
Het schandaal
te Oss.

Komen dergelijke dingen
in Brabant meer

voor?

DE HERBENOEMING VAN DEN
BURGEMEESTER.

IN het dagblad "Ons Noorden" brengt mr. H.
.' P. Marchant het schandaal te Oss ter sprake
en geeft daarbij te verstaan, dat ook elders in
Brabant dergelijke toestanden heersenen. Hij
schrijft o. m.:

"Ik heb - het zal in 1934 zijn geweest -
twee vergaderingen bijgewoond van de K.
J. V. onder leiding van Mgr. Frencken, die
beide een diepe indruk op mij hebben ge-
maakt. De eerste was een massu-vergadertng
in de grote markthal van Den Bosch. Ook
de Bisschop was tegenwoordig. Hier voerden
een aantal meisjes, telkens voor een afdeling,
op eenvoudige en aangrijpende wijze het
woord. Schering en inslag waren de klach-
ten over misbruiken van leidenae mannen in
inrichtingen van Nijverheld. Het was, zeiden
zij, zo moeilijk, daartegen iets te doen, omdat
de slachtoffers zwegen uit vrees voor verlies
van het werk. Zelfs ouders, die in deze tijd
de inkomsten hunner kinderen niet konden
missen, werden op een zware proef gesteld.
Schrijnend waren de klachten. Deze meis-

jes, de moeders van straks, begrepen, wat
deze pest betekende.
De tweede vergadering was er een van de

leidsters op Bouvigne. Het waren weer de-
zelfde klachten; het was dezelfde schreeuw
om hulp.
Thans schijnt eindelijk de marechaussee,

de reddende engel van Oss, er in te zijn
geslaagd, bewijsmateriaal te verzamelen,
door de monden open te krijgen en het zwij-
gen uit angst te overwinnen.
Men ziet het hier wederom be-wezen: wij

hebben veel .neer nodig een krachtige, on-
vervaard ingrijpende hand van de uitvoe-
rende macht, van Justitie en politie. dan

De gebeurtenissen in Oostenrijk noopten
Claudette Colbert haar verblijf in een van
de bekende winterspot·toorden in dit land
af te breken. Gisteravond kwam de film-
actrice in Parijs aan, waar zij elke poging
tot een interview hardnekkig afweerde.

ouwcneomplex der

)

II Vier en een halve maand geleden stond
hier het enorme gebo.uw~nc~m_p~~:._~~~

*

H. van Boeyen

*nieuwe wetten en verordeningen.
De verdachte moet bij zijn arrestatle zich

dreigend hebben uitgelaten tegen de mare-
chaussee, dat hun deze daad wel zou op-
breken. Hij! bleek zich van zijn economische
rnaent bewust. Zedelijke verwoesting van de
jeugd deed er minder toe." '
Over den burgemeester te Oss is de heer

Marchant allerminst te spreken:
"De berichten zeggen, dat in de gemeente

Oss de gemeentelijke autoriteiten hebben
stil gezeten niet alleen, doch ingrijpen van
de politie hebben tegengewerkt. en dat de
burgemeester zich zelfs niet zou hebben ont-
zien, om bij den Procureur-Generaal op in-
vrijheidstelling van den verdachte te gaan
aandringen. Deze zal hem wel hebben verwe-
zen naar den Rechter-Commlssaris. die hem
wel uit wandelen zal hebben gestuurd.
Toen onlangs de pestholen in België waren

verrezen aan de grens van Limburg, wei-
gerden daar de gemeentebesturen daartegen
iets te doen. Het was immers voordeel voor
de gemeente! Men beweerde zelfs, dat de
Belgische wet niet toeliet, daaraan een einde
te maken. Dit is onjuist gebleken. De Bel-
gische regeering greep in en roeide de pest·
holen uit.

Wij hebben toen geschreven, dat in Ne-
derland zo iets niet denkbaar was. Dit is
thans een illusie gebleken. Er schijnt in Ne-
derland althans één gemeentelijke autoriteit
te zijn, die niet hoger bleek te staan dan de
Belgische autoriteitjes over de grens."
Blijkbaar schreef mr. Marchant zij,n ontboeze-

ming, alvorens de herbenoeming van den heer
Ploegmakers in het Staatsblad was versche-
nen. Menigeen zal zich afvragen, waarom dit
stadje, dat in de af'geloopen zes jaar allerminst
reden had, om over zijn burgemeester tevreden
te zijn, opnieuw voor eenzelfde periode met
dezen functionaris is opgeknapt. Een ant-
woord treffen wij aan in de rede, die de mi-
nister van Binnenlandsche Zaken, Van Boeijen.
den 18den November van het vorige [aar in de
Tweede Kamer heeft gehouden. De minister
zeide woordelijk:

"Zooeven is nog gesproken over de herbe-
noeming van burgemeesters; de heer Llssel-
muiden heeft het betreurd, dat in de Memo-
rie van Antwoord onderstreept is, dat, wan-
neer de vraag aan de orde komt, of een bur-
gemeester herbenoemd zal worden, uiteraard
rekening moet worden gehouden met zijn per-
soonlijke omstandigheden. Ik herhaal, ik ben
stellig van plan dat te doen. Ik acht het, nu
de burgemeesters om de 6 [aar aftr"rl~. en
in dit opzicht in zulke andere omstandighe-
den verkeeren dan alle menschen, die in
vergelljkbare publiekrechtelijke functies die-
nen en die voor het leven worden benöernd,
schromelijk onbillijk, onverantwoord en on-
aanvaardbaar, dat bij de vraag. of de be-
trokkene nog geschikt is, niet gelet zou wor-
den op deze vraag: wat zijn de gevolgen,
wanneer de Overheid het "ongeschikt" zou
uitspreken, en den burgemeester en zijn ge-
zin de woestijn in zou jagen? Waar ik wel
toe bereid ben, is dit: wanneer zou blijken,
dat een bepaalde burgemeester volstrekt on-
geschikt is om een bepaalde gemeente te die-
nen, wil ik de vraag overwegen. of er mo-
gelijkheid is, dien burgemeester naar een
andere gemeente over te plaatsen. hem voor
een benoeming in aanmerkrng-te doen komen
in een gemeente, waar mlnder van zijn
krachten wordt gevraagd. Maar het is onmo-
gelijk, het is haast onmenschelijk, om van
de Regeering te eischen, dat zij bij herbenoe-
ming van deze functionarissen aan persoon-
lijke belangen volmaakt den rug zou toekee-
ren".
Ook ons kan dit antwoord slechts matig be-

vredigen. De burgemeester is er voor de ge-
meente en de gemeente is er niet voor den
burgemeester. Nu heeft ons land een over-
dreven voorliefde voor het beginsel ..laat zit-
ten wat ~it". Iedere bemoeiing met de publieke
zaak is langzamerhand een baantje geworden
en wordt dat baantje slecht vervuld, dan spree
ken de menschelijke overwegingen. Een der-
gelijk systeem kan slechts verlnmmer - wer-
ken. Maar mintster Van Boeijen schijnt ons
niet de man toe, die aan dezen roestand een
einde kan maken. Wellicht heeft de herbenoe-
ming te Oss toch nog een staartje. Ook al
waséht de regeering haar handen in onschuld,
het publiek keurt dergelijke benoemingen af.
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Prinsesjes doop! De Prins in den Economischen Raad.

Begin Mei in Den Haag.

De Willemskerk.

Pijnenburg gewond
bi j auto-ongeluk.

TEGEN BOOM GEREDEN.
TILBURG, 4 Maart. - De wielrenner Pijnen.

burg is vanavond aan den dood ontsnapt bij
een auto-ongeval, dat ernstige gevolgen had
kunnen hebben. Op den terugweg van Antwer-
pen naar zijn woonplaats Tilburg is de wiel.
renner, vlak voor de Nederlandsche grens,
met zijn auto tegen een boom gebotst. Pijnen.
burg kreeg een vrij zware wond aan het hoofd
en moest met een taxi naar huis worden ver-
voerd. Mevrouw Pijnenburg, een zuster en een
neefje, die mede in den auto zaten, kregen
minder ernstige kwetsuren.

Het gezelschap keerde!' zooals gezegd, terug
van Antwerpen waar Pijnenburg aan den Zes-
daagsche had .deelgenomen. Vermoedelijk is de
wielrenner, die zelf den auto bestuurde, door
slaap overmand geweest. Terwijl hij met mati-
gen gang reed, is de auto (}Pden weg tusschen
Wuestwezel en Zundert, vlak bij het tolkantoor,
plotseling naar links gereden, tegen een boom
gebotst en vervolgens omgeslagen. Het voer-
tuig was geheel vernield en toegeschoten
douanebeambten en marechaussees van de na-
bijgelegen grenskantoren moesten de inzitten-
den door het dak van den auto uit hun be.
narde positie bevrijden.
Pijnenburg bleek een groote wond aan het

ihoofd te hebben gekregen en was bewusteloos.
Zijn vrouw had eenige schrammen opgeloopen,
evenals haar zuster; het zoontje van deze laat-
ste had een snede in de kin.

Een terstond te hulp geroepen geneesheer
constateerde, dat Pijnenburg door een glas-
-scherf een snede aan het schedelvli~s had
opgeloopen; het schedelbeen was echter niet
niet geraakt. Ware dit geschied, dan had het
ongevaJ ongetwijfeld ernstige gevolgen ge'
had. De geneesheer slaagde el' spoedig in den
gewonde tot bewustzijn te brengen. De wiel-
renner klaagde toen over hevige pijn in het
rechterbeen, dat geheel stijf was.
Met een ijlings ontboden taxi werd het ge-

zelschap naar Tilburg vervoerd. Ook het wrak
van den auto werd later in den avond naar
een garase aldaar gesleept.

Pijnenburg kon aan de Belgische gendarmes,
die onmiddellijk ter plaatse een onderzoek naar
de oorzaak van het ongeval instelden, n.o t ver-
!klaren, waarom hij van den weg geraak was.
Men vermoedt daarom, dat de renner, nog ver-
1Il1Oeidvan het rijden in den Antwerpsehen
Zesdaagsche. welke juist den avond te voren
was geëindigd, een moment in slaap gevallen
is. Naast Pijnenburg waren zijn echtgenoote en
ihet bewuste neefje gezeten, terwijl de schoon-
Zuster achter in den auto had plaats genomen.
Pijnenburg was op weg naar Tilburg om zijn

familie thuis te brengen. Hij was van plan
zelf onmiddellijk náar Antwerpen terug te kee-
Iren, aangezien hij van daaruit Zaterdagmorgen
vroeg naar Parijs wilde vertrekken, waar hij

DS. NIEMÖLLER IN EEN1 Arrestatie
CONCENTRATIEKAMP. te Oss.

"Nachtegaal" <blijft
•zIngen.

DE correspondent van het ge-
heime radiostation de "Nach-

tegaal" te Hengelo heeft na den
inval door de politie Woensdag
in zijn woning, den geheelen mid-
dag en avond op het politiebureau
moeten doorbrengen. Gebleken is,
dat de apparaten, die onder den
divan gevonden zijn, geen onder-
deel vormen van de zend-
installatie waarmede Zondag jl.
het wekelijksche programma is
uitgezonden.
De "Nachtegaal" schijnt ook door
dezen nieuwen tegenslag nog niet
ive.I'WOnneh ~ ....jen_ '-Be ...end-
installatie staat nog rustig in Hen-
gelo of ergens in de omgeving op-
gesteld en naar alle waarschijn-
lijkheid zullen de omroeper en "de
medewerkers Zondag a.s. weer ge-
woon voor de microfoon ver-
schijnen.

Zondagmiddag aan een wlelerwedstrrid moest
deelnemen.

In zijn woonplaats heeft de wielrenner zich
terstond onder geneeskundige behandeling van
dr. Schuurman gesteld. Deze constateerde, dat
de gewonde een kwetsuur aan de rechter knie
had opgeloopen. waardoor de stijfheid in het
been werd veroorzaakt. De wond aan het hoofd
beschouwde de geneesheer niet als ernstig.

Pijnenburg met zijn vrouw ..

10.000 vrijwilligers
uit Spanje?-

MOSKOU VERLANGT 20.000,
LaNDEI" 4 Maart. - -De voorzitter del'

non-tnter-centiecorn.misste. lord Plymouth,
heeft den Sovjet-gezant Maisky medegedeeld,
dat de rlgeerin.ge.n van Frankrijk, Italië. Por-
tugal en Duitschland er mede accoorrr gaan.
dat volgenlShet Br-ltsch e plan begonnen wordt
met het teJ'\lgtrekken van 10.000 buitenland-
sene vrijNiIIigers.
Maiskj antwoordde. dat hij niet kan mzten,

waarom d·at cijfer wordt aangenomen, terwijl
aanvanëelljk was gesproken over 20.000 man.
De non-nterventdecornmtsste zal trachten den
gezant .ot andere gedachten te brengen, op-
dat srped~g een accoord wordt berelkt.

PCI(](ENEPIDEMIE TE
HONGI(ONG.

IJINGliONG, 4 Maart. - Een ernstige
poueneptdemte is te Hongkong uitgebroken,
warbij tot dusver reeds 640 menschen zijn
be:feken. Er zijn 1028 ge;aUen van deze
gel'eesde ziekte gesignaleerd, zoodat het
aaJal slachtoffers nog zal stijgen.

(United Press).

ENKELE minuten over haJftwaalf stapte
Prins Bernhard uit den zwarten hof·

auto, waarmede Hij naar het departement
van Economische Zaken op den Bezuiden-
houtscheweg in Den Haag was gereden, om
als lid van den Economischen Raad te wor-
den geïnstalleerd. De Prins zag er goed oit
en was gekleed in jacquet met een witte
anjer in het knoopsgat. Vergezeld van zijn
adjudant, kapitein De Roo van Alderwerelt,
liep hij met enkele snelle schreden het ge-
bonw binnen, inmiddels vriendelijk wuivend
naar de groepen voorbijgangers, die voor het
departement waren blijven staan om nog
een glimp van den jongen vader op te
vangen.
Er was weinig bekendheid gegeven aan het

feit, dat de Prins voor de eerste maal sedert
het hem overkomen ongeluk weer de restdentie
zou bezoeken. Pas toen de reportagewagens
van de A.V.R.O. en den K.R.O. zich op zij van
den ingang van het ministerie opstelden en
de aanwezige persfotografen een gunstige
plaats gingen opzoeken, ontstond er belang-
stelling van de zijde van de talrijke voorbij-
gangers en wandelaars, die op het Bezuiden-
hout van het milde vQQrjaarsmnnetie liepen
te genieten. Het begon ffimiddels tegefI half-
twaalf te loopen en achtereenvolgens zagen
wij verschillende leden van den nieuw be-
noemden raad arrtveeren, onder wie den VOor-
zitter, prof. 1. P. de Vooys, mr. L. J. A. Trip,
president van de Nederlandsche Bank, prof.
mr. G. W. J. Bruins, "terwijlook dr. ir. M. H_
Damme, directeur-generaal van de P.T.T., aan-
wezig was.
Even later werd een roede looper van den

ingang van het gebouw tot aan den' rijweg
uitgelegd en begon de .politie met het afzetten
van een deel van het trottoir. Het wachten
duurde niet lang, weldra kwam uit de rich-
ting van de stad de auto .met den prinselijken
standaard er op aangereden. .
De fotografen kwamen in actie, de politie-

ambtenaren salueerden en het publiek juichte
den Prins hartelijk toe. In weinige minuten
was alles gebeurd en daarmee moest men ge-
noegen nemen. Kort nadat Z. K. H. was aan-
gekomen, zag de Bezuidenhoutscheweg er weer
precies zoo uit als anders op een heerlijken
voorjaarsdag.

