
J RECHTSZAKEN

OSSCHE STRAFZAKEN IN
HOOGER BEROEP

Overval met roof.
Het Bossche Hof behandelde gisteren

ook nog de zaak tegen den 25-jarigen
landbouwer F. N. van de Wetering,
bijgenaamd "Frans den Brommert". Hij
moest terechtstaan wegens den overval met
roof in de woning van den 72-jarigen C. van
der Burgt te Veghel, gepleegd in den nacht
van 6 op 7 Mei 1.933. De oude man werd
daarbij op <len grond geworpen, waarna
beddegoed op hem gestapeld werd. De inbre-
kers, Piet en Gerrit de Bie en verdachte,
namen een bedrag van f 685 uit zijn broekzak.
Voor dit feit werd Frans de Brommert door
de rechtbank tot vier jaren gevangenisStraf
veroordeeld.

Hij bekende met de anderen in het huis te
zijn binnengedrongen, maar hij wist niet wat
er gebeurde. Hij kon zich niet meer herinne-
ren, of hij V8Inder Burgt had vastgegrepen.
Piet de Bie legde bezwarende verklaringen af
voor den verdachte.

Requisitoir.

Mr. Massink achtte in zijn requisitoir het
ten laste gelegde zeer ergerlijk. Het miadrjjf
is bewust gepleegd. De door de rechtbank op-
gelegde vier jaren gevangenisstraf is niet te
hoog. Spr. vond evenwel geen termen aan-
wezig om het voorarrest af te trekken.

De doodslag op Hartogs.

Hierna had zich de 38-jarige arbeider P.
Wijnen uit Oss te verantwoorden. Deze ver-
dachte is door de rechtbank van den hem tten
lastte gelegden moord vrijgesproken. Hem was
moord, subs. doodelijke mishandeling ten laste
gelegd. Het feit was in den avond van 5 Mei
1925 te Oss gepleegd. Slachtoffer was J. L.
Hartogs, bijgenaamd Jan van der Mast.

Alvorens de zaak tegen P. Wijnen te behan-
delen kreeg de advocaat-generaal mr. Massink
het woord. Hij vroeg zich af of Wijnen hier
beklaagde of verdachte moet heeten. Welk
recht moet nu worden toegepast? Het feit is
immers gepleegd in 1925 nog vóórdat het
nieuwe wetboek van strafvordering in wer-
kin~' is getreden. .
Spr. haalde een geval uit de jurésprudentie

aan waarin door den Hoogen Raad beslist
werd. dat als de rechtsvervolging nog in 1925
was aangevangen het oude recht nog moet
gelden. De Hooge Raad zal in deze zaak wel
sprekers meening deelen, dat hoewel deze
zaak eenigen tijd heeft gerust, de rechtsin-
gang toch vroeger reeds is geschied en dat dus
het oude wetboek moet worden toegepast. An-
ders komt men tot de zonderlingste conse-
quenties. De zaak kan reeds bestaan voordat
een verdachte bekend is. Wacht men af tot
de verdachte er is dan zou het kunnen zijn dat
VOOrden eene het oude en voor den andere in
dezelfde zaak het nieuwe recht geldt. Het
delict en niet de verdachte is beslissend voor
de toepassing van het recht.

Spre,kers conclusie was, dat het gerechte-
lijk vooronderzoek in deze zaak nietig moet
worden verklaard en dat de preventieve hech-
tenis van verdachte ongeldig was. Zijn rechts-
vordering tot schadevergoeding, wegens die
hechtenis, valt echter onder het nieuwe recht.
Het Hof ging daarna in raadkamer.



-Rechtszaken.

De Ossche strafzaken.
De doodslag op Hartogs.

I
I ~

Het hof meent dat voor dit in 1925
gepleegde feit het oude wetboek van
Strafvorderîng had moeten worden
toegepast,

In de middagzittdng' heeft het Gerechtshof te
's-Hertogenoosch gisteren de behandelänc VII.l1

ole zaak tegen den arbeider P. W. vcortzezet,
tegen wècenwegens doodslag op Joh. L. H~~
acht jaar gevangemsstraf met aftrek van de
voorlooptga hecbtenäs werd geëischt,

Op 7 November had die rechtbank hem VliJ-
£1€:Sproken.
Aan W. is ten laste gelegd, dat hij op of om-

streeks 5 Dec. 1925 te Oss tezamen en in VIlT"
eendging met een of meer anderen, op'rettelijk
na te voren in kalm overleg en rijp beraad het
plan daartoe te hebben g1emaakt Johannes Lam.
bertus Hartogs van het leven heeft beroofd door
hem met een mes te snijden en te steken, ten-
gevolge waarvan Hartrcgs meel1d1eI'ezeer ernstige
verwondüngenopliep en <iaarop spoecüg over-
leed.
De president deelde, naar aanleiding van de

vordering van den arïvocaat-generaal, om de
zaak te behandelen VOlgens die bepalingen van
biet oude Wetboek van StrafI'echt, mede, dat het
hof beslist heeft, dat de rechtbank de ouce
wetgeving had moeten toepassen, De dagvaar-
ding op 9 Oct. 1965 tegen W. is nietig geoordeeld
en de zaak is daarmede Voor het oogenblik alk
gedaan. Wat er verder gebeuren .MI~heeftmen
af te wachten, ~

De zaak tegen den assuradeur S.
- De advocaat-generaal vraagt twep.
jaar meer dan de rechtbank had
opgelegd.

Voorts stond terecht de 43-jarig1e assuradeur
A. S. uit Nijmegen, däe door de rechtbank oot
vijf jaren g:evangenJisstraf was veroordeeld we-
gens medeplicrh1JigJheirc1 aan diefstal door twee
of meer vereenägdepersonen door middel van
braak, tweemaal gepleegd, en wegens hehng.
Hem was ren laste ge~. dat hij p.•T. ~ R.

(Peer), L. v. d. H. (dien Brus) , A. J. H. (Dikke
Toon de Soep) en L. V. (Bijs die Sij'!», die daders
Will dien in den nllJChrt van 16 op 17 Mei 1933
in het gemeentehuis te Gasse[ gepleegden in-
braak, eenägen tijd tevoren ililichtingen heeft
verscnaêt. Bovenmen had hij de inbrekers naae
die woning van den molenaae Hui:selJng te
LalDgElnboomgereden, waar zij in den nacht van
11 oP 12 Januari iIIlrbraken. Hij rou f 375 als
:/lijn aandeel hebben ontvangen. De mede-
dioolingren had hij kunnen verstrekken, dJoordat
hij als assuradeur op de hoogte was waar voor
de misdadigers buit was te behalen. Met hen
kwam hij doer een Ossehen caféhouder in
contact, toen hij- vertelde in fina.noi.eele moei-
1ijkheden te zijn en de caféhouder hem den raad
gaf zich met die Ossche bende te verstaan. Naar
hij beweerde, had verdachte, die g1UU\9tigbeik.end
stond, toen hij de verzekeringen sloot, er niet
aan gedJaoht daarvan ll1!is'bruikte maken. Volgens
hem hOO hij de iniichtdngen ook niet uáJt zich
zelf gegeven, maar dit was door de getuigen

I Herud:rirksen Vos bestreden,
Er waren gisteren geen getuigen gedagvaard,
Op de vraag waarom yrerd ... in _appèl is ge-

komen, amrtwoordde deze, dat hij de straf nog al
hoog vond. Overigens volhardde hij bij zijlll be-
kentenis VOO[' de Recht<bantk.
De axLvocaat-gene!t'aa.l noemde het heel erg

oot vero, die van een heel andere ,,stranding"
is en Ulit een heel andere omgeving komt, aan
Ossc:he misda.digTers inJ:ic:q.1;inglen gaf over de
mog>elijikihcldvan inbraak: bIJ mensenen, <Idehij
v8rzekerèl had en waan: hij te goeder trouw in
huds kwam. De door <lie' rechrtJbank opgelegde ~
strruf vindt spr. niet ÎIIl overeenstemming met den
ernst van het misch'ijf •. Spr. vroeg ver:hooging
der straf tot 7 jwa.r zonder af,trek van de VOOll'-
Loopige hechtenäs.
Mr. E. van Zimûcq Bergmann ve:rlkaa.Tlde van

dezen -eisoh geschroïdcen te zijn. Verd. behoort
niet tot het Ossche milieu. Hij is altijd als een
zeer fatsoerillijk burger bekend geweest. In den
oorlogstijd was hij jarenlang kommies en nimmer
is hij met zijn superieuren iIIl botsing gekomen.
Er is niet ingebroken omdat verd, inlicbJt.ingen
had gegeven, Zonder dIie inlichtingen rou ergens
anders zijn ingebroken. Pl. vindt de gevaarlijkste
misdadägers mensenen als H., de .B. en V., die
alti,jd iemand van vrij fatsoenlijke huize naast
zich hadden. Van deze verdachte gingen de
misdadtgers niet uit. In moeilijke omstandäg-
. heden is hij met de ossene inisdaicl!igers in aan-
raking gebracht.
Pl. vindit 5 jaar zeer veel voor iemand die tal

van jaren goed heeft opgepast en een buiten-
gewoon zware straf voor dit misdTijf. Menschen
dJieeen of twee ton verduisteren, een bankier of
een notarts die jaren lang fraude pleegt, een
kaslocper d!ie geld verduästert 'Ó[ iemand d!ie een
overvat met roof pleegt krijgt 2 of 3 jaar. Verd..
:/JOunOOlitg1eIVaJlenzijn als hij de Ossehe nus-
dadägers niet had ontmoet.
Verd. zelf vroeg verlichting van zijn straf ter

wiUe van zijn huishouden.
De uitspraak werd bepaald op 1April..

Stadsnieuws.
DE OSSCHE MISDADIGERS.

Roofoverval te Heesch.'
Vaooaag heeft de rechtbank uitspraak

gedaan in de strafzaak tegen H; G. van
Galen uit Oss, thans gedetineerd in Den
Haag.
, In verband met den roofoverval in
den nacht van 24 op 25 Dec. 1933 te
Heesch, ~waar . bij ,H. cnnsüaans f 110
gestolen was. had de rechtbank hem
veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf,
nadat het O. M. 6 jaar geêischt had.
Tegen het vonnis teekende Van Galen
verzet aan en op 7 Jan. had <eennieuwe'
'behandeling plaats. Toen heeft het O. M.
een onderzees naar zijn geestvermo-
gens .versocht,
Het oordeel van de Rechtbank was, dat 'n
~psychtatriseh 'onderzoek ..inderdaad n?o-
dig was en dat de verdere behandeling
der zaak zOUworden geschorst tot na.I dit ondersoek.



Ossche strafzaken
•In

"WIJ HEBBEN NIETS GEDAAN ... "

Verdacht van heit medeplegen van
twee inbraken en van een roofoverval
stonden de 42-jarige arbeider P. J.
(Peer) de Bie uit Oss en de 43-jarige
vrachtrijder L. A. van den Heuvel (De
Brus) uit Heesch heden voor het Ge-
rechtshof te 's-Hertogenbosch in hcoger
beroep terecht. Zij waren door de
rechtbank ieder tot veertien jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld.

Ten laste was gelegd diefstal in ver€eniging
en vergezeld van geweldpleging gepleegd in
den nacht van 16 op 17 Maart 1934 te Maria-
heide (gem. Veghel) in de woning van den
landbouwer M. Schepers, waar zij .f 1600
stalen. Aan den roofoverval namen ook nog
deel J. P. Ceelen en Dikke Toon de Soep.

Ze dwongen Schepers den sleutel van de
brandkast te geven, maar nog kregen zij de
kast niet open. Schepers moest dit toen zelf
doen, hij gaf f 1100 en de rest haalde de roo-
vers er uit.

Bovendien waren aan verdachten ten laste
gelegd inbraken te Gassel en Landenboom.
De eerste was gepleegd in het gemeentehuis
ir: den nacht van 16 op 17 Mei 1935 en hier-
bij waren ook betrokken Dikke Toon de Soep
en de Eindhovensche inbreker Pietje de Koek,
die reeds eerder voor vele jaren gevangenis-
straf is veroordeeld Nadat van den assuradeur
Snabel inlichtingen waren ontvangen, zijn de
inbrekers met behulp van een ladder door het

j
raam in de secretarre geklommen. De Bie
heeft de brandkast geforceerd en er een be-

. drag van f 400 uitgenomen.

kon het zich nog zoo goed herinneren, omdat
hij daarna van de inbraak in de krant las.

Opperwachtmeester Van der Kaa werd on-
dervraagd over de ongesteldheid van De Bie.
Getuige zeide, dat verdachte gewoon liep en
nooit heeft gesproken van een dokter.

In den nacht van 11 op 12 Januari 1934 had
Snabel de verdachten Dikke Toon de Soep en
L. Vos (Bijs de Sijp) naar Langenboom ge-hooger beroep reden v~:}Qr.de inbraak bij den melenaar G.

.' van Huiseltng. Daar werd een raam gefor-I ceerd en de brandkast met een valsehen sleu-
De roofoverval te Maria- I tel geopend. Een bedrag van 1900 gulden werd

. . b k gestolen. Van Huiseling was verzekerd bij. een
helde en de In ra en te maatschappij waarvan Snabel agent was.
Cassel en Langenboom. Nadat de advocaat-generaal de dagvaar-

ding had voorgelezen, vroeg de president aan
de twee verdachten, waarom zij van het von-
nis in appèl waren gegaan.

Verdachte De Bie: "Omdat ik met die heele
beweging niets te maken heb gehad."
"En u. Van den Heuvel 7" vroeg de president.
"Ik ook niet," antwoordde de verdachte.

,.Ik heb niets gedaan."
Als getuige wordt vervolgens gehoord de

opperwachtmeester J. van der Kaa uit Veghel,
die zijn vroegere verklaringen bevestigde.

Getuige is vervolgens A. Hendriks, die ver-
klaart, dat zij per fiets naar Veghel waren
gegaan. Na even voor het huis gewacht te
hebben, heeft Van den Heuvel een raam open-
geschoven, is naar binnen geklommen en
heeft daarna voor de anderen de voordeur ge-
opend. Getuige verteIt dan verder wat er bin-
nen was gebeurd. De Bie en hij hadden
Schepers in bedwang gehouden, terwijl Ceelen
zich met de vrouw bemoeide. Getuige had
.f 300 van den. buit gekregen. Verder ver-
klaart getuige. dat Ceelen tevoren met de
brandkast was bezig geweest. Tegen Schepers
hadden zij, toen het niet lukte de kast te
openen, gezegd, dat hem niets zou gebeuren,
als hij het geld gaf en zijn mond hield.
Verdachte De Bie had aanmerkingen op

deze verklaringen. Hij kon nooit in Veghel ge-
weest zijn, want in die dagen was hij onder
geneeskundige behandeling bij dr. Baptist in
Megen. Hij kon bijna niet loopen. Getuige zou
gaarne zien, dat de arts gehoord werd. Op.een
vraag van den preeident zei getuige Hen-
driks, dat De Bie inderdaad een verzwering
aan het been had, maar dit was geen beletsel
om mee te gaan.
Verdachte De Bie: "Het waren zeven steen-

puisten."
Verdachte Van den Heuvel zei, dat hij den

dag tevoren naar Antwerpen was gegaan en
eerst dien avond weer de grens passeerde. Hij

"Wij moeten eerlijk blijven".

Verdachte protesteerde, waarop de opper-
wachtmeester gemoedelijk zei: "Hoor eens
hier, wij moeten eerlijk blijven." (Vreugde).

Wachtmeester De Gier merkte desgevraagd
op, dat verdachte een steenpuist had, die bijna
genezen was. Dien dag is hij wel binnen ge-
bleven en niet naar zijn werk gegaan.
Vervolgens werd de 23-jarige J. P. Ceelen

gehoord, die o.m. zeide, de vrouw in bedwang
te hebben gehouden door haar bij de polsen te
grijpen.
L. Vos werd vervolgens over de inbraak in

het gemeentehuis gehoord.
Van den Heuvel was het eerst naar binnen

gegaan. In Langenboom was Snabel met de
auto achtergebleven, terwijl zij verder gingen.
Alleen de beide verdachten waren naar bin-
nen gegaan. Hendriks en getuige bleven bui-
ten. In beide gevallen werd met een valsehen
sleutel de brandkast geopend.

De verdachten bleven volhouden er niet bij
te zijn geweest en De Bie bleef wantrouwend
volharden, toen de president hem vroeg, of hij
de vergunning had om, waar zij geweest wa-
ren. geld weg te nemen.
De advocaat-generaal mr. H. Massink, wees

er in zijn requisitoir op, dat b'eide verdachten
vroeger al veroordeeld waren.

Spreker eischte tegen P. J. de Bie en
L. A. van den Heuvel, bevestiging van
het vonnis der rechtbank en vooral met
het oog op de mentaliteit van de ver-
dachten, bevestiging der strafmaat,
vee I' tie n j a a I' gevangenisstraf
zon der aftrek van voorarrest.

Mr. J. Pulles, pleiter voor De Bie, merkte
op, dat de straffen in vergelijking met die aan
arideren opgelegd, te hoog zijn en mr. Hengst,
de raadsman van Van den Heuvel, zeide, dat
hij niet in de stijl van zijn cliënt, die immers

ontkent, zou spreken, als hij clementie vroeg.
Toch wilde hij een ander licht op den verdach-
te werpen, maar eerst moest pleiter mr. Pulles
bijvallen: de straffen zijn te hoog, als men die
vergelijkt met de andere zaken; moord en ge-
weldpleging.

De inbraak te Oss.

De 3·9-jarige A. H. de Louw te Oss was
door de 'rechtbank tot anderhalf jaar gevan-
genisstraf veroordeeld, omdat hij op 7 Mei
1933 te Oss met P. J. de Bie. A. J. Hendr IS
en L. Vos in de woning van N. de Louween
inbraak had .gepleegd, waarbij een bedrag van
f 300 werd gestolen.
Verdachte, die bekende, vroeg een voor-

waardelijke straff'. Hij was met de anderen
meegegaan en had buiten gewacht.
Mr. Massink eiscMte bevestiging van het

vonnis, echter met verhooging vall de straf-
maat tot twee jaar en zes maanden gevange-
nisstraf.
Mr. 't Hooft achtte de opgelegde straf niet

te hoog wegens het geringe aandeel van vër-
dachte en verzocht bevestiging van het vonnis,
ook wat de strafmaat betreft.
Uitspraak 6 April.

U itlokking tot brandstichting.

J. de Veer te Oss werd door de rechtbank
veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf,
omdat hij op 12 Mei 1932 te Oss met J.. T. van
Galen, H. C. van Galen en M van Orsouw op-
zettelijk brand. heeft gesticht In verdachte's
woning. Alles was verloren gegaan. Verdachte
had den daders f 50 beloofd.

Verdachte bekende, doch zeide, dat hij geen
brandbare stoffen had klaargezet. J. van Galen
was bij hem gekomen met het voorstel toen
verdachte z.elf dronken was. Verdachte heeft
Van Galen toen medegedeeld, dat hij den vol-
genden dag aëwezig zou zijn en tijdens zijn
afwezlg'heid is de brand gesticht.
Mr. Massarik eischte vernietiging van het

vonnis wegens verandering in de verklarin-
gen van een der getuigen en verhooging van
de gevangenisstraf tot drie jaar en zes maan-
den.

De verdediger mr. Pulles. beval een reelas-
seermgsrapport aan en 'Vroeg clementie.

Uitspraak 6 April.



De Ossche strafzaken in hooger I
beroep. . '

K a a , je moet eerlijk. blijven! (Het
publiek lacht er' om), ..
Getuig-e J. Ce el e n, de wielr-enner'1

'wordt voorgeleid. De cel blljkt:-hem,.'geen
kwaad te doen! Hij ~et er':'bUitengéwoon l
goed uit. . rÓ, . ,

Hij bevestigt het geheele véxhaàl over
den tocht naar Mariahoeide. Hij was
eerst buiten gebleven, maar- tóen hij
licht zag ging hij. naar >binnen "om te
helpen Schepers ën diéhS vrouw in be·
dwang te houden". De Ceel'verhàalt hoe
hij de vrouw bij -de- polsen vastnleld. C' Zij .
verzette zich hoegenaamd niet, .Getuige
zeide haar: Wees maar gerUst, we komen
alleen maar om het geld. We zullén jou
niks doen als ge maar stil blijft, be beide
andere kraken zijn niet g~d~a,n in ge-
zelscnap van getuige.
En wij z.ijn nergens bij- :geweest! be·

weert deB ie. .' .
L,a m b e r t u s Vos, ,Bijs ~e Sijp'

wordt als getuige voorgeleid .."

Inbraken.

Heden werd voor het Gerechtshof in
hooger beroep de behandeling voortgezet
van de Ossche zaken.
Terec9,t stonden: Petrus Johannes .de

Bie, werkman, Oss, Leonardus Antonius
van den Heuvel." "den Brus" te, Heesch,
vrachtrijder, veroordeeld ieder tot 14
jaar gevangenisstraf ter zake: dat, zij:
in den nacht van 16 op 17 Maart 1934 te
Mariaheide gemeente Veghel tezamen
en in vereeniging gedurende den nacht
in de woning van M. Schepers met het
oogmerk, van wederrechtelijke tceëlge-
ning hebben weggenomen een geldsbe-
drag van 1600 gulden, eigendom va.n dien
Schepers en van de Coöp. Roermond-
sene Elerbond, hebbende zij den toegang
tot de plaats des misdrij fs vereenart
door inklimming en den diefstal doen
voorafgaan van" geweld tegen dien
Schepers en zijne echtgenoote.
Voorts op- 16 en; 17 Mek 1933 te Gassel

in- het gemeentehuis hebben weggeno-
mèn een geldsbedrag van "f 400 eigendom
"van de gemeente Gassel, "en

.m den - nacht van 11 op 12 Januari
19,34 te Langenboom in de woning vall
Geuit van Huiseling een bedrag van
f 1900 elgenddm van dien Huiseling,
De Bie .ondervraagd waarom hij· ~

hooger beroep gekomen ill, zegt dat.' );lij
met de heele zaak niets te maken hee:ft!
Verdachte van den H. zegt 'betzelfdé.
Getuige J. v. d. Kaa, opperwachtmees-

ter van de Kon. Marechaussée te Veghel,
bevestigt zijn rapport en licht het uit-
voerig toe in al de bijzonderheden welke
hij ter plaatse teeft waargenomen.
DeB i e maakt er aanmerkingen op

en ontkent nog eens nijdig dat hij de
inbraken heeft gepleegd. De and ere
verdachte maakt er wat meer praat
over en begint op zijn rnanier zelfs den
getuige te ondervragen! Hij zegt op-
nieuw niet op Mariaheide aan de wo_,
ning van Schepers, te zijn geweest.
Dan' komt als getuige A. Hen d rik s,

dikkeToon de Soep, 33 jaar, arbeider te
Oss, gedetrnèerd, die bij den "kraak" te
Veghel van de partij was. Hij verhaalt
rustig en geloofwaardig dat hij door het
tuimelraam geklommen is en de ande-
ren w.o. Ook Ceelen, heeft binnengela-
ten, waarna de bende het echtpaar
Schepers ging overvallen.
Schepers werd uit zijn bed .gellcht en

naar de plaats gedragen waar de brand-
kast stond. De geschrokken man stak
den sleutel in het slot van de brandkast
en de bende nam den buit mee en deelde
het geld.
De verdediger Mr. Hen g s t vraagt of

Schepers het geld gegeven dan wel of
verdachten het genomen hebben. !
'I' a and e. S 0 e p bevestigde dat I

Schepers gedwongen werd de kast te
openen onder belofte dat hem dan geen
kwaad zou worden gedaan. Schepers
nam geld en de inbrekers graaiden te-
gelijk in de brandkast.
Verdachte. Pee r deB i e beweert

dat hij in dien tijd ziek was en onder
behandeling van dokter Baptist te Me-
gen. Ik had 7 steenpuisten hier en een
negenoog daar, wijst hij op zijn lichaam
aan. '
Ja, hij was wel niet in orde, maar hij

ging toch met ons op de fiets er op uit,
zegt Too n deS oe p,
Volgt het onderzoek over den kraak te

Gassel. Daar waren ook Vos en Pietje
de Kok bij. Samen 'Zijn verdachten aan
'het gemeentehuis gekomen, zetten een
ladder tegen den :nuur op, waarna Peer
'de Bie naar. binnenklom, de anderen
hem 'achterna,. terwijl twee hunner op
den uitkijk bleven staan. Peer kwam al
spoedig met een buit van f 400 terug,'
welk bedrag weer werd verdeeld.
DeS 0 e p wordt vervolgens gehoord

over de inbraak te Langeboom in de
woning van' Gerrit. van Huiseling in den
nacht van 11 op ".2 Jan. 1934, waarheen
Snabel uit Nijmegen hen per auto haçJ
heengebracht. Snabel, die, daar een ver-
zekering had afgesloten had geregd hoe
ze doen moesten en zoo gelukte het ge-
makkelijk met een valsehen sleutel de
brandkast te openen. 't Viel mee: f 1900.
De Bie ontkent en liert .. ,.
Jawel, De ,Bie, zegt getuige Van d e r
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HET ~~CHICAGO~~VAN
HET TULPENLAND.

NA DE "PARIS SOIR" OOK DOOR,
EEN DUITSCHE KRANT ON1;'DEKT.

Van der Lubbe "hoorde er ook al bij".
Wij I;zen in het "V;;lksblad":
De wereld ontdekt Oss I na de "Paris Soir"

rilt nu de 'brave "Westfälische Landeszeitung'
van de verschrikkingen, die' Oss over heel Ne-
derland wat zèggen wij, over heel de wereld
uitstort.' Zeshonderd vijftig arrestaties heeft de
Westfälische" in Oss "geregistreerd". De

. ::moorden, die niet werden opgehelderd" zijn
niet van .de lucht,
Daar is bijvoorbeeld die afschuwelijke

moord-in-de-kelder. Gij, Nederlandsche lezer,
kent het verhaal niet, ook al hebt ge al de. ver-
halen over Oss uitgespeld? Dat zal dan wel
komen doordat die .onvrije, veel verzwijgende.
'pers die gruwzame feiten niet voldoende Weer-
"peft· luister slechts naar het relaas van de
~bj e~tieve "W estïälische";

Een bloemlezing uit de moorden.

"De 'waard van een beruchte kroeg werd op
een kwade dag' dood gevonden. Ziju vrouw I
zette het zaakje vo?,rt .. Enkele weken later
ontdekte men haar lijk In een kelder. De zoon
nam nu de teugels in de hand en bestond het,
eenige stamgasten den toegang. tot .het. lokaal
te weigeren. Een maand later' was hij' dood ... "
Het mooiste meisje van Oss was de blonde

Maria Aert. Op een kwade dag wordt haar lijk
uit het water opgehaald. Zelfmoord? Haar hals
vertoonde teekenen van wurging. Het politie-
onderzoek bracht geen licht ......
De rijke boer en bloemeukweeker .Malberg

hing zich op in zijn kelder, Maar hij had heusch
geen reden, de hand aan zichzelf te slaan. 'Nie-
mand "had immers iets gezien of gehoord! Zelfs'
de. dienstmeid; ,niet! .Zij ..werd in, hechtenis gè-.
nomen en nog eens verhoord, Maar zij zweeg.
In dezen tijdwas het ook, dat .Oss een zeke-.

'ren Van der Lubbe onder zijn inwoners telde ...
dezelfde, die in 1933 de gehée.le wereld. op-
schrikte. door de rijkdagbrandstichting, Heeft
hij ook, tot de onderwereld van Oss b~h_o!)rcl?.
Men weet het niet; want er was: niemand; die
inlichtingen wilde ~.;'-' ~ .... _... , . , _'; .--.-

Merkwaardig, dat hèi nazi~blad er behoefte'
aan heeft, nog eens op' de aim deze pers eigen
objectieve manier "vast te stellen", dat Van der'
Lubbe toch heusch een misdadiger was ...... dat
hij zelfs misschien wel tot de 'Ossche misdadi-
gers bende heeft behoord!
-Beteekent dit wellicN, qàf er Qok'In_ Duitsch-
land toch wel menschen zijn, die aan Van der
Lubbe's schuld twijfelen? Wij wetenhet niet...
om met de "Westfä1ische" te spreken: "er is in
Duitschland niemand, die inlichtingen wil ge-
ft~. .

De waarheid is intnsschen - naar men weet
- dat Van der Lubbe uit Leiden afkomstig is
en nooit te Oss heeft gewoond! .

. . '1
Na 6'50 arrestaties ......

Wat weten wij, Nederlandsche lezers, van de
"fabriek van Inbrekerswerktuigen", die midden
in de stad Oss een bloeiend bestaan leidde?
Niets! Maar de nazi-krant zal het ons wel ver-
tellen. Eigenaar van_ 'dit ,snpod bedrijf was de
"eerzame burger" Van den Heuvel, tot dusver
bekend als een braaf fabrikant van landbouw-
werktuigen, maar nu - na de 650 arrestatles
- ontmaskerd als een heler van groot formaat
...... Om niet te spreken van Peer de Bie die er
een reguliere inbrekersschool op na hi~ld' t31-
looze jongelieden bezochten zijn cursu; in
naam een bIoembollen-kweekerss~hool ' ~
want Oss is, evenals bij de Fransene 'Paris-
Soir' ook i~ Duitachland bekend als hét tulpen-
centrum bij uitnemendheld - in wezen een
centrum, waar ?e Ossche jeugd echte cursus-:
sen kon volgen In het vak-van,-de~misdaad! . .
. Zoo ziet het er uit in Oss, .het "Hollands'che
Chicago", waar den gansehen zomer bersen
van. tulpen" worden verladen, die r::et hun I
bloeiende schoonheid de duisternis der onder-
wereld moeten verbergen ......

..Gruwe·lijke laster.
We winden ons nu wel erg op over Atri-

kaansche oorlogsgruwelen, maar soeten we
àl het schandaal wel, dat dichtbij, dat in
ons land geschiedt? Neen, dat weten wij
niet. Oss,heeft u wel eensvan Oss gehoord?
Nu ja, een enkelen keer staat er een klein
stukje over in de krant, doch bij voorkeur
zwijgen we erover. Gelukkig, dat de Paris
Soir bestaat. Dat is een krant met een
millioenen-oplaag en zeer knappe [ourna-
listen. Zij trekken heel de wereld door en
zoo kwamen er ook twee tiunner in Oss.
"Bloed op de tulpen", staat met uette letters
boven hun relazen en nu begrijp ik, waarom
het dragen van roode tulpen ,bij de wet
verboden is. Ze zijn niet alleen uiting van
een siaaikuruiio, maar ook van een mis-
dadig streven. Ze Zijn 't embleem der zeden
van Oss, "dat misdadigers voortbrengt
gelijk Frankrijk unin", Neen, ik heb die
smakelijke vergelijking niet van mezelf, ze
komt van die ontzettend knappe Fransch-
lieden, die het ware Oss - ook voor ons -
ontdekten. Zij hebben in Oss 'n gevangenis
gezien, boven melker poort staat geschil-
derd: hier is de stad Oss. In één razzia
waren er 110 misdadigers verzameld, maar
änarmee was het nog niet afqeloopen. ...•
"Er wonen zestienduizend menschen in die
moordenaarsstad!" Beqriipt u het veel-
zeçaerui verband tusschen het een en het
ander? Het is helaas nag erger, heel ons
volk is reeds aanaestoken, want: "De
publieke o'tJinie snreekt zich ten gunste van
de SChuldigen uit".

Vandaar die samenzwerinq, om over Oss
in ons land te zwijgen, vandaar dat er twee
Franschen moesten komen, om de stad der
bloedbespatte tulpen te ontdekken.
Maa'r nu eens even in ernst: die tieeren.

[ourtuüisten met hun levendige fantasie en
smakelijke reportage ziin. doodgewone be-
lasteraars van·ons land. In meer dan- een
millioèn .'exemplaren vindt die laster zijn
verspreiding.
Is' er nu geen enkele instantie, die zoo'n

krant kan dwingen een juist feitenrelaas
äaortenenooer te stellen?
We hebben een gezant, uie hebben een

Regeeringspersdienst. Laten die 't sensatie-
blad maar gerust zijn ganq gaan?

NOORDERLING



nis en poenitentie speelde al lang geen rol
meer.
Bovendien mag men als uitgesloten be-

schouwen, dat de katholiek waarlijk op
grond van zijn godsdienstige leer lichter tot

als die in den loop der eeuwen maar al te een misdaad zou besluiten; eerbied voor de
pijnlijk gebleken is, en zooals die uit het natuurwet is hem zeker niet minder eigen
buitengewoon veelzeggende Maaskant-rap- dan aan eenig ander mensch, zooals b. v.

