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"KING KONG" DE BOOMLANGE

WACHTMEESTER.

•De schrik der Osscheonder.
wereld-in eer' hersteld.

Uit de dagen van de groote schoon-
maak In-Oss .herinnert men zich vooral
het voorbeeldig werk der Marechaussee.
De namen van wachtmeester de Gier,
"opper" Mintjes, ourrs, Van de Weerd
en vele anderen, zullen voor immer in
de dossiers van Vrouwe J'ustitia met eere
vermeld blijven!

[

De imposante figuren van wachtmees- ~
ters de Gier en v. d. Weerd maaktenhen .
al spoedig tot den schrik van de Ossche ~
onderwereld. De Gier vooral was dat:
vooral, omdat hij aan zijn figuur ver- '
bond een taai volhoudend karakter, met '
nooit versagenden speurzin. Van de,
Weerd kreeg den veelzeggenden bijnaam
"King Kong", want zoo herculisch was.
deze wachtmeester dat hij diep moest
bukken, wanneer hij de woningen der'
verdachten binnen moest, eri zoo groet
was de schrik die alleen zijn verschijning
in de misdadigersholen wekte, dat zijn
binnentreden reeds voldoende was om
de beruchte boeventroep als een stel
automaten met de handen omhoog je
zien gaan. Tafels en stoelen rolden soms
onderstboven en dan stond de geweldige

uur van d n achtmeester roerloos

Doch dit is het tragische, dat nooit
of nimmer iets is kunnen vastgesteld
worden, dat ook maar in de verte een
bewijs tegen den gevierden wachtmeester'
kon leveren.
Men kent de geschiedenis, zooals. die

destijds de ronde deed. Dronken schip-
pers in Zw'Ollerkerspel 'Ontmoetten den
wachtmeester en lalden wat. Zij werden
gearresteerd en ontnuchterd hielden zij
hun in dronkenschap opgehangen zwad-
dertaal staande. King Kong werd ge-
arresteerd. Het recht zou zijn loop heb ..
ben. Een langdurig onderzoek is begon-
nen en terwijl de marechaussee in de
gevangenis was gesloten, speurde imen
tevergeefs naar eenig bewijs voor de be-
sehuldlging.
Thans kunnen wij mededeelen dat

wachtmeester A. van de Weerd volkomen
is gerehabiliteerd. In de brigade Hans-
weert heeft hij zijn standplaats gekre-
gen. De man, die eens uit handen van
H. M. de K'Oningin een eervolle' onder-
SCheiding mocht ontvangen, is in eere
hersteld. •
En daarmede wordt weggewischt de

vlek die geworpen werd 'Op een corps
dat met eere een zeer moethike taak
heeft vervuld. Het moet velen genoegen
doen deze rehabilitatie 'Openlijk in de
pers vermeld te zien.



Opbrengst van den arbeid der jongem
verdween grootendeels in de zak-

ken van de gearresteerden.
(Van onzen correspondent.)

OSS, 24 Oct. - Nadat de hardnekkige g€
ruchten betreffende vermeend€ fraude bij he
Osseh€ Burgerlijk Armbestuur een weinig wa
ren geluwd, staken er ter plaatse nieuwe ge
ruchten den kop op en wel, dat er ditmaa
malversattes zouden zijn gepleegd bij een an
dere openbare instelling, het ontwikkelings
werk voor jeugdige werkloozen.

Deze beweringen hebben thans vasten vorm

terechtkwam, en voor het grootste deel
naar de woningen van den leider en
vrienden verhuisde.

'Malversaties bij ontwikkelingswerk
voor werkloczen te Oss.

Leider en hoofdopzichter. gearresteerd.
ONDERZOEK NOG IN"

VOLLEN GANG.
Volgens verklaringen van het meeren-

deel der jongens is het reeds jarenlang
voorgekomen, dat de ophrengst van hun
land slechts voor een klein deel hij hen

aangenomen door de arrestatle door de ko-
ninklijke marechaussee van twee geëmplo-
yeerden, den leider M. en den hoofdopztch-

I ter R. van genoemde Inste lllng,

. Meermalen gebeurde het, dat de jongens de
o..dracht kregen groente en aardappelen naar
genoemde adressen te vervoeren en af te le-
veren. Voor deze werkzaamheden kregn zij
geen extra-vergoeding. Welke bedragen op de-
ze wijze verduisterd zijn, kon nog niet wor-
den vastgesteld.
Ook met kunstmest e. d. zouden er malver

saties zijn ontdekt, doch in hoeverre deze be-
weringen waarheid bevatten. hebben wij niet
kunnen vaststellen. .
De aangifte van deze onverkwikkelijke af-

faire bij de marechaussee is geschied door de
jeugdige werkloozen zelf. dit: zich enkele we-

Verschillende geruchten doen de ronder ken gelede' gegriefd gevoelden door het feit,
werkloozen een verhoor is atgenom en ell dat dat tegen zes hunner door de gemeente-poli-

tie een onderzoek werd ingesteld. omdat zij
vast staat, dat ongeveer ,'ijftien jengdigen eenige kilo's aardappelen aan een bevriende
zij min of meer bezwarende verklaringen familie hadden weggegeven, Het onderzoek,
v. r de beide verdachten hebben afgelegd. dat toen onmiddellijk werd ingesteld, is thans
Verschillende hunner - de leeftijden varf- nog in vollen gang en men wacht ter plaatse

. .r et spanning het resultaat &f.
eeren tusschen de 16 en 22 Jaar - verklaar- Intusschen is het een bedroevend feit, dat
den ons desgevraagd, dat zij reeds langen de opvcedende kracht van een dergelijk j .ugd-
tijd de overtuiging bezaten, dat zij door dej werk. dat er toe moet bijdragen den Ossehen
leiders van het jeugdwerk benadeeld wer- werkloozen den moreelen steun te geven, wel-

ken zij thans minder dan ooit kunnen ontbe-
den. ren, door dergelijke ongewenschte toestanden
De instelling heeft namelijk ten doel de geheel verloren gaat.

jeugdige werkloozen door he: bewerken van
land en het geven van les in handenarbeid op
doelmatige wijze bezig te houden. Op deze wij-
}eze wijze verkrijgen de jongelieden handig-
heid in het maken van eenvoudige meubel-
stukken. terwijl zij 's zomers een stukje land
me-t groente en aardappels bebouwen.
De opbrengst daarvan komt aan den bewer-

ker ::e1: ten goede.



lOSS doet weer van zich
spreken

MEN spreekt weer over Oss. Dat is betreu '
renswaardig. want zoo' er een plaats is,

die de publieke opinie niet meer moet prikke-
len, dan is het wel 'deze Brabantsche stad. Wie
den naam Oss hoort denkt nog steeds aan mis-

I daad. Oss was een zwarte vlek op onze kaart:
er heerschten'daar toestanden, die wij, geluk-
kig, tot dusverre in ons land niet kenden. Na
het opruimingswerk, door de Kon. Marechaus-
see vervuld, had men mogen verwachten, dat
er een periode van rust zou aanbreken, waar-
-In de overheid opbouwend werk kon verrich-
1ten, want een herhaling van het Osschs drama
moet ons bespaard blijven.

Er heersent in Oss echter reeds weer on.
rust. Ditmaal om het ontwikkelingswerk van
jeugdige werkloozen-.Een, uitermate belang-
rijk' werk, juist in Oss. W'ant in dit milieu
zijn jeugd en werkloosheid de twee gl'oote
poorten, waardoor de misdaad binnengaat.
Evenwel, deze ontwi_kkelingsarbeidheeft de
jongens eerder verbitterd dan ontwikkeld.
Beschuldigingen over en weer, tegen elkaar,
tegen de Ieiders, tegen de leiding.

Wij willen niet ingaan op de vraag of er
strafbare feiten zijn gepleegd. Het is de taak
van de justitie dit te onderzoeken en na te
gaan, of de, twee leiders van het werkloozen-
werk te recht of ten onrechte zijn gearresteerd.

Wij roeren deze zaak slechts aan omdat,
na een onderzoek ter plaatse, bij ons ern.
stige twijfel gerezen is aan de juistheid van
het beleid der plaatselijke overheid.

Verbijsterende onkunde.
Zooveel waardeering wij in de dagen van de

zuivering van Oss badden voor de marechaus-
see, zoo weinig waardeering hadden wij voor
het optreden van den burgemeester, den heer
Plo e g mak ers. Het gaf reeds te denken,
dat niet hij, doch dé Nederlandsche dagblad-
pers den stoot moest geven tot het aanpakken
, van de wantoestanden. Even voordat tientallen

lOssenaren tot zware gevangenisstl'affen wer-
den veroordeeld, even voordat Nederland op-

I Schrok van de bekentenissen van gruweldaad
na gruweldaad, verklaarde de heer Plbegma-
kers kalmweg de bijzondere criminaliteit in
Oss voor een verzinsel van de pers te houden:
Verbijsterende onkunde over wat in eigen ge-
meente woelt en broeit. Terwijl ervaren crnrn-
rialtsten en sociologen het Ossche probleem be-
studeerden, zag de burgemeester het nog niet
eens! Geen wonder dat niet hij. aan het hoofd
van zijn mannen, schoonschip kon maken, doch
dat het de versterkte brigade Oss van de Kon.
Marechaussee was, die dit moest doen. Het werd
hoog tijd, want kwaad werkt als een 'olievlek
in helder water,

Geen opbouwende factoren.
Wie meent, dat door "de gevelde vonnissen

\

all een de naam Oss uit lie annalen van de
misdaad zou worden geschrapt, miskent de, men-

schelijke natuur. Er zijn hier zooveel factoren
bij elkaar: milieu, overerving, traditie zelfs, dat
men met straffen alleen het kwaad niet uit-
roeit. De tijd stormt voorbij: twintig der toen
veroordeelden zijn weer op vrije voeten. Er
groeit een jeugd op, helaas voor een groet deel
in werkloosheid. Deze jeugd moet men behoe-
den en ziedaar de taak bij uitnemendheid voor
de plaatselijke overheid en voor den burgemees-
ter in het hijzonder. De beste leiding voor het
werk om Oss op een hooger plan te brengen is
nauwelijks goed genoeg.