(Het verslag van de installatie van den Raad
vindt men elders in dit blad).

!iet moet niet aangenaam geweest zijn voor de reporters zich onder
een dak te weten met de raadselachtigste alle filmsterren - wanneer
J?en althans iets raadselachtigs wenscht te zien in de houding van een
berOemdheid, die een niet gering gedeelte van haar publiciteit dankt
aan het feit, dat zij de publiciteit hardnekkig uit den weg gaat - zon:
der een glimp van haar op te vangen en zonder zelfs de kans te krij-
gen iets omtrent haar te vernemen uit den mond van den man, die.
als men afgaat or de persberichten, op het punt zou staan Garbo's
echtgenoot te worden.
Men begon met het langs een omwegje te probeeren. "Mr. Stokowski,

zei een der reporters, wie houdt u voor de beste filmster?"
!liL Stokowski vloog er niet in. Wellicht is John Barrymore een

van de besten, zeide hij. Misschien - en hoe dicht kwam men toen
in de buurt - is het Charles Boyer (die Garbo's partner was in
"Marie Walewska").

Maar de beste film-a c tri c e, mr. Sto'l

kowski? I* *- Laten we het over iets anders hebben, . - Ik maak nooit plannen, verklaarde de dirf- I Na twee jaar ingespannen arbeid, waar·
antwoordde mr. Stokoioski. Hij zei het volgens gent. . bij telkens nieuwe internationale pro-
United Press op een toon, die de mogelijkheid • plemen zijn aandacht vroegen, heeft
niet uitsloot, dat hij de eere-piaais wel gaarne- Het komt allemaal vanzelf terecht. Waar- Anthony Eden de leiding van het
aan Garbo zou hebben toegekend. schijnlijk maakt ik hier in Italië een film. Ver- Foreign Office neergelegd. Een vurig
. De dirigent voelde er meer 'voor om van zijn der heb ik een uitnoodiging ontvangen om te debat in het Lagerhuis, een verantwoor-
kant de journalisten er van te' overtuigen, dat Rom~. het symphonie-orkest van het Augusteo ding in het kiesdistrict, toen kon mr_
ieder mensch _ beroemd of niet _ recht heeft' te dirtgeeren. Vermoedelijk zal ik die uitnoo- Eden M.P. met zijn echtgenoote naar
(}P een particulier bestaan. diging aannemen; Yorkshire gaan, 'om wat uit te rusten.

- Wat is de reden, dat u naar Europa geko-IJ;:wensch niet over particuliere aangelegen. men bent?
heden met u te spreken, aldus Stokowski. Ik
wil graag met u praten Over muziek en de - 0, er .zijn verschillende redenen. Een daar-
film. van is, dat ik de muziek wensch te arrangeeren

voor de nieuwe film van WaIt Disney~

• • •ZIJn actie voor
kerk te staken,

deNAAR wij vernemen staat het thans vast, dat Prinses
Beatrix te 's·Gravenhage zal worden gedoopt. Met

het oog op het minder gunstige jaargetijde zal de doop.
plechtigheid echter niet eerder dan begin Mei plaats
vinden.

HET valt nog niet met zekerheid te zeggen, in welke
> kerk de doop zal geschieden. In verband echter met het

feit, dat ook Prinses Juliana in de Willemskerk den doop
heeft ontvangen, wordt het waarschijnlijk geacht, dat Haar
Dochter eveneens in die kerk zal worden gedoopt. Hierop
wijst ook de mededeeling, dat de plechtigheid begin Mei
zal plaats hebben; de Willemskerk immers kan niet wor-
den verwarmd en leent zich dus in dit jaargetijde minder
goed voor zulk een gebeurtenis. Bij den kerkeraad der
Ned. Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage is over de
komende- plechtigheid nog geen bericht binnengekomen.

OP het oogenblik is ook nog niet bekend, wie den doop aan Prinses
Beatrix zaJ bedienen. Uiteraard behoort dit tot de taak van den

hofprediker, prof. dr. H. Th. Obbink. Het is evenwel bekend, welk
een warme vereering H.K.H. Prinses Juliana koestert voor den oud-
hofprediker ds. W. L. Wel ter, bij wien Zij belijdenis des geloofs
heeft zedaan en die ook een actief aandeel .:...---------
heeft ;enomen aan de kerkelijke bevestiging
van Haar huwelijk. Indien de gezondheids.
toestand van den 'bejaarden predikant het toe-
laat, is het dus niet uitgesloten, dat ~s. Welter
ook aan de plechtigheid der doopsbedIening een
aandeel zal nemen.

Paard verhindert

Hij weigerde
belijdende

(Van onzen correspondent).

BERLIJN, 4 Maart. - Ds. Martin Niemöller die ook.den nacht van
Donderdag op Vrijdag in de politiegevangenis op den Alexanderplatz
had doorgebracht, is vanochtend in alle stilte naar het concentratiekamp
.Oranienburg-Sachsenhausen getransporteerd.

EEN ONTSTELLENDE
MEDEDEELING.

men hem zoo behandelt. Tevergeefs heeft hij
er voor gestreden zich in het openbaar te mo-
gen verdedigen tegen de aantijgingen in enkele
Duitsche bladen, volgens welke hij een land-
verrader zou zijn. Doordat het proces achter
gesloten deuren plaats vond, kreeg ds. Nie-
möIler geen gelegenheid zich openlijk te ver-
antwoorden en zich van deze smadelijke be-
schuldigingen schoon te wasschen.

Grootindustrieel betrokken
bij zedenschandaal?

Marechaussee grijpt in.
Het ziekteproces te Oss is nog steeds niet ten

einde. Langzaam heeft zich onder de bevolking
het gerucht verbreid, dat een bekend Indus-
trieel, directeur van de N.V. Organon, M.• v. Z.,
verleden week Donderdag is gearresteerd. Zijn
arrestatie houdt verband met overtreding van
artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht. De
directeur M. v. Z. heeft een bekentenis afge-
legd.
Te Oss is men van meening, dat met deze

eerste arrestatie de zaak niet ten einde is. Er is
een onderzoek gaande tegen andere geëm- .
ployeerden op de fabriek, die van hetzelfde mis-
drijf worden verdacht.
Toch bleek het uiterst moeilijk de geruchten,
die de ronde deden, met bewijzen te staven.
Niet de gemeentelijke politie, maar de mare-
chaussee, onder leiding van wachtmeester De
Gier, belastte zich met deze taak. Van nature
is de Osser bevolking gesloten en in dit· geval
was zij het dubbel, omdat bijna het geheele
stadje van de fabriek leeft.

een roofoverval.

ten der geheime staatspolitie, naar Oranten-

Bij de N.V. Organon werken 600 menschen,
onder wie bijna 250 vrouwen. Verscheiden van
haar zijn nog minderjarig en wangedrag met
deze minderjarige ondergeschikten gaf aanlet-
ding tot het. onderzoek, dat in eerste instantie
tot de arrestatie van den directeur leidde.

Dit is wel zeker dat het hier niet
gaat om een enkel vergrijp: het ver-
moeden is gerechtvaardigd, dat een
heele serie misstanden bestond. Onder
het mom van liefdadigheid kregen tal-
rijke ouders en verloofden geschenken
en geld, waardoor in werkelijkheid hun
stilzwijgen gekocht moest worden.

Men zal echter goed doen, op het justftleel
onderzoek niet vooruit te loopen, al ziet het er
niet naar uit, dat deze zaak de reputatie van
Oss zal herstellen.

(Van onzen correspondent).
VELDHOVEN, 4 Maart. - Om ongeveer

halfzes hedenmiddag hebben twee' gemas-
kerde bandieten een overval gepleegd op
den negentienjarigen bakkersknecht Anton
v, Kemenade. De twee mannen sprongen, ter-
wijl de bakkerswagen met het er voor gespan.
nen paard rustig op een eenzamen binnen.
weg onder Zeelst voortreed, plotseling van
ach.ter een boschje te voorschijn en losten
een' schot, dat v. Kemenade Ilcht aan de
wang verwondde.
Dit schot werd - het klinkt wonderlijk.-

de redding van den jongeman, want, opge-
schrikt door den knal, sloeg het paard voor
den wagen op hol, zoodat de mannen geen ge-
legenheid kregen den wagen te bespringen.
Bovendien kwamen echter op het' geluid van
het schot mensch en uit de omgeving toesnel-
len, waarop de bandieten zich ijlings uit de
voeten maakten.
Van Kemenade heeft op dit deel van zijn

route, die dan bijna afgeloopen is, altijd veel
geld bij zich, en dit is waarschijnlijk het doel
van den aanslag geweest. De politie stelt een
Uitgebreid onderzoek in, doch tot nu toe heeft
men de daders nog niet kunnen vatten. De
gansche omgeving wordt ijverig afgespeurd.

I d···,nrue s landvoogd

Het is een ontsteIIen1 bericht, dat de Duit-
sche overheid, tegen -veler verwachting in, toch
heeft toegelaten, dat een geestelijke, een man,
wiens vaderlandsliefde en wieris verdiensten
jegens zijn land en volk vaststaan, wordt over- VOOR DE KEUZE.
gebracht naar een' van de kampen, waar zoo-
vele, vaak obscure personages, zijn heenge-
stuurd, om van hun opvattingen, die politiek-
gevaarlijk worden geacht, te worden bekeerd.
En dat bericht wordt 'nauwelijks verzwakt door
de verklaring, dat deze iz\.terneering slechts een
voorloopig karakter draagt en dat binnenkort
voor den predikant een andere verblijfplaats
zal worden gekozen. Groot· is dan ook de te-
leurstelling, ja de verontwaardiging, niet
slechts in kringen der belijdende kerk, maar
ook ver daarbuiten, over dezen onnoodig har-
den en onbegrijpelijken maatregel der gehei-
me staatspolltts. Heeft reeds de wijze, waarop
het proces tegen ds. NiemöIler werd gevoerd
en de veroordeeling van den predikant in de
geheele wereld een allesbehalve sympathie-
ken indruk gemaakt, deze indruk wordt nog
versterkt door de overbrenging van dezen man burg-Sachsenhausen vervoerd.
naar ee~ concentratiekamp. Zelfs in gematigde Dit concentratiekamp is het modernste in
partijkrmgen, waar ds. Niemöller vrienden had, heel Juitschland. Nadat het vroegere kamp te
of althans menschen, die hem waardeerden, Oranienburg was gesloten en opgeruimd, is
wordt dit besluit betreurd, al was het alleen verleden jaar dit nieuwe kamp gepouwd, dat
maar, omdat het in het buitenland de gevoe- buiten de bebouwde kom van het oude stadje
lens voor de nationaal-socialistische methodes Oranienburg ligt. Het kamp biedt plaats aan
niet kan verbeteren. 3500 gevangenen. Op het oogenblik zijn er on-
A.llehoop, dat ds. Niemöller ook verder een geveer 3000 menschen ondergebracht. De

eerVolle behandeling deelachtig zou worden - kampcommandant en de bewakingsmanschap-
een hoOP,die gerechtvaardigd scheen, toen de pen zijn leden van de zoogenaamde ..doods-
rechtban~ hem in plaats van met gevangenis kopformaties", een soort garde in de S. S.,
met vestmg bestrafte - is ijdel gebleken. Het welke hoofdzakelijk uit jongelieden van het
mOet o~k voor den getroffene zelf een groote platteland wordt gerecruteerd.
deSillUSIezijn en deprimeerend werken, dat J (Nadruk verboden>.

NAAR wij vernemen, heeft men ds. Nie-·
möler, alvorens hij naar het coneentra-

tiekamp werd gebracht, voor de keus ge-
steld, de schriftelijke verklaring af ·te leg-
gen, dat hij zich in zijn beroep nog slechts
met theologische kwesties zou bezighouden
en zijn actie voor de belijdende kerk abso-
luut zou staken, of naar een kamp te ver-
huizen. Ds. NiemöUer moet evenwel perti-
nent geweigerd hebben, bedoelde verklaring
te teekenen. Daarop is hij vanochtend in een
gesloten auto, vergezeld van eenige beamb-

5tol~owsI~i.sprak -~------
en niemand werd
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Zwakke tot matige, Westelijke tot
Zuidelijke wind. Plaatselijke ochtend-
mist, overigens licht tot half bewolkt,
Droog weer. Zelfde temperatuur.
Verdere vooruitzichten: Waarschijn-

lijk nog mooi voorjaarsweer.
TOELICHTING.

Is het eerste week-end met fraai voor-
jaarsweer op komst? Volgens de meteo-
rologen is daar 'n goede kans op. Van
daag althans zal het droog blijven en
de temperatuur weinig verschillen van
die van gisteren. 's Ochtends zal het
hier en daar nog wat mistig zijn, doch
overigens zal de hemel voor een tot
zes tienden met wolken bedekt zijn,
zoodat de zon ons niet in den steek zal
laten. De wind, komend uit Westelijke
tot Zuidelijke richtingen, zal een ge-
middelde snelheid van 20 kilometer
per uur bereiken.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUlUlIlIIluli
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Lets • •

WL]Zer.

GERUCHTEN OM GARBO BLIJVEN
GERUCHTEN.

f!AVELLO, 4 Maart. - Leopold Stokowski beeft dan gesproken, én
hij heeft geen woord gezegd over Garbo. Vier buitenlandsebe Ionrna,
listen werden genadiglijk ontvangen in de bibliotheek van villa Chn.
brone, waar de haard "Dietbrandde en het koud was. De persvertegen-
woordigers hebben zich met den dirigent onderhouden over aange-
legenheid, de muziek en de film betreffe,nde, doch het onderwerp.
Garbo bleef taboe.

naar

UITNOODIGING TOT TEGENBEZOEI(.
BATAVIA, :; Maart (Eigen tel.), - Tijdens het bezoek van den Australischen gou-

vorneur-generaal Gowr-ie aan Ned.-Indië zal de landvoogd worden uitgenoodigd een
tegenbezoek aan Ausu-aüë te brengen. .

(De gouver-neur-ganar-aal vim Australië, lord Gowrie, en lady Gowrie gaan in April
met verlof n.aar E:r1·opa.Na~r men weet heeft de Indische regeering hierin aanleiding
gevonden belden UIt te noodtgen op hun doorreis een bezoek aan Ned.-Indië te brengen.
~~ hun reis over Java, van Soerabaja naar Batavia, .zullen lord en lady Gowrie de gast
ztjn van ?en landvoogd ten paleize Rijswijk en daarna te Buitenzorg. Om vervolgens
op 9 Aprü de reis voort te zetten naar Singapore. Of onze landvoogd de invitatie tot
een bezoek aan Australië zal aanvaarden? On z e gouverneurs-generaal gaan nooit met
v:~rlo~na~r Europa. En ware dit wel het geval, dan zou hun reisroute niet over Austra-
he lelden. Voor zoover ons bekend zou dit bezoek het eerste zijn van een gouverneur.
generaal van Ned.-Indië aan Australië, - Red.),

- Heeft u bijzondere plannen op het oogen-
blik? vroegen daarop de interviewers, berus-t tend in het onvermijdelijke. - En de overige?

