouden tot resultaat hebben gehad, dat bezwa-
rende verklarlngen ten opzichte van den
wachtmeester werden afgelegd, Als gevolg
hiervan hebben thans de hoogere autoriteiten
van de KoniIliklijke Marechaussee, o.a. de
divisie-commandant te Maastricht, majoor
H.,G. van Everdingen, en de diatrtctscomman-
dant te Nijmegen, kapitein jhr. G. A. Bowler,
dezer dagen te Oss een onderzoek ingesteld,
waartoe alle onder-officieren en manschap-
pen,' die tot voor kort de brigade te Oss vorm-
den, doch na de bekende gebeurtenissen zijn
overgeplaatst, naar Oss werden ontboden.
De officiererr hebben' zoowel deze mannen

als de door de gemeente-politie gehoorde ge-
tnigenaan een verhoor onderworpen. Ofschoon
omtrent het resultaat van dit onderzoek g-een
mededee:lingenzijn gedaan, vernemen wij van
betrouwbare zijde, dat sommige .door de ge- :
meente-politie gehoorde getuigen de verkla-
ringen zouden hebben herroepen en hebben
medegedeeld, dat zij hun getuigenis tegenover '
de gemeente-politie onder pressie hebben af-
gelegd. Het is uit den aard der zaak niet mo-
gelij'k uit te maken in welk geval deze ge-
tuigen al dan niet de waarheid hebben gespro-
ken. Men weet, dat men over het algemeen
getuigenverklaringen uit Oss met een grooten
korrel zout nemen moet. Een feit is evenwel,
dat tegen den wachtmeester Tap tot nu toe
nog geen enkele maatregel is genomen. Hij
vervult zijn dienat op normale WIjze.



ENQUETE- VOORSTEL INZAI(E OSS~

Oordeel der Tweede Kamer.

Door vele leden als een ondoelmatig
middel beschouwd.

SENSATIE SCHERP AFGEKEURD.

VERSCHENEN is het Voor~oopig
Verslag der Tweede Kamer

over het voorstel "an den heer Wen·
delaar tot het houden van een enquete
omtrent de opdracht van den minister
van Justitie tot onthouding van op-
sporingsonderzoek door de brigade
088 der Koninklijke marechaussee.

Verscheidene leden gaven als hun meening
te kennen, dat de voorsteller in de memorie
van toelichting niet voldoende heeft gemo-
tiveerd, waarom ter verkrijging van de in-
lichtingen, welke noodig geacht worden, tot
toepassing van het in het licht der geschie-
denis zoo ongewone middel eener parlemen-
taire enquête zou dienen te worden overge-
gaan.
Reeds gedurende vijftig jaren werd dit

middel niet toegepast. Wel kan misschien
wegens de in de tegenwoordige bijzondere
omstandigheden aan de regeering verleende
uitgebreide machtigingen thans in het alge-
meen meer aanleiding voor de toepassing
van het enquêterecht bestaan dan voorheen.
Van eenig verband met zulk een machtiging
is hier echter in het geheel geen sprake.
Daarbij komt nog, dat de enquetes, welke
gehouden werden, steeds betrekking hadden
op bepaalde toestanden. Voorstellen tot het
instellen van enquêtes, gericht tegen be-
paalde personen, met name betreffende han-
delingen van ministers, zijn door de Tweede
Kamer zonder uitzondering afgewezen

I
Op 7 April jl. is de aangelegenheid, waar-

van hier sprake is, het voorwerp geweest
I van een interpellatie. De groote meerderheid
, der Tweede Kamer toonde zich door de in-
lichtingen, welke de minister van Justi-
tie bij die gelegenheid verstrekte, volkomen
bevredigd. Echter bleek daarna, dat deze
zaak nog niet tot rust gekomen was. In ver-
scheidene persorganen werden de inlichtin-
gen van den minister onvolledig of onjuist
genoemd. Een sterk wantrouwen kwam tot
uiting. Een rustige overweging van de rede-
voering van den minister van Justitie had
ook bij sommige dezer leden zelf vragen
doen rijzen en hij hen de meerring gewekt,
dat niet alle feiten geacht mogen worden
vast te staan. Deze gang van zaken doet het
zonder twijfel gewenscht zijn, dat de minis-
ter spoedig in de gelegenheid worde gesteld
omtrent bepaalde punten nadere inlichtingen
te verstrekken. Wat had nu echter meer
voor de hand gelegen dan dat door een of
meer leden der Kamer, hetzij schriftelijk,
hétzij mondeling, scherp geformuleerde vra-
gen omtrent die punten waren gesteld? Zou
het antwoord op zoodanige vragen niet vol-
doende bevrediging hebben geschonken, dan
zou alsnog een nieuwe interpellatie kunnen
zijr; aangevraagd,
Ware, aldus gehandeld, dan zou de gebrui-

kelijke weg zijn gevolgd. Langs dezen weg
zouden de noodige inlichtingen ongetwijfeld
ook spoediger zijn verkregen. Te ernstiger
moet de indiening van het onderhavige voor-
stel worden betreurd, wijl daardoor de an-
dere, betere weg geblokkeerd is geworden.

Aandrang tot intrekking .van het
voorstel.

Hun betoog besluitende, spraken deze
leden de hoop uit, dat de behandeling van
dit voorstel zoo weinig mogelijk tijd zal kos-
ten, en dat die niet tot aanvaarding daarvan
zal leiden. Het liefst zouden zij een spoedige
intrekking van het voorstel zien.
Mocht een tweede interpellatie n',; niet

het gewenschte licht brengen, dan zou de
Kamer bij motie Van haar afkeuring of van
een ander gevoelen kunnen doen blijken; of
zij zou alsnog - bij voorkeur op voorstel
van verscheidene, tot een zoo groot mogelijk
aantal politieke groepen behoorende leden
- tot het houden van een enquête - dan te
beschouwen als ultimum remedium - kun-
nen overgaan.

Sommige dezer leden betrokken in hun
critiek op het voorstelook nog het bepaalde
in de artikelen 19 e.v. der wet van 1850,
welke artikelen inhouden het verschoonings-
recht van opgeroepen getuigen. Deze leden
oordeelden het niet uitgesloten, dat bij het
hooren van de in het voorstel genoemde
ambtenaren één of meer hunner een beroep
op dat recht zullen doen. Wat - vroegen zij
- bereikt men dan met een enquête? En
zal in dat gevalook het aanzien der Kamer
niet in het gedrang komen?
Een aantal leden vestigde er de aandacht

op, dat zich sedert de indiening daarvan
twee nieuwe omstandigheden hebben voorge-
daan. In de eerste plaats is een strafvervol-
ging wegens smaadschrift ingesteld tegen den
schrijver van een artikel betreffend de zaak-
Oss in ,Het nationale dagblad". En in de
tweede plaats hebben de zes onder-officieren
een klacht aanhangig gemaakt bij den mili-
tairen ambtenarenrechter.
Een en ander maakt naar de meening de-

zer leden toepassing van het middel der
parlementaire enquête nog te mlnder wen-
schelijk.

Allerminst een doelmatig middel

/

Verscheidene leden, die de tot dusver
weergegeven beschouwingen, voorzoover die
critiek op het gedane voorstel inhielden, vol-
komen konden onderschrijven, spraken hun
afkeuring uit over de sensatie, waarmede de-
ze geheele aangelegenheid omsponnen is ge-
worden. Alleen door het oefenen van gezonde
critiek, niet door het vergiftigen van de pu-
blieke opinie, wordt het algemeen belang,
wordt ook de demoeratie gediend. 'n Ernstige
grief tegen dit enquete-voorstel zagen deze
leden hierin, dat het met degenen, die voor de
genoemde sensatie aansprakelijk zijn, er aan
medewerkt, het vooral in deze tijden zoo
noodige vertrouwen in de regeering te onder-
mijnen. Indien, objectief gezien, in de zaak-
Oss meer Iicht noodig zou blijken, zouden de-
ze leden een doelmatige poging om dat licht
.te ontsteken slechts kunnen toejuichen. Ver-
wacht mag naar hun meening worden, dat in
dat geval de minister van justitie tot het
doen slagen van 'n zoodanige poging door het
verstrekken van inlichtingen zou willen me-
dewerken In de eerste plaats echter achtten
ook zij op de reeds van andere zijde genoem-
de gronden een enquete allerminst een doel-

t

matig middel. En in de tweede plaats waren

.
Zij van meening, dat geenszins vaststaat, dat
aan nadere opheldering behoefte bestaat.
Naar hun oordeel levert een critische be-

door middel van een tweede interpellatie
-de gewenschte klaarheid te brengen.

Eenige leden vroegen, of het niet moge-
lijk zou zijn een commissie van onderzoek
uit het midden der Kamer in te stellen.
Ten slotte werd nog het denkbeeld geop-

perd, dat de onderwerpelijke aangelegenheid
in de Kamer weder aan de orde zou komen
door een nota van den minister van Justitie.
Sommige leden verklaarden het te betreu-

ren, dat de regeering zulk een nota niet reeds
eerder heeft ingezonden. Een zoodanige nota
van inlichtingen zou dan door de Kamer, met
in achtneming van de bepalingen van haar
reglement van orde, in behandeling kunnen
zijn genomen op de wijze, welke haar het
meest doelmatig toescheen.
Vele andere leden stelden hier tegenover,

dat de minister van Justitie toch kwalijk tot
de inzending van zulk een nota kon over-
gaan, zoolang door de Kamer daartoe geen
enkele aanleiding werd gegeven. Bij haar
laatste contact met dien bewindsman over
dit punt van regeeringsbeleid heeft de Kamer
zich in haar groote meerderheid bevredigd
getoond. De minister kon niet anders doen
dan zijn houding naar die positie bepalen en
deze sloot het zenden van een nota als de
bedoelde uit.
Verscheidene leden gaven als hun oordeel

te kennen, dat een nota als de bedoelde het
best tegelijk met het onderhavige voorstel in
behandeling zou kunnen worden. genomen.
Aan die behandeling zou ook de minister van
.Justitie kunnen deelnemen. Wellicht zou dan
in's ministers schriftelijke en mondelinge
mededeelingen en verklaringen a~nlelding
kunnen worden gevonden, het enquête-voor-
stel terug te nemen. 1
Daartegenover werd door vele leden ge- I

steld, dat een zoodanige procedure bezwaar-
lijk zou kunnen worden gevolgd in ver?a~d
met den verkeerden schijn, welken de mirus-
ter. op zich zou kunnen laden door thans
eigener beweging aan de Kamer ee; nota te
doen toekomen alvorens het enquete-voor-
stel is teruggenomen of ·verworpen. .
Ondanks deze uiteenloopende meenmgen

verklaarde men intusschen van verschillen-
de zijden _ afgescheiden van d~ vraag,
welken weg men zelf tot het verkrljgen van
nadere inlichtingen den eerst aangewezen
achtte _ zich wel te kunnen vinden in de
gedachte, dat het opnieuwaan de or~e stel-
len van deze aangelegenheid zou Kunnen
geschieden door de behandeling van een
eventueel door den minister in te zenden
nota.

schouwing van de memorie van toelichting
zoowel een aanvullend bewijs voor de on-
doelmatigheid van de door den voorsteller
gekozen oplossing als een grond om aan
de noodzakelijkheid van het instellen van
een nader onderzoek ernstig te twijfelen.
Moet naar hun oordeel in algemeenen zin

geconstateerd worden, dat de "voorbeelden"
der memorie van toelichting geen enkel
novum bevatten, dat grond voor een nader
onderzoek zou kunnen opleveren, zeer in
het bijzonder meenden deze leden er de aan-
dacht op te moeten vestigen dat in die
memorie niets nieuws wordt medegedeeld
over de ernstige fouten der brigade ten aan-
zien van twee geestelijken, een zaak, welke
voor een deel del' publieke opinie toch wel
het hoofdpunt in deze aangelegenheid is
geweest. Ware met betrekking tot dit punt
ook maar iets op het door den minister ge-
stelde af te dingen geweest, dan zou de
voorsteller zeker niet hebben nagelaten daar-
van aan de Kamer mededeeling te doen.

Als er - aldus de hierbedoelde leden -
op één punt zekerheid moet komen te be-
staart, dan is het Wel og dit, dat de mare-
chaussee geen zelfstandige macht is, die op
eigen gelegenheid kan handelen, doch, wat
haar politioneele taak betreft, onderworpen
is aan de bevelen van den minister van
Justitie. Daarvoor is echter noch een enquête
noch een interpellatie noodig.
Resumeerende gaven de hierbedoelde leden

als hun oordeel te kennen, dat er, zoolang
daarvoor geen andere bewijzen of vermoe-
dens worden aangevoerd, geenszins van on-
volledigheid .of onjuistheid van de door den
minister verstrekte inlichtingen kan worden
gesproken en dat derhalve - afgescheiden
van de ondeugdelijkheid van het voorgestel-
de middel - op dit oogenblik een nader on-
derzoek overbodig moet worden geacht.
Tegenover de uitspraak van den voorstel-

ler, dat het vertrouwen van ons volk in den
rechtstaat is geschokt, stelden deze leden
nog, dat dit vertrouwen - te recht _ bij
zeer velen in den lande geschokt zou zijn,
indien handelingen van de politie als die,
welke de minister gelukkig geweigerd heeft
met zijn verantwoordelijkheid te dekken.
zonder meer getolereerd zouden zijn gewor-
den.

Verscheidene andere leden meenden, dat
het denkbeeld van het houden eener enquête
in het algemeen geenszins die volkomen af-
wijzende critiek verdient, welke daarop van
verschillende andere zijden werd geoefend.
Het denkbeeld een nader onderzoek te

doen plaats hebben in den vorm eener nieu-
we interpellatie, kwam dezen leden niet bij-
zonder gelukkig voor. Naar hun meening
zal zulk een interpellatie niet op bevredigen-
de wijze het gewenschte licht kunnen ver-
schaffen.
De bewering, dat een enquête inzake de

onderwerpelijke aangelegenheid niet over
toestanden zou' handelen, noemden zij vol-
slagen onjuist. Van zulk een enquête zou het
voorwerp kunnen zijn: de toestand op poli-
tioneel gebied te Oss.
Intusschen bestond bij de hier aan het

woord zijnde leden ernstige bedenking tegen
de wijze, waarop deze zaak door den voor-
steller is aangevat. Zij betreurden het zeer,
dat het onderhavige voorstel door slechts één
lid is ingediend. Naar hun meening had
samenwerking gezocht moe-ten zijn met de
vertegenwoordigers van andere partijen. Iri-
dien daartoe ook alle groote hadden behoord,
zou het gevaar vermeden zijn geworden, dat
een voorstel van dezen aard wordt opgevat
als een daad, waarbij de minister van Justi-
tie in staat van beschuldiging wordt gesteld.
Bovendien achtten deze leden zoowel het

voorstel zelf als de daarop gegeven toelich-
ting weinig geslaagd. De omschrijving van
de aan de enquete-commissie te verleenen
opdracht Iste beperkt gehouden. Zoo zal -
een voorbeeld te noemen - ook het beleid
van den burgemeester van Oss een voorwerp
van onderzoek dienen uit te maken.
In het alger. ;en bestond bij hen tegen het

houden van een enquete geen bezwaar.
Eenige leden wezen het voorstel zonder

eenig voorbehoud af. In de eerste plaats om-
dat zij in een onderzoek, in te stellen door
een politiek lichaam als de Kamer niet het
minste vertrouwen hadden en in de tweede
plaats, omdat met een enquete veel te veel
tijd gemoeid zou zijn, waardoor de bij het
onderzoek betrokkenen de gelegenheid zou-
den krijgen, gegevens en bewijzen weg te
werken.
Deze leden gaven als hun oordeel te ken-

nen, dat het hoofdpunt van deze geheele
aangelegenheid is gelegen in de vraag, of de
minister van Justitie zich al dan niet schul-
dig heeft gemaakt aan ambtsmisdrijf, ge-
noemd in artikel 355, sub 3, van het Wet-
boek van Strafrecht. Tot beantwoording van
die vraag is alleen de rechterlijke macht be-
voegd. Derhalve dient onmiddellijk een met
redenen omkleed voorstel te worden gedaan,
strekkende tot het uitlokken van een straf-
vervolging tegen den minister. Daarnevens
dient geeischt te worden terugplaatsing naar
Oss van de ;vroegere brigade der marechaus-
see aldaar, onmiddellijke hervatting van het
opsporingsonderzoek en vervanging van den
burgemeester van Oss en van den procureur-
generaal bij het gerechtshof te 's Hertogen-
bosch. •

Sommige leden, die aan het voorstel gaar-
ne hun stem zouden geven, gaven toe .dat er
van het enquete-recht tot dusver een spaar-
zaam gebruik gemaakt is. Men vergete ech-
ter niet - aldus deze leden - dat men thans
voor de nog niet voorgekomen situatie staat,
dat er over een bepaald onderdeel van regee-
r ingsbeletd een interpellatie gehouden is,
over welker resultaat aanvankelijk tevre-
denheid bestond, terwijl eerst later bleek,
dat nog verschillende duistre punten, over-
bleven -en in het bijzonder de vraag naar
voren kwam, of de minister van ambtelijke
zijde wel in alle opzichten juist werd inge-
licht. Door gebruik te maken van het enque-
terecht kan de Kamer thans trachten vol-
ledige klaarheid te bereiken.
Dat er geen voorafgaande overleg met an-

dere groepen is geweest, achtten deze leden
·een voordeel.

Eenige andere leden verklaarden niette-
genstaande het oak door hen gevoelde be-
zwaar tegen het volkomen gebrek aan over-
leg bij de indiening, het voorstel eveneens
te wil len steunen.
Enkele leden gaven als hun oordeel te ken-

nen, dat de gebeurtenissen met betrekking
tot deze aangelegenheid bij velen de vrees
hebben gewekt of versterkt, dat de Roomsch-
Katholieke geestelijkheid zich niet altijd en
overalonthoudt van inmenging in de zaken
der justitie en bij die inmenging niet steeds
zonder succes blijft, waardoor een der grond-
zuilen 'van onze historisch-staatsrechtelijke
verhoudingen zou worden aangetast.
Het was vooral op dezen grond, dat' de

hierbedoelde leden een nader onderzoek
noodzakelijk achtten .
Intusschen gaven ook deze leden, op dit,

oogenblik de 'voorkeur aan een poging om
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MEENING DER TWEEDE KAMER
OVER ENQUETE-VOORSTEL

IN ZAKE OSS
Kan de zaak niet opnieuwaan de orde
worden gesteld door de behandeling
van een eventueel door den minister

van Justitie te zenden nota?

SENSATIE, WAARMEDE DE AANGELEGENHEID
IS OMSPONNEN, AFGEKEURD

I Een rustige overwegtag van de redevoering
van den minister van Justitie ihad ook bij
~. mige dezer leden zelf vragen, doen rijzen
''t\"Iï bij hen de meening gewekt, dat niet alle
feiten geacht mogen worden vast te staan.
,;Deze gang van zaken doet het zonder twijfel
1 gewensciht zijn, dat de minister spoedig in de
i gelegenheid ,worde gesteld omtrent bepaa:lde

[,
pun,ten nadere inliclhtingen te verstrekken. Wat
[bad nu echter meer voor de hand gelegen dan

l
dat door één of meer leden der Kamer, hetzij

"
sohriftellijk, hetzij mondeling', scherp geformu-
leerde vragen omtrent die punten waren ge-

r steld? ZOIU!het antwoord op zoodanige vragen
"fiiet voldoende bevrediging hebben geschonken,
I',:danzou alsnog een nieuwe interpellatie kunnen
I 'zijn aangevraagd.

Ware aldus gehandeld, dan zou de gebrui-
,kèlijke weg zijn gevolgd. Langs dezen weg
zouden .de noodige inlichtingen ongetwijfeld
(lok spoediger zijn verkregen. Te ernstiger
moet de indiening van het onderhavige voor-
'Stel worden betreurd, wijl daardoor de andere,
-oetere weg geblokkeerdds geworden.

Verscheidene, leden gaven als hun meening Hun betoog bsluitende, spraken deze' leden
te kennen, dat de voorsteller in de Memorie de hoop uit, dat de behandeling van dit voor-
van Toelichting niet voldoende heeft gemoti- stel zoo weinig mogelijk tijd zal kosten, en dat
veerd, waarom ter verkrijging van de inlich- die niet tot aanvaarding daarvan zal leiden.
tingen, welke noodig geacht worden, tot toe- Het liefst zouden zij een spoedige intrekking
passing van het in het licht der geschiedenis van het voorstel zien.
zoo ongewone middel eener parlementaire I 'Mocht een tweede interpellatie nog niet
enquête zou dienen te worden overgegaan. het gewenschte licnt brengen, dan zou de
Reeds gedurende vijftig jaren werd dit :Kamer b~i motie van haat' afkeuring- of van

middel niet toegepast. Wel kan misschien I een ander gevoelen kunnen doen blijken, of
wegens de in de tegenwoordige bijzondere om- zij zou alsnog - bij voorkeur op voorstel van
standigheden aan de regeerttig verleende uit- verscheidene, tot een zoo groot mogelijk aan-
gebreide machtigingen tnans in het algemeen tal politieke groepen behoorende leden - tot

het houden van een enquête - dan te be-
meer aanleiding VIOorde toepassing van het senouwen als ultämum remedium _ kunnen
enqueterecht bestaan dan voorheen, Van eenig
verband met zulk een machtiging is hier
, echter in het geheel geen sprake.

Op 7 April jl. is de aangeleg'ennetd, waar-
van hier sprake is, het voorwerp geweest van
, een interpellatie. De groote meerderheid der
Tweede Kamer toonde zich door de Inlichtin-
gen, wetke de minister van Justitie bij die ge-
legenheid verstrekte, volkomen bevredigd.
Echter bleek daarna, dat deze zaak nog niet
tot rust gekomen was. In verscheidene pers-
organen werden de inlichtingen van den minis-
ter onvolledig of onjuist genoemd, een sterk
wantrouwen kwam tot uiting.

Duistere punten ...
Voor en tegen van een nieuwe

interpellatie.
WAARGM DIENDE ÉEN LID

HET VOORSTEL IN?
het voorloopig verslag derAan

Tweede Kamer over het voorstel van
den heer Wendelaar tot het houden
van een enquête omtrent de opdracht
van den minister van Justitie tot ont-

. houding van opsporingsonderzoek door
de brigade Oss der Koninklijke mare-
chaussee, wordt het volgende ontleend.

Verschooninasrecht van
getuigen.

Sommige dezer leden betrokken in hun
critiek op het voorstelook nog het bepaalde
in de artikelen 1l) e.v. der wet van 1850, welke
artikelen inhouden het verschooningsrecht van
opgeroepen getuigen. Deze leden oordeelden
het niet uitgesloten, dat bij het hooren van de
in het voorstel genoemde ambtenaren één of
meer hunner een beroep op dat recht zullen
doen. Wat - vroegen zij - bereikt men dan

\
met een enquete t En zal in dat gevalook het
aanzien der Kamer niet in het gedrang
komen?

Een aantal leden vestigde er de aandacht
op, dat zich sdert de indiening daarvan twee
nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan.

In de eerste plaats is een strafvervolging
wegens smaadschrift ingesteld tegen den
schrijver van een artikel betreffende de zaak-
Oss in "Het Nationale Dagblad", en in de
tweede plaats hebben de zes onder-officieren
een klacht aanhangig gemaakt bij den mili-
tairen ambtenarenrechter. In beide gevallen zal
de bevoegde rechter, hetzij in eerste hetzij in
hoogere instantie, uitspraak doen bij een ge-
wijsde, dat in zijn overwegingen ongetwijfeld,
veel licht zal kunnen verschaffen omtrent de
ingebrachte beschuldiging van onvolledigheid
en onjuisthete der door den minister van Ju-
stitie aan de Kamer verstrekte inlichtingen.
Een en ander maakt naar de meening dezer
leden toepassing' van het middel der parle-
mentaire enqueta nog te minder .wenschelijk.

(ZI:e verder Laatste Berichten op blz. 7.)
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Enquête over Oss
(Vetvolg van bladz. 4.)

Verscheidene leden, die de tot dusver weer-
geg'@vêl'lbeschouwtng'en voor zoover dill cri-
tièk op het g~dalle fool'stel inhielden, YoI-~
}tomen konden onderschrijven, spraken hun
áfketiring 'uit OYer de sensatie, waarmede
deze g.eheele" a:angelegenhéid ontsponnen is
geworden.

Een ernstige grief tegen dit enquete-voor-
stel zagen deze Iêdën hierin, dat het met de-
genen, die voor de genoemde sensatie aan-
spi'aeklijk zijn, er aan medewerkt, het vooral I

in deze, tijden zo!) noodige vertrouwen in de

~~I~:Xftll~~~~~~~=~s~n:~e:~~~~~' n~~~l;c~:t~ I
bllj'ken, zouden deze, leden " een -,doelmattgé I
poging om dat licl1t te .ontateken slechts kun- I
nen toejuichen. . .
,Verwacht,· mag tlJa~ hun m.een!ing.worden,

daJt in dat geval de mlnaster .van Justïtèe -tot
!he~slag.enf'yan een zoooánige pcgina door het
'Vël'strek~eit'ianr iIJIlichtin'gen "tOl! wülen rnede-
'WéI'lken.In de 'eerste plaats' echtër.uchtten <lok
i2liJ,~HP .de .,!l'eeq$ van andere iijde, g¢nQ!<l'ffide
,gronden een enquete allenmtnst een doethnaUg.
!n~gQ~k,~¥1n)n ~d&tw.eede: plaats waren zij van
m.eendng; dat ~geenszins vaststaat, dat aan
nadere opheldering behoefte bestaat.

Naar hun oordeel levert een crltleche be- I
SChouwing van de memorie van toeliohting
,",öowel een aanvullend bew~js voor de ondoel-
ntll,t:igheld van de door den voorsteller.gekoeen
oplóssïng als een grond om aan de ·noodzake-
lijkheld ;van,·het instellen van een nader on-
dé-Hloek'ernstig te twijfelen.

Moet naar "hun oordeel· in algemeenen zin
geconstateerd worden, dat de "voorbeelderl'"
der memorie van toelichting geen enkel nOVUm
bevatten, dat grond voor een riader onderzoek
zou kunnen opleveren, zeer in het bijzonder
meenden d.~e,leden er de aandacht op te moe-
ten vestigen, dat in die memorie niets nieuws
wordt medegedeeld over de ernstige foUten
der brigade ten aanzien van twee geestelij-
ken; een zaak, welke voor een deelvder pu-
blieke opinie toch wel het hoofdpunt in deze
aangelegenheid is geweest. ,

Als 'er -s.: ,aJldus de hierbedoelde leden ~
op #n"p1;l11f;, .zekerhetd moet komen te be-
staan, dan is het· wel op dit, dat de mare-
chaussee ....geen zelfstandige macht is, die op
eigêrt"g-elegenheid kan handelen, doch, Wat I

haar polttioneele taak betreft, onderworpen
t&-Il.al}.d.l'lbevelen van dan. mJ:.'lter van Justl-
tlê,,)1áar,ybol.' is '~çhtèr ooch' è~nenquête 'noch
een Interpcllatle noodig.

Resumeerende g:~vell.'i,dl!:<hie:l'bMoelde.leden
als hun oordeelvte kennen, . dat er, zoolang
daarvoor geen andere bewijzen of vermoe-
dens worden aangeváel'd{ ge~nszlhs"'\ran on-
volledigheid of onjuistheid ~val1r'de 'door den
minister V'erstI'.èkte inlichtingen kan worden
gespröken en ,dá't .derhalvë, 'e;'-' ,afgescheiden
van de ondeugdeljjkheid van het voorgeäteldë
middel _.: op dit oogenblik. ëen nader onder-
zoek overbodig moet worden geacht. '

Tegenover de uitspraak van den vooratel-
1llt, dat het 'Vertrouwen van ons .voïk in den
rechtstaat is :geschokt, steldén deze. leden

;!f~<t~!4ii1f~"i~:~~M~~~~~
hAAdel111gen ,!an de P9htiejl.ls.,dle" welke de
minister gelukkig geweigerd ~heeft met zijn
verantwoordelijhlleid te dekken, zonder meer
getolereerd zouden zijn geworden.
,Verscheidene anderel eden meendèn; dat i

hêt, de,n¥beÉtld van het houden eener êhqtiete
lrr.het algemeen geenszins die volkomen af-
wiJzende'" erftlek verdient, welke daarop van
verschillende .andere zijden werd geoefend, .

T~gen,nieliw.èiizterpellatie.
Het denkbeeld een nader onderzoek te-doen

plaats .hebbèn in déIl vorm eener !iletiwe in-
te'rp~Ua.tle, kwa l'hdezen leden .niet bijzonder
geltiklHg voor. Naar hun ..meening zal Zulk
één tnterpellatfe niet op' bevredigende wijZé
het gewente licht kunnen verschaffen.

Zij zou lijden aan ihetzel.f.debezwaar aI'S de I
reeds gehouden iriter-nel'lat.ie, nl. dat zonder
Sdhrif~e1ijke _voorbereidin~ bti : een der'gel\i-ke
materie . m(jnd~Unge antwoorden' op gestelde
vragen niet aanstonds voldoende kunnen wor-
den 'beoordeeld ... ,

pat in .de laatste vijftig. jaren géen erukele
eIlttuête is gehouden, aêJhtten deze leden te~en
het, thans toepassen van dat middel 'van onder-
.zcek allerminst een afdoend argument,

De bewering, dat een enquête inzake de
ond~"W'ern,,1i-n'ép~"""elê,":ënhe;d'niet over' toe-
standën zou handelen, noemden zij volslagen
onjuist. Vall zulk een enquête zou het. voor-
werp kunnen zijn: de toestand op politioneel
gebied. te Oss.

E!venmin hechten zij veel waarde aan 'het
argument, dat de te hooren ambtenaren zich.
zonden kunnen beroepen op hun recht, zich te
verschoonèn van hetlafleggen van getulgenls,
Immers, de minister kan het aansporen, van
dät Versch()Ol;1ingsrl\Cfitzoo weinig mogelijk
ge.fjruik te maken, .
I'nttissc:het{ bestond bii de hier aan het

woord zijnde .leden .ernstlge bedenking tegen
de wijze, waarop deze-zaak door-den voorstel-
Ier is aangevat. Zij betreurden .het zeer. dat
J;let.onderhavige voorstel.cdoor.islechts één lid,
IS tngediend.J Naar hun rneening' had, samen-
~.erki~g, ~ezo~ht moeten ~iin met de vertegen-
wOol'-<hgers-van andere parttien. "

Pogingen }.u,diE1,tic~~ing' ziJfr !ipor lien 'voor-
steller vóór de indiel1iiig' ntet "gedaan.. Was
zulks wel geschied, dan zou naar de meening
dezer leden vrij Zeker een enquête-voorstel,
uitgaande van de gezamenlijke vertegenwoor-
digers van vele fracties kunnen zijn ingediend.
Intlién 'daartoe nok aile' groote hadden be-
hoofd. zou .het. gevàar vermeden zijn gewor-
den, dat een voorstel van dezen aard wordt
opgevat I),lseen daad, waarbij de minister van
Justitie iii beschuldiging wordt gesteld.

Bovendien ~,'achtten dez(i!.'leden zoowel het
voorstel. zeUl-alsde daarop gegeven toelichting
weinig geslaagd. De omschrijving van de aan
de enquête-commissie te verteenen opdracht is
te beperkt gehouden. Wil men tot een aanne-
melijk resultaat komen, dan zal de mogelijk-
heJf:lmoeten J¥prden geopend, dat ook tal van
andere feitèi'i dan die, welke in het· voorstel
zijn genoemd, in de enquête worden betrokken.
Zoo zal - om een voorbeeld te noemen -:- ook
het beleid .vanvden burgemeester van Oss eenl voorwerp van onderzoek dienen uit. te maken.

':Maakten -de bezwaren, welke deze .le- ,
den tegen het voorstel häddën, het hun
niet gèmakkeljjk, zich daarvoor te ver- •
kl;tt:èn, in h~,t algemeen bestond bij hen
tegen het houden '.van een enquete met
IbekekWpi lot, de orsderwerpeüjke aan-
geIegenheid geen bezwaar. .

Eenige leden wezen :het voorstel! zonder'
eenig voorbehoud af; in de eerste plaats omdat
zij in een onderzoek, in te 'Slt.eUendool.' een po-
litié'k Iichaam als de Kamer Oliet het minste
verttouw'en hadden; en in de tweede plaats,
omdat met een enquete te veel ti.W gemoeid
Zo1l zijn,. waardoor de bij het onderzoek betrok-
){~èri. ,'deg-eJe~ènh,ei(;I,zo~d~:r,.lö:;ijg'en,~egevens
éiÎ!'~ij±êh we;!\,,'té Werken .: ,' .", '., .,., ,:'

.< ~ - • ," ':;-: «:
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Intusschen gaven ook deze leden, de zaak ,

op zich zelf gewichtig genoeg achtende om het
houden van een enquête te rechtvaardigen, op

I dit oogenblik de voorkeur aan een poging om
I door middel van een tweede interpellatie de
gewensclhte klaarheid te brengen.
,Eenige leden vroegen, of het niet mogelijk

zou zijn een commissie van onderzoek uit het
Aan het voorloopr~ verslag der midden der Kamer in te stellen: gelijk dat

Tweede Kamer over het voorstel van indertijd met betrekking tot de quaesties be-
treffende Spoorhout en het grindbaggerbedrijf

den heer Wendelaar tot het houden te Linne is geschied.
van een enquête omtrent de opdracht Ten slotte werd nog het denkbeeld ge-
van den minister van Justitie tot ont- opperd, dat de onderwerpelijke aangelegen-
houding van opsporingsonderzoek door heid in de Kamer weder aan de orde zou

komen door een nota van -den minister van
de brigade Oss der Koninklijke -mare- Justitie.
chaussee ontIeenen wij nog het vol- . Sommige leden verklaarden het te betreu-
gende:' ren, dat de regeering zulk een nota niet reeds

Sommige leden, die aan het voorstel gaarné eerder heeft ingezonden. Zij had dan de
hun stem zouden geven,' gaven toe, dat er van Kamer eigener beweging nadere inlichtingen
,het enquête-recht tot dusver een spaarzaam kunnen doen toekomen, speciaal wat betreft
, gebruik gemaakt is. Men vergete echter niet de na de interpellatie gerezen vragen, welke
-aldus deze leden - dat men thans voor de ongetwijfeld. ook haar niet onbekend zijn ge-
nog niet voorgekomen situatie staat, dat er bleven en waaraan zij voor een groot deel het
over een bepaald onderdeel van regeeringsbe- karakter van ernstig gemeend wel niet zal
leid een interpellatie gehouden is, over welker willen ontzeggen.
resultaat aanvankelijk tevredenheid bestond,' Een zoodanige nota van inlichtingen zou
terwijl eerst later bleek, dat nog verschillende dan door de Kamer, met inachtneming van de
duistere punten overbleven en in het bijzon- bepalingen van haar reglement van orde, in
der de vraag naar voren kwam, of de minister behandeling kunnen zij!llgenomen op de wijze,
van ambtelijke zijde wel in alle opzichten juist welke haar het meest doelmatig toescheen.
werd ing'eltcht. Door gebruik te maken van Vele andere léden stelden hier tegenover,
het enquêterecht kan de Kamer thans trach- 'dat de minister van justitie toch kwalijk tot
ten volledige klaarheid te bereiken. .de illlZendingvan zulk een nota kon overgaan,
Dat er geen voorafgaand overleg met andere zoola~g door de Kame'!' daartoe geen enkele

groepen is geweest, achtten deze leden een aanleiding' werd gegeven. -
voordeel. Ware dit wel geschied, dan zou aan Bij haar laatste contact met dien bewinds-
het voorstel ~eer een politiek karakter zijn man over d~t ~mt van regeerlngsbeleid .heeft I
gegeven, terwril het thans zuiver kan. worden de Kamer ZIch In haar groote meerderheid be- I
beschouwd als een zakelijke poging om met vredigd getoond. De mintster kon niet anders
volkomen eerbiediging van's ministers goede doen dan zijn houding naar die positie bepalen.
trouwen Integritelt, het volle licht te doen En deze sloot het zenden van een nota als de
opgaan over zekere gebeurtenissen, welker bedoelde ~it.
ontstaan te wijten is aan sinds lang tusschen Verscheidene leden gaven als hun oordeel
belangrijke onderdeelen van de politiemacht te kennen:. dat. een nota als d~ bedoelde het
bestaande prestige-geschillen. best tegelijk met het onderhavige voorstel in
Eenige andere leden verklaarden, niettegen- behandeling zou kunnen worden l?enomen.

staande het ook door hen gevoelde bezwaar Aan. ~ie behandeling zou ook de .minIster van
tegen het volkomen gebrek aan overleg bij de !us~Ibe. ~unnen deel~em~~. WellIcht zou .dan
indiening, het voorstel eveneens te willen in s mm~sters schrIftelijke. en mondelinge
steunen. mededeelmgen en verklanngen aanleiding

kunnen worden gevonden, het enquête-voor-
Enquête noodzakelijk. stel terug te nemen.

Daartegenover werd door vele leden gesteld,
dat een zoodanige procedure bezwaarlijk zou
kunnen worden gevolgd in verband met den
verkeerden schijn, welken de minister op zich
zou kunnen laden door thans eigener beweging
aan de Kamer een nota te doen toekomen
alvorens het enquête-voorstel is teruggenomen
of verworpen.

Ondanks deze uiteenloopende meeningen
verklaarde men intusschen van verschillende
zijden - afgescheiden van de vraag, welken
weg men zelf tot het verkrijgen van nadere
Inlichtingen de eerst aangewezene achtte -
zich wel te kunnen vinden in de gedachte, dat
het opnieuwaan de orde stellen van deze
aangelegenheid zou kunnen geschieden door
de behandeling van een eventueel door den
minister in te zenden nota.

Enquête-voorstel Oss
Meerringen der Tweede

Kamer.

Deze leden waren van meening, dat een
ernstige toestand van rechtsonzekerheid is
ontstaan, welke een enquête niet alleen recht-
vaardigt, doch die zelfs noodzakelijk maakt.
Echter zou zulk een onderzoek verder moeten
gaan dan bij de omschrttvtng, gelijk die thans
in het voorstel voorkomt, mogelijk'- zou zijn.
Allerlei vragen zijn gerezen, die grondig moe-
ten worden onderzocht. En ten slotte ZOude
enquête ook antwoord moeten geven op de
vraag, uit welke bron enkele persorganen hun
wetenschap over deze zaak hebben geput.

(Ls -reeds in een gedeelte van onze vor'ige
eäiiie çeplaatst.}

Enkele leden gaven als hun oordeel te
kennen, dat de gebeurtenissen met
betrekking tot deze aangelegenheid bij
velen de vrees hebben gewekt of ver-
sterkt, Qat de roomsch-katholieke gees-
telijkheid zich niet altijd en overal
onthoudt van inmenging m de zaken
der justitie en bij die inmenging niet
steeds zonder succes blijft, waardoor
een .der grondzuilen van onze histo-
risch-staatsrechtelijke verhoudingen
zou worden aangetast.

Het was vooral op dezen grond, dat de hier-
bedoelde leden een nader onderzoek nood-
zakelijk achtten.



zwanenbergstank
de vlucht
voor

Op 9 juni dient de zaak tegen Maupie Zwanen-
berg voor de Bossche .rechtbank.
Het gaat hier om zedenmisdrijven door genoem-
de Maupie gepleegd, zoodat het geding natuur-
lijk met gesloten deuren zal1worden behandeld.
Het spreekt van zelf dat de relaties en vrienden
van Zwanenberg doodsbenauwd zijn in dit
rechtsgeding te worden betrokken, Hoeveel me-
deweters en wellicht mededaders, heeft Maupie
Zwanenberg? Natuurlijk zullen de betrokkenen
reeds lang de noodige maatregelen genomen
hebben, om zioh schoon te wasschen, of - in-
dien dat te moeilijk is - om gedurende de be-
handeling van 'het geding te verdwijnen.
Zoo vernemen wij uit goede bron, dat Simon de
Hartog, het op zedelijk gebied zoo gunstig be-
kend staand individu, tijdig op reis is gegaan
naar Amerika. Het mooiste is, dat hij de kosten,
om in de kritieke periode van het proces afwezig
te zijn, niet zelf behoeft te betalen, want hij is. '.,
op dienstreis. Hij heeft dus een geldige reden,
om, indien opgeroepen, niet als getuige te ver-
schijnen. Tenslotte kan men niet van Simon ver
gen, dat hij terwille van een zoo zuiver mogelijke
rechtspraak even per oceaanvliegtuig naar Ne-
derland overkomt. Zijn hart zal daal!"wel niet
tegen kunnen.
Voorts vernemen wij, dat op een zelfde handige
manier Repman zich in de onmogelijkheid heeft
geplaatst, getuigenis af te leggen .. Hij is volko-
men overspan.nen en heeft een verlof, dat "toe-
vallig" samenvalt met de behandeling van deze
rechtzaak Hij heeft daarvoor goede reden, want
hij was het, die al de meisjes moest opnemen en
met hen moest experirnenteeren. Dat door dat
experirnenteeren de meisjes hun schroom tegen-
over de "baas" volkomen verloren, was een ne-
vengevolg, dat juist bewees, dat de Organon-
producten zoo bijzonder goed van kwaliteit
waren.
Repman zou dus zeer belangrijke verklaringen
kunnen aJfleggen, maar... hij kan niet, de arme,
hij is overspannen.
Organon heeft een stuk van zijn reputatie ver-
loren, In!Ualgemeen bekend is geworden, dat
Maupie Zwanenberg het niet al te nauw nam
met de goede zeden. Die reputatie moet terug-
gewonnen worden. Hoe doet men dat, in een
dernocratisch maatschappelijk bestel? Door een;
commissie. Commissies zijn goed voor alles,
ook voor het weer netjes maken van de zaak.
Wie zou er echter nog in zulk een commässte
wjllen zitten, zoolang niet allen verdwenen zijn,
die direct of indirect verantwoordelijk waren,
voor de zedelijke misstanden, die ze gekweekt
of geduld hebben? Die misstanden waren to~h
reeds lang in ingewijde kringen bekend? Nie-
mand deed er toch iets tegen ?
Toch heeft men Commissieleden gevonden. Dat
is begrijpelijk i.n!deze maatschappij, waar de een
volkomen afhankelijk is van den ander. Onze
zegsman noemt ons de volgende leden dier
commissie. - Ds, Dr. Slot, Directeur der Ren-
kumsche inrichting voor Maatschappelijk ver-
doolden. Men zou zeggen, deze man is op zijn
plaats, maar hoe komt hij er toe om dit te aan-
vaarden, zonder de meest rigoristische voor-
waarden te stellen? DM is heel begrijpelijk,
want Ds. Dr. Slot is tevens psychiater in de zaak
van Maupie Zwanenberg. De eene goedbetaalde
dienst is de andere waard, niet waar '?
Verdere leden zijn Rector Dr. van Welie, aal-
moezenier, Or. Boenders, Nederlandsch Her-
vormd Predikant en opdat er tenminste ook een
jood tusschen zal zitten, de Heer Goldschmidt,
voorganger der [oodsche gemeente.
Als getuigen a decharge zullen worden gedag- 1

vaard de dames Rie Lopez Cardozo, Mia van den
Berg en Marletje van delll Brand.

op
De eene helft der' betrokkenen vlucht voor de
Zwanenbergstank, de andere helft zorgt voor
reukwater om den stank en met den stank de
schuld van Maupie te verminderen

protesten
waarheid

journalistiek

Diverse vereenigingen, die op geen stukken na
weten, wat er in de gemeente Oss is afgespeeld
en hoe men een diepgaand onderzoek vreesde,
hoe lichtschuw mannen waren, met gezag en
autoriteit bekleed, hoe op hen het woord toe-
passelijk was: "Zij hielden meer van de duister-
nis dan van het licht, want hun werken waren
boos", meene.n toch, op vergadering bijeen, uit
den hoek te moeten komen met protesten enz.
Nu vind ik een protest goed als alle middelen
zijn uitgeput: men berust "onder protest".
Contre la force il n'y a pas de résistenco,
Maar als men protesteert, dat geestelijken wor-
den beklad, dat een burgemeester wordt belas-
terd, welnu, smaad el1llaster kunnen, neen moe-
ten gestraft worden. Indien van een beslchermer

der goede zeden, wordt gezegd, dat hij het
kwaad willens en wetens liet voortwoekeren, om
wiîle van de smeer ... als een man Vé!J1lI krachtig
beleid, als een man van slap en futloos karak-
ter wordt uitgebeeld, als men een burgemeester
niet vrij acht van corruptie en dit wordt aange-
toond, dan geen protesten .. Dan daden: aankla-
gen heeren, maar dat durft men niet, want dan
begint de bol te rollen!
Dit bedenke heli:congres der R. K. gemeente-
raadSlleden, die van heel de affaire Inlieus,maar
dan Ook geheel niets afweten. Hulde brengen is
gemakkelijk, maar overtuigd zijn, dati de ge-
brachte hulde den persoon toekomt, wien de
hulde is gebracht, is moeilijker. Ten opzichte
van Wat er in Oss is gebeurd, dient niet anders
dan een luid protest gebrélicht, tegen het beleid
des heeren Ploegmakers en 'n protest tegen het
gebr~cht protest van opgemeld congres, voort-
spruiten.] wellicht uit onkunde of verkeerde ill]-
Ikhtingen, b.V. de Tijd werd geinspireerd door
Ploegmakers, dat noemt men in den handel en
wandel: "bij den duivel om wijwater gaan1J".
Het~e.lfde geldt voor de R. K. journalistenvar-
eemgmg. Het is wel bedroevend, dat in Oss,
waar het gaat over reèhtvaardigheid en het
handhaven van goede zeden, de R. K. Pers zulk
een mOdderfiguur slaat, wat, we zullen! het ho-
pen, de toekomst zal bewijzen. De waarheid zal
U vrijmaken. -

BOUDEWIJN



Oss in de Tweede Kamer
Meeningen over het enquête-

voorstel van Wendelaar
-+-

Aan het voorloopig verslag over het
voorstel Wendelaar tot het houden van
een enquête omtrent de opdracht van
den minister van Justitie tot onthouding
van opsporingsonderzoek aan de brigade
'Oss der Koninklijke Marechaussee, ont-
leenen wij .het volgende:

Verscheidene leden gaven als hun meening
te kennen, dat de voorsteller in de memorie van
toelichting niet voldoende heeft gemotiveerd,
waarom ter vèrkrijging van de inlichtingen,
welke noodig geacht worden, tot toepassing
van het in het licht der geschiedenis zoo on-
gewone middel eener parlementaire enquête
.zou dienen te worden overgegaan. Voorstellen
tot het instellen van enquêtes, gericht tegen
bepaalde personen, met name betreffende
.handelingen van ministers, zijn dool' de
Tweede Kamer steeds zonder uitzondering af-
gewezen.
Deze leden spraken de- hoop uit, dat de be-

handeling van dit voorstel zoo weinig moge-
lijk tijd zal kosten, en dat die niet tot aan-
vaarding daarvan zal leiden. Het liefst zouden
zij een spoedige intrekking van het yoorstel
zien ..
Mocht een tweede interpellatie nog niet het

gewenschte licht brengen, dan zou de Kamer
bij motie van haar afkeuring of van een ander
gevoelen kunnen doen blijken, of zij zou als-
nog - bij voorkeur op voorstel van verschei-
dene, tot een zoo groot mogelijk aantal politieke
groepen behoorende leden - tot het houden
van een enquête - dan te beschouwen als
laatste middel - kunnen overgaan.

Een aantal leden vestigde er de aandacht
op, dat zich sedert de indiening daarvan twee
nieuwe omstandigheden hebben voorgegaan.
In de eerste plaats is een strarvervolging we-
gens smaadschrift ingesteld tegen den schrij-
ver van een artikel betreffende de zaak-Oss in
"Het Nationale Dagblad" en in de tweede
plaats hebben de zes onder-officieren een
klacht aanhangig gemaakt bij den militairen
ambtenarenrechter. In beide gevallen zal de
bevoegde rechter, hetzij in eerste, hetzij in
hoogere instantie, uitspraak doen bij een ge-
wijsde, dat in zijn overwegingen ongetwijfeld
veel licht zal kunnen verschaffen omtrent de

•

ingebrachte beschuldiging van onvolledigheid
en onjuistheid der door den minister van Jus-
titie aan de Kamer verstrekte inlichtingen: Een
en ander maakt naar de meening dezer leden
toepassing van het middel der parlementaire
enquête nog te minder wenschelijk.

NIET IN HET BELANG DER DEMOCRATIE!

Verscheidene leden, die de tot dusver weer-
gegeven beschouwingen, voorzoover die critiek
op het gedane voorstel inhielden, volkomen
konden onderschrijven, spraken hun afkeuring
uit over de sensatie, waarmede deze' geheele
aangelegenheid omsponnen is geworden. Al-
leen door het oefenen van gezonde' critiek
niet door het vergiftigen van de publiek~
opinie, wordt het algemeen belang, wordt ook
de demoeratie gediend. Een ernstige grief tegen
dit enquête-voorstel zagen deze leden hierin,
dat het met degenen, die voor de genoemde
sensatie aansprakelijk zijn, er aan medewerkt
het vooral in deze tijden zoo noodige vertrou-
wen in de regeering te ondermijnen. /
In de eerste plaats echter achtten ook zij op

de reeds van andere zijde genoemde gronden
een. enquête allerminst een doelmatig middel,
en In de t\~eede plaats waren zij van meening,
dat geenszms vaststaat, dat aan nadere op-
heldering behoefte bestaat. Resumeerende
gaven de hierbedoelde leden als hun oordeel
te kennen, dat op dit oogenblik een nader
onderzoek overbodig moet worden geacht.
Verscheidene andere leden meenden, dat heb

denkbeeld van het houden eener enquête in
het algemeen geenszins die volkomen afwij-
zende crltiek verdient, welke daarop van ver-
schillende andere zijden werd geoefend. In-
tusschen bestond bij de hier aan het woord
zijnde leden ernstige bedenking tegen de wijze,
.waarop deze zaak door den voorsteller is aan-
gevat. Zij betreurden het zeer, dat het onder-
havige voorstel door slechts één lid is inge-
diend. Naar hun meening had samenwerking
gezocht moeten zijn met de vertegenwoordi-
gers van andere partijen.

Eenige leden wezen het voorstel zonder
eenig voorbehoud af, in de eerste plaats,
omdat zij in een onderzoek, in te stellen
door een politiek lichaam als de Kamer
niet het minste vertrouwen hadden, en i~
de tweede plaats, omdat met een enquête
veel te veel tijd gemoeid zou zijn, waardoor
de bij het onderzoek betrokkenen de ge-
legenheid zouden krijgen, gegevens en be-
wijzen weg te werken.
Deze leden gaven als hun oordeel te ken-

nen, dat het hoofdpunt van deze geheeJe
aangelegenheid is gelegen in de vraag, of
de minister van Justitie zich al .dan niet
schuldig heeft gemaakt aan ambtsmisdrijf,
genoemd in artikel 355, sub 3, van het Wet-
boek van Strafrecht. Tot beantwoording
van die vraag is alleen de rechterlijke macht
bev~egd. Derhalve. dient onmiddellijk een
met redenen omkleed voorstel te worden
gedaan, strekende tot het uitlokken van
een strafvervolging tegen den minister.
Daarnevens dient geiseht te worden terug-
plaatsing naar Oss van de vroegere brigade
der Marechaussee aldaar, onmiddellijke
hervatting van het opsporingsonderzoek en
vervanging van den burgemeester van Oss
en van den Procureur-Generaal bij het
Gerechtshof te 's-Hertogenboseh.

Eenige andere leden verklaarden, niettegen-
staande het ook door hen gevoelde bezwaar
tegen het volkomen gebrek aan overleg bij de
indiening, het voorstel eveneens te willen steu-
nen. Deze leden waren van meening, dat een
ernstige toestand van rechtsonzekerheid is
ontstaan, welke een enquête niet alleen recht-
vaardigt, doch die zelfs noodzakelijk maakt.
Enkele leden gaven als hun oordeel te ken-

nen, dat de gebeurtenissen met betrekking tot
deze aangelegenheid bij velen de vrees hebben
gewekt of versterkt, dat de Roomsch-Katho-
lieke geestelijkheid zich niet altijd en overal
onthoudt van inmenging in de zaken der
Justitie en bij die inmenging niet steeds zon-
der succes blijft, waardoor een der grond-
zuilen van onze historisch-staatsrechtelijke
verhoudingen zou worden aangetast. Het was
vooral op dezen grond, dat de hierbedoelde
leden een nader onderzoek noodzakelijk acht-
ten.
Ten slotte werd nog het denkbeeld geopperd,

dat de onderwerpelijke aangelegenheid in de
Kamer weder aan de orde zou komen door een
nota van den minister van Justitie.



LAATSTE BERICHTEN

-OVER--OSS ,KOME HE'T VOLLE-
LICHT TE SCHIJNEN

De heer Wendelaar verdedigt zijn initiatief-voorstel tot
het houden van een enquête, z.i, de eenige

weg, die voor de Kamer nog
openstaat.

Aan de Memorie van Antwoord
van den heer Wendelaar op het Voor-
loopig Verslag over zijn initiatief-
voorstel in zake een enquête over Oss
wordt het volgende ontleend:

Bij de indiening van mijn voorstel ben ik
er blijkens de- Memorie van Tóèficht ing' van
uitgegaan, dat de Kamer in haar groote=.
derheid de in~ichtingen,. gegeven naar a~nl~i-
ding van de interpellatte-Drop op 7-Apnl J1., _
voldoende achtte. Pijnlijk verrast zullen dan
ook naar mijn meening zoowel de minister als
vele leden der Kamer zijn geweest, toen zij
reeds spoedig daarna bemerkten, dat de
publieke opinie het met de conclusie der
Kamer niet eens was.

Natuurlijk kan niemand en dus ook een
minister niet, iedereen bevredigen. Wanneer
<ius, ook na de inlichtingen van den minister
in deze zaak, de critiek niet ophleld in een
dagblad, waarvan we nu eenmaal gewend zjjn,
dat het critiseert om te crittseeren, dan was
dat op zich zelf niet iets 'bijzonders of ver-
ontrustends. Maar daarbij oleer het,. he.aas,
'niet; er kwam critiek, heel wat critiek Ios
ook bij andere organen dan die der beroeps-
ontevredenen. Ook volkomen rustige organen
"der- publieke opinie van zeer uiteenloopende
.rtchttng bleken van oordeel, dat de zaak-Oss
met de Interpollatte-Drop met uit k In zijn.
, Inderdaad, .de loop van zaken cischt, datdeze

'rzaak opnieuw in behandeling komt.
De eisch, dat deze zaak opnieuw in behan-

delingmoet komen, doet de vraag rijzen, waar-
om deze zaak niet als afgehandeld mag wor-
den beschouwd en alsnog nadere opheldering
-nöodig heeft. .' ,

Urt de rede van den minister van Justitie
blijkt, dat deze zich persoonlijk dag aan dag
op. de hoogte heeft gesteld van de -binnen-
komende rapporten en verbalen over hetgeen

te Oss geschiedde, dat hij op grond van die
rapporten en verbalen zijn meening heeft ge-
vormd en zijn maatregelen heeft genomen en
dat hij aan de hand daarvan op 7 April zijn
inlièhtingen aan de Kamer heeft verstrekt.