Er moet een burgervader zijn, die er zijn
hart en zijn ziel aan geeft; een man met een
diep veranb,-oordelijkheidsbesef, die het Os-
sche probleem durft aan te pakken. Want
geen vonnis heeft dit probleem weggevaagd.
Er moet een overheid zijn, die het goede

voorbeeld 'geeft. Ontbreken deze opbouwen-
de factoren dan zal men eerlang in Oss het
kwaad weer den kop zien opsteken.

Deze opbouwende factoren ontbreken. 'Wat
moet men denken van een burgemeester van
Oss, die naast deze zware taak nog rustig het
ambt van rijksinspecteur van de werkverschaf-
fing vervult. In het algemeen achten wij cu-
mulatie reeds uit den booze, maar zeker deze
cumulatie. Zoo er een burgemeester is, van
wierr-rnen mag verlangen, dat- hij .zich geheel
aan zijn taak wijdt, 'dan is het wel de burger-
vader van deze gemeente. Voor zulk werk is
althans ;eenig idealisme -noodig. Pijnlijk is het
daarom te vermelden, dat burgemeester Ploeg-
makers aan beide functies nog niet genoeg
heeft.

Dat hij een deel van zijn huis als kantoor
van de werkverschaffing aan het Rijk heeft
verhuurd; dat een zUner kinderen bij hem
thuis als rijksambtenaar op dat bureau werkt;
dat hij zeil nog een verantwoordelijke be-
stuursfunctie in een groot waterschap be-
kleedt. '

Dit is alles ver van de bezieling, die de Ossche
burgemeester vóór alles noodig heeft. Dit is
een streven om zooveel mogelijk inkomsten te
trekken - meer niet.

Te weinig ~eiding.

Nu wil het ongeluk, dat in de gemeente,
waarde heer Ploegmakers burgemeester

is, juist bij de werkverschaffing, waarbij de
heel' Ploegmakers rijksinspecteur is, vreemde
dingen gebeuren. 'Vlj gelooven niet, dat de
burgemeester of de comitéleden zich aan straf-
bare handelingen heL!ben schuldig gemaakt of
te kwader trouw handelden. Maar er ging te
weinig leiding van hen uit - zij gaven zich
niet aan het werk, zij lieten het aan anderen
oyer, \Yji ziin voorstanders van het beginsel
der contraprestatie, doch alleen indien de con-
traprestatie aan het algemeen ten goede komt,
en niet aan bijzondere personen, ook al be-
talen dezen el' voor. Op die wijze zet men de
deur wagenwijd voor allerlei misbruiken open.

(Zie verderLaatste Nieuws.)

OSS DOET WEER VAN
ZICH SPREI(EN.

(Vervolg van pagina 1.)
Waar zijn de vele goederen gebleven, die de

Ossene jeugd met regeeringssubsidie teelden
en vervaardigde~? Er heerscht onder de jon-
gens een sternmlng van verbittering. Wie er
~en ?ezoek brengt, schrikt er van. De strafwet
IS met. de eenige maatstaf, waaraan men de
bemOèungen van de leiders van dit werk moet
toetsen.

Er heersent een verkeerde sfeer in Oss
Is het te verdedigen, dat, toen een alllbtenaa~
ten stadhuize - door de marechaussee, nota
bene - betrapt werd op vervalschingen en
moest worden ontslagen, hij kort daarna een
functie kreeg bij het watl'rscbap, waarin de
burgemeester een groote rol speelt. Is het
te Verdedigen, dat de bm'gemeester wetgert
aan den Raad het accountantsrapport Over
te leggen over de financit'ele geste van een
voorzitter.secretaris.penningm eester eener
ambtelijke liefdadigheidsinstelJing?
, Wat de werkverschaffing VOOl'de jeugd be-
treft, Sociale Zaken heeft enkele nadere in-
structies gegeven, het kamp is weer heropend
en, :t;ten gaat op den ouden voet voort. Wij be.
tWIJtelen of het goed is - wij meenden, dat
er. anderma~ door Oss wel eens een frissche
wind mag, met omdat er misdadige dingen ge-
be~!'en, doch .omdat de houding van de plaat-
sellJke overheld zo slap is, en de burgemeester
zoo overladen is mèt werk, dat de eerste voor-
waarden tot gezondmaking ontbreken.
Er is nog een Oss' probleem. Het is het pro. '

bl~em hoe de opgroeiende jeugd verre van de
rrusdaad te houden: krachtige, doelbewuste lei-
ding is hier voor noodig. Het feit, dat er in en
over Oss weer onrust herscht, toont aan, dat
?eze l~iding gefaald heeft. Het gezag mist er
mnerlIJke kracht en innerlijke zekerheid.

Het gaat in Oss niet goed. Wordt er hier
niet tijdig ingegrepen, dan zal de naam van
de Brabantsche stad nog dikwijls in de kran-
ten prijken op die plaats, waarmen er ge-
wend is misdaden te vermelden.



Nieuws van de K.J.M.V.
Nog slechts weinige dagen scheiden

ons van de propaganda-avond, het eer,
ste groote gebeuren in het nog ko:-te
bestaan van onze afd. Jonge mid-
denstanders van Oss en omgevin q,
roor de laatste maal vragen wij Uwe
aandacht hiervoor. ~a onze maanden-
lanse actie door middel van de plaat-
sel~ke pers, waarvan gij getuige zijt
geweest, willen wij tot slot ons werk
bekroond zien door dezen propaganda-

avond, welke wij vastgesteld hebben voor Zon-
dag, 7 November a.s. Het al of niet sl~gen .van
dezen avond hangt geheel van U KatholIeke JO~:
geren uit den middenst., af. Daarom hebben ,~'1J
slechts een wensch, dat de opkomst uwerzijds
massaal moge zijn, grooter dan de -y_onge ~aaL
Onze zaal is wel zoo groet, dat ZIJ alle Jonge
middenstanders nit Oss kan bevatten en nog
meer dan die. Stelt ons niet teleur, geeft gevolg
aan deze uitnoodiging, en komt ke~ni.s maken
met onze vereeniging, de gelegenheid IS er nu,

I grijpt ze met beide handen aan.
Er wordt U deskundige voorlichting gegeven,

door middel van een propagandarede, te houden
door een der voormannen van het nationale
K. J. M. V.-leger. Deze rede vormt dan ook de
hoofdschotel van ons program.
Doch om dezen avond tevens een gezellig ca.

chet te geven, hebben wij gemeend U te mo.
, gen verc?'asten op een tooneelstuk, dat enkele
- van' onz~ leden eenigen tijd geleden in studie

hebben genomen; ter verdere omlijsting v.an
het program gevea we enkele zangnum~ertJes
ten gehoore, o.a, het K. J. M. V. Bondshed ..
Voor Zondag 7. November geldt slechts deze

leuze:
Katholieke Jonge Middenstander wil worden

Man van karakter,
Katholiek van de daad!!

De K. J. M:V. is de jonge middenstandsbewe-
ging van diepbewuste Katholieke Actie, van
fijne gemeenschaps.zin, van sociale vorming,
van gezond-cultur eele verdieping.

R. K. STAATSPARTIJ
:l AFD. H. GERARD US l\IAJELLA.
e
.t

§ De R.K. 'Staatspartij afd. H. Gerardus Ma.
[ella hield een algemeene ledenvergadering, die
slechts matig was bezocht.
Na opening met den Chr. Groet werd het be-

l' stuur in zijn geheel herkozen, zoodat het be-
staat uit de heeren: W. van Ernich, voorzitter;

r J. van' Schijndel, secretaris ; W. van Ballegooi,
n penningmeester; .Faassen en Snoeks, commis-
esarissen.
~- Tot 'afgevaardigde naar de Statenkieskring-

I
vergadering werd gekozen de heer J. van

'- Schijndel. .
. .

cl /)I r: (j) IJ. ZONDAG A.S. 7 NOVEMBER ALLEN· NAAR ~N£"~' ~ HOtEL L_UYK • GROOTE BONTE AVOND
111' y-- SOIRéE DANSANTE DOOR C;;l(/je'7.) 5'J~VL /a~ • THE RYTHM BOYS (5 pers.) ,J DANSEN van 6-11Yz uur.
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Ontwikkelingswerk voor
jeugdige werkloozen

§ Naar aanleiding van dit punt op de Raads-
agende voor a.s . Maandag hebben B. en W. het
volgende rapport uitgebracht aan den Raad
dezer gemeente:
Naar aanleiding van de gebeurtenissen, welke

zich dezer dagen rondom het Ontwikkelings-
werk voor jeugdige werkloczen hebben voorge-
daan, stellen wij er prijs op U het volgende
mede te deelen.

Wij willen beginnen met heel in het kort den
algemeenen opzet van het ontwikkelingswerk
aan te geven.

Het ontwikkeIingswèrk is georganiseerd met
als doel: de jeugdige werkloozen nuttig bezig te
houden.
Het werk bestaat uit werkverschaffing en uit

cursussen in practische land- en tuinbouwoefe-
ning, algemeene ontwikkeling en handenarbeid.
Dit alles volgens een bepaalden rooster. .

De producten van lando' en tuinbouwen de
bij wijze van handenarbeid vervaardigde arti ...
kelen worden als regel aan de jongens afge-
-staan, .'

Wij meenen, dat uw Raad op dit oogenblik in
het bijzonder wenscht ingelicht te worden in-
zake de volgende kwesties.