Stokoioski glimlachte en zweeg. Later deelde
hij meäe, dat hij - voor zoover hij toch plan-
nen maakte - van plan was zeVen maanden in
Europa te blijven.

Na RavelIo gaan we naar het Zuiden. Zoo
o~~.treeks den twintigsten hopen wij naar Si-
ciliê te reizen.

Daarop ontwikkelde zich tusschen den diri-
gent en de journalisten een gesprek over aan-
gelegenheden van artistieken aard. En toen
nam Stokowski minzaam afscheid van zijn be-
zoekers en de bezoekers keerden terug naar
hun hotel - langs de leden van het personeel,
dat alle toegangen tot de villa 'nauwlettend be-
waakt, en de drie Belgische polltts-honden. .die
de gastvrijheid van de villa evenmin verhoo-
gen. Doch omtrent Garbo waren zij niet wi]-
zer geworden. Zal men het ooit worden?
Men stelde zich dus maar weer tevreden met

de jacht op gissingen. Enfin, vandaag deed te
Ravella het gerucht de ronde, dat Garbo het
bed moest houden omdat zij verkouden was ....

Australië?

•
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Eerste Kamer vraagt:

VERLICHTING VAN
LASTEN OP

MOTORVERKEER.
III

GEEN BEHARTIGING VAN
GROEPSBELA~GEN.

, .,

Bijzondere hulde geh;acht aan, dr.-
E. Heldring, afgetreden als'

onder-voorzitte~.
nE Economische Raad werd kort geleden

ontbonden. De leden namen collectief ont-
slag, ten einde de nieuwe regeering gelegen.
heid te geven naar haar inzichten het college
opnieuw samen te stellen. H. M. de Koningin
hechtte Haar goedkeuring er aan, dat Z. K.H.
Prins Bernhard het lidmaatschap van den
nieuwen Economischen Raad werd aangebo-
den, welke benoeming de Prins gaarne aan-
vaardde.
Gisterrniddag heeft te 's-Gravenhage de

minister van Economische Zaken, mr, M_P_,L_
S tee n bel' g h e, den arbeid van het nieuwe
college ingeleid en daarbij allereerst Z. K. H.
Prins Bernhard als lid geïnstalleerd .in "een
waardeerende toespraak.' -
De minister herinnerde er .aan, dat: de Prins

groote belangstelling toont voor, economische
vraagstukken en reeds herhaalde malen -ge-
toond heeft, dat die belangstelling in groote
mate uitgaat naar de economie van ORS'land
en van de overzeesche gewesten. Het is voor
onze regeering en ons volk van groote betee-
ken is, dat Uwe Kon. Hoogheid, zoo zeide
spreker, door aanvaarding van het lidmaat-
schap van den Economischen Raad nogmaals
duidelijk te kennen heeft gegeven, hoezeer de
economische belangen van ons land Uw aan-
dacht hebben. Voor het feit, dat Z. K- H_ thans
in het hoogste economische adviescollege van
de regeering daadwerkelijk wil medewerken
aan de handhaving en verderen opbouw van
de welvaart van ons vaderland, verklaarde
minister Steenberghe zeer erkentelijk te zijn.
Nader ingaande op den arbeid van den Raad,

herinnerde de minister er aan, dat, wat betreft
de werkzaamheden, welke den Economischen
Raad bij of krachtens de wet werden opgedra-
gen, in de eerste plaats vermelding verdient
het uitbrengen van advies over voorgenomen
maatregelen op grond van de Tariefmachti-
gingswet. Verder brengt, op grond van de wet
oj het algemeen verbindend en onverbindend
verklaren van ondernemersovereenkomsten,
een vaste commissie van den Raad den minis-
ter van Economische Zaken advies uit over
ondernemersovereenkomsten, welke krachtens
deze wet ter algemeen verbindendverklaring
hem worden aangeboden,

'sRaads arbeid.
Door zijn werkzaamheden heeft de Raad zich

een bijzc.ndere positie weten te verwerven en
is hij geworden een college, zeide spreker, dat
door de regeering niet gaarne weer zou worden
gemist. Aan den Raad in zijn nieuwe samen-
stelling zou de minister dan ook niet meer
willen vragen dan dat hij zal treden in de
voetsporen van den vortgen.

Uitdrukkelijk wenschte minister Steenberghe
er nog op te wijzen, dat de leden niet als
mandatarissen of vertegenwoordigers van
groepsbelangen zitting hebben, doch als per-
sonen, die in de organen, door welke zij zijn
voorgedragen, het vertrouwen hebben van een
groot gedeelto van ons bedrijfsleven, zoowel
wat de ondernemers- als wat de arbeiderszijde
betreft en die geacht kunnen worden in het
bijzonder op dit terrein deskundig te zijn.

Minister Steenberghe heet Z. K. H. welkom,
SCHETS DER TAAK !'
VAN HET NIEUWE '

COLLEGE.

"". ' - I

geïnstalleerd
den Economischen Raad.

EEN DAVERENDE
OPLICHTERSTRUC.
Officier van Justitie over

de manieren van
een koopman.

Prins Bemhard

Minister Steenberghe.

Na de rede van prof. De Vooys begaven de
aanwezigen zich naar de hall, waar minister
Steenberghe allereerst de leden van den Raad
aan Prins Bernhard voorstelde. Daarna voeg-
den zich hierbij de hoofden van de verschil.
lende afdeelingen van het departement van
Eco-nomi.sche Zaken, die, eveneens door den
minister aan Z. K H. werden voorgesteld, Met
ieder van hen onderhield Prins Bernhard zich
eenige oogenblikken en gaf in zijn gesprekken
blijk van een levendige belangstelling voor de
economische verhoudingen en de economische
vraagstukken in ons land.
Onderwijl werden ververschingen rond.

gediend.
Na ongeveer een Uur verliet de Prins de

bijeenkomst, uitgeleide gedaan door den minis.
ter, den voorzitter van den Raad en den secre-
taris-generaal.

DOODELIJI{ ONGELUK TE ROTTERDAM.
(Van onzen correspondent).

ROTTERDAM, 4 Maart. - Op den hoek van
de Oostmolenstraat en den Boerensteiger is gis-
teravond omstreeks 9 uur een ongeluk ge·
beurd, dat den 23-jarigen concertzanger Pieter
de Visser het leven heeft gekost. De jonge-
man kwam in snelle vaart op zijn rijwiel den
Boerensteiger afrijden en zag vermoedelijk te
laat, dat een zeswielige tractor met oplegger
van rechts uit de Oostmolenstraat kwam
rijden. In volle vaart reed hij tegen den wagen
op en raakte met zijn hoofd de achterzijde van
den laadbak. Met ernstige hoofdwonden werd
hij naar het ziekenhuis aan den Coolsingel
gebracht, Waar hij bij aankomst reeds bleek te
zijn overleden.

GESLOTEN VISCHTIJD.
's-GRAVENRAGE, 4 Maart. ~ De minister

van Economische Zaken heeft bepaald, dat de
gesloten tijd Voor het visschen met wargarens,
trommels, vischfuiken en vischzegens in de
binnenwateren in 1938 zal ingaan op 1 April
en VOOrts, dat de gesloten tijd voor snoek in
1938 zal ingaan op 6 April.

Herinnering aan 1909.
Twee goedgeloovige bakkers.
's-GRAVENHAG;E, 4 Maart. - Een 52-jarige

koopman, K., had op een listige wijze aan on-
noozele burgers te Bodegraven een aantal Bel-
gische effecten verkocht.
Hij was o. m. bij den bakker H. B. gekomen

- aldus bleek gisteren ter terechtzitting voor
de Haagsche rechtbank, waarvoor K. zich we-
gens oplichting moest verantwoorden - en
had gevraagd of B. no~ stukken had van de
Nederlandsche Beleggingsunie.
Toen B. daarop bevestigend antwoordde, zei-

de K. dat hij namens den Staat der Nederlau-
den kwam daar het Rijk zich het lot van de
Nederland~che Beleggings1;lhie had aangetrok-
ken en de zaak op bevredIgende wijze zou af-
wikkelen. Doch dan moesten de menschen
eerst eenige stukken koopen, welke K. hun
aanbood, anders kwam er Van het geld niets
terecht. De bakker moest .~erstond beslissen.
Het aanbod werd slechts eenmaal gedaan.
De bakker besliste en Yerbond zich voor

f 300 Belgische effecten te koopen. Hij betaal-
de f 35 direct en zou de rest in termijnen be-
talen.
K. toonde bij deze transactie eenige gedruk-

te en gezegelde stukken op mooi papier, waar--
van het hoofd vermeldde: ,Jlollandsche Com·
missiebank voor Staatsaandeelen".
"Staatsaandeelen" had de bakker gedacht,

"da's in orde!"
Ter terechtzitting bleek dUidelijk, hoe on-

noozel de slachtoffers van .den Iistigen koop'
man waren. De bakker ~lst eigenlijk heele-
maal niet waarom het ging, Eerst dacht hij
"Staatsaandeelen" te koopen, doch later ont-
dekte hij iets van Belgische stukken. "Dat is
vreemd", dacht hij toen, waarop verdachte de
verklaring gaf, dat een groot aantal gedupeer-
den vari de Nederlandsche Beleggingsunie in
België woonde. '
Een huisgenoot van den eersten getuige, de

36-jarige bakker A. V" was er op dezelfde wijze
ingeloopen en had een schuldbekentenis van
f 300 geteekend, waarvan f 50 dadelijk werd
betaald. De beide bakkers daChten, dat ze rr:et
deze eerste storting klaar waren en de moei-
lijkheden kwamen dan ook, toen ze voor ver-
dere betaling werden aangesProken.
Uit het verdere onderzoek bleek, dat ver-

dachte de Belgische stukken tegen zeer hooge
prijzen had verkocht. Dat, waarvoor de bakkers
f 300 betaalden, kan men bij eIken commis.
slonnair voor f 211 I{rijgen. Dit die buitenspo-
rige winst wllde hij op de waardelooze aaridee-
len van de Beleggingsunie eenige uitkeering
geven.
"U stelt dus de slachtoffers schadeloos met

wat ze uit hun eigen zak hebben betaald", be-
sloot de president.

"Het zou er slecht met de tnaatschappij uit-
zien", zoo zeide de officier Yan Justitie, jhr.
mr. Van A s c h van W ij C k, in zijn re-
quisitoir, "wanneer er alleen tnaar dergelijke
goedgeloovige menschen als de getuigen pn
listige verkoopers als verdaChte waren. Da::ll"
is echter ook nog de gevangenis, die een rp"'"
vormt voor daverende oplichterstrucs, zooals
hier gepleegd zijn"_

Spr. vorderde een gevangan\~straf van een,
jaar en zes'maanden, met te wl~""" bevel t.~t
gevangennemlng van verdachte bij Vonnis.----
VERTOONING VAN "GRAZIGE

WEIDEN" TE ALPHEN
GESTAAKT.

Critiek van platteland
op opheffing van

stations.

SPOORWEGEN EN AUTOBUS.
's_GRAVENHAGE, 4 Maart. - Het voorloo-

pig verslag der Eerste Kamer over de Water.
staatsbegrooting, de begrooting van het Ver.
keersfonds en die .der staatsmijnen, bevat zoo.
als gewoonlijk e~~ g:-oote verscheidenheid van
opmerkingen. WIJ stippen de volgende punten
aan: _

Eenige leden vestigden er de aandacht op,
dat het goederenvervoer nog volkomen ongs-
regeld is. Zij vreesden, dat, als straks voorzie.
ningen zullen worden getroffen, deze niet als
punt van uitgang zullen hebben, dat het ver.
voerwezen als een geheel moet worden bezien
daar blijkbaar in's ministers bedoeling ligt:
het vervoer langs den weg en dat te water af-
zonderlijk te regelen.
De hoop werd uitgesproken, dat de minster

er in zou slagen, een dusdanige reorganisatie
van het spoorwegbedrijf te bevorderen, dat
eerlang niet meer met tekorten behoefde te
worden gewerkt. Gaarne zouden zij vernemen,
langs welken weg dit doel ware te bereiken.

Den .huidigen toestand achtten zij onbevre-
dtgend ook om deze reden, dat thans in feite
de gebruikers van andere vervoermiddelen
dan het spoorrijtuig, en wel voOrnamelijk
de eigenaars en exploitanten van automo-
bielen, mede moeten voorzien in de bedrijfs-
verliezen, door de Ned. Spoorwegen geleden,
Verscheidene leden oefenden critiek op het

voornemen van de spoorwegen, bij den aan.
vang van den zomerdienst over te gaan tot de
opheffing van een aantal kleine stations. Eeni-
gen hunner waren van oordeel, dat de uitvos.
ring daarvan een ernstig nadeel beteekent voor
het platteland. Anderen verklaarden, dat bij
een goed samenwerking tusschen de Spoor.
wegen en de' autobusondernemingen dat on.
zerlef kan worden overwonnen.
e De vraag werd gesteld, of het in de bedoe.
ling ligt, na de electrificatie van de spoorlijn
tussehen 's-Gravenhage en Utrecht zoodanige
dienstregelingen - in te voeren, dat elk 'half
uur een spoorwegverbinding van de eene stad
naar de andere mogelijk zal zijn. Gaarne zou
men vernemen, of eerlang uitbreiding zal wor-
den gegeven aan de spoorwegverbinding Am.
sterdam en Rotterdam over Gouda en Harme.
len.

Ook werd de aandacht gevraagd voor de
spoorwegverbindingen tusschen Nederland en
België -,Er bestaan thans twee vel'bindingen en
wel één via Roosendaal-Esschen en één via
Maastricht en tusschen die beide uiterste pun-
ten van de Nederlandsch·Belgische grens in is
er geen, zoodat het geheele industriegebied
van Oostelijk Noord-Brabant met zijn 350.000
inwoners slechts langs groote omwegen de
centra van België kan bereiken.

Veerdiensten.
Eenige leden zouden gaarne nader worden

ingelicht omtrent de redenen, waarom de N,V.
Ned. Spoorwegen de exploitatie van den veer.
dienst Enkhuizen~Stavoren met ingang van
Januari jl. heeft opgedragen aan J. G. Koppe's
Scheepsagentuur N.V_ te Amsterdam, Zij ves-
tigden er de aali\Óacht,op._dat de firma Bosman
tê Aikmaar~ dezen dienst gedurende meer dan
een 'halve eeuw heeft geëxploiteerd en zulks
Op een wijze, die nooit aanleiding tot klachten
heeft gegeven.
Verscheiden leden drongen nogmaals aan op

verlichting van de financieele lasten, waaraan
ten onzent het motorverkeer is onderworpen.
Gevraag werd hoe het staat met deplannen

tot bouw van een tunnel te Velsen voor het
gewone verkeer en voor het spoorwegverkeer.
'Gaarne zou men vernemen of het Rijtijden-

besluit inmiddels tot stand is gekomen en zoo
ja, of dan de RUtijdenwet 1936 binnenkort in
~erking zal treden.
Wat betreît de regeling van het vervoer per

autobus werd ernstig betreurd, dat het regle-n:ent autovervoer personen zoodanig is gere-
digeerd, dat overtreders er van rustig hun
gang kunnen gaan en dat op deze wijze aan
het overheidsgezag ernstig afbreUk kan wor-
den gedaan. Men achtte het onbegrijpelijk dat
niet terst o.otn dzkuenls tijdZgeheenn, MRT
niet terstond, toen zulks mogelijk bleek, door-
tastend is opgetreden, ten einde daaraan paal
en perk te stellen.