Als desniettemin bij vele leden der Kamer
nog vragen zijn gerezen en de meerring heeft
postgevat, dat niet alle feiten geacht mogen
worden vast te rstaan, dan b'lijken de inlich-
tingen van den minister niet bevredigend te
zijn geweest. Hadden deze wel een blijvende
bevredigtng' geschonken, dan ware er thans
geen aanleiding om de noodzakelijkheid te
uiten, dat over de onderwerpelijke zaak het
volle licht komt te schijnen. Dit had de minis-
ter dan op 7 April al moeten ontsteken. Dat
dit niet geschied is, juist na zijn persoonlijke
bestudeering van de dossiers, rapporten en
verbalen, dwingt tot de oplossing, dat dit
licht thans door anderen ontstoken dient te
worden. (

Naar zijn meening is de 'gevolg'trekking ge-
wettigd, dat aan hen, die van oordeel zijn, dat
in de onderhavige zaak meer licht kome en
volledig nadere ophelderingen verschaft wor-
den, dit licht en deze opheldering niet door
den minister. van justitie gebracht kunnen
worden, daar hij toch naar zijn beste weten
Iicht op deze zaak heeft geworpen in de ver-
gadering van de Karner van 7 April jl. en van
hem niet, verwacht kan worden, dat hij
n a der e opheldertng kan verschaffen, nu hij
uit eigen wetenschap door bestudeering van
de hem geworden dossiers, verbalen en 'rap-
porten "tot het vormen van zijn oordeel- is ge-
komen. ,
Bovendien is het voorstel tot het houden

van een enquete nog de eenige weg, die voor
de Tweede Karnar openstaat om meer licht in
deze zaak door te dringen.
Ten stelligste', moet ik ontkennen, dat deze

zaak op andere,wijze dan door het doen van
een voorstel tot het houden van een parle-
mentaire enquete opnieuw door "de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aan de orde zou
kunnen zijn gesteld.

(Vervolg in het Avondblad.)
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Het enquête-voorstel-Oss, opmerken, dat de door mij voorgestelde enquête
inderdaad. aan -dezcn eisch voldoet. Na mijn in
het voorstel aangehrachtc wijziging kan er zelfs
geen twijfel meer bestaan ten aanzien van de
vraag of de voorgcstelde enquête iets ançlcrs 1
zal hetreffen clan feiten. Het complex van deze
feilen levcrt, ook blijkens hetgeen cle minister
in antwoord op de intcrpellatre-Drop heeft me-
degedeeld, een toestand op, we lk e bij de brigade
Oss der Koninklijke Marcohaussce aanwezig
was en aanleiding heeft gegeven tot de minis-
lerieele opdracht tot het ontnemen van opspo-
ringsbevoegdheid. aan deze brigade. Voor de
ver or.derstclltng, datde enquête gericht zou zijn
tegen den minister; was reeds blijkens de dui-

, dcliikc woorden der mernor-ie van toelichting te
Een nieu we weu 1 dezen aanzien geen enkele redelijke grond aan

- O' le voeren.
Inderdaad is gebleken dat deze zaak niet door Hangende strafzaken.

wisseling van schriftelijke vragen en antwoor-
d~n tot opheldering is gekomen en, ik voeg
hieraan toe zelfs ook niet door het houden van
een i1Iterpellatie.
Maar ik ga verder en wijs er op, dat beide

door sommige leden, aangegeven wegen: op-
nieuw vragen stellen of een tweede interpel la-
he, voor de Kamer onbegaanbaar zijn.

Niet gericht tegen

_Volledige klaarheid noodig.
Aim de Memorie van Antwoord van den

heer Wendelaar op het voorIoopig verslag
over zijn initiatief-voorstel in zake een en-
quete over Oss wordt het volgende ont-
leend.

Bij de indiening van mijn voorstel ben ik er
blijkens de memorie van toelichting van uitae-
gaan, dat de Kamer in haar groote l1leerderh~id
de inlichtingen, gegeven naar aanleiding van de
interpellatie-Drop op 7 April j.l. voldoende
achtte. Pijnlijk verrast zullen dan dok naar mijn
meerring zoowel de minister als vele leden der
Kamer geweest zijn, toen zij reeds spoedig daar-
na bemerkten, dat de publieke opinie het met
de conclusie der Kamer niet eens was.

Natuurlijk kan niemand, en dus ook een mi-
nister niet, iedereen bevredigen. Wanneer dus,
ook' na de inlichtingen van den minister in deze
zaak, de critiek niet ophield in een dagblad,
w~~rvau we nu eenmaal gewend zijn, dat het
cntls.<;ert .om t~, crifiseeren, dan was dat op zich
zelf ruet lets bijzonders of verontrustends. Maar
daarbij bleef het, helaas, niet. Er1iwam crifiek,
heel wat critiek los ook hij andere organen dan
die der beroepsontevredenen. Ook volkomen
rustige organen, der, publieke opinie van 'zeer
uiteenloopende richting bleken van oordeel dat
de. zaak-Oss met de interpellatie-Drop niet uit
kon Z1JIL

Opheldering noodig.

, De eisch, dat deze zaak opnieuw in hehande-
, Iing nroct k(;Hl1en,doet de vraag rijzen, waarom
deze zaak niet als afgehandeld mag worden he-
sclrou wd en alsnog nadere opheldering noodig
heeft. '
yit de rede van den minister van Justitie

blijkt dat deze zich persoonlijk dag aan dag op
de hoogte heeft gesteld van de binnenkomende
rapporten en verbalen over hetgeen te Oss ge-
schledde, d~t hij op ,grond van die rapporten en
verbalen zun meenrng heeft gevormd en z\jn
maatregelen heeft genomen en dat hij aan de
hand daarvan op 7 April zijn inlichtingen aan
de Kamer heeft verstrekt.

Als desniettemin b\i vele leden der Karner.nog
vragen ZIJn .gerezen en de meening heeft post-
gevat, dat met alle feiten geacht mogen worden
vast Ie staan, dan blijken de inlichtingen van
den minister niet bevredigend te zijn geweest.
Hadden deze wel een blijvende bevrediging ge-
schonken, dan ware er thans geen aanleiding
om de noodzakelijkheid te uiten, dat over, de
onderwerpelijke zaak het volle Iicht komt te
schijnen. Dit had de minister dan op 7 April al
~n?eten ontsteken. Dat dit niet geschied is,
'JUISt na zijn' persoonlijke bestudeer'Ing van de
dossiers, rapporten en verbalen, dwingt tot de
oplossing, dat dit licht thans door anderen ont-
stoken dient te worden.'

Naar mijn meening is de gevolgtrekking ge-
wettigd, dat aan hen, die van oordeel zijn, dat
ill de on.derhavige, zaak meer Iicht kome en vol-
\ledige' nadere ophelderingen verschaft worden,
· dit Iicht en deze opheldering niet door den mi-
nister van Justit\e gebracht kunnen worden,
daar hij toch naar zijn beste weten licht op

· deze zaak heeft geworpen in de vergadering van
-de Kamer van 7 April i.I, en van hem niet ver-
wacht kan worden, dat hij nadere opheldering
kan verschaffen, nu hij uit eigen wetenschap
door hestudeering van de hem geworden dos-
siers, verbalen en rapportentot het vormen van
zijn oordeel is gekomen.

Bovendien is het voorstel tot het houden van
· een enquete nog de eenige weg, die voor de
Tweede Kamer openstaat om tot meer licht in
deze zaak door te dringen.

Ten ste1ligste moet ik ontkennen, dat deze
zaak op andere wijze dan door het doen van
een voorstel tot het houden van een par-
lementaire enquete opnieuw door de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal aan de orde
zou kunnen zijn gesteld.

Hen; die van meening zijn, dat door een of
meer leden der Kamer, hetzij schriftelijk, hetzij
mondeling, scherp geformuleerde vragen om-
trent bepaalde punten zouden kunnen zijn ge-
steld, moge ik in de eerste plaàts verwijzen naar
het .hegin van de redevoering van den minister
van Justitie op 7 April j.l. in de Tweede Kamer
gehouden b~j de behandeling van de Interpella-
tie-Drop, waarin de minister zelf verklaart: "Ik
was natuurlijk niet zoo naïef om te meenen, dat
opheldering mogelijk z~u zijn alleen door mid-

den 111in ister

del van een communiqué via den rcgeer-ings-
persdienst of door wisseling van schriftelijke
vragen en an twoorden".

Na de afhandeling van de interpellatie-
Drop was het volgens het ongeschreven
recht onmogelijk om opnieuween interpel-
Iatie aan te vragen over hetzelfde onder-
werp.

De enquête.

Er blijft dus geen andere weg voor de Kamer
over om het gewenschte licht over de politie-
toestanden te Oss te verspreiden en de openbare
meening op dit punt gerust te stellen dan het
aanvaarden van mijn voorstel tot het houden
van een enquête. ~

Naar aanleiding van, de in het voorIoopig
verslag gemaakte opmerkingen hen ik bereid de
omschrijving van de taak der enquête-commissie
te wtjzrgen. Het onderzoek naar de bevoegdheid
van den minister vervalt, evenals dat naar alles
wat zweemt naar een onderzoek over het be-
leid des ministers, aangezien dit slechts door -de

. . Kamer zelf beoordeeld
kan worden, daar een
minister immers vol-
gens de wet van 5 Aug.
1850 door een enquête-
commi ssie niet eens
ondervraagd kan wor-

dell. Daarentegen
wordt het onderzoek
naar de feiten zooda-
nig uitgebreid, dat,
om ihet kort uit te
drukken, de geheele
toestand op politieel
gebied te Oss voor-
werp van onderzoek
zal zijn.Mr, W. C, Wendelaar

Twee feiten.
Daartoe had ik te meer aanleiding, nu sedert

het llfdeeliu,gsonder,zoek re.eds '\Veder twee meu-
we feiten bekend geworden zijn, welke de 011-
geruslheid over de verhoudingen te Oss hebben
doen toenemen.

Ik bedoel vooreerst het besluit van den Krijgs-
raad om den wachtmeester der marechaussee,
destijds te Oss, die verdacht werd van zedell-
misdrijven, onmiddellijk uit' de voorloopiê''
hechtenis .te ontslaan. Hèt zal wel meer' gebeu-
ren, dat een verdachte uit de voorloopige hech-
tenis wórdfcntslagen, maar wanneer "n Krijgs-
raad' dezen' wachtmeester der lllareCllllussec
reeds voor de uitspraak in vrijheid stelt, rijst
toch de. vraag of het vooronderzoek wel met de
noodige onbevangenheid is gevoerd.

En het tweede feit is, dat er te Oss volgenS
een bericht in het Algemeen Handelsblad vall
Vrijdag 10. Juni j.l. een onderzoek is ingesteld
naar aanleiding van de hesehuldiging tegen. 'n
wachtmeester der marechaussee, destijds even-
eens te Oss, als zou hij een inwoner van
Berghem zoodanig hebben geslagen, dat bij
daags, daarna aan de )gevolgen is overleden.

Volgéns dat dagbladbericht zonden sommige
door de gemeentepolitie gehoorde getuigen hun
verklar-ingen niet alleen hebben herroepen,
maar hebben medegedeeld, dat zi.i -die verkla-
ringen onder pressie zouden hebben afgelegd.
Zonder mij al dadelijk een oordeel te vormen
over den inhoud van dit bericht, meen ik toch
te mogen zeggen,' dat ieder, die weet, dat de
verhoudingen tussehen gemeentepolitie en ma-
rechaussee te Oss niet zijn, althans tot voor
kort niet waren, zooals ze behoor-en te zijn, j
toch ook omtrent dit bericht nadere inlichtin-
gen gewenscht zal achten.

Dat van het instituut der parlementaire en-
quête gedurende vijftig jaren geen gebruik is
gemaakt, kan Daar mijn meerring niet als een
veroordeelirig van dit instituut worden aange-
voerd.

Indien men zou meenen dat van het enquête-
reoht slechts moet worden gebruik gemaakt,

Iwanneer bepaalde toestanden moeten worden
onderzocht en niet wanneer het tegen bepaalde
personen, met name betreffende handelingen
van ministers, is gericht, dan moet ik daartegen

__----

Een aantal leden hebben er op gewezen, dat
zoo wel in de strafzaak wegens smaadschrift te-
gen een schrijver in het Nationale Dagblad als
in de voor het ambtenarengerecht aanhangige
zaken der onderofficieren, die tot de brigade-
Oss der Koninkliikc Marechaussee behoorden,
ongetwijfeld veel Jicht zal worden ontstoken.
Z~j achten daarnaast het instellen eener parle-
mentaire enquête niet wensellelijk. Ten aanzien
van eerstgenoemde zaak deel ik de verwachting
van deze leden niet.
Meer licht zal de behandeling van de zaken

voor het ambtenarengerecht kunnen brengen.
Ofschoon ik dus aan het hieraan ontleende ar-
gument eenige waarde niet kan ontzeggen, meen
ik toch, dat ook deze 'behandeling slechts een
beperkt licht zalontsteken.

Wanneer verscheidene leden 'hun afkeu-
ring uilspraken over de sensatie, waar-
mede deze geheele aangelegenheid om-
sponnen is geworden dan vinden zij mij
aan hunne zijde, ik doelde daarop reeds in
mijn toelichting op het voorstel. Inderdaad
wordt de demoeratie niet gediend door het
vergiftigen 'van de publieke opinie, daaren-
tegen wordt zij gediend door het oefenen
van gezonde critiek. Maar juist omdat ik
hel aldus zie kan ik niet toegeven, dat mijn
enquête-voorstel met degenen, die voor de
gemaakte sensatie aanspraketijk zijn, mee-
werkt om het vooral in ·deze tijden zoo noo-
dige vertrouwen in de regeertng te onder-
mijnen.

lk vereenig mii met de leden, die van: meerring
zijn, dat de marechaussee geen zelfstandige
rnacht is, die op eigen gelegenheid kan hande-
len, en dat zU in elk opzicht onderworpen is
aan de hevelen der r'egeering. De vraag, wie
bevoegd is hevelen namens de regeertng te ge-
ven, kan bij de enquête en het voorstel daartoe
beter buiten bespreking blijven. Het antwoord
op de vraag, of hel vèrtrouwen van ons volk in
den rechtsstaat te recht bij zeer velen in den
lande geschokt zou zijn, indien handelingen van
de marechaussee als die, welke de mlnistcr ge-
weigerd heeft met-zijn verantwoordelijkheid te
~~ zonder ,tueer. gelekreel'tl zouden zijn-
geworden, d,ll~rf,ik in dit stadrum niet te geven,
daarvoor bl\If Ik eerst een volledig onderzoek I
naar·den toe~and op poijtionecl geb~dh OH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-.--~~~~~~~~~~~~-
noodzakelijk achten. k'". .' . . ~? van I?eenmg, dat dit voorstel OP' zijn zake-

Motieoen. lijke mentes moet worden beoordeeld, zooals
ook alleen zakelijke motieven' mij hebben be-
wogen . tot het indienen van dit voorstel. Een
rustige overweging van .de door den minister
verstrekte en uit andere bronnen ter beschik-
king, slaande gegevens gaf mij de overtuiging,
dat deze zaak niet als afgedaan beschouwd kon
wordèn en dat een parlementaire enquête de
eenige weg,wa$.om. volledige klaarheid te -eet-
schaffen. ,,' .

Nadere nota.

Of er voor de regeering aanlesding heeft be"
staan een nota aan de Kamer te zenden, waag
ik niet te heoordeelen. Indien de regeering 'op
grond van wat zij nader had vernomen tot een
.gewijzigd inzicht zou zijn gekomen, zou zich
dat in den een of anderen nieuwen maatregel:
hebben kunnen uiten. Nu zoodanige maatregel!
niet is getroffen, mag men aannemen, dat de
regecrmg haar ..i'nziç4t niet gewijzigd heeft,
maar dan lijkt mij voor een nadere nota geen
plaats.

Hoe het zi], sedert 25 April, den datum van
indiening van mijn enquête-voorstel, kon de re-
geering bezwaarlijk meer met een nota bij de
Kamer komen, zonder in conflict te geraken
met goede parlementaire gebruiken. .

Wat het bezwaar van 'verscheidene leden be-
treft tegen het feit, dat. het onderhavige voor-
stel slechts door een lid .is ingediend, een be-
zwaar, waarbij verschillende andere leden zich
hebben aangesloten, moge ik beginnen met mij
te vereenigen met: hl::tge{;>ll. sommige andere Ie-
den ter v·erdediging -daarvan hebben aange-:
voerd, Inderdaad heb ik -mijnerziids alles willen
vermijden, wat aan deze zaak een politiek ka-
rakter kon geven: ik heb dan ook niet alleen
ge.en samenwerking gezocht met de vertegen-
woordigers van .andere partijen, maar evenmin
de .. andere vertegenwoordigers. vim eigen rich-
ting tot medewerking aangezocht. Ik blijf dan

Dat de mogelijkheid zou hebben bestaan. dat
zulk een voorstel zou kunnen zijn ingediend
door vertegenwoordigers van vele, waaronder
ook alle groote, Iracties.. meen ik voorts 0];1
goede gronden te mogen betwijfelen.
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TWEEDE KAMER

Voorstel Wendelaar
aan de agenda
toegevoegd

Wetsontwerp tot herziening
der omzetbelasting

aan de orde
's-GRAVENHAGE, 15 Juni - De

voorzitter stelde in de heden gehou-
den Tweede Kamer-vergadering
voor, het enquete-voorstel van den
heer Wendelaar in zake Oss aan de
agenda toe te voegen.
Zonder hoofdelijke stemming

wordt hiertoe besloten.

Aan de orde is het wetsontwerp tot
herziening van de omzetbelasting 1933 en
tot wijziging van de algemeene wet van
26 Augustus 1822.
De heer Andriessen (R.-K.) ver-

klaart dat een technische wijziging dezer
wet gewenscht is, om onbillijkheden weg
te nemen. Doch spr. betreurt hier de ver-
zwaring der lasten op de groote gezin-
nen, welke door compensatie ware te ver-
minderen.
Spr. zou uitbreiding willen geven aan

een aantal vrijstellingen.
De technische verbetering zal eenige

millioenen meer opbrengen, dus moe-
ten er verschillende heffingen verhoogd
worden.
Spr. had dan ook graag positiever

mededeelingen van den minister gehad
aangaande de vrijstellingen.
Verhoogde omzètbclasting zal een on-

gunstigen we erslag hebben op 0118

economisch en industrieel leven. Dit
blijkt wel uit de vele adressen. Spr.
waarschuwt ertegen, de omzetbelastin-
gen te doen worden een bedrijfsbelas-
ting.
De heer ter L a an (s.d.) kan de be-

weegredenen van den minister voor
deze technische wijziging goedkeuren.
Doch de kwestie van den buitenland-
schen invoer moet hierbii niet inciden-
teel aan de orde worden gesteld. Voor
bepaalde artikelen zal verder in het
wetsontwerp een uitzondering moeten
worden gemaakt. zoo moet er geen hij-
zonder invoerrecht zijn op het volks-
artikel thee.



Het Enquête- voorstel
inzake Oss

Mr. Wendelaar bereid de omschrijving van
de taak der Enquête-commissie

te wijzigen

De eenige weg? van ministers, is gericht, dan moet ik
daartegen opmerken, dat de door mij
voorgestelde enquête inderdaad aan de-
zen eisch voldoet. Na mijn in het voor-
stel aangebrachte wijziging kan er z~lfs
geen twijfel meer bestaan ten aanzien
van de vraag of de voorgestelde er:-
quête iets anders zal betreffen dan fei-
ten.
Een aantal leden- hebben er op gewe-

zen, dat zoowel in de strafzaak wegens
smaadschrift tegen een schrijver in het
Nationale Dagblad als in de voor het
ambtenarengerecht aanhangige zaken
der onderofficieren. ongetwijfeld v.eel,
licht zal worden ontstoken. Ten aanzien
van eerstgenoemde zaak deel ik de ver- .
wachttrrz van deze leden niet.
Meer licht zal de behandeling van de

zaken voor het amhtanarengerecht kun-
nen brengen. Ofschoon ik dus aan ~et
hieraan ontleende argument eenige
waarde niet kan ontzeggen, meen ik
toch, dat ook deze behandeling slechts
een beperkt Iicht zalontsteken.

Noch do, ,~schriftelijke vragen,
noch door interpellatie is
opheldering verkregen

Zuiver zakelijke motieven
'S-GRAVENHAGE 15 Juni. - Aan de

memorie van antwoord van den heer
Wendelaar op het voorloopig verslag
over zijn initiatief-voorstel inzake een
enquête over Oss wordt het volgende
ontleend.

Bij de indiening van mijn voorstel
ben ik er blijkens de mernor-ie van toe-
lichting van uitgegaan, dat de Kamer
in haar groote meerderheid de inlich-
tingen, gegeven naar aanleiding van de
interpellatie-Drop op 7 April [.l., vol-
doende achtte. Pijnlijk verrast .zullsn
dan ook, naar mijn meening zoowel de
minister als vele leden der Kamer ge-
weest zijn, toen zij reeds spoedig daarna
bemerkten, dat de publieke opinie het
met de conclusie der Kamer niet eens
was.

Er kwam critiek, heel wat critiek los.
Ook volkomen rustige organen der pu-
blieke opinie van zeer uiteénloopende

richting bleken
van oordeel dat
de zaak-Oss met
de interpellatie-
Drop niet uit
kon zijn. Uit
de rede van den
minister van
justitie blijkt,
dat deze zich
persoonlijk dag
aan dag op de
hoogte heeft ge-
steld van de
binnenkomende

Mr. W. C. WENDELAAR rapporten en
verbalen 'over

hetgeen te Oss geschiedde, dat
hij op grond van die rapporten en ver-
balen zijn rneening h.3eft gevormd en
ziJn maatregelen heeft genomen en dat
hij aan de hand daarvan op 7 April zijn
inlichtingen aan de Kamer heeft ver-
strekt.

Naar mijn meening kan van den mi-
nister van justitie niet verwacht wor-
den, dat hij na der e opheldering kan
verschaffen, nu hij uit eigen weten-
schap door bestudeering van de hem
geworden dossiers, verbalen en rappor-
ten tot het vormen van zi.in oordeel is
gekomen en daarvan kennis gaf in zijn
rede van 7 April.

Bovendien is hat voorstel tot het hou-
oen van een, enquête nog de eenige weg,
die voor de Tweede Kamer openstaat,
om tot meer licht in deze zaak door te
dringen.

Ten stelligste moet ik ontkennen, dat
aeze zaak op andere wijze dan door het
doen van een voorstel tot het houden
van een parlementaire enquête opnieuw
door de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal aan de orde zou kunnen zijn ge-
steld.
Hen die van meening zijn, dat door

één of meer leden der Kamer, hetzij
schriftelijk, hetzij mondeling, scherp ge-
formuleerde vragen omtrent bepaalde
punten zouden kunnen zijn ges.~eld,
moge ik in de eerste plaats verwijzen
naar het begin van de redevoering van
den minister van justitie op 7 April j.!.,
waarin de minister zelf verklaart: "Ik
was natuurlijk niet zoo naïef om te
meenen, dat opheldering mogelijk. zo~
zijn door middel van een communique
via den regeeringspersdienst, of door
wisseling van schriftelijke vragen en
antwoorden".

Inderdaad is gebleken, dat deze zaak
niet door wisseling van schriftelijke vra-
gen en antwoorden tot oph eldering is I

gekomen en, ik voeg hieraan toe,. zelfs
ook niet door het houdan 'van een inter-
pollatle.

Na de afhandeling van de interpella-
tie-Drop was het volgens het ongeschre-
ven recht onmogelijk om opnieuween
interpellatie aan te vragen over hetzelf-.
de onderwerp.
Er blijft dus gaen andere weg dan het

aanvaarden van mijn voorstel tot het
houden van een enquête.

Voorsteller evenzeer
tegen sensatie

Wanneer verscheidene leden hun af-I
keuring uitspraken over de sensatie,
waarmede daze geheele aangelegenheid
omsponnen is geworden, dan vinden zij
mij aan hunne zijde.
Ik vereenig mij met de leden, ~ie van

mecnlnz zijn. dat de marechaus~ee geen
zelfstandige macht is, die op elger:. g.e-
legenheid kan handelen, en dat ZIJ In
elk opzicht onderworpen is aan de be-
valen der regeering. De vraag, wie be-
voegd is bevelen namens de regeering
te geven, kan bij de enquête en het
voorstel daartoe beter buiten bespre-
king blijven. Het antwoord op de .vraag,
of het vertrouwen van ons volk In den
rechtsstaat terecht bij zeer velen in den
lande geschokt zou zijn, indien hande-
lingen van de marechaussée als die,
welke de minister geweigerd heeft met
zijn verantwoordeliikheid te dekken.zon-
der meer getolereerd zouden zijn gewor-
den durf ik in dit stadium niet te ge-
ven'· daarvoor blijf ik eerst een volledig I

ond~rzoek naar den toestand op politieel
gebied te Oss noodzakelijk achten.
Wat het bezwaar. van verscheidene le-

den betreft tegen het feit. dat het onder-
havige voorstel slechts door ééI!-. lid is
ingediend, een bezwaar, waarbij ver-
schillende andere leden zich hebben aan-
gesloten. moge ik beginnen met mij te
",c.reenigen met hetgeen sommtge am-
dere leden ter verdediging daarvan heb-
be-n aangevoerd. Inderdaad heb ik mij-
nerzijds alles willen vermijden, wat aan
deze zaak een politiek karakter kon ge-
ven: ik heb dan ook niet alleen geen
samenwerking gezocht me de vertagen-
woordigers van andere partijen, maar
evenmin de andere vertegenwoordigers
van eizen richtin!!' tot mertewerkinc aan-
gezocht. Ik blijf dan ook van meerring,
dat dit voorstel op zijn zakelijke men-
tes moet word sn beoordeeld, zooals ook
alleen zakelijke motieven mij hebben
bewogen tot het indienen van dit voor-
stel.
Of er Voor de regeering aanleiding

heeft bestaan een nota aan de Kamer
te zenden, waag ik niet te beoordeelen.
Indien de regeering op grond van w~t
zij nader had vernomen tot een ge'YIJ-
zigd inzicht zou zijn gekomen, Zt;U Zich
dat in den een of anderen meuwen
maatregel hebben kunnen uiten. Nu
zoodanige maatregel niet is getroffen,
mag men aannemen, dat de regeering
haar inzicht niet gewijzigd heeft, maar
dan lijkt mij voor een nadere nota geen
plaats. .
Hoe het zij, sedert 25 Apdl, den da-

tum van mijn enquête-voorstel, kon de
regeering bezwaarlijk meer me~ een
nota bij ds Kamer komen, zonder III con-
flict te geraken met goede parlemen-
tai:re gebruiken.

De taak der enquête-
commissie

Naar aanleiding van de in het voor-
Ioopig verslag gemaakte opmerkingen,
ben ik bereid de omschrijving van de
taak der enquête-commissie te wijzigen.
Het onderzoek naar de bevoegdheid van
den minister vervalt, evenals dat naar
alles wat zweemt naar een onderzoek
over het beleid des ministers. aangezien
dit slechts door de Kamer zelf beoor-
deeld kan worden. Daarentegen wordt
het onderzoek naar de feiten zoodanig
uitgebreid, dat om het kort uit te druk-
ken de geheel~ toestand op politieel ge-
bied ta Oss voorwerp van onderzoek zal
zijn.
Dat van het instituut der parlemen-

taire enquête gedurende vijftig jaren
geen gebruik is gemaakt, kan nB:ar mijn
meenins niet als een veroordeelmg van
dit instituut worden aangevoerd.

Indien men zou meenen, dat van het
enquêterecht slechts moet worden ge-
bruik gemaakt, wanneen bepaalds toe-
standen moeten worden onderzocht en
niet wanneer het tegen bepaalde perse-
nen, met name betraffende handelingen,
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Lawijt om Oss doet
pgeld inons land

"Meer licht
d"gevraag ,

* *TOON de Soep cum suis zijn* niet de eenigen geweest,
die de Brabantsche gemeente Oss in op-
spraak hebben gebracht. Want geruimen
tijd, nadat de maréchaussee en de ge-
meentepolitie zich hadden onderschei-
den 'door een forsch, doortastend optrè-
<len tegen het beruchte milieu in Oss en
ommelanden, ontstond opnieuw lawijt.
Een lawine van geruchten, aantijgingen,
insinuaties, on-dits, vragen en beschou-
wingen kwam los in Persland naar aan-
ileiding van het feit, dat de Minister van
Justitie zich, op grond van hem bekende
feiten, genoopt zag om eenigen leden
van de te Oss gestationneerde brigade
der Koninklijks maréchaussee hunne op-
sporingsbevoegdheid te ontnemen en
hen kort nadien over te plaatsen. Groote
woordèn - die in wezen eene ernstige
beschuldiging inhielden - als détourne-
ment de pouvoir en het onttrekken van
geestelijken aan den wrekenden arm
van vrouw Justitia deden weken lang
opgeld in ons vaderland, Een Amster-
(lammer - zoo heet het in dat alleraar-
,(iigste boekje "De Anisterdammer zwart
lOP wit" - kan niet leven zonder quaes-
~ies. Welnu, Amsterdam, ji, geheel Ne-
klerland had een "prachtquaestie": De
!Zaak-Oss.

*",*
U ITTERAAlm is het, voor wie de

dossiers niet kennen, niet wel doen-
ilijk om een oordeel te vellen in de onder-
havige affaire. Dit feit heeft het als regel
:nuchtere Nederlandsche publiek goed-
deels uit het oog verloren bij het vele
gepraat en het veelvuldige geschrijf
over het, op zoo luide wijze gewraakte,
optreden van den Minister van Justitie.
r.ren deele is deze bewindsman hier zelf
de oorzaak van, daar hij onzes inziens
in zijne rede naar aanleiding van de in-
:terpellatie-Drop (7 April) de geboden
gelegenheid om op for sc h e wijze zijn
ingrijpen te motiveeren, ver~uimde.
Eerie zoodanige beantwoording zou mis-
schien voor de betrokken manschappen
oer Ossche maréchaussee-brigade min-
der aangenaam zijn geweest, zeker zou
lij veelonrust en veel geruchten voor-
kornen hebben. De les, die de Regeering
~it de betreurenswaardige Haagsche ze-
denzaak - waar eenige hooge ambtena-
ren bij betrokken waren - had kunnen
]eeren, heeft zij blijkbaar niet ter harte
genomen. Ook toen moesten er eerst hro-
ehures verschijnen en commissies gefor-
meerd worden, alvorens de Regeering in
~de Kamer eenige troeven op tafel gooi-
ne en het gerucht verstomde,

\.
THANS is het vooral de He'er Wende-

delaar, die de kat de bel wil aan-
binden en aandringt op eene enquête.
liet is verstandig van dezen volksverte-
genwoordiger, dat hij - blijkens een
door hem ingediende nota van wijzigin-
gen op zijn enquête-voorstel - afziet van
de vraag naar de bevoegdheid van den
Minister van Justitie om de maréchaus-
see-brigade haar opsporingsbevoegdheid
te ontnemen en of er voor dezen be-
windsman aanleiding bestond om met
zooveel spoed op te treden. Blijkbaar is
hem te elfder ure ter oore gekomen, dat
heide vragen - op gronden van staats-
recht en practisch beleid - met "j a"
zouden moeten worden beantwoord. Het
onderzoek, waarop de Heer Wendelaar
thans aandringt, te weten naar "de fei-
ten en omstandigheden, welke een juiste
beoordeeling mogelijk maken van de
politioneele toestanden te Oss en wat
daarmede in verband staat", is oogen-
schijnlijk ruimer van omvang, 'maar
staat toch feitelijk buiten de eigenlijke
verwijten, waaraan de heer Gosel1ng tot
dusverre Was blootgesteld. Deze verwij-
ten raakten juist de beide punten, die
(Je Heer Wendelaar thans heeft laten
...allen.

*.*
INTUSSCHEN zOU het thans door den

Heer Wendelaar gevraagde onder-.
.oek inderdaad ~ee~ licht" kunnEl~

brengen. Welke kleur dit licht zou heb-
ben, is - althans voor een niet-ingewij-
dè, als hoedanig wij ook den Heer Wen-
delaar wenschen aan te merken - thans
niet te, zeggen. Misschien dat eerlang de
behandeling van de Ossche zaak voor
het ambtenarengerecht reeds een deel
van 'bet geheim zal verklappen. Bij de
"politioneele tosstanden te Oss" is ook de
- gedeeltelijk overgeplaatste - maré-
chaussee-brtgade betrokken geweest.
Hun, die - zon der volle dig e
kennis van de dossiers
tegen den Minister van Justitie van leer
zijn getrokken en de maréchaussee voor-
stelden als de verdrukte onschuld, mo-
gen de regels van Lafontaine voor'
oogen gehouden worden:

"On rencontre sa destinée
Souvent par des chemins
Qu'on prenä pour I'éviter:"

Al wil met het voorgaande niet gezegd
zijn, dat wij het door den Heer Wende-
laar gevraagde onderzoek "naar de po-
litioneele toestanden te Oss en wat daar-
mede in verband staat' van voldoende
belang achten om het tot onderwerp
eener parlementaire enquête te maken.



"Voor ik val,
lig ik al"

Het enquête-voorstel van
Wendelaar inzake Oss

Van het oogenblik af. dat de
liberale leider Wendelaar met
ziin enquête-voorstel inzakè Oss
voor den dag kwam, hebben wii
met nadruk gezegd. dat dit
heele voorstel niets waard was.
Terstond hebben wii het spel
doorzien en er op gewezen, dat
dit voorstel alteen bedoel.d was
om langs den beproefden par-
lementairen weg de zaak in den
doofpot te werken.

De feiten stellen ons weer vol-
komen in het geliik.
Het kernpunt der Ossche zaak ligt in de

houding van minister Goseling: diens onwettig
optreden tegen de Ossche marechaussees, wel-
ke hij de opsporingsbevoegdheid, hun door de
wet verleend, ontnam op het oogenblik dat zij
deze gebruikten om een onderzoek in te stellen
naar het gedrag van een tweetal geestelijken.

De achtergrond wordt gevormd door. het
voorschrift van het canonieke recht, hetwelk
aan katholieke leeken verbiedt, geestelijken,
voor den in naam van H.M. de Koningin reeht-
sprekenden Nederlandsehen rechter te brengen.
Naar de houding van minister Goseling zou

.nu door middel van een parlementaire enquête
een onderzoek-moeten worden ingesteld, waar-
bi_jook de achtergrond ter sprake zou kunnen
komen.. Nog vóór de openbare behandeling.
echter, !leeft Wendelaar zijn enquête-voorstel
gewijzigd en juist het onderzoek naar de hou-
ding ..van Goseling daar uitgelicht. Hij heeft
de bekende zinspreuk: .,Voor ik val, lig ik al"
tot de zijne gemaakt:

Wij hebben vroeger reeds duidelijk uiteen-
gezet, dat het gedrag van minister Goseling
alleen door den bevoegden rechter - in dit
geval· den Roogen Raad - en niet door een
politieke' Kamer onderzocht kan worden. De
heer Wendelaar heeft niet willen wachten -tot
het resultaat der eventueele enquête de juist-
.heid van onze opvatting zou bewijzen; hij heeft
zelfs niet het geduld gehad te wachten tot het
weigeren van zijn enquête ons gelijk zou geven;
.hij heeft er prijs op gesteld ons in eigen per-
soon het bewijs te leveren, dat op de -democra-
~ie niet te rekenen valt. Eigenhandig heeft hij
den kern: het onderzoek naar het, gedrag van
Geseling, .uit zijn voorstel gelicht en dit "uit-
gebreid" tot .een onderzoek naar de politie-
toestanden te Oss in het algemeen.

Zulk een onderzoek is zeker noudig; maar
het is alweer niet de taak van een politieke
Kamer, samengesteld uit Wendelaars, doch van
een flinken rechter-commissaris, bijgestaan
door een flinken officier van Justitie. Die
knappon dat samen welop.

Het enquête-voorstel-Wendelaar 'is een po-
ging gebleken om het onderzoek naar Goselings
optreden in de Ossche zaak in dim doofpot
te krijgen en anders niet.
_.Wie het wezen van het liberalisme door-
grondt, verbaast zich niet over dezen gang van
zaken.

let wezen· van het liberalisme immers is
Juist, dat het geen eigen wezen, geen karakter
bezit. .
Het liberalisme is niet anders dan een mate-

rialistis~he geesteshouding die, op eigen voor-
deel, macht, aanzien en positie belust, met alle j
winden tracht te varen. Het is de beginselloos-
heid, tot systeem verheven; het is het oppor-
tunisme als principe.
Economisch :s het Iiberalisme de Vrije han-

del, de onbeperkte mogelijkheid van den
literalen handelaar om overal zijn eigen voor-
deel na te streven en daartoe alle dingen te
gebvulken. •
Politiek vestigt het liberalisme een dictatuur

van een kleine groep, die alle dingen gebruikt
tot bevesttging van eigen maeht, tot verhoo-
ging van eigen aanzien, en daaraan alle hoo-
gere waarden ondergeschikt maakt.
Deze liberale dictatuur leeft niet uit een

wereldbeschouwing maar gebruikt alle wereld-
beschouwingen. Zij regeert niet naar krachtige
overtuiging, maar speelt de overtuigingen van
anderen tegen elkaar uit om zichzelf te hand-
haven.
In zijn handelingen en maatregelen is dil

iberaal volkomen opportunisttsch. Niet eigen
inzicht, eigen wereldbeschouwing. eigen karak-
ter vormt zijn drijfveer, maar de schatting,
die hij zich van de machtsverhoudingen en
geestesstroomingen maakt. Al naar hij meent,

dat de openbare meening zus of zoo zal reagee-
ren, wijzigt hij zijn koers, laat vroeger voor-
opgestelde hoofdzaken vallen, komt op zijn
oorspronkelijk standpunt terug, zwenkt en
wendt zich om zichzelf te handhaven en alles
en iedereen te vriend te houden.
Heel de liberale tactiek der laatste jaren is

van .dezen geest doordrongen. Zoozeer is deze
geest het wezen van het liberalisme, dat ook
andere partijen, wanneer bij hen de verlibe-
raliseering is ingetreden, hetzelfde verschijnsel
vertoonen, gelijk b.v. de S.D.A.P. doet.

:.;; *

Verwording grijnst ons uit heel dit gedoe
tegen.
Terwijlons volk roept om recht, scheept men

het af met tactiek. In eindeloes politiek spel
wordt de volksziel, die naar verlossing uit het
liberalisme hunkert, afgemat, zoodat zij wel-
haast aan de mogelijkheid van bevrijding gaat
twijfelen.
De .wijze, waarop de politieke partijen de

zaak-Oss behandelen, is op zichzelf ook slechts
een verschijnsel van die liberalistische ver-
wording, waaronder ons volk gebukt gaat.
Geen dezer liberalen - het zijn allen libe-

ralen, hoe zij zich ook noemen - heeft den
raoed eel..... ar geluid te doen hoeren,

~~J • ij {:adeI invloed van krachtige geestes-
stroomingen een oogenblik een forscher toon
aanslaan, schrikken zij den volgenden dag al
weer van hun eigen moed.
Slechts het nationaal-socialisme heeft hier

van den eersten dag af klaar en duidelijk
gezegd waar het op stond. Onwrikbaar staande
op onze beginselen hebben wij stelling genomen
en zullen dat blijven doen:

Het onderzoek naar de houding van minister
Goseling kan slechts door den bevoegden rech-
ter plaats vinden.



DE ZAAK oss
Wendelaar valt om!

Goseling moet beschermd t.
worden
--+-

De memorie van antwoord van tied
heer Wendelaar op het voorloopig verslag
over zijn i~itiatief-voorstel inzake een
enquête over Oss is verschenen. Wij ont-
leenen hieraan de volgende ~ijzonder-
heden:

"Bij de indiening van mijn voorstel - aldus
Wendelaar - ben ik er blijkens de memorie
van toelichting van uitgegaan, dat de Kamer
in haar groote meerderheid de inlichtingen,
gegeven naar aanleiding van de interpellatie-
Drop op 7 April j.l., voldoende achtte. Pijnlijk
verrast zullen dan ook naar mijn meening zoo-
wel de minister als vèle leden der Kamer ge-
weest zijn, toen zij reeds spoedig daarna be-
merkten, dat de publieke opinie het met de
conclusie der Kamer niet eens was.
Natuurlijk - aldus Wendelaar - kan nie-

mand, en dus ook een minister niet, iedereen
bevredigen. Wanneer dus, ook na de inlichtin-
gen van den minister in deze zaak, de critiek
,niet ophield in "een dagblad, waarvan we nu
eenmaal gewend zijn, dat het critiseert om te
critiseeren", dan was dat op zich zelf niet iets
oijzonders of verontrustends. Maar daarbij
bleef het, helaas, niet. Er kwam critiek, heel
wat critiek los ook bij andere organen dan die
der "beroepsontevredenen". Ook volkomen
.rustige organen der publieke opinie van zeer
uiteenloopende richting bleken van oordeel,
,dat de zaak-Oss met de interpellatie-Drop niet
uit kon zijn.
Inderdaad, de loop van zaken eischt, dat deze

zaak opnieuw in behandeling komt.
De eisch, dat deze' zaak opnieuw in behan-

deling moet komen, doet de vraag rijzen, waar-
om deze zaak niet als afgehandeld mag wor-
den beschouwd en alsnog nadere opheldering
noodig heeft.
Uit de rede van den minister van Justitie

blijkt, dat deze zich persoonlijk dag aan dag
op de hoogte heeft gesteld van de binnen-
komende rapporten en verbalen over hetgeen
te Oss geschiedde, dat hij op grond van die
rapporten err verbalen zijn meerring heeft ge-
vormd en zijn maatregelen heeft genomen en
dat hij aan de hand daarvan op 7 April zijn
inlichtingen aan de Kamer heeft verstrekt.
Als desniettemin bij vele leden der Kamer nog
vragen zijn gerezen en de meening heeft post-
gevat, dat niet alle feiten geacht mogen wor-
den vast te .staan, dàn blijken de inlichtingen .

weest. Hadden deze wel een'; 1jven e '=-$i:
ging geschonken, dan ware er thans geen aan-
Ielding om de noodzakelijkheid te uiten dat
'over de onderwerjielljkë zaak het volle 'licht
komt te schijnen. Dit had de minister dan op
7 April al .m.oeten o~tsteken. Dat dit q.iet ge-
s~hled Is, JUiSt na ZlJh persoorilijke bestudee-
rlll~ van de dossiers, rapporten en verbalen,
dwingt tot de oplossing, dat dit licht thans
door anderen ontstoken dient te worden
N~ar mijn meening is de gevolgtrekkin:g ge-

~ettlgd"dat aan-hen, die van Oordeel zijn, dat
ill de onderhavige zaak meer licht kome en
volledige -nadere ophelderingen verschaft wor-
de.n,.dit licht en deze opheldering niet door den
mintster van Justitie gebracht kunnen wor-
-den, daar hij toch naar zijn beste weten licht
op deze zaak heeft geworpen in de vergade-
ring van de Kamer van 7 April j.l. en van hem
met verwacht kan worden, dat hij nadere
opheldering kan verschaffen, nu hij uit eigen
wetenschap door bestudeering van de hem
geworden dassiers, verbalen en rapporten tot
het vormen van zijn oordeel is gekomen.
Bovendien is het voorstel tot het houden van

een enquête nog de eenige weg, die voor de
Tweede Kamer openstaat om tot meer licht in
deze zaak door te dringen.
Ten stelligste moet ik ontkennen, dat deze

zaak op andere wijze dan door het doen van
een voorstel tot het houden van een parle-
mentaire enquête opnieuw door de Tweede
Kamer der staten-Generaal aan de orde zou
kunnen zijn gesteld. .
Hen, die van meening zijn, dat door één of

~.eer leden der Kamer, hetzij schriftelijk, het-
ZIJ mondeling, scherp geformuleerde vragen
omtrent bepaalde punten zouden kunnen zijn
gesteld, moge. ik in de eerste plaats verwijzen
n~a: het begm van de redevoering van den
minister van Justitie, op 7 Arpil j.l. in de
Tweede .Kamer g~hOuden bij de behandeling
van de lllterpellatle-Drop, waarin de minister
zel.f verklaart: "Ik was natuurlijk niet zoo
nalef .?m te meenen, dat opheldering mogelijk
~u ~IJn.,alleen door middel van een commu-
n~que .vla den regeeringBpersdienst, of door
wisseling van schriftelijke vragen en antwoor-
den."
Inde:daa.d is gebleken, dat deze zaak niet

door wisselmg van schriftelijke vragen en ant-
woorden tot opheldering is gekomen en ik
voeg hieraan ~oe, zelfs ook 'niet door het hou-
den ~~n een mterpelaltie. Maar ik ga verder
en, WIJSer op, dat beide door sommige leden
aangegeven .wegen·: opnieuw vragen stellen óf
een tweede..mterpellatie, voor de Kamer onbe-
gaan~aar zun. Na de afhandeling van de inter":
pellatIe-Drop ~as het volgens het ongeschreven
recht onmogelljk om opnieuween interpellatie
a~~ te vragen over hetzelfde onderwerp Er
bhJft dus geen andere weg voor de Kamer 'over
om het gewenschte licht over de politie-
toestandeIl: te Of!!;te verspreiden en de open-
bare meerung op dit punt gerust te stellen dan
het aanvaarden van mijn voorstel tot het h _
den van een enquête. ou

Naar aanleiding van de in het voer-
loopig verslag gemaakte opmerkingen
'ben ik bereid de omSChrijving van de
taak der enquête-commissie te wijzigen.
Het onderzoek naar de bevoegdheid van
den minister' :vervalt, evenals dat naar
alles wat zweemt naar een onderzoek
o~-erhet beleid des ministers, aangezien
dit slechts door de Kamer zelf beoordeeld
kaQ.worden, een minister immers volgens

de wet van 5 Augustus 1850 door een
enquête-commissie niet eens ondervraagd
kan worden. Daarentegen wordt het
onderzoek naar de feiten zoodanig uit-
gebreid, dat, om het kort uit te drukken,
(I') geheele toestand op politioneel gebied
te Oss voorwerp van onderzoek zal zijn.

Daartoe had ik te meer aanleiding, nu sedert
het afdeelingsonderzoek reeds weder twee
nieuwe feiten bekend geworden zijn, welke de
ongerustheid over de verhoudingen te Oss heb-
ben doen toenemen. Ik bedoel vooreerst het
besluit van den krijgsraad om den wacht-
meester der Marechaussee, destijds te Oss, die
verdacht werd van zedenmisdrijven onmiddel-
lijk uit de voorloopige hechtenis t~ ontslaan.
Het zal wel meer gebeuren, dat een verdachte
uit de voorloopige hechtenis wordt ontslagen,
maar wanneer een krijgsraad dezen wacht-
meester der Marchaussee reeds vóór de uit-
spraak in vrijheid stelt, rijst toch de vraag of
het vooronderzoek wel met de noodige onbe-
vangenheid is gevoerd;
. En het tweede feit is, dat er te Oss volgens
een bericht in het Algemeen Handelsblad van
Vrijdag !O" Juni j.1. een onderzoek is ingesteld
naar aanleiding van de beschuldiging tegen
een wachtmeester der Marchaussee, destijds
eveneens te Oss, als zou hij een inwoner van
Berghem zoodanig hebben geslagen, dat hij
daags daarna aan de gevolgen is overleden.
Volgens dat dagbladbericht zouden sommige
door de gemeentepoiltie gehoorde getuigen hun
verklaringen niet alleen hebben herroepen,
maar hebben medegedeeld, dat zij die verkla-
ringen onder pressie zouden hebben afgelegd.
Zonder mij al dadelijk een oordeel te vormen
over den inhoud van dit bericht, meen ik toch
te mogen zeggen, dat ieder, die weet dat de
verhoudingen tusschen gemeentep~litie en
Marec~aussee te Oss niet zijn, althans tot voor
kort met waren, zooals ze behooren te zijn,
toch ook omtrent dit bericht nadere inlich-
tingen gewenscht zal achten."
Omtrent het in de Kamer geopperde denk-

beeld dat minister Goseling door een nota aan
de Kamer de zaak opnieuw bij deze aanhangig
zou maken, merkt Wendelaar op: .
"Of er voor de regeering aanleiding heeft

bestaan een nota aan de Kamer te zenden
waag ik niet te beoordeelen. Indien de regee~
rmg op grond van wat zij nader had vernomen
tot een gewijzigd inzicht zou zijn gekomen, zou
zich dat in den een of anderen nieuwen maat-
regel hebben kunnen uiten. Nu zoodanige
maatregel niet is getroffen, mag men aan-
nemen, dat de regeering haar inzicht niet ge-
wijzigd heeft, maar dan lijkt mij voor een
nadere nota geen plaats. Hoe het zij, sedert
25 :ts:~, den datum van indiening van mijn
enquete-voorstel, kon de regeering bezwaarlijk
meer met een nota bij de Kamer komen, zon-
de.r in eontltct te geraken met goede parlemen-
talre gebruiken."
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Geen half middel!

WIE orrbevooroordeeld kennis neemt van de I

schrifteliJke parlementaire -gedachten-
wisseling, welke rondom het enquêtevoorstel-
Wendelaar is gevoerd, moet tot de conclusie
komen, dat voor een enquête stellig reden is,
Na de dnterpellat.ie-Drop zijn omtrent deze
zaak, 'Waarbij de geheele verhouding tusschen
politie, justitie en burgers ten nauwste be-
trokken is, nieuwe vragen en problemen ge-
rezen, welke vollecäg behooren te 'Wordenop-
gelost, .

In zijn Memorie van Antwoord aan de
-:I'weedeKamer zet de voorsteller, mr, Wende-
laar. op ~'Uidelijk~ w.ijze uiteen, dat noch
ndeuwe schriftelijke vragen van een Kamerlid,
noch een tweede irrterpellatte over hetzelfde
onderwerp tot het gewensohte doel der klaar-
heid zouden leiden. Ten eerste zou men daar-
door - hetzelfde onderwerp komt dan immers
op dezelfde wij'ze tweemaal in behandeling -
ingaan tegen het parlementair gebrutk. Maar
ten tweede - en dit is nog 'belangrij1ker-
!kan men moeilijk verwachten, dat, wat de
interpellatie 'betreft, zulk een gedachtenwisse-
ling tusschen minister en Kamer, wellee
immers de basis van een rustig overwogen en
volledige :schriftelijke voorbereiding zou mis-
sen, vruchtbaar en beslissend zou zijn. Hoe
onbevredigend dit verloopen kan, juist door
onvoldoende voorbereiding, heeft de... eerste
mterpellatte bewezen.

Al spreekt het vanzelf, dat over noodzaak
en urgentie van een parlementaire enquête in
dit ,geval verschil van meening mogelijk is,
toch blijft één argument onbegr-ljpelljk, waar-
mede sommigen in het Voorloopig Verslag der
Tweede Kanner het voorstel te lijf zijn gegaan.
Daar werd namelijk als bezwaar geurt, dat het
initiatief tot het houden van deze enquête' niet
van verschillende Kamerleden, maar van één
afgevaardigde was uitgegaan. Hier worden,
dunkt ons, za:kelijke en persoonlijke motieven
dooreengemengd, want hier geldt van tweeën
één: of er is zak e I ij k reden tot het in-
s'leIlen van het parlementaire enquête-onder-
zoek, of die grondslag is er n iet. In .het
eerste geval is het volmaakt onbelangrijk, of
de stoot tot dit onderzoek door één 8!fgevaar-
digde of door een g roe p Kamerleden ge-
geven wordt.
WH men door een gem een s c hap p e-

1 ij :k e uitspraak, waarbij alle groote groepen
van de Kamer vertegenwoordigd zijn, doen
nritkomen, dat in het besluit tot een enquête
geenszins een beschuldigende geste ten op-
ztehte van het beleid van den minister van
Justitie verborgen ligt, dan is daartegen ook
ill u nog niet het minste bezwaar. En zulk een
!besluit zou uitstekend kunnen worden geno-
lnen, los van het kinderachtige argument, dat
de Kamer tevoren in het enquête-initiatief
I:l. iet is gekend.

Intusschen blijft natuurlijk de mogelijkheid
open, 'Welke wij elders reeds vroeger hebben
vermeld, dat, alvorens tot een enquête te be-
sluiten, de Kasmer den minäster van JusUtie
bij een !Il 0 t a uitvoerige, nadere inHohtmgen
verzoekt. Maar het is geenszins zeker, dat
door een dergelij-ke nota even alzijdige ophel-
der,ing ZOU· worden bereikt als een enquête
kan ,geven. Overigens heeft mr. WendeJaar
met reden hei feit onderstreept, dat door het
toestaan van een enquête, welke zakelijke vrar

I gen, o.a, over verhoudingen tusschen burgerij
en politie, moet beantwoorden, de minister van
Justitie waarlijk niet in staat van beschuldi-
~ging of iets dergelijks wordt gesteld. Een
enquête, waarbij zeer vele instanties kunnen

: worden gehoord, kan de beste opheldering ver-
i schaffen over een staat van zaken waarom-
trent onrust en onzekerheäd zijn ontstaan. Wij
gelooven, dat dit middel in het onderhavige
geval niet voor iets mlnder afdoends moet
wijken.



BINNENLAND

OVER OSS KOME HET VOLLE
'LICHT TE SCHIJNEN

De heer Wendelaar verdedigt zijn initiatief-voorstel tot
het houden van een en.quête, z.i. de eenige

weg, die voor de Kamer nog
openstaat. I

, En het tweede feit is, dat er te Oss volgens Ii
een bericht in het "A I gem een Han del s- I

b I a d" van Vrijdag 10 Juni jl. een onderzoek
is ingesteld naar aanlèiding van de beschuldi-
ging 'tegen een wachtmeester der marechaus-
see, destijds eveneens te Oss, als zou hij een
inwoner' van Berghem' zoodanig hebben ge-
slagen, dat deze daags daarna aan de gevolgen

Ren, die van meening zijn, dat door een 01 is overleden.
meer leden der Kamer, hetzij schriftelijk, het- Volgens dat dagblad'~r.icht zouden sommige
zij mondeling scherp geformuleerde' vragen ~oor d~l g:emeent~-fOII~tleg:h;~rd~ getuigen
omtrent bepaalde punten zouden kunnen zjjn un vehrbabrmgendmeda ledend et ~d' erroepekl

n
,

gesteld moze ik in de e tIt " maar e' en me ege ee , a zlJ ie ver a-'" ers e p aa s verwijzen " 'd .' denih bbe f I d
naar het begin 'Van de redevoering van den I ~llig;n on..er /~e~Slr~ou en ~ Int a ge eg ,
minister van Justitie op 7 April j1. in de Tweede all' edr ~,IJha da e lJod,teebenOOhrtee e ~kormenb
Kamer gehouden bij de behandeling van de over en in ou 'Van I, ,rIC,' meen 1 toe •
interpellatie-Dra . d " te mogen zeggen, dat ieder, die weet, dat de
k p, waarm e mintster zelf ver- verhoudingen tusschen gemeente-politie en
laart: "Ik was natuurlijk niet zoo naïef om marechaussee te Oss niet zijn, althans tot voor
te meenen dat opheldering ltik " '" ' ,I ' . moge ~1 zou zIJn 'kort niet waren, zooals 'ze behooren te zijn,
~,~:en ~oor mldd~l van een communiqué via den ,toch ook omtrent dit bericht nadere inlichtin-
• ,,~erlI~~spersdlenst, of door wisseling- van gen gewenscht, zal achten.