De berechting der Ossche misdadigers- port van den Utrechtsehen hoogleeraar L. blijkt uit die practijken, welke de natuur-
bende te 's-Hertogenbosch heeft aan van Vuuren weer afdoende duidelijk wordt wet verbiedt, doch waartegen het Wetboek
het Brabantsche stadje, waar de cri- aan den goeden verstaander. Pogingen van geen bijzondere strafbepalingen kent.

minaliteit tot zulk een ongehoorde frequen- het plaatselijk en gewestelijk bestuur tot al- Speelde de katholieke traditie dan heele-
tie kwam, een ongunstigen naam bezorgd, gemeene saneering van dezen toestand had- maal geen rol in de psychologie van de Os-
doordringend tot buiten de landsgrenzen. den klaarblijkelijk niet steeds het resultaat, sche misdadigers?
waar de romantische reportage, verschenen hetwelk men mocht verwachten. Ware dit Toch wel, werd ons van verschillende be-
in de Paris-Soir onder den allerzonderling- deel van Oostelijk Noord Brabant steeds voegde zijden verzekerd. Men weet, hoe
sten titel "Du Sang sur les Tulipes", me- behandeld op de juiste wijze, het is wel ze- moeilijk het was, deze menschen te doen be-
dewerkte om de vaak misbruikte stelling ker, dat het kwaad er niet den bekenden kennen. Opvallend was echter, dat onder de j
over de misdadigheid van het zoogenaamd voortgang zou hebben gevonden. Maar er jongere misdadigers verschillende, kort 113.

"Donkere Zuiden" opnieuw op te dringen zou te wijzen zijn op requesten, die beter de bekentenis, vroegen om een prtester. Zij
aan de aandacht. verdienden dan de nul, die er het eenige wilden de zaak met God in het reine bren-
Met hardnekkigheid hebben de Ossenaren, Haagsche antwoord op was. Dit is niet al- gen, verzekerden ze. Doch ze deden dit

die in het drama dezer ontstellende crtmi- leen' een klacht uit den nieuwsten tijd. Dit eerst, nadat ze voor den rechter hun 00-
naliteit betrokken waren, gedurende jaren is een historische factor, waardoor de cri- kentenis hadden afgelegd, omdat ze, zoo-
gezwegen, tot eindelijk in Augustus 1935 de minaliteit begunstigd werd. als het heet "door de mand vielen". Dit
ban van' het zwijgen gebroken scheen, en Dat de Ossenaren het kenmerkende strl- bewijst wel, dat het vooruitzicht op de biecht
een verschijnsel zich voordeed, hetwelk in zwijgen bewaarden, waardoor zij voor de niet bepaald als een stimulans voor de mis-
ons blad werd gekenschetst als een "beken·· Bossche rechtbank een bijzondere berucht- dadigheid kon gelden.
tenis-psychose". De veeltallige en ernstige heid verwierven, is op plausibele wijze ver- De berechting heeft. plaats gevonden en
bekentenissen, in den zomer van 1935 door klaard in de bijdrage, welke de burgemees- de schuldigen ondergaan hun straf. Is dit
verscheidene betrokkenen afgelegd, schie- ter van Oss, den heer N. Ploegmakers. af- het werkelijke einde van het Ossche dra-
pen de mogelijkheid tot een uitroeïing van stond aan Brabantia Nostra. De schrijver ma? Actueel zeer zeker, maar psychelogisch
wat niet anders dan als een allerernstigste wees daar op een oud statuut, volgens het- is het drama nog onvoltooid. De bende zal
wantoestand kan worden gezien. welk een Ossenaar eerst veroordeeld kon weder opgenomen moeten worden in een ge-
Wie waren voor dezen wantoestand ver- worden nadat de aanklacht tegen hem door ordende samenleving, individu na individu.

antwoordelijk? twee volwassen Ossenaren was bevestigd. Dit En bij deze noodzakelijke reclasseering zal
Ziedaar de eerste vraag, die zich naar vo- historische privilege werkte waarschijnlijk men met de historische, sociale en religi-

ren dringt en die dan ook herhaaldelijk ge- mede om het merkwaardige, en algemeen euze factoren ongetwijfeld rekening moe-
steld werd in allerhande beschouwingen gebruikelijke zwijgen der gedagvaarden I ten houden.
over de Ossche massa-criminaliteit. Op ver- à charge mogelijk te maken. Ook dit is -----
schillende wijzen is de vraag beantwoord, dus een historische factor. I

en zooals het gewoonlijk gaat bij de behan- De sociale toestanden in Oostelijk Noorn
deling vim dit soort problemen, vergat men Brabant zijn in het algemeen verre van
al te lichtvaardig, dat voor een misdaad al- gunstig, maar hoewelook in Oss geen alge-
lereerst de misdadiger zelf verantwoordeüjk meene weelde heerscht, is toch het sociale
dient te worden gesteld. Een vrijzinnig- niveau der kringen, waaruit de misdadigers
ethische school van rechtsgeleerden be- stamden en waarop zij zich bewogen, niet
invloedde te lang in ons vader- het laagste. Zij verkeerden grootendeels
land de behandeling van crimino- niet buiten de mogelijkheid, op normale wij-
logische problemen. Wanneer er ge- ze hun brood te verdienen. Sommigen hun-
stolen of gemoord werd, achtte men dit een ner werkten in fabrieken, anderen hadden
belangrijk maatschappelijk verschijnsel en bescheiden, maar onafhankelijke posities als
onderzocht met grooten ijver de sociale si- vrachtrijder, kleine landbouwer, herbergier,
tuatie in het milieu van den misdadiger, wielrijder enz. Hen in het algemeen voor te
die als een slachtoffer der toestanden be- stellen als zwaar getroffen door de econo-
schouwd werd, maar bij alle conclusies, wel- mische toestanden, speciaal door de werk-
ke men met groote scherpzinnigheid trok, loosheid, heeft geen grond.
zag men de simpele waarheid over het Dan blijft nog over de religieuze factor,
hoofd, dat vele lieden van denzelfden aard indien men inderdaad in dit verband den
en aanleg in dezelfde omstandigheden godsdienst als een begunstigenden factor
nochtans geen misdadigers werden. Men van de wantoestanden mag beschouwen. Dit
kan ook te veel medelijden hebben, al doet is echter de groote vraag. Men weet, dat ze
het tegenovergestelde zich vaker voor! 'nieuw is. Van .zekere zijde wordt er gaarne
Doch al nemen wij aan, dat de verant- gewezen op de omstandigheid, dat de cri-

I
woordelijkheid voor de Ossche criminali- minaliteitsstatistiek het hoogste cijfer aan-'
teit allereerst rust bij de misdadigers, toch wijst in katholieke gewesten, en men brengt

I
zal men inzien, dat een zoo buitengewone dit wel eens in zielkundig verband met de
frequentie van euveldaden, die een geloca- z. g. "gemakkelijke" katholieke o~vatt.ing
liseerd en georganiseerd aspect vertoonen, over zonde, vergiffenis, boete en zaligheid.
ondenkbaar zoude wezen zonder de be- In hoeverre heeft de katholieke gods-
gunstlglng door bepaalde, afkeurenswaar- dionst eenigen invloed gehad op de psy-
dige, doch waarneembare factoren. chologie der Ossche misdadigers-organisa-
Van welken aard - zoo luidt dan de tie?

tweede vraag - waren deze factoren? Betrokken autoriteiten ontkennen een-
Drie samenhangende verschijnselen wer- stemmig, ook indien ze niet tot onzen gods-

den in dit verband door de beoordeelaars dienst behooren, dat zulk een verband, al-
van de Ossche toestanden genoemd, n.l.thans bij het ontstaan der misdadigers-
historische, sociale en religieuze omstandig- psyche, te Oss een rol zou hebben gespeeld.
heden. De beruchte Ossenaren zijn natuurlijk vrij-
Historisch moet men het volgende vast- wel zonder uitzondering "van huis uit

stellen: de Ossenaren bewonen een merk- Roomseh". De meesten kenden geen andere
waardig, te vaak en te lang verwaarloosd religieuze practijk dan dat ze de vroegmis
gebied. Dat Oss tijdens den Tachtigjari- op Zondag-ochtend beschouwden als een ge-
gen oorlog of later een asyl of vrijplaats schikte gelegenheid- tot het verwerven van
zou geweest zijn, waar dus het geboefte een alibi! Na een bewogen nacht gingen
heenvluchtte en waar hereditair een mis- dezen's Zondags even achter in de kerk
dadige aanleg heerscht, is niet juist. Ten staan, waar ze dan zorgden te worden "ge-
eerste was Oss nooit zulk een asyl. Ten zien". Men zal toegeven, dat zulk kerkbe-
tweede zijn zulke oude vrijplaatsen niet zoek geen hocgen dunk geeft van hun gods-
per se oorden van crtminaliteit, eeuwen dienstige gesteldheid, die ze voor het ove-
na dato. rige volstrekt verwaarloosden. Pastoor of
Wil men bij de vaderlandsche geschiede- kapelaan kregen geen toegang tot hun wo-

nis een verklaring zoeken voor de onwaar- ning.
schijnlijke veeltalligheid der Ossche misda- Dat ze zich de misdaad ook realiseerden
den van de laatste jaren, dan moet men als zonde, is bij zulk een verwaarloozing
haar zoeken bij de algemeene verwaarloo- weliswaar niet uitgesloten, maar onver-
zing van dit gebied door de regeertng, zoo- schillig. immers de gedachte aan vergiffe-

van OssDe psych olo gie
En de godsdienst

/
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Hoe de "Paris Soir" ons brave Holland ziet! Tekening van
G. van Raemdond .

.., ,

"Bloed op de tulpen"

De laatste nieuwe ....
Eerst een mopje uit en over een
in Nederland bekend stadje.
"Apropos, weet je in welke Neder'
landse stad de muzikaalste mensen
wonen?"
"Ikke?" Hoe zou 'k dat moeten
weten?
In Oss.... daar woonden tot voor
kort niet minder dan 144 cellisten."



(Ingezonden)

Psychologie van Oss

Inde Tijd van Woensdag 15 Jan. 1936 stond
een belangwekkend artikel met boven-
staanden titel. Hierin werden eenige samen-

hangende verschijnselen beschreven, waarmee
voor een goede beoordeeling van de Ossche
toestanden dient rekening te worden gehouden.
Tot onze niet geringe verwondering werd bij

de opsomming van deze verschijnselen een heel
belangrijke factor eenvoudig over het hoofd
gezien. Wij bedoelen het drankmisbruik. Dit
is van den schrijver geen opzet natuurlijk, want
het is onderdehand in kwesties van socialen en
cultureelen aard weer volop mode geworden het
alcoholisme gewoonweg te negeeren. En dit
vindt zijn oorzaak weer in de nog steeds ook
onder intellectueelen algemeen heerschende
onkunde over het alcoholisme,
Burgemeester ploegmakers van Oss wordt

genoemd, geciteerd zelfs. Maar geen enkele toe-
speling zelfs op des Burgervaders woord bij de
huldiging van zijn politiemannen gesproken:
Wanneer de eerste oorzaak der misdadigheid in
Oss nagegaan wordt, dan is zij het misbruik van
sterken drank. Dat hebben de meeste gearres-
teerden verklaard: Toen ik in dat gezelschap

f een borrel had gedronken, heb ik me laten
meetroonen.
Mogen wij niet eischen, dat een deskundige

in deze zaak op dit woord althans even een
toespeling had gemaakt? Het klopt precies met
wat dr. Ariëns zoo vaak zei: "Kijk eens naar
het geweten, die stem spreekt luid bij een
normaal mensch en is daardoor een kolossale
rem op het hellend vlak der begeerlijkheid.
Maar wat doet de drank bij iemand. die stevig
drinkt? Die maakt die stem zwak. Hij smoort
ze zoo gauw niet, maar het gevoel voor wat goed
en kwaad, mooi en leelijk is, stompt af. Liegen
en bedriegen vindt een normaal mensch gemeen.
Wie stevig drinkt, vindt dat zoo erg niet!" I
Hierover zou nog veel meer te zeggen zijn.

We zullen het er echter bij laten, Maar we ein-
digen met een hartgrondige verzuchting: Hoe I
jammer, dat bij zoo evidente feiten als te ~
Oss zijn voorgevallen, de algemeene opinie onder
ons katholieken gaat gevestigd worden: de
drankbestrijding heeft haar werk gedaan, zij
kan gerust doodgezwegen worden en verdwijnen.

P. ELPIDIUS BRUNA O.F.M.
N.B. Do'" de redA'ti. ~olg~ma" In",o"'1
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Een OI\Qoudbaar
protest,

.A4
wJ<tom was femeentepolitie
. t~ Oss nit eerder zoo

'

I ~ctie:ii;t;P~L:O~EhGeMtA'KERS

BU ~EME~T~
EN 11t PERS

(Van onzen corres,ll0ndent.)

N ij meg e n, 24 Jan
De burgemeester van Oss, de heer J. F.

Ploegmakers, is een voortvarend man. Wij
hebben dat meermalen mogen constateeren en
hebben waardeering gevoeld voor de krach-
tige wijze, waarop hij direct na l:jjlt aanvaar-
den van zijn ambt den strijd tegen de misdaad
in zijn gemeente hélft aangebonden. Dat was
aanvankelijk met ~chts zeer gering succes,
hetgeen te wijten was aan het feit, dat het
plaatselijk poütiecocps nie!;.. tegen de bende
misdadigers, die de stad en wijde omgeving
terroriseerden, was opgewassen.

Toen is de burgemeester struisvogelpoliJiek
gaan toepassen, door aan een verslaggêver
van het "Algemeen Handelsblad" te verklaren,
dat er van een "bijzondere misdadigheid in
Oss" geen sprake was! Intusschen ging vrij-
wel geen dag voorbij, of er werd een overval,
vaak :wet geweldpleging ten uitvoer gebracht
dan wel er werd brand gesticht, zwaar ge-
vechten of andere opzienbarende misdrijven
werd~I))gepleegd. Het is heel coulant uitge-
drukf,' 'i'anneer men zegt dat Oss leelijk in de
gaten ~p.

Dj) berichtgeving van de pers heeft tot ge-
volg gehad, dat men aan hoogerhand begon te
beseffen, dat men in Oss bezig was het gezag
en het reent tot een aanfluiting te maken,
want het moet toch worden erkend - en de
rechtzittingen in 's-Hertogenbosch hebben het
bewezen - dat er in Oss en omgeving ge-
durende een tijdperk van ongeveer tien jaren
tientallen zware mtsdrijven zijn gepleegd, die
ongestraft bleven, omdat de daders Of niet
worden gearesteerd, of het noodige bewijs-
materiaal voor een veroordeeling niet kon
worden geleverd. Eerst nadat de marechaussée
was versterkt, werd krachtig opgetreden en
dit corps was het, dat de grootste bandieten
en hoofdleiders van het z.g. "milieu" arresteer-
de en tot een bekentenis wist te dwingen.
Daarna is ook de gemeentepolitie krachtig op-
getreden en heeft zij vele arrestaties verricht
en ettelijke misdrtjven bot klaarheid gebracht.

Wij hebben de vraag nimmer gesteld, maar
nu de burgemeester in zijn Nieuwjaarsrede
ongehoord felle verwijten aan de pers heeft
gedaan, mag het Thans wel geschieden:
"Waarom was de gemeentepolitie niet eerder
zoo actief als in de tweede helft van 1935?"
Want dan zou waarschljnl'jk heel wat minder
jammer over Oss en omgeving zijn gekomen I
en zou het plaatsje een heel wat mlnder j
treurige vermaardheid hebben gekregen. Af-
gezien natuurlijk van het feit, dat Oss ook in
vroeger jaren nu niet bepaald gunstig be-
kend gestaan heeft!

Wij weten niet, of Oss thans volleidg ge-
zuiverd is, dan wel dat een nieuwe golf van
arrest-ttles komen zal - zooals thans hard-
nekkig in Oss verteld wordt - maar is het
eerste het geval, dan had de burgemeester
verstandiger gedaan met te zwijgen in de

I hoop, dat de tijd de geslagen wonden zou
heelen, En wanneer mogelijk nog meer "opge-
ruimd" zal worden, dan ware zwijgen dubbel
geboden geweest. Wij waardeeren het, dat de
burgemeester van Oss een "normale" gemeente
wil maken, maar dan dient zijn voortvraend-
held niet te ontaarden in voorbarigheid en het
Ianceeren van ongerijmdheden. Zonder preten-
tie mogen wij wel verklaren, dat de publicaties
in de pers in niet geringe mate hebhen bijge-
dragen tot de zuivering van Oss.
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ELECTRO TECHNISCHE WERKEN

Aqn den 'l7eledHeer Bur gemee at er-

der Gemeente

oss.-------------~-------- _j

MijnhHer,
Daar het werk n.l. aanleg waterleiding met die~~t leidi~gen

in Uwe Gemeente ten einde is brengen wij U o~ze welee~eende dank voor
Uwe medewerkin~ indeze bij onze uitvoering van U en Uwe afdeeliTIRen
ondervonden.
Gez ien de onku nd ëge en (1ikv/ijl~ acheve voorstellingen die worden ge-
plaatst in vers chilIende persorganen moet het bij deze van ons hd
dat de samenwerking tussen het personeel voor 95% uit G gemeente
in alle opzichten in orde was en ni~ner eene wangklan~ is vernomen
of is gedaan in strijd met zijn werk.
Daarom kunnen wij die aanvallen niet delen en brengen ze U ook bij
deze ter kennif!'
Gaarne werkemx mijt menschen uit Uwe gemeente daar er werklust in zet~
dit bewees ook de zeer vlug~e oplevering van het werk.
Wij houden ons dan ook ten zeerte a.anbevolen en tekenen

DE VREEDZAAMSTE GEMEENTE I
VAN ONS LAND.

Dat is Oss! 1

In een Donderdagmiddag gahouden ver- I
gadering van den gemeenteraad heeft bur-
gemeester J. F. Ploegmakers. de gebrui-
kelijke nieuwsjaarsrede gehouden. Daarin
uitte hij zijn ernstige ontstemming tegen
het aantal persorganen, die zich over !te b er i c
gemeente een generaliseerend oordeel heb-
ben aangematigd. Hoe verder deze orga-
nen van Oss verwijderd waren, hoe on-
waardiger de toon was.
Spreker zeide, _ dat bijv. Charivar aan

de ,_Rheinisch Westfälische Landeszei-
tung" het durfde bestaan van een aantal
van zeshonderd arrestanten te spreken.
terwijl bet er in werkelijkheid slechts 71 i
waren. Hij stelde er prijs op in deze ver-
gadering te verklaren, dat Oss de vreed-
.zaamste en ordelievendste gemeente van
Nederlànd -is, en de toets der eritiek, op
ieder gëhied, kan doorstaan. De bevolking
bestaat voor 85 pCt. nit arbeiders en sta-
kingen komen, noch bij de plaatselijke
ondernemingen, noch bij de werkver-
schaffing ooit voor, al bestaat er dan ook
drang naar vervulling van gerechtvaar-
digde l'erlangens. Spr. voelde zich gedron-
gen met klem te protesteeren tegen de
schande, die de pers op Oss gelegd heeft. I
en voor zooverre daar Nederlandsche or-
ganen bij betrokken zijn, noemde hij ze
on-vaderlandslievend.
De verklaringen van den burgemeester

werden door den raad en het aanwezige
publiek met applaus begroet.
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De burgemeester
van Oss is Op.het

oorlogspad!
Vreedzame en ordelievende

plaats ~ want er wordt
nooit gestaakt ...

Misplaatst protest
Amsterdam, - Woensdag.

De heer J. F. Ploegmakers, burgemeester
van Oss, heeft het noodzakelijk gevonden in
een openbare zitting van de gemeenteraad
van leer te trekken tegen de pers. Dat is
uiteraard zijn goed recht, maar men kan het
de aangevallenen anderzij ds dan ook niet
euvel duiden, dat zij zich verweren. Wat in
dit geval niet zo bijzonder moeilijk valt" ....
De burgemeester verklaarde ,ernstig ont-

stemd" te zijn over de houding der Iourna-
.Iisten, die zich aanmatigden een oordeelover
Oss te vellen, waarbij z.i. te veel gegenerali-
seerd werd. Met de bladen ter plaatse en uit
de omgeving ging het nog een beetje, maar
vooral de grote kranten hebben des heren
Ploegmakers' toorn gewekt. Een buitenlands
blad noemde zelfs het getal van zeshonderd
arrestanten, terwijl dat er inderdaad slechts
ruim zeventig waren.
Oss, zo verklaarde de burgemeester, kan op

elk gebied de toets der critiek doorstaan. Het
is de ordelievendste en vreedzaamste plaats
van Nederland. Een bewijs voor deze stelling
is, dat de arbeiders er nooit staken! De heer
Ploegmakers beëindigde zijn strafpredikatie
tegen de pers met de verklaring, dat de
bladen, die meegeholpen hebben Oss een
slechte naam te bezorgen, on-vaderlandslie-
vend hebben gehandeld.

~et zal voor den. hee~. Ploegmakers onge-
tWlJfeld een voldoening ZIJn, dat wij Zijn pro-
test hier afdrukken. Ons geweten is nog niet
zó zwart, dat wij dit wijze woord zouden
willen verdonkeremanen. Aan de andere kant
staat het nu ook weer niet zo, dat wij ons
zonder meer bij het vonnis willeri neer-
leggen ......

ft1erklVaardig protest
Integendeel - een scherp protest tegen dlt

merkwaardige protest is hier op zijn plaats.
De heel' Ploegmakers mag, als hij eerlijk is,

de buitenlandse en
de Nederlandse pers
in deze aangelegen-
heid n iet op één
lijn stellen. Toen in
"Paris Soir" een serie
dwaze feuilletons
over de Osse crirni-
naliteit - men ver-

o geve ons het gebruik
van deze woorden!
- verschenen, heb-
ben de grote bladen
in ons land onmid-
dellijk het Brabantse
stedeke in bescher-
ming genomen tegen
deze schandaal-jour-
nalistiek. Hetzelfde
geschiedde, toen een
Duitse krant on-
waarheden publi-
ceerde.
En nu de "on-

vaderlandslievende"
pers in ons eigen

J. F. PLOEGMAKERS land. Wij weten met
vrij grote nauwkeu-

righeid, welke bladen de burgemeester op het
o~g heeft) namelijk die, welke over Oss naar

ZiJn zin te veel geschreven hebben. Dat be-
tekent, die er zelfs maar iet s over heb-
ben gepubliceerd, want de heer Ploegmakers
was van oordeel, dat alle geschrijf achter-
wege kon blijven!

Reeds een j aar of twee geleden zei
hij tot een redacteur van de Arbeiders-
pers: ,,'t Is hier heus niet erger dan in
welke andere plaats ook. Waarom dan
altijd over Oss geschreven?"...... En
uit zijn laatste rede blijkt, dat hij er
nog altijd zo over denkt, althans: over
s c h r ij ft.
Sindsdien heeft de regering het nodig ge-

vonden, speelale maatregelen te treffen. Er is
een extra-brigade van de marechaussee ge-
komen. Talrijke moorden, overvallen en
brandstichtingen, waar de gemeentelijke
politie geen raad mee wist, zijn tot een op-
lossing gebracht. Vele tientallen personen -
mannen, vrouwen en kinderen - zijn ge-
arresteerd en tot zware gevangenisstraffen
veroordeeld. De Bosse rechtbank heeft weken
achtereen speetale zittingen ten gerieve van
Oss gehouden; het Hof zal dit voorbeeld
moeten volgen. Deze sobere opsomming is
moeilijk voor tegenspraak vatbaar.
Maar "de arbeiders staken er nooit ...... "
Als de burgemeester geen andere argumen-

ten heeft dan dit, ware hij verstandiger ge-
weest te zwijgen en ons zodoende niet te
dwingen tot de noodzakelijkheid, deze on-
pleizierige dingen in herinnering te brengen.
Wij hebben bij alles, wat wij verplicht

waren over deze gemeente te schrijven, steeds
op de voorgrond gesteld, dat het overgrote
gedeelte van de' Osse bevolking goede, rustige
burgers zijn, die verlangden in vrede te leven.
Dat laatste is hen jarenlang niet mogelijk
geweest. Mede door de aandacht, die de grote
bladen aan deze criminaliteit gingen wijden,
zijn tenslotte maatregelen genomen, die heb-
ben geleid tot de arrestatie van "slechts" een
stuk of zeventig misdadigers en misdadigsters,
tot een uitroeiing van "het milieu" (waar
men nog altijd mee aan de gang is) en tot
herstel van normale toestanden.

De goede Osse bevolking - dat zijn
allen minus een flinke groep ban-
dieten - heeft derhalve van de Neder-
landse pers waarschijnlijk een betere
dunk dan deze burgemeester, die, in zijn
ijver om zijn gemeente in een goed
daglicht te stellen, méér heeft ge-
zegd dan verantwoord kan worden.
Want handelt men "on-vaderlandslievend"

als men wijst op de .rove sociale misstanden,
die mede tot deze misdadigheid hebben ge-
leid en als men poogt daaraan paal en perk
te stellen? De heer Ploegmakers moge deze
vraag beantwoörden, alvorens hij opnieuw
neiging gevoelt, de Nederlandse pers te lijf
te gaan.
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Een" onverbeterlijk optimist. 1

Het zal velen met ons onbegrijpelijk,
zijn voorgekQmen,'dat de burgemeester
van Oss, die ter plaatse is geboren en,

r getogen en derhalve beter dan wie ook
met de plaatselijke toestanden bekend
hoorde te zijn, in zijn nieuwjaarsrede
de ·loftrompet heeft gestoken op... het
gemeentelijk politiekorps van genoemd
stadje. Immers, men weet maar al te
goed, dat het niet de gemeente-politie,
doch de marechaussee-versterking is
geweest, die dezen Augius-stal reinigde
en de gemeente-politie uit haar jaren-
langen winterslaap heeft wakker ge-
schud. De burgemeester richtte, na de
loftirade op zijn eigen politie-korps,
ook nog eenige woorden van waardee-
ring aan het adres van de marechaussee
en hieruit mag men misschien opmaken,
dat burgemeester Ploegmakers lang-
zamerhand is gaan inzien, dat hij inder-
tijd eenigszins zonderling heeft gehan-
deld, door het eere-voorzitterschap van
een huldigingscomité te weigeren, het-
welk voornemens was, de marechaussee-
brigade, bij haar terugkeer' van de
huldigmg door H. M. de Koningin op
het Loo, den dank van de bevolking
over te. brengen. Maar nog vreemder
doet een uitlating van het hoofd der
gemeente aan, dat Oss "een der vreed-
zaamste en ordelievendste gemeenten
van Nederland" zou zijn (Madame
Titayna moest het hooren!) en op elk
gebied den toets der critiek zou kunnen
doorstaan. Dit toont waarlijk een opti-
misme, dat aan verblinding grenst. Ook
's Burgemeesters wenseh, dat de samen-
werking tusschen gemeentepolitie en
marechaussee in de toekomst bestendigd
moge blijven, typeert wel duidelijk, hoe
weinig de Ossche overheid van den heer-
schenden toestand ter plaatse doordron-
gen is. Want het is een publiek geheim,
dat er van samenwerking tusschen de
beide korpsen geen sprake is, dat zij
integendeel elkander in hooge mate
wantrouwen; een dergelijke wanverhou-
ding kan toch bezwaarlijk als samen-
werking worden voorgesteld! Een te-
rechtwijzing aan het adres van het zoo
lang gefaald hebbende politie-korps
Iware o.i, beter op haar plaats geweest!
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,S'TEMMEN UIT OSS~
Wat zegt men van zoo'n burgemeester.

, De burgemeester van de welbekende gemeente Oss -
ife.heer Ploegmakers - is het vorige jaar geëerd.met het
ridderschap der Oranje Nassau en wij hebben er toen
'op gewezen, hoe vreemd, hoe heel vreemd dat was. Nu
moet men zich, wel is waar niet al te zeer verbazen over
het. toekennen. van sommige ridderorden, want het komt
meermalen voor, dat men zich af moet vragen wat toch
wel. de verdiensten van verschillende burgers zijn geweest,
dat zij daarvoor koninklijk onderscheiden worden. Wij
kennen weI de beteekenis van het "The king can do no
wrong," en "honey soit qui mal y pense," die elke critiek
op koninklijke gestes verbiedx, doch laat ons vaststellen,
dat de lintjesregen bestuurd wordt door de regeering en
verder, dat men werkelijk de beteekenis van deze onder-
scheidingen niet verhoogd door ze maar links en rechts
rond' te strooien, zoodat men vaak moet vragen: waar
heert die man het aan verdiend?
. Maar in het geval van den burgemeester van Oss was
de. onderscheiding toch wel heel dwaas. Jarenlang is Oss
zoowat de schande van Nederland geweest, zoodat velen
. in' het buitenland naar Oss de teestanden in Nederland
afmaten. Het was een roof- en moord- en brandhol en de
Politie. stond er totaal machteloos. Dat is werkelijk nog
liet zachtste en vriendelijkste wat wij er voor de politie
van Oss en haar.hoofd, den burgemeester, van zeggen kun-
nen. En de verhouding tusschen de gemeente-politie en
de marechaussee was zoo slecht mogelijk. De boeven, waar-
van Oss heele risjes is gebleken te bezitten, profiteerden
van dien. toestand. De burgemeester van Oss was te slap
of totaal niet geschikt, om de dievenbende de baas te wor-
den'.
. Toen begon de heer Ploegmakers etrulsvogelpolitîek te

spelen. Hij riep wat notabelen bijeen en decreteerde, dat
de pers over demisdaden van Oss zwijgen moest. Oss was
een fatsoenlijk plaatsje en het was een schande, dat de
pers een blaam op deze oerdegelijke gemeente van Neder-
land wierp.

Natuurlijk gelooven wij gaarne, dat het gros van de
Ossenaren geen haar minder fatsoenlijk is dan de rest
van Nederland, maar toen de marechaussee eenmaal haar
schoonmaak begonnen was, kon iedereen zien, welk een
leger van schurken in Oss huisgehouden had en hoe de
bevolking daar jarenlang op de gemeenste manier getiran-
niseerd was door het meest uitgelezen boevenpak, dat ooit
op vaderlandsehen grond gewoond heeft.

Men zou zoo zeggen, dat nadien de burgemeester wel
alle reden miste, om te herinneren aan zijn ongelukkigen
uitval jegens de pers van eenige jaren geleden. Maar aldus
niet de heer Ploegmakers. Een verstandig man zou zich
liever de haren uit het hoofd gehaald hebben dan zijn
eigen dwaasheid te memoreeren. doch deze burgervader
heeft nog pas wederom den euvelen moed gehad om tegen
de pers los te trekken en dat is de reden, dat wij op deze
zonderlinge affaire nog even terugkomen.

Die akelige kranten, riep hij uit, die nog weer hebben
durven zeggen, dat hier meer misdaad was dan elders. Er
zijn maar 71 misdadigers gearresteerd. En hoe braaf en
fatsoenlijk wij hier wel zijn kan blijken uit het feit, dat
85 pCt. der bevolking bestaat uit arbeiders en dat hier
nooit of zelden gestaakt wordt.

Zoo sprak deze burgervader en alle stakers en even-
tueele stakers van Nederland kunnen het zich voor gezeg
houden; de heer Ploegmakers heeft hen ingedeeld.

Maar nu de waarheid tegenover dit prachtexemplaar
van een burgemeester:

Als de pers van ederland niet honderd maal geschre-
ven had over de schande van Oss en niet vaker nog aan-
gedrongen had om eens in te grijpen in dezen Augiasstal,
dan was het waarschijnlijk zoo, dat de ca. honderd moo
denaars. dieven, aanranders, oplichters, struikroovers en
brandstichters, die thans veilig achter slot en grendel zit-
ten, nog rustig rondliepen in Oss en omgeving en hun eer·
zaam handwerk in volle vrijheid uitoefenden.