Eeni~e leden betoogden, dat de oplevLng- in
den mIJnbouw, welke m de tweede helft van
1935 een aanvang ~am, van duurzamen aard is
gebleken en ook ~n 1937 ~laar Werking heeft
doen gevoelen., DIe opleving heeft de mijn-
ondernemingen m ~taat gesteld; de in de crisis-
jaren geleden verliezen zoo met geheel, dan
toch voor het overgroote deel, in te halen
Nu achtten zij den tijd gekomen om, naast be:
hoorlijke reserveering en a.~schrijving, verbete-
ring van de positie der m1Jnwerkers e,d., zoo.
danige maatregelen. te .ne~en, ~at bij een on.
verhoopte nieuwe mztnktng met weder een
noodlottige toestand zou intreden, als w€:t1ken
men in de crisisjaren heeft be~eefd.
Aan dit voorloopig verslag 1S een nota toe-

gevoegd van den heer Ter l!a a 1', die be-
schouwingen geeft over een 4t>.ta!. onderwer_
pen van uiteenloopenden aard. HIJ stelt o.rn.
vragen over het tollenvraagstuk, de motorrij_
tuigenbelasting de ontworpen weg Amster_
dam-Utrecht eventueele verlichting van den
Moerdijkbrug: heffing op dieselmotorrijtuigen,
de werking van het systeem der :",oOJ;rangs-
wegen, uitbreidinO' der natriumverllc'htmg op
groote verkeerswe"gen en tal van andere onder-
werpen.

•

Voorzitter gehuldigd.
Na dank gebracht te hebben aan de aïgetre-

den leden van den Raad, uitte de minister een
bijzonder woord van waardeering voor den
voorzitter van den vorigen en van dezen ECD-
nomischen Raad, prof. dr, ir.!. P. de Vooys.
Toen, ze de spreker, in September van het

vorige jaar het H. M. de Koningin behaagde u
te benoemen tot commandeur in, de orde van
O-'1nje-Nassau, heeft u daarmede de erkenning
gekregen voor de groote verdiensten, die u
van de instelling van den Raad af voor het
land gehad hebt. Het is de regeering dan ook
een voldoening, dat de heer De Vooys groote
bezwaren van persoonlijken aard ter zljde
heeft willen stellen om het offer te brengen
opnieuw het voorzitterschap van den Econo·
mischen Raad te aanvaarden.
Tevens, besloot spreker zijn rede, wil de

regeering hierbij dank brengen aan alle leden
van den Raad, die thans de benoeming hebben
aangenomen.

De voo l' zit ter, pro f_ dr. ir. 1. P. de
Voo y s, beantwoordde de rede van den minis-

ter en verklaarde daar-
bij het een groet voor-
recht te achten Z.K.H.
Prins Bernhard als vol-
ledigen medewerker te
mogen begroeten.
In zijn rede verklaar-

de spreker verder hul-
de te willen betuigen
aan dr. E. Hel d rin g,
die als onder-vooraltter
en als voorzitter van
twee vaste en verschil-
lende tijdelijke commis-
sies, zoo zeer aandeel
had aan het werk van
den raad, dat het moei-

Prof. dr. ir. I. P. de lijk valt, dien 'zonder
Vooys. hem te denken. Zijn

wensch om heen te gaan moest geëerbiedigd
worden en het heeft ons allen verheugd, zeide
spreker, dat de regeering bij zijn afscheid ge-
toond heeft zijn verdiensten zeer te waar-
deeren.

Erkende colleges.
Evenals een goede verstandhouding met de

hoogere ambtenaren voor de nuttige werking
van den raad, is ook een innige samenwerking
noodig met de erkende colleges. Tot nu toe
zijn er dit slechts twee, nl. de nijverheidsraad
en de middenstandsraad. De hoop, dat hieraan
nog een viertal zou worden toegevoegd. is nog
niet verwezenlijkt. Deze. geheel op het verte.
genwoordigend beginsel gebouwde colleges,
kunnen toch de gedetailleerde deskundigheid
verschaffen, die de economische raad behoeft.

Alvorens deze vergadering te sluiten deelde
de voorzitter mede, dat de leden binnenkort
voor een werkvergadering zullen worden op.
geroepen.

Een Koninklijke
Doopelinge.lJaar llggen de goede ltansen,

PBNA leidt reeds 25 jaar schrif-
telijk op, Examens onder toe
zicht van het Kon, .ïnst- van
Ingenieurs. Voor gratis pros-
pectus. deze advertentie lilt-
knippen en PB"" Aopzenden aan .....
PBNA. Arnhem ,ARNHE"" N, 1A.

.f.t4tÛtdtJ
'~ TEC.HNIEK!

Nu bekend is wanneer Prinses Beatrix zal
worden gedoopt is het van belang. te her-

8837 inneren aan de wijze, -waarop indertijd Prinses
Juliana werd gedoopt. Toen de Prinses ruim
vijf weken - om precies te zijn, 37 dagen -
oud was, den 5den Juni 1909, beleefde de e~r.
waardize Willemskerk dit groote oogenblik.
Het w:S een indrukwekkend moment, toen de
vorstelijke stoet de kerk bi~n~nschreed, .terwUI
de koninklijke zangvereentging Excelslor, op
een der gaanderijen opgesteld" een kerkelijke
hymne zong. Het Koninklijk Ouderpaar werd
aan den ingang van het godshuis opgewacht en
ontvangen door den opperceremoniel11:eester en
een commissie uit den kerkeraad en lilt het col-
lege vän kerkvoogden -der Ned. Herv. Ge-
meente, en begeleid naar de voor Hoogstdezel·
ven bestemde zetels.
Aan beide zijden van H.M. de Koningin, en

Prins Hendrik werden de zetels ingenomen
door nu wijlen ',H.M. de Koningin-Moeder en
door groothertogin Marie van. Mecklenburg-
Schwerin, voorts door de vorstm-weduwe van
Wied prinses Thelda van Schwarzburg-Rudol-
stadt. de vorstin van Erbach-Schönberg,
prin;es Louise van Wied, Johann Albrecht her-
tog van Mecklenburg, regent van het hertog-
dom Brunswijk, Adolf Friedrich, hertog van
Mecklenburg en den vorst van Erbach-Schön-
berg. .
De Koninklijke Doopelinge, die een kwartier

na het vertrek Harer Ouders van het paleis
Noordeinde naar de Willemskerk werd geleid,
werd aan de kerk opgewacht door den opper-
ceremoniemeester en de juist genoemde com-
missie uit kerkeraad en kerkvoogdij en onder
het gelui der klokken ter kerke binnengeleid.
In het inwendige der Willemskerk waren

passende versieringen aangebracht. Een tal-
rijke schare van binnen- en buitenlandsche ge·
noodigden vulde het ruime kerkgebouw, waar-
van het aantal zitplaatsen nog aanmerkelijk
was uitgebreid. De waarnemende hofprediker.
dr. J.' H. Gerretsen, leidde den plechtigen
dienst, sprekende naar aanleiding van Lucas
7 vers 15 b: "En Hij (Jezus) gaf hem aan
zijne moeder". De centrale gedachte der predi-
king was, dat door den doop Christus zelf de
Doopelinge in Zijn armen nam en Haar daarna
aan Haar Moeder teruggaf als lid der Christe-
lijke gemeenschap.
Na de prediking en de voorlezing van het for-

mulier van den H. Doop gaf de waarnemende
grootmeesteres van H.M. de Koning~n; ~e-
vrouw Groeninx van '-Zoelen, de Koninklijke
Doopelinge over aan H.M. zelve,. die daarop
persoonlijk Haar Kind ten doop hield, waarna
de geheele gemeente zong de bekende zegen-
bede uit Psalm 134. Hare Majesteit gaf Haar
Dochter niet aanstonds aan de grootmeesteres
terug, maar hield Haar zelf tijdens den verde-

FLESSCHENTREKKER BETRAP'l'? ren dienst in Haar armen.
(Van onzen correspondent.) , De voorzitter van den kerkeraad. ds. Zeyd·

BVSSUM, 5 Maart. - Gisteren kwam te B-us- nel', bood namens den kerkeraad aan het Prin-
sum een hotelhouder op het politiebureau; hij sesje een fraai gebonden kerkboek aan ter her-
had de geheele week een gast gehuisvest. die innering aan Haar doop. Na afloop van den
een betrekking had gekregen aan de Chemische dienst werd de Prinses met hetzelfde ceremo-
Fabriek en van uit het hotel op zijn ge~ak nieel in de gouden koets naar het paleis terug-

gin gebracht, thans in de armen van mevrouw
een pension wilde zoeken. De rustige gast g Groeninx van Zoelen. H.M. en Haar Gemaal
elken avond op tijd naar bed, maar ineenS was verlieten daarna de kerk, weder voorafgegaan
hij niet teruggekomen. De hotelier telefoneer- door den opperceremoniemeester en de beide
de naar de fabriek, maar men kende niemand commissies voornoemd. Tusschen een enorme
van dien naam! Het toeval hielp hem en depe menschenmenigte reden de beide vorstelijke
politie. Er w~s te Hilversum door een 0.- stoeten naar het Koninklijk paleis terug, waar
sionlhoudst~r s ochtends aangifte ~:edaan, ::t de aldaar wachtende schare nog de groote ver-
een heer gisteravond een kamer bIJ haar ~ rassing beschoren was, dat H,M. de Koningin-
gehuurd en vanochten<i gezegd had, dat hl) \Moeder, met Haar Kleinkind in de armen, zich
niet vooruit werts,chtELte betalen. _Volgens ~ : voor een der vensters- vertoonde en het Prin-
woonte had de Hilversumsche polläe den CO""" sesje met een handbeweginkje de menigte deed
'lega's te Bussum het signalement laten zien groeten' .
en dat klopte met den niet teruggekeerden ' .
gast. Hij werd bij zijn twaalfuurtje op zijn
kleine kamer verrast en is in den namiddag
naar de Justitie te Amsterdam gebracht om
verantwoording van zijn onbetaald verblijf te
Bussum af te leggen. Te Hilversum had hij
nog geen strafbaar feit gepleegd; hij had er
zelfs zijn julsten naam, opgegeven, hetgeen hij
te Bussum niet had gedaan.

IN BELEEDIGINGEN ZIJN
GRIEVEN GEUIT?

Raadslid voor het Hof.
(Van' onzen correspondent.)

ARNF,£;EM,4, Maart. -'- De 61-jarige ~. den
H_, industrieel te Harderwijk" heeft gisteren
voor het gerechtshof te' Arnhem tercchtga-
'staan in hooger -beroep van een vonnis van
den politierechter te Zwolle, die hem wegens
beleediging van den burgemeester van Harder-
wijk veroordeeld had tot f 25 boete subs, tien
dagen hechtenis.
Deze verdachte, lid van den gemeenteraad

van Harderwijk, heeft in een plaatselijk blad
een ingezonden stuk geschreven, dat beleedi.
gend was voor den burgemeester. Hij ontkende
de bedoeling te hebben gehad te beleedigen.
Hij wilde het algemeen belang dienen- Reeds
verscheidene malen had hij geprobeerd Zijn
bezwaren te uiten, maar steeds werd hem het
spreken belet.
De burgemeester, 'als getuige gehoord, Ver.

klaarde dat verd. nog steeds voortgaat met zijn
campagne.
De burgemeester deelde mede, dat verdachte

hem O.m. heeft beschuldigd stukken achter te
houden en den raad een rad voor de oogen te
draaien. In de vorige raadsvergadering zag de
burgemeester' zich genoodzaakt de zitting te
schorsen en tóen verdachte daarna, nog door.
ging, heeft getuige ve~dachte -er op attent ge·
maakt, dat hij nu niét meer in een zitting van
den ger.neenteraad sprak.
De advocaat-generaaf requisitoir nemend,

achtte het noodig een zwaardere boete te Yra·
gen nu verd. nog steeds voortgaat. Spr. eiSchte
een geldboete van f 100 subs. 20 dagen hech.
tenis.
De raadsman van veri. bepleitte ontslag van

rechtsvervolging subs.. vrijspraak.
De verd. wilde aan het slot van de zitting een

opsomming geven van zijn grieven, maar de
president achtte dit niet ter zake dienend en
bepaalde de uitspraak op 17 Maart.

36·jarige trouwe dienst.
ASSEN, 5 Maart'. - Op 7 Maart a.s. zal

den stafmuzikant sergeant-majoor titulair N.
van Coevorden van het muziekkorps van den
staf van het eerste regiment infanterie, de
gouden medaille voor 36-jarigen trouwen dienst
worden uitgereikt.

Op last van de politie.
(Van onzen correspondent.)

ALPHEN A. D. RIJN, 4 Maart. - De ver-
tooning van de film "Grazige Weiden", welke
tegen het verbod van den burgemeester, den
heer P_ A. Colijn, hedenavond in den Luxor-
bioscoop alhier werd gedraaid, heeft een on-
tljdlg' einde gevonden, doordat na ongeveer
een halfuur de politie op last van den burge-
meester ingreep.
Aanvankelijk leek het, alsof de voorstelling

een normaal verloop zou heoben. Eerst na de
pauze volgde als hoofdnummer van het pro.
gramma "Grazige Weiden" Alvorens hiermede
werd begonnen gaf de eigenaar van den blo-
scoop, de heer W. den Hertog AZl1.,een korte
beschrijving van ~:en inhoud, ',:aarb~j hij er
op wees, dat er ZIjnS inZienS met de minste
reden was, om J:ieraan aanstoot te nerrrsn, Bij
de ccène, waarin Noach opdracht krijgt, de
a~k samen te stellen, gaf de politie last de
vertooning te staken, waaraan onmiddellijk
voldaan werd. D~ heer De,n Hertog deelde
daarop den bezoekers mede, dat hij genood-
zaakt was de voorstelling te staken en advi-
seerde hun, rustig de zaal te verlaten, waar.
aan op voorbeeldige wijze gevolg werd ge.
geven.
Tegen den eigenaar van den Luxor·bioscoop

werd daarop proces·verbaal opgemaakt wegens
overtreding van het verbod, de film te draaien.-

TE WEINIG RECHTS GEZET.
, (Van Onzen cerrespondent.) ..
DELFT, 5 Maart, ~ Op den nieuwen rijks-

weg tusschen Delft en Overschie is gisterav~nd
een bestelauto van de wasscherijinrichtmg
Weltevreden tegen een vrachtauto gebotst van
een firma uit Overschie, die defect op den weg
stond.
Door het mistige weer heeft de bestuurder

van eerstgenoemden wagen vermoedelijk den
stilstaanden auto niet tijdig bemerkt. De bot-
sing was zoo hevig, dat de bestelauto aan de
voorzijde totaal werd vernield. De chauffeur
van dit voertuig kreeg verschillende inwendige
kneuzingen en een beenbreuk. In ernstigen
toestand is hij naar het gasthuis alhier overge-
bracht. Een, naast hem zittende vrouw werd
licht gewond.
Het polttieonderzoek heeft uitgewezen, dat

de vrachtauto, welke eveneens zwaar bescha-
digd werd, niet genoeg aan de rechterzijde van
den weg was geplaatst,

GEGIJZELDE JOURNALIST VOOR
HAAGSCHE RECHTBANK.

(Van onzen correspondent).
's-GRAVENHAGE, 5 Maart. - De gegijzelde

journalist, de heer C. L, Hansen, zal op 5 April
voor de Haagsche rechtbank terechtstaan we.
gens het weigeren om getuigenis af te leggen
in de zaak tegen het Haagscha raadslid N. N.•
dat verdacht werd van het doen van mede-
deelirtgen uit een geheime vergadering van
den Haagschen gemeenteraad.