, achrtf telljke vragen en antwoorden.' Het complex van ,de, feiten in de zaak-Oss
Inderdaad is gebleken, dat deze zaak nipt levert, ook .bljjkena hetgeen de minister in ant-

door wisseling van schriftelijke vragen en woord op de interpellatie-Drop heeft medege-
antwoorden tot opheldering is gekomen en ik deeld, een, toestand op. welke bij de brigade-
voeg hieraan toe, zelfs ook niet' door het Oss der Konin.kl ijke ,marechaussée aanwezig
houd~? van een interpellatie. Maar ik ga verder was en aanleiding ,heeft gegeven tot de mini-
en WIJSer op, dat beide door sommige leden sterieele opdracht tot het ontnemen van op-
aangegeven wegen: opnieuw vragen 'steüen of s,porin.gslbevoegdheid aan deze brigade. Voor de
een tweede interpellatie, voor de Kamer r nbe- veronderstelling, dat de enquête gericht zou
gaanbaar zijn. Na de afhandeling van de inter- z ijn tegen den minister, was reeds blijkens de
pella tie-Drop was het volgens het ongeschreven du.ideljjke woorden der memorie van toelichting
recht onmogelijk om opnieuween Internenatte te dezen aanzien geen enkele redelijke grond
aan te vragen over hetzelfde onderwerp, aan te voeren. ,,', , 'Ten aanzien van de. strafzaak wegens

smaadschrift tegen een schrijver in het "Na-
Geen andere weg. tionale Dagblad" verwacht ik niet dat veel

Jicht zal worden ontstoken. Meer licht, doch
slechts een beperkt licht, zal de behandeling
van de zaken voor het ambtenarengerecht
kunnen brengen. " _ _' , _

Wanneer verscheidene leden hun afkeuring
uitspraken over de sensatie, waarmede' deze
geheele aangelegenheid omsponnen is: gewor-
den, dan vinden zij mij aan hunne zijde, Inder-
daad wordt de ,democratie niet gediend door
het vergiftigen van, de publieke opinie, doch
wel door het oefenen van ,gezonde .crttiek.
Maar juist omdat ik het aldus zie, kan ik niet
toegeven, dat mijn enquê~e-voorstel met dege-
nen; die voor de gemaakte sënsatie aanspra-
keiijk zijn, meewerkt om het vooral in deze
tijd"n zoo noodige vertrouwen in de regeering
te ondermijnen.

Aan" de Memorie van Antwoord
Y3.n'dèn heer Wendelaar op het Voor-
loopig -Verslag ,over zijn initiatief-
voorstel in zake' een enquête over Oss
wordt nog het volgende ontleend:

Er blijft dus geen andere weg voor de
Kamer over om het gewenschte licht over de

, politietoestanden te' Oss te verspreiden en de
openbare meenmg op dit punt gerust te ste.-
len dan het, aanvaarden van mijn voorstel tot
het houden van een enquête.

Naar aanreidtng van de in het - oorloopig
verslag gemaakte opmerkingen "en ik bereid
de. 0:nschrijvin.g van Je taak der enquête-oom-
missie te wijzigen Het onderzoek "laar de
bevoegdheid van den minister, vervalt, evenals
dat naar alles wat zweemt naar een onderzoek

, over het beleid des ministers" aanzezien dit
: slechts' door de Kamer zelf beoordeeld han
,worden, en een mmister immers volgens de
wet v~n_5 Augustus 1~50 door een enquête-
commissie met eens ondervraagd kan worden.
Dr:-arentegen Wordt het onderzoek naar de
t~Iten zoodanig ui' ,~enreid, dat, om het kort

. ~It te d~kken de geheele toestand op poli-
tieel ,~eb'le{J te Oss voorwerp van onderzoek
aal zijn.

Daartoe had, ik te, meer .aa:nleiding, nu
sedert het afdeelingsonderzoek reeds weder
twee nieuwe feiten bekend zijn geworden,
welks de ongerustheid ever de verhoudingen
te Oss hebben doen toenemen, Ik bedoel voor"
eerst het besluit Van, den Krijgsraad om den
wacht~eester der marechaussee, destijds te
Oss,. die :,:erd!l;chtwerd 'van zedenmisdrijven,
-onmiddelljjk- uit de, voorloopige hechtenis te
«ontslaan. H~t zal wel meer gebeuren, dat' een
-verdachte Uit de vooetooplge hechtenis wordt
ontslagen, maar wanneer een krijgsraad dezen
wachtmeester der marechaussee reeds voo r
de uitspraak in vrijheid stelt, rijst' toch de
'vraag of het vooronderzoek wel met de noodi-
-ge 'onbevangenheid is gevoerd.

Positie der màrechaussee.
Ik vereenig mij met' de leden, die van II

meening zijn, dat de marechaussee geen zelf-
standige rnaent is, die., op eigen gelegenheid
kan handelen, en dat zij"in elk opzicht onder- :
worpen is aan de bevelen der regeering. De I
vraag, wie "bevoegd .Is.. bevelen namens de I

regeering te geven, kan bij de enquête en het
voorster daartoe beter buiten bespreking
blijven. HeL antwoord op de vraag, of het ver-
trouwen van ons volk in den rechtsstaat te-
recht bij zeer velen in den lande geschokt zou
zijn, indien handelingen van de marechaussee
als die, welke de minister geweigerd heeft met
zijn verantwoordelijkheid te dekken. zonder
meer getolereerd zouden zijn .geworden, durf
ij{ in dit stadium niet te geven, Daarvoor blijf
ik eerst een volledig onderzoek naar den toe-
stand op politieel gebied te Oss noodzakelijk
achten '
: Ik heb mijnerzijds alles willen vermijden, I
wat aan deze zaak een politiek karakter kon I
~e'yen: _ikheb dan ook niet alleen geen samen-
werking gezocht met de vertegenwoordigers

van andere parttien, maar evenmin de andere '
vertegenwoordigers van eigen richting' tot
medewerxmg aangezocht. Ik blijf dan ook ,van
meening, dat idit voorstel op zijn zakelijke
merites moet worden beoordeeld, zooals ook
alleen zakelijke motieven mij hebben' bewo-
gen tot het indienen van dit voorstel.

Of er voor de regeering aanleiding
heeft bes-aan een nota aan de Kamer
te zenden, waag ik niet te beoordeelen.
Indien de regeerlng op grond van wat
zij nader had vernomen tot een gewij-
zigd inzichL zou zijn gekomen, zou zich
dat in den een of anderen nieuwen
maatregel hebben kunnen uiten. Nu
zoodanige maatregel niet is getroffen,
mag men aannemen. dat de regeeriDg
haar inzicht niet gewijzigd heeft, maar
dar, li~kt mij voor een nadere nota geen '
plaats. ' .

I Hoe het zij, seoert 25 April., den datum van
indienmg van mijn enquête-voorstel, kon de
regeering bezwaarlijk meer met een nota bij

I de Kame' komen, zonder in conflict te ge-
raken met goede parlementaire gebruiken.

(Is reeds in een gedeelte van onze VOrJge
editie geplaatst.)



SCHANDALEN VAN OSS
..,

Zwanen berg-i nvloed
tot hoogste kringen

OSSCHE JEUGD O.P HET
OORLOGSPAD
GEZONDEN

.De actie tegen de
Kon. Marechaussee
De toestanden. zooals die zich de laatste weken in de

Ossche zaken ontwikkelen. rechtvaardigen allerminst
een houding. zooals men die van het Kamerlid Wende-
laar heeft kunnen constateeren.

Wie door, een geregeld onderzoek geen vreemde in
"het :Ossche- Jeruzalem is, bemerkt steeds meer hoe de
,invloed d,r Zwa,nenbergen tot in 'de hooCJste kringen
is doorgedronCJen en hoe de misstanden. zooals die zich
op velerlei terrein hebben geopenbaard. teruCJte leiden
ziin tot enkele personen. die - niets ontziende - in hun
_optreden meniCJperso;on hebben meeCJesleurd. die voor
de buitenwereld nOlJàls een welCJezeten burger bekend
staat. De ..hooCJere·~Ossche onderwereld is CJeliikeen
spinneweb. waarvan de draden zeer wiid gespannen
ziin en waarin meniC)politiek mugÎe verward geraakte
door de aantrekkingskracht. ,-welke daarvan uitCJing.
Temidden van al deze draden ..troont" de familie Van
Zwanenberg. zeker van haar prooi. loerend op' nieuwe
sla~htoHers. die in het web' verstrikt geraken.

Sally van Zwanenberg heeft zijn relaties tot
'in de hoogste Haagscha kringen, is kind in
huis bij de be.angrijkste crisiscentrales, heeft
zijn beste trawanten bij den Dienst voor..l1ólks-
gezondheid en andei'e dergelijke insfêllingen.
Sally Zwanenberg is ook vertrouwd bij me-

nige landbouworganisatie, voor zoover deze
met de Staatspartij iets uitstaande heeft, ter-
wijl verder geen gelegenheid voorbij gaat of
SaI:y tracht in organlsatles en instellingen
Zijn invloed te vergrooten.
DE.ZWANENBERGEN EN DE "ORGANON"

Het waren ook de Zwanenbergen, die
de "Organon" uitbouwden, tot het bedrijf,
zeeals dit thans is. Niets werd daarvoor
ontzien. Relaties van allerlei aard wer~
den daarvOC)r met groote geraffineerd-.
heid aangeknoopt en uitgebuit. zoowel
bereid gevonden te Amsterdam als te
Leiden werden voora~nstaande pers~nen
uit de mediscbe wereld"";' profeSsoren
van zekere bekendheid - om mede te
werken aan den opbouw van bèt Ossohè
bedrijf.
,~óó sterk zelfs, dat prof. Laqueur uit

Amst,erdam medisch adviseur: werd' en
een profe$SOr uit 'Leiden zich ertoe leen-
de om afgestudeel-den aan de -LeidsCihe
Universiteit te bewegen als -chemicUS'bij;
de "Organon" in dienst te treden.
:fu het Zuide:Qna~ de Invloed der Van Zwa_

nenbergen ,nog -In- belangrijker mate toe dan,
elders in den lande. Toen de belangrijkste örga_
nisatie der, geneesheeren in Nijm~gen in eogres
bijeen kwamen, was; het de' "Organ.on."-(lees;
Van Zwanenberg). die de congres-gangers ont-
haalde op een gratis diner é van zeer uitge-
breiden aard. Zoo ging het InNijmegen, zoo
ging 't echter-ook elders. Geleidelijk nam de in-
vloed in de provincie Noord-Brabitnt toe, met
alle treurige gevolgen van dien. Uitvoerig be-
schreven we reeds de "samenwerkmg" tuSSChen
de Van Zwanenbergen.en de plaatselijke auto-
riteiten, met burgemeester , Ploegmakers aan
het hoofd, de burgemeester, die zIch zoo ver-
dienstelijk'maakte' toen eenige colporteurs
uattonaat-soctansnscne propaganda wilden
maken, .doçh die zich ~weinig actief betoonde
toen heel Brabant -door de- onderwereld van
Oss onveilig werd gemaakt.. die 'zioh eveneens
weinig actief betoonde .toen "de ;,hóógere" on-
derwereld van zich deed spreken. .

EEN KLEIN TIPJE OPGELICHT

De-arre t t· v
Zwanenberg vermocht slechts
een klein tipie op te lichten van
deft geheimzinnigen sluier, wel-
ke over CJrooter gebeurtenissen
ligt en die eeniCJermate duideliik
werden bl] de arrestatie van
den ..benkler" Van der Hoven.
die echter spoediCJwerd vriige-
laten toen personen van invloed

I
zich met het CJevalbemoeid zou-
den hebben. v. d. H. was vroeger
in dienst bii notaris Biivoet en

, het was deze notaris. die met
enkele' andere figuren uit 055
moeite heeft CJedaan enkele za-
.~~n uit Oss weder in de ver-
CJete.heid terug te brengen.

De vroegere minister Ver-
schuur was een CJoede vriend
veÎnSally van ZwanenberCJ. bur-
gemeester Ploegmakers kan het
.goed met de v. ZwanenberCJen
vinden. terwiil ook andere per-
sonaCles van bekenden naam
niet meer 105 te maken ziin van,
wat men zou 'kunnen noemen. de
..Van Zwanenbergsfeerll•

DE AFLEIDINGSMANOEUVRE

Talrijke afleidingsmanoeuvres zijn onder-
nomen om de aandacht van het publiek van
de groote lijnen der Ossche affaire af te lei-
dèn. Men herinnert zich de arrestatie van
den wáèhtmeester der Kon. Marechaussee uit

Burgemeester Ploegmakers van Oss.

Terneuzen 'v, J. W., van welke arrestatte voor-
al de. Staatspartij-bladen gewag maakten.
Gisteren heeft de Klijgsraad in deze zaak

vonnis gewezen.
De Krijgsr~ad verklaarde het ten laste ge-

legde niet wettig en overtuigend bewezen en
sprak den beklaagde vrij, .d~arbij d~ zaak ver-
~ijzende naar den tOt straffen ' bevoegden
commandeerenden officier.

WEER COLPORTAGE-MOEILIJKHEDEN

Een der' andere. afleidingsmanoeuvres is de
belemmering geweest, die men aan colporteurs
in Oss in den weg heeft gelegd.
Deze belemmering is ook dezer dagen voor-

. gekomen toen eenige N.S,R-ers met hun bla-
den colporteerden. Zij hadden eenige exem-
plaren van hun colportage-bladen in de zak
gestoken, doch zoodra zij in oss waren aan-
-gekomen, werden eenige kinderen er op af
gezonden, om deze bladen uit de zakken te
trekken.

Aanvankelijk hielden de colporteurs
zich van tegenactie, geheel afzijdig, doch
toen de kinderen - door enkele politieke
heethoofden opgewarmd - teveel op-
drongen en de bladen ontrukten, moes-
ten zij op een àfstand gehouden worden.
Op dit moment had de gemeente-

politie gewacbt, want zoodra de colpor-
~eurs zich tegen het opdringen der ge-
stuurde kinderen gingen verzetten, werd
hun verdere colportage verboden, op
grond- van het feit dat zij,... ~e orde
verstoorden.

Burgemeester Ploegmakers kon ook ditmaal
tevreden zijn over de wijze waarop zijn politie-
staf een einde aan de colportage had gemaakt!

HOE ZAL DE UITSPRAAK VOOR
MAU VAN ZWANENBERG LUIDEN?

De "lagere" en de "hoogere" 'onderwereld .

Op 15 November 1935 veroordeelde de recht-
bank te 's-Hertogenbosch:
J. P. Ceelen, wielrenner, oud 23 jaar tot

tweemaal 8 jaar gevangenisstraf;
H. A. v. d. Putte' (De Rut) oud 23 jaar tot

8 en 4 jaar gevangenisstraf;
J. Hendriks (De Jonge Toon de Soep) tot

'1 en 3 jaar gevangenisstraf;
Piet de Bie, oud 20 jaar tot 1% jaar gevange-

nisstraf;
G. J. vim Galen tot 8 jaar gevangenisstraf;
T. J. van Berne (Dotje) tot 8 en 2 jaar

gevangenisstraf;
J. J. van Galen (Koosje van Galen) tot ö

jaar gevangenisstraf;
J. A. v, d.' Akker tot 3 jaar gevangenisstraf;
P. J. van Galen tot 3 jaar gevangenisstraf;
P. van Geenen (Pietje) tot 3 jaar gevange-

nisstraf.
Verschillende andere leden van de bende uit

Oss werden op dien dag nog veroordeeld tot
in totaal 149 ja-ar gevangenisstraf.

Tegen Mau van Zwanenberg werd vorige
week 3 jaar geëischt.

HOE ZAL DE UITSPRAAK LUIDEN?
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De klacht van de I(on.
Marechaussee te Oss hij het
.. Ambtenarengerecht,
MEMORIEYA.N DEN MINISTER

VAN JUSTITIE.
be minister van Justitie heeft, naar de TeT.

meldt, naar aanleiding van. de klacht van de
wachtmeesters der gewezen brigade te Oss
van de Kon. Marecbaussee met het OQgop de
behandeling van deze zaak voor bet Ambtena-
rengerecht op Donderdag 23 dezer een uitvee-
ri?e memorie bij dit college in?ediend.



het Land van
-B :KZlDD-(fa.-ao:'Ver~en1in::" .... __

(bIJ 'I'ooruitöetaling).

Maas en Waal

" , , . Zaterdagavond is 'ti: begonmen. Iedereen 'W~rd
VERGADERING OSS. BELANG ME.T TOREN- lastig gevallen door geuniforrneerde en met ..

COLLECTANTEN. geuniformeerde kerels. Ieder !hUIS werd be-
zocht. Op straat werden de menschen aange-
houden. De politie greep niet in, stond 't zelfs
toe, want 't was iets ,goeds! Ja. 't was iets nood ..
zakelijks, iets dart moest .geheuren.. • "
't Groote Jonge Wacht-kamp "De Vîerwhrden .

is in aanbouw. 't Is een kamp waar de [ongeaa
van aile standen uit geheelOss hun avonden,
hun Zaterdagmiddagen en Zondagen 'gaan door.
brengen - in hun eigen fijne [ongeasgeestLe
zooals de Jonge Wacht die geeft.
Voor de houw van dat kamp is veel geld neo ..

dig. 't Wordt er niet weelderig :ingericht! Neen,
'ril kamp moet nu eenmaal eenvoudig en sober-
I':ijn. Maar er moet ondanks dat nog -onnoeme ..
lijk veel zijn.
Daarom werd U aamgehouden onderweg, om

een loti:' te koepen. Daarom stond Zondag de
bel niet stil! Honderd maal excuus daarvoor.
Maar hebt U nu al zoo'n green lotje? Bent U
misschien werkloos? Eén heel dubbeltje moet
er nog af kunnen! Hoort U tot de gelukkigen.
die nog werk hebben: één lotje is miet genoeg!
Wanneer U niet allemaal meewerkt dan kun-
-nen wij de Ossche jongens niet geven wat ze
el-ders op andere plaatsen wel hebben.
!De Jonge Wacht zal verder deze zomer veel

meer jongens gaan omvatten, dat staat reeds
vast. We moeten die boys echter in een goed in ..
gericht kamp kunnen huisvesten, daar moet U
aan meehelpen.

Wanneer er dus een groen Iodje gepresen ..
teerd wordt neemt U er zeker één niet waar Z
Kunt U het betalen, dan neemt U er meer!
De lotenverkoop gaat goed, maar 't is toch

n-ag niet voldoende! Vooruit pak aan! Laat zien
dart Oss iets over heeft voor de vorming van de
[eugd l
I~dere [ongen uit welke rang of stand hij is,

zegt U er dank voor.
Ook de buitenplaatsen doen mee. Ook zij m«

gen gebruik maken van "De Vierwinden", dus
ook daar zullen zich relletje voordoen : zooals
aanhouden op - straat, 'l'ammelende bellen enz.
Men weet nu dus wat er aan de hand is .. walt
men te doen' heeft. Gooi de deur niet kwaad
dichlt, snauw de 'jüngen niet af. 't Baat U toeh
niet, want een Jonge Wachter fluit en zingt
onder alle moeilijkheden, is dus steeds een blije
kerel en laat U toch niet los, omdat hij verder
weet, dat 't is voor zijn eigen mooi kamp •
Neemt 'ill lot! Een dubbel.tje is niet te duur!
De prijzen zijn,prachtig!

JAN DONKER, Dlstrlctsleider,

,ze liefde voor 'stad en land, stad voorafgaat aan-
~g land. Dit is heel goed te verklaren. Iemands
UIl vaderlandsliefde is te meten aan zijn opkomen
ij voor de stad zijner geboorte, zijner inwoning,
- of waar hij zijn brood verdient.. .

en U weet het reeds, Oss' helaerg wil een prrma
19, verlichting laten aanbrengen, geen klungelarfi,
en Als hel bestuur straks met de gemeente de over-
m- eenkomst aangaat, dart deze voor onderhoud en
lIe blijvende verlichting zal zorgdragen, heeft het
hij _ten respecte van zich zelf er voor te zorgen, ~:"t
an het een installatie heeft aangebracht, die er zun

mag, Oss waardig. . _ • _
Wij nemen thans van U afscheid en komen

em misschien nog eens terug op dezelfde golflengte
eh over onbepaalden ,tijd.

Mr. G. J. A. KONIG,
Voorzitter Oss' Belang,
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- In de zroote zaal van het café Marlin de Goeij
kwamen"'I.l. Woensdagavond hiieen het bestu~r
van Oss' Belana met een aantal personen, die
zich vrijwillig :n spontaan beschikbaar hadden
gesteld om met het bestuur mede ron~ te gaan
bij de ingezetenen van Ç>ss om een blJd~'a-g~ III
de kosten van de electrische torenver lichting.
Ook Was van een aantal personen b~richt van
verhindering ingekomen onder-de blijde mede-

en deeling niettemin, dat het bestuur op hun hulp
de bij :het collecteeren kon rekenen.
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,jes in Costuums
':HBERG, Heuvel

GOED EN GOEDKOOP

In de vergadering heerschte groote opgewekt-
heid en het was wat men noemt' een gezellige
bije-enkomst. Collecteeren doet .wel niemand
voor zijn pleizier, maar yoo~ dit sympathiek
doel: de electrische verlichting- van .het .60 M.
hooge torenuurwerk. en de omstandigheid ~:"t
deze gebeurtenis een programmapunt zal znn
in de rij der a.s. Koninginnefeesten, deed allen
over bezwaren heenstappen.

In totaal zullen een 30-tal collectanten, aan-
vangende a.s. Zaterdagmiddag en volgende
dazen in Oss rond gaan. ZIJ zlJn'voorzIcn van
ee;; lUst -en een bus. Alle gevers, ~ie hun naam
op de lijst laten zetten, komen III het album,
dat aan- den Burgemeester zal worden aange-
boden op 6 September a.s., den da!5 va~ het
Hegceringsjubileum .van. Hare Mal.estell de
Korrinain ter oplegging Ill. het archief. Ied.~r,
wat hij ~ok -geeft. kan zijn J1aan.t 91" d'~ ilJjSt~n '2letielh .. . - . .

,- Aan het s~ot van de verqadering 'Werd de
f laatste dronk gewijd aan het succes van de
torenverlichting onder. het devies!

. OSS" BELAfr'.."GVERrUCHT Dm ~TOREN
.KiNlOOP :DIT GÛ'FID IN .BEI UW OOREN.

ALT~JI)··~OOs_!.
-§ Wimneer u in den ,tegenwoordi~en tijd gel-

den uitgeeft, moet u er meer dan OOItvoo_r zor-
gen, dat deze goed . worden :besteed.· Hieraan

I moet u vooral denken, wanneer u een kleine
. advertentie hebt -op te· geven •. Geplaatst rn de
Stad (\"" boeIt .. «ltjj-d rOOS! Indien u ze opgeeft
met de .maandeliiksche bon,· bespaart u niet
alleen ,,~eI .geld (ze kosten dan slechts 60 ct.),
doch wordt ze -tevens nog gratis overgenomen
in het dagblad het Huisgezin, zoodat de adver-
tentie gelezen wordt in circa 24000 gezinnen.
De kans van slagen is dus door ze bij ons op
te geven het grootst!

VOOR
BRUIDSFOTO'S EN

. COMMUNIEFOTO'S
NAAR

'OS CEULEMANS
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Relletjes te Oss.

Enquête-voorstel Oss.
.OP DE AGENDA DER

TWEEDE KAMER GEPLAATST.

De v oor zit terstelde Woensda.gmiddag in
de Tweede Karner voor, hei enquête-voorstel
van den heer Wendelaar in zake Oss aan de
agenda toe te voegen. -
Zonder hoofdelijke stemming Wordt hiertoe

besIiO·ten. •

De enquête
Wendelaar verdedigt
initiatiefvoorstel••zlJn

over Oss

Aan de Memorie van Antwoord van den
heer Wendelaar op het voorloopig verslag
over zijn initiatief-voorstel in zake een en-
quete OVer: Oss wordt het volgende ont-
leend.

Bij de indiening van mijn voorstel ben i~ er
blijkens de memorie van toelichting van UItge-
gaan, dat de Kamer in haar groote meerderheid
de inlichtingen, gegeven naar aanleiding van de
interpellatie-Drop op 7 April j.l., voldoende
achtte. Pijnlijk verrast zullen dan, ook naar mijn
.rneening zoowel de minister als vele leden der
Kamer geweest zijn, toen ZIJ. reeds ~p<?edIgdaar-
na -bemerkten, dat de puhlieke opmie het met
-de conclusie der Kamer niet eens was.

Critiek.

. Natuurlijk kan niemand, ~n dus ook een mi-
nister niet iedereen bevredigen. Wanneer dus,
ook na de inlichtingen van den minister in deze
zaak de critiek niet ophield in een dagblad,
waal~van we nu eenmaal gewend zijn, dat het
critiseert om te critlseeren, dan was dat op zich

r zelf niet iets bijzonders of verontrustends, ~f.aar
daarbij bleef het, helaas, met. Er kwam cnttek,
heel wat critiek los ook bij andere organen dan
die der beroepsontevredenen. Ook volkomen
rustige organen der publieke opinie van zeer
uiteenloopende richting bleken van oordeel, dat
de zaak-Oss met de interpellatie-Drop niet uit
kon zijn. .

Ophelderin.g noodig.
De eisch, dat deze zaak opnieuw in behande-

ling moet komen, doet de vraag rijzen, waarom
deze zaak niet als afgehandeld mag worden be-
schouwd en alsnog nadere opheldering noodig
heeft.

Uit de rede van den niinister van Justitie
blijkd: dat deze zich persoonlijk dag aan dag op
de hoogte -heeft gesteld van de binnenkomende
rapporten en verhalen over hetgeen te Oss ge-
schiedde, dat hij op grond van die rapporten en
verbalen zijn meerring heeft gevormd en zjjn
maatregelen ,Aceft genomen en dat, Jri.i. aan de

hand daarvan op 7 April zijn inlichtingen aan
de Kamer heeft verstrekt. -
Als desniettemin bij vele leden der Kamer nog

vragen zijn gerezen en de meening heeft post-
gevat, dat niet alle feiten geacht mogen worden
vast te staan, dan blijken de inlichtingen van
den minister niet bevredigend te zijn geweest.
Hadden deze wel een blijvende bevrediging ge-
schonken, dan ware er thans geen aanleiding
om de noodzakelijkheid te uiten, dat over de
onderwerpelijke zaak het volle Iicht komt te
schijnen, Dit had de minister dan op 7 April' al
moeten ontsteken. Dat dit niet geschied is,
juist- na zijn persoonlijke bestudeering van -de
dossiers, rapporten en verbalen, dwingt tot de
oplossing, dat dit -licht thans door anderen ont-
stoken dient te worden.

Naar mijn meening is de gevolgtrekking ge-
wettigd, dat aan hen, die van oordeel zijn, dat
in de onderhavige zaak meer licht kome en vol-
ledige nadere ophelderingen verschaft worden.
dit Jicht en deze opheldering njet door dim mi-
nister van Justitie gebracht kunnen worden,
daar hij toch naar zijn beste weten licht op
deze zaak heeft geworpen in de vergadering van
de Kamer van 7 April j.I, en van hem niet ver-
wacht kan worden, dat hij nadere opheldering
kan verschaffen, nu hij uit eigen wetenschap
door bestudeering Van de hem geworden dos-
siers, verbalen en rapporten tot het vormen Van
zijn oordeel is gekomen.

Bovendien is net voorstel lot het houden van
een enquete nog .de -eenige weg, die voor de
Tweede Kamer openstaat om tot meer licht in
deze zaak door te dringen.

Ten stelligste moet ik ontkennen, dat deze
zaak op andere wijze dan door het doen van
een voorstel tot het houden van een par-
lementaire enquete opnieuw door de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal aan d~ prde
zou kunnen zijn gesteld.

Hen, die van méening -zijn, dat door een of
,meel: .leden. der. ~~ .hr4~,jj~]ijlr.,petzj



ring uitspraken over de sensatie, waar-
mede deze geheele aangelegenheid om-
sponnen is geworden dan vinden zij mij
aan hunne zijde, ik doelde daarop reeds in
mijn. toelichting op het voorstel. Inderdaad
wordt de demoeratie niet gediend door het
vergiftigen van de publieke opinie, daaren-
tegen wordt zij gediend door het oefenen
van gezonde critiek, Maar juist omdat ik
het aldus zie kan ik niet toegeven, dat mijn
enquête-voorstel met degenen, die voor de
gemaakte sensatie aansprakelijk zijn, mee-
werkt om het vooral in deze tijden zoo noo-
dige vertrouwen in de regeering te onder-
mijnen.

mondeling, scherp geformuleerde vragen om-
treut bepaalde punten zouden kunnen zijn ge-
steld, moge ik in de eerste plaats verwijzen naar
hel begin van de redevoering van den minister
van Justitie op 7 April j.l. in de Tweede Kamer
gehouden bij de behandeling van de interpella-
tie-Drop, waarin de minister zelf verklaart: "Ik
was natuurlijk niet zoo naïef om te meenen, dat
opheldering mogelijk zou zijn alleen door mid-
del van een communiqué via den regeerings-
persdienslof door wisseling van schriftelijke
vragen en antwoorden".

Een nieuwe weg.
Inderdaad is gebleken dat deze zaak niet door

wisseling van schriftelijke vragen en antwoor-
den tot. opheldering is gekomen en, ik voeg
hieraan toe zelfs ook niet door het houden van
een interpellatie.
Maar ik ga verder en wijs er op, dat beide

door sommige leden aangegeven wegen: op-
nieuw vragen stellen of een tweede interpella-
tie, voor de Kamer onbegaanbaar zijn.

Na de afhandeling van de Interpellatie-
Drop was het volgens het ongeschreven
recht onmogelijk om opnieuween interpel-
latie aan te. vragen over hetzelfde onder-
werp,

Ik veroenig mij met de leden, die van meening
zijn, dat de marechaussee geen zelfstandige
macht is, die op eigen gelegenheid kan hande-
len, en dat zij in elk. opzicht onderworpen is
aan de bevelen der regeering, De vraag, wie
bevoegd is bevelen namens de regeeriug te ge-
ven, kan bij de enquête en het voorstel daartoe
beter buiten bespreking blijven. Het antwoord
op de vraag, of hel vertrouwen van ons volk in
den. rechtsstaat te recht bij zeer velen in den
Jande geschokt zou zijn, indien handelingen van
de marechaussee als die, welke de minister ge-
weigerd heeft met zi.in verantwoordelijkheid. te
dekken, zonder meer getolereerd zouden zijn
geworden, durf ik in dit stadium niet te geven,
daarvoor blijf ik eerst een volledig onderzoek
naar den toestand op politioneel gebied te Oss
noodzakelijk achten.

De enquête.

Er blijft dus geen andere weg voor de Kamer
over om het gewenschte licht over de politie-
toestanden te Oss te verspretdan en de openbare
meerring op dit punt gerust te stellen dan hat
aanvaarden van mijn voorstel. tot het houden
van .een enquête.' .
Naar aanleiding van de in het voorloopig

. verslag i5emaakte opmerkingen ben ik bereid de
omschrijving van de taak der enquête-commissie
te wijzigen. Het onderzoek naar de bevoegdheid
van den minister vervalt, evenals dat naar alles
.wat zweemt naar een onderzoek over het be-
leid des ministers, aangezien dit slechts door de

Kamér zelf beoordeeld
kan worden, daar een
minister immers vol-
gens de wet van 5 Aug.
1850 door cell enquête-
commissie niet eens
ondervraagd kan wor-

den, Daarentegen
wordt het onderzoek
naar de feiten zooda-
nig uitgebreid, dat,
om het kort uit te
drukken, de geheele
toestand op politieel
gebied. te Oss voor-

M, W. C. Wendelaar werp van onderzoek
zal zijn.

Motieven.
Wat het bezwaar van verscheidene leden be-

treft tegen het feit, dat het onderhavige voor-
stel slechts door een lid is ingediend, een be-
zwaar, waarbij verschillende andere leden zich
hebben aangesloten, moge ik heginnen met mij
te vereentgen met hetgeen sommige andere le-
den ter verdediging daarvan hebben aange-
voerd. Inderdaad heb ik mijnerzijds alles willen
vermijden, wat aan deze zaak een politiek ka-
rakter kon geven: ik heb dan ook niet alleer
geen samenwerking gezocht met de vertegen
woordigers van andere partijen, maar evenmi
de andere vertegenwoordigers van eigen r-ich
ting tot medewerking aangezocht. Ik blijf (Ia:
ook van meaning, dat dit voorstel op zijn zake
Iiike merites moet worden beoordeeld, zooal
ook alleen zakelijke motieven mij hebben be
wogen tot het indienen 'van dit voorstel. Ee
rustige overweging van de door den ministe
verstrekte en uit andere bronnen ter beschik
king staande gegevens gaf mij de overtuigin,
dat deze zaak niet als afgedaan beschouwd ko (l

worden en dat een parlementaire enquête (}?Jo
eenige weg was om voUedige klaarheid te vel
schaffen.

Twee feiten.
Dat de mogelijkheld zou hebben bestaan, d~

zulk een voorstel zou kunnen zijIlC îngédien.
door vertègcnwoordigers van vele, waarende
ook alle groote, fracties, meen ik voorts oJ
goede gronden te mogen betwijfelen.

Daartoe had ik te meer aanleiding, nu sedert
het afdeeliugsonder zoek reeds weder tweenieu-
we feiten bekend geworden zijn, welke de 00'-
~eruS'lhejd over de verhoudingen te Oss hebben
doen toenemen.

Nadere nota
Ik bedoel vooreerst het ibesluit van' den KrUgs-

raad om den wachtmeester der marechaussee, Of er voor de \regeering aanleiding heeft be
destijds te Oss, die verdacht werd van zeden- staan een nota aan de Kamer te -zenden, waa
mlsdrûven, onmiddellijk. uit de voocloopige ik niet te heonrdcelen. Indien de regeertng OJ

grond van wat zij nader had vernomen -tot ee:
hechtenis te ontslaan. Het zal wel meer gebeu- gewijzigd inzicht. zou zijn gekomen, zou ziel
"ren, dat een verdachte uit de voorloopige hech- .dat in den een of anderen nieuwen maatrage
tenis wordt ontslagen, maar wanneer 'n Krijgs- h~bb~n kunnen uiten. Nu zoodanige maatrage

d d " 1 t d h . e met IS getroffen, mag men aannemen, dat dl
raa ezen wac .1tmeeser. e~. ~arec aus~.e regeering haar inzicht niet gewijzigd heeft
reeds voor de uitspraak III vrijheid stelt, riist maar dan lijkt mij voor een nadere nota geel

. <l:oohde vraag of het vooronderzoek wel met de plaats. .
.noodisre onbevangenheid is gevoerd. . . ~oe. het zij, sedert 25A April, den datum val
." ... 1 indiening van mun enquete-voorstel, kon de re
En het tweede felt IS, dat er te Oss vo gens geering bezwaarlijk meer met een nota bij dl

een bericht in het Algemeen Handelsblad van Kamer komen, zonder in conflict te geraket
Vrijdag 10 Juni j.I. een onderzoek is ingesteld met goede parlementaire gebruiken.
naar aanleiding van de beschuldiging tegen 'n
wachtmeester der marechaussee, destijds even-
.eens te Oss, als zou hij. een inwoner van.
Berghem zoodanig hebben geslagen, dat hij
daags daarna aan de gevolgen is overleden.

Volgens dat dagbladbericht zouden sommige
door de gemcentêpolitie gehoorde getuigen hun
vorklat-ingen niet alleen hebben herroepen,
maar hebben medegedeeld, dat zij die ~erkla-
ringen onder pressie zouden hebben afgelegd.
Zonder mij al dadelijk een oordeel te vormen
over den inhoud van dit bericht, meen ik toch
te mogen zeggen, dat ieder die wed, dat de

, verhoudingen tussohen gemeentepolitie. en ma-
. rcchaussee te Oss niet zijn, althans tot voor I

kort niet waren, zooals ze behoor-en te zijn,
toch ook omtrent dit bericht nadere inlichtin-
gen gewenscht zal achten.

Dat van hel instituut der parlementaire ellr
quête gedurende vijftig jaren geen gebruik is
gemaakt, .kan naar mijn meening niet als ·een
vcroordeeling van dit in·stÜuut worden aange-
voerd.

Indien men zou meenen dat van bet enquête-
recht slechts moet worden gebruik gemaakt,
wanneer bepaalde toestanden moeten worden
.onderzocht en niet wanneer hef tegen bepaalde.
!personen, met name betreffende handelingen
van ministers, is gericht, dan moet ik daartegen
opmerken, dat de <JOOl' mij voorgestelde enquête
inderdaad aan dezen eisch voldoet. Na mijn in
hel voorstel aangebrachte wijziging kan er zelfs
.geen twijfel meer bestaan ten aanzien van de
vraag of de voorgestelde enquête iets anders
zal betreffen dan feiten. Het complex van deze
feiten levert, ook blijkens hetgeen de minister
in antwoord op de interpellatie-Drop heeft me-
degedeeld, een toestand op, welke bij de brigade
Oss der Koninklijke Marechaussee aanwezig
was en aanleiding heeft gegeven tot de minis-
terieele opdracht tot het ontnemen van opspo-
ringsbevoegdheid aan deze brigade. Voor de
veronderstelling, dat de enquête gericht zou zijn
tegen den minister, was reeds blijkens de dui-
delijke woordender memorie van toelichting te
dezen aanzien geen enkele redelijke grond aan
.te voeren.·

Bangende strafzaken.

Een aantal leden hebben er op gewezen, dat
zoowel in de strafzaak wegens smaadschrift te-
gen een schrijver in het Nationale Dagblad als
in de voor hel ambtenarengerecht aanhangige
zaken der onderofficieren, die tot de brigade-
Oss der Koninklijke Marechaussee behoorden,
ongetwijfeld veel licht zal worden ontstoken.
Zij achten daarnaast het instellen eener parle-
mentaire enquête niet wenschelijk. Ten aanzien
van eerstgenoemde zaak deel ik .de verwachting
van deze leden niet.
Meer licht zal de behandeling van de zaken

voor het ambtenarcngerecht :kunnen brengen,
Ofschoon ik dus aan hel hieraan ontleende ar-
gument eenige waarde niet kan ontzeggen, meen
Ik toch, dat ook deze behandeling slechts een
beperkt licht zalontsteken.

Wanneer verscheidene leden hun aïkeu-
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DE ZAA,K OS,S
te Maastricht, jhr. G. A· Bowier, kapitein-
districtscommandant Kon. Mar. Nijmegen, mr.
B. v. d. Burg, subst.-officier van Justitie bij
de arr. Rechtbank te Den Bosch, dr. L. W.
Kleinen Hammans, rechter aan de arr.-recht-
bank te Den Bosch, dr. L. Stolz, arts te Oss,
ir. M. M. van Hengel te Oss, zoomede het
geheele personeel van de brigade Oss, bestaan-
de uit 10 man. Het gerecht wordt gepresideerd
door mr. H. van Haeringen-

Voor het ambtenarengerecht
Bij de behandeling van de zaak Oss Donder-

dag voor het ambtenarengerecht zullen de
volgende getuigen worden gehoord: l,tolonel J.
van Selm, inspecteur van den Kon. Mare-
chaussee te 's-Gravenhage, A. P. H. Boelaard,
oud-divisiecommandant van de Kon. Mare-
chaussee, thans te Rotterdam, H. G. van Ever-
dingen, majoor-divisiecommandant Kon. Mar.



DE OSSCHE KWESTIE"
Op 7 Juni j.l. zijn deJeden der oude ma-

rechaussee-brigade weder in Oss geweest in
verband met het onderzoek naar de tegen
hen ingebrachte besohuldigingen.
Het "Alg. Handb." wist er in zijn ochtend-

blad van 10 dezer over te berichten, dat het
onderzoek toen had geloopen over een onge-
luk in den nacht van 31 Januari op 1 Fe-
bruari een landbouwer uit Berghem overko-
men, tengevolge waarvan deze is overleden.
Volgens sommigeer beweringen zou hier n.l,
van geen on.geluk sprake zijn geweest, doch
zou de man zijn gestorven tengevolge van
mishandeling door een wachtmeester der
marechaussee. De gemeentepolitie in
Oss, aldus het blad, had eenigen tijd geleden
in deze' beweringen aanleiding gevonden een
riader onderzoek in te stellen et! daartoe
verscheidene inwoners van Oss en Bergthem
verhoord, waarbij bezwarende verklaringen
ten opzichte van den wachtmeester werden
afgelegd. Als gevolg hiervan stelden nu
hoogere autoriteiten der marechaussee op 7
Juni in Oss op hun beurt een onderzoek in,
waaromtrent het blad berichtte:
"De officieren hebben zoowel deze mannen

(de oude Ossche brigade) als de door de ge-
meentepolitie gehool'de getuigen aan een
verhoor onderworpen. Ofschoon omtrent het
resultaat van dit onderzoek geen mededee-
lingen zijn gedaan, vernemen wij van be-
trouwbare zijde, dat sommige door de ge-
meentepolitie gehoorde getuigen de verkla-
ringen zouden hebben herroepen en hebben
medegedeeld, dat zij hun getuigenis onder
pressie hebben afgelegd"

In zijn memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer, verwees de heer Wendelaar '
ook naar dit bericht. Echter uit Oss meldt
men ons thans met de grootste stelligheid,'
dat het absoluut onjuist is. Behalve de leden
der oude Ossche brigade, zoo schrijft men
ons, zijn bij het onderzoek van 7 Juni alleen
een arbeider en een landbouwer verhoord,
die beiden bij de gemeentepolitie een klacht
wegens mishandeling hebben ingediend tegen
de marechaussees. en hun vroegere verkla-
ringen hebben gehandhaafd zonder er iets
van terug te trekken.
Over de zaak van den verongelukten land-

bouwer uit Ber,ghem is toen echter niemand
gehoord. Deze zaak is nog steeds in onder-
zoek bij de justitie te 's Hertogenbosch, waar
reeds verscheidene personen verhoord zijn.



VERGADERING TWEEDE,
KAMER.

Het enquête-voorstel van
den heer Wendelaar.

De heer De Geer tegen een
enquête.

Na tien minuten wordt de vergadering te
1.35 uur heropend.
De heer DE GEER (C.H.) zal het voorstel

niet politiek doch volkomen zakelijk be-
schouwen. De enquête is hier niet op haar
plaats. Spr. gaat de gevallen na, waarom-
trent enquêtes werden aangevraagd. Het
lange vacuum is op zichzelf geen bezwaar
tegen een nieuwe enquête. Spr. bespreekt de
staatsrechtelijke vormen van enquêtes. Hier
is een enquête be~oeld om de juistheid van I
het regeeringsbeleitl te toetsen. Alvorens tot
zulk soort enquête te besluiten moet blijken
dat ze noodig is. Doch in een geval als lit,
is een weg mogelijk, zooals hier bijna dage-
lijks wordt gevolgd, o.m. door begrootings-
debat en door gebruik maken van het recht
van interpellatie. In andere landen kan veel
onrecht gebeuren vooral als daàr geen vrije
pers boven staat. Waarom is de gewone weg,
om hier licht te verschaffen, een andere? In
den "Nacht van Staal" bijv. werd de minis-
ter aan een cross-examination in den derden
graad onderworpen. Ter staving van zijn
meening beroept spr. zich o.m. op prof. Buys.
Bovendien beschikt de regeering beter over
de gegevens dan het publiek ook bij onder-
zoek. Wanneer een door de regeering gege-
ven opheldering de Kamer niet kan bevre-
digen, kan zij dit in een motie uitspreken,
zooals cok wel is voorgekomen. Gewoonlijk
echter verwierp de Kamer zulk een motie
van wantrouwen.
Er is over de marechaussee te Oss een in-

terpèllatie gehouden. Terecht of ten onrechte
toonde de Kamer zich bevredigd. De minister
is toen op geen vraag het antwoord schul-
dig gebleven. .
De Kamer moet het gesprek met den mi-

nuister voortzetten, alvorens zich tot het pu-
bliek te wertden.
Op dit moment is daarom een enquête. e:-I?-

ongerijmdheid. Eerst roepe m~n den mmis-
ter opnieuw ter, verantwoordmg, alvorens
zich. achter diens "rug om tot artdere te~we .'
den Spr. is van oordeel dat een nieuwe Inter-e
pella tie behoort te volgen en liefst terstond.
De voorsteller der enquête zou daartoe het
initiatief kunnen nemen. Spr. hoopt dat de
voorsteller zijn meening zal herzien.

Ook zou een nota van den minister op ver-
zoek der Kamer kunnen dienen, met als g~-
volg een uitvoerig debat der Kamer. fht
heeft het nadeel, dat de Kamer de zaak niet
meer voor het' reces kan behandelen. Daar-
om geeft spr. de voorkeur aan een nieuwe
interpellatie. .
Tegen een enquête heeft spr. dus wel pru;t-

cipieel bezwaar. Geen dag langer dan noodig
is, dure echter de al dan niet gerechtvaar-
digde twijfel voort.

Albarda geeft voorkeur aan
nieuwe nota van den Minister.

De heel' ALBARDA (S.D.) zegt, dat bij
velen de vrees bestaat, dat de beginselen van
een rechtsstaat niet in alle opzichten zijn
hoog gehouden. Het onbevredigend resultaat
der Interpellatie is, dat de antwoorden van
den minister niet onmiddellijk werden ge-
analyseerd.

c(De vergadering duurt voort.)

"Roomsch-katholieke terreur".
De "Groene" acht de protesten tegen het

optreden van katholieken (en anderen red.
Msb.) tegen de tentoonstelling van den N.
Malthusiaanschen Bond te Hoorn gerecht-
vaardigd, maar vervolgt:

De vraag is slechts, of het den protes-
teerenden bladen te doen is om een ronde
en openlijke verdediging van het recht van
vereeniging en vergadering. Hadd.en zij I
een even" hoogen toon aangeslagen. wan- I
neer bijv. een socialistische vergadering
verstoord was? Of hebben zij slechts een
stok opgenomen om den katholieken hond
te slaan? Wanneer dat inderdaad het ge- e
val is - en de wijze waarop in somm fge
kranten de Oss-sche affaire behandeld is,
wijst in dezelfde richting -, dan kunnen
wij het slechts betreuren dat een gedeelte
van de oppositie tegen het huidige kabi-
net de publieke zaak meen te dienen door
het aanwakkeren van anti-papistische ge-!
veelens.
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De hrigade-Oss voor het
ambtenarengerecht,

GETUIGEN EN DESKUNDIGEN.

Door de klagers, personeel van de vroegere
brigade Oss der Koninklijke Marechaussee, zul-
len voor het Ambtenarengerecht te 's-Graven-
hage, gebouw Casuarisstraat, Donderdag 23
Juni te 'beginnen vs morgens tien uur, als ge-
tuigen of deskundigen in de diverse zaken wor-
den voorgebracht: J. van Selms, kolonel-inspec-
teur der Kon. Marechaussee te 's-Gravenhage;
A. P. H. Boellaard, oud-divisie-commandant der
Kon. Marechaussee te Maastricht, thans te Rot-
terdam; H. G. van Everdingen .maioor-divisie-
commandant Kon.' Marechaussee te Maastricht;
[hr. G. A. Bowier, kapitein-districl-commandant
Kon. Marechaussee, Nijmegen; mr. B. v. d.
Burg, subst. officier van Justitie bij de arren-
dissernentsrechfbank te 's-Hertogenbosch ; mr.
A. W. Kleinen Hammans, rechter arrondisse-
mentsrechtbank 'te 's-Hertogenboscih; dr, 1..
Stoltz, arts te Oss; ir. M. M. van Hengel te Oss,
zoomede het gansche personeel der brigade
Oss der Kon. Marechaussee, totaal tien man.

De behandeling zal plaats hebben, aldus de
Tel., op twee punten: 1 Het ontnemen van de
opsporingsbevoegdheid van de marechaussee,
welke klacht gericht is tegen minister Gose-
ling; 2 Verplaatsing van de brigade Oss, welke
klacht om, formeele re,denen, .gerich,t, moet zijnij \
tegen den inspecteur der Kon. Marechaussee,
kolonel van Selms, Deze zal dus zijn eigen zaak
moeten verdedigen en tevens als getuige moeten
worden gehoord.
Voorzitter van het ambtenarengerecht is mr.

H. van Hàeringeu; leden kapitein mr. Schuite-
maker, oudgeneraal-majoor Zeeman, mr. Schol-I ten, referendaris Raad van State; mr. Donders
advocaat-procureur te Leidep.
. De zaal en het geborw aan de Casuarisstraat
Iis klein, zoodat men speciale maatregelen zal
Imoeten nemen, in verband met de publieke be-
langstelling. D-e zaak is n.l, openbaar, maar op
verzoek van een der, partijen kunnen bepaalde
:gedeelten met gesloten deuren worden behan-
deld, tenzij het gerecht dit weigert,

t1- 01- If.58
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Rost uit de
Kamer aezet

"Hedenmiddag. to~.. ..et en-
quête-voorstel-Wendelaar aan
de orde werd gesteld en Rost
van Tonningen als eerste spre-
ker over deze kwestie het
woord wilde voeren. werd de
vergadering reeds na een kwar-
tier onder applaus van de R.K.
en A.R. fractie geschorst. Rost
van Tonningen het woord ont-
nomen en voor een maand van
het biiwonen der zitting uitge.
sl~ten. De voorzitter schorste
de vergadering en liet alle tri·
bunés ontruimen.
Rost van Tonningen werd het woord ont-

, nomen, toen hij protesteerde tegen het feit, dat
i de commissie van rapporteurs over dit en-
quête-voorstel wel alle argumenten had opge-
nomen, welke den mintster zouden kunnen
ontlasten, maar de door Rost van Tonningen
geuite zware beschuldigingen heeft weggela-
ten. Onder aanhoudend geklop van den voor-
zitter protesteerde Rost van Tonningen op zeer
scherpe wijze, dat hem het woord werd ont-
nomen.

Onder groot rumoer verliet
hii het spreekgestoele en riep.
luide. dat hii het een Jezuïten·

\

methode vond, een inquisitie-
staat waardig. .
Wii komen morgen uitvoerig

op dit voorval terug.
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INCIDENT IN TWEEDE KAMER
Den heer Rost van Tormingen voor

dag het recht ontzegd de ver-
gadering bij te wonen

Op pag. 4 geeft het uitsluitend argumenten
weer, die den minister kunnen ontlasten. De
commissie van rapporteurs heeft echter opzet-
telijk de door mij schriftelijk overhandigde,
Zware beschuldigingen tegen den minister
weggelaten. Ik zeg opzettelijk, omdat ik bij
voorbaat in de afdeelingen tegen de weglatin-
gen protesteerde".

Op dit oogenblik hamerde de voorzitter, die
gedurende het voorafgaande gedeelte der rede,
den spreker reeds meermalen met hamersla-
gen tot de orde had geroepen en zeide: "I k
kan dit niet verder toelaten. U kunt z66 niet
doorgaan, ik ontneem u het woord".

De heer Rost van Tonningen antwoordde

Ihierop: "Dit kunt u niet doen, want ik con-
stateer slechts feiten."

I De voorzitter ontnam ten tweeden male den
spreker het woord. Hetgeen de heer Rost van
Tonningen, die zeer toornig was, verder zeide,
werd overstemd door het gehamer van den
voorzitter en een kort applaus van een deel der
Kamer.

De voorzitter deelde daarop mede, dat hij I
den heer Rost van 'I'onningen voor vandaag I

het recht ontzegde de vergadering der Kamer
bij te wonen.

Deze verliet daarop de zaal, den voorzitter
toeroepend: "Dat zijn inquisitie-methoden!"

De vergaderlng werd daarna 10 minuten ge-
schorst.

-BEHANDELING VAN
ENQU~TE-VOORSTEL

OVER OSS

Bij de behandeling van het enquête-
voorstel-Wendelaar inzake de kwestie
van de marechaussee in Oss, heeft zich
hedenmiddag een incident voorgedaan.

Eerste spreker over dit onderwerp
was de heer Ros t van Ton n i n-
gen (N.S.B.), die in heftige bewoor-
dingen het beleid van de Kamer en den
minister afkeurde.

Herhaalde malen bracht zijn weinig
parlementaire woordkeuze hem in
conflict met den voorzitter, die hem ten
slotte dreigde het woord te ontnemen.
Toen hij gekomen was aan de

passage, waarin hij de commissie :van
rapporteurs beschuldigde, zijn beschul-
.digingen aan den minister van Justitie
te hebben weggelaten, heeft de voor..
zttter, mr. Van Schaick hem het woord
ontnomen en hem voor één dag het
reent ontzegd de vergaderingen der
Kamer bij te wonen.
De heer Rost van Tonningen ontstak

hierover in toorn en verliet de zaal,
onder het geroep: "Inquisitie".
Een deel der Kamer applaudiseerde

bij de beslissing van den voorzitter.

Ter aanvulling van het bovenstaande laten
wij de tekst volgen van de laatste passage
van de rede van den heer Rost van Tonningen,
tot aan het punt, waarop de voorzitter hem
het woord ontnam:

"De ovedracht van de enquete naar het ge:
iheele politieele gebied te Oss, onder weglating
Van de vaststelling der wederrechtelïke han-
tieling vaï'l aen minister, d.w.z. van e moge-
lijkheid zijner strafrechtelijke vervolging
voor den Hoogen Raad der Nederlanden is in
overeenstemmtng met de tactiek van den
minister om de aandacht af te leiden van den
werkelijk schuldige en om de marechaussee
voor haar nauwe plichtsbetrachting te be-
straffen.
In overeenstemming met deze verdoezelings-

taktiek is 'ook het voorloopig verslag opge-
maakt door de vijf heeren, die -de commissie
uitmaken en wier namen ik boven heb ge-
noemd.

Het voorloopig verslag van de Kamer is een
bandige verdediging van het beleid van den 1
minister.

,,
een



Incident in de
Tweede I(amer.
Bij behandeling van het enquête-

uoorstel-Wendelaar inzake
Oss.

De heer Rost van Tonningen
voor een dag geschorst.

BIJ de behandeling door de Tweede
. Kamer van 't enquête-voorstel-
Wendelaar inzake de kwestie van de
marechaussee in Oss, heeft zich heden-
middag een incident voorgedaan.
Eerste spreker over dit onderwerp

was de heer Rost van Tormingen
(N.S·B.), die in heftige bewoordingen
het beleid van de Kamer en den
minister afkeurde. Toen hij de com-
missie van rapporteurs verweet, zijn
beschuldigingen aan den minister van
Justitie te hebben weggelaten, heeft
de voorzitter, mr. Van Schaik, hem
het woord ontnomen en hem voor
een dag het recht ontzegd de verga-
deringen der' Kamer bij te wonen.
De heer Rost van Tonningen ontstak

hierover in toorn en verliet de zaal,
onder het geroep: "inquisitie".