Maar wat zegt men van zoo'n burgemeester.
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OSS was 'n Halve Eeuw Geleden
Niets Beter dan Tegenwoordig

Het artikel van een "Ingewijde", op- Op zekeren avond was er, lang' na
genomen in de "Haagsche Post" van 7 middernacht, zooals gewoonlijk, nog een
December j.l., onder het opschrift "On- groot gezelschap in het tegenover het
gewenschte Toestanden in Oss", wekte station gelegen koffiehuis van den heer
in mij herinneringen op aan toestanden Wolters, bezig met kaartspel ("requi-
aldaar, zooals ik die ongeveer een halve reeren" , of zooals het in den volksmond
eeuw geleden gekend heb. In het jaar heette: "rikken"), toen twee politie-
1892 werd ik als klerk-telegrafist aan- mannen, Roos en Westerveld, hun op-
gesteld aan het station der Staatsspoor- wachting maakten. Hoewel Roos de lei-
wegen te Oss, nadat ik -eenige jaren als der van den dienst was, trad de zwaar-
onderwijzer werkzaam was geweest te gebaar?e Westerveld, na eerst nOg een
Hengelo (0.). Ik bleef te Oss ruim 20 IkrachtIgen haal aan zijn Duitsche pijp
maanden, gedurende welke periode ik gedaan te hebben, op den voorgrond met
het gehalte der fabrieksbevolking aldaar de woorden: "Heeren, het is politie-
leerde kennen, dat zooveel lager stond uur." Als antwoord hierop klonken de
dan van die te Hengelo. Het werd mij woorden: "GaOotzitten; wat zulde ge
· duidelijk, dat het meerendeel van de vatten?", waarop beiden een "klaortje"
fabrieksbevolking van Oss nauwelijks Ibestelden:. Het kaartspel werd daarna
lezen en schrijven geleerd had, terwijll ge~oedeliJk en onder belangstelling der
daartegenover stond, dat. in Hengelo belde genoemden voortgezet, totdat, geen
l}iemand als fabrieksarbeider werd toe-' half uur later, op' de voordeur gebonsd
gelaten, als hij niet de lagere school met werd. Dit was voor de beide oolitie-I
vrucht had afgeloopen, Voor opvoeding Imannen het sein om zoo snel als de wind
of gezonde uitspanning en ontspanning in een achterkamer en door de zich daar
van de fabrieksarbeiders werd te Oss bevindende kelderdeur naar de onder-
niets gedaan, zoodat het meerendeel zijn wereld te verdwijnen, wat alleszins ge-
heil en genot zocht in de kroeg bij de raden bleek te zijn. De aangekomene
"snevelfles". toch was niemand mlnder dan de burge-

~ meester, de heer Fenselink. Deze keek
Een staaltje van de aldaar heer- rond, om zich te overtuigen of de politie

schende toestanden kreeg ik reeds te .binnen was, en op een vraag daarom-
hooren onmiddellijk na mijn aankomst, trent werd hem geantwoord: "We zien
toen ik tot voorzichtigheid werd aange- ze hier niet, burgemeester!" Terwijl hij
maand en mij medegedeeld werd, dat nog eenige oogenblikken toefde en een
een collega, zekere Heitjema, den eer- paar verdere vragen deed, zette een der
sten avond na zijn aankomst, toen hij aanwezigen het : bekende lied in: ,,1m
op weg was naar "Den Heuvel" (de tiefen Keller sib ich hier." Na 's burge-
hoofdstraat), een klap in het gezicht meesters vertrek kwamen de beide die-
had gekregen van een persoon, die on- naren van den Heiligen Hermandad
bekend gebleven was. Al wat hij ertegen weder te. voorschijn en de zaak- werd \
had kunnen inbrengen, waren de woor- kort daarna voor dien nacht gesloten.
den: "Sapperloot, die was raak!" ~
Moordaanslagen, inbraken, diefstallen
en roevertien waren aan de orde van den
dag, zoo zelfs, dat daarmee menigmaal
de draak gestoken werd. Zoo herinner
ik mij een geval, dat uitgedacht was
door en uitgevoer nde:r: leiding
van zekeren heer Abels, destijds direc-
teur van de gasfabriek, een leuke baas.
Met een zevental vertrouwelingen, waar-
onder drie spoorwegambtenaren (ook
schrijver dezes),. zou te 2 uur in den
nacht, een schijninbraak gepleegd wor-
den in het solide gebouwde hoenderhok
·van den stationschef, den heer Hakbijl,
een besten kerel, die zelf wel van een
goeds grap hield. De inbraak ging ge-
paard met, de noodige luidruchtigheid,
opdat het in de nabijheid wonende seûn
"an .laatstgenoemde daardoor .wakker
zou worden..Toen dan ook de leider met
· nagemaakte stentorstem uitriep: "Ma-
:r;inu~l:'vat den .haan .ook", .werd onmid-
..dellijk. het, .raan;t in de zitkamer van de
bovenwoning van den chef opgeschoven,
en W~. hoorden deze zijp. vrouw toevee-
gen : ',,'fi1Ji,.-de. Baron is. pe:1figin te
breken in het kippenhok." (Marinus was
de voornaam van den "Baron", een. vall
.de meest gevreesde geweldenaren van
Oss, die in de uitvoering van zijn plan-
nen voor .niets terugdeinsds.) Natuur-
lijk kozen wij toen snel het hazenpad,
om den volgenden ochtend van den chef
zelf in geuren en kleuren. de bijzonder-
,heden .te vernemen van. de nachtelijke
roofpoging door den Baron.

Met betrekking tot het plichtsbesef
van de marechaussee-brigade van dien
tijd, onder bevel van wachtmeester
Hoekman, een in alle opzichten nobele
figuur, wensch ik hier nog met enkele
woorden te herinneren aan den sluip-
moord op hem gepleegd. Het was op den
avond van Paaseh-Maandag van het jaar
1893, dat ik met den laatsten te Oss
binnengekomen trein terugkeerde uit
Arnhem, waar ik mijn vrijen dag ge-
sleten had. Nadat deze trein was ver-
trokken, bleef de arbeider-telegrafist
Stokman, die belast was met doorlating
van den nacht-goederentrein, welke te
ruim 2 uur in den ochtend het station
Oss moest passeeren, achter, terwijl ik
nog enkele minuten zou toeven om mij
rakende documenten, gedurende den dag
ontvangen, in te zien, toen plotseling de
politiebeambte Roos buiten adem bin-
nenstormde en zich tot mij wendend,
vroeg, of ik nog een telegram van den
burgemeester, in diens hoedanigheid van
Substituut-Officier van Justitie, kon
overseinen naar Den Bosch. Ik accep-
teerde bedoeld telegram, dat gericht
was aan Baron Van Lamsweerdo, rech-
tercommissaris te 's-Hertogenboseh, en
welks inhoud ongeveer luidde als volgt:
"Wachtmeester Hoek van Kon. Mare-
chaussee, hedenavond ongeveer halftien
op Den Heuvel doodgeschoten."

~
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mOord' was, zooals later beweerd werd,
de volgende: Er was een poging gedaan
tot inbraak in het huis van Anton Jur-
gens, en hoewel er een sterk vermoeden
was, dat een of meer der genoemden on-
der de daders waren, was er geen direct
bewijs. Toen Gijp van Gelder een tijdje
daarna aanzoek deed om als arbeider
werkzaam te worden gesteld in de
fabriek van A. Jurgens, werd hem ge-
antwoord: "Ja, gij kunt als zoodanig
,aangenomen worden, mits ge een bewijs
van goedkeuring daarvan,' afgegeven
door wachtmeester Hoekman, kunt too-
nen," terwijl telkens als eerstgenoemde

ds arom verzocht, hem door \V8chtmee5-
ter Hoekman geantwoord was: "Ge
kunt zoodanig bewijs krijgen, mits gij
mij zegt, wie de inbrekers bij Ä. Jurgens
waren." Dat Oss als resultaat van deze
moordzaak een zuivertagsproces had
ondergaan, daarvan was destijds ieder
overtuigd; dat echter dit zuiveringspro-
ces toen verre van volkomen is geweest,
is bijna een halve eeuw later nog duide-
lijk geworden. Ik. wil hopen, dat, dank
zij het kranige optreden van de geens-
zins te vroeg versterkte marechaussee-
brigade te Oss, de wereld thans het
laatste gehoord heeft van dit stadje.

56.5

De genoemde rechter-commissaris
arriveerde nog dienzelfden nacht per
goederentrein te ruim 2 uur en opende
direct na zijn aankomst een onderzoek,
hetwelk den geheelen volgenden dag
werd voortgezet. Echter zonder zichtbaar
resultaat, d..w. z...zonder (lat iemand ge-
arresteerd was, hoewel, .alvorens, in den
av~nd van dien dag per laatsten trein
terug te keeren na_arDen Bosch, de ~e-
noemde rechter-commissaris instructtes I
-gaf aan den- stationschef, om hem 'tele-
grafisch op' de hoogte te laten :houden
van de bewegingen van den 'Baron,
diens zonen, zekeren Gijp van -Gelder,
Van Galen en nog een 'paar andere be-
ruchte sujetten, waaronder vrouw Glad-
beek; een even vies als berucht product,
dat te Oss bekend"was onder den bij-
naam van: ,;het vuileentje". Zij was de
weduwe van den politieman Gladbeek
aldaar, die zelfmoord had gepleegd. Een
van de' instructies was, dat, wanneer de
genoemden zich per trein buiten Oss
begaven, daarvan onmiddellijk telegra-
fisch bericht gezonden moest' worden
aan den genoemden rechter-commissaris.
Zoo bleef de toestand tot een paar dagen
later plotseling ieder te Oss opgeschrikt
werd bij het vernemen van het nieuws,
dat het graf van wijlen wachtmeester
Hoekman in den nacht geschonden was,
diens lijkkist was opgegraven en be-
vuild. Den ochtend van den volgenden
dag arriveerde de r.-c. per eersten trein
wederom te Oss en diens onderzoek werd
hervat met het resultaat, dat den vol-
genden ochtend per eerstvertrekkenden
'trein naar 's Hertogenbosch drie perso-
nen, Gijp van Gelder, Van Galen e~ een
ZOOnvan den Baron, zwaargeboeld en
onder geleide van twee marechaussees,
werden weggevoerd. Het genoemde drie-
tal werd later schuldig bevonden, tot
leven~lange gevangenisstraf veroordeeld
en overgebracht naar Leeuwarden.

~
De directe oorzaak voor den sluip-



De Ossche strafzaken in hooger
beroep. .'

RequisitoiÎ".

binnengekomen en daar vier gul
gouden sieraden en twee hertog ~
hebben medegenomen.
De a d v a c a a t-g ene r a a 1 eiser.

bevestiging van het vonnis.
De verdediger Mr. S chi p per .ij 1.

betoogt dat de straffen tegen de Ossche
bende onder zekere psychose zijn opge-

den toegang tot die won~ng verschaft legd. Gelukkig is de belangstelling voor
door over e'en poort te klimmen e~. een I de Ossche zaken geluwd en de angst-
deur open te breken, en hebbende ZIJhet 1 psychose geweken. De zaken dienen nu
geld onder hun bereik gebracht door de' anders beoordeeld te worden. PI. heeft
brandkast open te breken. van Pater Koenders O.C. te Oss die
V e r d ach t e bekent volledig dat hij secretaris is van de R. K. Reclássee-

is meegegaan e?- is alleen in hooger be- rlngsvereenigtng, vernomen dat het ge-
roep gekomen 111 de hoop op voorwaar- zin van Orsouw uit Oss niet ongunstig
delijke veroordeellng, Hij is "maar zoo" bekend staat. PI. gelooft dat verdachte
met de bende meegewandeld. Ze zouden uit zwakheid is meegegaan. Eerst be-
hem hebben kunnen gebruiken om op gint het met een kleinigheid en later
-den uitkijk te staan, maar hij kon geen schrikt men niet meer terug van het
dienst doen, omdat de inbrekers op de ernstige. Pi. concludeert tot lichtere
binnenplaats waren van de woning en straf.
er dus niet te waarschuwen was. Hij Ver d ach ten schreien, betuigen
wachtte maar op den afloop. Toen het spijt en beloven beterschap. AIs ze zoo
drietal met den buit terugkwam werd I lang moeten zitten komen ze er niet
het geldkistje in den grond verborgen Imeer uit. Ze worden er ziek van.
en den volgenden dag weer te voorschijn Dan moet je 't maar eens aan den
gehaald. Verdachte heeft toen ook een I dokter zeggen, adviseert de pre s i-
part gekregen. Ide n t.
Vreemd, als je geen deel had aan het Hierna wordt gepauzeerd.

werk, d~t je dan .t?Ch mee hebt kunnen Na de pauze wordt de behandeling
deelen m den bu~~. wo.~dt verdachte op- I voortgezet der strafzaak tegen Marinus
gemer~t, en hI] bll]ft het antwoord, Johannes den Brok.
SCh~dlg't i..' I Gehoord wordt getuige J. Bevers,
Na g.e u genverhoor eischt de ady.- arbeider te Oss, gedetineerd in Breda.

gen. 2 Jaar en. 6 ~a.~den gevangenis- !Hij is- in den nacht in Januari 1934 met
straf, dus 1 Jaar meer dan door de ••~ t
Rechtbank werd opgelegd ' Den ~rok op S!'<'P geweest. Aan het
D d diz " pakhuis van Janssen stond de poortever e ger Mr. t H '0 0 f t, Vught, open en kon het tweetal gemakkelijk

betoogt dat ten slotte Vos en met ver- Iaan de vleeschwaren komen.
dachte heeft gewaarschuwd toen er I Maar er is niet zooveel gestolen als
onraa~ k,:"am en .vraagt met deze om- wordt gemeend. Getuige heeft van den
standigheld rekening te houden. Ibuit medegedeeld aan zijn broer en wat

., ., ., Den Brok er mee gedaan heeft weet
getuige niet. Er is hem ook niets be-

Uitlokking van brandstichting. 'kend van wat Den Brok nog zou heb-
. ! ben gedaan om binnen te komen. Dat

Vervolgens komt aan de orde de be-, Den Brok een ruit heeft uitgesneden
handeling de~ strafzaak tegen Johannes. weet getuige niet. Den Brok had veel
de Veer, arbeider, Oss, gedetineerd, ver-J gedronken en getuige was ziek Getuize
oordeeld door de rechtbank tot twee - . . . . '"
jaar gev. straf, terzake: dat, terwijl op IS wegens medeplichtigheid veroordeeld
of omstreeks 12 Mei 1932 te Oss J. J. van; tot een Jaar.
Galen, H. C. van Galen en M. van Or- I De a d v 0 c a a t-g ene r a a I memo-
souw, met het oogmerk om zich of een I reert, dat verdacht~ Z€eTongunstig be-
ander ten nadeele van den verzekeraar' kend ~taat. De elsch luidt 4 jaae ge-
'Y.ederrechtelijk te bevoordeelen, opzette- II vangemsstra.!. . ,
ll]k brand hebben gesticht in verdachte's De verdea~ger Mr. tHo 0 ft acht
,,:oning en in zijn verzekerden inboedel verdachte, ~:He.dronken was, ni~~ geheel
dier woning, hij, verdachte, kort tevoren, voor het ~sdnjf verantwoordelijk, doch
aldaar dit misdrijf door aan deze da- refereert ZIch ter zake aan het oordeel
ders daarvoor f 50' te beloven opzette- I van het gerechtshof. PI. wijst op het
lijk heeft uitgelokt. ' i z. i. gunstiger verleden van verdachte
Ook het O. M. kwam van het vonnis' dan uit het requisitoir blijkt. Hij had

In hooger beroep. ; wel omgang met de lieden van het be-
Ver d ach te ondervraagd zegt dron- I ruchte Ossche milieu. doch 't is al 14

ken te zijn geweest. Hij bezat geen meu- ! jaren geleden dat hij veroordeeld werd
b~.len; alles was van zijn moeder, die en .dan ook nog niet wegens vermogens-
bl] hem was komen inwonen. :delicten, De straf te verhocgen van 1
. Getuige. K 0 0 s j e van G a len, 35' .ia;ar ~~ 6 ma~den tot 4 jaar acht pI.
Jaar, arbeider te Oss, verklaart te weten· met jutst, Er IS niets tastbaars aanwe-
da~ verdachte aan een broer van Koosje I zig noch ten opzichte van verdachte,
f 00 had beloord om z'n boeltje in brand I noch ten aanalen zijner familie, dat
te steken. 't Kon "mooi gebeuren" toen zóö ongunstige beoordeeling kan moti-
De Vee~ naar een bruiloft was. Getuige I veeren.
heeft ,zlCh zelf 'belast met het uitgieten I Pl.. meent dat de rechtbank zich te
van petroleum over het" hout en stak veel heeft laten beïnvloeden doer de
het daarna In brand. Als belooning voor I gedachte: ,,'t is Oss" en is voorts van
d~ brandstichting ontving Koosje van loordeel dat verdachte, die al 8 maanden
~l]n broer f 20. : in voorarrest verblijft, daarmede wel
De a d v 0 c a a t-g ene r a a 1 me-j kan volstaan.

moreerda-dat alleen verdachte voor h.et I De uitspraak wordt bepaald op 81
f~lt terecht staat. Spr. wüst er 01) dat 1 April a.s,
uitlokken van brandstichting een zeer \
zwaar misdrijf is. Spr. acht de door de
rechtbank opgelegde straf te weinig en
eischt, met vernietiging van het vonnis!
voor wat de straf betreft. 3 Iaar en 6:
maanden gevangenisstraf. I
. De verdediger Mr. Pull es te Oss zegi!
dat verdachte niet ongun.stig bekend I
staat. De Van Galen's hei1ben verdachte
tot de uitlokking uitgelokt tot dat hij I
voor de verleiding bezweken is. Er is;
een reclasseerlngsrapport over verdachte
uitgebracht dat gunstiz luidt. Mogelijk
heeft verdachte onder den invloed van
drank gehandeld.
Een' groote straf.is voor verdachte

toch ook dat, h~i door de verzekertngs-
maatschappij is aangesproken en hLi er
nu zUn huis voor moet verkoepen. Hij
heeft een vrouw die lüdende en blind is.
't Gaat hem alles samen toch al niet,
voor den wind. I
Wat de zaak betreft, deze moet niet

beschouwd worden in het raam van al
de andere Ossche zaken, want ze staat
er geheel los van en is iets anders dan
al die overlegde roofovervallen. .
PI. vraagt dan ook de clementie van

het Hof.
Verdachte zegt nog eens onder aan-

drang van de Van Galen's en "met een
borrelop" er toe gekomen te zUn.

Roofoverval te Mariaheide ;
inbaken te Gassel en Lan-
genboom.

In de gisteren voortgezette zitting van
het Gerechtshof werd gehoord Lam b.
Vos, Bijs de Sijp. '
Ook hij verklaart tot de bende te heb;

ben behoord die naar Mariaheide trok.
Ze waren met vijven. Langs het gat van
een gebroken ruit en vervolgens langs
de balcondeuren zijn verdachten binnen-
gekomen. Getuige meent dat hij en
ieder f 70 van den buit hebben ontvan-
gen. Ook naar Langenboom ging de Sijp
mee. Snabel alleen bleef bij de auto en
wees verdachten aan langs welk raam
zij naar binnen moesten gaan. De noo-
dige inbrekerswerktuigen werden mee,
genomen, doch de brandkast ging open
door middel van een valse hen sleutel.
Wéér zeggen DeB i e en van den

He u vel dat Z€ niets te maken hebben
met wat Bijs de Sijp "daar staat te
zeggen". Nergens nie bij gewist, meneer
de president.

De adv.-gen. Mr. Mas sin k zegt in
zijn requisitoir dat er hoegenaamd geen
reden is aan te nemen, dat verdachten
niet schuldig zijn. Spr. wijst elf dan op
hoe vreeselijk gevaarlijk de twee ver-
dachten zijn die zoo vele malen zijn ver-
oordeeld, revolvers meenemen en gereed
zijn tot het ergste zoodra de bedreigde
slachtoffers zich verzetten.
De adv.igen. oordeelt dat het vonnis

der rechtbank juist gewezen is en eischt
er de bevestiging van: ieder der ver,
dachten vee r tie n j a a r g e van g e-
n iss tra f zonder aftrek van voor-
arrest. •
De verdediger' Mr. Pull e s, Oss, pleit

voor Peer de Bie een lichtere straf. Hij
wijst er daarbij op dat er destijds te
weinig politie was in Oss en omgeving,
waardoor de kraken meer gemakkelijk
en ongeweten tot een einde werden ge,
bracht.
Voor den Brus, verdachte van den

Heuvel, pleit Mr. Hen g s t, Den Bosch.
Hij schildert verdachte als een werkzaam
en zuinig mensch, die door spaarzaam-
heid eenige huizen kon bouwen en zich
nimmer ophield met drinkpartijen. Pi.
acht het mogelijk dat het vonnis niet
juist is. Zijn cliënt heeft de sympathie
van Oss, waar men geld bij elkaar heeft
gebracht om er een Amsterdamschen
advocaat van te betalen, die den Brus
rechtskundigen bijstand moest verleenen.
Indien de Brus tot die partij heeft be-

hoord, dan kan het volgens Mr. Hengst
alléén zijn uit oogpunt van lust op
avontuur.
Het gerechtshof kan den SOep, den

Ceel en den Sijp gelaoven, maar pl.
meent toch dat er geen vertrouwen in
hoeft te worden gesteld, zonder de vraag
te hebben gesteld of er bij die getuigen
geen motief heeft bestaan den Brus te
beschuldigen, PI. betoogt niet alleen
maar constateert dat het overtuigend
bewijs niet geleverd is en acht het zelfs
mogelijk dat de getuigen voormeld fan-
taseeren om de politie ter wille te zijn.
PI. hoopt dat alles zal gedaan worden

om het juiste te weten te komen. De ge-
tuigen verdienen geen vertrouwen.
DeB rus gevraagd or hij nog wat.te

zeggen heeft, antwoordt, dat het niet de
eerste keer is dat een meineed wordt ge-
daan om hem "er in te helpen".
Wachtmeester D e G iet wordt zijn

oordeel gevraagd over den Brus. Getuige
noemt hem een der ergsten uit de Ossche
bende.
De pre sid ent bepaalt de uitspraak

op 6 April a.s..

* * *
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Inbraak bij P. J. Janssen
te Oss.

Volgt behandeling der strafzaak te-
gen Marinus Johannes den Brok, arbei-
der Oss, gedetineerd, veroordeeld door
de Rechtbank tot 1 jaar en 6 maanden
gevangenisstraf ter zake dat hij in den
nacht van 20 op 21 Jan. 1934 te Oss te-
zamen en in vereentging met een an-
der gedurende den voor den nachtrust
bestemden tijd in de woning van P. J.
Janssen, met het oogmerk van weder-.
rechtelijke toeëigening heeft weggeno-
men een groote hoeveelheid ham, spek
en worst en eenig geld, eigendom van
Janssen. .

Verdachte zegt in hooger beroep te
zijn gekomen, omdat hij niet goed weet
wat er gebeurd is. Hij is niet bij Jans-
sen geweest. Hij had te veel gedronken.
Getuige P. van K e m pen, inspecteur

van politie te Oss, bevestigt het proces-
verbaal over zijn onderzoek.
Getuige fluistert over het verleden en

de familieomstandigheden van verdachte
die vrij onverschillig ·zit rond te kijken.
Er is een groote partij ham, spek en
worst gestolen.
Getuige Lee m h u i s, agent van po-

litie te Oss, verklaart o.m. dat, toen over
den diefstal gesproken werd, verdachte
gezegd heeft, het vleesch te hebben weg-
genomen, dat bij hem gevonden werd.

(De verdere behandeling dezer straf-
zaak wordt uitgesteld tot heden n.m. 3
uur om getuige De Bever' te kunnen
hooren).

0(10(1"

De kraak te Heeswijk.
Daarna worden VOOrgeleid: Antonius

Hendrikus den Brok, arbeider, Oss en
Marinus van Orsouw, arbeider, _Oss, hei-
den gedetineerd, veroordeeld ieder tot
6 jaàr gev.straf, ter zake dat zij in den
nacht van 14 op 15 Juli 1934 te Heeswijk )'
gedurende den nacht tezamen in ver-
eeniging met anderen in de woning vjLn
K. Weideman, met het oogmerk van fle-
derrechtelijke toeéigening hebben weg-
genomen twee horloges, oorbellen, enz.
alles toebehoorende aan Weideman en
S. Bruins, zulks na zich den toegang tot
de plaats des misdrijfs te hebben ver-
schaft door uitsnijding van een glasruit
en inklimming door het raam.
Ze zijn van hun vonnis in hooger be-

roep gekomen, omdat ook de Officier
hooger beroep teekende.
Als getuige wordt gehoord de wiel-

renner C eel e n, die óók zij~eel heeft
De inbraak bij De Louw in Oss. ontvangen van den buit. Hij verklaart

in het donker te zijn meegegaan met
In hooger beroep verscheen Antonius Christ den Brok, een broer 'van Toon den

'Henricus de Louw, te Oss, gedetineerd, Brok.
door de rechtbank veroordeeld tot een Getuige C h ris t den B rok, die te-
jaar en zes maanden gevangenisstraf, gen zijn broer niet wenscht te verklaren
ter zake, dat hij op of omstreeks 7 Mei onder eede, wordt daarvan wettelijk vrij-
1933 te Oss tezamen en in vereeniging gesteld.
met P. J. de Bie, A. J. Hendriks en L. Ver d ach ten over de inbraak
Vos, in de woning van N. W. M. de LoUwondervraagd bekenden volledig. '
me~.. het. oogmerk van wederrechtelijke Eerder hebben zij volgehouden niet
toeëlgening heeft weggenomen een aan -den kraalt te hebben meegedaan.
-geldsbedrag van ruim f 300 toebehoo- Verdachten bekennen dat ze met
rende aan N, de Louw, hebbende zij ziel! k drieën in de woning van Wei4eman zijn
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Hoogere straffen geëischt
tegen enkele verdachten.

DE'ROOFOVERVAL TE MARIAHEIDE
EN DE INBRAKEN TE GASSEL

EN LANGENBOOM.

Verdacht van het medeplegen van een roof-
(}yeryal en twee inbraken stonden de 42-jarige
~r~eIder P. J. __(Peer) de Bie uit Oss en de 43-
jarrge 'vrachtr-ijder- L. A. van den Heuvel (den
Brus) uit Heesch terecht. Zij waren door de
Rechtbank ieder tot veertien jaren gevangenis.
straf veroordeeld. .

Ten laste was gelegd diefstal in. vereeniging
en vergezeld van geweld gepleegd in den nacht
van 16 op 17 Maart 1934 te .Mariaheide (gem.
Veghel) in de woning van den landbouwer M.
Schepers, waar zij f 1600 stalen.
Aan dezen roofoverval namen ook nog deel

J.,P. Ceelen en dikke Toon de Soep. Van den
Heuvel had de voordeur en de blinden open-
gemaakt om de anderen toegang te verschaffen.
Hoewel zij inbrekerswerktuigen bij zich hadden,
gelukte het eerst niet de brandkast epen te
krijgen. Zij gingen daarom de slaapkamer van
het echtpaar Schepers binnen, waar zij licht
zagen branden, Daar had de vrouw het onraad
gemerkt en haar man gewekt, die daarop het
Iicht had aangestoken. Plotseling zagen zij de
gemaskerde inbrekers binnen komen, die hen
beetgrepen en hun een prop in den mond duw-
den. Ze dwongen Schepers den sleutel van de
brandkast te geven; maar nog kregen zij de kast
n~~t open. Schepers moest dit toen zelf doen,
h1.L&af r 1100 eOr de rest haalden de roovers
er UIt.

Bovendien waren aan verdachten ten laste
gelegd inbraken te Gassol en Langenboom. De
eerste was gepleegd in het gemeentehuis in den
nacht van 16 op 17 Mei 1933 en hierbij waren
ook betrokken dikke Toon de Soep en de Eind-
hovensche inbreker Pietje de. Kock, die reeds
eerder voor vele jaren gevangenisstraf is veroor-
deeld. Nadat van den assuradeur Snabel inlich-
tingen waren ontvangen, zijn de inbrekers met
behulp van een ladder door het raam in de
secretarie geklommen. De Bie heeft de brand-
kast geforceerd en er een bedrag van f 400 uit-
genomen.

In den nacht van 11 op 12 Januari 1934 had'
Snabel de verdachten, dikke Toon de Soep en
1.. Vos (Bijs de Sijp) naar Langenboom gereden
voor de inbraak bij den molenaar G. van Hui-
seling, Daar werd een raam geforceerd en de
brandkast met een valsehen sleutel geopend. Een
bedrag van f 1900 werd gestolen. Van Huiseling
was verzekerd bij een maatschappij waarvan
Snabel agent was. .

Nadal de advocaat-generaal de dagvaarding
had voorgelezen vroeg de president aan de
twee verdachten waarom zij van het vonnis in
appèl waren gegaan.

De verdachte DeB i e: "omdat ik met die
fteele beweging niets te maken heb gehad".

En u, v, -d, Heuvel?, vroeg de president.
Ik. ook niet, antwoordt de ver d ach t e. Ik

heb niets gedaan.
Als getuige werd vervolgens gehoord de op-

J)erwachtmeester J. v. d. K a a uit Veghel, die
zijn vroegere verklaringen bevestigde.

Getuige was vervolgens A. Hen d rik s, die
verklaarde, dat zij per fiets naar Veghel waren
gegaan. Na even voor het huis gewacht te heb-
'ben, heeft v. d. Heuvel een raam open ges.,Çho-
ven, is Daar blnl1en geklommen en heeft daarna
• oor de anderen de voordeur geopend.

Getuige -vertelde dan verder wat er binnen
'Was gebeurd. De Bie en hij hadden Schepers in
bedwang gehouden, terwijl Ceelen zich met de
vrouw bemoeide. Getuige had f 300 van den
buit gekregen.

Nader verklaarde getuige, dat Ceelen tevoren
met de brandkast was bezig geweest. Tegen
Schepers hadden ze, toen het niet lukte de kast
te openen, gezegd, dat hem niets zou gebeuren,
als hij het geld gaf en .zijn mond hield.

Verdachte DeB i e had aanmerkingen op deze
verklaringen. Hij kon niet in Veghel geweest
zijn; want in die dagen was hij onder genees-
kundige behandeling bij dr. Baptist in Megen.
Hij kon bijna niet loopen. Dr. Wasmann in Oss
was controleerend geneesheer. Verdachte zou
graag de artsen laten hooren.
Op een .vraag van den president zei getuige

H'è n d ri k s, dat De Bie inderdaad een ver-
zwering aan het been had, maar het was geen
beletsel om mee te gaan.

Verdachte DeB i e: Het waren zeven steen-
~uisten.
Verdachte v. d. H e u vel zei, dat hij den dag

tevoren naar Antwerpen was gegaan en eerst
dien' avond de grens weer passeerde. Hij kon
het zich nog zoo goed herinneren, omdat hij
daarna van de inbraak in de krant las.

Getuige Hen d rik s legde vervolgens ver-
klaringen af omtrent de inbraak te Gassel. Sna-
bel had het raam aangewezen en had hen ver-
voerd ook op den terugweg.
Ook nu ontkenden beide ver. d a eh ten er

bij te zijn geweest.
Opperwachtmeester van der K a a werd

ondervraagd over de ongesteldheid van de Bie.
Getuige zei, dat verdachte gewoon liep en nim-
mer heeft gesproken over een dokter.
'Ve-r d a eh te protesteerde en de opperwacht-

meester. zei gemoedelijk: Hoor eens' hier, we
moeten eerlijk blijven. (Vreugde).

Wachtmeester de G ier merkte desgevraagd
op, dat verdachte een steenpuist. had, die bijna
genezen was. Dien dag is hij wel binnen gebleven
.en niet naar zijn werk gegaan, wat wel met
moeilijkheden gepaard zal zijn gegaan.
Nu werd de 23-jarige J. P. Ce e len gehoord,

die o.m. zei de vrouw in bedwang te hebben ge-
honden door haar bij de polsen te grijpen. Zij
verzette zich niet. Tegen. de beide menschen
werd .gezegd, dat zij niets zouden te vreezen
hebben, als zij zich stil hielden. Volgens getuige
had Vos een revolver bij zich. De Bie nam het
geld. uit de brandkast, naar getuige later hoorde.

In .Gassel en. Langenboom is getuige er niet
hij' geweest.

L. Vos werd vervolgens over den inbraak
in "het gemeentehuis gehoord. Van den Heuvel
was het eerst naar binnen geklommen. In Lan-
genboom was Snabel met de auto achtergeble-
ven terwijl zij .verder gingen. Alleen de beide 1
verdachten waren naar binnen gegaan, Hendriks
en getuige bleven buiten. In beide gevallen wer-
den met een valsehen sleutel de brandkasten
geopend,

De ver d ach ten 'bleven verklaren er niet
bij te zijn.geweest en de Bie bleef dit maar wan-
trouwend volhouden, toen de president hem
'vroeg of hij vcrgunning had om waar zij 'se-
weest waren geld weg te nemen.

Bevestiging der straffen geëiseht.

De advocaat-generaal mr. H. Mas sin k,
wees er in zijn yequisitoir op, dat beide
verdachten vroeger al veroordeeld waren.
Spreker eiselite bevestiging van het vonnis
.en vooral met het oog op de personen der
verdachten bevestiging der strafmaat, dus
veertien jaar gevangenisstraf zonder aftrek
van voorarrest.

.Jhr, mr. C. v-. Ni sp ent 01 Se ven a er, I ---------------------'
Iaadsman van den Brok, refereerde zich aan
het oordeel van. het Hóf. .
Mr .. S c hi p per ij n meende dat het vonnis '

onder .de "massa-productie" it: Ossche zaken
heeft geleden, er zijn. te weinig bewijsmiddelen
gebezigd. Pleiter gelooft, dat verdachte, die
een slecht ver leden heeft maar toch als een
goed werkman bekend stond, tot inkeer is ge-
korhen' en voor verbetering vatbaar is. Van het
gezin van. verdachte is slechts goeds te vertel-
len. De straf van zes jaar is wel buitengewoon
zwaar en er is reden om die te verlichten.
Verdac,hte Van Or sou w' .vroeg evenals

'Mr,' Schipperrijn zijn straf te. verminderen, an-
ders zou hij wel niet meer uit de gevangenis
komen, .want hij lijdt aan zijn hart. .

De. pre sid ent: 'Dat moet je tegen den dok-
ter zeggen, jongen. ,.

V e rd a ch t e: Die zegt, -dat "het zenuwen
zijn.
Uitspraak op 6··April.

Op de zolder -Iag kachelhout en getuige vond
petroleum, waarmee de. ·zaak werd aangeste-
ken.

Pleidooien.