De minister van Economische Zaken heeft den Economischen
Raad in zijn nieuwe samenstelling geïnstaJleerd, waa~bij Z.K.H. Prins
Bernhard (midden) als lid aanwezig, was. Van Pnns Bern~ard af
n a ar re c hts: minister mr. M. P. L. Steenberghe, prof. tr. Z. P.
de Vooys, kapitein J. K. H. de Roo van Alderwerelt (adjudant van
Prins Bernhard), mr. dr. A. A. v. Rhijn, mr. 1V. Veenstra, dr. C. L.

Patijn, prof. mr_ G W_ J. Bruins, prof. H. A. Kaag, ir. A. L. H_
Roebroek. prof. dr. z_ W. Sneller, mr. G. H. C. Hart. N a a r I i n Tc s:
mr. L. J. A. Trip, prof. mr. F. de Vries, J. B. v. d. Houven v. Dordt,
dr. ir. M. H. Damme, prof. dr. G. Minderhoud, C. v. d. Lende, L. H.
Mansholt, J_ Wilschut, jhr. mr. A. M. C. v. Asch v. Wijclc, prof. dr.

H_ W. Metbaret.

GESTOLEN EFFECTEN BRACHTEN
GEEN GELUK.

Helers van inbraak te Apeldoorn
staan terecht.

AMSTERDAM, 4 Maart. - Op 9 November
van het vorige jaar sloegen inbrekers hun slag
in de woning van den koninklijken houtvester,
den heer Mulder, te Ape 1j 0 0 r n. De be-
woners waren dien avond afwezig; toen zij
tegen halfelf thuiskwamen, ontdekten zij, dat
de geheele woning doorzocht W'lS. Geld, een
belangrijk bedrag aan effecten, kostbare sie-
raden en antiquiteiten waren verdwenen.
Het grondige onderzoek der politie had

resultaat. Vier personen bevonden zich korten
tijd later achter slot en grendel, verdacht van
diefstal met braa-k.
Te Amsterdam werden nog twee mannen ge-

arresteerd" een 28-jarige opperman en een
27-jarige vertegenwoordiger, verdacht van
heling van de in 'de houtvesterwoning gestolen
effecten. Ten huize van den vertegenwoordl-
gel' nam de recherche de waardepapieren in
beslag. Dit tweetal, dat nooit eerder met de
justitie in aanraking is geweest, stond van-
daag VOor de rechtbank terecht. De vier In-
brekers zijn reeds te Zutfen tot een jaar en
aes maanden gevangenisstraf veroordeeld.
De opperman en- de vertegenwoordiger leg-

den een bekentenis af. De opperman had de
papieren gekregen van een van de inbrekers,
die toen te Hilversum woonde. Deze inbreker
werd vandaag als getuige gehoord. Op plas-
tische wijze schilderde hij de moeilljkhèden,

DALENDE EIERPR!JZEN.
(Van onzen correspondent.)

BARNEVELD, 4 Maart. ~ De verslechtering
van de Engelsche markt, die vorige Week was
ingetreden, blijft nog steedS aanhouden en is
zelfs oorzaak van de verdere daling der eler-
prijzen. Vergeleken bij veertien dagen geleden
zijn de prijzen voor de beste soorten Holland-
sche eieren thans reeds een cent per stuk lager,
hetgeen voor de pluirn.veehoudel's, van wie er
velen zijn, die regelmatig meer dan 1000 eieren
per week aanvoeren, een enorme inkomsten-
verlaging beteekent. En ware hi~ede het
ergste leed geleden, dan zou de toe~el1ende pro-
ductie nog veel goed maken, maar' de berichten
uit Londen ~~jn lang niet gunstig. }ader uur
nog vallen de prijzen op de Londensc;\e markt
verder terug en het is zeer moeilijk te bezien,
waar het keerpunt ligt. Door den gl'oQten ex-
port van den laatsten tijd naar Engelani is de
invloed van de Engelsche markt zeef sterk,
z66, dat de binnenlandsche handel, die op het
oogenblfk toch heel behoorlijk is, riet bij
machte is de, prijzen op peil te lauden.
Dultschland heeft thans de contingentei voor
de maand Maart vastgesteld. Zoowel vee vrije
als voor centrale tèvering is het contngent
110% van de vorige maand, terwijl bOVEldien
de toezegging is gedaan, dat in de twee-dehelft
dezer maand nog een nadere toewijzing zl af-
komen, Dit laatste houdt natuurlijk verand
met het ten einde loopen van het kwaraal,
zoodat dan de restbedragen vereffend moten
worden.
De prijzen der eendeneieren zijn deze wek

eveneens gedaald, maar bewegen zich toch og
altijd hoven den pr-ijs der witte kippeneienn.
De verdere ontwikkeling van de eiermakt

zal geheel en al afhangen van den gang un
zaken op de axpor tmark t, voornamelijk op Ie
Engelsene markt. Over eenigen tijd zou de ~l
zeer hardnekkige prijsdaling op de elerrnar t
vrij normaal geweest zijn, maar nu is het dar-
voor eigenlijk nog te vroeg en de bange vrag
rijst of nu straks een hernieuwde seizoensV(-
laging geboekt moet worden.

die de gestolen effecten hem berokkend heb-
ben, toen hij ze aan den man wilde brengen.
"We zaten met die dingen leelijk verlegen.

Ik kon natuurlijlt op mijn vingers natellen, dat
ze op de recherchelijsten stonden. Bij de ban-
ken hoefden we niet aan te komen. Ik vroeg
aan verd. G. (den opperman), of hij er mis-
schien een gaatje voor wist. Per auto heb ik
de' "papiertjes", verborgen onder de kussens,
naar Amsterdam gebracht en aan G. gegeven.
De vertegenwoordiger was hier ook bij tegen-

woordig en hij wist wel iemand, die ze koopen
wilde, Later kwam hij met de boodschap, dat
de 'Nederlandsche stukken geen cent waard
waren. Eindelijk bestond er kans, dat ik er
f 700 voor zou krijgen, maar het schoot niet
op en ik vond het eigenlijk maar beter. ze in
de kachel te gooien. Ir{ was bang, dat ze er
mee zouden gaan venten en dan zou ik de
politie aan mijn nek krijgen. Zoo is het ook
uitgekomen ook. Ik zit er maar mee, want ik
heb nog een jaar of vijf te goed en nu is die
inbraak er ook nog bijgekomen," besluit ge-
tuige zijn verhaal.
"Voor wat, hoort wat," merkte de presi-

dent op.
Ja, dat is getuige wel met hem eens, maar

voor die effecten heeft hij nooit een cent ge-
zien.
De officier van justitie, mr. Van Arkel, vor-

derde tegen beide mannen een jaar gevange-
nisstraf. waarvan vier maanden voorwaardelijk
en onder aftrek van voorarrest. Spr. hield
daarbij rekening met de blanco strafregisters
en de rapporten, over de verdachten uitge-
bracht.
De verdedigers, mr. W. van Evetdingen en

,mr. I. E. Drievoet, pleitten clementie;
Vonnis IS Maart,

DOOR TREILER AANGEREDEN.
(Van onzen correspondent_)

HALFWEG 5 Mrt. - Gistermorgen om-
streeks negen' uur heeft op den Rijks~eg tus-
schen Halfweg en Sloterdijk een ernstig onge-
luk plaats gehad, waarvan de groentenhande-
laar B. uit Zwanenburg bij Halfweg het slaent-
offer is geworden.
Deze keerde met zijn bakfiets terug van de

Amsterdamsche groentenveiling. Ter hoogte
van een der molens werd hij achterop gereden
door een grooten treiler, die met spoorwegma-
terieel was geladen. B. werd gegrepen, ver-
moedelijk doordat buiten den treiler iets uit-
stak. Hij werd van zijn rijwiel geslingerd en
kwam naast den weg terecht. ,
Onmiddellijk werd de Gemeentelijke Genees-

kundige Dienst uit .Amsterdam gewaarschuwd,
die den man per ziekenauto naar het Wilhel-
mina-Gasthuis overbracht. B. heeft een zware
hersenschudding opgeloopen en bovendien zijn
rug ernstig bezeerd. Zijn toestand was gister-
middag zorgwekkend.
De rijksveldwacht stelde onmiddellijk een

onderzoek in.
STAKING TE SCHIEDül BE:i;iINDIGD.
SCHIEDAM, 4 Maart. - Hedenmiddag zijn

de bouwvakarbeiders, die werkzaam waren
aan een in aanbouw zijnd blok panden aan
den Rotterdamschen Dijk te Schiedam en op
1 Maart wegens ee-n loonconflict het werk had-
den neergelegd, weer aan den arbeid gegaan.
Na een conferentie tusschen den aannemer
den heer J. van Dort, de onder-aannemers en
de bestuurders van de drie bij de staking be-
'trokken bonden, is den arbeiders medegedeeld.
dat de beide onder-aannemers hef landelijk
collectief concraot hebben geteekend en dat
de eischen van de stakers zijn ingewilligd.

•
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de hall van het 7 elegraaf - Het Wonmgbureau
gebouw knJgt U behalve de De Telegraaf
onderstaande aambieiiirujen.
bovendten nog een keuze
uit eeruçe honderdtallen
andere adressen van te huur
zijrule kamers womngen
enz met tnltchtzngen over

Schitterend ptanoklavter
zonder voorbetaling p w fi 1
gratis m z ekles Balth F'lortsz
straat 28 4698 9

(AANGEBODEN. )'---WmkelhUls 2e Etage Bloemstraat 117
f 4 50 p w Bevragen Nassau
kade 119 telf 82521Te

39a 9853

John Prankltnstrnat 30 te
étage f 6,,0 p w John Frank
linstraat 24 benedenhuis f 7 20
P w Sleutels 11 huts Telefoon
80211 39a T2154

Mooi Benedenhuis f 5 50 p
w Govert F'lmckstraat 67

39a T2128 st. Bernards Chow Chow s
o w Ouders uitmuntend be-
kroond OfflC stamboom Bil
Iijk P VAN TUINEN Kennel
Oldehove Leeuwarden

48 T2132

Inöusurieele
wagenpark

KrachtPrima
Prachtige AIredale TerrIers

Reu en teef 7 maand Br 48
N 9924 bureau v d blad

n et oude! dan 30 jaar m staat geheel zelfstand g leldmg te
geven aan gaTagebedrIJf Milîtaire vooropletding strekt tot
aanbevel ng

Elgenhand,g geschreven solücttattes met UItvoerige In lich
t ngen rece 1te pasfoto en af'schr iften van getutgschrtften te
richten onder,letters ZMS aan NIJGH & VAN DITMARs
Adv B Ir R( tterdam C Motoren reparaties

Admiralengr- No 14
44 Z921

HUlsatehers voor Japonnen
midden en beter genre Br m uitv Inl 33 T2119

Loon Confechonnaus
Gezocht voor het maken van pantalons 200-500 stuks per

week BrIeven ()'!1der 33 N9840 bur van dit blad

gevraagd vOor vast werk Aanmelden Man handel NEDER
LAND N V Prins Hendr-ikkade 173 339931

Zakenman met zaak zoekt
huishoudster crrca 35 Jaar met
opgeruimd karakter tevens
voor wmkel Br W Amsterd
weg 290 Amstelveen

349899

FIIDk ~felsje intern zelf
standig Werken eenvoudig
koken f 3" _ \i\ annmgstraat 1

__;_iiii~:-::=::------=--;-1 hoek Van Breestraat 359911

(10 ct per woord) )
Wegens teleurstellmg een

voudige Juffrouw P G mtern
bij zwakke jUff, ou v alléén
Kleme vergoeding Rustenbt r
gerstraat 84 1e étage 44 983~

Hygtëntscbe artikelen patent
geneesmideselen LORE~Z Ke
zersgracht 349 Amsterdam
Ook schnftehjk 499889
Hygfënlscbe Artikelen Gummi

JAN BRINK Humorist Confe spuiten enz Bijzonder goed
reneter Groot succes In Car koop Prijscourant per brief

)

!e PI MUldergracht 147 Am Postbus 43 Haarlem
sterdam (C) 49 Z925
1------

't Wordt nu tijd,
de lente vraagt

v g
v d

GEVRAAGD.

vakk
18 j

BeSplaakte Jongedame
heer gevraagd opleiding ver
kooP Sarphatlpa~k 109

32 l8 ,
Drukkerij-KaleDderfabrlek

vraagt een ervaren ReizIger
SpeCIaal voor den verkoop van
MaaDd en "eekkalenders en
Doorschl'lJfboelmn BrIeven 32
N9934 Bur v d Blad
B J Levens & Volksve!z Maat
sch z jn twee AgeDtschappen
vacant voor A dam el Haal
Ie n lI1casso en hooge prov sre
Br :32G1 51 bur v d blad

011 eet gevraagd JODgen 11
17 voor flets en magaZijn
wer-k loon t 3 50 p w ZUl
DER BOF;KH Maasstraat 135

329811 H H Kappers 1 Aprf] be
kwaam Bediende voor heeren
salon Extern fa M ZEI~
LEMAKER & Zn Almelo

329838

JODgste BedleDde (M en VI' )
met Lagere School of Mulo
opleiding voor admmlstratleve
"erkzaamheden gevraagd Br
32 N9912 Bur v /d Blad

\\ ie wil door hUlS aan hUlS
verkoop van beste al tIkelen
een bijverdienste van 10 tot
f 15 - per week? Br Fa H
DE VRIES Uitgeest

32 T2131

Kappersbediende gevraagd
voor heeren en damessalon J
SMAN Zaanweg 122 Wormer
veer 329900

Apprêtenses garDeersters en
stiksters gevraagd Hooge ver
dIenstmogelijkheden naar be-
kwaamhald Dameshoedenfa
br ek T aurlergracht 107

33 G1734

2e Modiste gevraagd kun
nende verkoopen mtern Rrle
ven verlang I salar s Malson
Doomerlllk Arnhem 33 9903

Gevraagd handtge l\felsJes -I-

16 jaar voor Iicht werk Aan
melden n m v Laur erstraat
167 169 33 T2161

Aankomend halfwas gevraagd
f 6 Bakkerij Rozenstraat 77

33 H7236

M~raagd n et be
neden 18 j koken geen ver
e sehte v den SPEYERS
Anthony Va 1 DlJckstr 13 I et

3::, T2164
Nette Dienstbode gevraagd

voor dag e nacht in gezm
\ an 4 Personen Z g g on
noodiz ZIch aan te melden
Kelkew~]k 118 \ eenenuaal

3" 9930

ConlmeDsaal f 6 50 Bloem
~!acht 64 39b H7240
,\ eduwe vraagt Commensaals
f 6 50 Lefdschekr-uisstraat 32

39b 9824

( Vaartuigen, enz. 49 T4'l97

9843

2 cyl 6 p Scheepsmotor
compleet 55 gld D sTAvA
'VUTTER Monmkendam

44a 9840

om!er
(MeubIlair, Huisraad, Kleedmg, enz ),----- Geef Uw tuinmeubelen, riJwiel, auto, boot en het geheele