1. Hebben de dagelijkseh-leider en de hoofd-
opzichter meer land- en tuinbouwproducten
ontvange!l, of wil men de vraag anders gesteld
zien, hebben zij zich meer toe-geëigend, dan
waarop zij aanspraak konden doen gelden? ad. 2.
2. Zijn de land- en tuinbouwproducten, voor-

zoover deze voor de jeugdige werkloozen be-
stemd waren, ten volle te hunner beschikking
~~? • , .
3. Hebben de dagelijkseh-leider en de hoofd- De ,deelneI_lle~s hadden, zooals gezegd, ieder

opzichter het gedeelte van het zakgeld dat op een eigen tUl!]tJe. De hierop verbouwde groen-
de jongens als zgn. boete wel werd ingehouden, I ten hebben ZI~ mee, naar huis ,gekregen, behou-
behoor-lijk verantwoord? dens dat de ingeblikte spinazie aan sommigen

4. Hoe is de regeling voor wat betreft het nog moet worden verstrekt.
werken. voor derden en'" het maken van werk-I Behalve dal de jongens de groenten van hun
stukken door de jeugdige werkloozen? eigen tuintje hebben meegekregen, hebben zij

allen ook aardappelen ontvangen, welke voor-
.ad. 1. Hebben de dagelijksch-leider en de namelijk afkomstig w~ren van het groote aard-

hoofdopzichter meer land- en tuin- appelveld aan den L~nkensweg.
bouwproducten ontvangen, of wil men De opbrengst van dit aardappelveld w::_tsdoor
de vraag anders gesteld zien, hebben zij ons Colle&e mede bestemd voo_r de .huishoud-
zich meer toe-geéigend, dan waarop zij school alhier, voor eventueele uitdeeling III den
aanspraak konden doen zelden? winter aan werkloczen en voor den 111 voor-

bereiding zijnden dienstbodencursus.
Omdat de jongens dit jaar geen gelegenheid

is gegeven op hun eigen tuintje aardappels te
zetten, is hun van de opbrengst van het speciale
aardappelveld zóóveel uitgereikt, als 1 are van
dat veld. gemiddeld opbracht. Het meerendeel
der jongens heeft reeds 1 vat aardappelen ont-
vangen.

Bij de jongens heerschte algemeen de misvat-
ting, dat zij gezamenlijk recht hadden op de ge-
heele opbrengst van het aardappelenveld aan
den Linkensweg. Feit is, dat zij aan land- en
tuinbouwproducten ontvangen hebben, wat zij
redelijkerwijze mochten verwachten. Immers
van hun tuintjes kregen zij 2 Aren groenten, ter-
wijl daarnaast de opbrengst ontvingen van
1 Are aardappelen. Het vorig jaar is van hun
eigen tuintje ook niet meer dan 1 Are voor den
verbouw van aardappelen gebruikt. De omstan-

De benoodigde zaden moesten dageliiksch-Iei-
·der en hoofdopzichl er op eigen kosten aan-
schaffen, hetgeen ook is geschied.
Voor den verbouw van aardappelen was aan-

gewezen een plm. 56 Are groet veld, gelegen
aan. den Linkensweg. Bij het bepoten bleek,
dat men over meer pootaardappelen beschikte
dan voor dit veld noodig waren. Het overschot
van de pootaardappelen is benut op nog vrij
liggende gedeelten van den tuingrond aan de
Oude Kerkstraat, ook op den grond, welken de
dagelijksch-leider en hoofdopzichter in gebruik
hadden.

Uit een en ander moge blijken, dat én 'dage-
Iijksch-Ieider en hoofdopzichter recht hadden
op land- en tuinbouwproducten. Zij hadden
daarbij de vrije beschikking over de hun toeko-
mende hoeveelheid, behoudens het, sinds
enkele jaren geldende, verbod om er handel
mede te drijven.

Ons is uit het door ons aan de hand van be-
scheiden en deskundigen-verklaringen ingesteld
onderzoek noch uit de verhocren van de jeug-
dige werkloozen gebleken, dat de dagelijksche
lelder- en hoofdopzichter meer land- en tuin-
bouwproducten zouden hebben ontvangen of
z.ich zouden hebben toegeëigend, dan waarop
zij aanspraak konden doen gelden.

Zijn de land- en tuinbouwproducten,
voorzoover deze voor de jeugdige werk-
loozen bestemd waren, ten volle te
hunner beschikking gesteld?

In het najaar van 1936 werd in overweging
genomen de gebouwen aan de Oude Kerkstraat
uit te breiden. Een achter het bestaande ge-
bouw gelegen stuk tuinland werd in verband
met deze plannen in het voorjaar van 1937 in
opdracht van de algemeene leiding niet ter be-
bouwing aan de jongens uitgegeven, Dit kon

I zonder benadeeling van de jongens geschie-
den, omdat er nog voldoende tuintjes over wa-
ren. Het deelnemertal was n.l. sterk terugge-
loopen vanwege de meerdere werkgelegenheid
aan de fabrieken.

Bedoeld stuk vrijgehouden grond is toen voor
plm. 10 Are ter beschikking gesteld van den da-
gelijkschen Ielder en den hoofdopzichter om er
een voorbeeld-veld van te maken. Hun is ge-
zegd, daarop dezelfde producten te verbouwen,
als geteeld werden, op de tuintjes der jongens.
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DE ONREGELMATIGHE'DEN BIJ HET
'ONTWIKKELINGSWERK VOOR
JEUGDIGE WERKLOOZEN TE- OSS.

ad. 4. Hoe ia de regeling voor wat betreft.
het werken voor derden en het maken
van werkstukken door de jeugdige I
werkloozen?

I

Hierbij zijn twee'soorten van gevallen te oh- I

derscheiden : .
a. de gevallen, waarin de deelnemers vrij-af

kr'ijgen om bij particulieren te gaan werken.
b. de gevallen, waarin de deelnemers werk-

stukken o.a, voor derden maken.
a. Wanneer een jeugdige werklooze vrij-af

vraagt, om bij particulieren te gaan werken,
wordt hem dit onmiddellijk toegestaan. Zulke
arbeid wordt zelfs sterk bevorderd. De parti-
culieren, die op deze wijze van cle diensten der
jongens gebruik maken, behooren daarvoor een 1
behoorlijke vergoeding te .geven. De regeling
dier vergoeding gaat buiten de bemoeiingen van
het ontwikkelingswerk om. ' .

b. Op het ontwikkelingswerk zijn voor der-
den werkstukken vervaardigd.

Somtijds waren er zooveel deelnemers, -
aantal is 156 geweest - dat behoefte bestond
aan werkobjecten voor handenarbeid. Daarom
is wel gezocht naar opdracht-en van particulie-
ren. Deze opdrachten moesten dan betrekking
hebben op voorwerpen, die men normaliter niet
zou hebben laten maken, althans niet door on-
geschoolde krachten, zooals de jeugdige werk-
loczen zijn.

Om de belangen van neringdoenden niet te
schaden, is aan deze gedragslijn nimmer groote
bekendheid gegeven.

Wij deelen hier echter uitdrukkelijke mede,
dat dat het Departement van Sociale Zaken

In het najaar van 1936 werd in overweging het'maken van voorwerpen in opdracht en op
.g~nomen de gebouwen aan de Oude Kerkstraat rekening van particuliere? gaarne ziet. .
UIt·, te breiden, Een achter het bestaande ge-I De materialen werden ofwel door de partten-
'hO,UW gelegen stuk. tulnland werd in verba~d lieren beschikbaar gesteld, ófwel de kosten er-
mer deze' plannen In het VOOrjaar van 1937 III van werden naderhand met hen verrekend.
(Uiidr.açht yan de algemeene .leiding niet, ter be: Aangeteekend zij voorts, dat de jongens voor
.bouwmg aan de Jongens uitgegeven. DIt kon het vervaardigen van werkstukken geen loon
}zonder benadeeling 'van de jongens geschic- ontvangen. De arbeid hieraan verbonden valt
den. omdat er nog voldoende tuintjes over wa- onder het cursus-volgens. Slechts voor werk
"r1'in. Het deelnemertal was n.l. sterk terugge- aan werkverschaffingsobjecten, zooals het ma-
'!Çlopen vanwege de meerdere. werkgelegenheid ken van wandelpaden en het graven van vijvers
,~~'Q de fahrieken~ in de Ossche Heide, werd loon - zakgeld - ge-
,\\m~doeld stuk vrllgehoudentgrond is toen voor geven. . ,
\i~.10' Are tèr beschikking gesteld vall den da- De handenarbeid is in het program ingelascht
'ge-)jJkschen lelder en den hoordopzichter om er speciaalom de deelnemers een zekere practi-
een;:'.cV,',ooFbeeld-veldvan te maken. Hun is ge- sche vaardigheid bij te brengen. Vele voorwer-

J;ie.,g<Ç j~aar,Qt>.dezelfde-producten te'verbouwen, pen hebben ~ij voor zich zeW mogen maken en
i,ialS: ·j«é(eeld. werden op de tuintjes der jongens. mee naar huis kunnen nemen •
. '. :'be:l1ÓOOll:!dezaden moesten dagelijksch-Iei- De houten gebouwen aan de Oude Kerkstraat,
" ..~Yen hoofdopzic1,1ter. op eigen Kosten aan- de meubelen voor kantoor- ~n leslokalen. zijn
'Sch~ffent hetgeen ook IS geschied, grootendeels als "handenarbeld" door de jeug-
, Voor den verbouw van aardappelen was aan- dige werkloozen gemaakt.
:~w,eze~ e~n plm .. 56 A~~ groot veld, gelegen Wij meenen hiermede de voornaamste kwes-
'~àl;). qen Linkerisweg. B~J het bepoten bleek, ties, waarop de vele geruchten betrekking had-
:dat men over meer pootaardappelen beschikte den, uiteengezet te hebben.
'dan voor .dit veld noodig waren .. Het overschot Afzonderlijk willen wij nog mededeelen, dat
.van de pootaardappelen is benut op nog vrij ook de kunstmest-aangeleg.enheid door ons is
'liggende gedeelten van den tuingrond aan de onderzocht. De hoofdopzichter -heeft aan som-
Oude Kerkstraat, ook op den grond, welken de miee particulieren voor eigen rekening en
· dagelijksçh-Ieider en hoofdopzichter in gebruik risIc0 kunstmest geleverd. Deze handelingen
hadden, staan buiten het ontwikkelingswerk en worden
· Uit een en ander moge hlijken, dat én dage- hier daarom door ons niet verder besproken,
Iiiksch-lelder en hoofdopzichter recht hadden Behoudens één geval, dat de schijn van vermen-
op lando. en tuinbouwproducten. Zij hadden ging van functies tegen den hoofdopzichter aan-
..daarb,ij 'de vrije beschikking over de hun toeko- ~ezig was, hebben wij geen afkeurenswaardige
mende, hoeveelheid, behoudens het, sinds handelingen in dit opzicht kunnen consta-
enkele [aren' geldende, verbod om er handel teeren.
rnedejte drijven. Het diepgaand onderzoek. hetwelk wij heb-