De advocaat-generaal Mr. Mas sin k
eischte vernietiging van het vonnis wegens
verandering in de verklaring van getuige
van Galen en verhocging van de gevange-
nisstraf tot drie jaar en zes maanden.Mr. J. P u I les pleitend voor de Bic merkte

op, dat de straffen in vergelijking met die aan
anderen opgelegd, te hoog waren en rill'.
Hen g st de raadsman van v.d. Heuvel zei, dat
hij niet in den stijl van zijn cliënt, die immers
ontkent, zou spreken, als hij clementie vroeg.
Toch wilde hij 'n ander licht op den verd, wel"
pen, maar eerst moest pleiter mr, Pulles bij-
vallen: de straffen zijn te hoog, als men die in
de andere zaken voor zwaardere feiten, moord
en geweldpleging, ziet.
Pleiter sprak over de goede kwaliteiten van

verdachte, die zuinig en werkzaam is. Hij geniet
syrnpathie in Oss, vrienden en kennissen hebben
geld bijeen willen brengen om een der bekend-
ste advocaten uit Amsterdam voor hem te laten
komen. Spreker ziet .alleen het motief van ver-
dachte's gedrag in een avontuurlijken geest en
het gebrek aan begrip van het kwaad. Dit is de
reden voor clementie, want deze neiging zal
met de jaren afnemen.

Spreker wierp ook de mogelijkheid op, dat
de Ceel, de Soep en de Sijp onbetrouwbaar zijn.
Er is een motief om anderen in de gevangenis
te helpen, want v. d. Heuvel wordt er van be-
schuldigd de anderen tot bekennen te hebben
aangespoord, terwijl hij zich zelf er niet aan
hield. Om de politie terwille te zijn heeft men
zelfs mededeelingen gedaan, die gefantaseerd
waren.
Er zijn nog menschen, die meer van deze za-

ken weten o.a. Pietje de Koek en Snabel.: Zij
zouden nog gehoord moeten worden.

Beide v e r-d ach ten hielden hun verklarin-
gen. staande en v. d. Heuvel zei, dat er meer
menschen tegen hem een meineed hebben afge-
legd.

Raadsheer mr, Van der Veen vroeg nog aan
wachtmeester De Gier, hoe hij dacht over Van
den Heuvel. Deze zei, dat den Brus zeer sluw is,
sluwer dan' Peer de Bie. Hij acht hem een der
ergsten van Oss.
De uitspraak werd bepaald -op Maandag 6

ApriL

Beide verdachten bekenden ditmaal, waarna
getuige Ceelen verklaarde, dat hij met Chr. den
Brok en beide verdachten den inbraak had ge-
pleegd. De verdachten braken de glasruit stuk,
zij vonden na een kast opengebroken te hebben
een beurs met f 4 en eenige gouden sieraden.
Eerst later hoorde. getuige, dat er nog f 300
werd vermist, dat moest een der anderen heb-
ben weggenomen 'zonder zijn medeweten. ..
.Chr .. den .Brok maakte gebruik van zijn recht

als 'hroer van een der verdachten om ztch van
getuigenis te verschoenen.
Beide ver d a e-h ten lichtten hun -bekente-

nis nog nader toe.

n e ad v.o e a a a tog e n e I" a'a I M r. Ma s-
sink, vroeg ,bev·es·tiging van het
v on nis ook wat de st raf m a a t
betreft •.

p.
Mr. P u II es was van meening, dat bij de- rl

zen brand geen gevaar te duchten was voor een
naburig dennebosch. Verdachte is voor den aan- cl
drang vim de Van Galen's gezwicht. Dezen wa-
ren er op uit om voor vergoeding van f 40~f 50 "
brand te stichten. Verdachte behoort niet tot t
het Ossche milieu, hij verkeert in moeilijke ge-
zinsomstandigheden. Pleiter beval het reclas-
seeringsrapport aan en vroeg. clementie.

Uitspraak 6 April a.s,

Bekentenissen.

INBRAAK TE OSS.

De 39-jarige A. H. de L. te Oss was door
de rechtbank tot een jaar en 6 maanden gevan-
genis~traf veroordeeld omdat hij op of omstreeks
7 Mel 1933 te Oss te ,zamen en in vereentging
met P. J. de Bie, A. J. Hendriks en L. Vos, in' de
woning van N. W..M. de Louween geldsbedrag
van ruim f 300 had gestolen, na zich den toe-
gang tot die' woning te hebben verschaft door
over een poort te klimmen en een deur open te
breken: De brandkast werd open gebroken.
Verdachte die bekende, vroeg een voorwaar-

delijke straf.
Hij was met de anderen meegegaan- en hem

werd verzocht buiten op hem te wachten. Ze-
ventig gulden van den buit heeft hij aange-
nomen.
Raadsheer mr, Van d er Vee n: waarom gaf

men u dat geld, als u niets gedaan hebt?
Ver d ach te: Omdat ik arm was. .
Getuige A. Hen d rik s deelde mee, .dat niet

aan. de L. was gezegd, dat hij op den uitkijk
moest gaan staan. Hem was geen geld beloofd:
maar wel W;lS hij van .den inbraak· op d~
hoogte. Getuige deed nog. mededeelingen over
den inbraak, 'waarbij Peer de Bie het geld weg- .
nam. .

Op een vraag van den advocaat-generaal zei
getuige, dat het geld zonder meer aan verdachte
is gegeven. er is niet gezegd waarom.

IN;BRAAK BIJ EEN SLAGER.

Mr. M a 8 sin k eischte daarna bevesti-
ging van het vonnis, echter met verhooging
van de straafrnaat tot twee jaar en zes
maanden' gevangenisstraf.

'Wegens dietstal-In vereenigîng met. anderen
gepleegd stand voor--hei Bossche Hof in hooger
beroep terecht de 35-jarige Ossche arbeider M.
J. den Brok, een man van- beruchte reputatie.
Hij was door de Rechtbank voor dit feit tot een
jaar en zes maanden .gevangenisstraf veroor-
deeld. .

Met ·den 33~jarigen arbeider ,J.' J. -Bevers
had hij in den nacht van 20 op' 21 Januari 1934
ingebroken bij den slager, P~ J: Janssen te Oss.
Zij braken een deur. open en sneden een ruit
uit en haalden binnen alles overhoop. Een groote
hoeveelheid ham, varkensrug, spek en worst en
eenig, geld werd gestolen. ., .

De bekentenis, die· verdachte bij de .politie
had afgelegd, trok hij voor .de Rechtbank in •.

Hij zei in hooger beroep gegaan te zijn, om-
dat hij onschuldig is .. Hij. ontkende voorts
vroeger schuld te hebben' toegegeven.

Inspecteur' Va ti K e-m pe n legde bezwa-
rende verklaringen omtrent verdachte af, die
meermalen van diefstajwas verdacht., Aan- de
politie. had ·ver.dadÜe .gesegd, .dat .hij meende
te. hebben ingebroken, maar dat- hij .:dronken
was geweest. .
.De Ossche agent van politie J. L e.en h u i s

verklaarde Dij verdachte die dronken was den
volgenden morgen .een partij vleesch in be-
slag te' hebben: genomen. .'. .. .

Wegens .plotselinge verhinderîng van· den
gedetineerden getuige Be vers werd deze
'zaàk tot ·gîsterenmiddag· 3.15 uur uitgesteld.

Hij verklaarde toen, dat h~; met verdachte
bij den slager-op den Heuvel had Ingebroken.
Zij. stalen wat :vleeseh en : een: paar losse
centen. . ..., .

De.president: ·Het was nog al. wat,
veertig worsten, drte ofvier hammen, twee- zij-
den spek.

Van het uitsnijden ,van een ruit weet g e-
t-u i geniets, weI ~as verdachte over -een-poort
geklommen. Getuige had zoo vee! gedronken,
dat hij ziek was.' Zelf is h'ij veroordeeld tot
een jaar en drie maanden gevangenisstraf in
welk vonnis hij' had berust.' - ,? .:

Mr. 't Ho 0 f t achtte de opgelegde straf
te .hoog wegens het geringe aandeel van ver-
dachte. , ..

Pleiter verzocht bevestiging van het vonnis,
ook. wat de strafmaat betreft.

Uitspraak op Maandag 6 April.

UITLOKKING
VAN BRANDSTICHTING.•

J. de ·V., arbeider te Oss, was door de recht-
bank veroordeeld tot twee jaar gevangenis-
straf, omdat, terwijl op of omstreeks 12 Mei 1932
te 08.S J. J, van Galen, H. C. van Galen en M. van
Orsouw, om.zich of een ander ten nadeele van
den verzekeraar wederrechtelijk. te bevoordee-
len, opzettelijk brand hebben gesticht in ver-
dach~e's woning e~ in, zijn verzekerden inboe-
d~l dl!,:r woning, hij, verdachte, korttevoren dit
misdrijf, door aan deze daders daarvoor 50 gul-
den te beloven, opzettelijk had uitgelokt. .
.Y e r d ach t e bleef bekennen, maar zei,· dat

'hij geen brandhare stoffen had klaar gezet. Van
Galen was blJ hem gekomen met het voorstel
toen verdachte dronken was, Verdachte heeft
Van Galen toen meegedeeld, dat hij den volgen-
den dag n~ar ~en gouden bruiloft zou gaan. In
zun afwezigheid is .de brand gesticht. De meu-
bels behoorden allen aan verdachte.

Als eenige getuige werd K 0 0 s j e van G a-
1e n gehoord. Hij wist niets van een' bruiloft
af; maar hij had .wel de afspraak gemaakt. Zijn
broer is alleen meegegaan om te zien or er iets
van zijn gading was, dat anders zou verbran-
den. ...

11111

E

De advocaat-generaal, Mr. Mas sin k, acht-
te een zwaardere straf noodig en eischte
v i e r- j a r eng e van gen iss tra £ en
overigens bevestiging van het vonnis.

Mr. Va n Dij k (Eindhoven) refereerde' zich
wat de bewijsvoering aangaat aan het oordeel
van het Hof. Verdachte is een neef van de
andere den Brok's, maar hij staat veel gunsti-
ger bekend. Men weet enkel dit feil van hem
den laatsten tijd. Voor weerspannigheid en
dergelijke feiten is hij in 1917, 1919 en 1922
veroordeeld, maar niet wegens vermogensde-
licten. Als fietsen dieven voor acht maan-
den worden veroordeeld, dan is een straf van
anderhalf jaar voor menschen die in dron-
kenschap handelden en voor een waarde van
f 80-f 85 stalen, wel wat veel.

Pleiter vroeg, of het Hof niet in overweging
kan nemen, verdachte voor den tijd van zijn
voorarrest, zeven maanden, te veroordeelen.

Arrest op 6 April a.s,
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Maas Waalen
ding nog menigen ouderlingen wedstrijd mogen
spelen.

Hierna volgde een langdurig hartelijk applaus
en aldus behoorde oak deze wedstrijd weer tot
het verleden.

INGEZONDEN STUKKEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie,J.

Aan de Algemeene Nederlandsche Onderlinge
Hagelverzekering Maatschappij.
Met belangstelling nam ik kennis van uw ar-

tikel opgenomen in "De Stad O$S" van 31 Maart
jol.

In plaats van aan mijn verzoek te voldoen
door' de gevraagde cijfers uwer rekening in "De
Stad Oss" te publiceeren, gaat U zich beroe-
pen op de rechtvaardigheidszin van de Katho-
lieken vereenigingen tegenover elkaar?

Waarom het Katholicisme in deze zuivere za-
kelijke kwestie er bij gehaald?
Moet dat dienen als vlag om de lading te dek-lken? Laat ons toch de zaak zuiver stellen.

De vergelijking tusschen uw verslag en dat
van de Hagelverzekering van den boerenbond is
volgens uw schrijven niet begrijpelijk voor de
landbouwers en evenmin voor den heer van
Dinther,"
Dat lijkt mij toch wel een wat te goeclkoope

methode om U van de kwestie los te maken.
Niet iedereen zal de vergelijkingen als voren

bedoeld naar hun juiste waarde kunnen be-
oordeelen, doch wees er van verzekerd mijne
Heeren, dat indien '.1 het bedrag der premie
en de reserve op 1 Januari 1936 van uwe ver-
zekering en die van de Hagelverzekering van
den N.C.B. naast elkaar plaatst, de landbou-
wers uit Oss weinig moeite zullen hebben om
uit te maken welke van deze twee verschijn-
selen hun de meeste waarborgen bieden kun-
nen bij hagelschade. . ,

Bij mij is geen andere bedoeling aanwezig
geweest dan op de vergadering van den Boe-
renbond te Oss, de leden daar eens op te wij-
zen.
Dankend voor de opname

Hoogachtend,
J. M. VAN DINTHER.

Oss, 2 April 1936.

De Ossche strafzaken
hooger beroep

•In

Wegens brandstichting in het paviljoen van
het Sportpark in Oss stond terecht de 44-jarige
Ossche.arbetder N. H. Schuijers, die reeds negen

, , . . , . 'vonnissen had ondergaan en door de Recht-
HetHof deed uitspraak In de zaak legen d~n bank tot een jaar en zes maanden gevangenis-

25-1arlgen Iandhoawer F. N. van de. W., die stra~ was veroordeeld. Debrand woedde begin

[
1:e;reoht ;stuntt-wag~ns.den r-oofover-....alln de WO~ JuH 1933 en was door veräachte en A. Hen-
mng va~, den 72~JarlgJen C. van der Burgt t~ driks (dikke Toon de Soep) aangestoken, nadat
V~ghel, gepleegd ~n den nacht van 6 op 7 Mel de brandbare stoffen, houtwol, papier en: spirt-
1933. Voor dit felt werd Frans de Brommort tus, door den directeur van de wielerbaan J. F.
door de Rechtbank tot VIer Jaar gevangemsstraf A. V. waren klaar gezet.
veroordeeld. .. . Deze V. (bijgenaamd Jan Bo1) die 40 ,iaar.

D~ advocaat-generaalLij het Hof €lschte be- oud is en thans koopman, was wegens uitlok-
vest~~mg van het vonms.. king van de brandstichting tot twee jaar ge-

I!IIJ werd thans, door het Hof veroordeeld tot vangerrisstraf veroordeeld. HU was vroeger een
5 Jaar gevangemsstraf met aftrek van voor- Iatsoenliik. mensch, maar door zijn beroep kwam
arrest. hij veel in café's en aldus met ongure elernen-

ten in aanraking. Hij had een strop aan het
paviljoen, daar dit te ver van de wielerbaan
was gelegen en daarom had hij aan Hendriks
opdracht gegeven brand te stichten. Nu moest
hij zich in hooger beroep verantwoorden.
Het eerste stond verdachte V. terecht, die den

president antwoordde, dat de straf hem te zwaar
was.
Daarna werd inspecteur v. K c m pen ge-

hoord, die verklaringen aflegde omtrent. den
brand' en daarna over het verleden van den
verdachte, die zich vergooid heeft, nadat hij
vroeger goed bekend heeft gestaan.

Ook de agent van politie Ten We s te 11 e 11 d
legde verklaringen omtrent den brand af. Er
was een groote vonkenregen en in het bijzon.
der liep een tribune gevaar, die zoo was verhit,
dat bij het nathouden de damp er af sloeg. Op
ongeveer 50 meter afstand stonden huizen.

Mr. E. van Z i n n i c q B erg 111 ann zei, dat
bij de heerschende wind er geen gevaar
voor heidebrand was, Het blijkt uit het rapport
van het Meteriologisch Instituut te De Bilt. In
het proces-verbaal van den brand is ook niets
tr vinden van gevaar voor de omgeving.
Getuige A. Hen d rik s deed mededeelingen

omtrent de afspraak met Verhoeven, die zei al-
les klaar te zullen zetten voor den brand. Na
loven en bieden kreeg getuige f 50 voor de
bran ds tichti ng.
Toen getuige in het paviljoen kwam vond hij

houtwol nar-ie r en twee Ilesschen spiritus. On-
middellijk sloeg de brand uit, nadat Schuyers
el' getuige hun werk hadden verricht. Eerst
ging getuige weg maar later kwam hi] op het
terrein van dell brand terug. Van de f 50 heeft
getuige de helft aan V. gegeven.

Vervolgens werd Sc h u ij ers als getuige ge-
hoord. Hij zei dien lijd in dienst te zijn ge-
weest bij V. Deze sprak met hem over de strop
die hij aan het paviljoen had, hij wilde wel,
dat het afbrandde. Getuige beeft er mel Hen-
driks over gesproken en gezegd, Qat er wel wat
te verdienen was. Hendriks ging naar V. en la-
ter weer bij getuige aan wie hij de afspraak
meedeelde.
In het paviljoen hecft getuige brandbare

stoffen gevonden waaronder één flesch spiri-
tus. Getuige heeft nog een koolzuurcylinder
opengezet, omdat het gevaarlijk was, dat die
zou springen.

De landbouwer v an Din the r was getui-
ge à décharge. Hij was bij den brand aanwezig
geweest als .opsichter van het sportpark. Al-
leen de tribune kwam in aanmerking voor
brandgevaar.
De president had ook vragen te stellen aan

den gasmeester Jail sen, die de blussching
mede had geleid.
Daarna werd de verdachte gehoord die mee-

deelde, dat het paviljoen en de inboedel zijn
eigendom waren en door hem verzekerd.
De afspraak met Hendriks gaf hij toe, maar

hij had niets klaar gezet en de spiritus was

Verhooglng van straffen en eischen,

DE ZAAK TEGEN
DEN ASSURADEUR SNABEL.

Veertien dagen geleden stond in hooger be-
roep terecht de 43-jarige assuradeur A. Snabel
uit Nijmegen, die door de Rechtbank tot vijf
jaren gevangenisstraf was veroordeeld wegens
medeplichtigheid aan den in Mei 1933 gepleegd-
den inbraak in het gemeentehuis te Gassel en

I den inbraak bi] G. van Huiseling te Langen-
boom in Januari 1934 gepleegd, voor welke bei-
de misdrijven hij inlichtingen had verstrekt.
Tevens was hij veroordeeld wegens heling,
In hooger beroep eischte de advocaat-gene-

raal zeven jaar gevangenisstraf.
Hij werd door het Gerechtshof thans veroor-

deeld tot 6 jaar gev, straf met aftrek van voor-
arrest.

ROOFOVERVAL TE VEGHEL.

ROOFOVERVAL TE OSS.
Er wordt begonnen aan de behandeling der

zaak tegen den 39-jarigen schilder W. A. 8.,
den 31-jarigen landbouwer F. de R. en den 26-
jarigen arbeider J. M. den B.

r
Hun is ten laste gelegd dat zij op 2 November

193(} te Oss (Zevenbergen) tezamen en in ver-
eerriging met een' of. meer anderen in de woning
van den thans 37-jarigen koopman Johannes
Kuyper's hebben we'ggenomen een gelsbedrag
van ongeveer duizend gulden aan Kuyper's toe-
hoorende. ,

Verdachten hebben zich tot die woning toe-
gang verschaft door een gesloten deur open te
breken en den diefstal doen voorafgaan, verge-
zeld gaan en volgen door geweld tegen de echt-
genoote van Kuypers, bestaande in het haar
krachtdadig vastgrijpen en vasthouden en een
handschoen in den mond stopen en baar
voortduwen .en medesleuren, gepleegd met het
oogmerk om dien diefstal voor te bereiden en
gemakkelijk te maken en om hij betrapping op
heeterdaap aan zich en hun deelgenooten de
vlucht mogelijk te maken en het bezit van het
gestolene te verzekeren.

Toen Kuyper's des morgens om 5 uur even
naar de kerk was gegaan, hebben de gemasker-
de verdachten, b~j wie Toon de Soep ook W'iS,
de deur ingetrapt. Deze greep de vrouw bij de'
keel en zei: "Je geld, anders ga je er aan." Den
B. doorzocht het huis en vond het geld in de
bedstee.

Na den overval vond rijksveldwachter Wens
uit Heesch met zijn politiehond een spoor, dat
naar de woning van De R. leidde.

Nadat de advocaat-generaal de dagvaarding
had voorglezen vroeg de president aan de ver-
dachten Bloemers en dien Brok waarom zij
appèl tegen het vonnis hadden aangeteekend.

Beiden verklaarden dat zij de straf te zwaar
vonden.
Pre sid ent: U bent beiden al meerdere

malen veroordeeld is niet?
Door de verdachten werd dit bevestigd.
Als getuige werd nu gehoord wachtmeester

C hr. d e G ier uit Oss die een en ander ver-
telde over het onderzoek dat door hem op 3
November was ingesteld.
De verdachten zijn door de achterdeur de

woning binnengedrongen.
De' verdachte Blo e mer s werd thans door

den President ondervraagd.
B. ontkende de vrouw te hebben vastgegre-

pen. In de slaapkamer heeft de vrouw uit eigen
beweging hem wat geld gegeven. De rest van
het geld is door den Brok in de voorkamer ge-
vonden.

De verdachten de Reuver en den Brok bleven
bij hun vroeger afgelegde bekentenis volhar-
den.

De advocaat-generaal, mr, 1\1 ass ink
meende dat het vonnis moest worden beves-
tigd. Hier is weer een geval, dat met drie of
vier man een overval werd gepleegd toen de
kans schoon was. Reeds van tevoren wer-
den zij ingelicht, dat blijkt hieruit dat er
pas koeien waren verkocht en er geld in
huis was.
Hun optreden is zeer gevaarlijk al blijft

zwaar geweld dikwijls uit. Maar hun han-
delwijze was al schrikaanjagend genoeg.

Requisitoir.

Spreker somde de straflijsten der verdach-
ten op, waarna hij tegen de R. bevestiging
van het vonnis en tegen de anderen verhoc-
ging van de strafmaat eischte, n.l. zeven
jaar gevangenisstraf voor B. en zes jaar
gevangenisstraf voor den B.

De verdedigers mr. De Haes (Eindhoven) voor
B., mr. Van der Meeren (Eindhoven) voor de R.
en mr, Lelyveld (Dinther ) voor den B. bepleit-
ten clementie en wezen el op dat niet bij alles
wat .de advocaat-generaal had aangevoerd al
meer dan genoeg was rekening gehouden bij de
straffen.

DE BRANDSTICHTING IN HET
SPORTPARK.

FOTOHANDEL ETSEN

M.CEULEMANS
is DE VAKKUNDIGE in-
ric:hting voor ontwikkelen
en afdrukken Uwer foto.
opnamen. Toestellen, Rol-

MOD ERN E films, alle benoodigdheden

FOTOLIJSTEN



OSSCHE ZAKEN IN HOOGER
BEROEP

Geen vermindering van
straffen.

Het Bossche Hof wees heden arrest in de
zaak van den op 2 November 1930 te Zeven-
bergen gepleegden overval in de woning van
J. Kuipers. Een 39-jarig schilder en een
26-jarig arbeider waren ieder tot vijf jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Een 31-jarig
landbouwer kreeg drie jaar gevangenisstraf.
In hooger beroep eischte de advocaat-gene-
raal tegen den schilder zeven jaar, tegen den
arbeider zes jaar en tegen den landbouwer
drie. jaar gevangenisstraf. .Het Hof veroor-
deelde de beide eerstgenoemden ieder. tot zes
jli,ar en laatstgenoemde tot drie. jaar gevan-
genisstraf.
De 44-jarige Ossene arbeider N. H. Schuyers,

'(ii¢ door de rechtbank tot een jaar en zes
maanden gevangenisstraf was veroordeeld,
terzake van de brandstichting in het sport-
park te Oss in Juli 1933, werd overeenkomstig
den eisch tot twee jaar gevangenisstraf ver-
oordeeld. De 40-jarige gewezen dlÏrecteur
van de Ossche wielerbaan, J. Fr. Verhoeven,
kreeg wegens uitlokking van die brandstlch-
.ting twee jaar en zes maanden gevangenis-
straf. Hij was door de rechtbank tot twee
jaar veroordeeld én de advocaat-generaal had
drie jaar tegen hem geëischt.

De 47-jarige koopman J. Timmers uit
Heesch, die in eerste instantie wegens oplich-
ting van een verzekeringmaatschappij én val-
sche aangifte Van een inbraak was veroordeeld
tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf.
kreeg nu dezelfde straf. De eisch was beves-
tiging van het vonnis.

De advocaat-generaal had in hooger beroep
drie jaar en zes maanden gevangenisstraf ge-
eischt tegen den 32-jarigen J. W. Lagarde,
dien de rechtbank tot twee jaar gevangenis-
straf had veroordeeld. Het gerecl;!.tshof legde
hem twee jaar en zes maanden gevangenis-
straf op.

Bij aile straffen werd voorloopig arrest in
mindering gebracht.

EENIGE NIEUWE ZAKEN.

. Het Gerechtshof. te 's-Hertogenbosch heeft
voortgezet de behandeling van eentge Ossche
strafzaken in hooger beroep. Terecht stonden
de landbouwer A. J. Hendriks (Toon de Soep)

\.en de voerman L. Vos (Bijs de Sijp) uit Oss,
ieder door de rechtbank tot tien jaar gevan-
genisstraf veroordeeld, wegens inbraken te

Langenboom en Reutum en <len,overval, te
Loon-op-zand.

Nadat de verdachten hun bekentenis hadden
herhaald, eischte de advocaat-generaàl mr,
Massink bevestiging van het vonnis van de
rechtbank. "

Joh<anna Maria van Ballegooy-V08SeIlIbe.rg.
(Hanneke van Martekus), die te Oss een
..stille kroeg'" hield, was door de rechtbank
wegens het koopen, ruilen en verbergen van \
in 1935 gestolen goederen, tot vijf jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld. In hooger beroep
bleef zij ontkennen en de verklaringen van
wachtmeester De Gier en inspecteur Van
Kempen bestrijden. Het O.M. eïschte beves-
tiging van het vonnis der rechtbank. De ver-
dediger mr. Zin1licq Bergmann was van OQr-
deel, dat de rechtbank verdachte niet soeseer
had gestraft wegens heling, dM weil omdat

1
zij de Ossche jeugd zedelij.k had bedorven.
Hierna werd behandeld de strafzaak tegen

de Ossche arbeiders F. van Berne en P. van
Galen, die in het najaar van 1933 t~en
met P. van Geenen hádden ingebroken in de
WoDing van Ti:mmermans te Oss, waar een
geldkiistje met ! 400 werd ontvreemd. Van
Berne was voor dit feit door de rechtbank
tot twee jfl4l' gevangenisstraf veroordeeld en
Van Galen tot drie jaar.

De advocaat-generaal eischte VÇIOr .Van
Berne bevestiging van dit vonnis en voor Van
Galen verhoOlfÏDg van de straf tot drie jaar
en zes maanden. . ,



Requ isitoNogmaals de Ossche strafzaken.

Mr. Dub 0 i shad, ,n,aar hij opmerkte,
onmiddellijk dezen, verdachte juist beoor-
deeld. Hij heeft een ergerlijk feit gepleegd
en een dubbel leven gereid: ovëï':aäg ~-\:Jas
hij een nette meneer.. maar '5 avonds' ging
hij met mooie heeren er tusschen ,uit.,,~,

Hij is absoluut een simulant en spr. heeft
, dat direct beweerd. Tom -hij veergeleidJ-.~--~"A"~~~~"'~IIi!~~~~!M~tn~ft:~~r:.r:iqW" sfëtd'e'111J ZIC 1 al 'iöö äan. - - ~ - ,.

Het ,gepleegde feit is zoo ernstig, dat de
gcëischte str'af ~QJgens spr. t~ Jaag is. Op
brandstichting staat een maximum gevan-
genisstraf van vijftien jaar. En deze ver-
dachte beeft er, niet voor teruggeschrikt el'
mcnschenlevans aan te -wagen en .zich van
de grootste boeven te, bedienen. ,Hij.is een
gevaar voor de maatschappij. Spr. eischte
tegen verdachte negen jaar gevangenisstraf,Opnieuw !noest terecht staan de 51-jarige ho-

telhouder. uitVeghel .J. F. B., wegen uitlokking
van brandstichting in ,zijn bakkerf inet schuur Ver d a c 11t e: Ik ben onschuldig.
te Megen, gepleegd -irr den nacht van 7 op 8 0 f f i c ier: Om aan de verzekeringsgelden
Juni 1933, waarbij levensgevaar te'duchten was te komen, heb je je huis jn brand laten steken
v?or .G. van den Broek en J. van de Rijt, die door bandieten uit Oss. Je kinderen heb je met
zich In dat huis bevonden, en gemeen gevaar, .ecn auto laten halen, zoo slim was je wel, maar
voor de in de nabijheid staande gebouwen ont- van je personeel trok je je niets aan.
stond. 'Ver d ach te: Allemaal kwats.

Op 9.J uni liep de verzekering van het 11Uî~'af 0 f f i c ier: Als Gerritje de Bie nog maar
en verdachte kon geen nieuwe sluiten. Hij leefde, die zou nog wel meer kunnen vertellen.
sprak toen met Gerr'it :dé Bie af, dat deze voor Maar die is door een van je trawanten ver-
de brandstichting zou zorgen tegen een heloo- moord. Die moest worden opgeruimd want Iiij
ning van honder-d gulden. Gerrtt de Bie, ' die werd gevaarlijk. ' ','
enkele maanden later door zijn neef Piet werd V e.r d ~ c ~1te: Foei, mijnheer de officier, dat
vermoord, was bij verdachte in drenst geweest. mag Je met zeggen.
Hij beloofde aan Piet de Bic vijfentwintig gul- Pre sid e R -1: Verdachte wenscht U nog dat
<len, als deze hem zou helpen.. , we getuigen houren in deze zaak? "

Daags voordat het plan zou worden uitge- Ver da c h t e: Ja zeker, :want dan zal mijn
vocr d, liet verdachte, zijn kinderen ,uit, de onschuld wel bewezen worden.
woning naari Veghel brengen, omdat hij in P .
Veghel ernstig ziek zou .Iiggen. ])okter Duter- . res 1den t: De vorige maal waren deze 'ge-
100 te Veghel, heeft echter geen ziekte, kunnen tuigen tegen je. ", , ,
constateeren. De bakkersknecht en .de dierist- Ver d ach t e: Ze waren .hewerkt om ie lie-
bode bleven echter in de bedreigde woning gen. Niemand weet iets 'van' mij te zeggen. Ik
achter. Zij werden des nachts, wakker, de heb altijd goed geleefd.' " ,
dienstbod~ Maria van der Rijt doordat zij g(.' Pre s i ct e n t ; Dat moet je dan allemaal maar
stommel ill huis hoorde, waarbij zij hoorde zeg- eens fijn op' schrift stellen, 'wanneer de zaak
gen: "Ze slapen nog, steek den boel maar aan:' in hooger beroep komt voor het Hof. En hier-
En de knccht Gerrit van den Broek ontwaakte mede is de zaak af.
door het geroep: brand. -Zij konden nog over- Ver d ach te: Worden er dan geen getuigen
haast vluchten. Het huis, dat aan twee kanten gehoord? , , ' " ,
was gaan branden, werd geheel-verwoest. Pre sid en t: Neen, die zjjn de vorige maal

A<1nden wachtmeester dermarechaussee Chr. al gehoord.
de Gier had venlachte alles bekend, .rnaar bij .de Ver d ach te: Een mooie boel hier. '
bchairdeling der zaak voor de Rechtbank op DOOr een marechaussée werd B. hierna weer
24 October j.l. heri-iep hij deze bekentenis, die naar zijn cel feruggeleid, '
<lOOI'de marechaussees welke hem mishandeld, Uitspraak over 14 dagen.
zouden hebben, was afgedwongen. Op de te-
rechtzitting; waar verdachte zich eigenaardig
gedroeg, eischte het O. M, tegen hem vijf jaren
gevangenisstraf met, artrek van voorarrest. Bij
vonnis van 7 November 1935 stelde de Recht-
bank de stukken weel; in handen. van den
rechter-commissaris om een onderzoek te doen
instellen naar de geestvermogens van verdachte.
Dit onderzoek geschiedde door de psychiaters
clr. J. Casparie te 's-Hcrtogenbosch en G. E. B.
Janssens te Vught, die verdachte toerekenbaar
verklaarden.

UITGESTELDE ZAKEN OPNIEUW
IN BEHANDELING.

De Boissche rechtbank behandelde Woensdag
in eerste instantie nog enkele uitgestelde Ossche
strafzaken.

Roofoverval te Heesch.

De Hechtbank nam opnieuw in behandeling
de zaak tegen den 2iJ-jarigen Ossehen arbeider
H. C. v, Galen, nit anderen hoofde te 's-Gravcn-
hage gedetineerd, die gedagvaard was wegens
<len roofoverval met den 58-jarigen M. van
Riekenvoort en den 26-jarigen J. M. den Brok
in den nacht van 24 op 25 December 1933 in de
woning van den landbouwer H. W. Chr istiaans
te Heesch gepleegd.

Van Riekevoort was wegens dit feit tot vijf
[aren en den Brok tot twee jaren gevangenis,
straf veroordeeld, Bij ditzelfde vonnis, op 12
December 1935 gewezen, was van Galen, die
lijdend aan psychische stoornissen verstek had
Iaten gaan, veroordeeld tot vier jaren gevange-
nisstraf. Hij kwam in verzet, waarna de Recht-
bank bij vonnis van 21 Januari j.l. een onder-
zoek naar de' geestvermogens vari verdachte
gelastte. Dit, onderzoek geschiedde door den
psychiater ,T. Scholfens te 's-Gravenhage, die
hem verminderd toerekenbaar verklaarde.'