Interieur van Uw wonmg een zonDiger aanZIen

Laat "NU..Enamel" U helpen,

Volledig pension f 8 - P w
Smgel 143 39b T2000

'olJedlg pension f 8 - N Z
Voorburgwal 144 39b G1749

Bovenhutzen te huur f 3 50
en f 2 75 Rozenstraat 77

39a H7237

Stofzuigers
Geen dne Jaar

In de schuld] 'I
Wie in West wil wonen

vervoege ZIch Mercatorstraat 80 hUlS (Zondags van 2-lS)

Huren vanaf f 6 - per week

per woord) 1e Stand, Winkelhuis Hilversum

GEVRAAGD. )
Ge'l I.gd op Scheepswert CD MachlDefabnek Ie Rot

terdam
,!----------------~

Juffrouw vraagt samenwomng I Jongeman zoekt Kosthuis
met, Juffrouw Bneven 40 Z915 klein gezm of juffrouwalleen
Bureau van dit Blad Br 40b 9817 Bur vld Blad ... bekwame Bankwerkers
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlltllfltUlmHllIl"",,"ItMIIHIIIH,,"mIIlIfIllMtmtlllHl

bekend met reparatiewerk en meuwbouw Br met ultv
inl betreffende opleiding vroegere VI erkkring geboor
tedatum enz onder lett Z R Haan NTJGH & VAN
DTTMAR S Adv Bur Rotterdam C

Vraag en Aanbod
DE@URANT

Het Nieuws van den Dag
Hllwel~jk Heer 48 j gepen

sïonneerd t 850 P j wensent
kennfsmaklng met juffrouw
hefst Gelderland Br 41 A5820
Courant Comraeünstr 55

Hnwel\lk Net persoon klerne
zaak wenscht kennIsmaking
eenvOUdIg meisje 30 40 j .Brfe
ven 41 T213i bur van dit Blad

geeft uw advertealie de grootste ver.preidiDg
RUIM

Huwelijk Het meest betrouw
bare adres mevr v d GANT
ValeflUsstraat 166 huis Tel
92121 Amsterdam 41b-T28.98

2()().()~()
betalende abonné's
Vrij voor elk accountantsondenoek329901

gevraagd
C Aertz

329858

NIEUWPlacht Heer'encosfu nms (man
sters) I 25 Nassaukade 174
bel étage 45 Z837/38 zoo JUIS1: VERSCH.l!:NEN

i DOEKEN YOOR f1.10
Deze boeken zijn onmisbaar
voor iedereen alle mogelijke
vraagstukken worden duldelUk
behandeld en zljn voor ieder
beg'rtjpel ijk geschreven Pr ljs

per exemplaar
SLECHTS f 0.;;0

Pr JS per 3 exempÎaren
CO~fPI.EET j 1.10
DE GOJ<IlKOOI'SIE UITGA
\ EN WELI{E OP JIll GE
RIED OOIT '''' HE'" HANDF.T

ZIJN GF 8RACHT!

Amateur Jazz Band vr eemge
J eden Br 42 G1750 bur v d
blad

Afbetaling'lZaak wil Con tan ten ZIeD en verkoopt de volgende
meuw e meubelen contaht Geheel complete Eiken salon be-
staande UIt 2 crapauds 4 stoelen vollen moquet (naar keus)
dressoir SCl1l1ftafel groot schIlderstuk 12/4 vloerkleed tafel
kleed pracht z~ den lamp en klok Alles te zamen voor 78 50
Plachtlg efk ..n stroomltjn am.,ublemellt wol moquet gewoon
68 voor I 4750 Ameuhlement 2 ell bs 4 stoelen gewoon

48 11 28 50 Sohde fauteullstel ge" oon 22 50 nu 10 95 PInna
Schillftafel 650 Hooi dressotr 120 breed 11;:,0 12/4 Holtall
karlletten <j. 50 Kapok 2 persoons hedstellen 12,,0 Prlmn
Spil aleD (6 J garantie) 950 Onze meu ,e modellen slaapkamers
znn prachtig En P!IJzen? Echt tets zonder zorg Komt U OVer
tutgen Praehug Engelschf' slaapkamer (3 deurs) 98 Mahonie
(3 aeurs) 10650 Avodiré 9;:, Eiken 3 deur met Doten mld
dendem lets aparts 9" Effen eiken 48 '50 Deze prbs verbluft
U? Komt nu echter de k""lItelt beoordeelen en g~l verbaaot
U DOg mee]' OngeloofelJlk Worüugtnrtchting ZONDER ZORG
Telef 80780 Admiraal de Ruyterweg 184 A dam ZondagS
geopend Meubelopslag gratIS 409962

Ook \,"1'1<1 ijltbaar gehund en
ID fraaieD linnen sternpel
band à I 0 70 per stuk of
f t .,0 per 3 comptet .. exem

plaren

\ ooruit komen 10 het winkelbedrIJf?

Manufacturenbrevet
Direct gevraagd een net Dag

meisje Toh Verhulststr 87
bov 36 !'I908

Net Dagmetsje gevraagd
Mevr DE VOS Ntcolaas Maes
straat 137 hs A dam Z

36 G1746

of het

Kruideniersdiploma.
Belde ZIJn van groot belang met het oog op de nieuwe

vesttgtngswet Goedkope volledige schriftelijKe opleld1Ogen
voor hen die de lagere school bezochten en voor gevorderden
Lelding van bevoegde en deskundige leerkrachten

Vraag zonder verpllchtmgen inhchtingen bij ASS 0 dir
J v d BIJ hoofdol derwijzer Nieuwe Plem 31 Arnhem

429941

Het Mellbelp81'adljs doet deze week VI eer wonderen Complele
salon twee crapauds VIer stoelen prima veerend prima rno
quet e stroomlijn eiken schU!ftnfel dressoir theemeubel spie
gel twee etsen daal bIJ cadeau groot schilderstuk compleet J 63
VIer Imitat e lederen clubs meuwste modellen bijpassende
eiken salontafel waarop tafelkleed radeau t 39 Prachtige eiken
slaapkamer noten versiering kast twee persoons ledikant
nachtkastje tafeltje t vee stoeltjes gestoffeerd 147 50 Dezelfde
kamer met spiegelkast I 50 T\vee crapauds vier stoelen pr ma
moquette pr ma veerend eIken stroomh]n f 3250 Hetzelfde
ameublement andere urtvoermg f 27 50 Onze prijzen kan men
Inuteeren doch onze kwallteiten kan men niet benaderen
Koopt I h huis van vertrot wen HET MEUBELPARADTJS
v Woustraat 01 Amsterdam Z"ndags geopeDd GrafIs OPSlag

459960

Gevr fliDke Welkster van
8 30-5 1 2 25 P d Aanm
Vr jdag 8-8 30 u Konlnglnne
weg 227 hs 37 9860

(Danslessen en Clubs. )'----- 2)
BUltengeVloon le"l rIJk voor Iedere vol vassene

HET BOEK VOOR VERLOOFDEN EN GEHUWDEN
speetaar voor hen d e getrouw d zIJn ot niertoe
wenschon te besluiten Een raadgever voor hel teven

HET BOEK VAN ZWANGERSCHAP fN BFVAlUNG

Laatste CUlSUS voor beginners
Dinsdag 8 Maart aanv van
8 ~ 10'h lnschr Iedere av \ an
8 11 u WIM DU BEAU Ferd
Bolstr 16" 167 Tel 53082
G4611 10 lessen f 5

A s DInsdag en Zondag club
beginners Dans nstttuut NIM
v BEEK Sarphatistraat 159
Tel 52487 Pr-ivéles f I 50

42894,,9
~)

helleve te tenden onder rembours
') I S'IEL 'AN 3 COMPI I1:X Ingenaaid

I 1 10 plus !JO cts rembourskosten Is f 1 40
') I STEL VAN 3 COMPL I1:X gebonden In linnen

stempelband f t 50 plus 30 cts Is f t.80

Naam

Straat

Zaken, Voorschotten, enz. Stad

worden geplaatst Gage 1 132 - per maand (Deze gage oopt
op tot t 780 - per n aand voor ouder e hoofdmacl ten)

SolIJc taties met u tvoer ge nl cht 1 gen bel effe de oj e
d ng leeft d etc te richten aan de Afdeel g Scl eepv aa J etl I kellJ
(Vlootpersoneel) Care! van Bylandt!aan 30 Den Haag 0 gev 19

38 99261 v d blad 4606308



GECONTROLEERD RUIM DE@UAANT
Het Nieuws van denDagOVER GEHEEL

BETALENDE ABONNE'S
NEDERLAND VERSPREID

Mariniers defileeren te Den. Haag.

tamboers trekt over het "Plein"

De Geologische Vereeniging bestaat vijf 'jaar. Dit eerste
lustrum werd ~evierd in bet Geologisch Instituut der Amster·
damsche Universiteit. - Prof. dr. H. A. Brouwer in gesprek

met drs. Faddegon,

Minister Van Dijk
L kijkt toe _J

~OOl' de afdeeling Den Raag van de Koninklijke
Nederlandsche Vereeniging "Onze Vloot" hield
kap. 'V. A. Roelofsen gisteren een lezing. Ter ge-
legenheid hiervan maakten de martntars een
marsch door de stad en defileerden op bet Plein
langs den minister van Defensie. - Z.Exc. J. J.
C_ van Dijk slaat van het bordes van zijn depar-

tement af de troepen gade •

•

Vliegongeluk ? Schrik niet, slechts oefeningen van de brandweerlieden van één der Londensche voorsteden. Het
feit, dat er in hun, diStrict twee groote lucht¥aarthavens liggen, maakte het geven van speciale

instructies voor vliegtuigbranden gewenscht.

Onze hockeydames
Gistermiddag naar Brussel
vertrok van
het HolL
Spoor-StaÜon -
te, Den, Haag een vroolijke groep: het
Nederlandsche dames-hockey-team, dat
Zondag den strijd tegen onze -Zuider·

buren aanbinden. zal. '~~--------,--------~----~

Een parkietendroom.
zee voltooit

,____haar vernielingswerk.
De

MEER BETALENDE

DAN ALLE GROOTE
NEDERLANDSCHE TE ZAMENDAGBLADEN

r Om de wereldtitels op de ski's I

De omgeving van Engelberg, waar heden en morgen de ski-prominenten

om den hoogsten titel strijden, in vogelvlucht. Met stippellijnen zijn de

banen aangegeven.

De "Alba", die onlangs nabij St. Ives (Cornwall) op de rotsen liep, is tegen de voortdurend
beukende golven niet bestand geweest en in twee stukken gebroken. - Een zware bre-

,ker slaat tegen de overblijfselen van het schip.

TE Amsterd~m draait deze week d~ op de Biennale te Venetië be-
kroonde film "Het balboekje". - Eén der medespelenden,

Pierre Richard, Willm, in zijn rol van berggids.

In het R. A. J.-gebouw te Am!ltel'dam, waar de jaar.
lijksche Beurs van de Dameskroniek gehouden wordt,
is een parkiet te zien, die met een wijs gezicht, alsof

het zoo hoort, in een auto rondrijdt.
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Groot zedenschandaal
bij Organon te Oss

M. van Z·wanenberg gearresteerd!

Na volledige bekentenis
voorloopig vrijgelaten

-+-
In Oss, de Brabantsche gemeente, welke
reeds zoo menlgmaal än opspraak kwam
vanwege de tallooze moord- en roofzaken,
is dezer dagen een groot zedenschandaal
bekend geworden, hetwelk niet alleen
een schril licht werpt op een volslagen
gemis' aan zedelijk bewustzijn in veel
breeder kring dan men wel denkt, doch
ook op het volslagen gebrek aan res-
pect, hetwelk bepaalde volksvreemde
werkgevers jegens hun personeel aan den
dag leggen.
Dezer dagen is n.I, - zooals eerst thaus

bekend geworden is - de directeur der
N.V. Organon te Oss, zekere M. v. Zwa-
nenberg, door de politie gearresteerd in
verband met onzedelljke handelingen,
gepleegd met minderjarige werkneemsters
in zijn bedrijf. Het kwaad moet een zeer
grooten omvang hebben aangenomen,
zoodat een langdurig vóór-onderzoek
aan de zaak is vooi'af gegaan, aleer de
maréchaussée tot arrestatie van Van Z.
kon overgaan. Na langdurig verhoor is
deze - na een bekentenis te hebben af-
gelegd - voorloopig op vrije voeten gesteld.

verschillende geschenken en ook wel
geldbedragen, teneinde op die wijze haar
stilzwijgendheid te koopen.

Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat
de bewuste directeur met minderjarige onder-
geschikten niet nader te noemen handelingen
heeft gepleegd, hetgeen zich niet tot een enkel
geval heeft beperkt, doch waarbij tientallen
meisjes betrokken zijn. Reeds geruimen tijd
moet deze wantoestand geduurd hebben, doch
aanvankelijk waren de aanwijzingen - mede
door de groote stilzwijgendheid, welke de be-
trokkenen bij 't zedenschandaal begrijperlijker-
'wijze in acht namen ~ te gering om te kun-
nen ingrijpen.

ZIJ KREGEN TALLOOZE GESCHENKEN
De betrokken directeur, die zich aan

deze rassenschande heeft schuldig ge-
maakt, ging zeer geraffineerd en laag-
hartig te werk en heeft door zijn hande-
lingen menig gezin in het ongeluk ge-
stort. Respect voor zijn ondergeschikten
betoonde hij in geen enkelopzicht. In-
tegendeel, hiJ verlangde niet aUeen haar
werkkracht, doch ook een houding tegen-
over hem, die met de uitdrukking •.7:eer
tegemoetkomend" wel op z'n zachtst ..n
meest bedekt is uitgedrukt. Om deze han,
delingen voor de buitenwereld geheim te
houden ,af bij den betrokken employée'S

,,PROMOTIE"KANSEN

Daarnaast is komen vast te staan, dat de
..promotie"kansen van enkele bij het schandaal
betrokkenen wel zeer duur zijn gekocht. Wan-
neer een der werkneemsters plotseling werd
,,gepromoveerd", wist men in fabriekskringen
.reeds, wat daaraan was. voorafgegaan.
Daar meer dan 550 arbeiders en arbeidsters

bij de N.V. "Organon" in dienst zijn, behoeft 1
het geen betoog, dat geheelOss het thans be- 1
kend geworden schandaal zeer druk bespreekt
en er algemeen verzet heerscht tegen den
directeur, die op deze schandalige wijze zijn
machtspositie misbruikte jegens employé's,
waarvan er verscheidenen. uit angst voor ont-
slag en langdurige werkloosheid, een weg zijn
gegaan, welke in wezen heel wat erger is dan
den overigens zoo zwaren gang van den zich-
zelf bewusten werklooze.

Dat een dergelijk voor de Nederlandsche
arbeidersklasse zoo gevaarlijk individu na ver-
hoor voorloopig is vrijgelaten, heeft algemeen
verontwaardiging gewekt.
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No.4. DE BUFFAI.O.AVONTUREN
VAN MIKE EN PAT. .,'PAA/'R.I'E-O'PTiMISMf"Of "Achter de wolken schijnt dè IQn!"

"Hands up!
des doods!
pakken!"

Wie zich verroert, is een kind
Eindelijk hebben we jullie te

"Bindt de kerels stevig vast! En haalt hun
zakken leeg! Er is niets meer, wat zij noodig
hebben !"

"Adio, Signores! Ik hoop, dat U zich niet al
te zeer verveelt! Veel aanspraak zult U hier
niet hebben!"

"Pat! Boffen we even! Ze vergaten ons pakje
Buffalo !"
Buffalo troost in de ergste situaties!