Ons ;fs uit het door ons aan de. hand van be- ben ingesteld heeft ons bet volgende uitgewe-
scheiden en deskundigen-verklaringen ingesteld zen:
Q?-detzoek noch uit de verhocren van d~. [eug- 1. Bepaalde gedragingen van dagelijksch-Iei-
dige werkloosen gebleken, dat de dagelijksche . h " d .. h t
leidet en hoofdopzichter. meer land- en tuin- der en h~ofdopZlC ter" waar oor z~. voor e
houwproducten. zouden hebben ontvangen of vervolg met te handhaven zouden zun, kunnen

\ z,!ch .zouden hebben' toegeëigend,'. dan waarop niet worden aangetoond.
ZlJ aanspraak konden doen gelden. 2. Het is noodzakelijk het ontwikkelings-
ad •.. »s: Z b d werk voor [eugdige werkloozen wellicht.... ijn de land- en tuin onwpro neten, ....

voorzoover deze voor de jeugdige werk- door zijn aard de moeilijkste tak van gemeente-
Joozen bestemd waren, ten volle te dienst _ met steeds- meer waarborgen voor een

: ..: hnnner beschikking gesteld? ordelijk functionneeren te omringen.

Rapport van B. en W.
:I;.EIDER EN OPZICHTER WORDEN
DOOR B. EN W. GEHANDHAAFD.

:Nii)()dig is. echter een strengere controle.

Naar aanleiding van het punt op de agenda
van de gemeenteraad van Oss, betreffende het
ontwikkellugswer-k voor. jeugdige werkloozen,
bt~t1gen B. .en W: het volgende rapport uit:
:,·Naar aanleiding van de gebeurtenissen, welke

zi'ch dezer dagen rondom het Ontwikkelings-
werk voor jeugdige werkloczen hebben voorge-
daan, stellen wij er prijs op U het volgende
mede te deelen.
. Wi.j willen beginnen met heel in het kort den
algemeeneri opzet van het ontwikkelingswerk
aan te geven.

Het ontwikkelingswerk is georganiseerd met
als doel: de jeugdige werkloczen nuttig bezig te
houden. , .
({fet werk bestaat uit werkverschaffing en uit
cursussen in practische land- en tuinbouwoefe-
ning; .algerneene ontwikkeling en. handenarbeid.
Di{ 'alles volgens een bepaalden rooster.
.De producten van land- en tuinbouwen de

bij wijze van handenarbeid vervaardigde arti-
ckè1en worden als regel aan de jongens afge-
staan. .

Wij meenen, dat uw Raad op dit oogenblik in
het. bijzonder' wenscht ingelicht te worden in-
~;1k~' oe volgende kwesties.
: cl. Hebben de dagelijkseh-leider en de hoofd-

t opzichter meer land- en tuinbouwproducten
,ontvange!1, of wil men de vraag anders gesteld
. zien, hebben zij zich meer toe-geëigend, dan
';waarop zij- aanspraak konden doen gelden?
'r .2-'. Zijn de land- en tuinbouwproducten, voor-
~(!over .deze voor de jeugdige werkloozen be-
"s~elli(i waren, ten volle te hunner beschikking
'Besteld? , .

3. Hebben de dai"'lijksch-Ieider en de hoofd-
·opzichter het gedeelte van het zakgeld' dat op
.de' jongens als zgn. boete wel werd ingehouden,
-behoorliik verantwoord?

4. Hoe is de regeling voor wat betreft het
'Werken voor derden en het maken van werk-
stukken door de jeugdige werkloozen?

'ad. 1. Hebben de dagelijksch-Ieider en de
hoofdopzichter meer land- en tuin-
bouwproducten ontvangen, of wil men
de vraag anders gesteld zien, hebben zij
zich meer toe-geëigend, dan waarop zij
aanspraak konden doen gelden?

/

De' deelnemers hadden, zooals gezegd, ieder
een e,ig,èn tuintje. De hierop verbouwde groen-
ten hebben zij mee naar huis gekregen, behou-
dens .dat de ingeblikte spinazie aan sommigen
nog moet worden verstrekt.

Bepalve dat de jongens de groenten van hun
eigerr tuintje hebben meegekregen, hebben zij
allen ook aardappelen ontvangen, welke voor-
namèlijk afkomstig .waren van het groote aard-
appelveld aan den. Linkensweg, .

De- opbrengst van' dit aardappelveld was door
ons College, mede bestemd voor de huishoud-
school alhier, voor eventueele uitdeeling in den
winten aan werkloczen en voor den in voor-
hereiding zijnden dienstbodencursus.

Omdat. de jongens dit jaar geen gelegenheid
is ge,geven op hun eigen tuintje aardappels te
zetten, is hun van de opbrengst van het speelale
aardappelveld zóóveel uitgereikt, als 1 are van
dat veld 'gemiddeld opbracht. Het meerendeel
der jongens heeft reeds 1 vat aardappelen ont-
vangen.

Bij de .jongens heerschte algemeen de misvat-
ting, dat zij gezamenlijk recht hadden op de ge-
heele opbrengst van het aardappelenveld aan
den Linkensweg. Feit is, dat zij aan land- en
tu~nb6uwproducten ontvangen hebben,' wat zij
.redelijkerwijze mochten verwachten. Immers
'~an hun tuintjes kregen zij 2 Aren groenten, ter-
wijl daarnaast de opbrengst ontvingen van
1Are aardappelen. Het vorig jaar is van hun
eigen tuintje ook niet meer dan 1Are voor den
verhouw van aardappelen gebruikt. De omstan-
digheid, dat pet vorig jaar 1Are 'van hun eigen,
'reeds ·eenige Jaren goed bemest, tuintje meer
aardappelen opbracht, dan gemiddeld 1Are van
bet minder goede veld aan den Linkensweg, kan
de ontevredenheid bij de jongens over de hun
toebedeelde hoeveelheid aardappelen verklaren.

Thans zijn nog ruim 3300 K.G. aardappelen
overr Hiervan zijn uitgezocht. voor poot-aard-
appelen HOO K.G. Deze z~in ingekuild. In maga-
zijn bevinden zich nog 2200 K.G. Deze zijn be-
schikbaar voor de hiervoren reeds dool' ons
'à.angegeven doeleinden. ,
; Bij ·het hocren der 28 deelnemers, ieder: af-
~onderHik, op 23. 25 en 26 October jJ •• hebben
bijna alle jongens ons verklaard de groenten
te' hebben ontvangen, welke zij meenden, dat
Hun. toekwamen. Ten aanzien van de aard-
appelen-distributie hebben wij hun de toege-
paste gedragslijn uiteengezet.

ad. 3. Hebben de dagelliksche leider en de
hoofdopzichter het gedeelte van het
zakgeld, dat op de jongens als zgn. boe-
te werd ingehouden, behoorlijk verant-
:w.oordt

Het recht bestaat om de déelriemers wegens
tekortkomingen te beboeten. Dit is dan ook wel
geschied.

Voor de wekelijksche vergoedingen (het zak-
geld, naar leeftijd der jongens variëerend van
f 1.- tot f 1.50) wordt door hen voor ontvangst
geteekend. De verrekening der boeten geschiedt
ildus. De boete wordt op het zakgeld in minde-
ring gebracht. Dit blijkt uit de staten, waarop
de jongens voor ontvangst hebben te teekenen.
Zij hebben ons, op. één uitzondering na, ver-
klaard, dat zij zich in gevallen, waarin hun
boete was opgelegd, hebben vergewist, dat op
de uitbetalingsstaten als het door hen te ont-
vangen bedrag was vermeld bef. bedrag, dat zij
in werkelijkheid ontvingen. Een deelnemer ver-
klaarde zich daarvan te voren niet te hebben
overtuigd.

De uitbetalingen zijn regelmatig door den da-
geliiksch-lelder in bijzijn van een opzichter ge-
daan.

De ingehouden boeten ziin behoorlijk verant-
woord.

Bij de behandeling van de begroeting voor
1938 stellen wij 9nS voor U hieromtrent nader
in te lichten.

Burgemeester en Wethouders van Oss.
J. PLOEGMAKERS, burgemeester,
KONIG, secretar-is,

,,



BERICHT.
Van Burgemeester en Wethouders ontvingen

wij het volgend schrijven:

Oss, 6 November '37.

'Vij spreken bij deze onze afkeuring uit over
: het stellen van de noot in Uw blad van Vrijdag
5 dezer, onder het in datzelfde blad afgedrukt
rapport van Burgemeester en Wethouders, in-
zake het Ontwikkelingswerk voor jeugdige
werkloozen.
Door die noot geeft U openlijk blijk te twij-

felen aan de geloofwaardigheid van hetgeen
Burgemeester en Wethouders aan den Raad
rapporteeren.
Deze handelwijze mogen wij niet zonder pro-

test laten passeeren.
Wij verzoeken U dit schrijven in Uw blad te

doen afdrukken.
Burgemeester en Wethouders van Oss
De Secretaris. De Burgemeester.

Op Zondag 7 November 'schreven wij en ver-
zonden Maandagmorgen 8 Nov. het volgend ant-
woordschrijven :

. Oss, 7 November '37.
Edelachtbare Heeren.

Naar aanleiding van Uw schrijven van d.d. 6
Nov. willen wij U het volgende in overweging
geven.
Het is U bekend en met Uw voorkennis is het

geschied, dat tegen ons over onze berichtgeving
inzake het Ontwikkelingswerk van jeugdige
werkloozen een aanklacht (openlijk blijk van
twijfel aan de geloofwaardigheid) is ingediend.
Hangende deze aanklacht zou een publiceeren
van Uw Rapport zonder meer bij onze lezers
den indruk hebben kunnen wekken, dat wij in
deze kwestie capituleerden. Om dit te voorko-
men voegden wij aan Uw Rapport een nota toe.
I Dat deze nota door omstandigheden "een
~'openJijk blijk van twijfel aan Uwe geloofwaar-
digheid" zoude zijn, kunnen wij niet beamen.
Wij hebben dezen gang van zaken niet gewild,
maar hij is ons opgedrongen.
Tezelfder tijd en plaats zullen wij met Uw pro-

test-schrijven dit antwoord-schrijven in ons
blad afdrukken.