Terwijl van Galen op den uitkijk stond, bra-
ken de anderen des nachts om 2 uur bij Chris-
Iiaans in. Zi] klommen door een raam naar bin-
nen en overvielen den man, die te bed lag en
zich hevig tegen de gemaskerde roover ver-
zette. Hij werd echter vastgegrepen geslagen
en vastgebonden, Een hunner stak Cbristiaaus
met een: mes in de hand. Toen de man overmees-
tere! was, werd het huis overhoop gehaald en
naar geld gezocht. Een bedrag van' ongeveer
honderdtien gulden was de buit, waarvan van
Galen drie en twintig gulden kreeg. '
Aan hem was subsidiair medeplichtigheid ten

laste gelegd. '
Deze 'van Galen behoorde ook tot de eigenlijke

Ossche bende, hij is vroeger meermalen van
diefstal verdacht· geweest, doch er was toen
geen bewijs tegen- hem te krijgen.

Bij de behandeling der zaak op 7 Januari zei
hij zich niels van het gebeurde te herinneren

Als getuige deskundige werd nu door de
Rechtbank gehoord dr . .J. Sc h o l ten s, arts
aan de bijzondere strafgevangenis te 's-Graven-
hage. -In zij:n_rappört heeft de deskundige den
verdachte verminderd toerekenbaar verklaard.
Van het misdrijf herinnert hi] Zich niets, naar
hij zegt. ,

De pre si d e 11 t: al is hij verminderd toe-
rekenbaar, toerekenhaar is hij?

Getuige bevestigde' dat.
Requisitoir:

De officier van [ustitie mr. J. Dub 0 i s
merkte op" dat., verdachte tot op' zekere
hoogte slechts psychopaath Is. De psychia-
ter kwam tot de conclusie; dat als' den ver-
dachte straf zon worden opgelegd, deze zou
moeten ondergäau worden in de bijzondere
strafgevangeniste 's-Gravenhage.
Spr. besprak de nitvocrîge straflijst van _"

den verdachte en eischte daarna v ij f j a-
ren g e v a 11 g en iss t r af.

De ver d ach t e bracht. tegen ; J,e~tramng "
bezwaren in, maar werd krachtig van antwoord
gediend doOJ~mr. Dubois, "

DE MEGENSCHE BAKKER
'SIMULEERT.'

Negen jaar tegen hem geéischt:

De verdediging weer geweigerd.

Als verdediger was weer aanwezig mr. Hek-
king uit Eindhoven, wicns bijstand de vorige
maal door verdachte geweigerd was.

DOOR EEN AUTOBUS OVERREDEN EN
GEDOOD.

Dinsdagavond heeft te Helmond, een gecom-
pliceerd verkeersongeluk plaats gehad, dat aan
eeu tienjarigen' jongen het leven heeft gekost.
Omstreeks half zeven werd de 15-.ial'ige Hel-
mondenaar J. Hendriks, terwijl hij in het Groe-
newoud een handwagen voortduwde, gepas-
seerd door een luxe aulo, welke bestuurd werd
door den koopman C. D. uit Helmond op het
oogenhlik, flat van den anderen kant een bus
met aanhangwagen naderde. De luxe auto heeft
waarschijnlijk bij het voorbijrijden den hand-
wagen geraakt, tengevolge waarvan de jongen,
die d!'Zl'11 duwde, over den weg werd gcsfin-
gen!. Hel slachtoffer kreeg een der wielen van
de bus ()VI'I" het lichaam en was op slag dood.

Het lijk is per politiebrancard naar het St.
Antoniusaickenhuls te Helmond overgebracht.

Gisteravond, aldus MI', Hek king, is
dachte's vrouw bij hem geweest om zijn
in te roepen.
De ver d ach t e weigerde ook nu zich

den toegevoegden verdediger te laten bijstaan.
"Uit syinpathie voor mijn kinderen, omdat ik
onschuldig ben", zei hij.
Hechter Mr. Sc h r Ö der : Denkt u, dat u het

'daardoor iets beter voor u maak t?

De Officier van justitie ;\1 r. Dub 0 i s dccld
mee, dat verdachten van meening warcn, d

ver- de diefstal geoorloofd was, omdat het vleesc
toch was verzekerd: Van den eersten. rlief'sthulp
moet van Berne worden vrijgesproken. Ilcyn

door del'S niet. 'Vat betreft het {en tweede trio Iast
gelegde is van Berne in elk geval scuuldi]
aan heling,
Beide verdachten komen maar ecumaal voo

in het speciale register van Ossche zaken.
Wegen diefstal meermalen gepleegd cischtd

spr. tegen Reynders drie [ a.a r ge-
van gen iss tra f met aftrek van vuorarr-cst
en tegen van Bei- new e geit s h c f Hl g
een j a a I' voo I'w a a r d c Iij k met een
proeftijd van drie jaar. , •

M 1'. de Ha e s (Eindhoven) refereerde zich
voor van Berne aan het oordeel vall de Hecht-
bank. Het primair ten laste gelegde is ook VOOI'
Reynders niet bcwezcn.i.Hct is -in de .rccks van
-Ossche misdrijven een geringcr del iet, waar-
voor de straf van drie jaren te 'hoog is.
Uitspraak over 14 dagcri.

Verdachte simuleert,

Op dit zonderlinge gedrag van B. wees de
president den getuige-deskundige, den psychia-
ter dr. G. Jan s s è n s te Vught, die verklaarde
dat verdachte geen oogcnblik meegewerkt had
aan het psychiatrisch onderzoek. Hij heeft ziel;
erg mal gedragen en het was duidelijk dat hij
simuleerde. Eigenaardig was zijn z.g, geheu-
genverlies, want hij vcrsprak zich bij spontane
uitingen. Dat hij sommige dingen gezegd, had,
trok hij weer terug mot de gemeenste en bru-
taalste leugens. Er is geenenkele reden Om aan
te nemen, dat hij niet toerekeningsvatbaar is.
De pre s i d ent ondervroeg .den deskundige

over wat hij dacht van de z.g. mishándelingen
en de bekentenis bij de marechausee,

Get u i gevertelde dan, dat verdachte her-
haaldelijk gesproken had over dreigingen 'met
een stok door de marechaussee, niet over
slagen. Toen heeft hij vermoedelijk zijn beken-
tenis gedaan OIll zich van zijn gewetenslast te
ontdoen. ' , , ,

Ver d ach te: Mijnheer
klappen en te liegen.

De officier van Justitie

de dokter staat te

Mr. Dubois: De
dokter doorziet jou, al denk Hi nog zoo slim te
zijn. Hij is slimmer en ,~OOl"Zletjouw stomme
leugens.

Ver d ach te: Ik heb den dokter op aUes
an twoord gegeven,
Nu werd als deskundige de zenuwarts dr . .J.

Cas par i e gehoord, die eveneens zijn rape
'port toelichtte. Er was geen reden om psychi-
sche storingen bij B .aan te nemen."

, . '

,V e I' d ach t e bleef bij zijn verklaring, dat
hij onschuldig is.
De pre sid ent: En bij uw bekentenis?
Ver d ach t e zei van het begin af ontkend

te hebben. '
Voor de laatste maal weigerde hij verdediging:

Ik neem nooit een advocaat, al moet ik de kast
in.

Negen jaar geëischt.

Inbraak bij een slager.

Wederom waren gedagvaard de 22-jadge ar-
beider H. A. R. en de,25-jarige metselaar J. A.
van B. uit Oss; aan wie ten Jaste was gelegd,
dat zij in den nacht van 4 op 5 Februari 1934
te Oss haddon ingebroken bij den slager H. J.
Janssen en vleeschwaren haddên gestolen en
H. dit even later had herhaald, waarbii van
Berrie deze laatste partij vleesch uit winstbejag
vervoerde en verborg. Beide verdachten waren
toen nogal dronken.

Wegens onvolledigheid van het vooronder-
zoek werd bij de behandeling op 21 October j.L
deze zaak voor nader onderzoek uitgesteld.
Als eerste getuige werd gehoord inspecteur

'Van K em pen 'te Oss, die' over de inbraak
inlichtingen gaf. Ook Dotje (Th.) van Berne
was er bij betrokken evenals een zekere W.
Getuige 'H. ::J a n sse n deelde mee, wat er

zooal was gestolen. Het was een partij hamuren
en ongeveer 500 pond spek, eigendom van Scha-
kenraad en van getuige. Zijn vrouw had's mor-
gens de nbraak gemerkt.

De volgende getuige was Th. (Dotje) van
,B ern e, broer van, een der verdachten, die
verklaarde met \V. den eersten keer de ham-
men te hebben ,veg genomén, die zij bij de
schuur aan de anderen, doorgaven. Bij 'V. zijn
de hamrnen door de politie gevonden.
Na den eersten diefstal zijn zij terug gegaan

en met vieren zjjn z~i -uet den buit naar het
huis van getuige's broer gegaan.

Inspecteur Van K e m pen gaf vrij gun-
stige inlichtingen over' verdachte van Berne,
die werk heeft en met wien een voorwaarde-
lijke 'veroordculing te probeoren zou zijn.
Reynders staat mlnder goed bekend.



Stadsnieuws. een dubbel leven. Door den dag speelde I
hij den braven Hendrik en trok 's avonds
naar de gasten van de Ossche onder,
wereld €-n nam dan een andere vrouw
mee dan de zijne. Hij is een' simulant,
een kunstenmaker, een huichelaar.
Hij heeft zich niet ontzien zich te

verbinden met de grootste boeven om
den brand te doen stichten.
Hij was slim genoeg zijn kinderen uit

den brand te redden, maar zijn perso-
neel kon hem niets schelen, al zouden
die menschen levend zijn verbrand.
De wet stelt een hooge sU.>fvoor zulke

zware misdrij ven!
De officier eischte 9 j a a r ge v a n-

gen is str af.
Ver d ach t e begon hIerna van

alles te bazelen en te beweren en sloeg
wat flauwe praat uit waar het publiek
zich vroolijk over maakte. .
, Je moet het dan allemaal eens maal
in elkaar zetten als je soms voor het
gerechtshof in hooger beroep komt,
zeide hem de pre sid ent. We zitten
hier niet in een gekkenhuis.

Een diefstal te Oss.
Voor de rechtbank werd de behande-

ling voortgezet der strafzaak tegen H. A.
Reinders, 22 jaar, arbeider te Oss en J.
A. van Berne, 25 jaar, metselaar te Oss,
beiden gedetineerd.
Deze zaak diende voor de rechtbank

op 21 October 1935, doch moest toen
worden uitgesteld voor nader onderzoek.
Aan verdachten wordt ten laste gelegd,

dat zij in den nacht van 4 op 5 Februari
1934 te Oss op het besloten erf van H. J.
Janssen hebben ontvreemd spek, ham,
worst en vleesch. Verdachten wisten die
vleeschwaren te bereiken door over een I
ijzeren afrastering te klimmen.
Voorts; dat verdachten in denzelfden I

nacht onder gelijke omstandigheden
vleeschwarsn van voormelde plaats heb-
ben weggevoerd en verborgen.
Rei n del's zeide dien avond veel ge-

dronken te hebben. Dotje van Berne
had de hammen weggenomen. Toen ze
den tweeden keer teruggingen waren ze
met vieren.
Als getuige werd gehoord ins p e c-

t e u r Van K e m pen, uit Oss.
De benadeelde slager H. Janssen miste

500 pond spek en vleesch, door de die-
ven in den nacht ontvreemd. I
Getuige Th. van Be r n e, 33 jaar!

gedetineerd, een broer van een der ver- "
dachten is ook van de partij geweest. Hij
verhaalde omstandig hoe het misdrijf in I
zijn geheel werd ten einde gebracht.
Inspecteur Van K e m pen meende, '

dat er van verdachte J. A. van Berne nog "
wel wat goeds zou te maken zijn onder
voorwaardelijke veroordeelmg. Verdachte
heeft ook werk als hij vrij is. Hij staat II
niet zoo ongunstig bekend.
De 0 f f i c ier wijst er op dat ver; I

dachten er een eigenaardige opvatting i
op na houden. De 'slager was in de ver;
zekering, daarom meenden verdachten
dat zo dan wel mochten stelen. De
slager ha(~ er dan toch geen schade aan.
Hoe het nu juIst is toegegaan doet er

niet toe. Ze zijn verantwoordelijk voor
de feiten. Verdachten komen echter
slechts eenmaal bij de Ossche zaken
voor. Spr. komt tot de conclusie dat
tegen Reinders diefstal meermalen
gepleegd bewezen is. De eisch luidde
3 j a a r g e van gen iss tra f met
aftrek van voorarrest.
Ten aanzien van Van Berne oordeelt

de officier dat v. B. schuldig is aan
heling en eischte, terwijl spr. het oordeel
van inspecteur van Kempen deelen kan,
1 j a ar ge van gen iss tra f voo r w.
De verdediger Mr. d e Ha e s, Eind-

hoven, achtte het bewijs tegen van Berne
niet bewezen. Hij refereerde zich overi-
gens aan het oordeel der rechtbank.
Voor Reinders pleitte de verdediger
clementie.
Uitspraak 23 April a.s.... -

De Ossche zaken.
De roofoverval te Heesch.

Voor de rechtbank stond gister terecht
H. C. v. Galen, 25 jaar, arbeider te Oss,
uit anderen hoofde gedetineerd te
's-Gravenhage, terzake dat zij (medever,
dachten J. M. den Brok en M. van Rieke~
voort) in den nacht van 24 op 25 Dec.
1933 te Heesch te zamen en in vereenL
ging in de woning van H. W. Christiaens
hebben weggenomen omstreeks f 110,
hebbende zij zich den toegang tot die
woning verschaft door inklimming door
een raam en deze diefstal doen vooraf,
gaan, van geweld tegen Christiaens door
hem krachtdadig vast te grijpen en vast
te houden, slaan en vast te binden, ge-
pleegd met het oogmerk om dezen dief-
stal gemakkelijk te maken.
Van Galen werd te dezer zake veroor-

deeld tot 4 jaar gevangenisstraf bij ver;
stek. Hij kwam tegen dit vonnis in verzet
waarna de rechtbank de stukken stelde
in handen van den rechter-commissaris
in strafzaken om een onderzoek te doen
instellen naar de geestvermogens van
verdachte.
Dit onderzoek geschiedde door den

psychiater J. Scholtens te 's.Gravenhage
die verdachte in mindere mate toereken,
baar verklaarde.
Dr. S c hol ten s heeft een zeer

uitvoerig rapport ingediend dat door I
hem voor de rechtbank werd toegelicht.
Aanvankelijk heeft ver da c h t e be-
kend. Thans weet hij van niets. Ver-
dachte is wel toerekenbaar, al is het
dan ook in mindere mate. Dan kan met
de strafbepaling rekening gehouden
worden, merkte de pre sid ent op.
De officier 1\1r. Dub 0 i s wees er op,

dat volgens het gefundeerd uitvoerig
rapport van den deskundige weet ver-
dachte wel wat hij gedaan heeft. Spr.
zal echter rekening houden met de om-
standigheden, waarbij hij er op wijst,
dat verdachte al meermalen veroordeeld
is. De eisch luidde 5 j a ar ge van g e-
n iss tra f. Verdachte komt 16 maal in
het politierapport voor.
Ver d ach te sputterde tegen en

weet van niets. •
Ik heb nog meer tegen je in het vet,

aldus de officier. Ik zal dan je ge-
heugen wel eens opfrisschen.
De verdediging werd in het kort lZe-

voerd door Mr. Bloemarts, "'die
clementie bepleitte.
Uitspraak 23 April a.s.

De brandstichting te Megen.
Voorgeleid werd J. F. Benkers, 51 jaar,

hotelhouder te Veghel, thans gedeti-
neerd, verdacht ter zake dat hij in het
voorjaar 1933 te Megen door een of
meer leden der familie de Bie te Oss
hiervoor een geldebedrag van f 100 te
geven, opzettelijk heeft uitgelokt dat in
den nacht van 7 op 8 Juni 1933 te Me-
gen P: W. de Bie en de later door dezen
vermoorde Gerrit de Bie opzettelijk
brand hebben gesticht in verdachte's
woning met bakkerij en schuur, door
middel van lichtbrandbare stoffen en an-
derszins dit gebouw vlam te doen vatten
waardoor dit geheel is afgebrand, ter-
wijl daardoor levensgevaar te duchten
was voor de ztch in dat huis bevindende
personen, n.l. G. van den Broek en J. M.
van de Rijt en terwijl daarvan gemeen
gevaar te duchten was voor de in de
nabijheid staande woningen en inboe-
dels van anderen.

(Deze zaak diende op 24 October 1935;
toen werd door den Officier van Jus-
titie een gevangenisstraf geëischt van
5 jaar. Bij vonnis van 7 Nov. 1935 stelde
de rechtbank de stukken in handen
van den rechter-commissaris in straf-
zaken- om een onderzoek te doen instel-
len naar de geestvermogens van ver-
dachte door de psychiaters Dr, J. Cas-
parte, Den Bosch en G. J. B. Janssens,
directeur van het Geneeskundig Ge-
sticht "Voorburg" te Vught, die ver-
dachte na onderzoek toerekenbaar heb-
'ben verklaard).

Mr. Hekker is als verdediger toege,
voegd, doch ver d ach t e verlangde in
het belang van zijn gezin geen rechts,
kundigen bijstand. Omdat hij niets ge-
daan heeft.
Getuige Dr. Jan sse n s, psychiater

te Vught, heeft met dr. Casparie een
zeer uitvoerig rapport uitgebraeht,
Getuige bevond dat verdachte geheel
normaal is. Hij heeft geen oogenblik
ernstig aan het onderzoek medegewerkt
en deed zoo mal dat de deskundigen
dachten dat hij simuleerde. Soms ver-
haalde hij normaal, maar als hij dan
begreep zich "Vast te praten dan loog hij
en wilde hij er zich weer uitdraaien. Ten
slotte wist hij maar weinig meer. Hij had
een opgeheven stok van de marechaussée
gezien om hem te slaan. Hij zegt niets
misdaan te hebben, maar hij is een
groote leugenaar die er zoo van af denkt
te komen.
De dokter zat maar een hoop te

klappen, beweerde ver d ach t e.
De dokter doorziet jou en je stomme

leugens heelemaal, aldus de 0 f f i c l e r.
Ve rda c h t e vond "dat 't nie waar

is". .
Getuige Dr. Cas pari e, Den Bosch,

bevestigde het psychiatrisch rapport en
achtte verdachte volkomen toerekenings
vatbaar.
Ver d ach t e opnieuwondervraagd

had weer heel wat praatjes, ontkende
alles en óók dat hij eerder heeft bekend.
Alles is gelogen. Nogmaals weigerde hij
rechtskundigen bijstand "en ging nóg
liever de kast in".
De 0 f f i c 1e r ging de feiten uitvoerig

na en schilderde verdachte als een met

B~f!~.I!.!~~
DAG· EN NACHTDIENST.
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De Ossche zak,en in'hooger beroep
ROOFOVERV AL TE LITH.

STAND DER WERKLOOSHEID.

Pre's ide n t: Inbraak met diefstal en ge-
weldpleging en dan nog een voorwaardelijke
slraf? '

De verdachte T u n II iss e 11 zei in appèl te
zijn gegaan, omdat hij niet gaarne naar Lecu-
war den ging.

De verdachte deR e u ver, die hierna door
den president werd ondcrvr aagrl, verklaarde
dat hij met d.. twee andere ver dachten en
Koosje van Berne had afgesproken om bij van
Grinsven te gaan inbreken.

Eerst wild en ze niet maar Keesje van Berne
dwong hen mee te gaan,

haald uit de broekzak van Van Slccuw eu en
ze daarna overgegeven aan Püffi ug.
Verdachle zou een bedrag van J 10'0 'hebben

ontvangen,De arbeiders J .• T. van Galen en J. A. van den
Akker uit Oss stonden terecht wegens den roof-
overval in den nacht van, 30 op 31 Mei 1932 in
de woning van de gezusters van Eldijk te Lith,
Zij stalen er voorwerpen van' ger-inge waarde
en flO.

Van Galen was in eerste, instantie tot zes en
Van den Akker tut drie [aar gevangenisstraf
veroordeeld.
Nadat, de Advocaat-Generaal de dagvaarding

had voorgelezen deelde bij mede, dat zoowel de
Officier van Justitie als de twee verdachten
appèl tegen het vonnis hadden aangeteekend,

De twee verdachten vroegen een mildere
straï. -

Koos]e van Galen zei, dat hij met Bijs de Sijp
en Toon de Soep en Vall den Akker gegaan wa-
ren naar het café, bewoond. door de gezusters
Van Eldiik na tevoren te hebben afgesproken
dat zjj zouden gaan inbreken.

Verdachte drukte een ruit in, waarna hij met
de Sijp en Toon de Soep naar binnen ging.

Van den Akker bleef op den uitkijk staan.
In de woning kwamen zjj in de slaapkamer

van de twee gezusters, welke door Van Galen in
bedwang werden gehouden.

De verdediger mr.: E. v, Zin ni c q-B cr g- Er werd maar een bedrag van f 10 gevonden,
111 a 11n vond de geêischte straf veel te hoog. alsmede wat sigaren en sigaretten en een pot
Zij staat voor heling terecht en is in -werkeliik- drank.
heid naar zijn vaste overtuiging door de Hecht- De verdachte Van den Akker gaf toe dat hij
bank gestraft wegens haar zedeloos gedrag, om- op den uitkijk heeft gestaan. '
dat zij de Ossche jeugd heeft bedorven. Geld van diefstal afkomstig heeft hij echter
Maar van alle Ossche misdadigers, die elkaar niet aangenomen.. ,

niet sparen, is er toch maar een en nog wel de Als getuige werd nu gehoord P. van Kempen,
Rut, die durft te verklaren, dat hij door de inspecteur van de Ossche gemeentepolitie, die
vrouw zou zijn bedorven. verklaarde datKoosjo van Galen met de gebroe-

Spr. drong er met klem op aan, om de vrouw del'S Van Berne niet minder dan honderd en vijf
niet te straffen voor iets waarvoor ze niet te- diefstallen en inbraken heeft gepleegd, niet al-
recht staat. leen te Oss, maar ook daarbuiten, Hij stond zeer

De haling is bewezen, maal' er zijn slechts 'n ongunstig bekend. Getuige gelooft echter dat er
paar kleine gevallen bekend, en daarom is zijns bij Koosje een heele ommekeer :heeft plaats ge-
inziens een milde straf wel te rechtvaardigen. had en hij is el' vast vall overtuigd, dat hij in

De inspecteur van de Ossche gemeentepolitie de toekomst beter zaloppassen.
P: v. K e m pen kwaal' hierna nog verklaren, Wat den verdachte Van den Akker betreft,
dat de verdachte reeds 15 jaar lang ervan werd deze is niet zoo berouwvol.
verdacht gestolen goederen op te koopen. De volgende getuige was de.43-,jarige naaister
Dievrse malen heeft hij huiszoeking verricht, Anna Elisabeth Val) Eldijk uit Lith, die een uit-

doch nooit iets kunnen vinden. voerig relaas gaf Van dezen roofoverval. Zij
De Ver de dig e 1': Al weer een bewijs, dat 'verklaarde dat de' drie indringers' waren ge-

ze niet zoo slecht is als verteld wordt. maskerd, De bandieten sleepten haar door de
De Ver d ach te: Ze kunnen niets van me kamer en vroegen Om geld. Een van hen, had

zeggen en inspecteur Van Kempen zeker niet. eenr-evolvcr. .
Ook haar zuster wérd vastgegrepen en op

bed geduwd, terwijl een der; bandieten zei;
"Hou je mond, of ik schiet".' , '
Toen' het geld was gevorlden en de indrin-

gers weg gingen, zeiden ze nog: '
"Als je je mond' open durf't te doen tegen de

politie, dan komen We 'terug en' steken den
hoël in brand." , "

Hierna .wérd nog 'als getuige sehoord A. J.
Hendriks, de Dikke Toon de Soep; die' ver-
klaarde dat 'Van 'Galen eerst naar binnen was
gegaan nadat hij een ruit had ingedrukt ..

Getuige zei, dat hij het is geweest, die een re-
volver bad en daarmede een dèr vrouwen
heeft bedreigd.
· Getuige zegt van den buit een rijksdaalder

te hebben ontvangen en eenige sigaretten,
Getuige weet zeker dal Van den Akker ook

geld heeft ontvangen. .
't'·Was trouwens ook VlIl1'den .Akker geweest,

die het huis van de Gezusters had aangewezen,
zeggende: Daar kan nog wel geld .zitten,

Requisitoir.

De Advoc aat-Geucraal meende geloof le moe-
ten hechten aan de verklaringen \'an de gf'il!i~
gen. Gezien de omstandigheden waaronder de
twee misdrijven zijn gepleegd, vond hij alle
redenen aanwcz.ig om het von nis te bevestigen
met handhaving van dezelfde slraf, waartoe
hij dan ook concludeerde.

D e Hut zegt nu met nadruk: 'J a, zij heeft van
mij een misdadiger gemaakt.

Getuige Van 0 I' sou w tot de Hut: Hoe kun
je nu zoo iets zeggen; "Jij bent altijd een ploert
geweest. '
De R u t keerde zich tegen Van Orsouw.
"Moet jij nog wat zeggen? Jij waart al een

misdadiger voor dat je was geboren."

DE SUP EN DE SOEP.

Reqaisltetr,

Het Gerechtshof ging Woensdag voort met de
behandeling van Ossche zaken in hooger beroep.
Terecht stonden de landbouwer A. J. Hen-

driks (Toon de Soep) en de voerman L. Vos (de
Sijp)', uit Oss, ieder door de rechtbank tot 10
jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens inbra-
ken te Langenboom en Reutum en den rouf-
overval te Loon op Zand.

Volgens de dagvaarding zouden zij met ande-
ren (den Brus en Peer de Bie) in den nacht van
29 op 30 Juli 1933 hij A. van Gaal te Langenboom
f 1000 hebben gestolen en in den nacht van 19
op 20 Augustus 1933 in de woning van A. H.
Mensink te Heutum f 120. Bij den roofoverval
op P. Verhoeven te Loop op Zand in den nacht
van 8 op 9 Februari 1935 wareu ook Peer de
Bie en den Brus betrokken. De buit was daar
120 gulden.

De Pre sid ent vroeg aan de verdachten:
..Waarom zijn jullie in hooger beroep geko-
men"?

Zoowel de Dikke Toon de Soep als Bils de
Siip verklaarden, dat zij de straf te zwaar von-
den.

De Dikke Toon de Soep werd hierna door den
President ondervraagd. Hij bleef volharden bij
zijn bekentenissen en verklaringen voor de
Rechtbank afgelegd.

In den nacht van 29 op 30 Juli is hij met nog
drie andere verdachten gegaan naar Langen-
boom, alwaar zij zijn binnengedrongen in de
woning van A. van Gaal.

Onderweg werd het geld onderling verdeeld.
Met een auto van den Verzekeringsagent Sna-

!bel zijn zij naar Reutum gereden, waar zij met
den Brus en Peer de Bie hebben ingebroken in
de woning van A. H. Mensink.

In de gemeente Ravenstein werd het geld on-
derling verdeeld, waarna zjj zich met een taxi-
auto naar huis hebhen laten brengen.
Tot slot zijn de twee verdachten alweer met

den Brus en Peer de Bie gegaan naar de woning
van P. Verhoeven te Loon op Zand. Verhoeven
werd vastgebonden en gedwongen de plaats aan
te wijzen waar het geld verborgen lag, Met een
bedrag van f 120 zijn de vier bandieten naar
huis gegaan.

Het was den Brus geweest die de woning van
Verhoeven had aangewezen.

De bekentenis van den Dikke Toon de Soep,
was vlot en monotoon en Bijs de Sijp zei maar
steeds: ,,'t Is zooals Hendriks 't heeft gezegd."

Requisitoir.
De verdediger mr , Bog a e r I s yon d de

opgelegde straf te zwaar, gezien hel lei: (jat
de Bie altijd een, ondergeschikte 1'0)1heeft ge-
speeld. Hij concludeer de dan ook lol een mil-
dere straf.

Uitspraken over 14 dagcn.

Requisitoir.
De Advocaat-Generaal zei, dal de straf van

de Keuvel' kon worden gchan d haaf d, omdat hij
voor andere feilen ook nog wordt gestraft.
De straf van den verdachle van Bakel vond

11" niet o verecuk.omsl ig het gepleegde misdrijf
en daarom eiselite hij legen hem een ge va n-
genisstraf van vier j a a r.
, Komende tot de straf welke moet worden
opgelegd aan den verdachte Tun niss en, zei de
Advocaal-Generaal, dat deze man, die zijn
leven lang niets an ders heeft gedaan dan ge-
stolen, eens flink moet worden aangepakt.

Hij cischte tegen hem een g e van gen i s-
straf van zeven jare 1.

, De verdedigers mr. P. Sc he e f hal s, die
optrad voor den verdachte de Reuver; mr.
Hen g s t, die optrad voor den verdachte van
Bakel; mr. Blo e mac r t s, die optrad voor
den verdachte Tuurrissen bepleitten clementie.

Het Bossche Hof wees arrest in de wak van
den op 2 November 1930 te Oss (Zevenbergen)
gepleegden roofoverval in de woning van .J.
Knijpers. Door de Rechtbank warcn de 39,jarige
schilder W. _\. BI 0 em e r s en de 26-jange ar-
beider J. M. den Bl'o k ieder tot vijf jaar en de
31-jarige landbouwer F. deR e u v c r tot drie
jaar gevangenisstraf veroordeeld, In hocgor be-
roep ciselite de advocaat-generaal tegen Bloc-
mel'S 7, tegen den Brok 6 en tegen de Hcuvcr
3 jaar gevangenisstraf.
Het Hof veroordeelde Bloemers

end e n Bl'O k tot zes j a a I' end e Ti.e 11-
ver tot drie jaar gevangenisstraf.
De 44-jal"Îge Ossche arbeider N. H. Sc h u y~

ers, die door de Rechtbank tot één jaar en zes
maanden gevangenisstraf was veroordeeld Ier
zake van de brandstichting in het Sportpark te
Oss in Juli 1933, werd overeenkomstig den cisch
tot t wee .i a a I' g e van gen iss t I' a f v e r-
o o r d e e l d.
Aan den 40-,jarigen gewezen directeur van de

Ossche wielerbaan J. F, V. werd wegens uitlok-
king van die brandstichting t w er_i a are n
zes m a and ee n g e van g e 11 iss l r a I opge-
legd. Hij was door de Rechtbank tot twee jaar
veroordeeld en de advocaat-generaal had legen
hem 3 jaar geëischt.
Den 47-jarigen koopruau G, T. uil Heesch, die

in eerste instantie wegens oplichting van een
verzekeringsmaatschappij en een valschc aan-
gifte was veroordeeld tot een jaar en zes maan-
den, werd nu d e zeI f cl e g e van gen i s~
s t.r a f gegeven. De eisch was bevestiging van
het vonnis. .
De advocaat-generaal had in hooger beroep

drie jaar en zes maanden gevangenisstraf ge-
eischt tegen den 32-jarigen J. W. L; die tol Iwcc
[aar veroordeeld was door de rechtbank wegens
roofoverval te Geffen,

Het gerechtshof legde hem twee jaar en zes
maanden gevangenisstraf op.
Bij alle straffen werd voorarrest in mindering

gebracht.

De Advocaat-Generaal die hierna requisitoir
nam, vond de schuld van de vrouw bewezen.

De straf van vijf [aren welke haar door de
Hechtbank is opgelegd, vond hij niets te hoog en
daarom eischte hij be v est i gin g van het
vo n ni s.

UITSPRAKEN,

Pleidooi.

INBRAAK TE HEESCH.

INBRAAK TE OSS"

Koosje van Galen had zich weer te verant-
woorden voor inbraa k bij C. Pijnappel. te
Hesch, gepleegd in den nacht van 23 op 24 No-
rem bel' 1928 met een buit van f 700.-.

Hij was hiervoor door de Hechtbank tol een
jaar en zes maanden gevangenisstraf veroor-
deciel. '-. •
V C I' d ach I e maakte de opmerking, dat

hij in 1932 veroordeeld was tot drie jaar ge-
vangenisstraf, daarna heeft hij vier maanden
in voorarrest doorgebracht en werd nu weer
tot samen zes en een half jaar veroordeeld, in
tolaal dus tien jaar en tien maanden. Dat is
volgens verdachte te veel, vooralomdat hij zoo
bereidwillig is geweest te bekennen. Anders
zou men zooveel niet te weten zijn gekomen. En
hij heeft bekend, omdat hij zijn leven wilde
"er beteren,

De pre sid ent: Volgens inspecteur v.
Kempen hebt u 105 misdrijven bedreven.

Vcr d ach te: Die staan op rekening van
anderen. Voor hem zijn het maar 37 feiten.
,De Advocaat-Generaal mr. Mas sin k merk-

te op, dat de Rechtbank rekening heeft gehou-
den met reeds aan verdachte opgelegde straf.
Dat wil.de ook spr. doen en daarom eischte hij
bevestiging van het vonnis.