(Ingezonden Mededeeling)

BU
DE ~ AMERIKAANSCHE SIGARET!

Buffalo YeIIow - American Extra Mild
Buffalo Red - American Standard
Buffalo Blue - American Mild

OfficierenDe kwaal
van Oss.

Slap gezag van de plaat-
selijke overheid, getolereerd
door Den Haag.

WIE rageeren wil moet er niet voor terug-
schrikken met krachtige hand in te

grijpen, gedachtig aan het Bijbelsche woord,
dat een goede vader zijn kinderen de roede
niet spaart.
Elke samenleving kent rotte plekken. doch

zij worden eerst gevaarlijk als men haar niet
uitsnijdt. Dan is er alle reden voor crit.iek op
een overheid, die dit verzuimt.

Wij schrijven deze woorden met het oog
op Oss. De landsvaderlijke zorg, die deze plaats
zoozeer noodig heeft, bestond tot dusver alleen
in het schrappen van de laatste S uit haar
naam. Indien de regeering meent, dat zij haar
bemoeiingen met Oss hiertoe kan beperken,
hangt zij een verkeerde meening aan. Hoe
langer men wacht in het Brabantsche plaatsje
in te grijpen, des te pijnlijker zullen de maat-
regelen zijn waartoe men eens zijn toevlucht
zal moeten nemen. -
Men heeft steeds een slappe politiek· ten op-

zichte van Oss gevoerd en wij hebben voor de
gevolgen daarvan gewaarschuwd. Oss is een
zieke plaats, die genezing behoeft. Met de
groote en verdienstelijke schoonmaak, door
de marachaussee gehouden, was men er niet.
Oss moest leiding hebben en de beste man was
daar ternauwernood goed genoeg voor. In stede
daarom op dezen post een burgemeester te
zetten, zich bewust van den ernst zijner taak,
heeft men, gehoor gevende aan politieke in-
blazingen, er iemand neergezet, die niet eens
weet waarom het _eigenlijk gaat.
In hetzelfde jaar, toen een aantalOssenaren

tot tientallen jaren gevangenisstraf is veroor-
deeld, achtte de burgemeester de Ossche mis-
dadigheid nog een "verzinsel van de pers". Hij
begreep niet, dat de pers deze aangelegenheid
moest aansnijden, omdat hij zelf in verzuim
was. Deze ietwat luchthartige opvatting van
een hoofd der politie heeft den burgemeester
geenszins geschaad. De heer Ploegmakers is
een politieke figuur en hij schijnt als zoodanig
veilig gesteld te zijn. Hij is er op bedacht om
- natuurlijk langs legalen weg - het volle
profijt voor zichzelf te halen, doch wie in Oss
leiding wil geven moet een dosis idealisme
hebben, moet een man .zijn en niet een of
ander profiteerend en politiseerend personage.
Van zulke figuren gaat niets uit.
Het is onaangenaam lang bij hen stil te

staan, maar men moet dat doen, omdat ook
hun werkingssfeer alle kenmerken van slap-
heid vertoont. Men noemt hun zwakte goedig-
heid en ziet niet, dat zij het kwaad bevorderen
in stede van het tegen te gaan.

LONDEN, 5 Maart. (Eigen tel.)
- Aan de "Sunday Times" wordt uit
Sydney gemeld, dat de Australische
minister-president, Lyons, heeft me-
degedeeld, dat, indien Prinses Juli-
ana en Prins Bernhard hun voorge-
nomen bezoek aan Nederlandsch-
Indië brengen, Hun een uitnoodiging
zal worden gedaan om ook Australië
te bezoeken.
Uit Nederland heeft men - aldus

het blad - bericht ontvangen, dat
de uitnoodiging gaarne zal worden
aangenomen.
Er zal getracht worden het mogelijk te

maken, dat het bezoek zal samenvallen met het
einde van de vtertng ter herdenking van het
feit. dat ongeveer 150 jaar geleden de eerste
kolonisten in Australië voet aan wal zetten,
aangezien de extru-festlvitelten, die zouden wor-
den gearrangeerd ter begroeting van de Ko-
ninklijke Nederlandsche gasten, een prachtig
slot zouden vormen van (11' herdenkingsfeesten.
De Nederlandsche kolonie in Australië is voor-
nemens om op ongekend groote schaal feeste-
lijkheden te organlseeren,

• deen soldaten III

Deviezensmokkel in Limburg
aan het licht gebracht.

Spiegeltje, spiegeltje aan den
wand.

Wie is de mooiste in 't gan-
sche land.

Bezoekvan
Engelsch
Koningspaar
aan ons land,

* *Prinseli jk Paar 1......~_n_~_h_~~_if_P~u_:v_:_~er_._on_i_!e_:~_~_~_:_e:_~_~_e_,~_:_~_~_e_~_o_:_.II_~_la_~_~g_I:_,.1

uitgenoodigd
naar Australië

Verscheidene 'p0g~ngen IStokowsky
tot brandstIchtmg G b·
te Dordrecht. al- 0

trouwen te Turijn.

VOOR enkele maanden hebben wij een aan-
tal misstanden opgesomd, waarbij de bur-

gerlijke overheid in Oss niet vrijuit gaat.
Het heeft niet geholpen. In Den Haag schijnt
men niet te beseffen, dat het in Oss mis moet
gaan. Dezer dagen zijn gruwelijke misstanden
aan het licht gekomen bij een der groote in-
dustrieën ter plaatse. Een aantal minderjart-
gen is daarvan het slachtoffer geworden. Wij
vermoedden reeds een half jaar geleden, dat
deze toestand bestond, doch het hoofd van de
politie wist ook ditmaal blijkbaar van niets.
Ook nu weer was het de marechaussee, die
moest ingrijpen. Men mag wel eens weer een
woord van lof spreken over den ijver en het
groote vakmanschap 'Zan deze politiebeambten.
Dit zijn de zuiverende elementen in Oss, deze
beambten, die dag en nacht in de weer zijn,
die strijden tegen het gepeupel, hoog en laag.
en bovendien nog latente tegenwerking onder-
vinden van het burgerlijk gezag. Het is. een
droeve toestand, dat. wie de marechaussee-
kazerne te Oss binnengaat, soms bespied. wordt
door de plaatsel ijke politie, die de laatste jaren
niet veel meer heeft gedaan dan het plegen
van verzuimen. Niets is er door de burgerlijke
overheid opgeknapt. Wij willen niet zeggen,
dat het kwade trouw is, maar het is een vol-
komen gemis aan flinkheiè en een niet capa-
bel zijn om te regeeren.

Wie in Oss kwaad doet of kwaad laat voort-

MYSTERIEUZE GEVALLEN
OPGEHELDERD.

Groote treindiefstal
in België.

•tueuwe
uniformen.
Benijde proefdragers.

(Van onzen correspondent.)
's·GRAVENHAGE, 5 Maart. - ..Is uw tenue

in orde?" Dit opschrift prijkt boven een groo-
ten spiegel bij den uitgang van het kamp
V·,Taalsdorp,waar de regimenten Grenadiers en
Jagers gelegerd zijn. Voor de soldaten de def-
tige Residentie intrekken om hun vrije uren
te passeeren, kunnen zij nog even een laat-
sten blik op hun tenue slaan. Een slordig zit-
tende uniform past niet bij het Haagje.

Dezen Zaterdagmiddag zien wij honderden
ulilitairen voorbij den historischen spiegel
marcheeren. Eén is er, die met bijzondere
zorg nog even toilet maakt. Geen wonder,
het is de drager van de nieuwste proefunt-
form, uitgerust met een veldjas met liggen.
den kraag met roode kraagpunten en een
donkergrijs shirt met donkergrijze das.
De soldaat moet ook zien of.... zijn das

gL'edzit.
De eerste militair in het Nederlandsche le-

ger, die, ingevolge de proefnemingen van het
departement van Defensie met nieuwe solda-
tenkleeding, met een das getooid wordt, mag
zich, voor hij zich aan het kruisvuur van blik-
ken waagt, die straks in de Hofstad door de
schoonen op hem geworpen zullen worden, wel
terdege zorgen, dat hij er in de puntjes uitziet.
Misschien talmt hij wat te lang voor dezen be-
faamden spiegel, althans een officier die hem
voorbij rijdt, roept hem waarschuwend toe:
..Niet coquet worden, hoor!"

:us~ Qti.ll troep oefenende grenadiers
zien wij een drietal soldaten in hun nieuwe
pakje. Terstond vallen zij op met hun roode
kraagpunten en goed zittende tunieken. Het
is alsof men enkele roodborstjes ontdekt tus-
sehen een troep grauw uitziende musschen.
Ook de officier, die in zijn nieuwe uniform

bij den troep staat trekt dadelijk de aandacht
tusschen de andere superieuren. Hij is een-
VOUdig "smart".
Bet Nederlandsche volk heeft zich nooit veel

gelegen laten liggen aan uniformen. Dit zal
wel één van de redenen zijn, dat ons leger zich
nooit in die populariteit heeft verheugd als de

" weermacht in omringende landen ten deel
valt.
Maar met de nieuwe officiers- en soldaten-

kleeding zal dat stellig anders worden.

Drie modellen.
Men zal een keus moeten doen uit drieërlei

Ihodellen, waarmede thans op Waalsdorp een
Zestal soldaten en twee officieren zijn uitge-
rust,
Het eerste model, dat wij zagen, was een tu-

niek als de tegenwoordige, maar met lagen,
iets opstaanden, omliggenden kraag en roode
kraagpunten met distinctief, en verder opge-
naaide zakken.
Dezelfde tuniek heeft men ook bij het twee-

de model, maar deze tuniek heeft een midden-
rugnaad met split in den rug en twee stolp-
plooien om den militair vrijer in zijn bewegin-
gen te maken. Dit heeft groet voordeel bij
oefeningen waarbij de armen moeten worden
uitgeslagen. Thans bezorgt. dit den soldaat
wel eens moeilijke oogenblikken.
Voorts is er een model met revers welke

kunnen worden toegeknoopt. Dit model heeft
geen stolpplooien in den rug. Onder de jas
wordt een shirt gedragen door officieren en
soldaten, die veel zonder jas moeten arbeiden,
of anders een kort shirt onder de tuniek. De
officieren dragen een das, maar ook een twee-
tal soldaten heeft men, als proef, een das laten
dragen. Omdat de biezen vervallen, kunnen
alle groote wapens en dienstvakken een eigen
wapenkleur krijgen.
Het rijbroekmodel bij deze veldjassen ver-

hoogt niet minder het keurige en elegante van
de uniform. Wanneer deze kleedingstukken
slagen en de keuze wordt bepaald, dan zalons
leger er als herboren komen uit te zien. Dan
zal het ook voor de mindere militairen weer
een genoegen en trots zijn's konings wapen-
rok te mogen dragen. Het achttal bevoorrech-
ten, die reeds nu de nieuwe uniform dragen,
mag zich in de groote belangstelling, niet
alleen van de militairen, maar ook van de bur-
gerij verheugen. Om van de Haagsche schoo-
nen maar te zwijgen ..
Maar ieder, die de nieuwe uniformen heeft

gezien, i ~ er van overtuigd dat ons leger in
deze kleedij een manhaften en modernen in-
druk zal maken.

LIJK VAN VERMISTE GEVONDEN.
(Van onzen correspondent.)

MEPPEL, 6 Maart. Gisterochtend om-
streeks tien uur heeft de rijksveldwachter
Petter uit Zwartsluis in het lVIeppelerdiep tus-
schen Meppel en Zwartsluis het lijk van een
man aangetroffen. Het was in verregaanden
staat van ontbinding. De politie te Meppel
werd op de hoogte gesteld. Enkele agenten uit
Meppel begaven zich naar Zwartsluis en her-
kenden het stoffelijk overschot als dat van den
ongeveer zeventigjarigen Rheingolds, gepen-
sionneerd Oostindisch militair, kostganger van
een volkslogement te Meppel, die sedert 27
Januari spoorloos verdwenen was.
Daar op het lijk enkele verwondingen wer-

den aangetroffen, werd de justitie te Assen
gewaarschuwd. Het stoffelijk overschot is naar
het lijkenhuis te Meppel vervoerd. In den loop
van den middag arriveerde het parket met dr.
Mieremet uit Groningen, die de sectie ver-
richtte. Het resultaat hiervan is nog niet be-
kend.

* Voortaan zal de spiegel, wanneer deze
uniform wordt ingevoerd, antwoord
geven op de vraag zit mijn das reciitt

als de soldaat de stad ingaat.

LONDEN, 5 Maart. - Naar 'wijyer-

nemen zal waarschijnlijk nog dit jaar

Nederland de eer te beurt vallen van

een officieel bezoek van het Engelsche

koningspaar.
Het zou in het voornemen van Koning

George en Koningin Elizabeth liggen
het bezoek aan ons Hof te brengen in
het aanstaande najaar. Naar verder
verluidt zou H.M. de Koningin de En-
gelsche vorstelijke gasten ontvangen
ten Koninklijken Paleize te Amster-
dam, alwaar zij tevens zouden logee-
ren.

* De geheele in- en uitwendige restauratie van
het Koninklijk Paleis moet, met het oog op
het a.s. veertigjarig. regeeringsjubileum van
Koningin Wilhelmina, tegen September a.s, ge-

reed zijn.

bestaan handelt dubbel verkeerd. Meer dan el-
ders heeft hier de overheid een groote ver- Jonge man, die waarschijnlijk
antwoordelijkheid voor het jonge geslacht. •
l\I;eer Jan elders is hier voor de overheid de I lust tot sensatie handelde,
plicht weggelegd. te zorgen, dat de bevolking de dader.
niet weer in rnassa op het verkeerds pad gaat
en juist hier doet de overheid niets, [a tole-
reert Z\j allerlei verkeerdheden.
Wij weten. dat de andere overheid, de kerke-

lijke. in Oss veel invloed heeft en het is ons
bekend. dat de paters-carmelieten een zegenrijk
werk verrichten. Dit werk verdient allen steun
en evenmin als de marechaussee, mag men
dezen paters een woord van lof onthouden.
Evenwel, beide opbouwende krachten kunnen
niet veel doen, indien er niet eer, sterk plaatse-
Iijk gezag is, dat leiding weet te geven aan
het opgroeien, geslacht. Dit ontbreekt en zoo-
la ng zal het in Oss ver-keerd blijven gaan in
steeds sterkere mate. .

uit

TWEE ENVELOPPEN MET
DIAMANTEN VERMIST.

BRUSSEL, 5 Maart (Eigen tel.) -
In den trein Brussel-Oostende zijn
twee enveloppen met diamanten,
ter waarde van ruim 820.000 francs,
ontvreemd. De heer Rafaël Elbaun
had zich met deze partij diamanten
van Antwerpen naar Oostende op
weg begeven. Bij zijn aankomst te
Oostende ontdekte hij, dat het pak,
dat hij nog had toen hij te Brussel
in een tweede klasse wagon naar
Oostende overstapte, verdwenen was.

(Ingezonden Metietieelinq ),

D ~j~~z~e~~~er!i~i!ruROL doet ze verdwijnen!
Gebruikt bij gelaatsverzorging witte Purol.
Doos 30 en 60 ct. Bij Apothekers en Drogisten.
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en

ROME, 5 Maart. - Uit zeer goede
bron wordt vernomen, dat Stokow-
sky in een telefoongesprek, dat hij
Vrijdagavond met Philadelphia voer-
de, heeft verteld, dat hij op 15, 16
of 17 Maart te Turijn met Greta
Garbo in het huwelijk treedt.