Hoogachtend,
de Hoofdredactie v. "De Stad Oss".
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Rapport B. en W.

10. Rapport van Burgemeester en Wethou-
ders, houdende een uiteenzetting omtrent den
gang van zaken bij het ontwikkelingswerk voor
jeugdige werkloczen.

(Dit rapport is reeds in ons nummer van
Vrijdag j.l. in extenso opgenomen).

Dit rapport is toegezonden aan de leden;
de zaak is zorgvuldig onderzocht.
De heer HOEKS
Dankt B. en W. voor het uitbrengen van dit

rapport.
Volgens dit stuk is bi.i het ontwikkelingswerk

voor jeugdige werkloozen de normale weg be-
wandeld en niet de minste reden geweest voor
een ingrijpen als hier is geschied.

Is de Justitie hier zoo lichtvaardig te werk
gegaan?"

Wat is de reden van dit ingrijpen geweest?
Deze vragen wil ik in het algemeen stellen.
Verder wordt in het rapport gezegt, dat de

leiding het overschot van de pootaardappelen
heeft gebruikt. Zijn deze ook door hen betaald?

Naar het schijnt zijn de jongens n iet vol-
doende op de hoogte gestcld omtrent de be-
'stemming van het aardappelveld aan de Lin-
kensweg. Ware dit wel gebeurd, dan was dit
misverstand niet ontstaan en dientengevolge
de ontevredenheid achterwege gebleven.

Het meerendeel van de jongens hebben hun
kwantum 17 vat aardappelen reeds ontvangen.
Waarom is aan de andere hun deel nog niet
'verstrekt?

Waar wordt de ingeblikte spinazie bewaard
'en waarom niet aan alle jonged's uitger,eikt?

Verder wordt gezegd:
218 Jongens zijn ieder afzonderlijk gehoord

en bijna alle verklaarden de hun toekomende
'hoeveelheid te hebben ontvangen, Zijn de
overige bezwaren onderzocht; zoo ja, welk
resultaat heeft dit onderzoek opgeleverd?

Vervolgens wordt gezegd, dat bij eventueel
werken voor particulieren een behoorlijke ver-
goeding behoort te worden gegeven. Als dit bui-
ten de bemoeiingen van de Ielding omgaat, dan
vrees ik dat hier wel eens misbruik van wordt
gemaakt.

Volgens de geruchten hebben de jongens ook
werkstukken voor den Burgemeester en 'Vet-
houder Kemps gemaakt. Ik wil hiermede niet
zeggen dat dit niet verantwoord is, maar de.
fantasie van het publiek gaat zoo ver, dat het
m.i. beter is, dat het dagèliiksch bestuur of de
leiding hiervan geen gebruik maakt.

Wat de kunstmest levering van den hoofd-
opzichter betreft, zou ik het beter achten dat
dit door de leiding niet wordt gedaan .. Men
wekt zoo Iicht vermoedens op.
, Behalve één geval, kennen B. en W. de gang
van zaken goed. 'Vas dat één geval van dien
aard dat hel afkeuring verdiende en in hoe-
verre?

Mr. PULLES. zegt het volgende:
, Het rapport van B. en W. over de gebeurte-
nissen bij het ontwikkelingswerk voor jeugdige
werkloozen geeft mij aanleiding eenige opmer-
kingen te maken. .

Ik stel het op prijs dat B. en W. aan den Raad
volledige inlichtingen verschaffen omtrent ge-
beurten issen, waarbij de gemeente in eeuigen
zin bctrokken is. In. dit geval hadden B. en W.
de Ielding in dezen tak van gemeente-dienst.
Ik vertrouw dat in de toekomst B. en W. om-
trent gebeurtenissen, waarbij een gemeente-
belang is betrokken, aan den Gemeenteraad
steeds volledig inlichtingcn zullen verschaffen.
- Ik wil hier -wel verklaren, dat het rapport in

zijn geheel en in zijn onderdeelen in overeen-
stemming is met de waarheid. Str-afbare f'cit cn
zijn niet gepleegd of, zooals B. en 'V. het uit-
drukken, bepaalde gedragingen van dage-
Iiiksche lcider en hoofdopzichter, 'waardoor
zij voor het vervolg niet meer te handhaven
zouden zijn, zijn niet aangetoond. Ook uit een
andere kwaliteit is mij zulks bekend, Het heeft
daarom des te meer mijn verwonder-ing gewekt
dat de redactie van "De Stad Oss" onder de
publicatie in dit blad een noot heeft geplaatst.
waarin zij de lezers er op attent maakt dat zij
niettegenstaande dit rapport het bericht in "De
Stad Oss' van 26 October 1937 ten volle hand-
haaft. Volgens dit bericht was uit het Op5pO':
ringsonderzoek gebleken dat èn hoofdopzich-
ter èn jeugdleider zich aan ver-duistering van
tuinbouw producten hebben schuldig gemaakt
en dat beide verdachten een vollenige bekente-
nis hebben afgelegd.

Dit bericht is al hierom onjuist, omdat
slechts de Rechter- kan constateeren of een ver-
dachte zich aan een strafbaar feit heeft schul-
dig gemaakt. Van het afleggen van een beken-
tenis. laat staan een volledige bekentenis, is
geen sprake geweest.

Men kan op geen manier het gezag grondi-
ger afbr-eken dan door twijfel te wekken aan
de officieele mededeelingen van een overheids-
orgaan.

B. en '1~l,worden ervan beschuldigd onware
en valsche inlichtingen te verstrekken. In feite
komt de noot der redactie hierop neer, al wil
ik de mogelijkheid niet uitsluiten dat een en
ander niet als zoodanig is bedoeld.

Ik vraag' mij af over welke gegevens "De
Stad Oss" dan wel moet beschikken om te
meenen dat zij de waarheid weet, door welke
kennis der waarheid iij meent een andere
lezing der plaats gehad hebbende gebeurte-
nissen te kunnen geven. Zij heeft toch in geen
geval beschikt over .de gegevens die B. en W.
ter beschikking stonden en op grond van

welke gegevens het rapport is samengesteld.
De inhoud van het rapport is volstrekt [uit.

Ook in een ander blad is een artikel versche-
nell waaruit niet veel waardeering voor het
hoofd del' gemeente bleek. Maar in dit art ike I
is VOOI'dit gev»] VBIl belang dat er in wordt
erkend dat er ""en strafbare feilen hebben
plaats gehad. Overigens laat ik dit artikel on-
besproken, omdat het iedere zakel ilkhel d mist
en naast eenige feitelijk!' onjuistheden sleehts
een aanval op persoonlijke omstandigheden is. I
Tk kéur een dergelijk geschrijf af en ik meen
dat ieder- weldenkend mensch tot deze conclu-
sie moet komen.

De heer M. F. v. ERP zegt, dat er in het rap-
post str-at dat jeugdige werkloozen voor andere
personen kennen werken en dat zij theorie kr~-
gen' in handenarbeid. Door wie worden die
resp. gegeven, Als dat door den hoofdopzichter
of Ielder geschiedt, schieten zii er niets mee op.
Het is diep treurig hoe de grond verwerkt is.
Ik geloof dan ook niets van de in het rapport

genoemde cijfers.
Als er van zoo'n grond zooveel aardappels ko-

men behoeven de kleine boeren niet om steun
aan 'te kloppen. want dan redden zij zich wel.
(Gelach).
Dus die cijfers werp ik weg. Er moet een

hoofdleider aanzitten die wat presteert en de
perceelen moeten dat getuigen. Nu gaat men er
kijken om te zien hoe de gronden niet bewerkt
worden.
U zegt dat het aanbeveling verdient om bij an-

deren ie gaan werken. Met Koninginnefeest is
er door een wethouder van de jeugdige werk-
loa zen gebruik gemaakt voor de verlichting, die
jongens hebben overuren gemaakt en zijn toen
weggestuurd met een sigaar. -
Het lid SEIJREN kan zich met het gezegde

van het lid Pulles vereenigen en twijfelt niet
aan de waarheidliefde van het rapport.
Hoe denkt de Voorzitter over de noot van

de Redactie van "De Stads Oss" in verband met
den inhoud van het rapport.
De VOORZITTER beantwoordt eerst de vra-

gen van het lid Hoeks, en zou de justitie hier
niet in ile besprekingen willen betrekken, om
dat ons misschien niet alle feiten bekend zijn.
Wij hopen dat dit later zal worden uitgewezen.