:\11'. Bog a e r t s bepleitte een milde straf.

Hierna werd behandeld de zaak tegen de
Ossche arbeiders Th. van Berne en P. van Ga-
len, beiden gedetineerd, die in het najaar van
1933 tezamen met P. van .Geenen hebben inge-
broken in de woning van T'immermans te Oss,
waar een geldkistje met' f 400 werd ontvreemd,
dat onder een bed stond.: - '

Van Berne was voor dit feit door de Recht-
bank veroordeeld tot twee, jaar gevangenisstraf,
terwijl Van Galen was.veroordeeld tot drie ja-
ren gevangenisstraf,

De verdachte Van' Bel' n e vroeg een mil-
dere straf. Hij bekende-rnet Van Galen en Van
Geenen te hebben afgesproken bij Timmermans
te gaan inbreken. Hij .was door een raam naar
binnen geklommen en had daarna de voordeur
geopend om Van Galen binnen te laten.

Van Geenen bleef op;'.dèn uitkijk staan.
Van den buit, een bedrag van f 400, gaf hij

f 133 aan Van Galen en eenzelfde bedrag aan,
Van Geenen. De rest hield hij voor zich zelf.
De verdachte zei in staat van dronkenschap

te hebben gehandeld.'
Verdachte Van G a Ien verklaarde dronken

te zijn geweest. Hij kan-zich wel herinneren bij
Timmermans te zUn binnen geweest, maar van
diefstal 'Weet 'hij, niets.' , ,

• <

I De Advocaat-Genei-snl, die' hierna requisi-
·lek nam in deze ,zaak, 'Vond-de' schuld van de
twee verdachten beWezen. '
,. Op. iuridische gr<il1den·echtè. eischte hij
vernietiging van net ..'>nni!! en handhaving
van dezelfde straf voor de twee verdachten.

Requisitoir.

De Advocaat-Generaal nam hierna requisitoir
in deze zaak. De schuld van de twee verdachten
staat volkomen vast, dus zijn er geen redenen
om een mildere straf te eischen. Anderzijds zijn
er welomstandigheden, waardoor het Diet noo-
dig is een hoogene straf op te leggen en daarom
eischte hij tegen de beide verdachten ook wat
de strafmaat hetreft b eve s tig i n g van het
von nis.

De 'verdediger mr, 't Hoof t vroeg voor de
beide verdachten een mildere straf.

A d v 0 c a a t-G ene r a a I: .,Als zij werkelijk
berouw hebben, dan zullen ze toch wel tot de
conclusie komen, dat de geêischte straf, alles-
sins billijk is." .

HOOGER BEROEP,
DE ZAAK TEGEN KOOSJE' DE BIE. De doodelijke mishandeling te Beugen.

Tot slotstond terecht de gedetineerde Ossche
arbeider Jacobus de Bie, die met J. van Galen
.en Th. van Berne de irrbraak te Heesch, had
gepleegd.

Hij heeft een heel raamkozijn uit de muur
gebroken, waarna de daders naar binnen zijn
gegaan.

Vervolgens hebben ze een handkar gehaald,
hebben daarop een brandkast geladen, waar-
na ze zijn gereden naar de schuur van den
landbouwer Louwers. De brandkast is in die
schuur opengebroken en het bedrag ongeveer
f 70(} er uit gehaald.

De buit werd onderling verdeeld.
.O_okwas aan verdachte ten lasle gelegd op

't ei r de van het jaar 1929 te samen en in ver-
eeniging met Koosje van Galen, A.. J. Hendriks
en den Oostenrijker Püff'ing een roofoverval te
hebben gepleegd in de woning van Petrus van
Sleeuwen te Dinther, alwaar een bedrag 'van
f 4,00 werd buitgemaakt. .

·Ter zake van den: roof'overyal -in: den nacht De Bie was door de Rec-htbank veroordeeld
van 28 9P 29 April 19'3{)bij .J. van Grillsven te tot een gevangenisstraf van 8 jaren.
Nistelrod=, waar f 15.-, een-horloge, spek en De verdachte zei, dat hij onschuldig was
eieren waren gestolen, had '_de~He.chtbank, den veroordeeld.
arbeider M. J. de Heuv~r tot 2 jaar, den arbei- De getuigen Koosje van Galen, Th. van Berne
der- A. 'Wo van Bakel tot 2 '[aar .en 6 maanden en A. J., Hendriks legden bezwarende verkla-
.en. den landbouwer, W. H. Tunnissen, tot. 6 jaar ringen af. ,
gevangenisstraf veroordeeld. De verdachte zei, dat de getuigen stonden

, te liegen.
De tverdachte van:Bäkel vroég·een voor- Volgens de verklaring van A. J. Hendriks

waardelijke straf. ' had de Bie in de laatste zaak de sleutels ge-

Naar men ons mededeelt heef! de Offirier'
van Justitie alhier hooger beroep aangeleekend
tegen het vonnis der Rechtbank alhier d.d. 9
April 1936, waarbij .J. G, P., 16 jam', landbouwer
wonende te Boxmeer, thans gedetineerd in het
Huis van Bewaring te 's-Bosch, waarbij d('zc
wegens doodelijke mishandeling is veroordeeld
tot 12 maanden gevangenisstraf waarvan .(),
maanden voorwaardelijk De cisch was 3 jaar
gevangeniss traf.
Naar men ons mededeelt heeft ue Officie I'

van Justitie alhier hooger beroep aangeteekend
tegen het vonnis der Rechtbank alhier d.d. !)
April j.l. waarbij H. v. K. werd vrijgesproken.
De eisch was 8 maanden gevangenisstraf.

HANNEKE DE HEELSTER.

, Johanna Maria van Ballegooi-Vossenberg,
'(Hanneke van Martekes), was door de Recht-
bank wegens ,het gewoonte maken van koopen,
ruilen en verbergen van in 1933 gestolen goede-
ren door de Rechtbank tot 5 jaar gevangenis-
straf veroordeeld. Zij kwam nu in hooger be-
roep voor.

De verdachte zei, dat ze geen straf had ver-
diend was ze was onschuldig.
Als eerste getuige werd nu gehoord de wacht-

meester der marechaussee te Oss Chr. de
G l e r. Deze verklaarde dat de vrouwook op
zedelijk gebied. zéér ongunstig bekend staat. Zij
hield een stille kroeg waar de Ossche jongens
tot groote misdadigers werden opgevoed.

Pre sid ent: "Hebt U ooit iets van de ge-
stolen goederen bij de vrouw gevonden?"

Get u i ge: Voor zoovel' ik 'weet is daar nooit
iets gevonden. Zij wist de adressen van diverse
opkoopers.

Ver d ach t e begon nu tegen den wacht-
meestor uit te pakken.

"Je moet hier niet staan te liegen. Je hebt
nooit iets bij me gevonden. Je kunt niets van
me zeggen.' .

Wachtmeester D e G ier, de kalmte in per-
soon, antwoordde slechts: Ik heb heel veel ge-
vonden, en ik weet zeer veel te zeggen.

Zij stond bekend als opkoopster van gestolen
goederen.

De verdediger mr. E. v. Zin n i c q-B e I' g-
man n: Waarom is vrouw Ceelen niet vervolgd,
Want in de woning van vrouw Ceelen werden
roofmoorden en moorden en overvallen voor-
bereid?

A d v 0 c a a t-G e n e r a al: "Daarover heeft
de wachtmeester niet te oordeeleu."
, Pre sid e nt tegen den verdediger: "U be-
doelt zeker de Sn.?" .

Ve ~ d e dig e 1': Juist. Die slaat ook zeer on-
gunstig bekend.

Pre s I d ent: Met deze zaak heeft dit geval
niets te maken.

De volgende getuige is inspecteur P. van
K ern pen, die ook een boekje open doet over
het pr~vé-Ieven van de beruchte vrouw.
.Getuige heeft. zooals hij verklaarde, nog iets

meuws 111 deze zaak ontdekt en wel dit dat de
grootmoeder van de verdachte een zuster is van
de overgrootvader van Peerde Bie.
Toen getuige nogmaals verklaarde dat de

vrouw zeer ongunstig bekend stond, sprong de
:vrouw op en zei:

"Je mo.et hier niet staan te liegen."
Get u 1ge: "Mond houden. Hanneke, wat ik

~eggen moet zal ik zeggen."
De volgende getuige was de gedetineerde Os-

5chenaar v. d. Put ten, bijgenaamd de Rut.
Deze verklaarde dat hij hij Hanneke kon kwijt
raken wat hiJ. had gestólell.

Zoo 'had hIJ aan Hanneke verkocht het meel
dat hij met F. van Orsouw bij Gielis te Oss had
gestolen, kippen bij van Ballegooven gestolen,
en eenige Ilesschen drank, te Sehayk gestolen.

Het geld, dat getuige van Hanneke kreeg,
werd in de kroeg van Hanneke weer aan drank
opgemaakt. '

De Ver d e dig er: Heeft de vrouwooit aan
roofovervallen deelgenomen?

Get u i ge: Voor zoover ik weet Diet.
Verd e dig e 1': Ik zon hier gaarne acte van

hebben.
De volgende getuige is P. v. 0 r so u w, die

wegens den roofmoord te Oven tot 15 jaren ge-
vangenisstraf is veroordeeld.

Pre s i de n t: Hebt U wel eens gestolen goe-
deren bij verdachte gebracht?

Getuige: Ja wel.
Advocaat-Generaal: Alles wát [ullie

bracht, was zeker gestolen.
GetUige lachte. '
Pre s.i d ent: De verdachte wist toch wel

dat de goederen gestolen waren?
Get u i ge: Ja dat wist ze, maar ik bracht ook

wel eens goederen bij Mieneke de Soep.
De Ver d e dig e r: Heeft die vrouw jullie

ooit tot misdaden aangezet of tot een misdadi-
ger opgevoed. '

Getnige lachte: Neen dat niet.
De Rut Wordt nu naar voren geroepen en de

verdediger stelt hem dezelfde vraag.

Requisitoir. Pleidooi.

Als verdediger"voor' de. beide,verd~chten trad
opvmr, Jurgens uit, 'Eindhoven,' die voor ieder
der verdachten' een 'milaere' straf bepleitte.'

BINNFMANDSCBE BERICHT&"i.
De Advocaat-Generaal. zei hierna in zijn re-

quisitoir, dat de straf- van Th. van Berne ge-
handhaaafd kan blijven omdat hem voor andere
misdrijven nog een zwaardere straf wacht.

De straf van Van Galen achtte hij niet over-
eenkomstig den ernst van het misdrijf en daar-
om eischte hij tegen Van Galen bevestiging van
het vonnis doch verhocging van de strafmaat
tot een g e van gen iss tra f van 3 jar e n
en zes maanden.

Di(ROOFOVERVAL TE'NISTEL~ODE
WIJZIGING DER LEERPLICHTWET.

Verschenen is de memorie van antwoord op
het voorloopig verslag der Tweede Kamer over-
het voorstel vall wet van den heer K. ter Laan
c.s. tot Wijziging van de Leerplichtwet.
De voorstellers zeggen o.m.:
De regeering en de gemeentebesturen dragen

te zamen de geweldig zware lasten, die de
werkloosheid op hun schouders legt. Een deel
van die lasten zou verdwijnen bij aanneming
van dit voorstel: Lokalen moeten worden bij-
gebouwd ell voorzien van meubelen en leer-
middelen. Een aantalonderwijzers, te schatfen
op 1500 of 1-(JOO, zouden moeten worden aan-
gesteld.
De voorstellers hebben zich insgelijks scherp

voor oogen gesteld de moeilijkheden, die "er-
lenging van den leerplicht voor de kleine boe-
ren kan meebrengen, wanneer de kinderen een
jaar Ianger niet in hun bedrijf kunnen meehel-
pen. Zij zijn overtuigd, dat de verlenging van
den leerplicht voor geen enkele groep der be-
volking van meer beteekenis en dringender
noodzakelijk is dan voor den kleinen boeren-
stand. Van zeer groote beteekenis is ook di'
betere aansluiting tusschen leerplichtwet en ar-
beidswet, die tot heden zeer veel te wenschon
overliet.

Het verplicht slellen van de gelegenheid tot
verstrekking van schoolvoeding en - kleeding
behoeft niet af te ';IIi.ten op het kostenbezwaar.
Daartoe zijn de henoodigde sommen niet groet
genoeg.

Pleidooien.

De verdedigers mr.: Baron 'Van Hug e 11-
pot h en .rnr. N ij s bepleitten op ,juridische
gronden vrijspraak voor de, twee .verdachten.
Subsidiair bepleitten zij een mildere straf.

slag en 'gçkraa:k gehoord en een. geweldige stof- hieron ·werd dus vanzelfsprekend gestremd.
wolk steeg omhoog. O'll,seveer, honderd meter ~~ den verongelukten trein, zaten' pl.m. 350
buiten het station dn .de l'le:hting Gouda gerekend rerzager-s, van -wie slechts drie Iicht werden
ontspoorden, van de tien wagons, waaruit de -gewond. Het waren de postconducteur- uit
.trein p:estond, er .acht-. " ",' Amersfoort, die met zijn been bekneld kwam,

Het ongeluk veroorzaakte. onder de. talrij-ke de heer Schulte, reiziger uit Amersfoort, die
. ;reizigers een Ware 'paniek. .Het meerendeel van ee~ k,offer op zijn hoofd had gekregen en de
• hen was op Weg naar. Gouda, Rotterdam of Den 29-J~l'lge schipper van Loon uit Rotterdam, die
Haag. Toen de wagons ,tot stilstand waren ge- eveneens een beenwond bad opgeloopen. Zij zijn
,komen sprong men van, alle kanten uil de cou- door een Woerdensehen geneesheer' behandeld
pé's, Het vermoeden, dat velen gewond zouden' ,en' konden daarna hun reis voortzetten.
zïjn werd gelukkig niet bewaarheid. Slechts drie Met een, van de wagens, die met de locomotief
personen' haddan eenigletsel bek_omen. , ' zijn qoo~,g~reden, werd een uit den grond ge-
Hetderaillement braeht~ge;w:eldlge schade aan' rnkt inrtlsrgnaal van de lijn Leiden-Woerden

de spoorbaan en wagens. -'De zeV'~n ~ijtuigen· 'minstens 75 meter meegesleurd en vervolgens
sloegen 'naar reehts en,kronkelden Zich III aller- langs de !baan geworpen.
lei bochten. Niet alleen, het,' a1\gaande .spoor De rei-ZÎJgers, die .geweldig waren geschrok-
Utrecht-c-Gouda . was ernstig ontzet." doch de, ken, zijn na een oponthoud van een half uur
rails -van- deIijn WoeI'den-4id'CIlJ waren·danig met een anderen trein naar Gouda vervoerd en
in- de verdrukking gekomen. Enkele wagens Ia- van daaruit verder gegaan uaar de plaatsen van
gen" gedeeltelijk 'op deze "baan en het, verkeer, bun, bestemming.

Treinontsporing .
hij Woerden.

ACHT WAGENS nrr DE RAILS
GEI100PEN.

Paniek onder de reizigers.

Op de lijn Utrecht-a-Gouda heeft Woensdag-
ochtend een tr'elnontspor-ing plaats gehad. Acht
personenwagens zijn uit de rails geleopen en
werden zwaar beschadigd terwijl de spoorbaan'
over een lengte van ongeveer 150 meter geheel
werd vernield. ' ,
Trein 102, welke om' 8.36 uur uit Utrecht was'

vertrokken, passeerde om even kwart-voor ne-
gen het station Woerden met een vaart van
ongeveer 90 K.M. Plotseling werd een hevige

In de week van 23 tot en met 28 Maart.
De directeur van den Rilksdienst der "'enk-

Ioosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
deelt mede; dat in de week van 23 tol en met
28 Maart 1936 het aantal leden van ingevolge
het werkloosheidsbesluit 1917 ge:iubsidieerdc
verzenlgingen bedroeg 537.300 (w aa r van 74,90n
landarbeiders.)

De werkloosheid onder deze verzekerden he-
droeg voor het geheel:
In de week 23 tot en mel 28 :\Iaal't HI36 :'lO.8Çf,,;
in de vorige verslagweek (9 tot en mel 14 Maart
1936) 32.0 %; in .de overeenkomst igc vcrslag-
week van 1935 28.4 %; in de overeenkomstige
verslagweek van 1934 24.8 %,
Laat men de landarbeiders builen beschou-

wing dan bedroeg de werkloosheid onder de
overige verzekerden:

In de week 23 tot en mel 28 Maar! 1936
33.4 %; in de vorige verslagweek (9 tot en met
14 Maart 193û) 34.1 %; in de overeenkomstige
verslagweek van 1935 31.0 %; in de overeen-
komstige verslagweek van 1934 26.4 'j,;,

Bij 1063 organen der openbare arbeidsbemid-
deling stonden op 28 Maart 1936 in totaal
447.888 werkzoekenden ingeschreven, onder
wie 422.968 mannen. Van deze werkzoekenden
waren er 428.647 werkloos, onder wie 4U9.335
mannen.

Bij liet station
Woerden zijn

Woensday/ oan
den trein' Utrecht

-Den Haag acht

wagons oni-

spoord. - De ma-

JHR. MR. CH. J. M. RUYS
DE BEERENBROUCK ZIEK,

Naar wij vernemen, zal de voorzitter der
Tweede Kamer, Jhr. 1\11'. Ch. J. 1\1. Buijs de Bee-
renbrouck, wegens gezondheidsredenen ecnîgen
tijd rust moeten nemen.

terieele schade
was, aanzienlijk,
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fie-extracten, koffie-essences en eventueele gehakt iiiblik aanwezig. Dit gehikt zälinplàafs D.";_1"---R---h--e-u-m' - a---tl·-el~,--- JI·C'-h-f- --'e'-n- ----Is' CL.J•a----s- - REEK~
anIere door den minister van Financiën aan van het rundvleesch worden gedistribueerd, zoo- Hl 1\ II
te wijzen producten waarin koffie is verwerkt. dra de bij de gemeenten aanwezige voorraad pijn in de gewrichten en ledematen, werken
De wettelijke bepalingen en de daarop gegronde rundvleesch is uitgeput. TogaItabletten snel en zeker. Onschadelijk voor
voorschriften 'omtrent heffing, vrijstelling en maag, hart en nieren. Duizenden, dit. i door
teruggaaf van invoerrechten zijn op koffie' val\ pijnen geplaagd werden. verkregen door ro~al
toepassing. Het besluit houdt geen bepalingen ACCOORD SCHAAP TE weer het genot van een goede gezondheid!
in' omtrent navordering op voorraden. WORMERVEER. Neem in Uw eigen belang een proef. maar sta
. Bij de crisis-koffiebeschikking 1936 1 zijn de er op, dat U Togal krijgt! Toga' .is het goed-
bovenbedoelde bedragen, verschuldigd bij den koopste omdat het werkelijk helpt. Bij alle
invoer van koffie, vastgesteld voor het tijdvak De ~.erste uitkeer'ing aaI?-crediteuren, b.elrok- apothekers en drogisten verkri,'gbaar in flacons
van 16 April 31 December 1936 ken bij het door- de bankiersfirma J. Schaap ,
Zij b~(iragen: voor ongebrand~ koffie in de Lzn. aangeboden accoord, kan, naar de "Tele· van f 0.80, f 2.- en kuur f 8.75 + O. B.

hoornschil : f 10 per 100 kilogram; voor andere graaf" meldt, tegen Augustus van dit jaar w?r·
ongebrande koffie f 12 per 100 kilogram; voor den tegemoet gezien. Deze eerste voor'loopige
gebrande koffie f 16 per 100 kilogram; voor uitkeering zal, naar verluidt, slechts 1 pel. be-
extracten en essences: voor elk percent extract- dragen van het geaccrediteerde bedrag. [11 d~ll
gehalte f 0.70 per 1tlO kilogram. loop van het volgend jaar zullen wederom uit-
Tenslotte noemt de crisis-ontheffingsbesclrik- keeringen worden gedaan.. _

king 1936 I (koffie) de gevallen, waarin ont- Vertraging bij het binn-enkomen van de ~atell
heffing respectievelijk teruggave der heffing zal alsmede het ongunstige verloop bij de af wikke-
geschieden. ling van bij deze bankiersaffaire betrokken za-

ken, maken deze eerste uiLkeering buiten ver
wachting laag. -

Tweede Blad
HUURVERLAGING.

Missietentoonstelling.

Tijdens de Paaschdagen werd te St. Agatha de
Missietentoonstelling gehouden die door Mgr.
van Dinter, Magister-Generaal ~an de Orde van
het H. Kruis werd geopend. Deze tentoonstel-
ling trok beide dagen groote belangstelling. Het
bezichtigen der expositie was ruim de moeite
waard, want veel benoodigdheden zijn in de
af'geloopen twee jaren door de dames van de
Missienaaikring vervaardigd en hen komt hier
een woord van dank toe. Tweeden Paaschdag
had onder groote belangstelling de sluiting
plaats, waarna de verloting begon, waarvoor
vele en mooie prijzen beschikbaar waren ge-
steld.

Ruiterfee~t.

Begunstigd door buiten verwachting mooi
weer, hield de rijvereenigillg O.B.K. haar jaar
lijksch ruiterfeest. Ruim één uur trokken de
ruiters in nieuw costuum voorafgegaan door de
Harmonie naar het terrein.
Er werd begonnen met 't verplicht nummer

voor 1936, dat zeer behoorlijk werd eereden.
Daarna schaarden de ruiters zich in linie met
front naar 't publiek en sprak de voorzitter een
hartelijk welkom en een dankwoord' aan allen
die meewerkten om 't feest te doen slagen.
De uitslagen- van de. gehouden wedstrijden

zijn:
1. Zakloepen voor ruiters: 1 L. Wiinhoven

2 B. Kuijpers; 3 Jac. Nabuurs. _
2. Fleschzoeken voor heeren: 1 A. Jans; 2

Th. v. d. Ligt; 3 W. v, Casteren.
3. Broodjeshappen voor ruiters: 1 Jac, Na

buurs; 2 M~ Nellissen ; 3 H. v. Boekel.
4.~Kruien met, stuurman voor heeren: 1 A-

Jans; 2 Th. v. d. Ligt; 3 A. v. Dommelen.
, 5. Poprijden voor ruiters: 1 W. v. Casteren
2 L. Wijnhoven ; 3 Th. v. Sambeek.
6. Behendigheidswedstrijd met pijpstoppen

voor heeren: 1 J. v. d. Pas; 2 A. v, Dommelen
3 J. v. d. Berg.
De wedstrijden hadden een goed verloop. De

ruiters hebben ons- weer een aangename mid
rlag bezo~-gd.

~
~:t~i:?} ~u de Memorie van Antwoord op het Voor-

Joopig Verslag van de Tweede Kamer der Sta-
ten Ge er-aal, in zake het wetsontwerp tot het
nemen van: "Bijzond,ere maatregelen ter ver-
krijging van verlaging van sommige vaste lasten
en van huren" verschenen is, kan. het. wellicht
zijn nut hebben eens na te gaan hoe groofde
komende huurverlaging zal zijn en op welke
wijze de regeering voorstelt deze te verwezen-
lijken.

H-et ontwerp van bovenvermelde wet (inge-
diend bij Kon ink.lijke Boodschap van 5 Juli
1,93'5) hield ten aanzien van de huurverlaging
als voornaamste bepaling in dat de huren van
gebouwen, gelegen in nader bij Koninklijk Be-
sluit aan te wijzen gemeenten zouden moeten
worden teruggebracht tot 8i() per-cent van de
huurwaarde per 1 Januari 193,1.

De regeering had naar zij in de Memorie van
Toelichting mededeelde dezeu vorm gekozen,
omdat naar hare meening in bepaalde gemeen-
ten de .huurverlaging reeds langs natuurlijken
weg wa geschied; in het bijzouder had de re-
geering op het oog woningen met lage huur-
.prijzen, omdat verlichting van de kosten van
levensonderhoud juist het. noodzakelijkst is
voor hen wier Inkomster. het geringst zijn. Of
-een verlaging van 20 percent voldoende kan
,geacht worden zal straks nog eens nader be-
.zien worden.

Het Voorloopig Verslag verscheen 11 Sep-
(ember 193:5. Hierin werd door een aantal
leden van de Tweede Kamer 'opgemerkt dat
<de voorgestelde huurverlaging lang niet ver
-genoeg ging; zij wenschten dat de voor-gestelde
maatreg-elen in alle gemeenten van toepassrug
zouden zijn. Andere leden echter waren van
meening dat de voorgestelde maatregelen
verder gingen dan noodig was.

De regeering heeft de meening van deze
aatste leden tot de hare gemaakt door het on.t-
werp in de Memorie van Antwoor ,' zoodanig
te v-eranderen dat van een imperatieve huur-
verlaging wordt afgezien en d) nieuwe rege-
ling een volkomen individueel karakter krijgt, ALEM. De kasteleins hebben zich met een verzoek
waarbij zoowel de draagkracht van den huur- tot den raad gericht.
der als de belangen van den verhuurder tegen B. en W. stellen voor het sluitingsuur gedu-
elkaar zullen worden afgewogen. Tooneelvereeniging "De Vrede." rende den wettelijken zomel'tijd te bepalen op

De beoordeeling of al dan niet huurverla- half elf en niet 11 uur zooals gevraagd wordt.
ging zal plaats hebben wordt over gelaten aan Bovengenoemde vereeniging geeft a.s. Zater- De tijdsomstandigheden zijn. niet van dien
een Huurkamer, waarin naast den Kanton- dag een groote uitvoering in de Harmoniezaal aard om later te sluiten.
rechter-, als voorzitter, zullen zitting nemen te RQSSUlll. Weth. MARTENS zegt dat het feitelijk geen
twee deskundigen door de Kroon op voor- Opgevoerd wordt 't groote blijspel "Ben speelt verlenging is als om 11 UUrwordt gesloten.
dracht van Gedeputeerde Staten. aan te wij- 't klaar." Aanvang te 7.30. Gezien de reputatie De druk VOor de kasteleins is zeer zwaar.
zen.. van "de Vrede" dan gelooven we wel dat deze De VOORZITTER zegt dat de druk voor ieder-

Bovenvermelde regelmg kan objectief be- uitvoering een succes zal worden. ~en ~:-vaar is. Hij betoogt dat uitgaan ecn luxe
schouwd heel goed werken. Toch mag men IS. HIJ wijst op de g~varen voor de jeugd. Alle
zich in alle bescheidenheid wel afvragen of de ouders zullen hun kIl1deren liever om 10 uur
voorgestelde procedure in eenige onderdeelen Sf. ANTHONIS. thuis zien, dan om 11 uur,

b - k d ' e Het lid v, d. CAMP zou het op 10 uur willen
,geen vel' etering zou unnen on ergaan ; .W , J k handhaven, waardoor OUders veel leed wordt
laten de principieele kwesties, als:of de regee- ongens ccor, bespaard.
ring, dus van over-heidswege in par-ticuliere .Ons jongenskoor heeft zich met de Paaschda- Het lid VAN TILBURG voelt de bezwaren niet
overeenkomsten kan ingrijpen, of devaluatie gen weer verdienstelijk gemaakt, door op beide zoo erg aan. Nu gaan ze naar Oss. Die zich wil
op het oogenblik niet een beter middel is, ge- dagen de Hoogmis en het Lof in vereeniging bedrinken kan dat oo~ vOor 10 uur doen. Hij
heel buiten beschouwing. met ons zangkoor op te luisteren met hunne zo.u het verzoek voor dit half jaar eens als proef

Bij een nadere bestudeering van het ontwerp Irissche jongenssternmen. - WIllen ·inwilligen.
komt allereerst naar voren de vraag of de In de beide Hoogmissen werd de nog al moei- Wethouder Martens zegt dat men in den zo-
Kantonrechter nu hij met diverse crisiszaken lijke Mis van F. H. Andriessen ten gehoore ge- merdag graag wat lateI:. van huis gaat.
wordt belast nog wel voldoende tijd zal heb- bracht en beide dagen onder het Lof o.m. de De VOORZITTER Wijst nogmaals op de groo-
hen om zich in de Iinancieele toestanden van Lofzangen 0 bone Jesu, adoramus te en Tan- te gevaren. -
huurder zoowel als verhuurder voldoende inte tum Ergo van Palestrina. Vooral 2e Paasch- Het lid SIJNEN stelt in het voordeel der ge-
werken. Veel zal dus afhangen van de be- dag werden al deze gezangen met veel succes 'meente voor om het op half 12 te bepalen.
ikwaamheid der deskundigen; deze zullen niet uitgevoerd. De VOOHZITTER ontraadt teil sterkste om
,alleen goed op de hoogte moeten zijn met de Men moet de ambitie der jongens en zan- het sluitingsuur later vast te stellen dan half 11.
huurprijzen maar mogen wel degelijk ook een. gers bewonderen maar niet rninder het beleid Het lid VAN TILBURG stelt voor 11 uur en
.goeden financieele kijk hebben op den vermo- .en doorzettingsvermogen van den onverrnoeiden alleen voor dezen zowel' Vast te stellen, met uit-
~enstoestand zoowel van huurder als verhuur- koor-dirigent den heer J. P. v. d. Berg. Ook zondering van de kermisdagen, waarop het op

het altaa a k . 1 t bI . k ' 10 uur blijft gehandhaafd. -
der, ~ Wi S slld1aavo J?1e oemen en aar- Het lid v_. d. CAl\lP steltvoo.r 10.uUl-.Wanneer we dan het percentage van 20 pe.r- sen verstere zoo at het In onze parochie een. b

waar Paaschfeest was. Het voorstel Van Til Urg wordt hiel-na aange-
<cent nog eens nader bezien dan m.oete~. we nomen met de stemmen van Van Tilburg,_ Sij-
toch wel tot de concluste komen dat zn de r-eeks --------. nen, Martens en G. .M~g~s_ voor negen de leden
maatregelen welke de regeering meent té moe- Van Erp, Van Schayk en v. d. Camp}.
ten nemen om tot de zoo hoog noodige aan- BERGHEM. De politieverordening zal hiermede in over-

_.passing te komen, deze !huurverlaglllg prat:- eenstemming worden gebracht. . .
tisch. geen verlaging del' vaste lasten zal kun- RAADSVERGADERING. Het kohier der hoadenbelasting 'voor 1936
nen brengen.. wordt vastgesteld op f__ 4?3. n~eL257 bonden,

Vergelijken we de voorgestelde <laling der ' - , ' Bij een voorstel tot WljZlglllg der politiever-
ihuurprijzen van 20 percent met de waar deda- Weer een nieuw raadslid geïnstalleerd. ordening ontspint zich een langdurige discussie
ling van de vaste goederen, dan komen we bij over de kippenverordening. _
deze laatste tot heel wat hoogere -percentages. Het sluitingsuur in den zomer op Sommige leden zouden de kippen los willen
[n zeer vele gevall-en zal de daling !;tier 4Q of . 11 uur bepaald. laten loopen over de straat, anderen zijn er te-
04;5 percent bedragen. Mer. kan dus met zeggen gÇÜiteindelijk wordt be~loten dat de kippen niet
dat de voorgestelde huurverlaging .evenredig § De raad der gemeente Berchem kwam Don- k (Tm-k (') d d '1na van op den openbaren weg mogen omen. egenis aan de natuur e -.. --waar e a 1 -0' derdagmorgen 10 uur in openbare. vergader-ing M ). ~ de leden Martens, Sijnen en egens r.
de vaste goederen. bijeen onder presidium van den edelachtb. heer Besluit tot onderhandsche verhuring gemeen-

Bij nieuwbouw gelden h_ove.nsla311de, çijfe~ P. A.. T. M. Baudoin; burgemeester-secretaris. . tewoning.
in dezelfde mate: Het is -zelfs' de-vräag-of 111 Aanwezig alle leden_, Ifd I
de middelklasse de waardedaling noz niet De VOORZITTER opent de vei-gadering met De woning kan op deze e voor-waare en te-,,~ gen f 2.75 per week verhuurd worden aan
_grooter is dan 45 percent. , , . den chr. groet, waarna de heer A. J. van Schaijk Broeksteeg.
"Tegen bovenstaande cijfers' betreffende 'de door den voorzitter als' raadslid- wordt be- Goedgekeurd.

waardebepaling van vast~. goeder-en kan en eedigd. De heer A, J. van Schaijk is inden raad ._Besloten wordt in de. g()rneentepos~cht;m bord-
wellicht met reefit worden tegengeworpen dat gek-oluë-n in-de ptaatsvarr den heer=v. Grinsven.- Jes te plaatsen met vei-hoden toegang.
het zeer moeilijk is zoo niet onmogelijk om De voorzitter roept hierna het nieuw ge-
tot een juiste waardeschatti~~ te ~omen .. ~ou installeerde lid een hartelijk welkom toe en Rondvraag.
-de opbrengst van vast goed b1J : ubheke veiling spreekt de hoop uit, dat hij steeds zich zal be-

t I I d luiste maatstaf aan ijveren om de gemeentebelangen te behartigen Weth. MARTENS vraa!:!t of destiids niet beslo-mom ~n ee nog we e J' ' ., - en steeds op gepasten toon, zooals gebruikelijk, ~"-ven n~ vr-aaz zoowel als het aanbod zijn te,l.lwas om. een gratl'S II'cIltpunt aan te brengen\;;" . ~ "," eventueel critiek. uit te oefenen. hhillende buitengewone emstaudia bIJ et krUlsbee.ld. RIJ",had er da_t destijds uit be-aan verse 1 ' 0- Hij vertrouwt op een prettige samenwerking. d h d
heden onderhevig welke alle min of meer be- H'et' II'd VAN SC.HAIJK dankt voor de woor-- grepen,. oe It schijnt niet het geval te zijn.