Wij laten hier den tekst volgen van de
laatste passage van de rede van den heer
Rost van 'ronningen, tot aan het punt, waar-
. op de voorzitter nern het woord ontnam:

"De overdracht van de enquête naar het
geheele politieele :gebied te Oss, 'Onder weg-
lating van de vaststerling der wederrechte-
lijke handeling van den minister, d.wz. van
de mogelijkheid zijner strafrechtelijke ver-
volging voor den rioogen Raad der Neder-
lanuen, is in overeenstemming met de tac-
tiek van den minister om de aandacht af
te leiden, van den werkelijk schuldige en
om de marechaussee voor haar nauwe
plichtsbetrachting te bestraffen.
In overeenstemming met deze verdoeze-

lingstaktiek is ook het voorloopig verslag
opgemaakt door de vijf heeren, die de com-
missie uitmaken en wier namen ik boven
heb genoemd.
Het voordoopig verslag van de Kamer is

een handige verdediging van het beleid van
den minister.

Op pag. 4 geeft het uitsluitend argumen-
ten weer, die den minister kunnen ontlasten.

I De commisie van rapporteurs heeft echter
opzettelijk de door mIJ schriftelijk overhan-
digde, zware beschuldrgingerr tegen den mi-
nister weggelaten. Ik zeg opzettelijk, omdat
ik bij voorbaat in de ard:eelingen tegen de
weglatingen protesteerde".

Op dit oogenblik hamerde de voorzitter,
die gedurende ll'(:t veoFatgaande öe~ t
der rede den spreker reeds meermalen met
hamerslagen tot de orde had geroepen en
zeide: "Ik kan dit niet verder toelaten. U
kunt zóó niet doorgaan, ik ontneem u het
woord". .
De heer Rost van Tonningen antwoordde

hierop: "Dit kunt u niet doen, want ik con-
:rtateer slechts fe iten".
De voorzitter ontnam ten tweeden male

den spreker het woord. Hetgeen de heer
Rost van Tonningen, die zeer toorrug was,
verder zeide, werd overstemd door het ge-
hamer van den voorzitter en een kort ap-
plaus van een deel der Kamer.
De voorzitter deelde daarop mede, dat hij

den heer Rost van Tormingen voor vandaag
het recht ontzegde de vergadering der Ka-
mer bij te wonen.
Deze verliet daarop de zaal, den voorzit-

ter toeroepend: "dat zijn inquisrtie-
methoden".
De vergadering werd daarna 10 minuten

geschorst.
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Ambtenarengerecht
instelling

dit college, dat door .Üss
in het middelpunt van, de

belangstelling
I

Hoe de

(Van onzen parlementairen
redacteur) .

DE zaak-Oss heeft, begrijpelijk, in
bijzondere mate de aandacht ge-

vestigd op· en belangstelling ge-
vraagd voor het A m b ten a I' e n-
gel' e c h t. Welke is de positie van
het college, waarop de wachtmeesters
der voormalige brigade Oss een be-
roep hebben gedaan in verband met
het hun ontnemen van de opspo-
ringsbevoegdheid door den minister
van Justitie?
De Ambtenarengerechten en de Centrale

Raad van Beroep in ambtenarenzaken be-
rusten op de Am b ten are n w e t-1929, een
regeling welke, na geruirnen tijd van moei-
zame voorbereiding, waartoe de eerste groote
stap gedaan is door de benoeming in 1917 van
de Staatscommissie-Dresselhuys, tot stand is
gekomen.
Het op haar arbeid berustende wetsontwerp

van minister Heemskerk, op 10 Januarj 1920
ingediend, is echter nooit in behandeling ge-
komen en in 1926 gaf minister Donner niet
onduidelijk te kennen, dat aan handhaving er
van niet te denken viel. De economische en
politieke omstandigheden waren sedert 1920
belangrijk gewijzigd en minister Donner kwam
dan ook in 1928 met een minder kostbaar en
minder centraliseerend ontwerp tot regeling
van den rechtstoestand van ambtenaren. Na-
dat nog tal van wijzigingen waren aangebracht,
zoowel door den minister als bij amendement,
is het antwerp-Donner als "Vet van 12 Decem-
ber 1929 in Staatsblad 530 opgenomen. De
Militaire-Ambtenarenwet, welke slechts enkele
afwijkingen kent, dateert van 1931.
Wïj zullen ons er thans niet in verdienen

'wie als ambtenaar in den zin der wet w~rdt
beschouwd, welk overheidspersoneel buiten de
wet valt, noch een overzicht geven van het
materieele ambtenarenrecht. De bedoeling is
slechts, aan den vooravond van de behande-

I ling van de .zaak-Oss, welke toevalligerwijs
aansluit bij de parlementaire discussie over

I het enquêtevocrstel-Wendelaar, iets te vertel-
len van den ree hts g a n g van gedingen in
ambtenarenzaken in het algemeen om ten
slotte te wijzen op de militaire afwijkingen.

Eenvoudige rechtsgang.

ZOO'N geding vaal' een Ambtenarengerecht
is nogal eenvoudig; het begint. met een

klacht, waarin omschreven wordt de hands-
ling, het besluit of de weigering van overheids-
zijde, waarover geklaagd wordt, welke klacht,
I nauwkeurig omschreven, schriftelijk moet

spireeren door de organisatie, welke reeds be-
stond in de Raden val) Beroep voor de Ongeval-

'\ lenverzekel'ing en in den Centralen Raad van
Beroep. Deze, door de Beroepswet geschapen
gerechten, bewogen zich reeds op publiekrcch-
telijk terrein, met name de Centrale Raad,
wellee reeds bij verscheidene wetten met de
beslissing van pensioenkwesties was belast.
Aan den Centralen Raad van Beroep kon een-
voudig de rechtspraak in hooger of eenig be-
roep worden opgedragen. Ten aanzien van de
in eerste instantie oordeelende colleges, moest
de oplossing wel ingewikkelder zijn.
De bestaande Raden van Beroep (0.) recru-

teeren immers hun leden uit de kringen van
werkgevers en werknemers en konden dus
niet zonder meel' als ambtenarengerecht dierist
doen. Ten aanzien van het beroepspersoneel
- voorzitter, griffier, beëedigde klerken en
verder griffiepersoneel - is de samenstelling
Van een Ambtenarengerecht dus identiek aan
die van den overeenkomstigen Raad van Bo-
roep (0.); voor de bijzitters, telkens vier in
aantal, plaatst de minister van Justitie de leden

worden ingediend. De wederpartij kan naar op een lijst, waarvan zi] dan voor iedere zaak
aanleiding hiervan een contramemorie indie- bij toerbeurt worden aangewezen.
nen, gelijk minister Goseling in deze zaak dan Vrouwen zijn ook benoembaar, doch niet
ook heeft gedaan. benoembaar is o.m. h,ij of zij, die deel uitmaakt
Op grond van deze beide geschriften wordt van het bestuur of in dienst is van een ver-

dan het voorbereidend onderzoek gehouden, eeniging van ambtenaren.
strekkende tot verzameling van het bewijs- L
materiaal, dat ter terechtzitting te berde zal edenlijst.
worden gebracht, waarna het onderzoek vol- ZOO'N led e n I ij st van een ambtenaren-
tooid wordt met de behandeling ter zitting, O"erecht geldt telkens voor zes kalender-
waarbij, met een enkele beperking, het bewijs jaren" en wordt dan door den minister van
in het openbaar geleverd dient te worden. Justitie vastgesteld vóór 1 Januari. Iedere lijst
Anders dan gewone procedures, is het ge- bevat als regel twintig namen, behoudens de

ding in ambtenarenzaken weinig kostbaar. hlogelijkheid van verhooging of verlaging van
dit aantal in verband met den omvang der

Zonder tusschenkomst van een deurwaarder Werkzaamheden van een bepaald gerecht. De
treden partijen in persoon of bij gemachtigde leden worden beëedigd. Het onpartijdig staan
op, waarbij rechtsbijstand van een advocaat- der leden is door tal van waarborgen omgeven.
procureur niet verplicht is. Van hooge griffie- De ambtenarengerechten hebben, bij den ge-
rechten is evenmin sprake en de ambtenaar, kozen opzet dezelfde standplaats en hetzelfde

rechtsgebied als de Raden van Beroep, be-
die geheel of gedeeltelijk in het gelijk is ge- doeld in art. 1 der Beroepswet. Er zijn er
steld, ontvangt de kosten, welke hij heeft moe- Zeven, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam,
ten maken, geheel of gedeeltelijk terug. De Arnhem, 's-Gravenhage, Groningen, 's-Her-
kosten van het eigenlijke onderzoek, dus ge-' togenbosch en Roermond, die echter in be-

d b i tl paalde gevallen ook buiten de standplaats zit-
maakt tot het opsporen .van e a jee ~:ve wa~r- tingen kunnen houden.
heid, komen voor rekening van het Rijk. Voorts Krachtens de Militaire-Ambtenarenwet-1931
zijn vrijwel alle stukken vrij van zegelrecht. welke ten dezen toepasselijk is, komen alle

hl i I i t a i I' e beroepszaken voor het Haagsche
Vrij bewijs. Ambtenarengerecht, dat dan twee l~ilitaire en

DE wet laat den rechter in al11btenarenza~.en twee. burgerlijke leden heeft. Ovel'lgens is de
zeheel vrij ten aanzien van het b e w lJ s, regelmg geheel dezelfde.

van de beoordeeling van schriftelijke en man- I (Nadruk verboden).
delinge bewijsmiddelen. Hij bezit een zeer rui-:
me bevoegdheid tot feitelijk onderzoek. De
voorzitter kan ambtshalve getuigen oproepen,
inlichtingen inwinnen bij administratieve orga-
nen, deskundig advies vragen en zoo meer.
Warè het trouwens anders, had de rechter niet
de bevoegdheid tot eigen feitelijk onderzoek,
dan zou de administratie door eenzijdige voor-
stelling van feiten, practisch bijna iedere
rechtsschennis kunnen dekken.
Is de procedure dus vrijgehouden van for-

malisme, zoodat b.v. zelfs rekening kan worden
aehouden met verldaringen van getuigen of
deskundigen, die gehoord zijn zonder. eed of
belofte te hebben afgelegd, ten aanzien van
de b e wij s v a e I' i n g is ook de ambtenaren-
rechter niet geheel vrij. Immers er kan ten
slotte slechts recht worden gedaan op stukken
welke voor partijen ter inzage hebben gelegen,
alsmede op hetgeen ter zitting ·te berde is ge-
bracht. Het bewijsmateriaal is derhalve onder-
worpen aan de contróle der partijen.
Tegen niet-ontvankelijk- of ongegrondverkla-

ring van een beroep staat ver zet open; van
de uiteindelijke beslissing van een Ambtenaren-
gerecht kan de klagende ambtenaar in hooger
beroep gaan bij den Centralen Raad van Be-
roep, te Utrecht gevestigd.

TOEN eenmaal was afgezien van aanwijzing
van den Raad van State tot ambtenaren-

rechter, heeft de regeerrng zich bij de voorbe-
reiding van dit deel ambtenarenrecht laten in-

•
IS van

staat ...



Heydekrug, een sinister oord
in Litauen.

~ Overal,l

KAUNAS, Jund - OSiS., de Nedertand-
sche bladen staan er v:dl van! Maar Oss
is een veillig en rechtschapen oord verge-

leken bij het Lbtausche Oss, dat Heydekr ug
heet en dat men wel tevergeers in een atdas

I 'z8>lzoeken, Heydekrug beteekent natuurlijk
"heidekroeg" , en de kroeg aan die barre kale
beide ligt in een uithoek van een land. dat op
zichzel]f reeds een uithoek van Oost-Europa
vormt: het ruige Lstauen, waar het landschap

I ornhuifd wordt door een lichte onnaspeurlijke
sfeer van melanch<Ylie,dlj'eook het karakter
der mensenen bepaalt, waar hier en daar
kunstmatige vreugde gepeurd wordt. uit een
roes van wodka, zang' en dans om met des te
, meer zelfkmeIrrling nooit vervulde ideal-en in
kleine bleeke levens, d~e in veel vruchteloos
droomen en Iijden ten neder gaan, weg be ban-
nen.

Zooals het. deugdzame Nederland zijn dage-
lijkschen rijwieldJiefsta:l kerut, zoo. verstoort
hier een andere ma:atsclhappelijke plaag' de rust
van net Licausche heideland ..Er gaat welhaast
.geen dag voorbij of el' wordt daar in het ge-
isoloeerde, van ame beschaving verstoken ach-
terland een boerengezin of een Joodsche klein-
handelaar uitgeroeid. Dat noopte de autoritei-
ten ertoe in dit sombere oord <lie justitie te
'centl'üsoee:reIll. En nóg tiert 'lie misdSJadl er
I .; -ÓrÓ,

<lie orde van den dag. Zulke zieke plekken in
een samenleving uit te snijden, veT'g't fn een
land als Ldtauen, waar staat en volk nog te
weinlig op elkaar zijn !ingesteld - kan het ook
anders na een pas twintigjarige onafhankelijk-
heid'! - voortoopig nog een Si8Y'Phusal'lbeid.

Het valt moeilijk ook iets goeds te zeggen
van het poovere armetierige Heydekrug met
zijn houten mtnäatuurwinkeldjes met een be-
scheiden doch kleverigen en vetten inventaris,
omzoemd door een heirleger van wespen en
vliegen, waarop nooit jacht wordt gemaakt.
Soms onderbreekt een verveloos 'houten kruis
van geweldige afmetingen de eentonigheid van
het weemoedige landschap en dan wordt men
ineens herinnerd aan de oude volkskunst vol
levendige eontrasten. wiskunstége ernamenten
en heidensche symbolen, die de Litauers als
het kosteltjk erfgoed van hun voorvaderen be-
sehouwen. Zulke ornamenteeringen naar oer-
oude motieven treft men een enkelen keer ook
aan op die boerenstulpjes. die onder een groot I
stroodak schuilgaan, waarop zich behaaglijk
een ooievaar heeft genesteld. Wanl\: de ooie-
vaars hebben geen reden Heyde'krug te schu-
wen. Ook het ruwe landvolk, dat zoo heel
dicht tot de natuur staat, heeft een soort kin-
derlijk ontzag voor deze vogels, die maar al
te vaak hun gezinnen komen verrijken.
Behalve die weinig geslaagde volksernamen-

tdek aan deuren en kozijate.n is er nog een po-
ging tot een soort barfbaarsche sdloonheid:
men moet eens een uurtje in de heëdekroeg van
Heydekrug toeven om er de dáep-melancholt-
sche volkswij·zen te hoor-en zlngerl. Wild en op-

die zij later van bloed doordrenken. Dit is de standtg,
naargeesttg e atmosfeer, die 'he.den. ten dage 1 Z66 is Hey<1eKruö"
nog Heydekrug omgeeft. De onvei:Iigheid is er
groot en gev'8lleilivan moord 'eo 'li00<Ui1&g.aan iN g,arfJ,~ ver~J..

Iwelig, .ondanks dl€ rechters en gendarmen. Het
is ook een lVITij1b00001oozetaak, -een delinquent
Iop .te sporen in- deze onzalige contreien, waar
geen verkeerswegen zijn aangelegd, geen
auto's kunnen rijden en maar enkele smal-
spoorlijntjes in slechte. conditie het alverlaten
landschap doorkruisen.
Op kilometem rufstand van e<lkaar liggèn de

schamele boerenfhutten venspreid. De bewoners
zijn HchteHjk menschenschuw en dientengevol-
ge ll'OfSICIh,eenzelvig en welrug Dot spreken be-
reid. In. zwijgende afwering van de groote we-
reId met al haar cultuur en vooruitgang leeft
hier als een giflJig voortwoekerende rnikeokos-
mos, gansch en 8.11 verloren in de makrokosmos,
het ac'hte'flijike, imlbe<:ieleen misdadige deel
van een verwaarloosd volk, dat zelve eeuwen-
'lang werd onderdrukt door vreemde overheer-
schet-s.

Heydekrug ...... "Eine kleine Wüste!" plegen
de Memel-Duétecher's nadrukkel ijk en met veel
klem op het laatste woord te zeggen, en zij
kunnen het weten omdat zij in de naaste om-
geving wonen en met al die toestanden. tegen
wil en dank vertrouwd raken. Wat beteekent
Oss en wat zijn de Heikenmenschen in St.
Willebrord vergeleken bij een misdadig
centrum als Heydekrug? Dilt kleine beruchte
plaatsje in Klein-Litauen - dat lis het Mernel-
gelbied .-:- beroergit een bevolking, die regel-
recht 8Jfst'amt van het misdadagersgäde. In
vroeger eeuwen moet hier een Zweedscll schip
met gestrarten aan boord zijn gestrand. Zij die
zich redden konden, zwierven uit over de aarde,

Sj. Br.



Twee N.S.B.-'ers' voor
Zij hadden overplaatsing der' Ossche

Marechaussee-Brigade In
beeld gebracht

Tegen beiden f 15.-
boete geëischt

-+-
In verband met de geruchtmakende

overplaatsing van de geheele mare-

chaussee-brigade in Oss hadden de

Hengelosche N.S.B.-ers in de etalage

van hun kringhuis aan de Enschede-

schestraat twee poppen geplaatst, die

respectievelijk een N.S.B.-er en een

Marechaussee voorstelden. Bij beide pop-

pen was een bord geplaatst en daarom

ging het nu juist. De Hengelosche po-

litie vond namelijk aanleiding om van

een en ander proces-verbaal op te ma-

ken en het gevolg was, dat gisteren twee

Hengelos4ie N.S.B.-ers voor de recht-

bank in Almelo moesten verschijnen.

Het waren F. J. 0., electro-technicus, waar-
nemend kringleider der N.S.B. en F. Gr., koop;
man. Hun werd ten laste gelegd; dat
zij op of omstreeks 8 April '1938 te
Hengelo (0.) in een etalage aan de Enschede-
schestraat, zichtbaar vanaf de straat, tezamen
en in vereeniging hebben geplaatst en laten
staan een pop, voorstellende of nagenoeg
voorstellende een persoon in de kleeding van

de rechtbank
iemand, behoorende tot de Nationaal-Socialis-
tische Bewegig en een pop, voorstellende of
nagenoeg voorstellende een Marechaussee en
daaronder een bord, waarop geschreven stond
"Ik ben staatsgevaarlijk", daarnaast een deel-
streep "Ik ook" en wel zoodanig, dat eerstge-
noemde woorden waren geplaatst onder de
eerstaangeduide pop en de andere woorden
onder de. andere pop, zoodat die afbeelding' en
dat geschrift tezamen een uitlating in belee-
digenden vorm over het Wapen der Konink-
lijken Marec-haussee opleverde, althans terwijl
zij wisten, of ernstige reden hadden om te
vermoeden, dat in dat geschrift en die af-
beelding zoodanige uitlating voorkwam.".

Onmiddellijk na het begin vorderde de offi-
cier van Justntie, dat eenige wijzigingen in de
dag'vaarding zouden worden gebracht. De ver,
dediger van beide verdachten, Jhr. mr, Von
Bönninghausen, verzette zich echter . hierte-
gen, daar door die wijziging het karakter van
de tenlaste legging werd veranderd.
Desondanks stond de rechtbank de ver-

zochte wijzigingen toe.
Da.rna volgde het verhoor der beide ver-

dachten. Beiden gaven toe de poppen te heb-
ben geplaatst. De waarnemend kringleider
verklaarde dat hij het opschrift heeft aange-
bracht. '

De president der rechtbank informeerde
hierop, wat de bedoeling van een en ander
was.
- Een parallel te trekken, antwoordde O.

En hij vervolgde: "De N.S.B.-uniform is in 1933
verboden en aan de marechaussee in Oss is
de opsporingsbevoegdheid ontnomen."
O. ontkende, dat men de bedoeling had ge-

had de Marechaussee te beleedigen. Men wilde
enkel critlek op de regeering uitoefenen.
Ook Gr. deelde mede, dat bij hem niet de

bedoeling heeft voorgezeten de Marechaussee
te beleedigen. Hij heeft het Nederlandsche
volk mede door middel van de toppen willen
waarschuwen.
De inspecteur van· Politie Steenis, vervol-

gens als getuige gehoord, verklaarde, dat het
kringhuis door borden duidelijk als kringhuis
kenbaar is..

HET REQUISITûIR

Vervolgens nam de officier van Justitie zijn
requisitoir. De officier bleek ook van meening
te zijn dat de Marechaussee door de poppen
en de borden niet beleedigd was. Wel vond hij'
echter, dat het openbaar gezag beleedigd was.
"Critiek is toegestaan", aldus de officier,
"maar niet in den vorm, zooals ze in deze zaak
is gegoten. De Officier eïsente tenslotte tegen
ieder der verdachten een boete van f 15.-
subs. 15 dagen hechtenis met hq; tot vernieti-
ging der beide popperi en bet bord.

JHR. MR. VON. BöNNINGBAUSEN AAN HET
WOORD'

Hierna was het woord aHIT den verdediger.

Ihr- mr. Von Bönninghausen. Deze betoogde.
dat drie belangrijke elementen bij de beoor-
deeling van de tenlaste legging naar voren
treden.
Duidelijk stelde hij in het licht, dat dege-

nen, die de poppen plaatsten, nimmer de be-
doeling hebben gehad om te beleedigen. Inte-
gendeel, indien zij hadden kunnen bevroeden
dat er ook maar iets beleedigends in de
."etalage" voor de marechaussee had gezeten,
of er een beleediging in had kunnen worden
gelezen, dan zouden zij zonder twijfel de pop-
pen niet hebben geplaat..st.
Niemand in Nederland is zoo dom, dat van

hem verondersteld mag worden, dat hij hierin
een beleediging van de marechaussee zoude
kunnen zien. Ook de Koninklijke Marechaussee
zelve, die toch van de feiten beter op de hoog-
te was dan wie ook, kon hierin met geen mo-
gelijkheid een beleediging zien!
Men moet dit geval zien, aldus mr. Von

Bönninghausen, in het licht van de omstandig-
heden, daarbij in het oog houdende, de plaats,
'waar het ten laste gelegde is gepleegd, name-
lijk het kringhuis van de N.S.B. en de datum
waarop het gepleegd is, namelijk in de dagen
van het Ossche schandaal. Geen spoor, geen
schijn of schim van een beleedlging is in dit
geval te zien, doch enkel en alleen een geoor-
loofde misschien wel wat harde critiek op de
regeering.
Het was geen beleedlging, maal' een eisch

om eerherstel, die ons zelf geldt reeds zoo-
vele jaren, riep pleiter uit. Een eisch om eer-
herstel voor de Koninklijke Marechaussee,
hierin onzè deelgenoot, de beschermers van
huis en hof.

Pleiter concludeerde tenslote tot vrijspraak.



Ossche zaak ill Tweede Kamer

ENQUETE NOTA.OF
Zeeuwsche Oesterpachters.

Vergadering 'van Dinsdag
21 Juni.

OVERZICHT.

VANMIDDAG nam de Kamer in
openbare behandeling het voor-

stel van den heer Wendelaar tot het
houden van een enquête omternt de
opdracht van den minister van Justitie
tot onthouding van opsporingsonder-
zoek door de marechausseesbrigade te
OS8_ De meerderheid van de Kamer
hleek tegen een enquête. Wel schijnt
de meerderheid van oordeel, dat aan
den minister nog nadere inlichtingen
verzocht kunnen worden.

Neemt men aan met mr, Oud, dat het te
dwaas is om alleen te loopen, als zou de
minister van Justitie wetens en willens zijn
bevoegdheid hebben misbruikt om bepaalde
personen te vrijwaren tegen vervolging - en
behalve de notoire antipapist ds. Kersten en
de gecamoufleerde anti-papisten, die in de
Kamer achter hem zitten, neemt geen afge-
vaardigde dat 'aan - dan blijft er alleen over
de vraag, of het beleid van minister Goseling
afkeuring verdient vanwege zijn snel en door-
tastend optreden tegen enkele ambtenaren
van de rijkspolitie te Oss. Dit doortastend
optreden heeft bestaan in het voor eenige
dagen ontnemen van de opsporingsbevoegd-
heid aan enkele marechaussees, die daarop
zijn overgeplaatst door den minister van
Defensie, waaronder het korps marechaussees
militair-administratief ressorteert. Bij het
andere rijkspolitiekorps zullen zulke maatre-
gelen ook wel meermalen genomen worden,
zonder dat het publiek er iets van verneemt,
maar in dit geval schijnen de getroffen
ambtenaren de maatregelen zelf bekend te
hebben gemaakt. Er is toen een stroom van
publicaties gevolgd, er kwamen vragen van
den communist Wijnkoop en tenslotte op 7
April een interpellatie van den soc.-dem.
heer Drop, waarbij minister Goseling tot
schier aller tevredenheid antwoordde. Weer
volgde een regen van artikelen, waaronder
er een was, dat den nat. soc. schrijver, het
Kamerlid Rost, een strafvervolging op den
hals haalde.
Als neerslag van "de publieke opinie"

kwam toen de heer Wendelaar op 25 April
met het voorstel, parlementair te laten
enquêteeren over de vragen, welke feiten
den minister van Justitie aanleiding gaven
tot zijn optreden en of deze daartoe bevoegd
was.
De Kamer bracht over het voorstel op 9

Juni haar V. V. uit, waarop 14 Juni de
Memorie van Antwoord van den heer Wen-
delaar volgde. Daarin deelde deze mede uit
de enquête alle onderzoek naar het ministe-
rieel beleid te willen elimineeren en haar
slechts te willen bezigen om de toedracht
der feiten te onderzoeken, welke tot het
ministerieele optreden aanleiding gaven, als-
med-e in het bijzonder na te gaan "de poli-
tieele toestanden te Oss en wat daarmede in
verband staat".
Vanmiddag behandelde de Kamer dit voor-

stel. Behoudens twee uitzonderingen, heeft
zij dat zakelijk gedaan.
De eerste uitzondering was de heer Rost,

die direct van leer trok in een jargon en op
een wijze, waaraan de president, toen de
spreker na twee of drie waarschuwingen niet
ophield, een einde maakte. Toen de spreker
rebelleerde en een en ander krijschte van
jesuitisme en inquisitie, kreeg hij de gelegen-
hed de rest van den dag wat kalmte te zoeken
in open lucht. Zijn papieren werden later op
den middag voorgelezen door den rechtge-
aarden Nederlander, wiens krijgsdienst in
den vreemde in de biografie "Parlement en
Kiezer" netjes verzwegen is en die zich ook
aanduidt als katholiek. Aangezien deze katho-
liek zich niet ontzag, gedekt door de parle-
mentaire onschendbaarheid, allerlei beleedi-
gende beweringen aan het adres van ver-
schillende personen te uiten, waarbij hij de
kieschheid had, juist priesters met name te
noemen, had zijn optreden de verdienste,
duidelijk te maken, dat de nat. soc. partij in
de Kamer alles zeggen kan. Dit optreden
leverde tevens aan katholieken het bewijs,
dat het woord van Libanius, die zijn vriend
Juliaan den Afvallige bij wijze van lof aan-
duidde als "leeuwonder den ezelshuid", zoo-
lang de latere kerkvervolger zich nog uiter-
lijk voordeed als katholiek, ook in onze dagen
van toepassing is.
Naast dezen spreker trad de predikant met

singuliere gaven op, die niet alleen bezwaren
tegen het politieke Katholicisme heeft, maar
voor wie Rome tout court de "aartsvijand" is
en die rondloopt met hallucinaties over het
canonnieke recht. Hij kan dit weliswaar niet
eens lezen, maar in zijn droomgezichten ziet
ds. Kersten op de tafels van "roomsche"
ambtenaren den Codex Juris Canonici liggen
inplaats van het Fruinsche turfje. Dat de
"roomsche" wachtmeester, op wien dr. Ker-
sten zoo'n goed oogje heeft, dan blijkbaar
weer gedispenseerd was van den Codex,
scheen hij in de gauwigheid te vergeten.
Boven deze even onwaardige als onware

insinuaties aan het adres van katholieke
ambtenaren, heeft de rest der sprekers zich
verheven geacht. Men mag aannemen, dat
de meesten hunner, ook de linksch.e afgevaar-
digden, eerlijk overtuigd waren, het algemeen
belang te dienen door aan te dringen op meer
licht.
Zonderling is echter, dat men blijkbaar

niet goed weet, waarover er eigenlijk licht
komen moet. Mr. Wendelaar zelf zei immers:
"Het merkwaardige is, dat nieuwe feiten er
niet zijn". Wat zij weten wilde, kon de Kamer
op 7 April vragen. De minister heeft toen
uitvoerig geantwoord. Al moest hij zich be-
perken, het antwoord werd door bijna alle
leden bevredigend geacht en de minister kon
uiteraard niet antwoorden op vragen, welke
niet waren gesteld en hij kon evenmin ant-
woorden op anonyme kranten-artikelen.
Men beroept zich nu wel op die later ver-

schenen artikelen in sommige bladen, maar
merkwaardig is, hoe niemand zich blijkbaar
heeft gerealiseerd, dat die artikelen eigen
inzicht, verworven na de ministerieele rede,
ook wel eens vertroebeld kunnen hebben en
hoe het heel wat waarschijnlijker is, dat daar-
entegen de minister, die oordeelde op onder-
zoek van de officieele stukken zelf, wel eens
het juiste inzicht kan hebben gehad en ver-
kondigd.
~onderling is ook, dat een deel van de

Kamer zoo opzag tegen een tweede inter-
pellatie. "Men schijnt bevreesd te zijn weer
onder de bekoring van de ministerieele wel-
sprekendheid te komen", spotte de nuchtere
heer Schouten, die tegen een enquête was en
haar ook niet hangende wilde zien, als men
intusschen aan den minister inlichtingen wil-
de vragen. Dit laatste standpunt verdedigden
namelijk de heeren Albarda en Oud. Zij wil-
len de enquête volstrekt niet gehanteerd zien
als een uiting van wantrouwen in den per-
soon van den minister, maar als een uiterste
middel, indien er geen bevredigend antwoord
komt op een gedachtenwisseling met den
minister, welke beide afgevaardigden schrif-
telijk willen zien ingeleid door een Nota van
den minister.
Jhr. de Geer daarentegen noemde een

enquête een ongerijmdheid, om niet te zeg-
gen een dwaasheid. Enquêteeren naar polrti-
eele toestanden te Oss, achtte de christelijk-
historische leider een camouflage, vermits
men toch wel degelijk bedoelt, het beleid van
den minister te toetsen. Dit nu acht de heer
De Geer oirbaar, maar niet bij wijze van
enquête. De enquête richt zich tot het pu-
bliek, de interpellatie richt zich tot de regee-
ring. Nu heeft de minister bij de interpellatie
op 7 April uitvoerig, snel en tot aller tevre-
denheid geantwoord. Hij heeft geen reden
tot wantrouwen gegeven. De Kamer heeft
dus ook geen reden zich te wenden tot het
publiek via een enquête, maar zij moet het
gesprek met de regeering voortzetten via een
tweede interpellatie, bij welke de heer Wen-
delaar de man is, aan minister Goseling
vragen te stellen.
Van Katholieke zijde heeft men op het

antipapistische slang van de heeren Rost en
Kersten niet geantwoord. Er is tenslotte een
niveau, waartoe een partij, die zichzelf res-
pecteert, niet kan afdalen en men zou minis-
te~ Goseling. beleedigen, als men zijn eer
wIlde ve:dedrgen tegen dezulken, die hun
kracht met zoeken in bewijzen, maar in
krenkende verdachtmakingen.
Maar wij m?eten wel hulde brengen aan

de even waardige als klemmende wijze, waar-
op mr. Van Maarseveen namens de Katho-
lieke fractie het woord heeft gevoerd in een
maidenspeech, die een model was van een
juridisch parlementair betoog en de aandacht
had van de Kamer. I
Mr. Van Maarseveen vond het heelemaal

niet erg, dat de heer Wendelaar van gedach-
ten :reranderd was. Wel vond !hij het eigen-
a~rdIg, dat de heer Rost, die den minister
met vertrouwt, een interpellatie wil, terwijl
d~arentegen de heer Wendelaar, die den mi-
mste.r wel vertrouwt, een enquête wenscht.
Het IS dus zoo, zei de katholieke afgevaardig-
d~, dat men meer licht wil. Daar is op zich
m.ets tegen. De vraag is slechts, hoe men het
wIlontsteken. Door een enquête. Waarom?
Omdat, zegt men, het vertrouwen in den
rechtstaat is geschokt. Maar de betrokken
marechaussees hebben 'het ambtenarenge-
recht. Zij deden er hun beklag; hun zaak
wordt er belhandeld; zij hebben daarna nog
hooger beroep. Waarom wacht men het oor-
deel van den ambtenarenrechter niet af? Alle
q~aesties kunnen daar ter sprake komen;
bI~na alle getuigen, die de heer Wendelaar
WIl hooren, zijn voor dat forum reeds opge-
roepen .
.Men zegt: schuldigen zijn buiten vervel-

gmg gesteld. Dat zou 'heel erg zijn. Maar voor
zulk een bew:ering moet men toch gronden
a~nvoeren. DIe gronden zijn er heelemaal
met: dat staat vast na hetgeen de minister
van Justitie op 7 April heeft verklaard. Want
de opsporings-ambtenaar meldde omtrent
d:n eersten _geestelij~e, dat er geen sprake
was van eemg strafbaar feit - van een ar-
restatie was nooit sprake geweest - en dat
omtrent den tweeden geestelijke die nooit
verhoord .is, het onderzoek was gestaakt. Hij
mel~de dit op 24 Maart in een verbaal, dat
overIg~ns, wat den inhoud betreft, blijkens
een brlef vat; flen officier van justitie van
29 Maart, onjuiste medeçleelingen bevatte
Er .is. tenslotte de strafzaak-Rost weg~ns

beleedlgmg van den minister. De heer Rost
moe!. toegelaten.:worden tot levering van het
beWIJS voor ZIJn beleedigende beweringen
aan het adres van den minister. Nu heeft de
heer Wendelaar in zijn M. v. A. geschreven,
dat. "de verdachtmakingen, waaraan "Het
Nationale Dagblad" zich veelvuldig schuldig
maakt, geen feitelijken grondslag (plegen)
te hebben". Dan blijft er op dit punt dus
niets te enquêteeren over, concludeerde mr.
Van Maarseveen. Men kan den minister een
tweeden keer interpelleeren, maar een en-
quête instellen, is wel degelijk grievend voor
een bewindsman, die uitvoerig en van harte
geantwoord heeft.
De Kamer behoeft niet mee te helpen aan

het bestendigen van een sfeer van kunstmatig
geschapen wantrouwen. Zij moet bestand zijn
t~en gerucht en sensatie. Minister Goseling
WISt, wat er geb-eurde, toen hij ingreep en
toch aarzelde hij niet te doen, wat hij zijn
plicht achtte. Den plicht, zoo becloot mr. v.
Maarseveen, heeft het parlement ook. De
kath~lieke fractie wil elke ernstige poging
om lIcht te verschaffen, helpen. Zij zal niet
bukken voor wat "publieke opinie" heet,
maar sensatie is.
Morgen zal de Kamer beslissen, wat ge-

beuren moet: of een enquête, of een ministe-
rieele nota met of zonder hangend enquête-
voorstel.
In den aanvang der vergadering verwierp

de Kamer met 33-49 stemmen een geamen-
deerd voorstel van de meerderheid van de
commissie der verzoekschriften om den mi-
nister van Financiën alsnog te vragen, aan
acht oesterpachters te Ierseke inplaats van
75 pct. ook 90 pct. reductie te geven op' ver-
schuldigde pacht aan het Rijk, een aangele-
genheid, waarover wij in ons vorige over-
zicht reeds schreven.

VERSLAG VAN DE ZITTING.

(Vervolg.)

De heer ALBARDA (S.D.) zegt, dat bij
velen de vrees bestaat, dat de beginselen van
een rechtsstaat niet in alle opzichten zijn
hoog gehouden. Het onbevredigend resultaat
der interpellatie is, dat de antwoorden van
den minister niet onmiddeflijk werden ge-
analyseerd.
Nieuwe opheldering is noodig. Het is maar

de vraag, hoe. Minachting moet men hebben
voor zekere agitatie: anti-papisme is even
verachtelijk als anti-semitisme. Er mag ech-
ter in onzen rechtstaat geen reden voor on-
zekerheid bestaan. Daarom betreurt spr. dat
het enquête-voorstel is uitgegaan van één
persoon in plaats van verschillende fracties.
De heer Wendelaar heeft zich van een pogen
tot samenwerking onthouden, zelfs is een
aansporing daartoe gestuit. Spr. betreurt dit.
Toen de heer Rost van Tonningen een nieuwe
interpellatie aanvroeg op 26 April, heeft
niemand. ook de heer Wendelaar niet, het



Ds. Kersten is vrij van anti-
papisme !

De heer KERSTEN (Staatk. Geref.) is een
voorstander eener enquete, ter wille van een
volkomen onpartijdig onderzoek. Het ant-
woord van den minister bij de interpellatie
heeft spr. nooit bevredigd. Maar spr. stond
vrijwel alleen in de kamer. Een verwijt van
anti-papisme aan zijn adres wijst spr. af (ge ..
lach). Het wapen der marechaussee heeft
recht op rechtvaardiging, en inzonderheid
de brigade te Oss welke werk verrichtte,
waartegen de gemeentepolitie te Oss onmach-
tig stond. Het is treurig dat het zoolang
moest duren, eer tegen de misstanden werd
opgetreden. Spr. wenscht eerherstel voor de
brigade der Kon. marechaussee te Oss. Noch
de protestantsche minister van defensie, noch
de katholieke minister van justitie heeft
het noodig licht doen schijnen. De aandacht
mag niet van het gepleegde onrecht worden
afgeleid. Tegen zijdelingsche pogingen om de
marechaussee in een minder gunstig licht te
stellen, moet voorts worden opgekomen. De:
minister heeft bovendien in de Kamer geen
volkomen juisten indruk gegeven.
Spr. verdedigt in deze de beginselen der

hervorming tegenover ultramontane over-
heersching. Spr. is vóór een enquete, al hangt
veel af van de samenstelling der commissie,

De Kamer moet volgens den heer
v. Maarseveen de enquete aj-
wijzen.

De heer VAN MAARSEVEEN (R.K.) zegt
dat het antwoord van den minister bij de
interpellatie van den heer Drop duidelijk is
geweest. De heer Rost van Tonningen stelt
in den minister geen vertrouwen, de heer
Wendelaar wel, doch wil mee r inlichtin-
gen. Nu zou de eerste een interpellatie wil-
len, terwijl de tweede een enquette voorstelt.
De houding van den heer Wendelaar is vol-
gens spr. niet juist. Spr. acht het bevreem-
dend, dat de heer Wendelaar verband legde
tusschen de kabinetsformatie en de enquete.
Mee r licht kan gewenscht zijn. Het

gaat alleen om den modus quo. Is hiertoe een
enquete vereischt? Spr. ziet het niet. De roep
om recht heeft zich reeds geconcretiseerd
door een beroep der ambtenaren ten deze op
het ambtenarengerecht. Al de quaesties ko-
men daarbij ter sprake. Het vertrouwen in
den rechtsstaat kan dus niet geschokt zijn.
Een enquete over dezelfde zaak is niet alleen
overbodig, doch schadalijk. Het algemeen
belang is betrokken bij de vraag of het ge-
rechtelijk onderzoek tegen bepaalde perso-
nen gestuit is. Zeker, doch het is reeds ge-
bleken dat er geen strafbaar feit was ge-
pleegd.

De verdachtmakingen, waaraan het "Na-
tionaal Dagblad" zich schuldig gemaakt heeft
hebben geen enkelen grond. Daarmede is dit
uit.
Er is helaas kunstmatig een sfeer van wan-

trouwen in het leven geroepen. Nu kan het
parlement recht hebben op nadere Inlichtin-

I gen., -
Maar een enquete is daartoe niet het ge-

eigende middel. De Kamer kan andere we-
gen volgen.
De heer Wendelaar voert aan, dat de mi-

nister geen nadere mededeelingen zal kun-
nen doen. Doch de minister heeft bij de in-
terpellatie verklaard, zich zeer te beperken.
Er is dus geen bezwaar voor een nieuwe in-
terpellatie, en tegen het stellen van nieuwe
vragen. Door gerucht en sensatie mag men
zich niet laten dringen op ongewone wsgen.:
De minister heeft in zake de brigade-Oss zijn
plicht gedaan. De Kamer moet dit ook doen.
De Kamer moet de enquete 'afwijzen,
De heer VAN HOUTEN (Chr. Dem.) vraagt

zich af, waarom de minister zoo overhaast
en drastisch ingegrepen heeft. Het gebeurt
wel meer, dat de politie ontactisch optreedt
tegen verdachten. Spr. noemt een geval van
dien aard. Als de minister wil ingaan tegen
verkeerd optreden der marechaussee, dan
had hij dat wel honderd keeren eerder kun-
nen doen. Waarom juist te Oss? Waarom zoo
overhaast en zoo drastisch?
Het blijkt dat volgens kanonniek reclht een

geestelijke verlof noodig heeft om als getuige
op te treden. Staat het Nederlandsch recht
dan niet op den voorgrond? Het privilegie
der geestelijkheid bestaat dus, ook al mocht
het niet worden toegepast.
De kern der Ossche zaak is: is hier een

,geval aan de orde, dat het kerkelijk recht
is gesteld boven het Nederlandsch recht?
Daaruit verklaart zich de onrust onder ons

I volk. De zaak-Oss is geenszins - zooals het
van R.K. zijde is voorgesteld - een relletje.
Evenmin is het de bedoeling, den katholte-

ken een hak te zetten. Integendeel, men wil
juist een uitgebreid onderzoek. Er is geen
sprake van een ongemotiveerden aanval op
den minister van justitie, ook niet omdat
deze katholiek is.
Hoe het best licht te brengen in deze zaak?

Een tweede interpellatie is geen deugdelijk
middel, dit brengt ons weinig verder. Het-
zelfde onbehaaglijke gevoel als na de eerste
zal worden gewekt.
Den minister om een schriftelijke nota te

verzoeken, en daarover te debatteeren om
daarna te beoordeelen of er een enquête
moet volgen? Dit is wel een goede methode,
doch dan moet ze spoedig worden toegepast,
vóór het zomer-reces.
Een enquête echter is nog doeltreffender.

Mits de commissie zoo veelzijdig mogelijk
worde samengesteld. Zou de Kamer door het
ambtenaren-gerecht en door de te voeren
strafzaak voldoende zijn Ingelicht? Spr. be-
twijfelt het. De Kamer moet het onderzoek
zelve instellen. Het volk moet kunnen ver-
trouwen op zijn parlement.
De heer DE MARCHANT ET D'ANSEM-

BOURG (N. S. B.) zegt, dat de heer Wen-
delaar in de Memorie van Antwoord den mi-
nister zooveel mogelijk wil sparen. Er waren
te Oss vier gevallen, welke volgens eIken
rechtgeaarden Nederlarrder vervolgd moeten
worden, doch niet vervolgd worden. Spr.
gaat deze vier gevallen na. Spr. zegt dat de
minister ernstige aantijgingen heeft gericht
tot de marechaussee te Oss, o.m. ten aanzien
van hun zwijgplicht. Daardoor heeft de mi-
nister een weerloozen ambtenaar den mond
gesnoerd.

Spr. zou wel eens willen weten of het
wegvallen van bepaalde gedeelten uit het
voorloopig verslag al dan niet aan opzet is
te wijten. Dat ware na het gebeurde met
den heer Rost van Tonningen wel interessant.
De goede uitzonderingen daargelaten, schijnt
men weg te laten, wat de regeering onaange-
naam is.
Spr. wil eerherstel voor de brigade-Oss.

Doch dit gebeurt niet door het voorstel-Wen-
delaar. Als het nationaal-socialisme recht en
waarheid za-l hebben gebracht hier te lande,
dan eerst zal het mogelijk zijn (vroolijkheid),

Mr. Oud over het staatsrechtelijk
karaleter der enquete,

De heer OUD (V.D.) gaat, evenals de heer
de Geer, het staatsrechtelijk karakter van
enquêtes na. Voor een politieke enquê-te
heeft men hier te lande nooit veel gevoeld.
Spr. ontkent echter jegens den heer de
Geer, dat een enquête zich richt tegen het
beleid van een minister. Diens inlichtingen
kunnen onvoldoende zijn, doch buiten diens
schuld.. Het feit der enquête is in zichzelf I
geen wantrouwen tegen den minister. Ziet
men het anders, dan ontneemt men feitelijk
aan het recht van enquête zijn reden van
bestaan. De enquête betreft niet in de eer-
ste plaats het beleid van den minis1çr. Even-
min als dat het geval is met een interpella-
tie, welke nog geen wantrouwen jegens een
minister beteekent. Het gaat er om, Jicht te
laten vallen op hetgeen Iicht behoeft. Het
gebeurt dan ook hoogst zelden, dat een in-
terpellatie wordt afgewezen, ook al is men
het er om zakelijke motieven -niet mede eens.
Het kan in het belang van het parlementaire
stelsel zijn, to.e te g~ven aan het verlangen
ook ee?-er mmderheld om op zeker punt
meer Iicht te doen vallen. Dit beteekent
geenszins eenigerlei wantrouwen in een mi-
nister. Uitdrukkelijk zij dit geconstateerd,
als spr. zou stemmen voor het voorstel van
den heer Wendelaar.
Is er, om in zake-Oss mee;[' l·icht te ver- )

krijgen, een enquête noodi.g? Van een tweede
interpellatie verwacht spr. niet veel, ook al
was de eerste - de heer Drop kon dit niet
helpen niet voldoende voorbereid. Er
moet meer Iieht komen. Spr. kan zich voor-
stellen, dat de heer Wendelaar op een ge-
geven oogenblik geen belhoefte meer heeft
aan een enquête, b.v. als de minister een
nadere nota aan de Kamer zou zenden.
De nota zou dan commissariaal kunnen

worden onderzocht. Na haar rapport zou de
Kamer dan volkomen bevredigd kunnen zijn.
Daartoe ware het debat over het voorstel-
Wendelaar te schorsen. Dit zou op dit oogen-
blik de meest bevredigende oplossing zijn.

Oordeel van den heer Schouten,
De heer SCHOUTEN (A.-R.) kan zich

voorstellen, dat men méér licht noodiz acht
k I . o ,

00 a ZIet men zelf de noodzakelijkheid
daarvan niet in. De vraag is dan: op welke
wijze is het best het noodige licht te verkrij-
gen? Dit gebeure buiten de politiek om. De
heer Wendelaar heeft in zijn memorie van
antwoord zich niet volkomen daaraan gehou-
den. Spr. deelt de zienswijze niet, dat er geen
grond is voor een nieuwe interpellatie, vol-
gens ongeschreven parlementaire zede.
Door de indiening van het voorstel- Wen-

delaar zijn alle andere wegen om meer licht
te verkrijgen, geblokkeerd geworden. Het is
niet aan te nemen, dat de heer Wendelaar dit
niet heeft ingezien. Zoo heeft de voorzitter
bij de aanvraag eener nieuwe interpellatie er
op gewezen, dat deze niet overeenkomstig de
parlementaire zede is, zoolang er een en-
quête-voorstel aanhangig is.
Alvorens een enquête wordt ingesteld,

moeten andere normale middelen om licht
te verkrijgen niet of niet meer mogelijk zijn.
Spr. sluit zich te dezer zake aan bij den heer
De Geer. Een enquête is dus niet mogelijk.
Op welke wijze dan wel meer licht te ver-
krijgen? Er zijn verschillende wegen aan-



gewezen. Spr. verwacht dat de regeering des-
gevraagd wel bereid zal zijn, in een nota
nadere inlichtingen te verschaffen. Zal bij
een nieuwe interpellatie de Kamer niet op-
nieuw zoo onder de bekoring der woorden
van den minister komen, dat een derde inter-
pellatie noodig geoordeeld zou kunnen wor-
den.
Voor een interpellatie pleit, dat spoedig

inlichtingen worden verkregen. Het is de
vraag of die spoed -;- gelet op de ervaring _
aan te bevelen is. Het vragen eener nota van
inlichtingen behoeft niet tot langdurige ver-
traging aanleiding te geven.
Alles overwegende, zou spr. thans de voor-

keur geven aan een oplossing waarin de
Kamer op korten termijn aan de regeering
om een nota van inlichtingen zou verzoeken.
De heer Albarda heeft daarbij de wensche-
lijkheid van schorsing dezer debatten naar
voren gebracht. Naar spr.'s meening moet niet
een nadere nota worden gevraagd met schor-
sing der beraadslagingen. De regeering moet
op geen wijze invloed oefenen op de beslis-
sing der Kamer inzake het voorstel-Wende-
laar. Dan moet dit dus eerst van de baan.'
De heer WIJNKOOP (Comm.) gaat den

gang van zaken der Ossche historie in de
Kamer nog eens na. Spr. neemt aan, dat de
minister de Kamer volledig heeft willen in-
lichten, doch dat het onvolledig en onjuist is
, geweest. Nu is de heer Wendelaar met zijn
voorstel gekomen. Zoo eenigszins mogelijk,
moeten we van dezen weg gebruik maken,
ondanks alle beschouwingen over het recht
van enquête en zijn toepassing.
Tusschen de andere aangeprezen wegen om

licht te krijgen en het voorstel-Wendelaar,
is er een groot verschil. Men denke ook aan
de beteekenis der publieke opinie ten deze.
En een enquête stelt de zaak in het licht der
openbaarheid. I

Mr. Wendelaar beantwoordt de
sprekers.

De heer WENDELAAR (Lib.) dankt de
Kamer voor de belangstelling, aan zijn voor-
stel betoond, en voor het hooge peil van het
debat, behoudens bij een der Kamerleden, te'
wiens aanzien de voorzitter moest ingrijpen. I
Er is een groote meerderheid in de Kamer

welke meer licht wenscht. De discussie heeft
doen blijken dat er inderdaad nog een en
ander op te helderen is, ook volgens den heer
van Maarsseveen.
Spr. komt terug op de uitlating van den

heer Schouten, dat door het voorstel andere
middelen om licht te verschaffen, zijn ge-

I blokkeerd. Doch dit geldt voor alle midde-
len.' En bovendien heèft drie weken lang na
de interpellatie-Drop niemand iets gedaan. I
Spr. steekt het volle electrische licht op, en I
dan beklaagt een ander zich, dat hij geen
kaarsje mag ontsteken.
Men is het over het toe te passen middel

niet eens geworden. Spr. begrijpt inmiddels
de houding der regeering niet. Als de minis-
ter van justitie hedenmiddag in de Kamer
was gekomen en had verklaard, niets liever
te willen dan meer licht te verspreiden, dan
ware de zaak veel eenvoudiger geworden.
Doch ook nu merkt spr. nog op, dat spr.'s
voorstel niet tegen de regeering is gericht.
Bovendien, de enquete-commissie zou tot

zoodanige conclusie kunnen komen, dat ook
de minister het er mede eens zou zijn.
Spr. komt op tegen de meening der N. S. B.,

dat de enquete bedoeld is als het middel om
de zaak te smoren in den doofpot.
Spr. is het eens met den heer de Geer, dat

dit voorstel buiten alle politiek blijft. Daar-

I
om ook heeft spr. het alleen ingediend. Het
wil niet anders dan een onderzoek naar fei-

I ten. Er zijn immers tal van nieuwe feiten, na
het onvolledig antwoord van den minister.

De heer Albarda heeft zich gekeerd tegen I
anti-papisme en sensatie. Van b~ide hee!t
heeft spr. zich onthouden. Spr. blijft er bIJ,
dat de kans tot samengaan van de fracties
voor een enquete-voorstel gering zou zij,n
geweest. Bovendien wilde, spr., er. de polt-
tiek buiten houden. Spr. ziet met m, dat de
£fnquete-commissie den minister geen in-
lichtingen zou kunnen -verzoeken, welke deze
ongetwijfeld zou verschaffen. Tegen een nota
door de regeering is het bezwaar groot, dat
de zaak eenige maanden wordt stopgezet, en
er is juist spoed bij vereischt. En weet de
minister wel, wat er in de nota moet staan?
Wat de Kamer eigenlijk interesseert? Spr.
vreest dat de minister niet geheel juist en
geheel volledig is ingelicht. Zou zich dat
met een nota niet kunnen herhalen?
De heer van Maarseveen denkt, dat de roep

om recht voor het ambtenaren-gerecht be-
antwoord zal worden. Spr. ziet groot verschil
tusschen dit gerecht en een enquete-com-
missie. Zoo wordt de verhouding van ge-
meente-politie en marechaussee te Oss voor I
het gerecht niet voldoende belicht, vermoe-
delijk. '. ..
Als een kleine minderheid gewoonlijk een

interpellatie toegew~zen krijgt, wor,de aan
een groote minderheid een enquete met ont-
houden.
De geheele Kamer wenscht meer licht. Het

eenige nu juiste middel is de enquete. ~pr.
handhaaft zijn voorstel. Spr. bedoelt mets
tegen den minister. Wat is er dan tegen de
enquete?

Motie..

De heer ALBARDA (S.D.) repliceert. Spr.
blijft een nota van den minister gewe?,scht
achten ook al wordt er een enquete mge-
steld, ~n dan ter voorbereiding. Een volledig
vragenlijstje echter is niet te maken. :Oe
Kamer moet bij het vragen van een nota zich
bepalen tot een algemeene formule, zooals
de heer Wendelaar in zijn voorstel innam, ter-
wijl de minister er verder in kan opnemen

i wat hij wenscht.
Spr. dient mede name?,s, den heer O~d

een motie in, waarin de minister wordt uit-
genoodigd, schriftelijke inlichtingen te ge-
ven omtrent de feiten en omstandigheden op
grond waarvan op 1 April 1.1. aan de brigade
Marechaussee te Oss de opsporingsbevoegd-
heid is ontnomen omtrent zijn oordeelover
de verhouding tot' de gemeente-politie te Oss,
alsmede omtrent al hetgeen hij voor deze
zaak van belang acht.
De vergadering wordt te 5.40 uur verdaagd

tot morgen één uur.
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OVERZICHT TWEEDE KAMER

HE,T ENQUETE-VOORSTEL-OSS-'
Openbare behandeling van voorstel-Wendelaar tot

het houden van een enquête naar aanleiding
van het Ossche geval. - Geen

eenstemmigheid.
Ook in bet geval van een enquête, zal de be-
handeldng' in het openbaar gertumen tijd op
zich doen wachten. Hoe dit ook zij, mr. Wen-
delaar kon met het volste recht opmerken, dat
de Kamer op het stuk van de te volgen pro-
cedure geenseins eenstemmtgnetd vertoonde.

. En stellig heeft hij er wèl aao gedaan, het feit
r(Van onzen parlementairen redacteur.) be onderstrepen .dat met het geheele enquête-

's-G r a ven hag e, 21 Juni.1 ondereoek, ste'Hli'ggeJell1 aprioristisch' wantrou-
wen tegen Min~S'terGeseling' was' bedoeld.