Spr. is het eens met het lid Hoeks dat het per-
ceel aan den Linkerweg verwarring heeft ge-
sticht.
Toen wij de 28 [ongens hebben gehoord, is

ons dat overduidelijk gebleken. Zij dachten dat
de geheele opbrengst hen ten goede zou komen.
Vroeger kregen zij de opbrengst van 1Are. Het
aantal jongens werd echter te groot en toen
hebben zij gemeend om ook de 2 perceelen te
gaan. gebruiken.
In Maart-April was het getal deelnemers

aanzienlijk geslonken en kon weer worden vol-
staan met de gewone tuintjes van' 1 Are en be-
sloten wij om het overschot voor de huishoud-
school enz. beschikbaar te stellen, terwijl het
tevens in de bedoeling lag ook de werkloozen
in den-winterdag eens een vat mee te geven.
Met spinazie is het eenzelfde geval, aI is het

waar, dat er spinazie gesneden is van jongens
die nog in het werk waren. Deze staat nu .in
blikken op het gemeentelmis en die ze met
hebben gehad, zullen ze alsnog krijgen, voor
zoover ze er recht op hebben.
De opbrengst van 1 Are is geschat op 17 vat

door de leiders. 't Meerendeel der jongens heb-
ben sleehts 10 of 15 vat gehad en zullen de rest
nog ontvangen, voor zoover zij daar recht op
hebben. De heer Peters, wien om advies is ge-
vraagd, raamde de opbrengst van 1 Are op 210
à 250 kiIo, dat is 15 à 17 vat.
Het werken bij particulieren is een zwak

punt. Het moet in de hand worden gewer~t,
maar de particulieren moeten er behcorliik
voor betalen. Dat is helaas niet altijd het geval
geweest. In ons rapport schreven wij, dat bij de
begrooting eenige punten naar voren zullen ge-
bracht worden, die eenige verbetering behoe-
ven. Dit is er een van.
Er moet een geldend loon betaald worden en

geen fooi.
Het is indérdaad het geval, dat de Bur-gernees-

ter en Wethouder Kemps enkel werkjes hebben
laten uitvoeren.
Wij hebben dat niet willen bevorderen om

geen kwestie lwet u of met ecnige van U te krij-
gen. 'Vij wijzen er echter op, dat het Departe-
ment van Soc.' Zaken dien kant uit wil, mits de
particulier-en de grondstoffen beschikbaar stel-
len. Er zijn slechts 2 instanties, die voor han-
denarbeid een verandering kunnen aanbrengen.
De eene is het Departement van Soc. Zaken en
de andere bent U.
Wij moeten echter goed onderscheid maken

tusschen handenarbeid en werkverschaffing, Ik
achtte het een belang om de jongens werkgele-
genheid te geven.
Inzake de kunstmestlever-ing door den hoofd-

opzichter, leest spr. de betreffende passage in
het rapport. In de toekomst moet alle schijn
worden vermeden. .
Met het gesprokene door Mr. Pulles kan de

Voorzitter volkomen accoord gaan en brengt
hero dank voor de wijze waarop hij dat heeft
zedaan.
'" Tegen het lid M. van Erp zegt hij, dat een
heele reeks bezwaren aan het jeugdwerk is
verbonden.

De heer Peeters is hoofdzaak voor tuinbouw.
In tegenstelling met het lid v. Erp gelooft spr.
de cijfers wel. Er is nauwkeurig nagegaan hoe-
veel aardappelen de jongens hebben opgegra-
ven. Het is waar, dat de jongens bij het Konin-
"innefeest zijn gebruikt, maar dat -Is handenar-
beid geweest en daarvoor mogen zij niet be-
taald worden. .
Het lid SEURE:\I heeft de noot van de Re-

dactie in De Stad Oss besproken doch de Voor-
zitter wil zich daarover liever niet uitlaten. Hij
betreurt die noot overigens ook, maar hij
wenscht ze hier niet verder te bespreken. B. en
VV. hebben reeds een br-ief aan de Redactie van
De Stad Oss geschreven en daarin betreurd dat
die noot schijn gewekt heeft van ongeloofwaar-
digheid van het rapport.
Het lid HOEKS dankt allereerst voor de be-

an twoordi ng zijner vragen, doch zou er den
nadruk op willen leggen om de jongens steeds
voldoende op de hoogte te brengen van rechten'
en plichten.
B. en W, zeggen, dat zij het werken bij par-

ticulieren zullen bevorderen. Ik zie de noodza-
kelijkheid daarvan in, mits ze er goed voor be-'
taald worden. Hij vindt het echter verkeerd,
dat offieieele personen er gebruik van maken.
alleen om de fantasie van bet publiek.

Hij zou cle Ielding echter zeker willen ver-
bieden handel te drijven in producten of grond-
stoffen, die bij het jeugdwerk gebruikt worden.

De VOORZTTTEn zegt dat ze zeker op hun
rechten en plichten doch zeker op hun plichten
gewezen zulen worden. Hij hecht overigens niet
veel waarde aan volksfantasie want [uist door
't werken bij particulieren wordt de begrooting
voor het jeugdwerk zeer laag gehouden. Straks
bij de behandeling van de begrooting kan hierop
:1:H1erworden terug gekomen.
Deze Zaak heeft ons wel wat geleerd, wij zul-

len in het vervolg de puntjes op de i zetten en
geen kosten sparen die noodig zijn voor een
behoorlijke functioneer ing. .

Het lid SEUREN vindt het vreemd, dat door
de S. O. een dergelijk her ichttniet wordt her-
zien, vooral in het belang der [o+gens.
De VOORZITTER betreurt dit eveneens doch

zegt dat hieraan niets is te doen. De S. O. zal
hier haar eigen inzicht hebben. Dat kunnen wij
niet beoordeelen.

Het lid SEUHEN verbaast het, omdat de S. O.
overigens een heel behoorlijke krant is.
De VOORZITTER hoopt dat de S. O. zich

vergist en dat later ridderlijk zal willen her-
roepen,

De heer SEUREN dankt den voorzitter en
zegt; Ik heb U begrepen.



Adres van de Jeugdige
WerkIoozen aan den Raad

aardappels zijn erin gestopt en zoo weer uitge-
haald en de groenten stonden heelemaal onder
het onkruid. En dan zegt men nog, dat wij niets
te doen hadden!
, Maar _dat ging zoo. De Ielder stuurde- ver-
schillende jongens naar zijn bekenden en dan
moesten zij soms weken voor niets (behoudens
1 sigaar) werken. Ook zijn er nog een boeken-
kast, een linnenkast, een vogelkooi en een ko-
nijnenkooi gemaakt. Ook daarvoor kreeg men
niets. Wel zei de leider: breng ze zelf maar
weg, dan zul je wel een flinke fooi krijgen. En'
fooi kregen we: 1 sigaar! Maar het werd toch
goedgemaakt, wan! een van die timmerlui mocht
zelf een ligstoel maken, net zoo een als hij voor
den leider moest maken, die hem aan zijn ver-
loofde gaf.

Volgens het rapport hebben wij verschiI1ende
stukjes mee naar huis gekregen. Dat is ook niet
zoo. Enkeleu mochten dat in den vorm van een
bloemtafeltje, dat in enkele uren tijds gemaakt
werd. Maar alleen zij, die voor den leider en
voor ZIJN particulieren timmerden mochten
iets aparts maken. Dat wil niet zeggen, dat de
anderen dat niet konden, Het is begrijpelijk, dat
niet 2Jongens die groote twee lokalen met meu-
bels hebben gemaakt.

En dan de mandenmaker. Die werkt nooit in
werkverschaffing en die kreeg toch f 7.- per
week om volgens hemzelf ons manden te lee-
ren maken. Er zijn heel wat vischmanden, sla-
gersmanden en papiermanden gemaakt. 'Vaar
zijn die? Wij hebben ze niet. Wel is er des
avonds om half 6 een slagersmand terugge-
bracht door den leider, Dok nadat zij gehoord
waren. Dat heeft men ook gezien en zou dat
eerlijk zijn? Wij hopen, dat wij duidelijk zijn
geweest en dat alles nog tot een goed einde zal
komen.

Ook gemeentewerkverschaffing ,is door' de
jongens gedaan. Velen hebben aan het zwem-
bad gewerkt, zelfs weken en met overuren. Ten
minste 8 Y<t uur per dag en' wij werken maar 7
uur. Ook in de hei, bij de villa van den burge-
meester en áán de villa is er gewerkt door en-
kelen onzer; ook zonder vergoeding. Ook heb-
ben 'wij de tegels, die daar liggen gemaakt. Is
dat de werkloosheid tegengaan? NEEN, wij
meenen van niet, dat is het tegendeel.

Hopende dat men ons dit niet ten kwade
duidt, teekenen wij allemaal

Door de jeugdige werkloczen is, naar aanlei-
ding van de besprekingen over het rapport van
B. en W. over den gang van zaken bij 'het ont-
wikkelingswerk der jeugdige werkloozen in de
Maandagavond gehouden raadsvergadering, het
volgende adresiaan den Gemeenteraad gericht:

Oss, 11 November 1937.

Aan den Raad der gemeente Oss.

Edelachtbare Heeren.

DE JONGE WERKLOOZEN.

Naar aanleiding van het rapport van B. en
W. en de uiteenzetting, die de heer van Aan-
holt voor ons heeft gegeven, hebben wij begre-
pen, dat men ons van valsche aangifte be-
schuldigd.
Wij merken U op" dat wij nimmer aangifte

hebben gedaan, doch to-en wij ernaar gevraagd
zijn, hebben wij eerlijk geantwoord hoe de zaak
zat. Nu men van hooger-hand erop doorgaat,
hebhen wij gedacht ook het onze erbij te doen.

Hebben de leiders meer genomen dan hen
toekwam? Oordeelt zelf!

De leiders hadden ieder een tuintje. Dat wis-
ten wij pas nadat zij door de Kon. Marechaus-
see waren gehoord, maar dat doet niet ter zake.
Wij teelden in het voorjaar o.a. roode kool, sa-
voyekool en bloemkool, Er waren 96 tuintjes,
doch slechts ongeveer 50 deelnemers. Waar zijn
de groenten van de 46 overtuintjes gebleven?
(Roode kool is gedeeltelijk onder de werkloc-
zen verdeeld). Voorts teelden wij de navolgen-
de zomergroenten: erwten, drie soorten boo-
nen, zomerwortels en spinazie. Waar is het
overschot gebleven? Toen waren er nog maar
40 deelnemers. De spinazie, Dok van onze eigen
tuintjes, is ingemaakt. Misschien ook wel wat
boonen, want men heeft er wel wat van naar
Zwanenberg gebracht. Dan de aardappels! Be-
houdens enkele uitzonderingsgevallen hebben
wij elk 17 vat gehad. Waarom kwamen er van
de Aren der leiders ongeveer 500 Kg. en van
onze aren maar 17: 14 is 238 Kg.? En 500 Kg.
hebben zij gehad, want verschillende onzer heb-
ben ze zelf bij hen thuis gebracht. Ook de bur-
gemeester heeft groenten gehad o.a. snijboo-
nen, die wij zelf hebben geplukt.