- . . t - ,._ k Iiik .. - Het Iid VAN TILBURG had er dat ook uit be-Ietten om tot een JUISe en onarnan e Ij e prlJs- den, die tot-hem zijn. gericht en zegt alle mede- grepen. . . _
\bepaling te komen. - werking toe en hoopt met Gods hulp veel te . De VOORZI.TTER bestrijdt die meening; .het Geslaagd.

Uit het bovenstaande .mogen weer eens te -kunnen doen in het belang der, gemeente. I ht t d ~
bliik h iliik h t' t t lager I d hi .. . d IC zou gra IS gegeven wor en en de aanleg. Onze dorpsgenoot de heer Martin Derks be-meer Ij en oe moeuu .ne IS Q een ' De notu en wel' en lerna cngewuzrg ge- Weth. MARTENS Zou meerdere personen voor

levensniveau te komen door 'hef uitvaardigen. arrestee rd. 'd - .. b t . haalde dezer dagen het diploma voor banketbak-
.van wetten die hIer en daar ingrijpen -in het. Ingekomen 'stukken. .e CrlSIS 0 er III aanlllei'king willen doen komen. ker omvattende dell geheelen practischen cur-
economisch Ieven; het blijkt duid-elijk- alles teI~e;o~~~~et~:~r~I~~ verzoek zal tot den minis-· sus'ïn de banketbakkeriivbenevens sier- en dra-
wordt meer en meer ontwricht. - .. -Ingekomen is proces-verbaal van kasopname Het lid MEGENS zegt- dat nog steeds met het gantcurslls... . . .

Wat de re«eering voorstelt-ten opzichte van_ bij den gemeente-ontvanger. vee en de karren over de fietspaden wordt ge- Hij genoot zun opleiding van den leeraar C.
de huurverl~ging beteekent practisch niet-s Voorts enkele goedkeuringsbesluiten van Ged. reden. . Morshuis, Apeldoorn;
en dan te weten dat de kwestie al zoo lang Staten, B. en W. worden gemachtigd uitgaven De VOORZITTER zal de politie laten toezien. -_
ihangende is. Of de bewering dat de maat- te doen op de begroeting 1936 tot de helft der Het lid MEGENS: tileeht .dat aan 'de houders
regelen die de regeering neemt al veel te laat geraamde pesten, mits tegen deze posten in .van schuimblus'Chapparatell een subsidie was
komen juist is, laten we aan de prudentie van 1935 geen bezwaren zijn gerezen. toegezegd van f 1. Er zijn er 40, die er een heb-
den lezer over; 5 Juli 1'936 datum van mdie- Goedgekeurd is de verordening regelend de ben.
ning van dit wetsontwerp en het feit dat we heffing van 75 opcenten op de hoofdsom der ge- De VOORZITTER zest dat zicl! niemand voor
nu nog niet zijn aan het mondeling overleg in meentefondsbelasting. ' .. deze subsidie heeft aangemeld.
de Tweede Kamer zegt toch wel iets. ' Aangenomen voor kennisgeving. Weth. VAN ERP vraagt of het niet mogelijk is

Geen wonder dat _er reeds gezocht -wordt Besloten wordt vervolgens tot ruilen van een dat die apparaten door een deskundige worden
'naar middelen die niet gegeven ziin en _ook perceel grond voor den openbaren weg, nabij de gecontroleerd, omdat Cr zijn die in voorkomende

" plaats waar voorheen het oude raadhuis stond. II . t b 'kb ..niet gebruikt mogen worden' om tot_.huurverla- geva en me meer rUI' aal' zijn,
Het perceel is groet 1.15 are. Er ziin voor de Z Ik 1 getracht den<ring te komen. u s za wor.'" gemeente geen kosten aan verbonden. D hsidi I t kt dIdWIJ" vertrouwen dat de leden, van _ onze e su SI re za vers re wor en ase appa-

"ti Intrekking desbetreffende raadsbesluiten van t -. Iiik tid dRoomseh-Katholieke Tweede Kamer-fractie in ra en Jaar \I'S gecon 1'.0 eer wor en.21 Nov. 1935 en besluiten tot vaststelling vergoe- H t Iid MEGENS dtb tu enruime mate van bun recht van amendement ge- di 10 L 0 el. zou e gemeen e es l'
-c- ing ex art. 1 . . wet over 1933, tot toeken- Ravenstel H -II k t t

hruik zullen rnaken om ook ten opzichte van . h 935 van avens ern en ei-pen WI en verzoe 'en 0
fl nmg van voorsc ot over - en tot vaststelling medewerking aan de tot standkoming van een

de huurverlaging tot eenig grooter practisch 3-jaarlijksche afrekening met bestuur meisjes- rijwielpad van den Hondshoek naar Reurssen
resultaat te komen. school. door den polder.

P. De vergoeding over 1933 wordt vastgesteld op De VOORZITTER zegt dat het een mooie
f 6.01 per leerling. Het voorschot over 1935 werkverschaffingsohieot zou zijn.
wordt bepaald op 80 pct. van f 6.01. Een verzoek zal gericht worden.
Voorschot op 'vergoeding ex art. 101 L.O.-wet Het lid v. d. CAMP zou Woensdag van de

voor 1936. kermisdagen willen laten vervallen.
De vergoeding wordt eveneens vastgesteld op De VOORZITTER Ontraadt zulks.

80 pct. van f 6.01. Hierna volgt sluiting met den chr. groet en
Wijzigingen begroeting voor 1935. gaat de raad over in gehèime sitting.

In het Staatsblad en de Nederlandsche Staats- De raad gaat accoord met de door B. en W.
courant zijn de reglementen verschenen, welke voorgestelde wijzigingen in de begrootins van
betrekking hebben op de reeds aangekondigde 1935.
crisisheffing op koffie. Wijziging verordening tot heffing van school-

Bij Koninklijk. Besluit van 7 April 1936 no. 18 gelden.
is de koffie aangewezen als crisisproduct in den Voorgesteld wordt de heffing vast te stellen
zin der landbouw-crisiswet 1933, zulks op grond bij een belastbaar inkomen van f 600-f 800 op
:van artikel 5, sub c, dezer wet. f 2.60; van f 800-f 1000 f 3.90 enz .. (per [aar.)

In verband daarmee bepaalt het K. B. van 6 Het lid VAN TILBURG vindt de grens feitelijk
April 1936, Staatsblad no. 750 (het zoogenaamde te laag, maal' zal er zich niet tegen verzetten als
crisis-koffiebesluit 1936 I), dat van den datum het voorgeschreven is.
der inwerkingtreding van dat besluit (16 April Goedgekeurd,
1936) af tot en met 31 December 1936 de invoer Voorstel tot het hesehikbaar stellen van f 386
van koffie slechts is toegestaan na betaling bij voor steunver-leerring B. voor 1936.
bet in het vrije verkeer brengen van die koffie De VOORZITTER zegt dat het gemiddeld aan-
van een voor bepaalde tijdvakken vast te stellen tal ingeschreven werkloozen bij de arbeidsbe-
bedrag. Onder koffie wordt verstaan natuur- middeling 193 bedraagt, alhoewel er steeds veel
Iiike koffie (dus koffie, al dan niet ontdaan van meer geweest zijn.
de hoornschil, al dan niet gebrand, al dan' niet Had men zich steeds aangemeld, dan hadden
vermengd met serrogaten of andere zelfstau- we nu misschien f 500 gekregen.
digbeden, en afvalproducten, residu's en resten Het voorstel wordt vastgesteld.
"an natuurlijke koffie, voorzoover deze nog als Verzoek om verlenging van het sluitingsuur
!toffie kunnen, worden gebezigd), zoomede .koï- ..gedurende den wettelijken zomertijd.

Uitvoering.

ZOl1dà'~-19 -aèzer aanvang zeven uur, -zal de
tooneel e{l zallgver~eniging van "Achilles" eene
uitvoering geven voor heeren. Tweede Paasch.
dag had deze uitvoerina plaats voor dames waar-
bij allen buitengewoon'" tevreden waren over het
spel. Het drama Broederhaat" werd op zeer
natuu!,lijke wij-ze '~ertolkt. ~et 2e stuk ,:Na~r
het. LIcht" viel niet minder 111 den smaak. _DIt
stuk niet zijn mooie strekking en bewerking,
werd in een ademlooze stilte gevolgd. Het spel,
tooneel, costumeerin o en grimeenng was wer-
kelijk IDOOi.Ook de ;erschillende zangnummers
werden op keurige wijze uitgevoerd. Daar de
dames over alles zeer tevreden wa_ren, verwach-
ten we ook van de heeren een fhnk~ opkomst,
De opbrengst is wederom voor de mISSIe. _

den, gegeven. Opgevoerd worden de blijspelen
.,Mijn tante uit Amerika" en "J etje zonder ze-
nuwen". Gezien het mooie doel dat met deze
uitvoering wordt beoogd, mag zeker op een
druk bezoek worden gerekend. -'_--Jonge Middenstand.

De uitvoeringen welke door de leden van
den Jongen Middenstand werden gegeven, mo-
gen we goed geslaagd noemen. Ook over het be-
zoek valt niet te klagen. Maandag was' de za~l
zelfs geheel gevuld. Wat het spel betreft, .dIt
kon moer het algemeen wel de goedkeurlllg
wegdragen, vooral als men bedenkt dat de
meeste medespelenden voor het eerst op de
planken _verschenen. Er schuilen echter goede
krachten onder en het is daarom te hopen dat
z\' op den ingeslagen weg voortgaan.

Aankoop fokstier.

Door onze plaatselijke fok- en controlever-
eerugmg "St. Antonius Abt" is aangekoc.ht de
stier "Giena's Karel" van het lid F. Schimmel
al!1Îer. Op de rijkspremiekeur~ng te Oss; van j.l.
-Pu!-sdag, werd Giena's Karel, 111 de rubriek 1-2
jarrge stieren, waarin 14 dieren mededongen,
nummer drie geplaatst. Moge de vereerugmg
met het aangekochte exemplaar succes hebben.

Dinsdag is uitgegeven Staatsblad no. 750:
besluit van 6 April 1936 tot toepassing van arti-
kel 11 der Landbouwcrisiswet 1933 op koffie.

Dit besluit is 15 April in werking getreden. KONINKLI.JKE ONDERSCHEIDINGEN.--- Bij Koninklijk Besluit Van 27 Maart 1936 is
toegekend de aan de Orde van Oranje-Ni;lssau
verbonden cere-medai llc ill zilver aan: H ..,van
Koolwijk, chef-machinist en Fr. 'Pcters, baas-
verglazer, beiden in dienst bij de N. V. Veree-
nigde Ceramiek- Steen-. en Pannenfabriek v.h,
Derick- en Ge.ld~Jls, te Druten.
De eere-medaille in brons aan: G. A. van

Driel Sr., wonende te Heesselt zemeonte Varik,
steenfabrieksarbeider bij de N.V. Heesseltsche
Steenfabriek voorheen W. P. de Vries en Co.,
te ROssum.

DE VOORRAAD RUNDVLEESCH IN
BLIK UITGEPUT.

Gehakt in blik zal worden gedistribueerd . Dokter-sfouds.

Dinsdagavond had in het R. K. Bondsgebouw
wederom een vergadering plaats over ~ene «;lP
te' richten doktersfonds welke vergaderlllg dit.
maal uitging vall de R' K. Werkliedenvereeni
gi~~g.Als -spreker trad ~p de heer De Swart uit
Nijmegen, terwijl mede aanwezig waren de zeer
eeerw. heer past. dr. Xav. Smits, dr. Kanters en
dr. Sluyters, Het bleek dat deze vergadering
hoofdzakelijk was belezd voor de leden van de
Werkliedenvereeniging~ El' waren evenwel
slechts enkele leden tegenwoordig alsmede en
kele verdere belangstellenden. ."
De heer De Swart stelde voor om onnuddelllJk

tot oprichting van een doktersfonds van de R. K
Werkliedenvereeniging over te gaan. Een ~n
ander zal door het bestuur zoo spoedig mogelijk
nader worden uitgewerkt.

Naar wij vall bevoegde zijde vernemen, is de'
voorraad rundvleesch in blik, welke de Neder-
landsche veehouder-ijcentrale 'Voor distrihutie
ter beschikking heeft gesteld, thans uitgeput.
Wel is nog een beperkte hoeveelheid bussen

CUIJK.
Jonge Werkman.

Door de K.J.V.-meisjes werden spel-djes ver-
kocht ten bate van de plaatselijke aïdeelins .van
de Jonge Werkman. De opbrengst was circa
f 30.-.UIT DEN OMTREK.

RIJKEVOORT.

ST. HUBERT.
Loting Fanfare "Ons Genoegen".

Zondag 19 April des riamiddags om half 5
gen". Zondag 19 April des riamiddags om hal! 5
zal in de zaal der Kinderen Varbruggen alhier
de trekking plaats vinden der loterij, welke ge-
houden wordt door de Fanfare alhier. Voor
afwisseling zullen muzieknummers worden uit-
gevoerd.

. LITH.

Loterij voetbalclub.

De loterij van de voetbalclub L.S.V. alhier,
waarvan de trekking zou plaats vinden op 15
April '36 is uitgesteld tot 1 Juni '36.

Autobusdienst_ "De M;aaskaIit'·.

De firma Janssen die 'n dagelijksche autobus-
dienst onderhoudt van Lithoyen-'s-Bosch v.v.
heeft deze week een nieuwe autobus met diesel-
motor in gebruik genomen. welke plaats biedt
voor,23 personen.

Tentoonstelling Missienaaikring.

Met Paschen hield de Missienaaikring zijn ten
toonstelling in 't Vereenigingsgebouw, Uit de
tentoorigestelde paramenten en kleèdingstukken
bleek dat de .naaikr ing nog mel meer ijver dan
voorafgaande jaren voor de missie in de weer
was geweest.' Hier en daar ontdekten we 'n
extra mooi stukje werk getuigende van smaak
bij de maaksters en van fijngevoeligheid van
hen die opdracht gaven van zulk werk voor de
missie. De tentoonstelling was zoo georgani
seerd dat ze voor iedereen aantrekkelijk was.
De 'zaal was dan ook meestal stampvol en de
opbrengst was d<J.uaàr evenredig, Met de 10
terf mee heeft de naaikring_ bijna f 45,0 ant
vangen. Tweede Paaschdag om zes uur had de
uitreiking der prijzen plaats.

MEGEN.
Wit·Gele Kruis.

Deze plaatsalijke vereeniging hield een leden-
vergadering, waarin de notulen werden voor-
gelezen en het jaarverslag werd uitgebracht. Een
en ander werd goedgekeurd. De aftredende be-
stuursleden J, M. Hoefnagels en A. G. Meys
werden met algemeene stemmen herkozen. Het
voorn.aamste agendapunt was verder de ver-
zel~erlllg der leden tegen ziekenhuis- en ope-
rattekosten. Wegens het geringe aantal der: aan-
wczrge leden werd geen beslissing genomen,
doch werd goedgevonden dat het bestuur zich
per èirculai~~ tot de ..leden zal richten en hen
vragen of Z!j een blJdrage voor dit algemeen
erkend nuttige doelover hebben.

SAMBEEK.
Installatie pastoor J. van- Berkel.

H~den zal 'onze nieuwe pastoor, de z,:~r-
eerw. heer J. van Berkel, op feestelijke wuze
worden inO"ellaald en geïnstalleerd als Herder
dezer Paro~hie. Verleden Zondag werd in het
Bondasebouw een druk bezochte vergadering
<tehouden van de besturen van de verschillen_
de plaatselijke vereenigingen .en andere belang_
stellenden teneinde de regeling van de feeste
lijkheden te bespreken. De volgende regeling
werd ontworpen: Tegen v:ier ~l;lr n.m, verza-
melen alle vereeni zin "en ZIch bij het Bondsge~
houw, alwaar een ~to~t zal worden g~f.ormeerd
waaraan deelnemen de Ruite,rvereemglDg, Gil$
de,-Schutterij, Voetbalclub, Jonge Wacht, K.J.V'1
school.ieugd met onderwijzend person_eel, Jon-
ge Boerenstand Boerenbond Werkhedenver.
eeniging, harlUo~ie "Semper Unitas", Zangkoor,
Kerkbestuur., Armbestuur, Gemeentebestuur en
een groote groep bruidjes.
Om vijf uur zal zijne zeer-eerw. komende van

de richting ..Boxmeer, aan de grens van de Pa.
rochie arriveeren. De ed.achtb. heer burge-
meester Stevens zal hem daar het eerst ver-
welkomen, Vervolgens trekt de stoet naar de
kerk, alwaar de plechtige installatie zal ge-
schieden door den hoogeerw. heer Hesselmans,
Deken te Beugen. Na deze plechtigheid trekt
de stoet in- de hiervoor genoemde volgorde naar
de pastorie alwaar de nieuwe Herder door de
kinderen zal worden gehuldigd. Daarna defilt>
van de vereentgingen.

MILL.

Wit Gele Kruis.

Zondag 19 April houdt het "Wit Gele Kruis"
vergadering na de Hoogmis in het. c~nsultatîe-
bureau alhier. Tevens heeft de verkiezing plaats
voor een nieuw bestuurslid Inplaats van wijlen
Mevrouw Vrrstraaten-Poels. Als candidate wordt
aanbevolen Mevrouw Anderegg-van de Velden.

OIJEN.

Benoeming hoofd der school.

Naar wij uit goede bron vernemen, is met in-
gang van 1 Mei de heer F. Sinez benoemd tot
hoofd der school alhier, als opvolger van den
heer F. B. W. Kwanten, die dan het onderwijs
met pensioen gaat verlaten.
Meester Kwanten is meer dan 40 jaren bi] het

onderwijs werkzaam geweest, in diverse stand-
plaatsen. Moge het hem als ambteloos burger
goed gaan en moge God hem nog vele jaren van
rust schenken.

Ruitersport.

Door : schoon weer begunstigd vonden op
2en Paaschdag aan den Bedafschen berg de rui-
tenportfeesten plaats. Er was veel belangstel-
ling. 22 ruiters namen er aan deel. Er waren
prachtige prijzen beschikbaar, die werden ge-
wonnen als volgt:
Ringsteken: 1A. Verbossen; 2 M. Helmerlks:

3 W. v. Esch; 4 P. v. Grunsven; 5 J. Bos; 6 Th.
Barten; 7 A. Vogels; 8 P. v. d. Berg.

Hindernis met tijdsopname. Afstand 200 M-:
1 A. Verkuijlen in 42 sec.; 2 Th. Barten in 43
sec.; 3 W. v. Esch in 44 sec.: 4 A. Timmers In
45 sec.; ,5 P. v. Grunsven in 45 ~ec) 6 P. v. d.
Berg in 46 sec.; 7 J. Verbossen III aO sec.; 8 J.
Bos in 50 sec.

UDEN.

DE CRISIS-INVOERHEFFING
OP KOFFIE.
De regelingen. -,-_--

ROSMALEN.
Uitvoering van de Mariágilde.

Voor 'n overvolle zaal gaf de tooneelclub der
Mariagilde op den tweeden Paaschdag haar
eerste uitvoering. Het is een groot succes ge-
worden. De dames hebben uitermate goed haar
best gedaan. Er werd vlot en goed spel gele-
verd. De aanwezigen zullen dan ook zonder
meer genoten hebben. Misschien hebben zij een
oogenhlikje meer samenspel gewenscht? We
mogen het Mariagilde VOOI'haar behaalde suc-
ces van ganseher harte geluk wenschen.

Sluiting der winkelweek.

Zen Paaschdag werd door de bereidwillige
medewerking van de plaatselijke harmenie "St.
Caecilia" een concert gegeven tot sluiting van
de gehouden winkelweek, door de R. K. Mid-
denstandsvereeniging alhier georganiseerd.

Ondanks de minder prettige weersgesteldheid
voor een concert in de openlucht, mochten de
executanten zich verheugen in een .goede be-
langstelling rondom de muziekkiosk, waar o.rn.
de volledige besturen der Middenstandsvereeni-
ging en van de Harmonie aanwezig waren.
In verband met de sluiting dezer winkel-

week, kunnen we mededeelen, dat zeer
bestuurszijde vernemen, zijn de neringdoenden
alhier uiterst tevreden over de houding van de
ingezetenen.

.. Missietentoonstelling.

Gedurende de twee Paaschdagen, werd in bet
patronaat alhier, de jaarlijksche Missietentoon-
stelling gehouden. De tentounstelling mocht zich
in een druk bezoek verheugen. Door de leden
van den Missienaaikring was wederom als voor-
gaande jaren, hard gewerkt, getuige de vele
mooie. stukken. welke in de zaal stonden :ten-

BOXMEER.
Missienaaikring.

Door de dames van den Missienaaikr-ing al-
hier zal Zondag en Maandag een uitvoering wor-



"Tweede Blad
.~'1 -
, Schoonmaak SPOgeeft menige huisvrouwen meisje ruwe én

roede werkhanden. Deze .worden weder-
om spoedig gaaf, zacht en blank door Purol,

"

', toongesteld. Verscllillende nieuwe' attracties
, waren aan deze tentoonsteling verbonden. De
, heer H. v. d. Burgt, kon als gelukkige winnaar
~ van een rijwiel naar huis rijden. .
,

I. V. C. B.

PROGRAMMA 19 APRIL 1936.

Uitvoering.

I'Door de fanfare St. Cecilia te Volkei werd in
~' het patronaatsgebouw te Volkei met rnedewer-
t' king van het bekende duo Mcljers-Mikkers haar
• tweede winteruitvoering gegeven. Het duo gaf
'acht schitLerende nummers, zoodat het publiek
~,een gel10eglijken avond gehad heeft.
:r De fanfare had ook een paar prachtige -nieuwe
nummers op het program, die ook schitterend
geslaagd mogen heeten. Alle aanwezigen hebben
dan ook ten volle genoten.

Kampioenscompetitie.
RKNAC---Braban tia ; Treffers-Spar taan.

Competitie.
1e klasse.

Dongen-Mulo, 2.30 uur.
Kolping-RKTVV, 2.30 uur.
Mevo-Best Vooruit, 2.30 uur.

B. Zwaluw-SVD, J. F. de Laat.
EVV Hercules-Schijndel.

C. Boxmeer-Juliana.
Brakkenstein-:\1VV, terrein MV".

3de klasse.
A. Roosendaal 2-DIA.

NSV-Internos.
B. DVC-Waspik, resteerende 30 minuten.
C. HEC-HKTVV 2, resteerende 35 cn 45 min.

Uno Animo- Vlijmenscha Boys.
Velocitas-St. Michiels Gestel, 2.30 uur.
OSS-OSC.
WIK-Sarto, resteerende 28 min., 2.30 uur.

D. Deurania-UDI.
E. Rood Wit-SWV.

Wilhelmina 2-SDOE.
ODC-Bergeijk.

F. Montagnards-Constantia.
SSS-Oeffelt.
Vios-Berghem.
JVC-HVC.

Bdrgerlijke stand.

Geboren: Henrica d. van A. Vesters en Th.
Pittens; Martinus z, van A. Goossens en M. v.
lIeeswijk; Theodorus z. van A~ Vcrbruggen en
A. v, d. Berg; Maria d. van A., v. d. Zanden en
vall D. v. Reijmersdal' Leonardus, z. van W. v.
iDeursen en M. v. d. Heijden; Adrianus z, van
H. Arts en van G. v, d. Rijt.
, Ondertrouwd: H. Manders, 38 j. te Uden en
:J. M. Derks, 36 j. te Uden; A. v. d. Wijst, 28 j.
te, Boekel en J. v, d. Steen, 24 j. te Uden; J. v. d.
Akker 31 j. en A. Derks 2'7 j.; P. v. d. Braak,
27 j. en A. v. Rosmalen, '27 j.; G. Verkuijlen, 35
j. en J. Wijdeven, 28 j.; M. v. Duijnhoven, 33 [.
en F. v. d. Lacht, 27 j.; W. v. d. Locht, 25 j. en
M. v. d. Wijst, 23 j.; E. Henst, 27 j. te Zeeland
en A. Hendriks, 26 j. te Uden.

Gehuwd: Th. J. Verbeck, 2'6 j. en A. v. d. EI-
!Zen, 28 j. "

Overleden: E. v. d. Zanden, wed, van M. v.
Boxtel, 64 jaar.

OSS I-OSC I.

A.s. Zondag speelt het eerste elftal van OSS
een competitie-wedstrijd tegen het sterke OSC
uit Orthen. Deze vereeniging heeft steeds tot
de ploegen behoort welke een zeer goede kans
badden op de eerste plaats. In Orthen wisten
de OSS-ers na zeer feUen strijd tegen alle ver-
wachtingen in te winnen. Of dit nu zal gaan? In
ieder geval zullen de geelblauwen er een eer in
stellen te trachten de puntjes in Oss te houden
en daar de OSS-ers juist tegen sterke tegen-
standers hun heste spel plegen te spelen kan
een spannenden wedstrijd verwacht worden,
die een wandeling naar het sportpark doet
aanbevelen. Aanvang twee uur.

VEGHEL.
Nieuwe tennisbaan geopend.·

Op het terrein van de voormalige "Vinken-
bof" aan de Zuidkade is een nieuwe tennisbaan
verrezen die door particulier initiatief wer-d
~ebonwd, n.l. door de heeren Coenen en \Volf.
De nieuwe baan is intusschen geopend en zij
bergt een oude club onder een nieuwe naam,
n.l; O. K. onder voorzitterschap van den heer
Fr. v. Eerd. Bij de opening waren behalve de
Jeden nog tegenwoordig de heel' en Coenen en
:Wolf en oud-Burgemeester van Lith.
, Door den voorzitter werden aan mevrouw
Coenen en Wolf bloemen aangeboden. Er was
veel belangstelling ook van buiten de gemeente.

R. K. V. B. DEN BOSCH.
PROGRAl.)lMA VOOR ZONDAG 19 APRIL

le klasse.
A. JuIîana-Nieuwkuik, 2 uur.
C. Mulo 3-Bavos, 2 uur; GVV 2-Mierlo

Hout 2. 2 uur.
G. Maashees-Toxandria, 1 uur; Constan-

tia 2-Victoria, 2 uur.
J. Sarto 2:-Volharding, 2 uur; HEC 2-St.

Joseph, 12 uur; Rapid-W. v. B., 12.30 uur.
K. V. Boys-HVV, 2 uur; Be Ready~WSC,

2.30 uur; W. v. R.-Virtus 2, 2 uur; DVO-Quick,
2 uur.

Uitvoering.
Voor een goed bezette zaal gaf de tooneelclub

••Na Arbeid Vermaak" voor de R. K. Werklie-
;denvereeniging een opvoering van het tooneel-
spel "Ik ben' maar een Paria". De acteurs wa-
ren bijzonder goed in hun rollen zoodat met veel
:applaus de opvoering verliep. De uitvoering
:werd opgeluisterd door piano- en viool-muziek.

2e klasse.
A. Scl1ijndel 3~Juliana 2, 2 uur.
B. Geel Zwart-EVV, 1 uur, op EVV-terrein.
G. Mobilia 2-Achilles, op Achillesvéld, 1 uur
H. V. Vooruit-Boxmeer 3, 1 uur.
K. Sarto 3-WIK 2, 12 uur; Adelaar-i-Vios 2,

2 uur; DES 2-Vincent, 2 uur.
L. RKTVV 4-VVM, 2 uur; RODA 2-DES 3,

12 uur; W. v. B. 2-Sarto 3, 2 uur; St. Joseph 2-
Juliana 2, 2 uur.

J. Dussensche Boys-i--Htr-rmdo, 3 uur; Zwa-
luwe-SNP 2, 2 uur.

3e klasse.
A. Michiels Gestel 2-Avanti 2, op Avanti-

veld,2 uur.
B. Concordia 2'-StabiIitas, 2 uur.'
C. SVD 4-Nieuwkuik 2, 2 uur; Sporters 3-

Jan van Arckei 2, 2 uur; Zwaluw 3~Concor-
dia 2, 12 uur.
F. SPC 3-Best Vooruit 3, 2 uur.
G. Gerwell-DVS 2, 12.30 uur; MVC 2-ASV

2, 1 uur; Kolping 4-GVV 4, 12 uur; ELI 2-
Sparta 3, 1 uur. •
M. Volharding 2-Boxmeer 4, 1 uur; Toxan-

dria 2-DSV 2, 1 uur. "
T. DES 4-Sarto 4, 12.uur, 'V. Beerens.
V. DVO 2-Virtus 3,12 uur; MVV 2-Hirun-

do 2, 2 uur; HVV 2-HVVC, 2 uur.
W. Be Ready 2-Veersche Boys 3.

Werk1iedenvereenigirtg •.
Op de algemeene 'Vergadering ~an_~~_.'Wer]i-

hedenvereeniging werden de aftredende be-
stuursleden herkozen, de heer M. v. Gorp 'we-
derom als voorzitter. De vereenlging tèlt per
1 Jan. 26(1 leden. De gezamenlijke vakbonden
223 leden. Bij de rondvraag' werd de klacht
,geuit over de maatregel van de crisis-varkens-
centrale, die" aan 'Vele werklieden lret= verbed
oplegt om een varken te mesten. Naar-de klach-
tcn zal vanwege de Werkliedenbond een onder-
zoek worden ingesteld. '

Burgerlijke Stand.
Geboren: Johannes z. van H. van de Ven en

M. van Dijk. - Marinus z, van J. van Assel-
donk en H. van Hooft. - Antonius z, van J.
Ranters en A. Vogels. - Wilhelmina d. van Fr.
Pennings en M. van Heeswijk.

Overleden: Adrianus van 'der Linden eehtg,
'Van G. van der Linden 34 j.

VINKEL.
Vergadering paardenverzekering;

De :paardtenY~~zekering hield, eel?- ,verga-
dering, waarop bijna alle leden aanwezrg ware!?-.
Er werd besloten ~e schatting te houden op Vl'lJ-
dag om acht uur bi] W. v. d. Heijd_~n en, om twee
uur aan het hondsgebouw. Daarbij moet betaald
worden een half procent van de geschatte waar-
de en 50 cent per stuk. '
Daarna werd besloten de veulens bjj een sterf-

geval vanaf 4 weken tot 2 maanden 30 'pct. af te
trekken van de geschatte waarde.

R.K.V.B. KRING MAASBUURT.

Wedstrijden van Maandag' 1.1.
l\1aasI1ees-Olympia 2 1-2
Victoria-Jan v. Cuijk 2 1-0
De Zwaluw 2-Dios 1-2
Vias 2-Siol 3-1
Olympia 4-Volhardina 2 2~2

Olympia 2 speelde haar laatste corhpetitie-
ontmoeting tegen Maasheer en smaakte het ze-
noegen met beide puntjes huiswaarts te keer~n.
Victoria kon precies en pas in de laatste minu-
ten 'van den wedstrijd winnen van Jan van

WANROIJ"
Ongeluk.

Dezer dag'en werd de 4-jari'ge R. alhier, door
een wielrijder omve!,gereden, waarbij het
knaapje zich zoo ernstJ.!'( aan den schouder be-
zeerde, dat geneeskundIge hulp, moest worden
ingeroepen. Deze constateerde dat het sleutel-
been gebroken wa~, zooda~. eenîge tijd rust voor
herstel noodza,kellJk zal zijn, . Gerrit Boeijen gaat over

naar de onafhankelijken,
VOOR HET EERST IN DEN

ZESDAAGSCHE VAN BLERICK.

ZEELAND.

Jubi1é der eerw. zusters.