§§ - De initiatiefnemer van het enquête- Vermelden wij nog, dat ds. Kersten (Staatk.
voorstel, mr. Wendelaar (lib.) had het stellig Geref.), het twijfelpunt heeft aangeroerd, of
op één punt bij het rechte eind: geen groep Ide c'hef van de Maréchauesée-brigade well vol-
in de Kamer heeft bestreden, dat nadere op- ledig van het optreden van den Minister op de
helderingen over het Ossche geval nuttig of hoogte was. Deze afgevaardigde, alsook de
!noodzakelijk zijn. Hetgeen thans kernpunt heeren Van Houten (christ.-dem.) en Wijn-
van het debat uitmaakte, was slechts: de koop (comm.p.) meenen terecht dat door de
wijze waarop. Hierover waren echter de ver- enquête in den bes ten vorm opheldering zal
schillende afgevaardigden het geenszins eens. women bereikt,
Overigens legde mr. Wendelaar er terecht De heer De Marchant et d'Ansembourg
den nadruk op, dat de Kamer het geval be- (n.s.o.) beschouwt - volmaalkt t€1!1onrechte
langrijk genoeg vond, om er de fractie- _:_de heele enquête als een SOO'I'tdoorgestoken
leiders voor in de vuurlinie te sturen. Uit den kaart. Hij neemt nu reeds aQ,svaststaand aan,
aard der zaak kreeg het debat reeds hierdoor dat de MiiIlJisterde arrestatte der pastoors
meer relief. heeft belemmerd, en dat, hoe dan ook, de "cor-

Drieërlei wegen zijn aanbevolen, om in deze ruptiehaard hlijft onaangetast". Volmaakt in
Ossche affaire tot klaarheid te geraken. strijd met de feiteru poneert die afgevaardigde
Enquête, een verzoek om een Schriftelijke de stelhrsg, det op eenége uitzonderingen na, de
Nota aan den minister van Justitie en boven- pers slechts publiceert, hetgeen de Regeeeing
dien een n i e uwe interpellatie, het zijn op- aangenaam is. Zoo ooit, dan is, dunkt ons, in
lossingen, welke alle door verschillende spre- deze Ossche zaak het tegendeel gelbleken.
kers met warmte verdedigd zijn. De heer Wendelaar heeft zijn voorstel met
Eensgezindheid bestond er vooral tusschan de rustige overtuigingskracht verdedigd. Aan

hesren Oud (v.d.) en Albarda (s.d.a.p.). Zij het eind van den middag is toen vervolgens
.beiden huldigen het standpunt dat, alvorens door 'ir. Albarda (s.d.a.p.) het voorstel inge-
men tot het houden van een enquête zou be- diend, waarbij de Kamer den Minister van
sluiten, eerst een eenvoudiger weg moet wor- Justitie om een schriftelijke uiteenzetting
den gevolgd. Hiertoe kan de Kamer de regee- omtrent de Ossche zaalk en alle andere inlich-
ring een uitvoerige Schriftelijke Nota verzoe- ttngen, welke Z.Exc. nuttig zaloordeelen,
ken. Deze Nota zou door een commissie van verzoekt. Morgen worden hierover de-beraad-
rapporteurs - bij voorbeeld dezelfde, welke slagtngen voortgezet.
het voorstel-Wendelaar heeft onderzocht - Het onrverkwäkkeljjke incident, waarvan in
riader kunnen worden bezien. Na eventuee1e het begin van den middag mr. Rost van Ton-
nieuwe inlichtingen van den minister zou ver- ntngen (n.s.b.) zoowel aanleiding .alB object
volgens de Nota in bijzijn van minister Gose- is''geweest, is den lezer bekend. Op de voor
ling in openbare vergadering in discussie kun- hem in deze Kamer gebruiikelij'ke wijze, be-
Den komen. In den tusschentijd zou dan de diende deze afgevaardigde zich van een ter-
verdere behandeling van het voorstel-Wende- minologte - "Bchijn-enquête"; "de heer Wen-
laar kunnen worden geschorst. Na kennis- d.elaar is slechts de spreekbuis van Joden en I

Jodenkinderen" - welke hem herhaaldelijk
in conflict met den voorzitter bracht, D€'z,e
dreigde hem, als hij zoo. voortging. het"woord
te ontnemen. Het drama speelde zich toen in
twee fasen af. Bij de eerste helft van de
finlale werd den aflgevaardiglde i n d e r d a ad
het woord ontnomen. Toen dat geschied was,
stelde hij zich daartegen met geluid en gebaar
zoo hefti.g teweer. dat hem den toegang ge-
durende den verderen vergadertngsdag werd
ontzegd. Dat het intusschen geenszins de be-
doeling was crrtiek - mits parlementair ge-
uit ..- te mOIgen smoren, bleek wel daaruit
dat later de andere n.s.b::a;(g_ ..a:l'digde, de
heer Marchant et d'Ansembourg zijn felle
rede over den Minister van Justitie inzake Oss
rustig heeft kunnen beëindigen.

Tenslotte de vermelding, dat de Kamer met
49 tegen 33 stemmen zäch in de vroeger mee-
gedeelde kwestie der acht Zeeuwsche oester-
pachters aan de zijde van minister de Wilde
heeft geschaard.

EEN HEFTIG INCIDENT
Enquête, nota en

interpelIatie.

MR. W. C. WEN'DELAAR.
-<FotoMerkelbach}

nemiDtg' der feiten zou deze afgevaardigde
zijn Enquête-verzoek, naar gelang van den
uitslag, kunnen handhaven of intrekken.

Ook de heer Schouten (a.r.) heeft tegen de
'figuur der schriftelijke Nota geen bezwaar.
En terwijl de heer Van Maarseveen (r.k.) van
meening is, dat de behandeling van de klacht
der marechaussee voor het ambtenaren-
gerecht, welke deze week zal plaats vinden,
,voldoende opheldertng zal brengen, schijnt
toch ook deze afgevaardigde zich niet a
priori tegen een nota te verzetten. Slechts,
'Verschillen de heeren Albarda (s.d.a.p.) en
Oud (v.d.) ter eener - linker - zijde en de
heeren Schouten (a.r.) en Van Maarseveen
;(r.k.) ter anderer zijde op één belangrijk
punt van gevoelen: de twee rechtsene afge-
vaardigden meenen, dat men den Minister
onder de "dreiging" van een enquête niet om
de bedoelde Nota mag vragen. De heeren Oud
en Albarda daarentegen zijn, o.i. terecht, min-
der overgevoelig op dit punt. Want zij zien
in een hangend enquête-voorstel niet de kleur
van wantrouwen tegen den minister, welke
de twee woordvoerders daaraan toekennen.
In een als al tijd soherpztnnäg' betoog heeft

)hr. De Geer (c. n.) een geheel ander stand-
punt ~llIgenomen. Zeker, ook de Christelijk-
Historische 8ifgevaardig1d'eerkent, dat na de
dnterpeHatie-Drop nieuwe vragen gerezen zijn.,
waaromtremt ophélderdng n i e t kan worden
gemist. Maar die Kamer - atdus de C. H.-
woordvoelI'der - moet hert: gesprek met den
min i s ter voortzetten, alvorens zich tot het
pub 1 i e k - dat is dus via de enquête - te
wenden, Jhr. De Geer suggereert mr, W'ende-
laar (ldb.) 'zijn voorsfel in te trekken en zelf
een nieuwe irrterpella.tie aan te vragen. Het
schijnt OTIIS een logische houddng van den llbe-
ralen afgevaardig'de, dat hij op deze suggestte
lltiet is ingegaan. Een tweede imterpellatie,
welke gehouden zou worden over dezelfde ge-
lbeulI'tenissen en feiten, zou hoogstwaarschjjn-
Îi.jk aan !hetJzelfdeeuvel Iijden ars de interpel-
[13.1tie-<Drop.Want de mindster zou in zijn ant-
woord - al was dat nog zoo omvangr ijk -
weer iniJ'ichbingengeven, wejke door de Kamer-
ieden à bout portarnt zouden moeten worden
beoordeeld. In een dergelijk uit den aard der
3Iltakingewikkeld geval is dan ook een gn-ondlg
voorbereide, s c h rif ot e I ij k €I behandeling
ateltllig'op 'haar plaats. Zwak scheen ons dan
ook het argumerst van J'hlI'. De Geer, dat in
zekeren zin het stenografisch verstag van de
vorige Intenpeïlatie als zoodanig zou kunnen
gelden. Temeer: daar de kans groet is, dat ook
bij rnrstiger ibe~inndIJJgna een tweede interpel-
ila;tie, weer vragen zouden rijzen.

Als bezwaar tegen een nota !heeft mr. Wen-
(lelaar aangevoerd, dat de zaalk dan gedurende
de partementajre vacantie min of meer wordt
stop gezet. Maar dit ééne punt in het overtg-ene I
Ui.tIlJemendehetoog van den !iJberalen af'gevaar-
Pigde .sclleen ons met geheel om.aJllvechbbaar.
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Minister om nadere inlichtingen
per nota gevraag&.

De heer KERSTEN (staatkger.) zegt datI een nota niet tot het beoogde doel zal lei-
den. Het noodige licht zal niet opgaan; het
zal alleen ontstoken worden door een en-

I quête. Een onpartijdig onderzoek is sl~c~ts
mogelijk door een enquête. Niet de polrtiek
maar het recht moet beslissen. De coalitie-

I genooten hebben elkander trouw gezworen.
I Spr. wil voor de motie stemmen alleen als
ze de enquête niet doet uit- of afstellen. Het
Nederlandsche recht mag niet bij het canon-
nieke worden achtergesteld.
De heer OUD (V.D.) is van oordeel dat

de zienswijze van den heer De Geer het
enquêterecht in de grondwet tot een doode
letter maakt. Een enquête beteekent geens'
zins het uItspreken van. wantrouwen in het
beleid van den minister. Men heeft aan het
parlement deze bevoegdheid gegeven om
den minister te kunnen controleeren. Het

I recht van enquête en interpellatie moet
worden bezien als een recht van de mindec-
heid der Kamer zoo is gezegd. De meerder-
heid moet de minderheid de gelegenheid ge-
ven om het volle licht te doen schijnen en
met deze uitspraak. heeft spr. geen politieke
bedoelingen. Spr. wil een nota, daarove.r ?e- .
dachtenvl'Îsseling, en ten slotte de beslissmg
of een enquête nog noodig is. Daaromtrent
kan de heer Wendelaar nu toch niet beslis-
sen. Beter is het, de beraadslaging te schor-
sen.. . t d

De heer BIEREMA (Iib.) motiveer e
houding zijner- fractie over de motie. Wan-
neer er geen betere weg is, zal zij zich tegen
een verzoek aan den minister niet verzett~n,
maar de voLgorde der stemming staat niet
vast. Het is een zonderlinge f1guur, over een
motie te stemmen na het voorstel, waarop
ze betrekking heeft.

DE ZAAK-OSS IN DE
TWEEDE I(AMER.

Enquête-voorstel- Wendelaar
verworpen.

Hedenmiddag heeft de Tweede Kamer de
behandeling van het voorstel van den heer
Wendelaar tot het houden van een enquête
in verband met de opdracht van den mintster

I van justitie tot ontneming van opsporings-
bevoegdheid ·aan de brigade Oss der konink-
lijke marechaussee, voortgezet.
Hierbij is tevens aan de orde de motie-

Albarda-Oud, den minister verzoekend een
schriftelijke uiteenzetting met betrekking tot
het ontnemen van opsporingsbevoegdheid
aan de bovengenoemde brigade, tot het be-
leid der gemeentepolitie te Oss en tot alles,
wat de minister hiervoor van belang acht.
De heer DE GEER (C.H.) schetst het ka-

rakter eener enquête, wat betreft net be-
weerde over het wantrouwen dat er jegens
den minister in zou zijn gelegen. De volks-
vertegenwoordiging !heeft o.m. tot taak, de
regeerirrg te controleeren. Ndetterrrin blijft
spr. op de ,gisteren gegeven gronden tegen
de enquête, De Kamer pleegt een kleine
m inderheid een Interpellatie toe te staan, zij
geve een groote minderheid de gevraagde
enquête, zoo is er gezegd. Spr. kan dit stand-
punt niet deelen. Spr. zou aan een tweede
interpellatie de voorkeur hebben gegeven.I Nu velen de voorkeur geven aan een schrif-

I telijke voorgereiding, gaat spr. met het ver-
zoek om een nota accoord.

I
Spr. zou eerst het voorstel-Wendelaar in

stemming willen zien gebracht. Wordt dit
verworpen, dan maakt de motie-Albarda een
goede kans en zal spr. er vóór stemmen.
\ De 'heer ROST VAN TONNINGEN (N.S.B.)
I zegt dat in de motie-Albarda een erkente-
nis van onmacht der Kamer ligt om de zaak
buiten den minister om te onderzoeken. Spr.
houdt vol, dat de minister in staat van be-
schuldiging behoort ,te worden gesteld vol-
,gens art. 355 wetb. van strafrecht. Daartoe
zijn vijf Kamerleden noodig; sprekers fractie
'telt slechts vier leden. Zoo blokkeert de Ka-
mer nu de utteindelijke ontknoopi:ng van
het drama van Oss.
Dezelfde bezwaren die spr. tegen het

I enquête-voorstel heeft, gelden in nog sterker
mate de motie-Albarda-Oud. Spr. verwacht
van deze methode geen heil, temeer omdat
er opnieuw te Oss getuigen onder pressie
g~hoord worden. Spr. weet wat hij zegt. Spr.
vraagt een nieuwe interpellatie aan betref-
fende Oss.

De heer SCHOUTEN (A.R.) sluit zich aan
bij wat de heer De Geer heeft gezegd.
Spr. gaat den gang van zaken betreffende

Oss in deze Kamer na en zegt dat de heer
Wendelaar het houden van een tweede inter-
pellatie tijdelijk onmogelijk heeft gemankt.
Spr. betoogt dat de vergelijking van den
heer Wende1aar over het toestaan van een
interpellatie en dat van een enquête niét
opgaat. Ten einde zoo bevredigend mogelijk I
dit debat te sluiten, is ook spr. van oordeel
I dat de motie-Albarda in stemming moet
worden gebracht, nadat over het enquète-'
voorstel zal zijn beslist. Spr. hoopt dat de
heer Wendelaar het zal intrekken.

De heer VAN HOUTEN (chr. dem.) is
van oordeel, dat een onderzoek buiten den
minister om de zekerste weg is. De minister
toch kan onjuist worden ingelicht en de
enquête-commissie kan zelfstandig getuigen
lrooren. Wat de houding der heeren De Geer
én Schouten betreft, men moge de trouw
der bondgenooten mooi vinden, ze komt het
belang des lands niet ten goede en de mi-
nister komt er op hun wijze wel wat al te
,gemakkelijk af. Inmiddels is een schrifte-
l'~ke nota toch nog beter dan een tweede
interpellatie, een enquête is echter het aller-
beste.

De stemmingen.

Het voorstel-Schouten (eerst stemmen over
het enquête-voorstel) wordt aangenomen met
49-39 stemmen. Vóór stemden de R.K., A.R.

en C.H.
Het enquête-voorstel-Wendelaar wordt ver-

worpen met 50-37 stemmen. Tegen stemden

de A.R., R.K., C.H. en N.S.B.
De heeren Bakker en Rutgers van Rozen-

I
burg (beiden C.H.) hadden bij vergissing

voorgestemd.
De motie Albarda-Oud wordt aangenomen

met 84-3 stemmen. Tegen stemde de N.S.B.
De VOORZITTER stelt voor de nota, wan-

. neer zij afkomt in handen te stellen van een
, bijzondere commissie van 5 leden door hem
te benoemen. Dit voorstel wordt goedgekeurd.
De heer ROST VAN TONNINGEN (N.S.B.)

vraagt een nieuwe interpellatie aan over de

zaak-Oss.
Een voorstel van den voorzitter om deze ,

interpellatie niet toe te staan, als zijnde I
overbodig na het pas aangenomen voorstel
inzake het vragen van inlichtingen aan den
minister bij nota, wordt aangenomen met
80 tegen 3 stemmen. Tegen stemde de N.S.B.
Bij deze stemming verwijderden de heeren

Kersten en Zandt zich uit de Kamer.



ENQUETE-VOORSTEL OVER OSS
VERWORPE.N

Tegen: de anti-revolutionnairen.: de roomsch-katho-
lieken, de chr.-historischen (behalve per vergissing
de heeren Bakker en Rutgers van Rozenburg) en

de N. S. B.

DE STEMVERHOUDING: 50 TEGEN 37

Oe motie-Albarda met
84 tegen 3 stemmen

De motie-Albarda dient het eerst in stem-
ming te komen, 'nadat over het voorstel-Wen-
delaar is beslist. Intusschen hoopt spr., dat
de heer Wendelaar de Kamer een stemming
over zijn voorstel zal besparen door intrek-
king. .

Be heer VAN HOUTEN (c.d.) acht een
enquete het beste middel. Hij zal echter ook

I voor de motie stemmen, daar een motie veel
nut kan hebben.

De heer KERSTEN (s.d.) zegt, 'dat alleen

leen enquete klaarheid kan brengen. Het en-
quete-voorstel behoort dan ook te worden ge-
steund.

Een enquete heeft het voordeel, dat getui-I
gen onder eede kunnen worden gehoord. Het
inzenden van een nota kan' op zichzelf' geen
kwaad, mits d~t denkbeeld de enquete niet uit-
stelt of afstelt.

De heer OUD (v.d.) betoogt, dat het
enquete-redht tot een doode letter wordt ge-
maakt, indien men er het uitspreken van wan-

vragen aan den minister van 'iustitie trouwen aan vastkoppelt, zooats de heer De
om een nota werd met 84-3 stemmen [Geer deed.
(van de N.S.B.) aangenomen. De heer DE GEER: Niet de enquete naar

toestanden.
Aan de debatten, die hieraan voorafgingen I De heer OUD: De ervaring bewijst, dat dit

ontleenen we nog b.et voLgende: "oort enquete niet gewild is.
De heer DE GEER (c.h.) betwist de mee- Ook hieraan zou men het element wantrou-

ning van ~en heer Wendelaar. dat een tweede wen vastkoppelen. Een enqqu'ette is een middel
interpellatie evenzeer als een enquete wan- om te kunnen controleeren en prejudicieert niet
trouwen zou inhouden. In zekeren zin Is dit 'op het resultaat van het onderzoek, dat afkeu-
waar. In z~~ere dos~s wantrouwen behoort tot ring kan zijn, maar ook het tegendeel.
de na~u_urhJke' attributen der volksvertegen- Spr. is dan ook van meening, dat de ,enquete
woordigtng. Doch ee~ enquette zou een bIJ- t d ngehouden tot na de stemming
zonder wantrouwen uitdrukken, het wantrou-I moe wor en. aa , '.
wen namelijk in de betrouwbaarheid van tover de motie. '. ' .. '
'aministers inlichtingen. De heer BIEREMA (hb.) verklaart, dat hI) I
, D K' . t 11 ti n en zijn vrienden, hangende het enquete-voor-
. at d~ amer een m erpe a ie aa.;t ee. tel b t maken, tegen de motie.1minderheid toestaat en een enquete met, IS S , ezwaar ~oe en ,

het gevolg' van het essentieele verschil tus- Over de motie zal e~r~t ~oetel1 worden ge-
achen beide instituten. De enquete richt zich stemd. Een nota van inltchtingen zou wegens
over den minister heen tot elders. de vacantie eerst in October kunnen worden

besproken. Een enquête-commissie kan ter-
stond aan het werk gaan. .
. Ook is het niet onmogelijk, dat de minis-

tèr de' Kamer de wedervraag zal stellen op
welke punten zij inlichtingen wenscht.

Een opdracht aan een enquête-commissie
kan ruim zijn, doch niet bij het vragen van
een nota.

Indien de motie dus vóór de enquête in stem-
ming ;komt, zal sprs. fractie tegenstemmen.

Het voorstel-Schouten (eerst stemmen over
!het enquête-vorstel) wordt aangenomen met
49-39 stemmen. Vóór: de r.-lk" a,;r.'en c.-h.

Het enquête-voorstel Wendelaar wordt ver-
worpen met 50--'37 stemmen; Tègen: a.-r.,
lr'•.;k., c.sh, en n.s.b,

De heeren Bakker en Rutgèrs van Rozen-
Iburg (beiden c.-h.) hadden bij vel1giBsmgvoor-
gestemd. l

De motie-Albarda~ud, wordt aangenomen
ltIlet 84-3 stemmen. Tegen n.s.b.

De voorzitter stelt voor de nota, wanneer
Iati afkQlD.t_ in handen te .stellen van een bij-
zondere commissie van 5 leden door hem te
benoemen, Dit wordt goedgekeurd.

De heer ROST VAN TONNINGEN (n.s.b.)
vraagt een nieuwe interpclaltie aan over de
zaak Oss. Een voorstel van den voorzitter om
deze interpellatie niet toe te staan, wordt aan-
genomen met 80 tegen 3 stemmen. Tegen de
N. S, B,

aangenomen

De Tweede Kamer heeft hedenmiddag
het enquete-voorstel- Wendelaar over·
Oss met 50-37 stemmen verworpen.

Tegen het voorstel hebben gestemd
de anti-revolutionairen, de Roomsch-
Katholieken, de chr. historischen (be-
halve de heeren Bakker en Rutgers van
Rozenburg, . die bij vergissing voor
stemden), en de N. S. B.

De motie-Albarda, betreffende het

De motie stuit bij spr. niet op principieele
bezwaren. Hij gaat, gezien de instemming van
anderen, met de motie accoord. Spr. meent
echter, dat eetst het enquête-voorstel in. stem-
ming moet worden gebracht. Als de enquête
immers verworpen is, zal er groote kans zijn
dat .de meerderheid der Kamer de motie aan-
[\'aardt.
, De heer ROST VAN TONNINGEN (n.s.b.)

zegt, dat in de motie een uiting van onmacht
ligt, van onmacht namelijk om het getuigen-
verhoor buiten den minister om te leiden.
. Het eenige middel om klaarheid te brengen

iB een strafgeding wegens overtreding van
art. 355 W. v. S. Een initiatief van vijf Kamer-
leden is daartoe noodig. De Kamer heeft spre-
kers fractie daarbij niet willen steunen.

Daar in Oss thans personen onder pressie
worden verhoord, wil spr. de Kamer in de ge-
legenheid stellen snel te handelen en wil ,hij
een nieuwe interpellatie aanvni.ragen.
. De heer SCHOUTEN (a.r.) zegt, dat hij

niet begrijpt, dat de heer Wendelaar zich er I
op beroept, met zUn enquete-voorstel 14 dagen
gewacht te hebben. De Kamer kwam eerst op
26 April weder bijeen. •



Mr. Rost van Tormingen
protesteert

In een brief aan mr. Van Schaik.
Het lid der Tweede Kamer, mr. Rost van

Tonningen, heeft aan den voorzitter der Tweede
Kamer, mr. Van Schark, den volgenden bnief
gericht:

Mijnheer de voorzitter,
Naar aanleiding van het feit, dat U mij

gisteren het woord hebt ontnomen en Voor één
da3' het recht tot het bijwonen van de vergade-
ring hebt ontzegd, heb ik het volgende op te
merken:

De aanleiding tot uw maatregel van orde
was de volgende zinsnede: "De commissie van
rapporteurs heeft echter opzettelijk de door
mij sd'lriftelijk overhandigde zware beschuldi-
gingen tegen den minister van Justitie weg-
gelaten. I!k zeg opzettelijk, omdat ik bij voor-
baat in de afdeelingen tegen de weglating
protesteerde. "

Daar u blijkibaar niet op de hoogte is van
de toedracht van zaken, voeg ik hieraan het
vot-rende ter verheldering toe:

Mijn fractiegenoot, de heer Woudenberg, en
ik zelve hebben ieder in onze afdeelingen een
gelij'kluidende nota met opmerkingen voorge-
lezen en aan de rapporteurs overhandigd. Deze
nota's moeten zich nog in de dossiers van de
commissie van rapporteurs bevinden.
Mochten deze nota's zich niet in de dossiers

bevinden, wat mij ten zeerste zou verba-zen,
dan ben ik g'aarme bereid u een afschrift daar-
van alsnog toe te zenden.

Reeds in den aanvang van het voorlezen
van deze nota meende de voorzitter van de
afdeeling, de heer Bongaerts,. te moeten op-
merken, dat hij er niet voor kon instaan, dat
deze nota in het voorloopig verslag werd op-
genomen. Ik heb daartegen onmiddellijk ge-
protesteerd onder toevoeging van de opmer-
king, dat ik opzettelijk de beschuldigingen
tegen minister Goseling schriftelijk had neer-
gelegd om den minister gelegenheid te geven
in de debat-ten in te grUpe,n en hierop te ant-
woorden.

Ik verklaarde, dat ik bij niet-opname van
mijn opmerkingen in het openbaar hiertegen
zou protosteeren.

Bij het doorlezen van het V'oorloopigverslag
is te constateeren, zooals ik in mijn monde-
linge rede zeide, dat de commissie van rappor-
teurs mijn beschuldigingen aan het adres van
den minister heeft weggelaten en op pagina ..
uitsluitend argumenten weergeeft, die den mi-
nister kunnen ontlasten.

Dit is hetgeen ik had willen uiteenzetten;
als u mij het woord niet had ontnomen. Ik
wil dan ook op de meest nadrukkelijke wijze
tegen uw maatregel van orde protesteeren, di.
ik als onrechtmatig beschouw.



verworpen.
AAN MINISTER WORDT

N'OTA GEVRAAGD.
(Van onzen parlementairen redacteur.)

's·GRAVENHAGE, 22 Juni. ~ Bij de heden-
middag in de Tweede Kamer voortgezette dis-
cussie over het Ossche enquête-voorstel van
den heer Wendelaar, J:j eek de heer De Gee r
(c.h.) niet bekeerd te zijn tot het houden van
een enquête. Wanneer de Kamer nadere Inlich-
tingen wenscht, wende zij zich allereerst tot
den desbetreffenden minister en zoeke niet in
dit stadium reeds elders licht, over het hoofd
van den bewindsman heen.

Ten aanzien van de door de motie-Albarda-i-
Oud, gevraagde nota van den minister had spr.
geen principieele bezwaren, doch eerst zal het
enquête-voorstel in stemming moeten worden,
gebracht.
Hierna sprak de heer Ros t van Ton-

n i n ge n (n.s.b.) , die gewaagde van het laat-
ste bedrijf der enquête en van het eerste be-
drijf der nota. De Kamer heeft zich dus inder-
daad onmachtig getoond om eerherstel voor de
marechaussee te bewerken en om den minister
van Justitie in staat van beschuldiging te'
stellen.
De R.K. Staatspartij, met de A.R. en C.H.,'

heboen alle doeltreffende wegen geblokkeerd
om volledige opheldering in zake Oss te krij-
gen. Aan het voorstel-AJ.barda--{)ud kleven nog
meer bezwaren, dan aan het gewijzigde
enquête-voorstel, Er is gereede aanleiding om
aan te nemen, dat op het oogenblik te Oss ze-
tuigen opnieuwonder pressie worden ge'hoO~d.
Er zalongetwijfeld wel een lijvige nota van
den minister komen.
Ten slotte vroeg spr. een nieuwe interpellatie

aan, ten einde door algemeene vragen aan den
minister van Justitie "volledige klaaI'heid" te
Ibrengen over Oss.

De voorzitter: Dit is nu niet aan de
orde, desgewensent tzal Ik U daartoe straks het
woord verteenen.

De heer Rost -v a n Tonningen, na het
Incident van gisteren heel wat kalmer: Dank
Ill, mijnheer de voorzitter!
De heer S c h a ute n (a.r.) was ook van'

lV'an oordeel, dat de motie-Allbarda--{)ud eerst
:in stemming .zal kunnen komen, wanneer be-
sldst is omtrent de enquête. Nog liever zou het
hem eclhter zijn, wanneer de "heer Wendelaar
alsnog zijn voorstel rIlOU willen Intrekken.
De heer. Van Hou ten (chr.dem.) had het

!iefs.t een enquête en zou desnoods ook voor de
motJe stemmen, doen dan zonder vreugde. De
minister zou er clan echter wel wat zernakke-
~1j'k at1koru.en; een tweede interpellatie zou
iOhanseen ondeugdelijk middel· zijn.
Ook de heer K ers ten (staatk. ger.) bleek

!Weà,er'V'00rstander van een enquête te zijn. In
leen nota rzalde minister welongeveer henzelfde
mededeelen als op de interpellatie-Drop.

De heer 0 u d (v.d.) handhaafde zijn mee.
ning, dat een enquête niet wantrouwen je.
gens een minister of de regeering impliceert.

"Eerst de nota."
De meerderheid zal, in het belang van het

democrat~sch·parlementaire stelsel, verstan-
dig doen, tot de enquête mede te werken.
Wij hebben hier te Iande niets te verbergen.
Laten wij nu het volle licht doen schijnen .
door nu eer s t de nota te vragen en naar
aanleiding van de gedachtenwisseling daar-
over te beslissen of het enquête-voorstel nog
zin heeft. Spr. vertrouwde, dat het ten slotte
zal kunnen worden ingetrokken, doch het zou
onjuist zijn, het te doen verdwijnen vóór de
stemming over de motie.

In gelijken zin sprak de heer Bie 'r em a
(lib.), die het enquête-voorstel primair achtte,
zoodat ,he:., als nu van de verste strekking, het
Ia a t s t 111 stemming behoort te komen. Het
voorstel-Wendelaar is de aanleiding tot deze
behandeling van de zaak-Oss en behoort dus
ten slotte die behandeling af te sluiten, d.w.z,
na de gedachtenwisseling over de nota.
Zap de motie eerst in stemming komen, dan

zullen de liberalen tegenstemmen. Zij zullen
er slechts vóór stemmen, wanneer het enquête.
voorstel reeds mocht zijn verworpen.

De heer Wen del a a r bleek sterk van
meening te verschillen met den heer Schou.
ten, die het indienen. van het enquête.voor-
stel fout achtte en op intrekking had aange-
drongen. "Ik denk er niet aan", riep spreker
uit. "wanneer ik in den afgrond moet, .moet
men mij er maar ingooien, er in springen doe
ik zeker nietl De anderen zijn dan verant-
woordelijk, niet ik!"
In ons volk leeft een roep om reeht, daar-

om is een enquête ten deze het beste middel.

De heer A Ibar ct a (s.d.) wees er de bestrij-
ders van de nota-motie op, dat de Kamer niet
tevreden behoeft te zijn met de aanvankelijke
inlichtingen. In openbaar debat zal de Kamer
alle gewenschte aanvullingen kunnen vragen.
De .heer Ros t van Ton n i n gen: dat

hebben wij bij de interpellatie-Drop gezien!
. De heer A Ibar d a: aanneming van de ma-
tle beteekent ongetwijfeld niet: een langeren
weg dan een enquête. Wat de volgorde van
stemming aangaat, meende spr., dat de stem.
ming over de motie voor moet gaan. Ten slotte
?racht hij eenige redactioneele wijzigingen aan
111 den tekst van de motie, deze luidt nu aldus:
De Kamer verzoekt den minister van Justi-

.tie t~r v?or:bereiding van een nadere gedach-
tenwisseling haar een schrifteHjike uiteenzet-
ting te geven van de feiten en ie omstandig-
heden, op grond waarvan hij op 1 April 1.1.
aan de brigade der Koninikl. marechaussee te
Oss de opsporingsbevoegdheid heeft doen ont-
nemen alsme::Ie van het oordeel der regeering
over het beleid van de gemeen1elijke politie te
Oss en voorts al datgene, wat hij verder in
verband met het een -en ander van belang acht.
Toen de voo r zit ter deze'motie in stem-

ming wilde brengen, stelde de heer Schouten
(a.-r.) voor, om eerst over het enquête"Voorstel
te stemmen.
De heer O u d (v. d.) was hier ten stelügsta

tegen en waarschuwde de rechterZijde voor
den onbevredigenden indruk van een derze-
lijken gang van zaken. Ook de heer Bie;' e-
m a wenschte de not.a niet gebruikt te zien als
een springplank om aan grooter moeilijkhe-
den te ontkomen. .

(Zie verder Laatste Nieuws.)

(Vervolg van pagina 1).
De heer Sc h a ute n was 't hiermede niet

eens, hetgeen de heer Bie rem a deed vra-
gen, waarom hij dan zijn voorstel had inge-
diend. •
De heer S eh 0 ute n: Ik heb geen moeilijk-

heden, anderen misschien wel. Spr. zou tegen
de motie stemmen, wanneer deze het eerst in
stemming mocht komen.
De heer Ros t van Ton n i ng e ,n zou

tegen het voorstel-Schouten stemmen omdat
dit beoogt, den minister te dekken door den
pas af te snijden aan de mogelijkheid van het
hocren van getuigen.

(N.B. de nat.-soc. fractie is ook tegen het
enquête-voorstel, zoodat deze redeneering niet
volkomen duidelijk is.)
De heer Van Hou ten (chr. dem.) vreesde

nu voor leege handen, want nu is er kans, dat
eerst de motie wordt verworpen en daarna ook
het voorstel. Inderdaad zou dit een vreemden
indruk maken in het land.
Zee I' j u i s t! viel de heer W ij n k a a p

(c. p. n.) hem bij.
Twee partijen vooral werken hier het zoeken

naar de waarheid tegen, de katholiepen en de
N,S.B.-ers,
Hierna kwam het voorstel-Schouten in stem-

ming, dat is aangenomen met 49 tegen 39 stem-
I men (tegen: soc.-dem. vrijz. dem., chr. dern. I
communisten, staatk. geref. en nat.-soc.). De
voorzitter, mr, Van Schalk, heeft ook meege-
stemd.
Nadat de rechterzijde aldus haar wil had

opgelegd aan de Kamer, werd dus gestemd
over het enquête-voorstel van mr. Wendelaar.
Dit is, gelijk te verwachten was, verworpen

met 50-31 stemmen (vóór stemde de Iinker-
zijde met de C.H. Rutgers van Rozenburg en
Bakker bij vergissing en de Staatsk. Geref. en
Chr. Dem. tegen de rechterzijde en de natlo-
naal- soclalisten), De motie-Albarda-Oud om I
den minister van Justitie nadere inlichtingen
te vragen, is ten slotte aangenomen met 84-3
stemmen. (Tegen. alleen de drie aanwezige
nationaal-socialisten) •
Wanneer de nu gevraagde nota zal zijn inge-

komen, zal deze in handen worden gesteld van
een speciaal te benomen commissie, welker
vergaderingen door alle Kamerleden zullen
kunnen worden bijgewoond.
Hierna vroeg de heer Ros t van Ton ni n-

gen zijn reeds aangekondigde interpellatie inI zake het optreden van den minister var

\
Justitie in de Ossche zaak aan. Overeen
komestig het voorstel van den voorzitter stone
de Kamer na de zoo. pas gevallen beslissing
over de motie-Albarda-Oud, deze interpellati:
natuurlijk niet toe,
Het voorstel van den voorzitter is aange

nomen met 80-3 stemmen. (Slechts de N.S.B.
i, ers stemden vóór, de Staatk. Geref. hadden te
_voren de zaal verlaten).

De stemmingen.
Het voorstel Schouten (eerst

stemmen over het eaquête-voor-
door. de Tweede Kamerstel) is

aangenomen met 49-39 stemmen.
Voor: de r.k., a.r, en c.h.

Het enquête-voorstel Wende-
laar wordt verworpen met 50-37
stemmen. Tegen: a.r., r.k., c.h.
en n.s.b. De heeren' Bakker en
Rutgers van Rozenburg (beiden
c.h.) hadden bij vergissing voor-
gestemd.

De motie Albarda-Oud wordt
aangenomen . met 84-3 stemmen,
tegen n.s. b.

De voorzitter stelt voor de nota,
wanneer zij afkomt, in handen te
stellen van een bijzondere com-
missie van
benoemen.
keurd.

De heer Ros t van ,T 0 nni n-
gen (n.s.b.) vraagt. een nieuwe
interpellatie aan over de zaak-
Oss. Een voorstel van den voor-
zitter om deze interpellatie niet
toe te staan, wordt aangenomen
met 80 tegen 3 stemmen. Tegen
de n.s.b.

5 leden door hem te
Dit wordt goedge-
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Brief
der

aan den- voorzitter
Tweede -Kamer

Hieronder publiceeren_ wij een schrij-
ven van mr, Rost van Tonningen, dat
: hij heden verzond .aan den voorzitter
~van de: 'Tweede Kamer, oud-minister
Van Schaik. Ter verduidelfjking' van onze
, lezers, déelen wij nog mede, dat de COm-
missie van Rapporteurs gevormd werd
door de heeren mr, Terpstra (Anti- Rev.),
Krijger (Chr. Hist.), Suring (Staats-
partij), Van Lidt de Jeude (Liberaal) en
Van der Goes van Naters (Soc. Dem.)
Men ziet hferult tevens, de' "eensge-

,zindheid" der partijen _;;_,de s.g, oppositie
pattij, de S.D.A.P., Inbegrepen ..- om de
beschuldigingen, inzake Oss weg te wer-
ken.
De brief alÏ;jI'mr, Van -Schaik luidtJ

,Mijnheer. de Voorzitter,

'Na~l'a~nl~idîAg,van het feit dat u mij gi~.. ,
. teren' liet lYoörd hebt vntnomeil en voor een ,
dag het recht wt het blJwoneJl van de verga..,
fterifig."hebt ontzegd,' heb ik het volgende op
te merken: '
De aanleiding tot uw maatregel van 0l'4e,

was de volgende zinsnede: "De Commissie van ;;
Rappórteurs heeft echter 'opzettelijk de door
mij schriftelijk overhandigde zware hesehul-
digingen tegen den minister van Justitie weg-
gelaten. Ik zeg opzettelijk, omdat ik bij voor-
baat in de afdeelingen tegen de weglating
protesteerde".
Daar u blijkbaar niet op de hoogte is van,

'de toedracht van zaken voeg ik hieraan het
volg'ende ter verheldermg toe:
Mijn fractiegenoot, de heer Woudenberg en

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

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

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

mijn opmerkingen in het openbaar hiertegen
zou protesteeren.
Bij het doorlezen van het Voorloopig Verslag

,is te constateeren, zooals ik in mijn mondelinge
rede zeide, dat de Commissie van Rapporteurs
mijn beschuldigingen aau het adres van den
,minister heeft weggelaten en op pagina 4 uit-
sluitend argumenten weergeeft die den minister
-kunnen ontlasten.

Dit is hetgeen wat ik had willen uiteen-
'zetten, als u mij het woord niet had ontnomen.
Ik wil dan ook op de meest nadrukkelijke
wijze tegen uw maatregel van orde protestee-
'ren, die ik als onrechtmatig beschouw.

Hoogachtend,
w.g. M. M. ROST VAN TONNINGEN

De uitsluiting
de Kamer

uit

In ons vorige nummer hebben wij, op grond
van een vlak voor het afdrukken binnenge-
'komen bericht, medegedeeld, dat Rost van
To:n.ningen,voor den tijd van één maand van
de kamerzittingen zou zijn, uitgesloten. Nader
blijkt ons, dat de uitsluiting slechts voor één
dag heeft plaats gevonden. Inderdaad is wel
over uitslutttng voor een maand gesproken,
.maar men heeft dit met het oog op de door
Van Schalk opgegeven reden niet aangedurfd.

d'A'nsembourg vervolgt
rede••zun

De pogingen om de sch(l,ndalen van Oss te begraven, om 'de
schuldigen te dekken, om den minister van Justitie van elk hem
onwelgevallig onderzoek te vriiwaren en' om de aaltdac'.· van
'de verdachten af te leiden en de marechaussee tot zondebok te
maken. ziin door de vereenigde politieke partiien in roérende
eensgezindheid voortgezet~ aldus ving Rost van Tonningen ziin
rede Gan.

,Het verloop van zaken was als volgt: ,;
De marechaussee te Oss arresteerde de schuidicJen of wilde:.,.t hila arrestatie ovenaaCJ, .

Zij werd hierin verhi,nderd door 'den Prócuteür-Gèneraal te
Den,Bosch' en ziin aanhang. - '
Toen,zii haar plicht desalniettemin wilde 'doen. ontnam minis-

ter Goseling haar wederrechte liik de o~s~orin,gsbevoe9dheid
en werd zii overgeplaatst!

GEHAMEl\.

De VOORZITTER hamert. Rost van Tonnin-
gen mag het woord verachting niet bezigen"
ROST VAN TONNINGEN: Ik constateer

slechts een feit, maar zal er dan weerzin van
maken!
Zijn rede vervolgend, zegtRost van Tonnin-

gen: '
Ik heb doormiddel van de publicatie in Het

Nationale Dagblad de parlementaire neeren
zoo opgejaagd, dat 's minister Goselings jaren-
lange vriend Wendelaar zijn figuur door een
enquête trachtte te redden.

MERKWAARDIGE "ORDENING"

Daar ik zoo langzamerhand de methoden
dezer Tweede Kamer en haar leden ben gaan
.Ieeren kennen, wist ik zeker, dat deze heele
enquête eveneens een schijnve!'ltooning .zou
worden en slechts tot doel had om den heer
,Goseling met zijn helpers den tijd te geven, de
zaak in Oss.... te "ordenen", zal ik maar be-
leefd zeggen.

Mijn verwachtingen zijn door de ge-
dragingen der politieke partijen over-
troffen. Mij werd door het weigeren
mijner interpellatie de pas tot snel han-
delen afgesneden.
in de, afdeelingen werd het enquête-

voorstelonderzocht en onder aanvoering
der Staatspartij geerltlseerd,
Mijn opmerkingen werden in het VoOl:-

loopig Verslag door de z.g. commissie
van de heeren Terpstra, Krijger, Suring,
Van Lidth de Jeude en Van der Goes van
Naters weggewerkt.

De VOORZITTER: Ik kan het woord "weg-
gewerkt" niet toelaten.
ROST VAN TONNINGEN: Ik constateer al-

weer een feit, maar zal er dan "weggelaten"
vail maken: '
Blijkbaar' verschrikt' over den toon der

Staatspartij, zoo vervolgde -hij, verandert de
heer Wendelaar zoo maal' hals over kop het
doel Zijner enquête.

~ost .uit de Kamer geze
PROTEST OM MISDADEN
VAN ROST IN OSS

Om, de volksverontwaardiging ove~ deze be- IWAAR HET OM GAAT IS ER UITGELICHT!
straffmg van ambtenaren, die hun plicht
deden, te temperen, hield de heer Drop zijn Destijds afgedwongen door den volks-
interpellatie. De vragen en antwoorden waren wil was het enquête-voorstel van den
door de heeren Drop en Goseling van te voren,
dus vóór de toenmalige zitting begon, opge-
steld. De daarop volgende schijnvertooning
werd door de politieke partijen gedekt. lIet
volk op de publieke tribune gaf zoo ondubbel-
zinnig blijk van zijn verachting voor dit
schouwspel, dat de tribune moest worden ont-
ruimd.

heer Wendelaar opgezet als een onder-
zoek naar de ontneming der opsporings-
bevoegdheid aan de brigade der mare-
chaussee te Oss. Zooals ik in het Voor-
loopig ,Verslag heb uiteengezet, heeft de
minister zich door zijn wederrechtelijk
optreden schuldig gemaakt aan het'
ambtsmisdrijf, genoemd in artikel 355
sub 3 van het Wetboek van Strafrecht.
De enquête.had in haal' oorspronkelijken
opzet hierover eenig licht kunnen wer-
pen.' De minister had moeten terecht-
staan voor den Hoogen Raad, zooals ook
Mau van Zwanenberg terecht staat.

Doch de heer Wendelaar, die bij de eerste
interpellatie Drop verklaarde, dat het betoog
van den minister glashelder was om vervol-
gens in de memorie van Toelichting op zijn
enquête-voorstel te betoogen, dat de verkla-
ringen opheldering behoefden, trekt nu weer
zijn enquête-voorstel in.
Want dáárop komt .de wijziging der enquête

neer!
"Het onderzoek naar de bevoegdheid van den

minister vervalt", aldus de heel' Wendelaar,
"evenals dat naar alles, awt zweemt naar een
onderzoek over het beleid des ministers .... "

Kan men vollediger'dan de heer Wen,-
delaar capituleeren, vl,'aagt spr. Kan men
een schuldigen minister beter dekken,
dan hij doet bij zijn jarenlangen vriend
Goseling?

DE KAMER DOET ~IERAAN MEE
De heer Wendelaar is echter slechts de

spreekbuis van het heele systeem van Joden
en Jodenkinderen.
De VOORZITTER: Ik roep u tot de orde. Als

ik nog een dergelijke uitdrukking hoor, zal ik
u het woord ontnemen. 'Ik waarschuw u voor
het laatst. , I
'ROST VAN TONNINGEN: De heeren weten "

beter dan het volk, datslechts onbestemd ver-
moedt hoe verslapt het beheer te Oss is en hoe
door en door corrupthet wanbeheer in Brabant
.is, dat haar zelfbehoud de-doofpot-politiek tot
een dwingende noodzakelijkheid maakt.
In de atdeelingen hebben de Staatspartijers

'en de met hen verbonden z.g, christelijke par-
tijen ondubbelzinnig te verstaan gegeven, dat
zij een onderzoek paar het gedrag van den
minister niet' zouden dulden, dus het enquête-
'voorstel wondeïaar zouden afstemmen.

De marechaussee, die de slachtoffers
van Oss, de gèschonden kinderen en be-

stolenen, wilden beschermen, zullen daar.
voor gestraft blijven. Want met nauw
verholen vreugde wordt in de stukken
geconstateerd dat de procedure voor het
ambtenarengerecht van zeer langen duur
zal zijn en het ambtenarengerecht zich
:wellicht niet ontvankelijk zal verklaren.

i
VALSCHE VOORSTELLING

Doch erger nog:
Wet; Nederloondsche valk wrurlt...misleid, als

-In het voorloopïg verslag staat geschreven, dat
een onderzoek naar de wederrechtelijke gë-
dragingen van den minister door middel van
een enquête daarom overbodig is geworden,
wijl ik de gelegenheid zou hebben bij de aalt-
klacht wegens beleediging die de heer Gose-

, ling tegen mij heeft ingesteld, de waarheid
mijner beschuldigingen te bewijzen.

De heer Goseling heeft zich wel ge.
hoed, om de aanklacht zelf in te dienen.
, Dan zou hij van aangezicht tot aange-
zicht tegenover mij voor den :Nederland-
schen rechter zijn praktijken hebben
moeten verdedigen, evenzeer, als ik in
de gelegenheid zou zijn geweest, om te
bewijzen, dat ik de waarheid en niets
dan de waarheid heb g'eschreven!
Neen, de heer Goseling heeft de officier

van Justitie de aanklacht ambtshalve
zoodanig doen opstellen, dat ik tot het
bewijs der waarheid naar alle waar-
schijnlijkheid niet ben toegelaten, en
hijzelf niet behoeft te verschijnen!

VOOZEARGUMENTEN

De argumenten van de zich christelijk noe-
mende partijen tegen een enquête naar de
verantwoordelijkheid van den minister zijn dus
voos. Of zij weten dit niet en dan doeurnen-
teeren deze afgevaardigden wederom hun on-
bekwaamheid, Of zij weten dit wel en dan is
deze argumentatie gelijk te stellen met be-
wuste misleiding. Dit is het alternatief, de hee-
ren kunnen zelf kiezen!
De overdracht van de enquête naar het ge-

heele politieke gebied te Oss onder weglating
van de vaststelling der wederrechtelijke han-
delingen van den minister, d.w.z. van de moge-
lijkheid zijnet strafrechtelijke vervolging voor
den Hocgen Raad der Nederlanden, is in over-
eenstemming met de taktiek van den minister,
om de aandacht af te leiden van de werke-
lijk schuldigen en om de morechaussee voor
haar nauwe plichtsbetrachting te bestraffen.
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BESCHULDIGINGENWEG·
GELATEN

In overeenstemming met de'
verdoezelingstaktiek is ook het
Voorloopig Verslag opgemaakt
door de viif heeren, die de Com.
missie. uitmaken en wier namen
ik boven heb genoemd.,

Het Voorloopig Verslag van
de Kamer is een handige ver-
dediging van het beleid van den
minister. Op pagina 4 geeft het
uitsluitend argumenten weer,
die den minister kunnen ontlas·
ten. ,De Commissie van Rappor ..
teurs heeft echter opzetteliik de
door mii schrifteliik overhan.
digde zware beschuldigingen
tegèn den miniSter weggelaten. '

...
IK %~G OP-ZETTELlJK,OM..

DAT IK BIJ VOORBAAT IN DE
AFJ)IELINGEN TEGENDEWEG.
-LAnNG PROTESTEERDE.

De VOORZITTER: Ik kan dit
zoo niet laten doorgaan.

ROST VAN TONNINGEN:
constateer slechts een feit.

De VOORZITTER: Ik ontneem
u het woord.

ROST VANTONNINGEN: Dat-,
kunt u niet doen. Ik constateer
hier een feit!

De Voorzitter hamert eerver-
doovend en o,ntneemt Rost van
Tonningen het woord. Rost slaat
met z'n vuist op de lessenaar om
hiertegen te protesteeren,
waarop de Voorzitter onder
groot rumoer mededeelt. dat
hii hem voor den duur der ver.
gadering uitsluit, en hii de zit-
ting tiideliik schorst.

d'Ansembourg
D'Ansembourg, de rede van Rost van Tonningen vervolgend, zegt:

Het kenmerk van het gevalOss is wel de welwillendheid
tegenover allen. die schuldig ziin en de onwelwillendheid
tegenover allen, die onschuldig ziin. -De heer Wendelaar bliift
geheel in de liin van deze algemeene behandeling. wanneer hii
in ziin antwoord aan de Kamer zegt. dat hii den minister in
ieder opzicht wil sparen.

Wie het Parlement kent, zalook niet ver-

wonderd zijn, dat de commissie bij het opstel-

'len van het Voorloopig Verslag meer een ver-

,dediging heeft geleverd dan een aanklacht

tegen dezen minister heeft uitgebracht. Daar-

tegenover lijkt het mij gewenacht nog eens

terug te komen op de feiten, die langzamer-

hand bekend zijn geworden.

DE FEITEN,

Op het oogenblik waarop de minister van
Justitie in Oss tusschenbeide kwam door het
wederrechtelijk ontnemen van het opsporings-
onderzoek aan de brigade der Koninlijke Mare-
chaussee, waren er 4 strafrechtelijke gevallen
die naar de meening van elken weldenkenden
Nederlander met alle kracht hadden moeten
worden onderzocht.

(Vervolg op bladzijde 2)

•
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De door Rost aangevraagde interpellatie
, )

Ondergeteekende. Mr. M.M. Rost van Tonningen. ver-
zo.ekt de Kamer hem toestemming te geven tot het stel·
len. van mondelinge vragen aan den minister van Justitie
.over alle feiten. die geleid hebben tot de ontneming van
de opsporingsbevoegdheid aan de vroegere brigade
'der Koninkliike Marechäussee. over den stand vatl het
onderzoek en de eventueele vervolging der verdachten •
.over de gedragingen van bu rgemeesfer PloeCJmakers te
Oss en den proc:u~eur.g,neraal te Den Bosch. b~nevens

, ,,~t ve,rbc:indtU$s~h~",·d,ele_.enqnde,r. groepen van per-
sonen.
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OE ZAAK-OSS VOOR HET· AMBTENARENGERECHT.

BEHANDELING VAN DE KLACHTEN DER WACHT ..
MEESTERS VAN DE MARECHAUSSEE.

HIe i·officieren van bet Koninklijk Wapen
over de onderofficieren oordeelen.

lEDEN DER RECHTERUJKE
MACHT GEHOORD.

's-GItAVENHAGE, 23 Juni. On-
der veel belangstelling, voor
zoover althans de betrekkelijk
kleine ruimte van de zitting-
zaal toeliet, heeft heden het
ambtenarengerecht alhier de
bekende zaak van de maré-
ehaussée te Oss behandeld.

Zooals men weet, hebben de
zes officieren, die tot de brigade
van de Koninkl. Marécha ussée
te Oss hebben behoord, en die
eerst van hun opsporlngsbe-
voegdheld ontheven en vervol-
gens overgeplaatst zijn, bij het
ambtenarengerecht een klacht
aanhangig gemaakt tegen de
besluiten en handelingen, welke
tot deze ontheffing en over-
plaatsing hebben geleid.

De samenstelling van het
gerecht.

Het gerecht was als volgt samenge-
steld: Mr. A. van Haerlngen, voorzttter,
mr. J. H. Scholten, mr. DOnders, gep.
generaal-majoor H. Zeeman en gep.
I'£!ll.-majoor J., Geesink, leden.
De wachtmeesters werden bijgestaan

d.oor mr, R. A. James ult ApeldOOrn,
terwijl de minister van j~stitie was ver-
tegenwoordigd door mr: P. Meyes,

Wa de opening deelde de voorzitter
medé, dat het gerecht besloten heeft
alle zaken gelijl.tti!dig te behandelen en
<dat van de zljde van het gerecht geen
getuIgen zijn opgeroe'p?n.

*Het getuigenverhoor.

VERKLARINGEN VAN DE HOOGSTE
CHEFS DER ONDEROFFICIEREN.

Kolonel "an Selm.
Als eerste getuige wordt gehoord de

1tolonel der Kon. Maréchaussée J. van
Selm,

Op een vraag van mr. James, of ge-
tuige voor 1 April 1938 ooit eenige klacht
heeft ontvangen over het personeel
van de brigade Oss, antwoordt getuige:
Neen.

Daarna heeft hij inlichtingen ont-
vangen, waaruit hij den indruk heeft
gekregen, dat dit personeel schromelijk
in zijn taak was tekortgeschoten, o.m,
1ioordat geen voldoende overleg werd
gepleegd met den officier van justitie.

(}etllige heeft daarop den
commandant der 2e divisie op-
dracht gegeven tot het instel.
len van een onderzoek. Het re-
sultaat daarvan is geweest, dat
de wachtmeesters wel voldoende
overleg hadden gepleegd en
voorts, dat de kwestie van een
beweerde mishandeling niet
waar was.
voorts deelt getuige mede,

dat het nooit in de bedoeling
van wachtmeester De Gier
heeft gelegen om een proces-
verbaal tegende 'geestelijken op
te maken.

Op een volgende vraag van mr. James
bevestigde getuige, dat hij op 2 April
een conferentie heeft gehad met den
minister van justitie, waarbij deze heeft
medegedeeld dat hij met den minister
van defensie tot overeenstemming was
gekomen omtrent de te nemen maat-
regelen.

In deze conferentie heeft getuige het
voorstel gedaan, om de brigade te hand-
haven, doch alleen den operwacht-
.meester Cuds te doen vervangen door
opperwachtmeester Mientjes.

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

of ' getuige ooit klachten heeft
vernomen, dat het personeel der
brigade. ruchtbaarheid gaf aan
verschillende zaken, zegt ge-
tuige daarvan nimmer iets te
hebben vernomen.

Alleen was de procureur-generaal
zeer gebelgd over verschillende pers-
berichten. waarnaar getuige toen een
onderzoek heeft ingesteld, waarbij hem
gebleken is, dat die berichten niet van
de maréchaussée afkomstig waren.

Luitenant-kolonel Boellaardt.
Daarna wordt als getuige gehoord de

gepensionneerde luitenant-kolonel der
Kon, Maréchaussée Boellaardt, oud-
commandant' van de 2e divisie <tot 1
Maart 1938).