Bij het slachthuis zijn ongeveer 5\!2 H.A. aard-
appels geteeld en op den groeten tuinT H.A.,
samen dus 6112 H.A. 1 Are levert 15 à 17 vat op.
Ongeveer 35 x 17 vat z\jn aan de jongens uit-
gedeeld. Ingekuild zijn 1100 Kg., 2200 Kg. zijn
ill de voorraadschuur. Volgens deskundigen (Was geteekend door): A. :\1. van Uden, L.
zijn er ongeveer 14070 Kg. geteeld (17 vat per van Lieshout, Joh. v. Hintum, A. van Berkum, I
Are). De jongens kregen 8330 Kg. T.otaal 11630 M. 'Yan Amstel, J. Coolen, H. v. Ni.ftrik, A. :M'I
Kg. 'Waar zijn dan de resteerende 2440 Kg. ge- Boelen, M. v. Berkum, H. v. Hees, J. van Ven-
bleven? .r-oy, H. Hendriks, P. Vas, F. van Bergen, J. Doo-

Nu de werkverschaffing. Wij werken zgn. 5 leweert, A. van Leeuwen, :'It v. d. Putte, G. Vis- I
halve dagen werkverschaffing. Daar krijgen wij ser-s, L. Janssen, A. Krol, ::\1. Tielens, A. M, van i
onze vergoeding voor van f 1.- tot f 1.50. Dat Berkum, C. van Rooy, H. v. Haaren, J. Keijzers,
is ook niet zoo. Velen van ons moesten bij ver- A. v, AmsteI, G. Venne, 'V. v. Poppel, Th. den I
I schillende particulierer. gaan werken. Dat is Brok. I
door den Raad misschien wel toegestaan, maar i
loch zeker niet ten koste van ons eieren werk. P.S. Om vergissing over de hoeveelheid te
Dat is niet geschied, zooals men zegt"'in tijden, vo-orkomen, kunnen wij U zeggen, dat wij heb-
dat wij niets te doen hadden, Dat kunt U ook ben gehad: 12 vroege roede kooIen; 15 Kg. zo-
wel begrijpen. Als bij die menschon de groen- mer- en 15 K~. winterwortels; 15 Kg. snijboo-
ten in den tuin moesten WOorden onderhouden, Inen; 10 Kg. prrncessen ; 10 Kg. stok pnncessen;
moesten wij dat toch zelf ook doen, maar dat 15 Kg. erwten; 10 r~ode, 15 witte en 20 savoye-:
hebben .de meeste Ossehenaren wel gezien. De kooien en 10 Kg. tuinboonen, (alles ongeveer).I,



~ ~~I)IJ
~H~ MISDRUviNT '

Ge~n mishandeling, wel onnoodig ruwe
bejegening van de verdachten.

In de Memorie van Antwoord naar aanlei-
ding van de begrooting voor Justitie zegt de
minister o.m.:

Naar aanleiding van de in de pers verschenen
mededeelingen, dat op het ?Olitiebureau te Oss
jeugdige verdachten zouden zijn mishandeld, is
terstond een omstandig onderzoek ingesteld.
Daarbij is niet gebleken, dat de verdachten mis-
handeL zijn, wel, dat zij, althans enkelen van
hen, onnoodig ruw zijn bejegend. Deswege zijn
de noodige maatregelen genomen.



£,;J~, /03 7~iVZ (!JSj.

I GEEN MALVERSATIES TE' OSS.I

Niet de minste aanleiding voor
een strafvervolging.

Naar wij van zeer bevoegde zijde vernemen,
heeft het uitgebreide onderzoek, dat te Oss
naar beweerde malvereaties bij het ontwikke-
lingswerk voor werkloczen werd ingesteld,
zoowel van politiezijde als vanwege de afdee-
ling werkverschaffing van het departement
van Sociale Zaken, benevens het bureau voor
cultureele zorg van dat departement, tot resul-
taat gehad, dat de justitie tot de conclusie is
gekomen, dat er niet de minste aanleiding
bestaat tot het instellen van een strafver-
volging.
Zoowel de betrokken justitie-autoriteiten als

de betrokken diensten van het departement
van Sociale Zaken zijn tot de overtuiging ge-
komen, dat den leider en den hoofdopzichter
bij dat ontwikkelingswerk slechts het verwijt
kan worden gemaakt, dat zij in sommige
.gevallen met iets meer tact hadden kunnen
handelen, waardoor zou zijn voorkomen, dat
bij de jeugdige werkloozen de indruk kon
ontstaan, dat deze functionarissen zich tracht-
ten te bevoordeelen en zulks nog wel te hunnen
nadeele.
Van genoemde zijde betreurt men het dan

ook, dat ontijdige en daardoor wellicht mlnder
juiste mededeelingen vooruitloopende op de
resultaten van het onderzoek, hebben geleid
tot publicaties, waarin een blaam werd gewor-
pen op den hoofdopzichter en den leider van
dat jeugdontwikkelingswerk, buiten iedere
verhouding staande zelfs tot datgene waarvan
zij werden verdacht en waarin tevens de
gemeente Oss in opspraak werd gebracht. De
feitelijke toestand is thans zoo, dat sedert de
groote opruiming van Ossche misdadigers zich
in deze gemeente geen enkel strafbaar feit
heeft voorgedaan, aan de hand waarvan deze
gemeente uit een oogpunt 'Van criminaliteit
momenteel zou verdienen in het middelpunt
der openbare 'belangstelling te staan.



INGEZONDEN'STUKKEN. '
(Buiten neranturoordelitklieid der, Redactie).

DE WAARHEIn WINT.

Enkele opmerkingen naar aanleiding
van het jongste. efficleele communi-
qué over Oss.

Zaterdag j.l gaf het A.N.P. aan de 'pers een
bericht door betrekking hebbende op de be- .
weerde malversaties bij het ontwikkelingswerk
voor werkloozen te Oss. .

Dit communiqué hield, kort samengevat,. in:
a. rehabilitatie van leider en' hoofdopzich-

ter bij genoemd ontwikkelingswerk; . '
b. ' afkeuring van een, bepaald soort bench-

ten, welke waren gepubliceerd;
c. de algemeene uitspraak, dat de gemeente

Oss niet verdient thans uit een oogpunt van
criminaliteit in het middelpunt der openbare
helangstell ing te staan.

Dit communiqué .kwam :van justitioneele
zijde: Hoewel zulks uit den inhoud voldoende
was af te leiden, hebben enkele persorganen de
beteekenis ervan getracht te, verkleinen. In
casu staat de eer van twee jonge mannen op
hei spel. Wij meerren daarom het volgende te
moeten schrijven. Temeer voelen wij ons daar-
toegedrongen. omdat het alhier verschijnend
blad "De Stad Oss" aan het rehabilitatie-be-
debt zijn juist waarde ontze~gt. Het zal ,voor
eenieder aannemelijk zijn, dat herstel in eer en
"oeden naam bij het publiek' te Oss voor de
betrokkenen van het meeste belang is. .

Op Dinsdag 26 October j.l., verscheen o.a. In
"De Stad Oss" het volgende bericht:

VElRDUISTER[NG BlJ HET
O:\'TWII(>KELINGSWERK VOOR

JEUGI3'IGE WERKLOOZEN TE OSS.

Hoofdopzichter en Jeuqdleider
. 'gearresteerd en voorgeleid.

Betreffende de geruchten ' die de ronde
doen over fraude bij het : ontwikkelings-
werk voor jeugdige. werkloozen te Oss,
kunnen wij thans me dedeelen, dat uil het
onderzoek, ingesteld door de 'Kon. Ma-
rechaussee te Oss is gebleken; .dat èn

_ .hoordopzichter èn jeugdleider zlch aan
. verduistering van tuinhóûwproducten heb:
ben schuldig gemaakt.

Uitsluitend voor dit feit zijn zij op
.transport gesteld naar Den Bosch, waar
zij voor den Officier van. Justitie zijn
voorgeleid. , , , '

Alle twee verdachten hebben een vol-
ledige bekentenis afgelegd.

Het onderzoek duurt voort.

Hierin staat dus niet minder, dan dat leider
en _hoofdopzichter zich aan verduistering zou-
den hebben schuldig gemaakt en -dat zij .een
volledige bekentenis zouden hebben afgelegd.

Men vergelijke bij dit bericht nu eens. hei
officieel communiqué van j.L Zaterdag, waarin
letterlijk vermeld ,wordt, "dal er-nlet de minste
aanleiding bestaat tot hef instellen van een
strafvervolging" en "dat' den Ielder en den
hoofdopzichter bij dat ontwikkelingswerk
slechts het verwijt kan warden gemaakt, dat
ziJ in sommige gevallen met .iets meer tact had-
den kunnen handelen". Weet. men daarbij, dat
deze tegenover Burgemeester en 'Wethouders
plechtig verklaard hebben geen bekentenîs te
hebben afgelegd, laat staan· een volledige be-
kentenis, dan wordt de houding van het
plaatselijk blad "De Stad Oss", dat nog steeds
de onjuistheid van zijn bericht d.d. 26 Octo-
ber niet wil erkennen, onbegrijpelijk.

Het komt er nu op aan vast te stellen, dat het
A.N.P.-bericht van Zaterdag j.1. afkomstig is
van justitioneele zijde en daarnaast de bron
op te sporen, uit welke de gewraakte mede-
deelingen d.d. 2,6 October o.a. in "D.e Stad Oss",
Zij~ voortgekomen.· , ,

Een ingezetene te Oss heeft ter zake gecor-
respondeerd met het AlgemeeI;l .Handelsblad.
Hij was zoo vriendelijk mij die correspcnden-
tie ter hand te stellen. Ook hem ging hel om
de eer der betrokkenen. Terwijl ik dit schrijf
heb ik vóór mij een brief- d.d. 16 November j.1. .
van de Hoofdredactie van het "Algemeen Han-
delsblad", geteekend door den' .Secretarls der
Hoofdredactie. Daarin staat Ietter-lijk : "De van
het parket in Den Bosch afkomstige mededec-
ling zal in ons avondblad van heden worden
gepubliceerd. Wij hadden niet verondersteld,
dat de inlichtmgen, afkomstig van de Konink-
lijke :Marechaussee, onjuist .zouden zijn. Hef is
daarop, dat onze correspondent. zich meende
te kunnen verlaten". '

Wat ons uit anderen, hoofde bekend was,
wat overigens uit den inhoud van bet, A~~.P.-
bericht van j.I. Zaterdag voldoende . blijkt,
wordt hier bevestigd, n.l, dat dit bericht van
[ustitioneele zijde komt., ,", ,

Na het meergenoemde, bericht' d.d. 2'6
October.
,Zoowel de vader van den Ielder bij het ont-

wikkelingswerk, als de burgemeester en één
der wethouders zijn bereid te getuigen, dat hun
door het bureau van "De Stad 'Oss" is mede-
gedeeld, dat genoemd bericht i'S verstrekt door
de Koninklijke Marechaussee.