Het feesteomité voor het jlllbiieum der eer-
waarde zusters op Zondiag 19 April is zóó ver Successen uil voorbije jaren.
reeds gevorderd, dat. het programma is vastge-
steld. W~i laten het hieronder volgen en verzoe· . § Met \belangstelling hebben wij naar de ope-
ken allen zooveel mogelijk mee te werken om de rung van het openbaar seizoen uitgezien, omdat
l>rogral1lma~unten vlot te kunnen afwerken. wij benieuwd waren naar de prestaties van

Om half tîen w?rdt het feest ingeluid, waarna onzen stadgenoot Gerrit Boeien, die in de ama-
om kwart voor hen de eerw. zusters worden teurklasss een uitmuntend figuur heeft gesla-
afgehaal~ door d.e. rijvereeniging, de harmonic, glen. Zijn eerste wedstrijd reed hij vorige week
het regelIngscol1llte en eere-comité, bruidjes. Zondag in Tilburg, ter gelegenheid van de ope-
Te tien uur heeft een plechtige Hoogmis rung van de baan aldaar, tesamen met den hier

plaats waaronder de zeereerw. heer pastoor F. bekende renner van Geenen uit Waalwijk, Jam-
v. Tartwijk, een feestpredikatie zal honden. Na mer genoeg bleek zijn maat niet in conditie,
de hoogmis zingt het parochiaal zangkoor een doordat h ij Jiohtelijk ongesteld was. Maar Gerrit
feestcantate. toonde dat hij zijn vorm nog steeds te pakken
De parochianen worden verzocht hierna zoo- had en won maar liefst alle klassementen, ZDO-

veel mogelijk direct na de hoogmis 'tOOl' het pa- dat hij op de tweede plaats eindigde met het
rochiehuis te komen, Waar dan door den zeer- grootste aantal punten. In de Tilburgsche dag-
eerw. heer pastoor het cadeau namens alle paro- bladen werden zijn verrichtingen buitengewoon
chianen zal worden aangeboden. Hierna zal geprezen en voorzag men in hem een prima ren-
door allen het feestlied worden gezongen. .ner.
Tol één uur zal receptie worden gehouden in In Oss bewees hij Zondag i.l, nogmaals, dat hij

het parochiehuis. Te half drie heeft vervolgens in het komende seizoen een hartelijk woordje
een plechtig Lof plaats, waarna de zangeressen zal meespreken. Na afloop van de wedstrijden

hadden wij het genoegen een onderhoud met
der Maria-congregatie eveneens een Ieestcanta- hem te helmen, waarin wij hem het een en an-
te zullen ten gehoore brengen. der gevraagd hebben over zijn verleden en over

Vertegenwoordigers van alle organisaties en wat hij in de toekomst denkt te doen.
vereenigingen van Zeeland moelen om half vier In den loop van het gesprek kwamen wij te
hij het pakhuis zijn om deel te nemen aan het wet-en; dat hij de eerste maand nog als amateur
defilé. Na afloop hiervan, wordt door de school- zal blijven rijden, doch het ligt in zijn bedoe-
kinderen een aubade gebracht vóór het klooster. ling om in Mei a.s. over te gaan tot de klasse

Om 5 uur beginnen de kinderspelen op het der onathankelijken. Daarom heeft hij nog geen
Van Voorst tot Voorstplein, die door de harmo- vasten koppelgenoot. Hij hoopte in Oss steeds
nie "Zeelandia" en de zangvereeniging "Het met van Haai-en te rijdert, die z.i, over goede
Putterke" zullen worden opgeluisterd. kwaliteiten beschikt (hetgeen hij trouwens ZOIl-

Op Maan~a!,! 20 April zullen de schoolkinde- dag j.l. heeft bewezen). Het liefst start hij in
ren der meisiesschool een officieele huldiging ploegkoersen. Persoonlijk rijdt hij zeer gaarne
brengen, waarbij het eere- en regelingscorntté sprints, achtervolgingen, klassementraces enz.
tevens worden uttgenoodigd en Dinsdag zullen Ook zal hij aan enkele wegwedstrijden deelne-
de kinderen nogmaals hetzelfde -program af- men o.a. aan de Ronde van Oss, die zooals men
'Werken in het bijzijn van de ouders en de kin- weet O'P Zondag 26 April a.s. wordt verreden
deren, en waarin hij den strijd zal aanbinden mct de

DE STAD OSS

TNIEUWS- '-HET--KiJPEREN RENNERSFEEST
VAN JAN PIJNENBURG.

3

Cuijk 2. Dios speelde zich vrijwel kampioen
door met de oneven goal van de Zwaluw-reser-
ve's in OeffeIt te winnen. Vios 2 bleef heel' en
meester over Sial dat met 3-1 ten onder ging.
Olympia 4 kon het tegen Volhar-diria 2 niet
verder brengen dan een gelijk spel 2-2 was het
resultaat.

Programma voor a.s. Zondag.
Maashees=-Toxandi-ia: Constantia2-Victoria;

Achil les-c-Mohilia 2; Vianen Vouruit-i-Olym-
pia: 3; Volharding 2-Olympia 4; Toxandria 2-
DSV 2.
..De programma's zijn nog slechts beperkt,

waaruit blijkt, dat de ccmpetitie haar einde
nadert. Maashees krijgt bezoek van Toxandria,
dat al enkele weken niet meer in gctouw kwam.
Bij flink aanpakken kunnen evenwel de gasten
winnen. Victoria moet oppassen in Wanroij, Me!
het kampioenschap in zich. zal Haps echte!' wel
weten te zegevieren. ~lobilia 2 moet over gaan
spelen in Reek. We houden het op een zege
voor de Achilles-mannsn, Ondanks eigen grond
onder de voelen, zal Vianen Vooruit wel het
onderspit moeten delven tegen Olympia 3.
Olympia 4 speelt de returnwedstrijd in Vier-
lingsbeek. Ditmaal wordt het een Volharding-
zege. DSV 2 geven we een kansje in Rijkevoort.

gen de lat. Vrouwe Fortuna was thans TOP
toch wel gunstig gezind.
Langzamerhand herstelt TOP zich en werkt

zich los uit den greep der insluiting. Wij zien
enkele goed opgezette aanvallen op het doel der
gasten. Bij een dezer aanvallen krijgt de links-
Duiten de bal toegespeeld van den rechtshalf.
::\leteen schiet deze over de geheele voorhoede
heen naar den rechtsbuiten. Deze zet keurig
voor doel en uit een scrimmage weet de TOP-
linksbinnen de winnende goal te fabriceeren.
Ben VVV toegewezen strafschop wordt op
vriendschappel ijke wijze onbenut gelaten het-
welk de talrijke toeschouwers een hartelijk ap-
plaus ontlokt. Na nog enkele goede aanvallen
van beide ploegen welke echter op niets uitloo-
pen breekt het einde aan en heeft TOP gewon-
nen met 3-2.

De lang verwachte wedstrijd "T.O.P."
~W.S.C.

Luisterrijk gevierd.
De bekende wielrenner Jan Pijnenburg heeft

Woensdag in zijn woonplaats Tilburg onder,
buitengewoon groote belangstelling zijn 12YZ'
jarige rennersloopbaan herdacht.

De bekende wielrenner Jan Pijnenburg hield
Woensdaq in zijn woonplaats te Tilburg recep-
tie ter r> Tegenheid van zijn 121h-jarig wiel.
renners, ..»ileum, waarbij vele bekenden uit
de sportwereld hem kwamen gelukwenschen.

Des morgens woonde Pijnenburg in gezel.
schap van zijn vrouwen verdere naaste familie-
leden een H. Mis van dankzegging bij, die om
negen uur door den' zeereerwaarden Pater
Gardiaan der Capucijnen in de Capucijnenkerk
aan den Korvelscheweg werd opgedragen.

Van twaalf tot 2 uur vond op de bovenzaal
van hotel "Riche" een drukbezochte receptie
plaats. Daar kwamen o.a. hun opwachting ma-
ken wethouder C. v. d. Ven, vertegenwoordi-
gers "an directie's van talrijke wielerbanen uit
binnen- en buitenland, officials van de N.W.U.
en van den X.\V.B, afgevaardigden van plaat.
selijke wielerclubs en andere sportvereenigin-
gen, 'bekende wielrenners, als Slaats, Wals,
Oszrnella, P. van Kempen, Kremers en talrijke
vrienden en supporters.

Er werden den. jubileerenden wielrenner tal
van bloemstukken en andere stoffelijke ge·
schenken aangeboden.

Om 6 uur des avonds werd een feestdiner
gehouden op de bovenzaal van hotel "Riche".
waaraan behalve Pijnenburg, zijn vrouw en
naaste familieleden, nog aanzaten diverse offi-
cials, supporters, afgevaardigden van sport.
vereenigiogen em;. -

Aan de tafel werd het woord gevoerd door
den voorzitter van, het uitvoerend comité, dell
heer Paymans (die namens de Tilb. Wieler-
clubs "Vitesse" en ,,\Yillem II" een krans aan-
'bood), mr. P. ~f. Art", namens "Tilburg Voor.
uit", Viruly, namens de N:W.U., het raadslid
F. Donders, de wielrenner Piet van Kempen
J. van Grinsven, 1e trainer van den "Pijn", en
nog vele anderen.

Tijdens den feestmaaltijd werd den [ubllee-
renden renner vanaf he; Heuvelplein, waar
het zwart zag van het volk, een serenade ge-
bracht door- de harmonic ,,\Villem II".

Na afloop van een en ander richtte Jan Pii-
nenburg zich vanaf het balcon van hotel
"Riche" tot· de op het Heuvelplein verzamel-
de menigte om een spontaan en hartelijk dank-
woord te spreken.

Daarna begaf het gezelschap zich naar het
feestgebouw "Scala", waar home-trainerswed-
strijden plaats vonden en waar nog velen in de
gelegenheid werden gesteld Pijnenburg in
huldigende bewoordingen toe te spreken.

De uitslagen van de home tralnerswedsh-ii-
den zijn. .
Sprint amateurs 1Q.0M. 3 series: Totaal uit-

slag r t Cocmans 3 p.; 2 Hoofmeyer ti p.; 3
Van Strien 9 n-

Tijd race 1 K.~L onafhankelijken: 1 K. Bak-
ker 42,8 sec.; 2 Jan Martens 46.7 sec.; 3 Jo
Kremers 47 sec.
, Sprint 500 M. profs.: 1 P. Oszmella 25,2 sec.;
2 K. Deneef ; 3 F. Slaats.

Tijdrace. 3 K.){. onafhankel iiken : 1 K. Bak-
ker 2 min. 25.2 sec.; 2 en 3 Kremers en Mar-
tens (gelijk).

Sprint onafh. over lO-0()M.: 1 Kremers 44
sec.; 2 Bakker; 3 Martens.

Na de wedstrijden volgde een geanimeerd
bal.

KORFBAL.
RO.T.

§ Zondag a.s. speelt DOT II haar laatste com-
petitie-wedstrijd thuis tegen DVC 1. De eerste
ontmoeting eindigde in, een overwinning der
DVC'ers, en ook ditmaal zullen deze wel met de
winst gaan strijken. Toch zullen de DOT-men.
schcn goed partij geven, om een zoo eervol lUO-

gelijk resultaat te bereiken tegen de a.s. karn-
pioenen. De wedstrijd wordt gespeeld op 't DOT-
terrein, gem. sportpark. DOT I welke de com-
petitie reeds eenige malen geleden beëindigde.
zal Zondag in 't veld komen in een vriendschap-
schappeliike wedstrijd tegen De Blaar uit Zalt-
Bommel. De connecties tusschen deze vereeni-
gingen zijn van zeer vriendschappelijken aard,
en zoo kunnen we een aardige strijd tegemoet
zien. Dot verschijnt met enkele invallers, en
zal dus aan De Blaar een goede tegenstander
hebben. Aanvang 3 uur op t' DOT-terrein. Gem.
Sportpark.

HOCKEY.
§ Dinsdag j.I. werden op de )IOP-terreinen

te Vught hockey-wedstrijden georganiseerd.
waaraan ook door 't hockey-elftal van HBS Oss
werd deelgenomen. Ondanks 't feit dat de spelers
geheel vreemd naast elkaar stonden wist men
toch de finale te bereiken na drie zware wed-
strijden.
De eerste wedstrijd legen GLE I Eindhoven

's morgens om half 10, werd 'n 2--1 overwin-
ning na ~n 1-{) achterstand.

De tweede match, tegen Lorentz Lyceum uit
Eindhoven eindigde 2-2, maar werd door Oss
met doelschoten gewonnen.
Tegen de H.B.S. uit Den Bosch werd 'n ~

overwinning uit de wacht gesleept en zoodoende
kwam Oss in de finale tegen het sterke Canisius-
college uit Nijmegen, Dat dit team zeer sterk is,
blijkt wcl 't beste uit 't feit dat zij uit 3 wed-
strijden 'n doelgemiddelde hadden van 17 goals
voor en 0 tegen.

Oss verloor met 1-{), door 'n goal die in de
laatste, seconde werd gescoord.
Door dit resultaat behaalde Oss 'n 2de prijs

n.l. 'n groote medaille. De opstelling van 't Os-
sche team was: Vossem, v. Beurden, Strang, Y.

Beek, C. Bleys, v. Beurden, Verhulst, Dodemond
Schellekens, Bastings, v, Bergen.

§ Zondag a.s. ontvangt T.O.P. bovengenoem-
de vereeuiging VOOI'het spelen van haar laatste
competitiewedstrijd. Wij kunnen er direct op
laten volgen een der lastigste wedstrijden van
de geheele competitie.
Men behoeft slechts de reeks knal-overwin-

ningen welke WSC den laatsten tijd heeft be-
haalt de revue te laten passeer-en (nog p. Zon-
dag sloeg zij Baarwijk met 8--1) om danonmid-
dellijk te kunnen voorspellen dat het er ZDn-
dag danig zal spannen. .
WSC zal zonder twijfel alles op alles zetten om

ook op de kampioenen de overwinning te be-
halen en aldus revanche te nemen voor de door
haar op eigen terrein geleden nederlaag.

TOP zal echter van haar kant er opgebrand
zijn om de oompetitie even schitterend te beein-
digen als zij haar begonnen is doch bovendien
zal zij haar predieaat "Ongeslagen kampioen"
koste wat het kost willen handhaven.
In elk geval wacht voetbidminnend Oss a.s.

Zondag een uiterst spannende kamp.
, Allah T.O.P.'ers klemt [e tanden op elkaar,
speelt met hetzelfde enthousiasme als Zondag j.l.
tegen V.V.V. en de overwinning zal U niet ont-
gaan.

K. N. V.B.
DE KAMPIOENSCOMPETITIE VAN DEN

K.N.V.B.
19 April: Be Quick-Enschedé en Ajax-

Feyenoord.
26 April: Enschedé--Aiax en Feyenoord-

NAC.

WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR A.S.
ZONDAG.

Afdeeling 1.
Promotiecomj.sntie 2e klasse.

Hermes-DVS-DOS
AfdeeIing II.
Ie klasse.

DFC-Excelsior; Blauw-Wit-DHC.
Afdeeling IV.
2e klasse B.

Breda-VOS; VVV-Tegelen.
3e klasse C.

J VA-NEVELO.
3,e klasse C.

TOP-WSC; Raatsheuvelsche Boys-RWB;
Baardwijk-s-Bossche Boys; Nivema-Dtevo.

3e klasse E.
ZBVV-Leerd'am.

Afdeeling V.
1e klasse.

VENTE NAAR FEYENOORD.
Naar de "Sportkroniek" meldt, heeft de oud-

internationaal Leen Vente overschrijving aan-
gevraagd van Neptunus naar Feyenoord.

BRABANTSCHE VOETBALBOND.
WEDSTRIJDPROGRAMMA ZONDAG 19. April.

Afdeeling 4 1ste klasse A.
Baardwijk 2-Nivema 2 'A. Hendriks.
Heusden-W.S.C. 3 G. Stolzenbach.
Kaatsh.Boys 2-B.V.V. 4 E, Poddewiin.

1ste klasse B.
Zalt-Bommel 2-Brab. Boys 1 J. v. d. Griendt.

2de klasse A.
Vlijmen A-Baardwijk 3 (12 uur) ter. Baard-

wijk. M. van Vugt.
VHimen B-W.S.C. 4 (l2 uur) P. van Raamsdonk
Kaatsh. Boys 3-Waalwijk 2 (12 uur)

Th. v. Vucht.
2de klasse B.

B.V.V. 6-Wilhelmina 5 (11.30 uur) H. Pieters.

VOORBEREIDiNG B. V. B.-ELFTAL..

GVAV-HSC
Prolllotiecompetitie 2e klasse ..

Aehilles-Heerenveen.

TOP-VVV 3-2.

§ Zooals te verwachten was hebben de voet-
balliefhebbers TWeeden paascl1>dag kunnen ge-
nieten van een schitterende wedstrijd. De be-
langstelling was vrij groot.
In pet begin zien wij een snel op en neergaand

spel met VVV iets in de meel·derheid. Van
weerszijden werden de keepers enkele malen
met harde scholen op de proef gesteld, doch
deze leveren geen resuttsat op.

-u ongeveer een k\"al"tIer krijgt de TOP-
rechtsbuiten den bal vrij, geeft eel. schitterende.
voorzet welke door den rechtsbinnen absoluut
onhoudbaar wordt ingekogeld, 1-{). Het spel
golft op en neer en kan men 't technisch zuivere
samenspel der gasten bewonderen. Een goed
opgezette aanval van VVV wordt door de ver-
dediging resoluut afgeslagen. TOP blijkt er
steeds beter in te komen en "even keurig partij.

Pl.m, 10 minuten voor de "rust wordt de bal
door de half-linie (welke zich zeer goed bij
de voorhoede aansloot) dOorgegeven naar reehts.
Deze geeft het leer keurig voor en de linksbin-
nen weet Z'ÛOwaar de kans prachtig te benutten
en den YoorsprOI1" te 'Vergrooten 2--0. De VVV-
ers beginnen den" ernst Van den toestand in te
zfen en zetten hun demonstratie-voetbal aan
den kant. Van weerskanten worden nog enkele
goede aanvallen ondernemen, doch deze stuiten
steeds op de verdediging of de geboden kansen
worden verknoeid. Met een 2--0 voorsprong
van TOP 'breekt de rust aan. ,
Onmiddellijk na de rust volgen een serie goede

aanvallen op het TOp-dDel en reeds na .enkele
minuten heeft de rechtsbinnen kans gezien den
achterstand te verkleinen 2-1. Aangemoedigd
door dit succes komen de VVV-ers steeds op-
nieuw onstuiming opze~ten. TOP heeft merk-
baar een ernstige inzinklllg. Herhaaldelijk wordt
het TOP-doel onder sohot genomen en een 2e
doelpunt hangt als' het Ware in de Iucht. Door
een misverstand in de TOP-achterhoede krijgt
de linksbinnen een juweel van een kans, Hij
aarzelt dan ook niet en schiet onhoudbaar in
2--2. Een prachtig opgezette aanval der gasten
-wordt besloten met een geweldig hard schot te-

Te Geldermalsen ell te Eindhoven zullen Zon-
dag a.s. wedstrijden worden gespeeld om een
overzicht te krijgen van het beschikbare spelers-
materiaal voor het B. V. B.-elftal. Aan den strijd
te Eindhoven zullen deelnemen spelers uit elf-
tallen, die in het Zuidelijk deel vän Brabant
thuis hoor-en.

De opstelling van de ploegen die te Gelder-
malsen den strijd zullen aanbinden, is als
hier volgt:

ELFTAL A.:
d. J. Schrovers (Wilhelmina).
a. H. Pennings (BVV), G. Smolders (RWB).
111. ~{. Valkenburg (BVV), P. van Ooijen

(Brab. Boys), J. van Lamoen (TOP).,
v. N. Goutier (CMG), C. v. Bergen (TOP),

A. van der Zanden (Wilhelmina), E. Moonen
(Wilhelmina), H. de Goey (CMG).
Reserve's: M. van Bergen (Ors- Bo~is), M.

Trugg. (Brab, Boys), J. v. d. Graft (BVV).-

Y. A. van Haaften (Haaf'ten 2), W. Zaun-
brecher (Kerkdriel), J. Koppen (GVV 2). T.
Smit (Zuilichem), W. Didden (Kerkdriel I.

m. H. Storij ,Rhenoij), J. van Buren (OVV 2),
J. Stuivenberg (Heukelurn) ,
a. J. G. A.• Kruijt (Dalem), W. van Dannis,

(Dalem).
d. J. Lieber-werth (Kerkdriel).
ELFTAL B.:

Reserve's: W. HoI (GVV 2), M. v. Maaren
(Heukelum), C. van Gelderen (Dalem) ell A. de
Groot (Heukelum).

sterkste wegrenners. Ongetwijfeld zal hij zich
in deze course geducht Weren, maar of hij het
tusschcn de sterke amateurs tot een overwinning
zal kunnen brengen weten wij niet. Hij is echter
vol goeden moed bezield en als hij met geen
pech te kampen krijgt znlleu wij hem wel in de
hoofdgroep binnen zien komen. Ziet hij inder-
daad kans om in de kopgroep te blij-ven, dan
achten wi] hem wel in staat om de sprint en
aldus de wedstrijd te winnen. Afwachten is
evenwel de boodschap!

van het koperen rennersjubilé van Jan Pij!1JCn~
burg.

Voorts heeft hij contraeten in Boxtel en Eind-
hoven, doch de juiste datum kon hij ons niet
rnededeelen. .

En dan komt de overgang naar de onafhan-
kelijken. Op 20 Mei a.s, wordt te Blerick een
z.g. zesdaagsche verreden, waarin hij voor het
eerst als onafhankelijke zal uitkomen, vermoe-
delijk met den sterken renner van de Mater
die reeds zeer vele avondzesdaagsellen heeft
gewonnen.

Natuurlijk hopen wij van ganseher harte, dat
hij in deze klasse dezelfde successen zal weten
te boeken als tot nu toe bij de nieuwelingen en
amateurs. Moge hij voorts even strijdlustig blii-
ven als hij tot nu toe steeds is geweest en niet
door de andere renners worden overgehaald
om combientjes in elkaar te smeden. Gerrit, de
toekomst Hgt voor je. Bedenk dat je allen door
strijd te leveren daar kunt komen waar je graag
komt. Een wedstrijd, waarin je je kans'en met
vuur verdedigt heeft meer waarde als een wed-
strijd, die je door knoeierijen hebt gewonnen.
Houdt dat steeds voor oogen en je zult je weg
wel vinden:
'Vij kreg1en nog even gelegenheid om over hel

af'geloopen seizoen te spreken. Hij toonde ons
aan, dat hij het vorig jaar acht ploegkoersen
had gewonnen, 1 maal tweede en 1 opgegeven
te Blerick, wegens een val.
persoonlijk heeft hij verscheidene wedstrijden

gewonnen. In de ronde van den Bosch was hij
eerst aankomende van de amateurs en derde
in het algemeen klassemenl.

Zooals men zich herinneren zal verbleef hij
dezen winter geruimen tijd in Antwerpen, waar
hij zich geducht heeft getraind en waar hij aan
diverse wedstrijden heeft deelgenomen. Daar
heeft hij het evenwel nict tot een overwinning
kunnen brengen. Hij werd 1 maal tweede, 1
maal derde, 1 maal vierde en 2 maal vijlde. Er
dient evenwel bij te worden, gezegd, dat hij
met heel veel pech te kampen heeft gehad.

Al met al zien wij, dat Gerrit Boeien een be-
honrIijken staat van dienst achter zich heeft
en met een gerust hart de toekomst tegemoet
kan zien. 'Vij wenschen hem in de toekomst
veel succes en zien met spanning uit naar .den
zesdaagsche te Blerick, waarvan wij u t.z.t. ge-
regeld op de hoogte rullen houden,

Evenals alle andere amateurs beschik ik nog
over weinig contracten, aldus Gerrit. Als men
een wedstrijd gewonnen heeft kan men wel
weer aan een paar contractjes komen. Zoo rijd
ik Zondag weer in Tîlburg waar huldägings-
wedstrijden worden verreden ter gelegenheid
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politie al niet over uitgelaten, dat zij er op-
recht spijt van hebben, zoo openhartig tegen-
over de politie te zijn geweest?

De meesten hunner zijn recidivîeten, en
verschillende zijn slechts tot enkele jaren
gevangenisstraf veroordeeld. Wordt hun het
recht niet ontzegd, naar hun "Heimat" te-
rug te keeren, dan kunnen wij binnen en-
kele jaren deze mannen weer in Oss zien
verschijnen, en door het feit dat er hoage-
naamd geen werkgelegenheld voor hen te
vinden zal zijn, zullen velen hunner weer
in hun oude "beroep" vervallen.

at
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Haar werk nog niet voltooid?

(Van onzen correspondent).
OSS, 24 April. - Met gemengde gevoe-

lens en een bezorgd hart ncett de bevol·
king uit de streek rondom Oss kennis ge'
nomen van het bericht" dat met Ingang van
1 Mei a.s. de extra marechaussee-verstar-
king, die op de hoeve Ellzenburg nabij Oss
was gedetacheerd, zal worden opgeheven.
Het meerendeel dezer dorpsbewoners

vraagt zich af, of deze daad verantwoord
is. Te dikwijls stonden deze menschen bloot
aan de strooptochten van het Ossche ge·
spuis. Het voorbeeldige werk der mare-
chaussee wordt door hen in het bijzonder
op volle waarde geschat, en het waren voor-
al de manschappen van "DH Ellzer.burg"
die dag en nacht de buitenwegen en de ver-
keerswegen naar de dorpen bewaakten.
Wij spraken dezer dagen een burgemeester

van een der omliggende gemeenten, die met de
toestanden in Oss buitengewoon goed op de
hoogte bleek te zijn. Hij verklaarde, dat de-
genen, die thans beweren dat de misdaad in
Oss "dood" is, blijk geven, den toestand in Oss
allerminst te kennen.

"De misdaad "sluimert" momenteel in Oss,
aldus deze burgemeester, en naar mijn mee-

~ ning is het juist de preventieve werking van
- het doeltreffende patrouillewerk der mare-
~ chaussee en voornamelijk van de manschappen

n

.t
s

n
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De detacheering van eenige marechaussees op
de hoeve Elzenburg, vlak bij de misdadigers-
buurt van Oss gaf de bevolking van de streek
een gevoel van gerustheid. Noode ziet men

daarom de marechaussees vertrekken.

In dit opzicht spreekt echter ook de historie
van Oss boekdeelen. In de jaren vóór 1893/94
beleefde de bevolking van Oss en omstreken
een soortgelijke misdaadterreur als in de arge-
loopen jaren. Ook toen moest een marecliaus-
see-versterk ing uitkomst brengen. De bandie-
ten van toen waren veelal de, grootvaders van

I de huidige Ossche misdadigers. Zij ontzagen
zich niet om een wachtmeester der marochaus-
see lafhartig van het leven te berooven. Ook
toen slaagde de marechaussee er in. de ban-
dieten achter slot en grendel te zet.n; de rest
nam de vlucht en week uit naar Amerika. Daar-
na werd evenals nu de versterking ingetrokken.

Reeds eenige jaren later, nog vóór 1900,
zoo vertelde ons een alleszins betrouwbaar
burger, werden er in Oss al weer verschil-
lende moordaanslagen gepleegd en waren
in sommige winters de inbraken niet van
de lucht. Dit zegt toch genoeg, en niet ten
onrechte heeft voornamelijk de bevolking
der omliggende dorpen, waar slechts een
enkele veldwachter over de veiligheid van
de dorpelingen waakt, reden. zich voor de
toekomst bezorgd te maken.
De oude toestand van vroeger keert al-

dus weer terug. Bij de Ossche gemeente-
politie is niets gereorganiseerd, en dit corps
zal toch in de toekomst aangewezen zijn
om de taak der marechaussee over te ne-
men, ten minste voor zoover het den dienat
binnen de gemeentegrenzen betreft.

der Ellzenburg, die in de onmiddellijke nabü-
heid van de Ossche misdadigerswijk hun neder-
zetting hebben, die de jongere generatie uit de
Ossche misdadigerskringen er van weerhoudt,
schelmenstreken uit te voeren. Het kwaad zit
dezen mensch en in het bloed, en slechts een
voortdurend toezicht en een krachtige leiding
zijn in staat, opleving van de misdaad in de
kiem te smoren.

Het "hands up" bij nacht en te ontij op den
Berghemscheweg en in het Schayksche veld
heeft zijn uitwerking niet gemist; deze maat-
regel boudt nu binnen enkele dagen op en gij
zult het zien, hoe bi nnen enkele jaren, aldus
onze zegsman, en wellicht al eerder, het lieve
leventje in Oss weer volop aan den gang is ... ."

Naar verluidt zou er eerlang een uitbreiding
van dit corps te verwachten zijn, doch de be,
volking der buitengemeenten zou meer met een
uitbreiding der rijkspolitie zijn gebaat.
De bevolking vraagt zich tevergeefs af, waar-

Maar houdt gij dan geen rekening met het om hier het wapen der Kon. Marechaussee.
berouw dat zooveel Ossche misdadigers hebben wélks optreden zonder aanzien des persoons
getoond, zal men vragen. Zij, die de Ossche zooveel respect afdwong, vervangen moet wor-
mentaliteit kennen, weten hoe hoog men het den door een gemeentelijk politie-apparaat, dat
berouw van den Ossehen misdadiger moet aan" tot voor kort nog geenszins het bewijs had ge'

j
slaan. Hoevele van .de thans gedetineerde Os- leverd, voor zulk een zware taak berekend te
sche misdadigers hebben er zich tegenover de zijn.

Berouw?
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Waarom geen commissaris?
Oss, - Zondag.

Dinsdag zal aan de raad een voorstel van B. en
W. worden voorgelegd, om het gemeentelijke po-
litiecorps met een adjunct-inspecteur en drie agen-
ten uit te breiden. Daar de tegenwoordige politie-
inspecteur Van Kempen binnenkort met pensioen
de dierist zal, verlaten, ligt het in het voornemen
van B. en W. om dan de nieuwe adjunct-inspecteur
in diens, plaats te laten optreden.
Wij hebben reeds eerder doen uitkomen, dat in

een plaats als Oss een oommissaris van politie geen
overbodige weelde zou zijn. Thans komt het ge-
meentebestuur met een voorstel tot Uitbreiding van'
de sterkte, doch men vraagt zich af, of hiermee het
polij:Jev:çaagstuki:q"Oss 0l?~~lQ,s.t;~a,1worden. Zou de
aanstelling van een- bekwaam pOllti~~deskutJ.digemet
de rang van commtssarrà' hlè't nik meer op :Zijp
plaats z1)n? Men kan'verwàcliten. dal zulk~een po-
litiechef, die geheel zelfstandig kan optreden, boven
de partijen zal staan en een grondige reorganisatie
zal kunnen doorvoeren. Het is waarschijnlijk dat een
voorstel in die zin Dinsdagavond ter tafel zal wor-
den gebracht.,
Verder zijn aan een eventuele benoeming van vier

gemeentepolitiemannen nog meer bezwaren ver-
bonden. Want wie zal garanderen, dat van hoger-
hand niet wederom een gelijk aantal manschappen
marechaussee uit Oss zal worden teruggetrokken.
Dit zou funest zijn voor de kleinere gemeenten uit
de omtrek, daar, zoals men weet, de bevoegdheden
van de rijkspolitie groter zijn dan die der gemeente-
politie, welke laatste alleen binnen het gebied der

. gemeente Oss zal mogen werken.
Met ons zijn vele dan ook de stellige

mening toegedaan, dat de benoeming van een
commissaris van politie urgenter is dan uitbreiding
.van het politiecorps. En dat daarna rustig het rap-
port van dezen deskundige kan worden afgewacht.
Indien dan nodig blijkt, dat meer agenten moeten
worden aangesteld, kan daartoe later worden over-
gegaan.
En tenslotte: het is in Oss mogelijk, om een

inspecteursfunctie bij de politie te bekleden, indien
men niet in het bezit is van een inspecteursdiploma.
De nolitieverordening voorziet daarin nog niet. Zou
het niet hoog tijd zijn ook daarin verandering te
brengen?
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Een netelige kwesti': voor de oroeden.

oss, 28 Juni, 1936.
, De raad der gemeente Oss staat Dinsdag-
. 'avond voor een belangrijke beslissing. Immers
, ; dan zal dit college hebben te besluiten, of men

.het voorstel van Burgemeester en Wethouders
.van Oss betreffende uitbreiding van het ge-
meentelijk politiecorps zal steunen, of daarvoor
andere, meer doortastende veor-stel'len,', tel' ta-
fel zal brengen. Het voorstel van B. en W. be-
oogt, de aanstelling van een adjunct-inspecteur
van politie en drie agenten. In de memone van
toelichting laten B. en W. uitkomen, dat de te
benoemen adjunct-inspecteur bestemd is, om in
de naaste toekomst de taak van Politie-inspee-
teur Van Kempen over te nemen, en zich ge-
durende de komende maanden in de Ossche po-
Iitrezaken in te werken. Naar verluidt zal de
huidige politiechef Inspecteur Van Kempen.
binnenkort, wegens het bereiken van den pen-
sioengerechtigdeu leeftijd, den dienst veda-
ten.



Een Iuerkwaardige dag
~ (M in Oss! ~1V,l~h
OPPERW tCHTMEESTER MINTJES

EN INSPECTEUR VAN KEMPEN
HEENGEGAAN.

§ De dag van gisteren - 1 October - was
voor onze gemeente een zeer merkwaardige. Im-
mers op dien datum hebben onze beide hoofden
van politie, opperwachtmeester Mintjes en In
specteur van Kempen, onze. gemeénte verlaten.
Voor beiden kwam dit vertrek feitelijk te

vroegtijdig; slechts rioode zal de bevolking van
hen afscheid nemen. .

Opperwachtmeester Mintjes.

Wij allen weten, wat zij voor onze gemeente
hebben gedaan; zij hebben ze onschatbare dien- d
sten bewezen, alleen reeds door uitroeiing van b
het beruchte Ossche millieu. Het verblijf van
oper" Mintjes in onze gemeente was slechts

1. ~an korten duur, maar zijn arbeid was niet min-
1 der vruchtbaar. Immers onder zijn bezielende
e leiding is een begin gemaakt aan het einde van
i het millieu, welks vernietiging hij geheel heeft
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Inspecteur .Yan ~empen. -
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