Getuige. verklaart, van den
procureur-generaal nooit oenige
opmerking te hebben gekregen
over het optreden van de bri-
gade te Oss. Alleen heeft de
procureur-generaal het vermoe-
den uitgesproken, dat de man-
nen door de onderscheidingen te
veelover het paard zouden wor-
den getild.

Voorts zegt getuige, dat de verhou-
ding tusschen hem en den procureur-
generaal zeer slecht was. Alleen de
noodlge dienstbelangen werden door
getuige met den procureur-generaal
bêhandeld, doch een vertrouwelijke
Qm·gang was met dezen procureur-gene-
r33! niet mogelijk.
Op een vraag van den voorzitter zegt

getuige, dat de oommandanten in het
algenieen het personeel in hun optreden
vrijlaten ten behoeve van de justitie.

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

Wanneer het optreden anders zou
zijn geweest, zou getuige dat zeer zeker
van den procureur-generaal hebben ge-
hoord, zooals datook is geschied bij een
klacht over de brigade te Uden.

Een vraag van mr. James, of
de procureur-generaal zich ten
onrechte zekere bevoegdheden
zou hebben toegeëigend, wordt
door den president niet toege-
laten.

I
I

Majoor van Everdingen. I
Hierna wordt als getuige gehoord

de majoor Van Everdingen, divisie-
commandant te Maastricht.
.Deze getuige zegt op 10 Maart j.1. een

onderhoud van een kwartier te hebben
gehad met den procureur-generaal. Bij
dit onderhoud heeft de procureur-gene-
raal met geen woord over de brigade Oss
gesproken.
Dit heeft getuige later, toen hij op

1 April van de klachten hoorde, in
hooge ma te bevreemd.
~ls verklaring hiervoor vernam ge-

tuige, dat de procureur-generaal zeide
nimmer dergelijke zaken met getuige's
voorganger te heben willen bespreken,
omdat daarmede samenwerking onmo-
gelijk was en dat de procureur-generaal
gemeend heeft, een dergelijke houdinz
eveneens tegenover getuige t~ m0ete~
aannemen. Waarom is getuige onbe-
grijpelij k.

Toen echter op 1 Àpril de ~
procureur-generaal met zooveel
klachten en feiten kwam, neen
getuige op gezag van een wo
hooge autoriteit aangenomen,
dat de brigade wel op zeer on-
juiste wijze moest zijn opgetre-
den.
Deze meening heeft getulge

later na een onderzoek echter
gewijzlgd en toen is hij tot de
conclusie gekomen, dat het' op-
treden van de brigade geensztns
onbehoorlijk of onjuist Is _ge-
weest, en dat wanneer er dan al
een fout moge zijn gemaakt,
deze toch zeer gering is geweest.

r
Ook in de zaak van den Winkelier is

getuige niet gebleken van gebrek aan
tact. '

Getuige verklaart verder, na de mede-
deellagen van den -procureur-generaal
op 1 April tot het personeel der brigade
te hebben gezegd: "Ik sta niet meer
achter jullie", doch na het door hem
ingestelde onderzoek heeft getuige tot
hen gezegd: "Nu sta ik weer achter
jullie".

Getuige is OOk aanwezig geweest bij
het onderhoud, waarin is medegedeeld,
dat omtrent de verplaatsingen reeds
overeenstemming met den minister van
justitie was bereikt,

De voorzitter laat niet toe de vraag,
hoe, de procureur-generaal zich heeft
gedragen, toen gebleken was, dat zijn
beschuldiging tegen Jhr. Bowier in zake
het verstrekken van inlichtingen aan de
pers onjuist was.

I Op een vraag van mr. Meyes zegt
getuige nog, dat hij een order heeft
uitgevaardigd, waarbij het verstrekken
van inlichtingen aan de pers verboden
werd. Dit geschiedde niet, omdat daar-
van misbruik werd gemaakt, doch
alleen om de mogelijkheid van het ver-
strekken van inlichtingen te voorkomen.

Kapitein jhr. Bowier.
Volgens getuige is kapitein [hr.

Bowier, districts-commandant te Nij-
megen. Deze verklaart, dat zijn oordeel
over het optreden van de brigade te
Oss zeer goed is.
Met den procureur-generaal heeft ge-

tuige ten hoogste 2 of 3 keer contact
gehad. Wel kwam getuige veel bij de,
met de strafzaken belaste substituut-'
officieren van justitie, doch nlmmer
heeft hij van één van hen eenige klacht
over de wachtmeesters in het arrondlsse-
ment Den Bosch ontvangen, integendeel
wel uitingen van lof.

Mr. James vraagt den getuige naar I
aanleiding van het verweer van den
minister, dat de subsituut-officier Van I

den Burg op 15 November 1937 aan
wachtmeester De Gier ZOu hebben
geschreven, dat de brigade te Oss niet
meer zou mogen deelnemen aan het
opsporingsonderzoek, of hem daarvan
iets bekend is. :
.' Getuige beantwoordt deze vraag ont-
kennend en zegt, dat, indien zoodanig
schrijven zou. zijn uitgegaan, hij daar-
van zeer zeker op de hoogte zou zijn
geweest.

De substituut-officier van
justitie mr, Van den Burg.

Vervolgens wordt gehoord de substi-
tuut-officier van Justitie te 's-Hertogen-
bosch, mr. van den Burg. I

De voorzitter vraagt den getuige of·
het zijn meening is, dat door de le'den
van de brigade Oss maatregelen zijn
genomen zonder voorafgaand overleg
met de justitie, hoewel zulk overleg
noodzakelijk en gewenscht zou zijn ge-
weest.
Getuige antwoordt dat dit het geval

zou kunnen zijn geweest met den in
hechtenis gehouden winkelier. Deze
zaak kende getuige van te voren niet,
doch het optreden in deze zaak van de
maréchaussée heeft getuige geen aan-
leiding gegeven om daarover een op-
merklng te maken.

Hoewel de brigade Oss tot de
onrustigste behoort, is haar op-
treden steeds normaal geweest,
totdat er een periode :.aanbrak,
waarin veel klachten binnenkwa-
men over haar optreden in ver-
schillende zaken, waarvan er
slechts één is vervolgd.



te nemen, en dan de bettakk.enen een
tijdlang vast te houden. Ook de arbeider
De W. is een nacht vastgehouden en
in deze zaak had eveneens wachtmeester
Van den Berg het onderzoek in handen.

Over mishandeling van De W. heeft
getuige niets gehoord, terwijl evenmin
De W. bij getuige daarover heeft ge-
klaagd.
Des avonds was aan getuige mede-

gedeeld, dat De W. ontboden was en
verhoord zou worden, doeh den volgenden
dag heeft getuige daarvan geen rapport
ontvangen.

President: Is het feit, dat iemand
een nacht wordt. vastgehouden, niet
ernstig' genoeg om dat te rapporteeren ?
Getuige: Het ~ebeurt niet altijd, om-Dit nader rapport is voor getuige geen dat het niet zoo bijzonder is.

aanleiding geweest om daarover een President: Wordt in zoo'n geval een
aanmerking te maken tegen den rappor- boodschap naar het huis van den be-
teur, aangezien getuige zijn opspormgs- trokkene gezonden?
ambtenaren de noodige vrijheid laat tot Getuige: In de meeste gevallen ge-
onderzoek waarna getuige zelf de beslis- schiedt dat wel.
sing nee~t, of hij de verantwoordelijk- Getuige verklaart voorts met wacht-
heid van een vervolging op zich wil meester Van Renes bij, den officier te
nemen. zijn geweest om te spreken over de zaak
Wat de zaak tegen de geestelijken be- van den bankier Van der H. De officier

treft, ook van dit onderhoud was getuige wilde toen zoo spoedig mogelijk Van der
op de' hoogte, en hij heeft tegen wacht- H. laten arresteeren en de administratie
meester De Gier gezegd: Diligent blijven. in beslag nemen doch Van Renes heett
Getuige is van oordeel, dat elk onderzoek aangeraden om nog even daarmede te
en vooral dit zoo discreet mogelijk moet wachten, omdat hij nog meer bewijs zou
geschieden en naar zijn oordeel had kunnen krtjgen,
wachtmeester De Gier- dit wel iets beter PreSident: Hebt U toen Van der H.
kunnen doen. . weer vrijgelaten was, aan dezen ge-
Getuige verklaart verder, dat het ver- vraagd: hebt u nog klachten?

dere onderzoek in deze zaak is gestopt Getuige: Dat heb ik gevraagd in mijn
door het optreden van den procureur- kwaliteit van brigade-commandant.
generaal, hoewel het voor-onderzoek nog, President: Waarom wordt dat ge-
niet was gesloten. I' vraagd, Dät lig,t toch niet voor de han~?

De feiten, welke aan getuige Getuige: Dat geschiedt overeenkomstig
bekend zijn geworden, zouden de voorschriften.
hem ongetwijfeld geen aanlei- President: Ik. zie de ratio 'van zoo'n
ding hebben 'gegeven om een vraag niet in, want iemand die gearres-
vervolging in te stellen. teerd wordt, en dan weer moet vrij ge-

laten, zal altijd daarover wel .nïet te
Getuige verklaart verder, dat hij wel spreken zijn. , '

een onderhoud over deze zaak heeft Getuige: De heer Van der H. heeft, op
gehad met wachtmeester De Gier. Van ddt
overleg over bepaalde feiten in deze zaak mijn vraag geantwoor, at hij in egen-
was toen echter geen sprake geweest. deel correct was behandeld en' dat hij

ft . t . ddt hü in dit opzicht niet te klrug'en had.
I Wel hee De GIer oen gezegu, . a .1] President .. De heer Van der H. heeftnaar Den Haag zou gaan om getuigen te '"
hooren. . verklaard, dat U hem gevraagd heeft:
Op een vraag van den vooraltter zegt "Hebt U het hier goed gehad?" en dat

getuige, dat hij op is November 1937 in hij daarop heeft geantwoord: tntegen-
Opdracht vàn den procureur-generaal deel.
een schrijven hèert doen uitgaan, waar- Getuige: Ik blijf bij mijn verklartng
bij aan de brigade last '.werd gegeven en ik kan mij het gesprek zeer goed
zich van, verder opsporingsonderzoek te herinneren.
onthouden. Mr. Meyes constateert, dat de getuige

De voorzitter: Heeft ti dan niet kan zeggen, waar het voorschrift in
geen aanmerking gemaakt, toen zake het vrasen te vinden is.
bleek, dat de wachtmeesters zic~
niet aan die opdracht hie~deIl?", . Opperwachtmeester Curls
Getuige: Neen, want mïln' ., . gehoord. .

standpunt is, dat .de ~slisl?ing dt h ddr
over een vervolging ..,uife~Î1delijk Vervolgens wor, ge oor e oppe -

wachtmeester Curfs.
toch bij mij berust. Mr. James vraagt aan dezen getuige:

Op een vraag van mr. James, of het Heeft U aan wachtmeester Van Renes
getuige bekend is, dat meerdere malen geadviseerd, om met den officier overleg
processen-verbaal zijn ingekomen, wel- te plegen in zake de arrestatte van Van
ke in strijd waren met de waarheid, zegt
getuige zich dit niet 'te kunnen de~e~~ige: Ik had het verbaal van Van
herinneren. .. ' .. ..
Op een andere vraagt zegt getuige, Renes gelezen, .doch de zaak was nilJ

zich te hebben uitgelaten, dat, wanneer niet geheel duidelijk, en omdat ik )liet
in de zaak van de geestelijken een rap- zeker wist of de gronden, waarop de
port bij 'hem zou zijn binnengekomen, I aanhouding ZOu moeten igeschieden, wel
en getuige zou besluiten geen vervol- geheel juist waren, heb ik Van. ~eneEi
ging in te stellen - om welke reden naar den officier verwezen. . .
wenscht getuige in het midden te laten , .Daarna heeft Van Renes een nader
- het dan toch in zijn voorneméniszot~ onderzoek ingesteld en het resultaat
hebben gelegen, de zaak ter ke~n. daarvan was dat nok getuige toen vanbrengen van' de geestelijke autontelten. . ,I .

-c . meemng was, dat de arrestatle moest
De rechter mr. Kleynenhammans. geschieden.

Volgende getuige is mr. Kleynen- In overleg met den ofticier is die
hammans, rechter in de rechtbank te arrestatte dan ook geschied.
's-Hertogenbosch. . Daarna ~omt de kwestie va~ de op-
Deze verklaart, dat op 28 Maart de ZIchters bIJ de werkverschaffmg tel'

substituut-officier, rnr , Dubois, bij hem sprake:. .
als rechter-commissaris is gekomen met Presldent. Waaro~ .1S U, toen U op-
het verzoek om het onderzoek in de dracht van den offlc~er had gekregen,
zaak van den bankier v. d. H. te om de zaak ter kennis te brengen van
sluiten . den burgemeester, toch dOOl~g'7gaanmet

. het hocren van andere getuigen?
Op mededeeling van mr. Van Getuige: Ik moest eerst de verbalen

den Burg geschiedde d_at ver- nog opmaken, doch heb geen nieuwe
zoek in opdracht van den pro- getuigen meer gehoord. "
cureur-generaal. Getuige had President: Uit Uw verbalen blijkt
de zaak nog niet onderzocht en echter het tegendeel, want U zegt in
is toen gaan meenen, dat de Uw verbaal zelf: ,PI> 16 October kreeg,
officier van justitie tot de over- ik van den offiéier opdracht de zaak
tuiging was. gekomen, d~t ver- ter kennis te brengen van den burge-
dere vervolging met noodig was. meester. Daarna hoorde ik op 16 Octo.

Dl' L Stolz I ber nog 'de volgende getuigen".
.. . Eerst op 19 October is U bij den bur-

Daarna wordt gehoord dr. L. Stolz, gemeester geweest. Heeft de burgomees-
I arts te Oss, die zegt, dat het optreden ter toen gezegd, dat U vcorzichtig
i van de wachtmeesters steeds correct is moest zijn en er rekening mee moest
geweest, wanneer hij als deskundige houden, dat die mensenen de beschik-
door, hen werd gehoord en dit geschied- king hadden over die tuintjes?
de zeer dikwijls, Getuige: Neen, dat weet ik zeker. Van

groote porties. welke ze mee mochten
nemen, heeft de burgemeester zeer zeker
niet gesproken, wel over een "kooksel",
:Wat de zaak-B. betreft; i,S getuige van

te 'Voren, er .vall .op de hoogte .gesteld'
dat, deze zou worden aangehouden. Naar
het oàrg~ef ,van. .getuige was het vast-
houden van ·13. gedurende een .nacht
alleszins, gerech tvaardigd en ' .wanneer
der,gelijke gevallen ~ich. weer zouden
voordoen, zou getuige er geen bezwaar
teigen hebben, er opnieuw toe over te
gaan.
President: Ik acht den gang van zaken

en het toegepaste middel cm den man
te laten betalen, zooals hij den volgen-
den 'Ochtend heeft gedaan.} geenszins
'Voor de hand lig'gend en absolusrt nood-
'zakelijk.

!Wat het ,onderzoek tegen de beide
geestelijken; betreft, zegt getuige, dat hij'
hierover bij den' officier is geweest, die
telgen hem gezegd heeft, met het onder-
zoek .dóor ! te gaan en rapport uit te

In de middagzitting van het ambtena- brengen len zoonoodig over te gaan tot
rengerecht is het getuigenverhoor voort- .het opmaken van een proces-verbaal.
gezet. . 'President: Het lijkt·· me toch niet
Het eerst wordt gehoord de wacht- waarsehljnhjk, dat de officier U zou. op.

meester De Gier. dragen een rapport uit te brengen, ook
Deze getuige zegt op 8 ~aart m~t al zouden er geen strafbare feiten !Zijn.

e~n ander~m :.,~chtmeester bi] den Of!l- 0lltutge: Dat gebeurt wel meer. lik:
cier van [ustitle yan den Burg te zijn I ikrijg zooveel opdrachten van, den

I
geweest, om aangifte te doen van ver- officier om. rapporten over belpaalde
duistering door 'n winkel~er en ook .te personen uit te brengen.
hebben medegedeeld, waarin de verduts- Hierna werd nog even teruggekomen
teri~g bestond. ... . op de zaak !betreffende de werk-.
Hl] heeft .daarbi] met gesproken van verschaffing. ,

een civielrec!ltelijke vordering, Getuige verklaart, dat eenige dagen,
De grens IS v<?l~ens getuige ~us,schen nadat hij ibij, den burgemeester was ge-

strafzaken en CIVIele zaken soms zeer I weest, de opzlchter Van' Bergen tot hem
moeilijk te trekken, en wanneer getuige heeft' gezegd:": Hier, gebeuren gekke
de overtuiging had gehad, dat het ,hier ding,en,· maar de burgêmeester heeft
een zuiver civiele kwestie zou betreffen, bevolen: mondje dicht.: .
zou hij geen·',,~9i11~iftè·.hebben ge'da.l})\. Deze-man is op die rnededeeling echter
,Opperwachtin~s.ter ourts was ,toen zl~.k. teruggekomen, toen hij door B. en W.
Het ondersoek In ~deze, zaak .was aan werd gehoord.
wachtmeester \Va:~;den.Berg overgela~n'l

Goetuigë ve.rkl~art, !lat de g..a~g 'van (De zitting duurt voort).
,zaken het wel' ëens noodzakelijk kan
.maken om een zeer langdurig, 'yerhoO<raf .'

r,

Getuige verklaart op de hoogte te zIjn
geweest van het onderzoek in 1937 te~en
twee opzichters bij het jeugdwerk. Belde
mannen heeft getuige zelf in vrijheid
gesteld en buiten vervolging gelaten.
Misschien was er ten aanzien van eenige

I
verduistering een bewijs te leveren ge-
weest, doch de zaak leek getuige niet
geschikt om te vervolgen.

I Ten aanzien van een riader
rapport over dezelfde zaak tegen
eind December zegt getuige, dat

".hij daarop niet verder is inge-
gaan omdat hij zijn beslissing
tel' z'ake. reeds had genomen.

In Januari is zekere Vermeu-
len bij getuige gekomen, die
beweerde door de maréchaussée
te zijn mishandeld, .doch ge-
tuige heeft slechts een klein
schaafwondje aan het. boven-
been kunnen -constateeren.

Bedrijfsleider Van Hengel.
Als laatste getuige voor de pauze

e wordt gehoord de heer Van Hengel,
.'óedrijfsleider te Oss. Deze heeft 9P Zater.
dagmiddag 19 Maart omstreeksv ä uur
gezien, dat de bankier v. d. H. , werd
gearresteerd. Hierbij was practisch geen
publiek aanwezig; slechts enkele voor-
bijgangers kunnen de arrestatle hebben
gezien. Hierna wordt de' zitting ge-
schorst tot 2 uur. '

*Wachtmeester De CHergehoerd,



Procureur-generaal vervolgt zijn
• •uiteenzetting.

Verhoor van Burgemeester Ploegmakers.

DE ZITTINC VAN HED'EN. successen zijn dan ook meer een
gevolg van hun ijver, voort-
varendheid en doortastendheid.
Bepaalde moeilijkheden zijn er
echter niet geweest. (Beroering
in de zaalJ.
Toen de brigade naar aanlei-

ding daarvan werd onderschei-
den, is zij op hol geslagen en
heeft zij alle nuchter inzicht
verloren.

Zij ging op onoordeelkundige wijze
allerlei zaken entameeren, daarbij aan-
gezet door de matelooze verheerlijking,
ook in de pers. En zulks geschiedde met
volkomen verwaarloozing van de ge-
meente-politie, die steeds zeer goed
werk heeft verricht en met meer tact
en doorzicht optrad.
Zoo moest dan eindelijk komen een

noodlottige ontknooping en dat deze
gekomen is, vindt spr. jammer (gelach).
Aan de "terreur en domheidsmacht"

moest echter een einde komen en daar-
toe heeft spr. den minister van justitie \
geadviseerd. .

De president vraagt den procureur-,
generaal, of er ook nog sprake is ge- I
weest van straf.
De procureur-generaal: Dat is een

aangelegenheid, waarover de minister
van justitie niet heeft te beslissen.

PLEIDOOIEN AANGEVANGEN.

DEN HAAG, 24 Juni. Hedenochtend om
10 uur heeft het ambtenarengerecht de
behandeling voortgezet van de klachten
van de onderofficieren van de vroegere
brigade-Oss.
De procureur-generaal bij het Bossche

gerechtshof baron Speyart van Woerden,
zet zijn gisteren afgebroken uiteenzetting
voort. Hij merkt op, dat bij het verhoor,
dat hij spr. met den officier heeft af-
genomen aan wachtmeester De Gier,
laatstgenoemde zich op het standpunt
heeft gesteld, dat, wanneer het betreft
gedragingen van geestelijken, ook al
vallen die gedragingen niet onder de
strafwet, het dan toch tot de taak der
marechaussée behoort, daarnaar een
onderzoek in te stellen.

De P,-G. heeft over de wijze,
waarop de marechaussee in
deze zaken is opgetreden, zijn
ernstige afkeuring uitgespro-
ken en hij heeft naar aanlei-
ding van het rapport zijn ver-
bazing geuit, dat de meerring
van De Gier ten aanzien van
de taak der marechaussee ten
deze werd gedeeld door den in-
specteur van het Wapen.

Spr. heeft in de conferentie de hee-
l'en er niet van kunnen overtuigen dat
Voor een onderzoek, ook tegen geeste-
lijken. alleen strafbare feiten een rol
kunnen spelen en zij zijn op het stand-
punt blijven staan, dat zij - om het Voortgaande komt spr. op de verhou-
zoo uit te drukken - de geestelijken ding tusschen hem en de autoriteiten
meenen te mogen beschouwen als het der marechaussee, ten aanzien waarvan
heerlijk jachtrecht van het Wapen der een zekere animositeit wordt voorgesteld.
Marechaussee. Spr. gaat den gang van zaken in zijn
Vervolgens onderwerpt spr. den gang ressort na en deelt mede, dat hij ver-

va~ zaken iJ?-.de actie tegen ~e pastoors schillende malen den divisie-comman-
aa een cr itische beschouwing e!l hI] dant heeft ontboden en hij kan er wel
merkt op, ~at wachtmeester De ~Ier op I bij zeggen, dat er telkens harde WOOl'-
d~ hoogte IS geweest van het felt, ~at 'I den zijn gevallen ave' het optreden der
hier mede sprake was van een pogmg maréchaussée. I

~ot chantage in verband met een thans In een rapport van begin 1937 heeft \
lil Den Haag wonende dame. t,~ spr. den minister reeds laten weten, dat
.Spr. WIjst er ?p dat de wachtmeesters, hi' met deze enschen niet kon werken.

die deze dame in Den Haag hebben be- J 00 m tkomi .
zocht het aa haar hebben voorgesteld TalrIjke fouten en tekor kommgen I

,n " konden worden geconstateerd, doch de
alsof .~e p,astoor zou hebb~n verklaard, divisie-commandant trad daartegen niet
dat hi] vroeger een yerhoudmg met haar p e pr att de dinge tegen alle fei-
heeft gehad, ten emde aldus een ver- Ot .n aed e _ n I
kl . d t k kr 00 en m go .armg van eze vrouw e unnen IJ- Alle medewerking werd spr. onthouden,
gen. . terwijl met voorbijgaan van zijn gezag

Ze:er ve~.ontwaardlgd heef~ deze dame als fungeerend directeur van politie I
onmiddellük daarna een b~lef ~.an den allerlei maatregelen werden genomen, I
pastoor geschreven, waaruit blijkt, d3:~ die niet zijn instemming hadden.
de pastoor toch zeer. goed weet, dat hi] Voorts doet spr. nog mededeeling van
nnnmer een verhouding met haar heeft een geval, waarin een wachtmeester
gehad., " zelfmoord pleegde, omdat hij verduiste-
VOOlts moet worden ~econstateeld, ring had gepleegd. De toenmalige

dat wachtmee.~ter De GleI' verklaar~ divisie-commandant heeft toen in een
heef.t, geen PrIJS te stellen op een vel- brief zijn verwondering er over uitze-
k La.r-ing van den echtgenoot van genoem-I k d t d di bOO tode dat deze voor haar huweüjk ntrnrner spro en, a. e man, re ijna pen-
een verhouding heeft gehad. Toch ging stoengerechtigd was, ~~art:?e .gekomen
men met het onderzoek voort en in arren was. "W~~rom heeft hi] mij met, aldus
moede wendde de pastoor zich tot den dat schrijven, om hull? gevraagd, d~n
burgemeester met het verzoek hem tegen zou er wel een oplossmg kun.nen" ZIJn
een dergelijk onderzoek te beschermen'l gevond~n door vervroegd pensioen .
Neen heeft toen de burgemeester ge- Dat IS, aldus de procureur-genraal,
zegd,' tegen die mensch en kan ik u niet I eC!l voorbeeld.. ho~ men een strafbaar
beschermen, gaat U liever naar den bis- felt van verduistering opvat.
schop. Getuige Boellaard: Mag ik

Spr. herinnert voorts aan de naar aanleiding daarvan eenige
ontvangen klachten over het opmerkingen maken?
optreden van de marechaussée President: Het lijkt me niet
bij hun verhoor van tal van kin- gewenscht om hier over derge-
deren en misdienaars, welke ver- lijke kwesties een debat toe te
hocren groote opschudding heb- laten. Is U het met het mede-
ben teweeg gebracht en ten gedeelde niet eens?
aanzien waarvan volkomen dui- Getuige Boellaard: Volkomen
delijk is gebleken dat er geen oneens.
enkele reden voor 'aanwezig was. President: Dan zullen we daar-

van aanteekening doen.

De verhouding tussehen den
P. G, en de autoriteiten der
maréchaussée.

De zaken tegen B. en De W.
Vervolgens gaat de P. G. de zaak van

den winkelier B. na en constateert, dat
de substituut-officier van justitie na
kennismaking van de stukken als zijn
oordeel heeft te kennen gegeven, dat
het niet aangaat, dat de marechaussee
in zaken als deze optreedt als een boe-
man ten einde- op deze wijze iemand te
dwingen zijn betalingsverplichtingen na
te komen.
En nu wiI men het hier voorstellen,

zooals gister gebleken is, dat deze zaak
door de marechaussee op zoo tactvolle
wijze is behandeld. De feiten, aldus spr.
bewijzen het tegendeel.
Wat de zaak-De W. betreft, geeft hij

een heel relaas van allerlei mishandelin-
gen welke deze, volgens zijn verklaring,
in de kazerne heeft ondervonden, ter-
wijl daarnaast vijf getuigen hebben ver-
klaard, dat hij verwondingen ha?, welke
voor zijn gang naar de kazerne met aan-
wezig waren.

Mr. Scholten: Heeft het personeel van
de brigade-Oss niet den indruk kunnen
krijgen, dat zij "carte-blanche" van den
officier had bij het opsporingsonder-
zoek?
De procureur-cer.eraal ontkent dit: de

maréchaussée wist dat zij geregeld con-
tact met den orttcier moest houden.
, Mr. Meyes: Heeft U het onderzoek in I
de zaak van de twee geestelijken stop-
gezet?
De procureur-generaal: Ik heb geen

last gegeven om het onderzoek te stop-
pen; alleen heb ik een rapport willen
hebben en toen ik na ontvangst daar-
van mijn oordeelover de wijze van
het onderzoek heb kenbaar gemaakt, is
het onderzoek niet verder voortgezet.
President tot getuige Van den Burg:

Wat zou U gedaan hebben. wanneer U
geweten had dat reeds in 1931 een zaak
tegen een der pastoors was geseponeerd?
Mr. van den Burg: Dan zou ik daar-

over met wachtmeester De Gier gespro-
Het werk van de maréehaussée. ken hebben. Ik wist van die zaak ech-

Mr. Meyes: Kan de procureur-gene- ter niet af.
haal verklaren, hoe het mogelijk is, dat Op een vraag van mr Meyes zegt de
mensenen die in een vorige periode zeer orocureur-generaal nog. dat op de. co~-
goed opsporingswerk hebben vel"rich:t, f~ren~ie op het departement van JU~tl-
thans in hun gedragingen zoo ernstig tie met gesproken IS over de noodige
zijn te kort geschoten? I gelden vaar overplaatsing eJ?-voorts, dat
De president prijst eveneens het werk, niet is gezegd. dat de regelmg daarvoor

o.a. van De Gier in verschillende zaken reeds in orde was.
en stelt dezelfde vraag.
De procureur-generaal merkt op dat er

steeds is gewerkt met groote voortva-
rendheid en dat er ook goede resultaten
zijn bereikt. Bij aandachtige bestudee-
ring kan men echter niet spreken van
,fijn recherchewerk' en bij het uitreiken
~an onderscheidingen or bij beoordee-
ling van het werk der mar~ch3:ussee .?-eeft
spr. dan ook nooit als adjectief "bIJzon-
der bekwaam" gebruikt.

Ook kan men niet spreken van
,/deskundig" optreden, en de

Majoor Van Everdingen: Bij
die conferentie heeft de minister
wèl gezegd, dat de machtiging
voor overplaatsing er reeds w~s
en dat de reisgelden later wel III
orde zouden worden gemaakt.
Kolonel Van selm: Ik onder-

schrijf dit volkomen.
Burgemeester Ploegmakers
gehoord.

Daarna wordt als getuige gehoord de
heer Ploegmagers, burgemeester van Oss.



Hierna was her, W661"d aan mr. James
als raadsman van de klagers.
Pleiter herinnert eraan dat oud-mi-

nister Marchant na de arrestatte in de
Organon-affaire in "Ons Noorden"
schreef, dat de marechaussée de redden-
de engel is geweest door opheldering in
deze zaak te brengen.
Het kan echter verkeeren, want nog

geen maand later werd die "reddende
engel" angeduid als "terreur en dom-
heidsmacht".
Daarmede werd de hun verleende ko-

ninklijke onderscheiding gediskwalifi-
ceerd en ten slotte volgde hun overplaat-
sing, waardoor de klagers zich in hooge
mate voelen gegriefd, omdat zij ieder
voor zich er diep van overtuigd zijn, niet
anders te hebben gedaan' dan hun plicht.
Door de getroffen maatregelen voelen

de klagers zich zwaar gestraft en vol-
komen terecht hebben zij zich daarover
beklaagd.
Pleiter wijst er op dat de beteekenis

van artikel 148, Hd 2 'wetboek van straf-
vordering is, dat de procureur-generaal
aan opsporingsambtenaren aanwijzigin-
gen kan geven maar niet de stopzetting
van een onderzoek of de opheffing van
de opsporingsbevoegdheid kan bevelen.
Wanneer de wet zonder voorbehoud

zegt, dat de wachtmeesters hulpofficier
van justitie zijn, dan is: het onbestaan-
baar, dat diezelfde wet zou toelaten, dat
de minister van justitie of welke auto-
riteit van het openbaar mlnisteria ook,
daarin verandering kan brengen.
Vervolgens gaat pleiter de staatsrech-

telijke positie na van de wachtmeesters
der marechaussée. Eerzijn hier drie lijnen
te onderkennen: I
Ie. Die van den minister van defensie

over den inspecteur van het wapen naar
de divisie-commandanten; 2e. Die van
den minister van justitie via den procu-
reur-generaal, fungeerend directeur van
politie naar de divisie-commandanten en
3e Die van den minister van justitie via

Nadere mededeelingen van den procureur-generaal naar den officier
majoor van Everdingen. van justitie en de hulpofficieren van

justitie.
Getuige van Everdingen verklaart nog, De minister van justitie heeft zijn op-

dat hij persoonlijk van den minister van treden verdedigd met eren beroep op het
defensie opdracht heeft gekregen een rijkspolitiebesluit, doch pleiter wensent
onderzoek in te stellen naar de be- te constateeren. dat de minister aan dat
weerde mishandeling van den arbeider besluit niet de bevoegdheid kan ont-
de W. leenen om een partleele schorsing te be-
Getuige heett de W. gehoord en deze velen, zooals hier in feite is geschied.

hield de mishandeling vol, doch zeide, De minister van defensie heeft ten
daarvan geen aangifte te hebben willen deze te beslissen, doch de minister van
doen wanneer de gemeentelijke politie- justitie heeft hier een overhaast besluit
agent Veldkamp niet bij hem gekomen genomen, teneinde zijn ambtgenoot van
was. Voorts heeft de "mishandelde" na defensie voor een fait accompli te stellen.
de mishandeling 10 kilometer per fiets Pleiter leest daarna, een uitvoerig
afgelegd. advies voor van prof. Van Bemmelen,

I Getuige heeft alle leden der brigade hoogleeraar te Leiden over de vraag of de'
er bij gehaald en De W. verklaarde toen, I minister van justitie bevoegd is bevelen

l dat Van Ree hem had binnengelaten, te geven ten 'aanzien van de opsporlngs-
hoewel dat in werkelijkheid Van den ambtenaren.
Berg is geweest. Vaststaat, dat de minister bevelen kan
Voorts heeft Van der H., 'die den be- geven aan de officieren van justitie en

wusten nacht in een andere cel zat, ver- ook, dat de officieren bevelen kunnen
klaar.j da t hij dien nachtwel allerlei geven aan de opsporingsambtenaren,

I gerommel met grendels en sloten heeft maal' waar ligt hiertusschen de grens?
gehoord, doch geen gesprek of geroep. Volgens prof. Van Bemmelen kan de
Getuige heeft zelf een proef genomen en minister bevelen geven ten aanzien van
kunnen constateeren dat men in de cel die uitvoering der taak van den opspo-
van Van der H. elk gesprek kan hoeren, ringsambtenaar, maar hij kan geen wij-
zoodat hij dan zeer zeker ook wel de ' ziging brengen in de opdracht van den
mishandeling moet hebben gehoord. opsporingsambtenaar, aangezien hij bij

het laatste zou treden in hetgeen des
Verdere mededeeltngen üer wetgevers is. De minister is derhalve niet
wachtmeesters. bevoegd de opsporingsbevoegdheid van

M crt ~. r I een bepaalden ambtenaar of van een be-
r. lV!eyesvraag , of De uier .n11 een paalde groep van ambtenaren op te hef-

v~rklarIng kan geven, waarom hij ~)r:der fen, al dan niet tijdelijk,
2:1Jnrapport In zake de geestelijken Zoolang de wet aan de wachtmeesters
heeft gezet: "In overleg met U wordt ,. h
het onderzoek gesloten". de~ ~marech~uss~~ den titel van .ulp-
Wachtmeester De Gier: Ik had de op- I offtcier v.an justitie ,~e:e.f.t,mag de mams-

dracJ:t ontvangen om mijn rapport in J ter daarin geen v.:lJ~l~ll1g.brengen, pe
te dienen en meende dat daarmee de vraag, dus, of de n:,1l11steIvan JUStlt18
zaak was afgeloopen. mocht doen, wat hlJ heeft gedaan, en
Spr. zegt nooit eenige reprimande of over welke vraag, het ambtenarengerecht

opmerking over zijn optreden te heb- thans moet beslissen, beantwoordt prof,
ben ontvangen, noch van politioneele Van Bemmelen dan o?k ont~ennen~.
noch van justitieele autoriteiten. Hij Alleen de wet kan opsporingsbevoegdheid
heeft zijn werk altijd gedaan, zooals hij I verle~n~n ~n ontnemen. ..
meende te moeten doen, en wanneer . ç>nJ1llst.1,S, dat een dergelijke bevo~!gd-
hij iets heeft kunnen bereiken, heeft heL~.zou ZIJ? te ontleenen aan het RIJks-
hij zich daarvoor altijd dankbaar ge- polttiebesluit. . .
toond. Geenszins heeft hij zich over het IJ1hans heeft. de minister aan de
paard getild gevoeld. w~cht,meesters lets ontnomen, ~~ar.over

!hI] mets te zeggen had, en h ij heeft
hen laten behouden datgene, waarover
hij wel te zeggen heeft.
Nu zegt de minister wel, dat gezorgd

moet worden voor een goede samen-
I werking en dat zulks bij verschil vanI meeningen niet mogelijk zou zijn, zonder

Wachtmeester Van Rennes verklaart I in te grijpen in de OIPSiporingsobevoegd-
vervolgens, dat niet alleen de mare- heid, doch dan zou geval voor gev:al
chaussee vermoedens had tegen Van moeten worden bekeken en beslist
der H., maar dat ook de gemeente- moeten worden wie met het dan onder-
politie die overtuiging had en de deur- Ihavige onderzoek ZlOUmoeten doorgaan,
waarder eveneens. '
Voorts zegt spr., dat hij op 19 Maart

met den Officier gesproken heeft over
de arrestatie en de inbeslagneming van
de admtnistratte. Spr. heeft die admi-
nistratie dan ook in beslag genomen.
Over huiszoeking is niet gesproken en
voor huiszoeking heeft hij daarom geen I
machtiging van den Officier gehad.
De zitting wordt hierna geschorst tot

kwart over twee.

Deze verklaart niet aan den
procureur-generaal gevraagd te
hebben om verschillende onder-
zoeken welke in zijn gemeente
plaats hadden, te stoppen, doch
wel om een eind te maken aan
het gezagondermijnend optreden
van de maréehaussée.

Op een vraag van den president over
de kwestie der werkverschaffing zegt
getuige, dat door hem niet over "kooksel"
is gesproken, maar dat getuige heeft op-
gemerkt, dat velen der menschen eigen
tuinen hebben, Getuige meent zich te
herinneren, dat wachtmeester De Gier
toen gezegd heeft: Dat kan tot hun ont-
lasting strekken.
Voorts verklaart getuige met den op-

zichter Van Bergen te hebben gesproken
over de beweerde onregelmatigheden bij
de werkverschaffing. Getuige vertrouwt
Van Bergen volkomen en deze heeft hem
gezegd, dat er niets gebeurd was. Toen
heeft getuige hem gevraagd, maar niet
verder over deze zaak te spreken, om de
gemeente niet meer in opspraak te
brengen, maar gezegd: "mondje dicht"
heeft getuige niet, .
Wat de zaak Van der H. betreft, IS er

bi] de inbeslagneming groote belangstel-
ling geweest.
In de zaak van de werkverschaffing

heeft getuige gemeend, dat het ge-
meentebestuur zelf een onderzoek moest
instellen, hetgeen dan ook is geschied.
Op een vraag van mr. Meyes ant-

woordt getuige, dat hem door ingezete-
nen der gemeente is gevraagd een
protestvergadering bijeen te roepen
tegen het optreden der marechaussee.
Dit verzoek is o.m. gedaan door eeruge
raadsleden.
Getuige heeft zich echter tegen een

protest-vergadering verzet.
Op een andere vraag zegt getuige, dat

hij steeds heeft getracht de verhouding
tusschen gemeentepolitie en marechaus-
sée te verbeteren.

Voorts verklaart getuige nog, dat een
Gel' pastoors zich bij hem heeft beklaagd
over het onderzoek van de mare-
chaussée. Getuige heeft den pastoor
echter niet kunnen helpen, omdat hij
de feiten niet kende. Ik heb, aldus
getuige, den pastoor medegedeeld, dat
hij zich tot zijn eigen overheid moest
wenden, wanneer hij meende onbehcor-
lijk te zijn behandeld.
Ten slotte zegt getuige naar aanlei-

ding van een mededeeling, als zou hij
bij den officier zijn ontboden, die
daarbij tot hem gezegd zou hebben, dat
getuige een slecht hulp-officier van
justitie was, dat een dergelijk onder-
houd niet heeft plaats gehad en dat de
officier dat nooit heeft gezegd,

Tenslotte protesteert hij met
klem tegen de voorstelling, als
zou hij in zijn rapporten wel
eens onwaarheid hebben ge-
schreven.

De zitting van hedenmiddag,

Na hervatting der zitting werd aan
mr. Van den Burg gevraagd, of na de
stopzettmg op last van den procureur-
generaal van het onderzoek in de zaak-
Van de H. nog een proces-verbaal is in-I
gekomen.
Mr. Van den Burg: Op 28 Maart heb I

ik van wacntmeester Van Renes nog een
proces-verbaalontvangen, dat een nog
niet verjaarde verduistering bevatte. I
President: Wat heeft u daarmede ge- I

daan? . I
Mr. Van den Burg: Dat heb ik met de

and-ere stukken aan den procureur-
generaal doorgezonden.
De procureur-generaal: Het betrof hier

een SChaderegeling met zekeren Van
Bergen, en na onderzoek achtte ik geen
geval van verduistering aanwezig.

*
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Die raadsman der klagers

aan het woord.

[)oe conclusie van het advies
van Prof. Van Bemmelen is, dat
het door den minister aan de
brigade-Oss gegeven bevel om
zich van verder opsporings-
onderzoek te onthouden en de
zaken door te geven aan de
gemeentepolitie in strijd is met
het !Wetboek van Straf'Vordeering
en speciaal met artikelHl.



Pleiter constateert voorts dat het mo-
tief voor den door den minister genomen
maatregel uitsluitend is geweest het
gepretendeerd optreden van de ossene
brigade. Maar waarom krijgen deze men-
schen dan in hun nieuwe standplaatsen
opnieuw de opsporfngscevoegdheld?
Daaruit blijkt ook wel voldoende, dat de
maatregel niet tot motief had ,onbe-,
kwaamheid".
[Wanneer men beweert, dat de maat-

regel moest worden genomen wegens
onoordeelkundig en onjuist optreden in
Oss, terwijl de mensenen in de nieuwe
standplaa tsen opnieuw gelegenheid krij-
gen dezelfde methoden toe te passen,
dan had zulk. een maatregel niet mogen
worden genomen zonder een behoorlijk
onderzoek der feiten. Een dergelijk on-
derzoek nu heeft niet plaats gehad:
Alleen aan De Gier is een verhoor afge-
nomen, doch welk een verhoor.
Pleiter is van oordeel, dat aangenomen

moet worden, da:t niet meer mocht
worden ontdekt en daarom heeft men
het erop aangelegd de wachteneesters
der Ossche brigade allen over te plaatsen.
Die' toeleg is gelukt, maar, vraagt pleiter,
waarom heeft men de officieren van de
marech3Jussée niet op de hoogte gesteld
van het beweerde onjuiste optreden
hunner ondergeschikten?
(De president: J1k moet U verzoeken

niet op deze wijze voort te gaan. Wari-
neer Umeent kwade trouw in het geding:
te Imogen brengen, dan. zal ik de be-
handeling schorsen en daarna beslissen,
hoe de verdere behandeling der zaak zal
geschieden. Lk 'kan die uttlatingen niet
toelaten in het algemeen belang en ik
maak U daarop uitdrukkelijk opmerk-
zaam.

Mr. James, zijn pleidooi voortzettend,
betoogt vervolgens, dat de minister zich
schuldig heeft gemaakt aan "détour-
nemerit de pouvoir".
,Voorts keurt pleiter het af, dat de

nnaatregel, waarbij op 15 November 1937
aan: de brigad-e de opsporingsbevoegdheid.
in :gemeentelijke zaken werd ontnomen,
niet ter kennis is gelbra'cht van den be-
trokken distrtctscommandan t.

De president: Ik kom nog even
op mijn straks gesproken woor-
den terug. Wanneer U meent den
minister of andere autoriteiten
te moeten betichten van hande-
lingen te kwader trouw te heb-
ben verrichtdan kan ik U dat
niet verhinderen, want U heeft
dat recht. Alleen wilde ik zeggen,
dat ik dan de zaak in het alge-
meen belang verder met gesloten
deuren zal doen behandelen.

Mr. James gaat vervolgens de verschil-
lende gevallen na.
Wat betreft de zaak der werkverschaf-

fing, bestond het vermoeden, dat de
leiders zich ten koste van de jeugdige
tewerkgestelden zouden hebben bevoer-
'deeld. Wat is er ,gemeeners dan zoo'n
daad, vraagt pleiter, en is het dan niet
voor de hand liggend, dat de mare-
chaussée een onderzoek naar de ter zake
te harer kennis gekomen k12,~hten gaat
instellen?
En hoe is het te verklaren, dat de off'i-

cier na kennisneming van de stukken
een bevel tot arrestatte geeft en voortsi verlenging van de gevangenhouding :'01'-
del't? "A qui la faute?" vraagt pleiter,
wanneer in deze zaak niet geheel juist
zou zijn gehandeld?
En waarom heeft de officier, toen de

menschen werden vrijgelaten, het noodig
geoordeeld, om nog tegen hen te zeg-
gen: "Jullie hebt je .schandelijk gedra-

I
gen?"

(De zitting duurt voort).

I



I De zitting wordt hierna geschorst tot kwart I
over twee.

DE ZITTING VAN HEDENMIDDAG. I

Na hervatting der zitting werd aan mr. Van I
den Burg gevraagd, of na de stopzetting op last
van den procureur-generaal van het onderzoek
in de zaak-Van der Hoven nog een proces-ver-
baal is ingekomen.

Mr. v. d. Bur g: Op 28 Maart heb ik van
wachtmeester Van Renes nog een proces-ver-
baalontvangen, dat een nog niet verjaarde ver-I
duistering bevatte. I

Pre sid ent: Wat heeft u daarmede gedaan?
Mr. Van den Burg: Dat heb ik met de an-

dere stukken aan den procureur-generaal door-
gezonden.

De pro cur e u r-g ene I' a al: Het betrof
I hier 'n SChaderegeling met zekeren Van Bergen,
en na onderzoek achtte ik geen geval van ver-
duistering aanwezig.

Pleidooien.

Hierna was het woord aan mr. James als
_ raadsman van de klagers. . .

Pleiter herinnert eraan, dat oud-minister
Marchant na de arrestatie in de Organon-
affaire in "Ons Noorden", heeft geschreven dat
de marechaussee de reddende engel is geweest
door opheldering in deze zaak te brengen.

Het kan echter verkeeren, want nog geen
maand later werd die "reddende engel" aan-
geduid als "terreur en domheidsmacht".
. Daarmede werd de hun verleende koninklijke
onderscheiding gediskwalificeerd en ten slotte
volgde hun overplaatsing, waar~oor de klager.~
zich in hooge mate .voelen gegnef.d, o~dat ,zij
ieder voor Zich er diep van overtuigd zijn, met
anders te hebben gedaan dan bun plicht.
. Door de getroffen maatregelen voelen de
klagers zich zwaar gestraft en volkomen terecht
hebben zij zich daarover beklaagd. I Q'-1.50

Procureur-geneT(llll niet beooegd.

Pleiter wijst el" op, dat de beteekenis van arti-
kel 148, lid 2 wetboek van strafvordering is, dat
de procureur-generaal aan opsporingsambtena-
ren aanwijzigingen kan geven, maar niet de
stopzetting van een onderzoek of de opheffing
van de opsporingsbevoegdheid kan bevelen.

tie heeft de minister wel gezegd, dat de mach-
tiging voor overplaatsing er reeds was en dat.
de reisgelden later wel in orde zouden worden
gemaakt.
Kol 0 nel Van S elm: Ik onderschrijf dit

volkomen.
Daarna wordt als getuige gehoord de heer

Plo e g mak ers, burgemeester van Oss.
Deze verklaart niet aan den procureur-ge-

neraal gevraagd te hebben om verschillende

londerzoeken welke in zijn gemeente plaats
hadden, te stoppen, doch wel om een eind te
maken aan het gezagsondermijnend optreden
van de marechaussee.

Op een vraag van den president over de
kwestie l~er werkverschaffing zegt getuige, dat
door hem niet over "kooksel" is gesproken, ..
maar dat getuige heeft opgemerkt, dat velen Vervolgens gaat pleiter de staatsrechtelijke
der menschen eigen tuinen hebben. Getuige positie na van de wachtmeesters der marechaus-
meent zich te herinneren, dat wachtmeester de I see. Er zijn hier drie. l~jnen te onderkeI_Inen.
Gier toen gezegd heeft: dat kan tot hun ont- Ie. die van den minister van Def'ensfl~ ?v:er
Iastinz strekken. den inspecteur van het wap-en naar de divisie-I Voo"rts verklaart getuige met den opzichter commandanten.; 2e. die van den mînister vanI van Bergen te hebben gesproken over de be- Justitie via den procureur-generaal, fungeerend
weerde onregelmatigheden bij de werkverschaf- directeur van politie naar de divisie-comrnau-
\ fing. Getuige vertrouwt van Bergen volkomen danten en 3e die van den minister van J<u~ti~ie
en deze heeft hem gezegd, dat er mets gebeurd via den procureur-generaal naar den officier
was. Toen heeft getuige hem gevraagd, maar van justitie en de hulpofficieren van [ustdtde,
niet verder over deze zaal> te spreken, om de De minister van Justi-tie heeft 'zijn optreden
aemeente niet meer in opspraak te brengen, verdedizd met een beroep op het riikspolitie-
I~aar "eze"d: "mondje dicht" heeft getuige niet. besluit" doch pleiter wenscht te constateeren,
, Wat de ~aak van der Hoven betreft, is er bij dat d~ minister aan dat besluit niet de be-
doe inbeslagneming groote belangstelling ge- voegdheid kan ontleerren om een parfieele
weest. schorsing te bevelen, zooals hier in feite is ge-

Grieven. sclried.

Wanneer de wet zonder voorbehoud zegt, dat
de wachtmeesters lilulpofficier van justitie zijn,
dan is het onbestaanbaar, dat diezelfde wet zou
toelaten dat de minister van Justitie of welke
autoriteit van het openbaar ministerie ook,
daarin verandering kan brengen.

Staatsrechtelijke positie van de
wachtmeesters.

De mimister van Defensie heeft ten deze te
beslissen, doch de minister van Justdtie heeft
hier een overhaast besluit genomen, teneinde
zijn ambtgenoot van Defensie voor een fair!: ac-
compli te stellen,
Pleiter leest daarna een uitvoerig advies voor

van prof. van Bemmelen, hoogleeraar te Lei-
den over de vraag of de mlnaster van Justitie
bevoegd is bevelen tie geven ten aanzien 'van de
opsporings-ambtenaren,

In de zaak van de '\verkverschaffing heeft ge-

I
tuize zerneend dat het gemeentebestuur zelf 'n
onder;oek mo~st insteHen, hetgeen dan ook is
geschied_

Op een vraag van mr. ~.1eye s antwoordt ge-
tuige, dat hem door ingezetenen. der ~~meente
is gevraagd een protestvergadermg hijeen te
roepen tegen het optreden der mar~chaussee.
Dit verzoek is o.m. gedaan door eernge raads-
leden.
Getuige heeft zich echter tegen een protest-

vergadering verzet. ..
Op een andere vraag zegt getuige, dat hij

steeds heeft getracht de verhouding tusschen
gemeentepolitie en marechaussee te verbete-
ren. d Vast staat, dat de minister bevelen kan geven
Voorts verklaart getuige nog, dat een er aan de officieren van justitie en ook, dat de

Pastoors zich bij hem heeft beklaagd over het officieren bevelen kunnen geven aan de opspo-
onderzoek van de marechaussee. Getuige heeft ringsamhtenaren, maar waar ligt hiertusschen
d~.n Past?or ec:hter niet kunnen helpen'a om.~at de grens?
hi] de feiten met kende. Ik heb, ..aldus getuige, Volgens prof. Van Bernmelen kan de minister I
d~n Pastoor medegedeeld, dat hi] ZIC!-?- tot ZIJn bevelen geven ten aanzien van de uitvoering
eigen ove:.held n:.oest wenden, als hij meende der taak van den opsporingsambtenaar, maar
onbehoorlijk te ZIJn be!Iandeld. . . n hij kan geen wijziging brengen in de opdracht
Ten slotte ~egt getuige n~~r ~anieldlllg. v.a van den opsporingstambtenaar, aangezien hij

e~n mededeehng, als zo~ hij bIJ den OffICIer bij het laatste zou treden in hetgeen des wetge-
ZIJn ontboden, d~e daar-bij tot hem ge~e%d zou Ivers is. De minister is derhalve niet bevoegd
heb~e.n, dat ;setmg-e een slec1~~hulp-orücter v~n de opsporingsbevoegdheid van een bepaalden
Justitie was, dat een dergelijk o?~erhoud m~l ambtenaar of van een bepaalde groep van amb-
heeft plaats gehad en dat de Officier dat nOOIt I tenaren op te heffen, al dan niet tijdelijk.
heeft gezegd.

Zoolang de wet aan de wachtmeesters der
marechaussee den titel van hulpofficier van
justitie geeft, mag de minister daarin geen wij-'
ziging brengen. De vraag, dus, of de minister
van Justitie mocht doen, wat hij heeft gedaan,
en over welke vraag het ambtenarengerecht
thans moet beslissen, beantwoordt prof. Van
Bemmelen dan ook ontkennend. Alleen de wet
kan opsporingsbevoegdheid verleenen en ont-

Advies van prof. van Bemmelen.

De conclusie van het advies van prof,
van Bemrnelen is, dat het door den minister
aan de brigade Oss gegeven bevel om zich
van verder opsporingsonderzoek te onthou-
den en de zaken door te geven aan de ge-
meentepolitie in strijd is met het wetboek
van strafvordering en speciaal met arti-
kel 141.

I Get~~,ge van ~ ver din gen verklaart nog,
dat hi] persoonlijk van den minister van De-
fensie opdracht heeft gekregen een onderzoek
in te stellen naar de beweerde mishandeling
van den arbeider De Wolf.

Getuige heeft de Wolf gehoord en deze hield
de mishandeling v'ÛI, doch zeide, daarvan geen
aangifte te hebben willen doen, wanneer de
gemeentelijke politie-agent Veldkamp niet bij
hem gekomen was. Voorts heeft de "mishan-
delde" na de mishandeling 10 kilometer per
fiets afgelegd.

nemen.

Onjuist is, dat een dergelijke bevoegdheid zou
zijn te ontleenere aan het riikspoldtiebesluît. I
Thans heeft de minister aan de wachtmees-

tiers iets ontnomen, waarover hij niets te zeggen
had, en hij heeft hen laten behouden datgene,.
waarover hij wel te zeggen beeft.
,N'll zegt de mirrister wel, dat gezorgd moet

worden; voor. een .goede, ..samenwerking- _en dat
zulks: bij verschil van meeruingen niet mogelijk
zou ?:ijn, zonder in te grijpen in de opsporings-
bevoegdheid, doch dan zou geval voor geval
moeten worden hekeken en beslist moeten wor-
den wie met het dan onderhavige onderzoek
zou moe-ten doorgaan.

Getuige heeft alle leden der brigade er bij
gehaald en de Wolf verklaarde toen, dat van
Ree hem had binnengelaten, hoewel dat in wer-
kelijkheid van den Berg is geweest.

Voorts heeft van der Hoven, die den .bewus-
ten nacht in een andere cel zat, verklaard dat
hij dien nacht wel allerlei gerommel met gren-
dels en sloten heeft gehoord, doch geen gesprek
of geroep. Getuige heeft zelf een proef genomen
en kunnen constateeren, dat in de cel van
Van der Hoven elk gesprek kan worden ge-
hoord, zoodat hij dan zeker ook wel de mis-
handeling moet hebben ~ehoord.

Mr. Me yes vraagt, of De Gier nu een ver-
klaring kan geven, waarom hij onder zijn rap-
port in zake de geestelijken heeft gezet: in
overleg met u wordt het onderzoek gesloten."
Wachtmeester D e G i e r : Ik had de opdracht

ontvangen om mijn rapport in te dienen en
meende dat daarmee de saak was afgeloopen.