Dat "De Stad Oss" en andere bladen- een van
die zijde afkomstig bericht. plaatsen . is vol-
komen begrijpelijk. ,,' ,

De fout Iigt, voor wat de enkele plaatsing be-
treft, dan ook riet bij, de redacties dier bla-
den, doch biJ de berichtgeefster. Ten. aapzien
van deze is zelfs m.i. sprake van een zeer
ernstige fout.

De waarheid wint!
Ook op het gemeente-bestuur van' Oss is in

de afgeloopen weken een lawine van laster
neergekomen. Sterk door het besef aan eigen
kracht, heeft het zich moei zaam, maar vastbe-
raden daarboven uitgewerkt. '

Ten slotte wil ik bekend maken,' dat te Oss
den laatsten tüd veel leed .. meer dan de buiten-

J staander kan vermoeden, door personen en
families ten anrechte is geleden.

~fr. G. KO:-\IG.
Oss, 18 November 1937.

Nola vall de Redactie.
"Waarom maakt geachte inzender geen mel-

ding van ons bericht, dat door den Officier van
Justitie tegen ons geen vervolging "wegens
sn aadschrift" zal worden ingesteld?

Dit bericht heeft toch ook zijn waarde!
::'lioge de "waarheid" winnen door instelling

van een onpartijdig onderzoek!!
Tot dan toe zullen wij geen enkele publicatic,

deze kwestie betreffende, meer opnemen.
HOOFDREDACTIE.



SCHRIJVEN VAN B. EN W.
AAN DEN RAAD.

B. en W. hebben het volgende adres aan de
gemeenteraad gericht:

Van deIeugdige werkloczen Isd.d-I l Novem-
ber j.l. een adres ingekomen, gericht aan Uwen
Raad.

Nog denzelfden dag, waarop wij dit adres
ontvingen, t.w, Vrijdag, 12 November, hebben,
wij alle onderteekenaars tot een bespreking met
ons College opgeroepen. -

Van de 29 onderteekenaars zijn er 27 opgeko-
men.
Het onderhoud werd mede bijgewoond door

den heer Mr. J. P. Pulles, als raadsman van den
dagelijkschen leider en den hoofdopzichter van
het jeugdwerk.

Van de besprekingen zijn uitvoerige notulen
opgemaakt, welke met het adres vanaf heden
ten gemeentehuize (commissiekamer) voor U
ter- inzage liggen.
Wij laten hierna een korte samenvatting van

het besprokene volgen.
De eerste vraag, welke wij den onderteeke-

naars van het adres stelden, luidde:
"Hebt gE.het adres gelezen, voordat ge het ge-

teekend hebt?"
Op deze vraag antwoordden direct bevesti-

gend 4 onderteekenaars, t.w. M. van Amstel, M.
v. d. Putte, G. Vissers en J. Keijzers.
Ontkennend antwoordden er 18, t.w. L. van

Lieshout, A. van Berkum, J. Coolen, A. M. Boeij-
en, M. van Berkum, H. van Heesch, J. van Ven-
rooij, ,H. Hendriks, P. Vos, F. van Bergen, J.
Dooleweerd, A. van Leeuwen, A. Krol, C. van
Rooij, H. van Haaren, G. Venne, Th. den Brok
en L. Janssen.
Van de 5 overigen antwoordden 2onderteeke-

naars: "Dit stuk niet, wel het geschreven stuk"
: (H. van Niftrik en M. Thielens). ,2 Onderteeke-
naars (J. van Hintum en W. VQll Peppel) ant"

woordden; "Ja, zoowat", en een
Uden): "Ja, ik geloof het wel."
Wij meenen, dat althans de laatste drie mede

(A. M. van blijkt, dat aan dit adres toch moeilijk ~en ern-
stig karakter kan worden toegekend.

gerangschikt moeten worden onder degenen, aan
wien de inhoud van het adres niet bekend was;
in totaal dus 21 onderteekenaars.
Een volgende vraag luidde:
"Hebt ge gewerkt op het terrein van den Bur-

gemeester in de heide?" .
Op deze vraag .antwoordden bijna alle jon-

gens bevestigend, doch, wanneer hun gevraagd
werd, waar ze gewerkt hadden .en wat ze ge-
daan hadden, bleek, dat ze allen gewerkt had-'
den aan de vijvers of de wandelpaden. Zooals U
bekend is, zijn deze vijvers en wandelpaden ge-
legen. in de gemeenteheide.

.De onderteekenaars verkeerden, zooals uit de
ondervinding bleek, in de meerring, dat dit ter-
rein van den Burgemeester was.

Slechts één onderteekenaar, n.l. A. M. van
Uden, beweerde ook gewerkt te hebben op het
bewuste terrein van den Burgemeester.

Gesteld werd verder de vraag:
"Hebt ge gezien, dat in de vorige week een

slagersmand op het werk is teruggebracht?",
hetgeen volgens het adres geschied zou zijn.

Hierop antwoordden alle ondervraagden ont-
kennend. Uit de ondervraging bleek, dat de jon-
gen, die dit gezien zou hebben, niet tot de on-
derteekenaars behoort.

Intusschen moest ons College de betrekkelijke
insinuatie in het adres - want dat het in casu
over een insinuatie gaat wordt U duidelijk als
U bedenkt, dat een der Wethouders het slagers-
bedrijf uitoefent - maar weer onderzoeken.

Nog moeten wij U mededeelen, dat een der
onderteekenaars gezegd heeft de opsteller van
het adres te zijn. Hij heeft ons ook medegedeeld,
waar het adres getypt is.
Dit is, zooals U uit de stukken zal blijken, ge-

schied door .een instantie, welke zich voor die
daad de vrije beschikking over het stuk bedon-
gen 'zou hebben en welke nauw betrokken is bij
"De Stad Oss".

Reeds uit dit eerste onderzoek, hetwelk wij
Daar aanleiding van het adres hebben ingesteld,

Wethouders van Oss.
De Burgemeester,

J. PLOEGMAKERS.

Burgemeester en
De Secretaris,
KONIG.

Nota van de Red.

Alhoewel wij voor ons meenen, dat de zaak
is afgedaan, nadat wij berichten konden, dat de
Officier van Justitie geen vervolging tegen ons
zal instellen wegens "smaadschrift'" achten wij
het toch noodig een nota aan bovenstaand stuk
toe te voegen.
In bovenstaand stuk wordt namelijk gezegd:

"Dit is (het overtypen van het adres der jonge
werkloozen), L;OOalSU uit de stukken zal blij-
ken, geschied door een instantie, welke zich
voor die daad de vrije beschikking over het
stuk bedongen zou hebben en welke nauw be-
trokken is bij "De Stad Oss".
Wat het overtypen betreft, verwijzen wij naar

de nota in "De Stad Oss' van Dinsdag j.l., de
nota geplaatst onder het stuk van "Oss Be-
lang".
Uit bovenaangeihaalde woorden zou men kun-
nen concludeer-en, dat het adres der jonge
werkloozen door den bedoelden persoon aan
andere bladen zou zijn meegedeeld.
Wij verklaren dit ten eenemale onjuist. Ten

bewijze hiervan gelieve men het aan den Ge,
meenteraad "getypte" adres te leggen naast het
"gedrukte" in ons blad en dan beide te vergelij-
ken. In het "Jetypte" adres is sprake van
,,'Vaschmanden", terwijl door een vergissing
op de zetterij in het in ons blad ",gedrukte"
adres te lezen staat "Vischmanden". Alle bla-
den hebben ,,,Vischmanden", waaruit ten dui-
delijkste blijkt, dat zij allen den volgenden dag
of later· het adres uit "De Stad Oss" hebben
overgenomen.
Tenslotte willen wij van deze gelegenheid ge-

bruik maken om te protesteeren tegen het in-
gezonden en aan verschillende bladen verzon-
den stuk van "Oss Belang".
Waar wij in deze penibele kwestie steeds,

volgens ons beste weten, correct hebben ge,
handeld, wete-n 'wij niet, waaraan wij zulk een
.Jnsinueerend" stuk van "Oss Belang" hebben
verdiend.
Spreekt "Oss Belang" niet van "rehabilita-

tie''']
De kwestie is voor ons afgedaan. In het ver"

volg zullen wij niet meer reageeeren op wat dan
ook, dat in verband met deze kwestie staat.

Hoofdredactie,



Wat werd oenamen tijd geleên
Een noodgehuil geslaakt
Om 't stadje Oss, dat in de pers
Geducht werd zwart gemaakt.
Het was wel waar, de misdaad had
Daar toen een hoofdver.blijf,
En dat het opzienbarend was,
Is ook wel buiten kijf.
Toch was men àl te radicaal,
Men suggereerde haast
Dat heel dat Oss één roofhol was,
En daar was men toch naast.
De b.endeis toen uitgeroeid
Met strenge, sterke hand,
Er ging een zucht van dankbaarheid
Toen door het heele land; .
Maar dat Oss' criniinaliteit
Te sterk was aangedikt,
Bewijst het feit, dat men sindsdien
Bleef zonder één delict!

§_ Had men van de verdorvenheid
Van Oss toen zooveel praats,
Nu moet men eerlijk zijn, en çeeo'
Ook dit record een plaats.
En nu moet hij, die het er toen
Wat dik heeft opgelegd,
Amende honorable doen,
Want daarop heeft Ossrechtt ,

HERMAN KRAMER
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