Spreker zegt nooit een reprimande of opmer-
king over zijn optreden te hebben ontvangen,
noch van politioneele noch van jnstitieele
autoriteiten. Hij heeft zijn werk altijd gedaan,
zooals hij meende te moeten doen, en wanneer
hij iets heeft kunnen bereiken, heeft spr. zich
daarvoor altijd dankbaar getoond, Geenszins
heeft spr. zich over het paard getild gevoeld.

Ten slotte protesteerde spr. met klem tegen
de voorstelling, als zou hij in zijn rapporten
wel eens onwaarheid hebben geschreven.
Wachtmeester Van Ren e s verklaart ver-

volgens, dat niet alleen de marechaussee ver-
moedens had tegen Van der Hoven, maar dat
ook de gemeentepolitie die overtuiging had en
de deurwaarder eveneens.

Voorts zegt spr., dat hij op 19 Maart met den
Officier gesproken heeft over de arr-estatie en
de inbeslagneming van de administratie. Spr.
heeft die administratie dan ook in beslag ge-
nomen. Over huiszoeking is niet gesproken en
voor huiszoeking heeft spr. daarom geen mach-
tiging van den Officier gehad,

Pleiter constateert voorts dat het motief voor
den door den minister genomen maatregel uit-
sluitend is geweest het gepretendeerd optreden
van de Ossche brigade. Maar waarom krijgen
deze menschen dan in hun nieuwe standplaatsen
opnieuw de opsporingsbevoegdheid? Daaruit
blijkt ook wel voldoende, dat de maatregel niet
tot motief had ,onbekwaamheid".
Wanneer men beweert, dat de maatregel

moest worden genomen wegens onoordeelkun-
dig en onjuist optreden in Oss, terwijl de men-
schen in de nieuwe standplaatsen opnieuw ge-
legenheid krijgen dezelfde methoden toe te pas-
sen, dan had zulk een maatregel niet mogen I

worden genomen zonder een behoorlijk onder-
zoek der feiten. Een dergelijk onderzoek nu
heeft niet plaats gehad. Alleen aan De Gier is
een verhoor afgenomen, doch welk een ver-
hoor.



Kwade trouw? ven niet voor een groot bedrag zou kunnen
grijpen, hij hem toch voor kleinere bedragen
zou vervolgen en voorts, dat de officier hem
een schande noemde voor het makelaarswezen.
En toch wordt aan wachtmeester Van Renes

verweten, dat hij is opgetreden tegen iemand,
dien hij zoo door den officier heeft hooren be-
jegenen, en die na overleg met den officier is
gearresteerd.
En na die arrestatie was het in het belang

van het onderzoek noodzakelijk onmiddellijk
over te gaan tot inbeslagneming.
Wlanneer men hiervoor eerst nader overleg

zou hebben moeten plegen met Den Bosch, dan
zou daarmede onnoodig tijd verloren zijn ge-
gaan. In dit opzicht was de wachtmeester van
Renes volkomen gedekt door artikel 97 wetboek
van strafvordering. Maar daar komt bij, dat van
Renes zoowei de arrestatie als de huiszoeking
rnet den officier heeft besproken en dat is ko-
men vast te staan, dat op 19 Maart de officier
opdracht heeft gegeven tot arrestatle en tot in-
beslagneming van de administratie.
De wachtmeester heeft toen zelfs nog tegen

den officier gezegd, dat hij voor de inbeslag-
neming een vrachtauto noodig zou hebben,
waarop de officier gezegd heeft: "dat komt er
niet op aan, wachtmeester, je laadt alles maar in
en brengt de heele boel naar de kazerne, dan
zullen we wel eens uitzoeken, waar de aanhang-
sels van de polissen zijn".
Mag nu de wachtmeester zich ~ die woorden

niet beroepen of moet de wachtmeester, nu niet
blijkt, dat zijn optreden wordt gedekt door de
mondelinge gegeven opdracht, daaruit afleiden,
dat hij in het vervolg den officier steeds om een
schriftelijk bevel moet vragen?

Pleiter is van oordeel, dat aangenomen
moet worden, dat niet meer mocht worden
ontdekt en daarom heeft men het er op aan-
gelegd de wachtmeesters der Ossche bri-
gade alleen over te plaatsen. Die toeleg is
gelukt maar, vraagt pleiter, waarom heeft
men de officieren van de marechaussee
niet op de hoogte gesteld van het beweer-
de onjuist optreden hunner ondergeschik-
ten?
De pre sid ent: Ik moet u verzoeken

niet op deze wijze voort te gaan. Wanneer
u meent kwade trouw in het geding te mo-
gen brengen, dan zal ik de behandeling
schorsen en daarna beslissen, hoe de ver-
dere behandeling der zaak zal geschieden.
Ik kan die uitlatingen niet toelaten in het
algemeen belang en ik maak u daarop uit-
drukkelijk opmerkzaam.
Mr. Jam e s, zijn pleidooi voortzettend,

betoogt vervolgens dat de minister zich
schuldig heeft gemaakt aan "detournement
de pouvoir".

De verjaarde feiten.

Voorts keurt pleiter het af, dat de maat-
regel, waarbij o'll 15November 1937aan de
brigade het opsporingsonderzoek in gemeen-
telijke zaken werd ontnomen, niet ter ken-
nis is gebracht van den betrokken districts-
commandant.
De pre sid ent: ik kom nog even op

mijn straks gesproken woorden. terug. Wan-
neer u meent den lminister of andere autori-
teiten te moeten betrekken van handelin-
gen te kwader trouw te hebben verricht,
dan kan ik u dat niet verhinderen, want
u heeft dat recht. Alleen wilde ik zeggen,
dat ik dan de zaak in het algemeen belang
verder met gesloten deuren zal doen behan-
delen.

Steeds opdracht van den officier.

Thans wordt aan van Renes en ook aan alle
wachtmeesters der vroegere brigade aange-
wreven, dat zij meermalen in strijd met de
waarheid zouden hebben verklaard in opdracht
van of namens den officier te handelen.
Maar kan men, vraagt pleiter, dezen grond

voor den genomen maatregel tot ontneming der
opsporingsbevoegdheid aanvaarden, nu achter-
af blijkt, dat zoowel de arrestatie als de inbe-
slagneming zijn geschied na overleg met en in
opdracht van den officier?
Pleiters conclusie is dan ook, dat wacht-

meester van Renes ten deze volkomen vrij uit
gaat.
Ten aanzien van de arrestatie wenscht plei-

ter nog te constateeren, dat daarbij slechts één
ooggetuige aanwezig is geweest, en dat hier-
geenszins sprake is geweest van een "publieke
vermakelijkheid", zooals men het steeds heeft
willen dloen voorkomen.
Wat de dagvaarding voor Van der Hoven be-

treft, merkt pleiter op, dat de te laste legging
geschiedt door den officier.
Wanneer deze nu daarin opneemt een ver-

duistering van f 4000 ten nadeele van het wa-
terschap Megen, dan regardeert zulks alleen
den officier en niet den verbalisant, en dan kan
men daaruit ook niet construeeren een bewijs
van onbekwaamheid voor den betreffenden
wachtmeester.
Pleiter wijst er voorts op, dat Van der Hoven

zelf heeft gezegd, dat in de kluis vier biljetten
van duizend gulden van het waterschap moes-
ten zijn en dat ook de provinciale griffe, welke
de waterschappen controleert, dat bedrag heeft
genoemd. Toen echter slechts drie biljetten van
het waterschap werden gevonden, heeft de pro-
vinciale griffie laten weten, dat het met dat
bedrag ook in orde was.

De verschillende zaken.
·~~~...il§."f~':~~~5~~~!._~"',;..~~'" , .
Mr. Jam e s gaat vervolgens de verschillen-

de gevallen na. Wat betreft de zaak der werk-
verschaffing, bestond het vermoeden, dat de
leiders zich ten koste van de jeugdige tewerk-
gestelden zouden hebben bevoordeeld. Wat is
,er gemeener dan zoo'n daad, vraagt pleiter, en
is het dan niet voor de hand liggend, dat de
.marechaussee een onderzoek naar de ter zake
te harer kennis gekomen klachten gaat instel-
len. •
En hoe is het te verklaren, dat de officier na

I
kennisneming van de stnkken een bevel tot
arre,statie geeft en voorts verlenging van de
gevangenhouding vordert? "A qui la faute",

I vraagt pleiter, wanneer in deze zaak niet geheel
juist zou zijn gehandeld?

I En waarom heeft de officier, toen de men-
i schen werden vrijgelaten, 't noodig geoordeeld,
,om nog tegen hen te zeggen: "Jullie hebt je
schandelijk gedragen"?
Voorts keurt pleiter af, dat op het gemeente-

huis een groot aantal personen is gehoord in
i de zaak van het gebeurde bij de werkverschaf-
fing.

I Pleiter acht het begrijpelijk, dat de mare-
chaussee, toen zij van de geruchten hoorde, op
,onderzoek is uitgegaan, en alles heeft gedaan,
om hier klaarheid te brengen.
Nu is wel gezegd, dat het aantal aardappelen,

dat verduisterd zou zijn, niet zoo heel groot
was, en dat dit niet een optreden van de ma-
rechaussee, zooals zij gedaan heeft, noodig
maakte, doch pleiter wenscht op te merken, dat
wachtmeester De Gier bij het sluiten van zijn
rapport was gekomen tot een verduistering van
1030K.G. en nog van 4 zakken aardappelen. Dit
aantal acht pleiter geenszins gering, en zeer
zeker -w-e'ttigde dit een onderzoek, vooral waar
het hier overheidseigendommen betrof.

Men heeft tegen Van Renes verder als blijk
van onbekwaamheid aangevoerd, dat hij niet
onmiddellijk heeft gezien, dat bepaalde door
hem aangebrachte feiten verjaard waren.
Deze verjaring heeft men echter eerst gecon-

stateerd bij het opmaken van de dagvaarding,
waarbij Van Renes aanwezig was. Ook de offi-
cier of iemand anders had dit feit van te voren
niet geconstateerd.
Alles heeft men er bij gehaald, om op den

wachtmeester Van Renes een stempel van on-
bekwaamheid te drukken. Zoo heeft men hem
zelfs onbekwaam genoemd, omdat hij in plaats
van "expertise-kosten" gelezen en geschreven
had "expeditie-kosten".
Pleiter vraagt zich af, wat we eigenlijk van

zoo iemand nog kunnen verwachten op zijn
nieuwe standplaats Sicbengewald.
Voorts critiseert pleiter, dat de procureur-

generaal het onderzoek tegen de marechaussee
heeft laten instellen door een riiks-rechercheur
en de eigen verbalen van de marechaussee
heeft gebruikt voor het bewijs van onoordeel-
kundig en onjuist optreden. In dit verband wijst
pleiter op de uitlating van den minister: "Ik
zou niet gaarne toepassen de methode van eigen
recherche in de politie".
Naar aanleiding van een opmerking dat de

provinciale controleurs de administratie van
Van der Hoven keurig in orde hebben bevon-
den, wijst pleiter er op, dat deze verklaring al-
leen de administr-atie van het waterschap be-
t~~ft.en met de overige administratie, waarmede
ZIJ mets te maken hebben.
Dat tegen van der Hoven niet op lichtvaardige

wijze is opgetreden, blijkt volgens pleiter uit
de mededeeling van mr. van den Burg, dat naar
zijn nneeninghet in het laatst ontvangen rapport
opgenomen feit wel degelijk een niet verjaard
feit betrof en dat dit feit bij. een nieuwe instruc-
tie naar zijn overtuiging tot een vervolging zou
hebben geleid.
Ten aanzien van de beoordeeling van het

verbaal van wachtmeester van Renes is de zaak
van der Hoven zegt pleiter: "het was hier een
bekijken van een verbaal op een wijze, waar-
tegen geen enkel verbaal bestand zal zijn".
Pleiter betitelt ten slotte als onwaar de voor-

stelling, als zou de ar-restatie van Van de, Ho-
ven van te voren bekend zijn geworden en dat
de wachtmeester door de mededeeling daarvan
een volksoploop heeft veroorzaakt.

Pleiter breekt hier zijn pleidooi af, waarna de
zitting wordt verdaagd tot morgenochtend
10 uur.

Voortgezet getuigenverh~-;;;
verklaard.

Wlat betreft de grief, dat de marechaussee
na de ontneming van het opsporingsonderzoek
in gemeentezaken toch nog getuigen heeft "e-
hoord, merkt pleiter op, dat het hier geen be~el
gold om onmiddellijk de betreffende zaak aan
den burgemeester over te geven.
Althans zoo heeft de Gier het nimmer be-

schouwd. Toen hem opdracht werd gegeven, om
de zaak aan den burgenneester te geven, heeft
hij dit zoovolledig mogelijk willen doen en heeft
ter betere voorlichting van den burgemeester
aan het verhoor van eenige getuigen toegevoegd.
En slechts daardoor kwam hij eerst eenige dagen
later met de zaak bij den burgemeester. En
over dat nog verhocren heeft de officier van
justitie geen enkele opmerking gemaakt.

'I Uit naam van Curls en de 'Gier verklaart
pleiter, dat beiden ook thans nog er van over-
tuigd zijn, dat er bij de jeugdwerkverschaffing
wel strafbare handelingen zijn gepleegd, en
dat er een verder onderzoek zeer zeker tot een
vervolging zou hebben moeten zijn overgegaan.

Onwaarheden in proces-verbaal
ontkend.

Wat voorts de bewering aangaat, dat de Gier
zich herhaaldelijk zou hebben schuldig gemaakt
aan het schrijven van onwaarheden in proces-
sen-verbaal, vraagt pleiter, hoe het dan mogelijk
is, dat een dergelijk iemand nog steeds werd
gehandhaafd en thans is overgeplaatst en op-
nieuw zijn opsporingsbevoegdheid heeft verkre-
gen.
Aangaande de bewering, dat de in de pers

verschenen inlichtingen afkomstig zouden zijn
geweest van den districts-commandant te Nij-
megen, zegt pleiter dat hieromtrent niets is ko-
men vast te staan en dat het tegendeel is ge-
bleken bij het onderhoud met den procureur-
generaal.
Pleiter komt voorts aan de uitlating van den

opzichter van Bergen welke thans wordt ont-
kend, doch welke aan De Gier is afgelegd in
bijzijn van andere wachtmeesters. En dan
hecht pleiter meer waarde aan de verklaringen
van deze wachtmeesters dan aan de latere ver-
klaring van Van Bergen, die bij dit nader on-
derzoek niet vrij stond en moest denken aan
zijn baantje.
Voorts constateert pleiter dat de burgemees-

ter niet aan de marechaussee heeft gezegd, dat
hem na onderzoek was gebleken, dat bij de
werkverschaffing geen strafbaar feit was ge-
pleegd. En toch beriep de minister zich bij de
interpellatie-Drop er op, dat de marechaussee
ondanks die mededeeling toch met het onder-
zoek is doorgegaan,
Ook in het feit van de arrestatie in deze zaak

vindt de minister een argument voor zijn oor-
deelover het optreden van de marechaussee.
Maar vraagt pleiter, hoe kan de minister dat
doen, waar de arrestatie is geschied geheel in
overleg met den officier van justitie.
Evenzoo kan het argument dat aan alles te

veel ruchtbaarheid is gegeven niet als ernstig
worden aanvaard. Immers hoe kan het bekend
worden van een onderzoek worden voorkomen,
wanneer er zooveel personen als getuigen wor-
den gehoord.

De zaak van der Hoven.

Pleiter komt daarna tot de baak Van der Ho-
Iven, en merkt hierbij op, dat de officier dezen
heeft toegevoegd, dat, wanener hij Van der Ho-



Achter de schermen van Oss.
Onthullingen

MARECHAUSSEE-CHEFS
VOLLEDIG ACHTER

DE BRIGADE.

voor

(Van onzen specialen verslaggever).
's-GRAVENHAGE, 23 Juni. - De zaak-Oss is vanmor-

gen voor het ambtenarengerecht behandeld. In de kleine,
warme zaal van het Huis van Bewaring zaten alle personen,
die bij Oss betrokken zijn geweest:Tijdens de behandeling
van vanmorgen hebben de officieren der marechaussee de
verklaringen, die de minister in de Kamer aflegde, ter ge-
legenheid van de mterpellatie- Drop, volkomen gedesavou-
eerd. Ook mr. B. van der Burg, de substituut-officier van
justitie uit Den Bosch, legde verklaringen af, die In na-
granten strijd waren, met hetgeen de .minister, in' df Karner
heeft medegedeeld. , ,: " ' .', >: ' ,'c,.',',,);·~>

Men kan zeggen, dat vanmorgen"ni'èistlin nadeêle
van de brigade Oss der J(oninklijke lJl~r~çhaussee
is gebleken.
EEN dramatisch oogenblik was het

toen de majoor der marechaussee
H. G. van Eve r din gen, de divi-
sie-commandant verklaarde: "Toen ik
na een onderhoud van een geheelen
dag met den procureur-generaal den
marechaussees moest mededeelen, dat
hun opsporings.bevoegdheid was ont-
nomen, zeide ik tegen hen onder den
indruk van het gesprek met 'den pro-
cureur-generaal: "Mannen. ik sta niet
meer achter jullie!" noch thans nu ik
de zaak heh onderzocht, zeg ik hier
openlijk: "Mannen, ik sta volkomen
achter jullie!''"

Hoe de behandeling van de zaak- H. ' G.' van Everdingen.
Oss verder moge verloopen, vanmor- ,
gen is wel voldoende duidelijk aangetoond, dat er een felle wrij-
ving bestaat tusschen de leiding van het corps marechaussee en
den procureur-generaal in Den Bosch.

DE zaak-Oss voor het ambtenarengerecht.
Buiten in de Casuarisstraat in Den Haag

staan een paar menscheri voor het Huis van
Bewaring en enkele veldwachters staan binnen
in het warme gebouw; men zit er op elkaar
gepropt; op de :banken voor de groene tafel
ziet mep uniformen met wit e11 zilver op een,
donkeren achtergrond: de marechaussee. Daar
zitten de klagende wachtmeesters van de bri-
gade Oss, op de eerste rij, daarachter de hooge
offic1eren van het wapen, de kolonel-inspee-

De kolonel-inspecteur van het wapen der
marechaussee, de heer Van Selm, is de eerste
getuige, Een stroeve figy.ur, met een .wit~en
ki-aag nauw-om de hals geknepen, op eemgszllls
origineele manier geeft hij dikwijls antwoord
op de vragen, die mr. James eerst aan den
voorzitter stelt. De voorzitter herhaalt de vra-
gen dan en de getuige kan antwoorden. En
zoo luidt dan de eerste vraag van mr. James:
Heeft de kolonel·inspecteur vóór 1 April 1~38

eenige klacht vernomen over. het personeeltier;
brigade-Oss?

Dek 0 Ion el: Neen.
De tweede vraag: Op 1April is de kolonel uit-

voerig ingelicht op het bureau van den procu·
reur-generaal bij een conferentie die .van 10

-teur en de divisie-commandant, achter hen

*

weer de gewone marechaussèe, het wapen in
al zijn geledingen is op deze banken vertegen-

, woordigd. Links van de klagers staat hun ver-
tegenwoordiger m. Jam e s, rechts de ver-

tegenwoordiger van den minister van Justitie,
de referendaris van het departement mr. P.

Me ye s.

Het Huis van Bewaring in De'u. Haag,
waar het Ambtenarengereeht . oordeelt
over het optreden van de Ossche mare-

chaussee.

Er gaat een geroeze-
moes door de zaal als
het gerecht binnen-
komt. Voorop de presi-
dent mr. H, van Hae-"
ringen, dan mr, J. H.
S c hol ten, referen-
daris van den Raad van
State, mr. H. F. A.
Donders, advocaat te
Leiden en alf, militaire
bijzitters generaal-ma-
joor H. Zeeman en de
generaal-majoor J. Gee-
sink. Men hoort het
gerinkel van de sabels
der officieren, wan-
neer allen weer gaan
zitten. Stilte valt in de
warme, benauwde en.
kleine zaal. De behan-
deling van de zaak-Oss
gaat beginnen

Eerst
namen

worden de
afgeroepen.

De zaken worden nl.
gevoegd. Men hoort
bekende klanken, de
namen van de wacht-
meesters en van den
opperwachtmeester;
men hoort allerlei
plaatsen in het Zui-
den afroepen. De
br-igade-Oss is ver-
spreid, doch is hier
weer broederlijk ver-
eend om op het oor-
deel van het ambte-
narengerecht te' wach- -
ten.

Ambtenaren-gerecht.
uur v.m. tot 8 uur 's avonds duurde. Wat was
uw indruk na de bespreking over de brigade-
Oss?

Dek 0 10 0 el: Dat het personeel schrome-
lijk te kort Was geschoten in dienstvervulling.

De voorzitter: In welk opzicht?
Dek 0 Ion el: Er zou geen overleg zijn ge-

pleegd met den officier van Justitie in zaken
van werkverschaffing en er zou op een manier
mishandeld Zijn, alsof men in Rusland was.

De v o o r zit ter: Dat was dus de indruk,
dien u kreeg ulut de inlichtingen van den P.G.

De kolonel: Ja!
Mr. Jam es vraagt dan: Wat was uw mee-

ling, nadat u zelf een onderzoek hebt ingesteld?

En dan was het afgeloopen. Dat was alle
contact.

Schrikbarende' diàloog. Ziedaár een viii-hou-
ding tusschen twee der hoogste politioneele
autoriteiten in dit district ....
De heer Boe 11 a e r t deelt een en ander

mede over de werkingswijze van de marechaus-
see en over de verhouding tot de justitieele
ambtenaren, over de personen van de brigade.
Er bestond een regelmatig contact met de of-
ficieren van Justitie, evenals over de geheele
dienstvervulûng. Klachten over de brigade Oss
heeft deze getuige echter. nimmer-' gehoord.

De Voo r zit ter: Hoe vond u de brigade
Oss?

Get u i g e: Zeer goed!Dek 0 10 nel: Ik heb den comman-
dant per tweede divisie majoor v, Ever- ?}erreur en domheidsmacht."
dingen opgedragen Mr. Jam e s: De procureur-generaal heeft op
om een sUmmier 30 Maart aan den minister van Justitie ge-
onderzoek in te' schreven, dat het de regeering nu wel duidelijk

moest zijn, dat aan "de terreur en d o m-
stellen naar de be- hei d sma c h t" van de marechaussee in Oss
schuldigingen een einde moest komen. Kunt u getuigen, dat

en er in Oss van "terreur en domheidsmacht" der
naar al datgene marechaussee sprake is geweest?
. t d Get u i g e: Geen sprake van!

wa e minister D e v o o r zit ter: Bent u misschien van
van Justitie bij de Imeening, dat de marechaussee in het geheel J
. t 11 ti geen fouten maakte?
In erpe a te-Drop De get u i g e: Elk mensch, dat werkt maakt
in de Tweede Ka- fouten, maar dat is toch geheel iets anders
mer had .tnedege- dan terreur of domheidsmacht. Waarom heeft

Kolonel J. van Selm. de procureur·generaal nooit over de br-igade-
deeld. HierMi is Oss met mij gesproken? Hij had wel klachten
wel gebleken, dat in all e zaken over- over de brrgade-Uden. Daar is toen een uitvoe-

riz onderzoek naar ingesteld, doch van al deze
leg met den officier van justitie is ge- kl~chten is niets juist gebleken.
pleegd en dat mishandelingen n iet I Mr. Jam e s: Bent u door uw practijk tot de

ervaring gekomen, dat deze procureur-generaal
hebben plaats gehad. in Den Bosch zich bevoegdheden aanmatigt, die

De v 0 a r zit ter bespreekt met den kolo- hem niet toekomen?
nel enkele van de punten, die de minister in de De vertegenwoordiger vail den minister van
Kamer heeft aangeroerd. In de eerste plaats de Justitie, referendaris mr. Me yes: "Ik verzet
zaak van den assurantie.makelaar. Hadden de mij tegen deze vraag."
marechaussee daar anders moeten optreden? De v oor zit ter: Het 1 ij k t mij bet e r

dat d e z e v r a a g n iet ges tel d wor d t.
Dek 0 Ion el: neen! Er waren volgens mijn

onderzoek Z'eer bezwarende omstandigheden
voor den assurantie_makelaar voorhanden. 'Vat
de zaak van de werkverschaffing betr-eft z~gt
de kolonel: er is door de opzichters geknoeid.
Aangaande de mededeelmg van den minister,
dat .de marechaUssee een zaak hebben vervolgd,

Over Oss: geen woord!

DE derde getuige, de opvolger van den vorl-
ge, is majoor Van Eve r d i n gen, ma-

joor van de tweede divisie, eep stramme. en
martiale figuur. De eerste vraag aan hem lu idt:
wanneer bent u uw opwachting gaan maken
bij den procureur-generaal?

die van den aanvang af als civielrechtelijk te
onderkennen Was geweest, meende de kolonel,
dat {tit 'te vOren niet was na te gaan.

Majoor Van Ey e r din gen: QIl 1G Maart,
Ik werd op beleefde wijze ontvangen, doch er
werd alleen gésproken over het hebben van
een huis en het aleU-minst prettig vinden om
in Maastricht te wonen. Dat was alles. Over
de brigade Oss is net geen enkel woord ge-
rept.

D e v o o r zit ter: Dus bij dat onderhoud,
dat 20 dagen voor de overplaatsing plaats vond,
is er niets over de brrgade-Oss gesproken?

Majoor Van Eve r din gen: Neen niets!
Mr. Ja me s: Heeft u dit niet verwonderd?
Majoor Van Eve r din gen: Ja!
De v 0 a r zit ter: Ik kan mij begrijpen. dat

mijnheer eenigszins verwonderd was. .
Mr. Jam e s: Heeft u later die verwondering

dan uitgesproken?
Majoor Van Eve r din gen: Eerst tegen

den kolonel en later tegen den procureur-gene-
raai zelf, toen zij op de conferentie aanwezig

Onderzoek naar de geestelijken.
D e v 0 ç I'Zit ter: En nu de zé\ak tegen de

geestelijken.
Dek 0 I 0 II el: D~t'ö'nderzoek is. no~ff:he-

doeld om PI'oces-verbá~1 '~~ t~ maken, .doch
om een raPPort te krijgen., De wachtll;l\)ester
meende, dat langs anderen weg dan via een
proces-verbaal zijn bevindingen aan ,de gees-
telijll'e overheid konden wormen medegedeeld.
Na deze verklaringen, die in de zaal een die-

pen .indruk maken, omdat zij hetgeen de mi.,
nister mededeelde volkomen desavoueeren,
vraagt mr .. J a Il1es: Wanneer vernam u de be-
slissing van den minister van Justitie?

Dek 010 nel: Ik zat in de conferentie met
den P.G., die van tien uur 's morgens tot acht
uur 's avonds duurde. Om halfdrie kwam er
een tel.egram binnen. De P,G. keek het vluchtig
in, legde het ter zijde, doch las het mij om half-
zes voor. Dit telegram bevatte de stopzetting
van de opsporingsbevoegdheid.

De kolonel deelt mede, dat hij op het departe-
ment met den minister een bespreking heeft ge-
had en dat de minister daarbij mededeelde, dat
hij in volledige overeenstemming had gehan:
deld met den Ininistet van DefensIe. Ik, zoo zei
de kolonel' had een voorstel gedaan, nog onder
den indruk van de mij medegedèelde feiten, am'
den leider van de brigade, opperwachtmeester
Cur f s, te vervangen door Min tj e s en ver-
der een aantal admistratieve maatregelen. te
nemen. DOell daarvan wilde de minister mets
meer weten. Ik zeide, evenals de majoor V ~.n
Eve r d i '0 gen, dat de overpl~a:sing wel tijd
zou kosten omdat er een machtiging voor noo-
dig is en ~mdat verder Defensie toestemming
moet geven voor de uitgaven, doch de rrums-* ter zeide: ,Bet kan direct! De machtiging is in
orde en voor de huisvesting is al gezorgd."

Mr. Jam es: Heeft, deze getuige ooit een
klacht gekregen, dat de marechaussee ruch.t.
baarheid zou hebben gegeven aan feiten, die
ter harer kennis kwamen?

Dek a Ion el: Dat heb ik nooit gehoord.
Alleen op 1 April deelde de P.G. mij mede,
dat er iets in de kranten had gestaan wat van
de marechaussee afkomstig, was. Een 0 n d er- ,I
zoek w o e s echter uit;"dat,hetniet!
zoo, was.

Ziedaar in het kort' de -mededeelingen van
den 'kolonel der inarechaussees.

Nuwordt ge~'lOord de gepeJ1sionneerde mare-
chaussee-officier, die op 1 Maart het com-

mando over de lIe divisie neerlegde, de ge-
pensionneerde divisie·commandant A,. p, H.
Boe 11 a e r t.

I
Aan hem stelt de gemachtigde der klagers

de volgende vraag: Heeft, toen u tot 1 Maan
in functie was, de P.G. u wel eens mededeelin-
gen gedaan omtrent tekortkomingen van het
personeel?

De get u ig e: Neen. Alleen heeft hij na
het verleetien van de decoratie door H.M. het
vermoeden uitgesproken, dat dit gevaar zou
kunnen opleveren en dat de mensch en zich
over het paard getild zouden gaan voelen.

waren.
De procureur-generaal zei toen tegen mij: Ik

heb er niet met u over gesl>roken bij uw eerste
bezoek, omdat ik meende, dat - aangezien sa-
menwerking met uw voorganger onmogelijk
was en ik geen reden had om aan te nemen,
dat u anders was als uw voorganger - het
geen zin had er over te spreken. ·(G root e be-
weg i n gin d e z a a dj d e voo l' zit ter
hamert om stilte) ..

Ik begrijp dat niet, zoo zeide majoor v an I
Eve r din gen. z,eg waar ik dat verwijt aan 1
verdiend.jieb ... ,

. (Zie verder Laatste NieuwS.)

Slechte verhouding met P.-C.
Mr. Jam es: Had u regelmatig contact met

den procureur·generaal?

D e get u i ge: De verhouding was buiten-
gewoon slecht. Wij zagen elkaar !IIOO min moge-
lijk.

Het was onmogelijk om ronduit en vr-ijuit
met dezen P.G. de dingen te bepraten, die den
dienst betroffen. Ik kwam er haast niet.

i\'lijn reglementen schrjjven mij voor twee
keerIn het jaar bij den P~G.te komen.

Dan venliep het gesprek als volgt: Hebt 11

niets?
Keen; hebt U ook niets?

Neen!
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VOLGENDE getuige, de kapitein en directe
commandant van de brigade Oss, jhr. G.

A. Bowler. De vraag van mr. Jam e s luidt
weer: hoe is uw oordeelover de brigade Oss.
Dek a pit ei n: z e er go e d!
De tweede vraag: heeft u wel eens klachten

vernomen?
Neen! ik heb een seen geval van mishande-

ling moeten onderzoeken, maar dat heeft niets
opgeleverd. Elk halfjaar. heb ik aan den offi-
cier van justitie gevraagd, of er aanmerkingen
waren op de onderofficieren, dat is een ge-
bruikelijk rondschrijven en ik heb geen enkele
opmerking gekregen. Ik heb van de officieren
in Den Bosch wel lof over de brigade gehoord,
doch nimmer klachten.
Mr .. Jam es: Door den minister van Justi-

tie is ter gelegenheid van de interpellatie-Drop
medegedeeld, dat op.15 November de mare-
chausse gelast is haar onderzoek in strafbare
feiten, in de gemeente-administratie begaan,
te staken. Weet u daarvan iets?
De kap i te in: Neen, ik ben er van over-

tuigd, dat ik dit zou hebben moeter. weten en
dat de wacntmeester mij dit verteld zou heb-
ben. Mij is er niets var. bekend.

Ziedaar de verklarmgen van den officie·
ren van de marechaussee. ZU staan dus vol-
komen achter de brtgade-Oss, Zij desavonee-
reil volkomen al hetgeen de minister van
Justitie heeft .2ezeltd. Merkwaardig conflict

De minister doet mededeeling in een Kamer
en hier voor het gerecht verklaart de eene
getuige na den andere, en niet de eerste de
beste, dat wat de minister gezegd heeft, on-
juist was.
Dan krijgen wij een andere figuur uit deze

zaak: de sUlbstituut-officier van Justitie, mr.
Van der Burg uit Den Bosch, de man, die spe-
ciaal met het district Oss belast' was en over
wien reeds veel geschreven is. Want op hem
zou een deel van de verantwoordelijkheid rus-
ten voor hetgeen er gebeurd is. En als hij zoo
voor het hekje staat, is het een zwakke figuur;
hij geeft aarzelende antwoorden. Na heel lang
nadenken antwoordt hij eerst. Hij komt met de
heele zaak niet goed uit.
Men weet niet goed wat men 'aan hem heeft,

doch wel zeker is, dat er hier geen vijand van
de marechaussee aan :het woord is en dat net
niet deze suost.vofficier geweest is, die tot den
genomen maatregel heeft geadviseerd.

D e voo r zit ter stelt hem een vraag:
Is U nu van oordeel, dat de brtgade-Oss aller-
lei maatregelen heeft genomen, zonder dat U
daarvan kennis droeg?
Ziedaar een gewichtige vraag, want dit is

toch het noordverwijt van den minister ge-
weest, dat de brigade-Oss zonder overleg met
den officier van Justitie allerlei dingen deed,
dat de brigade-Oss op hol was geslagen en geen
overleg meer pleegde met den officier.
Op deze vraag antwoordt de betrokken offi-

cier, na heel, heel lang nagedacht te hebben:
Neen! Dat zou kunnen zijn in één geval,

maar het kan zijn dat dat ook niet zoo is. Ik
bedoel het geval van die civielrechtelijke
zaak.
Dit is er dus van de zware beschuldiging

overgebleven .•..

De voo r zit ter: Was U op de hoogte ge-
steld van ihet 'Voornemen der marechaussee, om
·den betrokken man een nacht in bewaring te
stellen?
De sub s t-o f f i c ier He:t kan zijn dat ik

telefonisch ingelicht was, maar toen ik de
stukken zag, was de zaak volkomen nieuw
voor mij.

De voo I' zit ter: In dat geval meen u dus
wel, dat u niet voldoende ingelicht was? I

De s ti b s t.-Of f i c ier: (Na een zeer lange
oorzeling en blijkbaar met moeite zijn woorden
vindend. De verklaring die hij nu aflegt is
belangrijk en men kan zien, dat het niet ge-
makkelijk gaat): Deze geheele zaak heeft mij
geen aanleiding gegeven tot eenige opmerking.
Het komt wel meer voor, zooiets.
De Voo l' zit ter: Hadt u opmerkingen over

de brigade Oss.
De sub s t.-o f f i c ier: Neen. Wel vond ik

de brigade-Oss de meest onrustige. I

De v 0'0 r zit ter: Het kan ook zijn, dat,
dit kwam omdat zij het meeste werk ver-
richtte.
De sub s t.o f f i c ier: Neen! Zoo bedoel ik

het niet. Er werden verschillende processen-
verbaalopgemaakt, die niet direct tot straf-
vervolgingen aanleiding gaven en met name
in gemeentezaken. Nu sta ik op het standpunt,
dat ik de menschen hun gang moet laten gaan
en geheel de vrije hand moet laten, als 'zij met
een proces-verbaal bij mij komen beslis ik
daarop of ik de zaak al dan niet zal ver-
volgen.
De v o o r zit ter: Er is toch een zaak te-

gen een geD1eenteaD1btenaar vervolgd?
De sub s t. 0 f f i c ier: Ja, dat was voor

een geval van de gemeentepolitie, maar die
had de aanwijzingen weer gekregen van de
marechaussee. Allerlei andere zaken gaven
geen aanleiding tot stfafvervolging.
De voo r zit ter bespreekt nu de arresta-

tie van de twee ambtenaren bij de werkver-
schaffing voor de jeugd. Was u van die arresta-
tie op de hoogte?
De sub s t. 0 ff i c ier: Ja! Maar ik heb

geen vervolging ingesteld, want ik achtte geen
termen aanwezig daarvoor.
De voo r zit ter: Heeft u daarover dan

geen opmerking aan de marechaussee ge-
maakt?
De sub st. 0 f f i c ier: Neen! a pdat stand-

punt sta ik niet. Dat heb ik u al gezegd. Ik
laat mijn opsporingsambtenaren, waarop ik
moet bouwen, volkomen vrij in het opsporen.
Zij moeten de zaak volbrengen. Ik zal op hun
procesverbaal wel beslissen. Ik geef toe, dat
men dit niet met alle ambtenaren kan doen,
maar zeker wel met mannen als De Gier.
De voo r zit ter: Nu de zaak tegen de twee

geestelijken. Hoe is dat gegaan?
De sub s t. 0 f fie ier: Dit onderzoek is met

mijn medeweten geschied. Toen De Gier eens
bij mij kwam en zei, dat hij ernstige aanwij-
zingen had tegen een tweetal geestelijken, zei
ik tegen hem: Blijf maar diligent. 'Vant De
Gier was een goed opsporingsambtenaar en ik
vertrouwde hem dit ten volle toe. Zoo is het
toch ook in de zaak-Van Zwanenberg gegaan.
Ik grijp niet in het onderzoek van mijn men-
schen in .
Ik zeg: maak maar eerst proeen-verbaal op,

dan kunnen wij nog wel eens zien. Wat ik De
Gier wel kwalijk neem is, dat hij mij niet ge- J
zegd heeft, dat zeven Jaar geleden ook een
zaak tegen dezen geestelijke is voorgebracht,
doch dat daar toen geen strafbaar feit in
schuilde. Maar een proces-verbaal tegen den
geestelijke is niet opgemaakt,
De voorzitter: Waarom niet?
De subst. officier: ..Je rroc.·generaal heeft

gelast met deze zaak uit te schelden en het
onderzoek stop te zetten!
De voorzitter: Was het dan nóg niet ge-

sloten?
De subst off.: Nu ja, dat kan men nooit zeg-

gen De opsporingsambtenaren kunnen wel
verder gaan. Dat is hun zaak. Dat laat ik
aan hen over.
Als ik vermoeden heb, dat zij iets verkeerds

hadden gedaan, dan had ik natuurlijk wel in-
gegrepen, doch dat vermoeden had ik niet.
Alleen ik heb het materiaal tegen de geestelij-
ken gezien, doch daarin en ook niet in het
materiaal dat ik tot dusver ontvangen heb,
schuilt eenige aanleiding voor een klacht we-
gens een strafbaar feit. Dat wil ik uitdrukke-
lijk naar voren brengen.
De voo r zit ter: Wij hebben de rappor-

ten gezien en ik kan mij dit volledig begrijpen.
Maar u heeft in alles toch overleg met de

marechaussee gepleegd? Zij handelden hierbij
toch niet op eigen houtje, aldus vraagt de voor-
zitter.
Des u b s t-o f f i c ier: Overleg en overleg

zijn twee. In engeren zin was er geen overleg,
maar in algemeenen zin wel.
Mr. Jam es: Hebt u dan niet met wacht- '

meester De Gier overlegd, om de bewuste dame
in Den Haag te hooren?
Des u b s t-o f f i c ier: Ja, dat moet ik toe-

geven.

Achter de schermen
van Oss

(Vervolg van pagina 1).
Op 1 April, tijdens de conferenite, aldus mr.

Jam e s, heeft u uitvoerige inlichtingen ont-
vangen over de brigade-Oss, Toen de procu-
reur-generaal deze inlichtingen verstrekte en
vertelde, wat hij van de brtgade-Oss dacht, was
u waarschijnlijk diep onder den indruk.
l\iajoor Van Eve r din gen: Ja, dat was

ik en ik kon niet aannemen, dat de procureur-
generaal, de hoogste politie·autoriteit in dit
ressort, dingen zou zeggen, die onwaar waren.
Ik moest wel aannemen, dat hij gelijk had. Ik
ben pas later van meening veranderd. Want
het heeft eenigen tijd geduurd. U moet toch
begrijpen, dat als. de procureur-generaal zoo
iets zegt gedurende een gesprek van uren, dat
men aanneemt dat het waar is. Daar moet men
toch op aan kunnen!
• Maar Iangzam is in mij de overtuiging ge-
groeid, dat het niet waar was. Ik heb stuk
voor stuk het geheele personeel gehoord en
ik ben tot de vaste overturgtng gekomen, dat
er niet zulke groote fouten gemaakt zijn,
die een dergelijken ingrijpenden maatregel
wettigen en dat er in vele gevallen heele-
maal geen fouten gemaakt zijn.
Vondt u het onderzoek tegen de beide geeste-

lijken dan zoo tactisch behandeld?
Majoor Van Eve r din gen: Ik heb al

eens eerder gezegd, dat als er een tactische
fout gemaakt is, die gemaakt moet zijn in het
onderzoek tegen één der geestelijken. Misschien
dat er daar iemand tietwat te ontactisch is
opgetreden ,
D e voo r zit ter: Men legt den marechaus-

sees ook mishandeling van zekeren W. ten
laste. Ontkennen de marechaussees, dat ze dit
gedaan hebben?
Majoor Van Eve r din gen: Ja.
D e voo r zit ter: En dan die kwestie van

die civiele vordering. Een man heeft daar den
geheelen nacht voor in de marechaussee-kazer-
ne doorgebracht. Noemt u dat dan geen gebrek
aan tact?
Majoor Van Eve r din gen: Integendeel!

Ik noem dit juist zeer tactvol, want wat ge-
beurde er? Het was niet een civiele vordering.
De man draaide eerst om de waarheid heen.
Hij had iemand benadeeld en toen men hem
dien nacht vastgehouden had, nadat hij zich-
zelf bij de kazerne had aangemeld, heeft hij ex-
cuus gemaakt, de vordering betaald en is weer
weggestuurd. Kunt u dat nu gebrek aan tact
noemen?
D e voo r zit ter: Ik noem het in geen ge-

val een juiste manier om vorderingen te innen.

M a j oor Van Eve r din gen:
Neen! van eenig verwijt aan de ma-
rechaussees kan men niet spreken
als men de feiten kent. Er zijn geen
dingen gebeurd, waarvoor zij zich
werkelijk behoeven te schamen. Toen
ik op dien noodlottigen avond bij hen
kwam, onder den indruk van mijn
gesprek met den procureur-generaal,
heb ik tegen hen gezegd: "Mannen,
ik sta niet langer achter jullie!" Maar
thans stel ik er prijs op hier openlijk
te verklaren: "Mannen, ik sta volko-
men achter jullie."
Mr Jam e s: Heeft de procureur-generaal u

op 5 April gezegd, dat hij u niet capabel achtte
om de verbetering aan te brengen, die hij noo-
dig achtte, omdat u met politioneel werk niet
vertrouwd zou zijn?
Majoor Van Eve r di n gen: Ja!
De zaak van de ruchtbaarheid, die de mare-

chaussees aan bepaalde feiten zouden hebben
gegeven, komt dan weer ter sprake. .
Het blijkt, dat de procureur-generaal van mee-

ning was, dat de marechaussees op 18 Maart
tegen een dagbladcorrespondent iets gezegd
hebben over de arrestatie van V.d. H.
Toen ik bij den P.G. was, aldus ma j oor

Van Eve r d in gen, heb ik hun gezegd: Hoe
kan dat nu, die arrestatie heeft pas 19 Maart
plaats gehad? Toen belde ik den officier van
Justitie op en zei: "Mijnheer de officier! wan-
neer heeft de wachtmeester met u over' die
arrestatie gesproken?" Prompt klonk het ant-
woord: ,,19 Maart". Daaruit maakte je in de
eerste plaats op, dat de officier van alles op de
hoogte was .
De voo r zit ter: Dat is op het oogenblik

niet aan de orde!
M a j oor Van Eve r din gen (voortgaan-

de) .... maar bovendien bleek daaruit, dat de
wachtmeester niets van die arrestatie kon ge-
zegd hebben. Toen zei de P.G.: Dan vermoed ik,
dat de wachtmeester tegen den dagbladcorres-
.pondent een vermoeden heeft uitgesproken.

De vertegenwoordiger van den minister van
Justitie: ref ere n dar is mr: M eye s: Maar
u hebt, toch zelf, majoor Van Everdingen, een
zwijgplicht aan uw mannen ingescherpt?

Deed u dat op grond van de fel ten, die de
P. G. u mededeelde?

M a j oor van Eve r din gen: Ik deed
het, omdat de P. G. daar prijs op stelde. Niet
in de eerste plaats op grond van die feiten.
Overigens, de resultaten van het onderhoud
tusschen den P. G. en den officier van justitie,
stonden's morgens in "De Maasbode" . . .. (g e-
lach in de zaal).

Dan komt de conferentie ter sprake, waarin
wachtmeester De Gier door den P.G. gedurende
acht uur is verhoord.
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Als volgende' getuige worat genoord mr. A.
W. KIe i n e n Ham man s, rechter bij de
arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.
Er ontstaat eenige vroolijkheid; wanneer blijkt,
dat de getuige vergeten heeft zijn dagvaar-
,ding mede te nemen. Mr. Jam e s vraagt dan

Des u b s t. 0 f f i c i e I' van jus tit ie: aan get. of hij op 28 Maart bericht heeft ge-
kregen, van mr. Dubois, dat het onderzoek in
de zaak tegen Van der H. gesloten moest
worden.
Get u i g e antwoordt dat er een. mededee-

ling was, dat de officier. van verdere vervol-
ging afzag. Hierop heeft get. toen naar voren
gebracht, dat dit onderzoek nog lang niet be-
eindigd was en dat het alleen op last van den

niet procureur-generaal kon worden gesloten.
Aan dr. L. Sta I t z, arts te Oss, vraagt mr.

Jam e s, of get. de leden van de brigade te
Oss kende en wat zijn meening over deze men-
schen is.
D e voo r zit ter Was u keurend genees-

heer van de brigade?
Get. Neen, alleen behandelend geneesheer.

De brigade had een onderling ziekenfonds.
Voo r zit t er Hoe was hun gezondheids-

toestand?
Get.: Uitstekend, ook geestelijk volkomen

normaal.
Mr. Jam e s vraagt vervolgens of get. ook

gevallen van beweerde mishandeling door de
marechaussee heeft behandeld.
D voo r zit ter: Laten wij zeggen, heeft

u mijnheer Wolff bheandeld?
Get.: Ik kan het mij niet herinneren.
Voo r zit ter: Weet u iets af van een mis-

handeling van een zekeren Schuurmans?
Get.: Ik herinner mij wel zooiets, maar de-

tails kan ik mij daar niet meer van voor den
geest halen. Het eenige geval, wat mij bekend
is, betreft iets, dat in Januari jl. is gebeurd.
Dat was veel geschreeuw en weinig wol. Ik
zou er niet eens een eed op durven doen, dat
het toen om een schaafwond ging. Als de mis-
handelde beweert, dat het een trap van een
marechaussee is geweest, dan is het toch zeker l
een zachte trap geweest. --- - r

Voo I'zit ter: U bedoelt het geval-Vermeu-
len?
Get.: Ja, mijnheer de voerzitter.
Mr. Me yes: Heeft deze bij u geklaagd over

mishandeling?
Get.: Ja, ik heb hem onderzocht en toen

bleek het een licht schaafwondje te zijn.
Vervolgens wordt aan den volgenden getuige,
den heer M. M. van Hen g e1, bedrijfsleider
te Oss, gevraagd, "wat h ~jheeft gezien van de
arrestatie van Van den H."
De getuige deelt mede, dat hij op 19 Maart

uit zijn fabriek kwam en toen bij het huis
van Van den H., die in dezelfde straat woont
als get. zelf, eenmotor met zijspan zag staan

I van de marechaussee. Juist toen get. passeerde,
, zag hij een hem onbekenden marechaussee het
huis uitkomen, gevolgd door Van den H., die
zijn jas aantrok. Daarachter liep wachtmeester
Van den Berg. Getuige heeft verder niet ge-
zien, wat er gebeurd is; hij vond het geval te
pijnlijk.
De voo r zit ter: Was er veel publiek bij?
Get.: Neen, el' was practisch niemand bij.

De straat in kwestie is een stille straat en
het was el' op dien Zaterdagmiddag niet druk.

Weer heeft u, mijnheer de subst. officier
van justitie, zegt mr. Jam e s, gezegd, dat 11

zich van eenig overleg zich niets meer her-
innerde.

ja, een conferenite, die acht uur duurde, daar
kan je ten slotte zooveel in zeggen; dat weet
je niet meer.
Mr. Jam es: heeft u nooit den burgemees-

ter van Oss bij u laten komen en hem mede-
gedeeld, dat hij een slecht hulpofficier van
justitie was?
D e voo r zit ter: ik kan deze vraag

toelaten. Zij is niet ter zake.
Mr. Jam es: heeft u op 15 November den

ambtenaren der marechaussee medegedeeld,
dat zij zich van opsporen van strafbare feiten
in de gemeente-administratie gepleegd, had-
den te onthouden?
Des u b s t. 0 f f i c ier: ik heb dat op

I ast van den pr a cur e u rogene r a a I
gedaan.
Mr. Jam es: maar toen enkele maanden

later de marechaussees wederom een dergelijk
onderzoek instelden, heeft u geen enkele op-
merking gemaakt.
De voo r zit ter: hoe hoet ik nu uw ver-

klaringen opvatten? U zegt, dat u met den
P. G. overlegd hebt ....

I De s u b s t. off i c ier: neen, niet overlegd.
Ik heb op last van hem gehandeld. •
De v oor zit ter: Nu ja, maar naderhand,

toen er toch weer proces-verbaal is opgemaakt
in zake strafbare feiten in de gemeente-admini-
strati~, heeft u geen aanleiding voor een op-
merkmg gevonden? Ik vermoed, dat die last
van den P.G. niet naar uw zin was.
Des u b st .-0 ff i c ier van Jus tit i e:

Vermoedelijk was die last inderdaad niet naar
mijn Zin.
Mr. Jam es: Heeft u aan de opzichters der

werkverschaffing, toen u hen uit de hechtenis
o~tsloeg, gezegd: Jullie hebben je schandalig
misdragen, maar ik kan jullie niet vasthouden,
omdat ik geen bewijzen tegen de menschen
heb, die boven jullie staan?
Des u b s t-o f f i c i e r va n Jus tit ie:

Op deze vraag heb ik bezwaar te antwoorden.
De v oor zitter: Deze vraag mag niet ge-

steld worden.
Mr. Jam es: In alle geval, u kunt toch niet

zeggen wat de minister zegt, dat de wachtmees-
ters valschelijk in een proces-verbaal hebben
vermeld, of in meerdere processen-verbaal, dat
zij iets buiten uw medeweten hebben gedaan.

De subst-officier van Justitie: Neen, pro-
cessen-verbaal in strijd met de waarheid zijn
niet opgemaakt en wat de kwestie van de
geestelijken betreft, nog dit: el' is wei over
gesprkoen. dat indien de zaak bij mij zou bin-
nenkomen en indien ik geen strafvervolging
zou instellen om opportuniteltsredenen of om
andere redenen, ik in alle geval van de zaak
mededeeIing zou doen aan de kerkelijke over-
heid. Ik acht~e dat in het algemeen belang.
De v oor zit ter: Mijnheer de procureur-

generaal, mr. Spyeart van \Voerden: U zit daar
zoo achteraan. Wil 'U niet wat vooraan komen
'zitten. U moet vanmiddag toch .als getuige .wor-
den gehoord en dan is het van belang, dat u
weet wat er reeds gevraagd is. Komt u maar
vooraan zitten, dan kan wachtmeester Curfs
wel voor u opstaan.

ker dan anders.
Hierna wordt de zitting geschorst tot twee

uur. In de middaguren zullen als getuigen wor-
den gehoord burgemeester Ploegmakers en de
procureur-generaal te Den Bosch, mr. Speyatt
van Woerden, waarna de leden van de brigade
der marechaussee zullen worden verhoord.

De opperwachtmeester staat op en de procu-
reur-generaal neemt plaats naast wachtmeester
De Geer.
Mr. Jam e s: "De procureur-generaal heeft

gesproken over terreur of domheidsmacht die
door de marechaussee zou worden uitgeoefend.
Is die uitdrukking naar uw meening juist?"
De v oor zit ter: "Het heeft geen zin deze

vraag te stellen".
Daarmede is het verhoor van mr. v. d. Burg

l
afgeleopen. Zwak en aarzelend kwamen de
antwoorden, maar iets ten nadeele van de
marechausee bleek ook hieruit niet.

- -. .
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OSSCHE INDUSTRIEEL
VEROORDEELD.

Twee' jaar gevangenisstraf.
's-HERTOGENB08CH, 23 Juni. - De recht-

bank alhier heeft hedenochtend uitspraak ge-
daan in de zaak tegen den industrieel uit Oss,
M. van Z., die op 9 Juni [I. terecht heeft ge-
staan, verdacht, zich aan eenige zedenmisdrij-
ven sehuldig te hebben gemaakt.
De rechtbank veroordeelde Van Z. tot twee

I jaar gevangenisstraf met aftrek van voor-
arrest. De officier van Justitie heeft tegen hem
drie jaar gevangenisstraf geëischt.

\
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Mau van Zwai'lenberg kriigt
2 iaar met aftrek van

voorarrest
-+-

MET AFTREK VAN VOORARREST
De rechtbank te ·'s-Hertogenbosch·

heeft hedenochtend uitspraak gedaan ; '
in de zaak tegen den Industrieel uit OSs, .
M:van Z" die op 9 Juni. j,l. terecht heeft .. ;).
gestaan; '.verdacht, zieh :aan zedenmts- " :I

• drijven schuldig. te hebben gemaakt ... , r.-'
De :rechtbank veroordeelde Van' Z: tOt ..

twee jaar gevangenisstraf, met aftrek
van voorarrest, De officier.-van JUstitie
heeft tegen hem drie 'jaar gevángenis-
straf geëischt.



Oss voor het

I
RECHTZAKEN I

IAmbtenarengerecht
Rechter-commissaris verklaart, dat in een zaak op uit-
drukkelijk verzoek van den procureur-generaal door den
officier van justitie geen vervolging werd 'ingesteld.
In een andere zaak werd de kerkelijke overheid van 'de

bevindingen verwittigd.

VREEMDSOORTIGE GANG
VAN ZAKEN

(Vervolg van bladz. 1.)

Op een desbetreffende vraag van den ver-
dediger mr. James verklaart kol. Van Ever-
dingen voorts, dat hem niet bekend is dat de
brigade ruchtbaarheid heeft gegev~n aan
zaken, bij haar in behandeling. De dienstvoor-
schriften verbieden het geven van inlichtingen

I
aan de pers. Spr. is ook verwonderd over de
beschuldiging als zou spr. wel mededeelingen
aan de pers hebben gedaan. .

Mr. B. v. d. Burg, subst. officier van justitie
te 's-Hertogenbosch, verklaart op een vraag
of de brigade maatregelen nam, waarvoor ze

I spr.'s machtiging noodäg had, dat dit zou kun-
nen zijn geweest in het geval van den vast ge-

" houden kruidenier. Verder was de zaak voor
, spr. nieuw, vóór spr. net proces-verbaal las.

I
De bijzonderheden in elk geval waren spr. niet
bekend.
Voorzitter: heeft men u niet. voldoende ge-

kend?
. Getuige had geen aanleiding voor aanmer-

.kmgen. De brigade-Oss was de onrustigste
brig~de: Spr. is in Den Bosch gekomen na de
opruammg te Oss. Er is daarna eenigen tijd
rust geweest, er kwamen weinig ernstige zaken
uit Oss, totdat verschillende processen-verbaal
binnenkwamen, welke veelonderzoek gaven,
doch geen aanleiding voor strafvervolging.

De voorzitter zegt dat er subtiele zaken
waren in de gemeente Or.3.

Getuige de heer v. d. Burg: Diefstallen van
reepjes chocolade enz. In dergelijke onbetee-
kenende zaken wilde spr. geen oude koeien
uit de sloot halen.
Voorzitter: Kreeg u niet den indruk dat het

zoeken was?
Getuige~ Ik vond !bet proces-verbaal Jl2zake

de chocoladediefstal ongemotiveerd. In de
zaak der vleeschdistributie zag ik ook geen
aanleiding tot ingrijpen.

.Onderzoek stopgezet door
ingrijpen procureur-gene-
raal.

. De arrestatte van twee ambtenaren bij het
Jeugdwerk was spr. bekend. Spr. was op de
hoogte van het onderzoek. Later heeft spr.
hen in vrijheid doen stellen en besloten geen
vervolging in te stellen. De zaak leek spr.
niet geschikt voor een vervolging. Misschien
was er eeni-ge verduistering, maar er waren
na het uitgebreide 'onderzoek van wachtmees- I

ter De Gier voor spr. geen redenen tot ver- I

volgen. Spr. stetl zich op het standpunt, dat
in dergelijke zaken in de eerste plaats de
burgemeester op de hoogte moet worden ge-
steld. Spr. heeft dit toen ook gezegd.

Wanneer spr.'s opsporingsambtena-
ren een onderzoek noodig achten, wordt
dit aan hen overgelaten. Spr. zal dan
later weloordeelen. Met spr.'s mede-
weten is er inzake de geestelijken
onderzoek gedaan. Tegen wachtmees-
ter de Gier - spr. altijd bekend als
een prima opsporingsambtenaar
heeft spr. gezegd, diligent te blijven.
Evenzoo in de zaak-Zwanenberg. Spr.
zegt nooit, niet verder te onderzoeken.
Spr. wacht het proces-verbaal af en
oordeelt dan verder.
Voorzitter: er moet delicaat gehan-

deld worden.
Getuige: ia het eens, dat er zoo dis-

creet mogelijk onderzocht moet wor-
den. De wachtmeester had dit iets
beter kunnen doen. Spr, wist :niet dat

een der pastoors reeds zeven jaar
eerder was gehoord. Toen was er een
ambtsvoorganger. van spr., daar weet
spr. niet veel van af.

Er is g e e n, materiaal geko-
men voor een strafvervolging. Spr.
heeft geen proces-verbaal gehad en
en n iet bes lot e n tot n i e t-v e r-
v 0 Igin g. Het onderzoek is st 0 p-
g e zet door het i n g rijp e n van den
procureur-generaal.
Spr. sluit het proces-verbaal naar gelang

van het werk van den opsporingsambtenaar.
Of er vervolgd wordt, hangt dan niet van spr.
af. Spr. grijpt in het onderzoek niet in, als
hij niet meent, dat het verkeerde gaat. Spr.
is tot de conclusie gekomen voor zich, dat zoo-
ver de feiten tot heden betreft, in dit geval
er geen reden was tot strafvervolging.

Voorzitter: Ik heb de stukken ook gezien
en kan me dit begrijpen.

Spr. heeft o.m. geweten, dat De Gier naar
Den Haag zou gaan om getuigen te hooren.
Maar hieromtrent is er geen bepaald overleg
geweest in dit recherchewerk. Bij het onder-
houd bij den proc.-gen. in Den Bosch is niet
gezegd, dat wachtmeester De Gier als be-
klaagde werd gehoord.

Verdediger: Heeft u wel eens den burge-
meester van Oss ontboden en hem gezegd, dat
deze een slecht hulp-officier van justitie was?

De voorzitter laat deze vraag niet toe, als
niet ter zake dienende.
De heer v. d. Burg heeft op 15 Nov. op last

van den proc. gen. aan De Gier en Curfs doen
weten, dat het verboden was, zich te onthou-
den van zaken van de gemeentepolitie te Oss.

Voorzitter: vermoedelijk lag deze opdracht
niet u .in uw geest?

Getuige: vermoedelijk niet.
Op een vraag van den verdediger verklaart

spr. dat beweegredenen om niet te vervolgen,
niemand aangaan dan spr. zelven. Op een
andere vraag antwoordde hij geen reden te
hebben om te klagen over onjuistheden in de
processen-verbaal.

Verdediger: Heeft u gezegd, als De Gter
voldoende gegevens had in zake de geeste-
lijken, naar den vicaris-generaal te gaan, om-
dat dit de beste weg was?

Getuige zegt dat als hij geen vervolging
zou instellen, 0 m wel k ere den dan ook,
hij t 0 c h mededeeling zou doen aan de kerke-
lijke overheid. Dit is dan ook geschied.

De volgende getuige mr. Klynen
Hammans, rechter te 's-Hertogenbosch,
is als rechter-commissaris op een ge-
geven oogenblik verzocht de zaak van
den bankier te sluiten, doch spr. was
daartoen niet geneigd. Op uitdrukkelijk
verzoek van den proc. generaal heeft
de officier van verdere vervolging af-
gezieu.

Dr. L. Stoltz, arts te Oss, is opgeroepen als
getuige, niet als deskundige. Spr. kent uit den
aard der zaak de leden der brigade. Spr.
keurde alleen de deelnemers aan de vierdaag-
. sche, doch behandelde hen wel in een zieken-
fonds. Ook na 1935 was hun gezondheidstoe-
stand gunstig (vroolijkheid). Hun werk kan
spr. niet beoordeelen, maar hun houding was
altijd buitengewoon correct, ook als spr. als
deskundige werd gehoord. Spr. heeft "z-ekeren
mijnheer Wolf, arbeider", niet behandeld en
.herinnert zich niet een mishandeling van zeke-
ren Schuurmans door de gemeentepolitie. "Er
zijn zeker 24 Schuurmansen in Oss".
In Januari is er, zoo zegt getuägo, een onder-

I zoek geweest over een mishandeling, doch er
was een onbeduidend schaafwondje, in een ge-

lval, niet in de stukken vermeld. Op een vraag
van mr. Meyes of dit zekere Vermeulen is,
zegt de heer Stoltz, den man te hebben onder-
zocht. Hij had een schaafwondje aan een been
en beweerde mishandeld te zijn door de maré-
chaussee.
De heer M. van Hengel, bedrijfsleider te

Oss, is als getuige opgeroepen. In de Burge-
meester van Elzenlaan heeft op een Zaterdag-
middag in Maart een arrestatle plaats gehad.
Spr. woont nabij den bankier. Daar kwam een
marechaussee uit, vervolgens de gearresteerde,
die een jas aantrok, en daarachter wachtmees-
ter v. d. Berg. Spr. zag dit toen hij uit zijn
auto stapte. Er was practisch geen publiek

I
aanwezig in deze stille straat. .

Er wordt te 12.40 gepauzeerd tot twee uur.



~9'~~~z~~/ U y~ IJJ~ ~/a_d_
I

ZAAI{ MARECHAUSSEE TE OSS
VOOR AMBTENARENGERECHT

Divisie-commandant te Maastricht verklaart
dat hij na het onderzoek weer achter de man.
schappen staat. - De inlichtingen aan de pers.

MOGELIJK MEER TACT
IN ZAAK VAN DE
GEESTELIJKEN
(Van onzen correspondent)

's G r a ven hag e, 23 Juni.

Hedenochtend is voor het Haagsche
Ambtenarengerecht de behandeling
aangevangen. van het beroep der on-
derofficieren, die hebben behoord tot de
brigade der Kon. Marechaussee te Oss
en die eerst van hun opsporingsbe-
voegdheid zijn ontheven en vervolgens
overgeplaatst, tegen de besluiten en
handelingen, welke tot ontheffing en
overplaatsing aanleiding gaven.

met d~n minister van Justitie. Deze zeide. dat
met zlJn ambtgenoot van defensie overeen-
stemming was verkregen omtrent de maat-
regelen. Spr. heeft voorgesteld dien dag opper-
wachtmeester Curfs onmiddellijk te vervan-
gen door opperwachtmeester Mintjes. Dit
werd niet ingewilligd.
Verdediger: Zijn er nadere besprekingen

met den minister gevoerd?
Getuige: Des avonds met den minister en

o.a. den procureur-generaal uit Den Bosch.
Verdediger: Is er nader contact geweest

met den minister van Defensie?
Getuige: Daar de minister van Justitie ge-

zegd had, dat overeenstemming was ver-
kregen, heb ik mij alleen naar den chef der
3e afdeeling begeven, in verband met de over-
plaatsingen.

Verdediger: Heeft u klachten over het geven 1
van ruchtbaarheid ontvangen in deze zaak?

Getuige: Nooit gehoord. Alleen op 1 April
was de procureur-generaal zeer gebelgd tegen
mij wegens de vele berichtenfn de couranten.
Ik heb een onderzoek doen instellen: pertinent
is verklaard, dat het personeel geen inlich-
ting-en heeft gegeven.
Verdediger: Heeft de heer Bovier den cor-

respondent van het "Algemeen Handelsblad"
te Nijmegen inlichtingen gegeven?
Getuige: Dit is ontkennend beantwoord.
De heer H. A. Boellaard, gep. luit. kol.

marechaussee, tot 1 Maart divisie-comman-
dant te Maastricht, thans te Rotterdam ver-
klaart nooit klachten van den proc-g~n. te
hebbe:r: vernemen. Wel had hij gevreesd dat
de ?n~ade na de decoratie door H. M. de
Komngm over net paardje zou zijn getild.

Verdediger: Hoe is het oordeelover den I

ambtelftken dienst van Curfs en De Gier?
Getuige: Zeer goed.
Verdediger: Acht u Curfs en De Gier In

staat om zich schuldig te maken aan "terre::.r
en domheidsmacht" ? (De proc.-gen. tot den
minister.)
Getuige: Neen. Als er iets ernstigs was ge-

beurd, had ik het heusch wel gehoord.
Verdediger: Heeft da' 'Proc.- en. zichVoc.g-aheaen toegee1gen-a 7'

De voorzitter .laat deze vraag niet toe.

,,Ik was zeer verrast."

Het gerecht bestaat uit: mr. A. van Hae-
ringen, voorzitter, mr. J. H. Scholten, referen-
daris Raad van State, mr. H. F. A. Donders
uit Leiden, gep. generaal-majoor, H. Zeeman
en J. Geesink.
Buiten op straat is er groote belangstel-

ling. Een rij gegadigden staat te wachten.
Dech de politie had weldra voor hen, die er
niet zijn meesten, de straat afgezet.
Het kleirie zaaltje Is om tien uur gevuld

met de verschillende getuigen. Op de - zeer
nauwe - publieke tribune bevindt zich o.m.
een aantal Haagscha rechercheurs ... stellig
niet om de orde te helpen handhaven.

De, reeds door ons vermelde, klaagschriften
door de marechaussee uit Oss ingediend bij
het Ambtenarengerecht, omvatten het vol-
gerrde:

Beroep is ingesteld tegen de oritneming van
de opsporingsbevoegdheid door den minister
van justitie op grond dat:

a. Het Wetboek van Strafvordering. dat de
onderorrtcreren der n1.areChau5see de bev.:oegd-

!!leid en den plicht tot opsporing van straf-
bare' feiten geeft, waaraan zelfs de hoogste
gezagsdrager der Rijkspolitie, de Min i s ter
van J ti s tit i e, niet vermag te tornen zoo-
lang zij in functie zijn. De marechaussees had-
den door den M in i s ter van D e fen s i e
in functie kunnen worden geschorst en daar-
mede zou ook tijdelijk hun ópsporlngsbevoegd-
iheid vervallen zijn. :

b. In elk geval had de procureur-generaal,
ifungeerend directeur van politie, de opspo-
ringsobevoegdhejd; moeten on1lnemen en n ~Ié t
odeMin i"s ..t e,r van Jus tit i e. aangezten
de procureur-generaal het gezag over de Rijks-
politie uitoefent onder de bevelen van den
;Minister' van Justitie.

KOL. J. VAN SWELM, inspecteur-generaal
van het corps der marechaussee.---

Getuige H. G. van Everdingen, majoor- I
divisie-commandant te Maastricht, verklaart
door de gebeurtenissen op 1April zeer verrast
te zijn geweest. Spr. verklaart voorts, dat hij
na het onderhoud op 1 April met den Proc.«
Generaal zeer onder den indruk was der toen
genoemde zaken. Spr. moest toen aannemen,
dat dit de zuivere waarheid was en dat de
brigade zeer verkeerd was opgetreden. Langen '
tijd kon spr. niet aannemen, dat de proc.vg'ene-
raal het niet juist had. Maar tijdens het onder-
zoek bleek spr., steeds meer dat de briga~e
zich niet aan ernstige feiten heeft schuldig
gemaakt. Spr. heeft de manschappen een voor
een gehoord, heeft, een en ander getoetst, en
is toen tot zijn conclusie gekomen.

Spr. moest in opd~acht van den kolonel een
summier onderzoek Instellen. .
De voorzitter: Is het onderzoek tactisch. be-

handeld? ltk
Getuige: In de zaak van een der geestellJ en

had iets meer tact kunnen zijn gebruikt.

Majoor Van Everdingen verklaart verder,
dat er geen reden was voor het optreden
tegen de brigade. Aanvankelijk heeft spr.
haar gezegd: "Ik sta niet. meer achter jelui!"
na het onderzoek: "Ik sta weer achter jelui!"
Op een vraag namens .den verdediger ver- I

klaart maj. Van Everdingen dat de proc.
ongeschikt was voor het po1itioneeJe werk en
dit niet kon beoordeelen. Spr. heeft daar toen
tegen geprotesteerd; zeven jaar deed spr. zulk
werk.

Mr. Meyes, gemachtigde van den minister
van JU!;titie, vraagt, of wel eens gemerkt is
dat inlichtingen zijn verstrekt aan de pers.
Majoor Van li:verdingen verklaart, dat er

wel eens een geval is: genoemd van dien aard
uit de brigade. Doch het onderzoek inzake
de arrestatie van den bankier heeft uitgewezen

-';""'d"'a""ter en hoogste een ",rermoedenH is, dat
Curfs een "vermoeden" heeft uitgesproken
dat de arrestatie zou geschieden .
De voorzitter vraagt spr. gee n b e-

s c hou win gen te geven doch de f e i ten
te noemen, waarop getuige zegt: "Er is wel
een order geweest dat geen inlichtingen aan
de .pers zouden worden verstrekt. Er zijn wel
meer r,~ders geweest om iets te voorkomen.
Doch ,. heeft ook wel in de "Maasbode"
(r.k.) iets gestaan over een mededeeling.

(Zie verder blz. 5).

C. De ontneming der opsporingsbevoegdheid
. in elk geval niet door het dienstbelang was
geboden.

Ten tweede is beroep ingesteld door de
brigade te Oss tegen de overplaatsing naar
elders op grond dat evenmin het dienstbelang
zulks vorderde. Bij de klaagschriften zijn als
!bijlagen uitvoerige verweerschriften van ieder
der zes marechaussees aangaande de hen per-
soonlijk betreffende feiten overgelegd.

Als verdediger treedt op mr. R. K. James,
advocaat te Apeldoorn, raadsman van de
iklagers, als gemachtigde van den minister van
Justitie mr. P. Meyes. De verschillende zaken
worden gezamenlijk behandeld.

Als eerste getuige wordt voorgeroepen de
!kolonel-inspecteur der marechaussee J. van
Selm. De verdediger vraagt den kolonel Van
Selm of deze voor 1 April een klacht heeft
vernomen over de brigade Oss.

De kolonel Van Selm: Neen.
Verdediger: Welke is uw indruk geweest op

~ April? .
Getuige: Die van schromelijke plichtsver-

vulling!
Kolonel Van Selm zet uiteen, wat - zooals

bekend is - aan de brigade toen werd ver-
weten. Aan den commandant der tweede divi-
sie heeft spr. een summier onderzoek opge-
drasren na de interpellatie Drop. Het bleek, dat
er in alle betreffende zaken geen overleg met
de rechterlijke macht in Den Bosch was ge-
pleegd en dat er geen geval van mishandeling
was geweest. Wat de overige punten betreft,
in de zaak van den bankier waren er tegen
dezen inderdaad zeer bezwarende omstandig-
heden. Het is nooit de bedoeling geweest van
den wachtmeester (De Gier) om proces-verbaal
of rapport tesreriover de beide geestelijken op
te maken. Hij zag geen aanleiding voor een
strafbaar fe,'t en dacht dat de zaak langs
anderen weg zou worden afgedaan.

Verdediger: Wanneer vernam u de beslissing
ryan den minteter van justitie tot ontneming
van opsporingsbevoegdheid?

Getuige: Des middags.
Dien dag heeft getuige een besprektag ge-

bad met den procureur-generaal en 2 April I



I tie. Allereerst bestrijdt spr. den heer RNOT A van Tormingen: door de nota kan er voldor
. .L'-\. de lic'ht komen. De Kamer kan alle aanvi

lende inlichtingen vragen.
De heer DE- VISSER (Comm.): waar-

vraagt u dan geen irrterpel latie aan?
De heer ALBARDA zegt dat 'kort na ~

reces de zaak voor openbare behande li
rijp kan zijn.
Als afgeweken zal worden van de gewo

volgorde van stemmen, worde aan de Karr
en ander van belang acht; en gaat over tot gelegen:heid gegeven, daarover eerst te oe
de orde van den dag." dcelen.

Spr. wijzigt de motie, o.m. door in te Is
schen de woorden "ter voorbereiding van e
nadere gedach,tenwisse1ing".
De motie-Albarda-Oud luidt nu:
"De Kamer verzoe.kt den mindster v:

justitie, haar ter voorbereiding van een n
dere gedachtenwisseling een schriftelijJ
urteenzctt.ing te geven van de feiten en or
standigheden, op grond waarvan 'hij op
April aan de brigade der Kon. marechauss
te Oss de opsporingsbevoegdheid heeft dor
ontnemen, alsmede van het oordeel der rl
geering over het beleid der gemeentelijl
poljtie te Oss en voorts van al datgene w.
hij verder in verband met een en ander va
belang acht."
De VOORZITTER stelt voor. de motie

Abbanda-Oud in stemming te brengen.
De [heer SCHOUTEN (A.R.) stelt voor, t

stemmen na de beslissing over het enquête
voorstel.
De heer OUD (V.D.) is hier tegen. Dal

zal spr. voor de enquête stemmen.
De heer BIEREMA (Lio.) zegt eveneens

dat de motie geen middel mag zijn om de
enquête om hals te brengen.
De heer SCHOUTEN (A.R.) zal tegen de

motie stemmen, als ze eerst in stemming
komt.
Zij die geen onbevredigende stemming on-

der het volk zeggen te willen bevorderen,
veroorzaken die ontevredenheid zelve.
De heer ROST VAN TONNINGEN (N.S.

B.) zegt, dat de heer Schouten alle wegen
wil afsnijden om de waarheid te doen blij-
ken. De antirev, partij wilonder alle om-
standigheden den minister dekken.
De heer KERSTEN (Staatk. Ger.) zal niet

medewerken aan een afwijken-de volgorde
van stemmen.
De heer VAN HOUTEN (Chr.-Dem.) zegt,

dat de rechtsene Kamermeerderheid de mo-
tie gebruikt als een torpedo tegen de en-
quête. Spr. zegt dat deze loop van zaken in
het land een treuógen indruk zal maken en
de onrust doen vooritduren.
De heer WIJNKOOP (Cornm.) zegt, dat de

meerderheid de waarheid niet wil. Dit ligt
in hoofdzaak aan de N.S.B. en de R. K. Beide
schuwen de waarheid.
Hierop hadden de stemmingen plaats.
We herhalen den uitslag welke in ons

avondblad van gisteren reeds is vermeld.
Het voorstel-Schouten (eerst stemmen over

het enquête-voorstel) wordt aangenomen mel
49-39 stemmen. Vóór stemden de R.K., A.R.
en C.H.
Het enquête-voorstel- Wendelaar wordt

verworpen met 50-37 stemmen. Tegen stem-
den de A.R., R.K., C.H. en N.S.B.
De heeren Bakker en Rutgers van Rozen-

burg (beiden C.H.) hadden bij 'Vergissing
voorgestemd.
De motie A1barda-Oud wordt aangenomen

met 84--3 stemmen. Tegen stemde de N.S.B.
De VOORZITTER stelt voor de nota, wan-

neer zij afkomt lin handen te stellen van een
.bijzondere commissie van 5 leden door hem
'te henoemen. Di:t voorstel wordt goedgekeurd,
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SCRIER eenstemmig heeft de Ka-
mer zich vereenigd met het

voorstel, aan minister Goseling een
nota te vragen met nadere inlichtingen
over Oss.

Zij heeft vervolgens, rechts tegen
links het enquête-voorstel-Wendelaar
afgewezen en daarna aandacht gewijd
aan de rijkstaak hij de hescherming
tegen aanvallen uit de lucht. Zij is
tenslotte voor onhepaalden tijd uit.
eengegaan.

.Ge~eel afgezien van de vraag, of het mi-
nIsterIeele b.:leid te Oss al of niet juist is
geweest, schijnt de overplaatsing van eeni se
ambtenaren ons niet zulk een belangriJke
aangelegenheid, dat daarvoor het parlement
moet in beweging komen, alsof het gaat om0r:s volksbestaan. Dat "het' volk en "de" pu-
blieke opi~ie zich druk maken over de vraag,
of al of melt terecht maatre.gelen zijn geno-
men tegen eeni,ge politieele ambtenaren
schijnt ons eveneens overdreven. Als· de hee~
ren verongelijkt zijn, zal het ambtenarenge-
recht dat wel uitmaken. Maar de bedoeling
van. de sensatiernakers is duidelijk: de sug-
gestie moet staande gehouden, dat de ma-
rechaussees zuiveraars zijn, die gedwars-
boomd we.rden door katholieke autoriteiten.
En de hoogste autoriteit de minister van
Justitie, onder wiens bev~len de rijkspolitie
st~at -:-. óók de marechaussee volgens het
RIJkspohtIebesluit - schijnt speciaal de zon-
debok, omdat hij 't gewaagd heeft, toen naar
zijn meening het recht geschonden was, dat
recht te herstellen en de desbetreffende poli-
,tieambtenaren tot de orde te roepen. Een
zondebok daarneven is mr. baron Speyart
van Woerden, procurèur-generaal bij het
Bossche Hof, die blijkbaar ook heeft laten
merken, dat niet de marechaussee maar hij
de leiding heeft, terwijl daarnaast het hoofd
der Ossche politie, evengoed en juist ook om
politiewerk gedecoreerd, op het zondaars-
bankje is geplaatst door lieden, die veel be-
weren maar niets bewijzen.
Er is flink lawaai gemaakt en de heer Oud

kondigde aan, dat er nog ontevredenheid
blijven zal, als de Kamer het enquête-voor-
stel verwierp. Waarop de heer Schouten zeer
ad rem antwoordde, dat dit ook aan de hou-
ding van de volksvertegenwoordigers zelf lig-

~ gen kan. Indien zij toch, zooals mr. Oud, het
vaste vertrouwen hebben, dat de minister
van Justitie bevredigend kan antwoorden in
een Nota aan de Kamer, dan kunnen zij geen
daad van wantrouwen stellen door trouween
enquête-voorstel hangende te houden. Dat in
een enquête-voorstel wel degelijk een ele-
ment van wantrouwen in den persoon van
den minister ligt, heeft jhr. De Geer duide-
lijk aangetoond. En de bewering van den
h2er Oud, dat men 't politieke enquêterecht
wel heelemaal schrappen kan, als er zoo zel-
de n gebruik van wordt gemaakt, gaat even-
min op, als dat iemand met recht zou kunnen
voorstellen uit de Grondwet het koninklijk
praerogatie£ van ihet verleenen van adel-
dom te schrappen, want ook dit recht oefent
de Kroon zelden uit. Zelden gebruiken, be-
teekent niet nooit gebruiken.
Trouwens, als men de redeneering van mr.

Oud volgde, zou de meerderheid steeds een
parlementaire enquête toestaan, als de min-
derheid haar vraagt. Dat is toch wel een
beetje te veeleischend. Het verbaast ons, dat
juist mr, Oud zóó sprak, die zelf bij een
opzienbarende kwestie naar eer en geweten
óók snel en opzienbarend ingreep. De meer-
derheid van de Kamer begreep en heeft den
toenmaligen minister niet lastig gevaUen. En
het ontslag van een Thesaurier-generaal is
toch altijd nog wel iets anders dan het ad-
ministratief overplaatsen van marechaussees.
'I'enzij men, zooals de heeren Rost en Ker-
sten, uitgaat van het aprioristisch standpunt,
dat de minister zeker ongelijk heeft en de
marechaussees zeker gelijk hebben. Maar,
ondanks vele en groote woorden en krasse
beweringen hebben ook laatstgenoemde hee-
ren daar geen schijn of schaduw van bewijs
yo or geleverd.
Het is jammer, dat de heer Wendelaar op

25 April zijn enquête-voorstel indiende. Had
hij dit niet gedaan, dan had de Kamer, na de
dnterpellatle op 7 April, een tweede interpel-
Iatie kunnen aanvragen op 26 April, toen zij
weer bijeen kwam. Nu was de weg geblok-
keerd juist door het enquête-voorstel. Overi-
gens - dominee Kersten heeft het vanmid-
dag nog eens gezegd - minister Goseling
schijnt een betooverenden invloed op de Ka-
mer te hebben. Deze minister verdooft Ka-
merleden en parlements-redacteuren gelijke-
lijk onder zijn welsprekendheid. En bij later
ontwaken weet men niet eens, waar men nog
ontevredenheid over moet uitspreken.
De meerderheid van de Kamer bleek zoo

verstandig, een enquête over deze aangele-
genheid behalve ongepast ook grotesk te vin-
den. Zij vond daarnaast tevens het middel,
zich door die enquête niet den weg opnieuw
te laten versperren. Daarom besloot zij, op
voorstel van den heer Schouten, eerst over
het enquête voorstel te stemmen, dat rechts
tegen links verworpen werd. Daarmee,
maakte zij de baan vrij voor een juister mid-
del dat in een motie van de neeren Albarda
en '.oud vorm had gekregen.
In de eerste plaats aanvaardde de Kamer

met 84 tegen 3 nationaal-socialistische stem-
men Idemotie van de neeren Albarda e'n Oud,
:midendie:

iDe Kamer verzoekt den Mindster van
Justrtie !haar. ter voorlbereiding van een
nad:ere gedadhtenwisseli:ng, een schr-iête-
<lij'k,euiteenzetting te geven van de f'erten
en de omstand igheden, op ,grond waarvan
!hij op 1 April 1.1. aan de brigade der Ko-
mirsklijke Marechaussee te Oss de opspo-
~'ingsbevoegd<heidtijdelijk heeft doen ont-
nemen, alsmede van het oordeel der re-
geering over het beleid 'Van de gemeente-
Ujke pojitie te Oss en voorts van al dat-
gene, wat hij verder in verba:Illd met een

Ten tweede aanvaardde zij het voorstel
van president Van Schaik, om de komende
ministerieele Nota te verwijzen naar een bij-
zondere commissie.
De motie, zooals de heer Albarda haar

uiteindelijk in verbeterden vorm indiende,
is dus de voorbereiding tot een nadere
schriftelijke gedachtenwissel'1ng. Zij zegt
niet, dat de minister op 7 Apr il onvoldoende
inlichtte, maar dat de Kamer, op den grond-
slag van schr'ifdel ijke gegevens, wel ik ede
min i s ter z e l f ver s c haf t, met de be-
windsman riader van g,edachten wil wisselen.
Een bijzondere commissie van vijf leden

behandelt de Nota. Dit beteekent, dat de
leden van de Kamer de commissievergade-
ringen kunnen bijwonen, hun schriftelijke
'Opmerkingen kunnen Inzenden en dan ook
deel moge nemen aan haar beraadslagingen.
Maar de bedoeling is met, dat alléén on-

derzocht wordt, hoe het optreden van den
minister was tegen de overgeplaatste politie-
ambtenaren. Tot dusver heeft de katholieke
fr aotie de onbehoorlijke aanvallen op den
minister, of den proc1J_reur-generaal te Den
Bosch, of den burgemeester van Oss en op
particulieren met een rni.nachte.nd zwijgen
!beantwoord. Er behoeft echter niet in deze
houdli:ng volhard, als de rechterlijke instan-
ties :gesproken hebben. Juist, omdat de ka-
tholieke fractie overtuigd was, dat hier niets
te verbergen viel, heeft zij tegen geen enkele
behoorlijke poging geopponeerd, om Iicht te
verspretden. waaraan sommilgen behoefte
hebben. Maar het is ujter aard niet ondenk-
baar, dat er door hen, die beleedigd en be-
lasterd zijn 'Ofzlch gekrenkt voelen door de
wijze, waarop geloofsgenooten, juist als
kathofieken, besproken werden, nu hunner-
zijds <botden aanval overgaan en de bom kon
dan wel eens heel anders springen dan me-
nigeen heeft vermoed. Dadht de heer Wijn-
koop daar misschien aan? Hij toch maakte
Ide paradoxale opmerking, dat er maar twee
partijen bang waren voor 'Onderzoek: de
Katholieke Staatspartij en de partij van den
heer Musserf. De kath'Olieke fractie heeft
echter vóór de motie-Albarda gestemd, maar
de drie nationaal-socialisten deden dit niet.
Zij verkiezen, vreemd gen'Oeg, een onvoor-
bereide interpellaüe, terwijl zij zoowel een
'enquête als een 'schriftelijk voorbereide in-
<terpella'tie afwijzen. Als hun oppositie niet
zinneloos is - en lin tegenstelling met an-
dereri, gelooven wij dilt niet - dan ~s deze
houding even 'Vreemd als die van den heer
Rost, die wanhopige moeite doet buiten han-
den van den strafrechter te !blijven, waar hij
zijn beweringen bewijzen kan en die het
blijkbaar ook niet aandurft, den procureur-
'generaal bij den Hoo.gen Raad er op attent
te maken, dat hij den minister van Justitie
vervolgen moet, vermits de Tweede Kamer
dat maar niet wil.

De Kamer, die ma het recès dus op grond
van schriftelijke gedacbtenwtssering, opnieuw
miet m inister Gosellog za'l spreken, nam
uiteraard het voorstel aan van den Voorz it-
Iter, den heer Rost nu Igeen linterpellatie toe
te staan. Vreemd 'geno~g kwam de heer Rost,
in volstrekten strijd met de gewoonte, met
g,een woord tegen het voorstel van den pre-
siderrt op, dat de Kamer aamnam met atle
stemmen, behalve die der drie natloriaal-
socta ltsten, terwijl de dornunees Kersten en
Zandt, die het blijkbaar te bar vonden wéér I
met de natlonaal-social isten in één hoek te '
staan, het ook niet over 'hun anti-papistisch
hart konden verkrijgen tegen de dwaze in-
terpellatte-aarrvrage te sternmen en zich dus
maar snel verwijderden tijdens de stemming.
W€ilk een heerlijke geestesstemming kweekt
het verblinde antipapisme toch,

* * *
De Karner heeft een verhocging van de

begrooting van Binnenlandsehe Zaken aan-
vaard, waarbij vooral een post van f 75.000
VOOl[" verderen r'ijkssteun . ten behoeve van
bescherming tegen aanvallen uit de lucht
de belangstelling van vele leden had. Uit
de gedachtenwisseling 'stippen wij laan, dat
ministee Van Boeyen wees op het veranderd
in:zJi,chtInzake schuilkelders en dat hij er
aan herinnerde, dat de vijf <ton, welke het
rijk uitgeeft, niet al de uiltgaven zijn op dit
terrein, maar dat daarbij ook die 'Van ge-
meenten en parbiculieren, 'met name de werk-
Igevers, moeten gesteld. Voorts b'leek de mi-
nister de Vereenfgtng voor Luchtbescherming
heel sympathiek gezind te zijn, maar, meen-
de de bewindsman, met haar subsidie van
f 12.000 per jaar moet zij er komen en niet,
zooals over 1938, daarboven nOlg f 30.000
noodig hebben. Intussehen, dr Bongaerts
wien dit 'antwoord gold, zal wel gedacht heb-
ben: als Ioterijtjes 'Voor de v'ereenig-ing dan
maar door mogen gaan. Want daar bleek de
antirevohrtienatre heer v. d. Zaal weer tegen
en de minister was er ook niet zoo enthou-
siast voor.
De Kamer lis voor onoepaalden tijd uit-

eengegaan. Onverwachte dingen voorbehou-
den, hdeld zij dus haar laatste werkvengade-
ring 'Vande loopende zitting. Haar zuster, de
Karner van revisie, i.ll nog niet uiteen. De
Tweede Kamer verdient den Io£, 'Vlot en
zakelijk te hebben ,gewerkt.

VERSLAG VAN DE ZITTING.,

(Vervolg).

De iheer BIEREMA (Lib.)' motiveert de
houding zijner fractie over de motie. Wan-
neer er geen hetere weg is, zal zij zich tegen
een verzoek aan den minister niet verzetten,
maar de volgorde der stemming staat niet
vast. Het is een zonder1inge figuur, over een
motte te stemmen na het voorstel, waarop
ze betrekking heeft.
Verzoekt men den minister een nota, dan

zal daar eerst in October debat over komen.
Het enquête-onderzo.ek kan onmiddellijk
worden begonnen. Een tweede bezwaar tegen
de motie is, dat de punten, waarover in-
Udlrtingen ver-langd worden, niet nauwkeu-
rig zijn aangegeven. Sprekers fractie kan
niet vóór de. motie stemmen, tenzij er ge-
bleken is dat 'Van de enquête niets komt. Zij i
heeft Iiever een half ei dan een Ieege dop.
De heer WENDELAAR (Ltb.) kan niet

toestemmen dat indiening en handhaving
van !het voorstel een fout is. Men geeft spr.
de keus tusschen in den af'g-I'ondrge,gooidte
worden of er zelf riJnte springen. Tot dit
.}laatste'is spr. niet bereid.
Ook ontkent spr., een tweede interpebla-

tie geblokkeerd te nebben. Spr. betreurt, dat
dit debat den indruk heeft gemaakt van een
poüt.ieke vltegen-afvangerfj. De enquête
blijft spr. het beste vinden, en 000 voelt het
ook ODS volk. Er is hier een roep om recht,
en hieraan dient de Kamer gehoor te geven
op zoo ruim mogelijke wijze.
De heer AL~ARDA (S.D.) wijzigt de mo-
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Vijftig tegen zeven- en-dertig stemmen. - De rechtsche
fracties plus de N .S.B. stemmen tegen. - Thans verzoekt
de Kamer minister Geseling om een nota. - Zal na
schriftelijke voorbereiding in het openbaar worden

behandeld.

(C.•H.) en Schouten (A.-R.) oordeelden het
- t e gen de normale practijk in - noodza-
kelijk, dat de stemming over het en q u ê t e-
v o o r st e I zou voorafgaan. Blijkbaar dreven
zij de égards tegenover iden minister zoo ver,
dat niet over de Nota beslist mocht worden,
voordat het enquête-voorstel geheel van de
baan zou zijn. Volgens onZe meening ten on- ,
rechte, namen zij het standpunt in, dat de I
Kamer den minister rechtstreeks geen Inlich- In de Tweede Kamer heeft gisteren, vóór
tingen zou mogen vragen, zoolang het enquête- de reeds vermelde stemmingen naar aanleiding,
verzoek - zij het dan, dat de verdere behan- van, en over het enquête-voorstel-Wendelaar de
deling daarvan tot een tijdstip na de ont- voorsteller nog het woord gevoerd; de heer
vangst der Nota zou worden geschorst _ nog Alb.arda heeft zijn motie gewijzigd en nog
hangende .was. Tegenover deze zwaard-van- ee~lge sprekers hebben het woord gevoerd.
Damocles-theorie, welke voortspruit uit poli- WIJ laten dit deel van het debat hier nogt· k volgen.
re e over~evoeligh~id, hebben de heeren Oud De heer WENiDFLAAR (Ub.) beantwoordt
(V. D.), Blere~a (Lib.) en Albarda (S.D.A.P.) de sprekers. Men geeft hem de keus in den
terecht doen UItkomen, dat er niet de minste afgrond gegooid te worden of er zelf in te
aanleidl,ng was, den gewonen gang van zaken ISpringen. ?:,ot het ,laatste is spr. niet ber,eid.
te doorbreken. Met het volste recht waar- Spr. zal zIJn voorstel niet intrekken.
schuwde bijvoorbeeld de. V. D.-afgevaardigde De eonsequentie van de indiening van zijn
de rechtscha meerderheid _ al had zij er dan v?orstel IS gewee~t, dat andere middelen zijn

Iuitgeschakejd. Dit had men loyaal ma took geen behoefte aan - per se het voorstel- ,e en
.. volgen en spr. betreurt het, dat er over ge-

Wendel~ar onmogelijk te maken. Laat ons een sproken is, alsof spr. politieke vliegenvangerij
oogenblIk aannemen, dat onverhoopt de op- heeft gepleegd.
helderingen, wellee de Nota het sdhrifteliJk' Onder het volk is er een roep om recht en
overleg en de daarop volgende openbare be- de Kamer zal goed doen daaraan op zoo breed
handelingen moeten brengen, onvoldoende z.ijn. mogelijke wijze tegemoet te komen.
Dan is door de beslissing der .Kamer, de . De heer ..A.L~ARD~ (~:d.) w~~eenigeredac-
mogelijkheid van een enquête daarna wel-' tioneels "':IJz.lgm.genin zIJn motts aanbrengen.
grondig afgesneden. Niet zonder reden' heeft Dat .~e 1~l!chtJ~~en van den mmster waarde-
mr. Wendelaar (Lib) de eh I th loos zun, IS onJUISt. De gedaclhtenwisseling

. .. . g ee e ans ge- ove'r de nota zal door een commissie worden
volgde .~;lOrItelts-procedure ,,~olitie~~ vliegen- vooroereid en in de Kamer in het openbaar
vangerIJ genoemd. Op de ultnoodtgtng van kunnen worden besproken. Indien er aanvul-
den heer Schouten (A.-R.), nog voor de ver- lingen gewenscht blijken, kunnen zij in het
schHIende stemmingen het enquête-voorstel in openbaar worden gevraagd.
te trekken, is die afgevaardigde dan gelukkig SP:. me~nt, dat het volgen van den weg der
ook niet ingegaan. ,Men geeft mij de keus enquete mmstens even lang zal duren als het
i d ' .' I wachten op de notan en afgrond - lees: der verwerping - ge- D h d h' D

ld t . . '" e wensc er eeren e Geer en Schouten
gaOl e worden, of er zel~ ill te sprmgen., is nog geen voorstel. Spr. zou tegen een derge-
aldus mr. Wendelaar. In dit geval gaf hij de lijk voorstel (om eerst over de enquête te
voorkeur aan het laatste, omdat dan tenminste I stemmen) zijn.
de verantwoordelljknaj.j duidelijk blijkt, De motie wordt aan3'evuld met de woorden:

Mèt dr. Bierama (Lib.) hebben ook de' bee- "ter voo.I1ber~idi.~g eener schriftelijke. ge-
ren Kersten (Staatk Geref) V H, t dachtenwlsselmg. Voorts worden wijzigmgen

. .:., an ou en van redactioneelen aard ingevoegd
(Christ. Dem.) e~ WIJnkoop (Comm. P.) zich : Daar ook andere ministe'ns bij de vernouding
v6ór de aanvaarding van het enquète-voorstel tusschen de gemeente-politie en de mare-
Uitgesprok~n. Mr. Rost van Tonningen chaussee zijn betrokken, wordt het oordeel
N.S.B.), WIens gemoeds~ust blijkbaar was "der regeering" daarover gevraagd.
weergekeerd, zette verder terecht uiteen, dat Aan. de orde is dan de s tem min g over
de Kamer door aanvaarding van het prioriteits- de motJe-Albarda.
voorstel-Schouten de mogelijkheid tot het hoo- De heer SCHOUTEN (a. r.) stelt voor de
ren van getuigen _ door middel van de stemming. ov.er de motie aan te houden tot
enquête - zou afsnijden. Maar het. is ons on- naDde beshssmg over het enqu.ête-v.oorsteI.
b .. lifk ," e heer OUD (v. d.) bestrfjdt dit voorstel'legrnpe IJ.' dat deze uttlating van denzelfden Men mag de nota niet gebruiken als een mid-
afgevaardigde afkomstig was, die daags te del om het voorstel-Wendelaar van de baan
voren de enC!,uète als schijnbehandeling , had Ite he,lpen. ~pr. zal dus tegen het voorstel-
béschouwd en vandaag zijn stem aan het voor- Schouten en, mocht het worden aangenomen,
stel-Wendelaar onthouden heeft. Voor de enquête stemmen.

'. De heer BIEREMA (lib.) verklaart zich
De verschillende stemmmgen hadden toen tegen het voorstel-Schouten op de gronden

als volgt plaats. Eerst heeft de Kamer beslo- die reeds zijn uiteengezet. Men wil dit voor~
ten, dat de uitspraak over het enquête-voorstel stel gebruiken als springplank om aan de
aan, die betreffende de motie voorar zo,u gaan,'] moeilijkheden te ontkomen.
qj-àee~'l'~t 49$ ~:vJli'~.~~~ D~..heer SCHOUTEN (a. r.) zegt niet in

' " ",' ' " .~ moeIlIJkheden te verkeeren. Hij wil de Kamer
g;legenheid helpen geven tot nadere ophelde-
rmg. Daar spr. geen moeilijkheden heeft zal
hij tegen de motie stemmen, als zij het ~erst
in stemming komt.

Wie hier spreekt van een verkeerden in-
druk in het land, veroorzaakt zelf dien ver-
keerden indruk.

De heer ROST VAN TONNINGEN (n.s.b.)
zegt, dat de heer Schouten minister Goseling
wil dekken. Spr. zal dan ook tegenstemmen.

De heer KERSTEN (s.g.) zegt, dat aan de
andere zijde de bedoeling voorzit van het en-
quête.~voorstel af te komen. In tegenstelling 1
tot znn vroegere meening zal spr. tegen het,
denkbeeld-Schouten stemmen.

De heer VAN HOUTEN (c.d.) verklaart
in denzelfden geest.
De heer WIJNKOOP (c.p.) zal tegen het

voorstel-Schouten stemmen.
Hierna volgden de stemmingen.

LUCHTBESCHERMING
En gemis aan voort-

varendheid.
:(Van onzen parlementairen redacteur.)

's-G r a ven hag e, 22 Jun!.

§§ - Het enquête-voorstel-Wendelaar IS
door de Tweede Kamer afgeketst. In een stem-
ming, waarbij zich aan de zijde der drie "re-
geerlngs-partijen" de N.S.B. heeft gevoegd,
is een "resultaat" bereikt - indien men den
eind-uitslag tenminste zoo mag noemen -,
waarop de rechtsche fracties geenszins trotsen
behoeven te zijn. Want hoe men de zaak ook
draait, deze stemming had een sterken poll-
tieken inslag. Het is zelfs de vraag, of er niet
sommige leden ook ter rechter zijde te vinden
Waren, die per s a o n I ij k tegen het aan-
houden van het enquête-voorstel, totdat de
minister bij Nota nadere inlichtingen zou heb-
ben gegeven, niet zoo scherp gekant waren.
Natuurlijk is dit pure veronderstelling. Toch
maakte het een bijna komischen indruk, dat
:twee leden der Christelijk-historisdhe fractie

I - en wel de heeren Rutgers van Rozenburg
en Bakker - bij y erg iss i n g vóór de
enquête hebben gestemd. Er zijn nu eenmaal
vergissingen, verschrijvingen en versprekin-
gen, die een dieperen zin hebben.

Zooals men zich herinnert, had de Kamer
Zoowel over het enquête-voorstel alsook over
een motie-Albarda (S. D. A. P.) te beslissen.
Bij deze motie van orde verzoekt de Kamer
den minister van Justitie in ruime mate in-
lichtingen over het Ossche geval. Ook de be-
slissing over het vraagstuk ,of het eerst over
de mot i e dan wel het eerst over het
• n q u, ê te-ver zoe k zou worden ,gestemd,
bad een sterk politieke tint. Woordvoerders
der .rechterzüde, als de heeren jhr. De Geer

IR.]. W. ALBARDAI.

Schouten (A.-R.). Bij de stemming stonden de
49 stemmen der drie rechtsche fracties (Anti-
Revolutionairen, Christelijk-Historischen en
Roomsch-Katholieken) tegenover de rest (39
leden) der Kamer.
Vervolgens werd gestemd over het enquête-

voorstel-Wendelaar. Het werd met 50 tegen
37 stemmen verworpen. Tegen: de drie reent-
sche fracties plus de N.S.B., terwijl de bo-
vengenoemde twee Christelijk- Historischen bij
vergissing vóór hebben gestemd. Toen werd j
de motie-Albarda-Oud betreffende het verzoek I

om een Nota met 84 stemmen tegen de drie
stemmen (der N.S.B.) aanvaard. Een voorstel
van President Van Schaik werd ten slotte met
80 tegen 3 stemmen (N.S.B.) aangenomen.
Daarbij heeft de Kamer op het verzoek van mr.
Rost van Tonningen, om opnieuween interpel-
latte te houden, afwijzend' beschikt, Onzes
inziens terecht, Want door de Nota en de
schriftelijk voorbereide openbare behandeling
kan de zaak grondiger dan door een interpel-
latte worden onderzocht.
Toch neemt dit alles niet weg, d8!t wij het

ten zeerste betreuren, dat het voorstel-Wende-
laar nu om hals is gebracht. Want het zou een
veel beteren indruk gemaakt hebben, indien de I
Kamer eenstemmig, ook bij voorkeur voor een
Nota, de mogelijkheid van een enquête in de
toe k a m s t zou hebben opengelaten. Thans
zal men met de Nota en de debatten erover
moeten volstaan. De betreffende Nota zal in
handen van een door den voorzitter aan te
wijzen -commissie worden gesteld. Men mag
aannemen, dat de openbare behandeling zeer
spoedig na het recès zal volgen. De kans is
waarlijk niet uitgesloten, dat op deze wijze
klaarheid zal worden gebracht. Men heeft niet
den slechtsten, maar stellig ook niet den bes-
ten weg gekozen.

* *
De Kamer heeft zich verder nog eenigen

tijd bezig gehouden met een suppletoire Be-
grooting-1937 van Binnenlandsche Zaken.
Daarbij wordt het voor dat jaar uitgetrokken I
bedrag voor passieve luchtbescherming van
f 50.000 tot f 125.000 verhoogd. Inmiddels
heeft Minister van Boeijen medegedeeld, dat \
van 1938 af voor ditzelfde doel een half mil-
lioen per jaar zal worden beschikbaar gesteld.
Dit is schijnbaar een groote vooruitgang.
Toch is het begrijpelijk, dat men van verschil-
lende zijden - zoo de heer Tjalroa (a.r.),
Van der Zaa.l (a.r.), Drees (s.d.a:p.) en Wen-
delàar (lib.) - de Regeering gebrek aan
voortvarendheid heeft verweten. Ook nu weer
konden wij ons niet aan den indruk onttrek-
ken, dat de Minister meer oog heeft voor een
zoo perreet mogelijke taakverdeeling der ver-
schillende organisaties, dan voor de urgentie
der voorzieningen in het algemeen. Wel heeft
Zijne Excellentie medegedeeld, dat een plan
gereed ligt en spoedig aan de gemeenten der
eerste en tweede gevarenklasse zal worden
medegedeeld, op welke Rijksbijdragen zij zul-
len kunnen rekenen. In de plaats van open-
bare schuilkelders worden thans zigzag-loop-
graven .door de Regeering verkieslljker geacht.
Toch blijft het een feit, dat over deze passieve
luchtbescherming rijkelijk lang wordt over-
wogen. Meer nog dan elders willen wij op dit
gebied van de regeering dad e n zien.

De Kamer gaat thans op recès. In officieele
termen heet dat, dat de vergadering voor on-
bepaalden tijd is verdaagd.

VERWORPEN VOORSTEL.
WENDELAAR

Slot der debatten.
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Bet schandaal
van Oss

Vermeend en waar anti-papisme

S.D.A.P. en R.K.S.P. in één front

Het is aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gelukt.
om een nieuwe vertráging van tenminste drie maanden te bren-
gen in de beslissing over Oss.

Minisfer Goseling kon van den aanvang af op de welwillend-
heid van alle politieke partiien rekenen, doch de S.D.A.P. span-
de de kroon in de samenwerking met het politieke katholicis-
me. De S.D.A.P.'er Drop zal in de parlementaire geschiedenis
voortleven als de marxistische afgevaardigde. die een uiterst
welwillende houding aannam bl] een interpel'latie waar het
ging om het welziin van arbeiders. meisjes en iongens. waar-
van een deel verkracht was. Minister Goseling meende reeds
op 1 April na de interpellatie als overwinnaar het parlemen-
taire slagveld te kunnen verlaten.

Hii had zich misrekend.

De N.S.B.-pel'sontketende een campagne en
bracht in haar nummer van 13 April, dus zes
dageu na de interpellatie over Oss, de feiten
aan .het daglicht op grond waarvan de arres-
tatie van pastoor-Visser had"moeten geschie-
den, welke arrestatie volgens de mededeelingen
der N.S.B.-fractie in de Kamerzitting van eer-
gisteren, door het persoonlij.k ingrijpen van
minister Goselingwerd verhinderd.
Op 20April publiceerden Het Nationale Dag-

blad en De Telegraaf gelijktijdig een volledige,
in hoofdzaak gelijkluidende, weerlegging van
alle mededeelingen, die minister Geseling in
antwoord op de interpellatie van den heer
Drop had gedaan. De Telegraaf brandmerkte
's ministers mededeelingen als z~indein strijd
met de waarheid.
Deze mededeelingen brachten nieuw licht.

Het vermoeden werd versterkt, dat pastoor
Visser niet de eenige schuldige was. De N.S.B.-
fractie heeft nu eergisteren opnieuween zeer
zware beschuldiging aan het adres van minister
-Goseling gericht.

"De piëteit van de katholieke bevolking",
aldus de N.S.B.,"wordt onder de fanfares van
vermeend anti-papisme, in dienst gesteld der
afweeractie (der Staatspartij wordt hier be-
doeld. Opst, B.N.D.) en maakt het mogelijk, dat
de aandacht wordt afgeleid van den assuran-
tie-makelaar, waar de corruptie haar centrum
had".
"Als deze assurantie-makelaar wordt, gear-

, resteerd en vervolgd, als hij aan het spreken
ging, zou een vuil aan het daglicht komen, dat
het politiek-katholicisme in Nederland met een
slag den nek zou breken". '

"De ware anti-papisten in Nederland
zijn niet zij, die de waarheid willen bloot-
leggen, maar zij, die de waarheid willen
onderdrukken en dat zijn minister Gose-
ling en de Roomsch-Katholieke Staats-
partij, "diemet een priesterkleed en nog
wel met een, dat niet vlekkeloos is, de
schandalen, die binnen de Interessen-
sfeer der Staatspartij gebeurd zijn, willen
bedekken".

Hier wordt dus niet meer en niet minder
gezegd, dan dat de aandacht der katholieke
bevolking op:de vervolging·van past.oor Visser
werd afgeleid, om achter diens priesterkleed
het centrum der corrnptie te verbergen. Deze
beschuldiging is niet weersproken!. ...

oil

De plicht van de Tweede Kamer was in deze
duidelijk!
De N.S.B.-fractie eischte bij herhaling snelle

actie door de vervolging van minister Gose-
ling. De heele materie lag op het gebied der
rechterlijke macht, De N.S.B. wilde dus door
de vervolging van minister Goseling de heele
zaak stellen in de handen van het hoogste
rechtscollege: de Hooge Raad der Nederlan-
den.
Dit zou een onpartijdig onderzoek hebben

gewaarborgd. .
Toen de Kamer deze eplossing weigerde.

greep de N.S.B.-fractie naar het tweede mid-
del: De minister, die de Kamer op 7 April
verkeerd had ingelicht (en zulks, nadat hij
zelf verklaard had gedurende langeren tijd
zich dagelijks op de hoogte te hebben laten
stellen) moest opnieuw in een interpellatie
verhoord worden. "
De Kamer verwierp dit voorstel De Kilmèr ,

wierp zich tussehen de N.S.B.en den""minister,
zooals de minister zi¢h tUS$chebfae:::v~rda,(}ht~1i
'van Oss en de marecha.usee~,heeftgeworpeIl"

Van nu af aan gaat de Kamer den mlnlster

. ...
Ol<

steeds meer dekken. De heer Wendelaar (de
N.S,B.-fractie kenschetst dezen afgevaardigde
als -eenjarenlangen vriend van den heer Gose-
ling) die op 7 April tot de warmste verdedigers
van den minister behoorde diende op 25 April
een enquête-voorstel in, zulks door den druk
zijner vrienden, die blijkbaar de vernietiging
der liberale partij bij de volgende verkiezingen
als gevolg van des heeren Wendelaar's zonder-
linge houding vreesden. De staatspartij gaf
ondubbelzinnig te verstaan, dat zij een onder-
zoek naar het gedrag van den minister niet
zou dulden.
De heer Wendelaar ('s minister Goseling's

jarenlange vriend) die moeilijk zijn voorstel
weer in zijn geheel kon intrekken, laat zijn
voorstel tot onderzoek van de houding van
minister Goseling vallen en verandert het in
een onderzoek naar de gedragingen der mare-
chaussee, precies, zooals minister Goseling
wenschte.
Doch in de enquête-commissie zouden alle

fracties zijn vertegenwoordigd, misschien ook
de N.S.B.zelfs in haar zwaar verminkten vorm
was de enquête aan de "Christelijke rechter-
zijde onwelgevallig.De enquête-commissie zou
getuigen hooren! Een deel der waarheid kon
aldus aan het licht komen!
Nu krijgt de staatspartij hulp van de S.D.-

A.P. en de vrijzinnig democraten. Zij stellen
voor den minister een nota van inlichtingen
te vragen en de enquête aan te houden. Om
elke mogelijkheid eener enquête te verhinde-
ren eischten katholieken en anti-revolutio-
nairen kortom de combinatie van politiek
christendom in ons parlement, eerst stemming
over het enquête-voorstel.
De N.S.B. stemt tegen deze volgorde van

stemming, om de verantwoordelijkheid der
Christelijke zijde in de doofpot-politiek te ver-
scherpen.
Zij eischt echter vrijmaking van den weg

van. snel handelen door aanneming van de
nieuwe, door de N.S.B.-fractie aangevraagde
interpellatie, stemt daartoe tegen de enquête
en nota van inlichtingen. Doch de politieke
partijen spannen nu alle samen. Zij kiezen den
weg der nota van inlichtingen. Een commissie
v..n vijf leden zal de zaak behandelen. De zaak
is naar den herfst verschoven. De zaken in Oss,
waar volgens de N.S.B:-fractie de .bewijzen
worden weggewischt en waar men poogt ge-
tuigenverklaringen onder pressie te wijzigen, )
kunnen worden geordend.
De marechaussee is gestraft!
De schuldigen zijn op vrije voeten!
Toch zullen misschien nog verrassingen vol- '

gen! De strijd wordt voortgezet.
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