(United Press.)

werd naar het politiebureau overgebracht en
daar aan een scherp verhoor onderworpen. Hij
gaf ten slotte toe zich niet alleen nu maar ook
vele malen te voren aan brandstichting in het
gebouw te hebben schuldig gemaakt. Hij zal
ter beschikking van de Justitie worden gesteld.

Wat de drijfveer van den dader is geweest,
is niet bekend. Vermoedelijk echter zijn de
feiten gepleegd om sensatie te verwekken.
Eveneens is gebleken. dat hij zich begin Janu-
ari heeft schuldig gemaakt aan een poging tot
brandstichting in een timmermanswerkplaats
aan de Groote Kerkbuurt te Dordrecht.

onder arrestanten.
Uiteraard geschiedden dergelijke transacties
buiten medeweten van den patroon van den
chauffeur, die grootendeels van het transport
of de expeditie op Duitschland moet leven en
het vertrouwen, dat hij bij de Duitsche beamb-
ten geniet, voor enkele honderden marken niet
wil verliezen.
De chauffeur, die op de voorstellen van den

handlanger ingaat, stelt zich aan een gevaar-
lijk werk bloot. Hij moet het geld, dat de Duit-
schel' wil uitvoeren, onder zijn berusting ne-
men en over de grens brengen. De eigenaar van
het geld, rijdt als passagier met denzelfden
auto mee, doch blijft buiten schot, omdat hij
geen geld bij zich heeft. Aangezien hij geen
paspoort heeft om de grens te overschrijden,
stapt hij in de nabijheid van het Duitsche
grenskantoor uit den auto om langs een om-
weg, den douanepost vermijdende, de Lim-
burgsche grens te bereiken en te overschrij-
den. Intusschen rijdt de chauffeur, die slechts
bij uitzondering wordt gecontroleerd, met ztjn
wagen en het geld op normale wijze over de
grens. Op Limburgach grondgebied wacht hij
zijn passagier op, om hem hierna verder naar
de plaats van bestemming te vervoeren.
Zoo heeft enkele dagen geleden ook een

handlanger den chauffeur P. N. uit Venlo beet-
genomen. Den chauffeur was voorgesptegeld.
dat een Duitseher uit Dusseldorp, die per trein
te Kaldenkirchen zou arriveeren en een be-
drag van 500 Mark bij zich had, doch geen pas-
poort bezat, gaarne een ziekenbezoek aan Venlo
zou afleggen. Om dezen Duitseher met het geld
over de grens te brengen, zou de chauffetr
100 Mark belooning ontvangen.

N_ ging op het voorstel in, doch toen hij
in een café den Dnitscher opwachtte, gl'e-
pen de oeambten, die den geidsmokkt'laar
hadden gevolgd, in. Toen bleek, dat de Duit-
scher in het geheel niet van plan was een
zieke te bezoeken en ook geen 500, doch
100.000 Mark, welk geld hij door den arge-
loozen chauffeur over de grens wilde laten
brengen, bij zich droeg. De smokkelaar en
ook de taxi-chauffeur werden onmiddellijk
gearresteerd. Het geld en de auto werden in
beslag genomen.
De eigenaar uit Venlo, die van de afspraak

met zijn chauffeur geheelonkundig was, heeft
den auto gisteren teruggekregen. Ook de expe-
ditiefirma uit Venlo, wier chauffeur M. H.
werd gearresteerd, heeft de vrachtauto terug-
gekregen, "oen bleek, dat de firma niets met
de smokkelarij uitstaande had. Beide chauf-
feurs bevinden zich echter met de overige ge-
arresteerde Duitsehers nog in arrest.

Wij hoopten 'eens, dat de naam Oss geleide-
lUk uit onze kolommen zou ver-dwijnen. Thans
vreezen wij echter het tegendeel, tenzij Den
Haag ingrijpt.

weer een grondig onderzoek ingesteld. met het
resultaat. dat ernstige verdenking viel OIl

den t8.Jarigen daar werkzaam zijnden kantoor-
bediende S. V. uit Dordrecht. De jongeman

Twee Nederlanders
ORGANISATIE DIE VAN

AMSTERDAM UIT
GELEID WERD?

(Van onzen correspondent).
DORDRECHT, 5 Maart. - Gedurende de

laatste maanden ontstond herhaaldelijk brand
in het kantoorgebouw van de Brandverzeke-
ring Maatschappij ..Holland van 1859" aan de
Wijnstraat te Dordrecht. Gelukkig kon telkens
het vuur door tijdige ontdekking spoedig wor-
den bestreden, zoodat erger voorkomen werd.
Bij de door de politie ingestelde onderzee-

kingen bleek duidelijk, dat hier van opzette-
lijke brandstichting sprake was en .dat de
dader zeer waarschijnlijk onder' het kantoor-
personeel, bestaande uit tachtig employé's, ge-
zocht moest worden.
Gistermorgen kreeg de politie _!lel·ieht. dat N'

wederom brand was ontstaan in het gebouw.
Met gr-oote voortvarendheid werd onmidti('lIijl,

KALDENKIRCHEN, 5 Maart. - Na langdu-
rige nasporingen zijn Duitsene douanebeambten
een belangrijke deviezensmokkelarij naar Ne-
derland op het spoor gekomen. Van de inter-
nationale smokkelorganisatie, welke haar ver-
takkingen heeft te Berlijn, Amsterdam en Dus-
seldorp en in de Limburgsch-Duitsche grens-
streek opereerde, zijn reeds verschillende per-
sonen gearresteerd en in de strafgevangenis te
Dusseldorp opgesloten. Tot dusver zouden
reeds ongeveer tien arrestatles zijn verricht.
Onder de gearresteerden bevinden zich o.m.
de 30-jarige taxi-chauffeur P. N. en de 35·ja·
rige M. J., chauffeur bij een internationaal
expeditiebedrijf, beiden uit Venlo. De vemo-
naren worden verdacht relaties met de smok-
kelaars te hebben onderhouden.

Het onderzoek, dat door inspecteurs van de
douane uit Dusseldorp wordt geleid, is nog
in vollen gang. Het moet den douanebeambten
reeds langen tijd bekend zijn geweest, dat ver-
schillende families, die in Duitschland woon-
achtig zijn, pogingen in het werk stelden met
haar geld naar Nederland te vluchten. Daar-
om werden de gangen van de personen, op
wie verdenking rustte, op voorzichtige wijze
nagegaan.
Het is voor deze mensch-en echter niet mo-

gelijk ongehinderd de grens te overschrijden.
Ten einde kapitaalvlucht tegen te gaan, zijn
nl. hun passen ingetrokken, zoodat zij het land
niet kunnen verlaten. Vraagt een hunner een
paspoort om naar elders te verhuizen, dan wordt
hem, naar ons werd medegedeeld, deze vergun-
ning slechts verleend onder voorwaarde, dat
een gedeelte van zijn vermogen aan den Duit-
schen staat vervalt.
De meeste emigranten zien echter op tegen

deze gedwongen aderlating en sommigen blij-
ken nu te hebben getracht op clandestiene
wijze hun geld over de grens te smokkelen
en zelf over de grens te komen. Een dergelijke
vlucht is uitgesloten zonder hulp van buiten.
Uit vrees verraden te worden, hebben de emi-
granten hun plannen niet aan hun eigen land-
genooten toevertrouwd, doch helpers gezocht
onder de chauffeurs van betrouwbare taxi- en
expeditiebedrijven in de Limburgsene grens-
streek, die dagelijks de grens overschrijden en
nagenoeg niet worden gecontroleerd, omdat zij
het volle vertrouwen der aan de grens gesta-
tionneerde douanebeambten genieten.
Gebleken moet zijn, dat deze organisatie van

Amsterdam uit wordt geleid. Regelmatig be-
zoeken de handlangers van de centrale lelding
de Limburgsche grensstreek om er zich op de
hoogte te stellen, welke chauffeurs voor de uit-
voering der plannen om in Duitsenland woon-
achtige lotgenooten met hun kapitaalover de
grens te brengen. in aanmerking komen.
Onder valsene voorwendsels zijn deze nand-

langers er meermalen in geslaagd, voor een, in
verhouding tot het groote risico luttel bedrag.
een chauffeur voor hun plannen te winnen.

SEDERT DINSDAG VERMIST.
OUD GASTEL, 6 Maart. Reeds sedert

Dinsdag wordt te Oud Gastel de 42-jarige steen-
fabrieksarbeider J. Broos vermist. wonende
aan de Stoof te Oud Gaste!. De man was des
morgens naar de fabriek gegaan, waar hij den
geheelen dag heeft gewerkt. Na afloop van
zijn dagtaak is hij weer terug op weg gegaan
naar zijn woning, waar hij echter niet is aan
gekomen.
Naar aanleiding dezer vermissing zijn alle

lei geruchten opgedoken. waarvoor ec!1ter gee
grond aanwezig is. De marechaussee uit OUde
bosch zet het onderzoek voort.
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TEGEN CONCURRENTIE
VAN HOLLANDSCHE

GROENTEN.

Een nationaal afzetbureau voor
land- en tuinbouw-

producten.
(Van onzen con espondent)

BRUSSEL, 5 Maart - De Belgische fruit-
en groentennand elaars, die zich thans ten zeer
lite beklagen over de concurr-entie van Neder
Iandsche zijde drongen, zooals reeds kort ge
leden gemeld, bij de regeermg op maatr egelen
aan, om in deze moeilijke situatie te voor-
zien

De mintster van Artieid en Sociale Zaken,
Delattre, en de mintster van Economische Za-
!ken, Desmet helbben nu een deputatie ant-
'Vangen van Belgisoho Importeurs van fruit,
groenten en aardappelen en van vertegen-
woordigers der chr istclljke en sociallstlsche
centrale van aroelders, werkzaam in de le
vensmiddelenmdustrte

Tijdens de confer ent.ie waaraan ook hooge
arnotsnarsn deelnamen, werd door de verte
g errwoordigcrs van werkgevers en werknemers
de benarde situatie Uiteengezet, waar-in de
!handel III fruit en groenten als g e vol g
van de Nederlandsche concur
ren tie verkeer t

Senator Renal d wees op het felt, dat de
Nederlandsche concurrenten die houdel s zijn
van het monopolie der vergunmngen met on
derw Olpen zjjn aan de Belgische reg lem entee
rmg van den a rbe idsduur en geen omzetbe
Iast ing behoeven te betalen

Wat zijn depa i tement betreft heeft mmrst er
Desmet beloofd dit VIaagstuk dr ingend te zul
len onderzoeken In den geest van een nau
were samenwel king tusschen den conung en
teer ingsdüenst en de belanghebbende groepen
Van zijn kant heeft mmistcr Delattre de verz
zeker ing gegeven dat hU" I ekemng zal houden
met de Vaal stellen van de parttair e commis
sie

Wat aangaat de eventueele verandermgen,
wejke aangelbraciht dienen te worden in de
voorschrtften, welike den ar-be idsduur In be
doelde onder-nemmgon regelen helbben de
rninisters twee amlbtenaren (ha nde lspolrtle en
arbeidsinspectle) aangewezen om onm iddel
Iijk een grondig onderzoek in te stellen in

!bepaalde streken van het land n I te LUIk
waar een zeer be langr'ijke mal kt bestaat

De m.ïruster van Landbouwheeft ver del biJ
den Senaa teen wetsen twer p Ingediend tot op
nchtmg van een natlonaal afzetlbureau Vaal
land en tumbouwproducten Dit nieuwe
Iichaa m dat in de plaats komt van de vereem
gmg zonder wtnsëoejag voor de ultbr eiding
van de afz etg eo leden voor land en tuinbouw
producten, wellke sedert ID35 bestaat, heeft
tot taak het rruntster re van Landbouw bij te
staan III ztjn poglllgen het afzetg ebied zoowel
III binnen en buitenland te verruimen

In de Memalle van Toelichüng WOldt de
noodzakelijkheId van een dergelijk zelfstandig
Iichaam aangetoond dat ge ensz ms de be
voegdheden van het departement overneemt
want dit zal ZIch verder bezlg1houden met de
reglementeer mg en onder-handeltngen met het
buitenland en toezicht houden op de urtvoe
rrng der getroffen maatregelen

ZANDVOORT OEFENT MET
WIPPERTOESTEL.

Veel voorzorgsmaatregelen.
(Vall onzen correspondent)

Zatel dagmiddag was door het reddmgs-
station Zandvoort uitgekozen om te oefenen
met het WIppertoestel De belangstellmg om-
streaks drie uur was zeer groot Even ten Zm
den van het "Zmderbad" stond een groote
ouderwetsche boerenwagen op den Boulevard
met kisten, touwen en manden, alles benoodigd
voor de vuurpijl oefemng

Onder het toeziend oog van den heer H T h
deB a a y, seer etarrs van de Noord en Zuid
hollandsche Reddtngrnaatschappij wel d het
VUUIpljltoestel op een betonnen strandtrap 111

"stellmg" gebracht Het IS een eenvoudige drie
poot van Ijzer met bovenaan een ijzeren hou
del, waarm het projectief, dat den vorm heeft
van een torpedo, aan een langen stok bevestigd,
gedeponeerd wordt Aan de achterzijde van de
gleuf bevindt zich de "trekker", welke met een
eind touw door den "afscllleter" In werking
wordt gebracht De roeiers van de reddmgboot,
onder leidi ng van hun schipper, F I a a r
Kop e r, hebben de Iijn, die de pIJL zal mee-
ti ekken, lilt de speelale kist gehaald en klaar
gemaakt Vaal het afvuren

EmdellJk komt het sem alles klaar, afvuren'
Een ontzettend gesis, vlammen en rook bra-

ken UIt het achteremde van de vuurpijl en daar
gmg deze met een hevige suizmg, die - naar
men ons later vertelde - op kilometers afstand
hoorbaar was, door het luchtruim Eerst steeg
de vuurpijl geregeld, op tophoogte volgde een
tweede ontladmg, de snelheid werd daarmee
opgevoerd om dan m een boog in zee te vallen
De lijn, die aan den vuurpijl is verbonden, vloog
met een hevige snelheid uit de kist

Het komt zeer zelden voor, dat de vuurpijl
van rtchting verandert Den laatsten keer dat't
gebeurde, kwam de pIJL op het Schelpenplem
(midden in het dorp) terecht Thans waren alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen door
den bedienaar van het toestel, den heer S
A t tem a, die een en ander voortdurend con
tr oleerde Bovendien was dit de laatste maal,
dat het huidige toestel werd gebrulkt, daar
Zandvoort binnenkort een meuw toestel krijgt
van de N Z H R M Ook op het strand zelf
waren de noodige voorzorgsmaatregelen geno
men door het plaatsen van roode vlaggen, ter-
WIJl bovendIen polltieagenten waren geposteerd
om te voorkomen dat dIt stranc1gedeelte door
walldelaars werd betreden

Vervolgens werd op het stland een dIkke
mast geplaatst en vaardige handen trokken de
redclmgsllJn Uit zee en wer d er ",verbmdmg
met het lil nood vel keerende SChIp" gemaakt
SpoedIg kwam de Ieddmgsgordel met de
"broek" langs de lIjnen van den Boulevard
naar beneden en werd ook deze oefenmg naar
wensch Uitgevoerd

Bmnenkort - m elk geval bmnen 5 Jaar _
zalook Zandvoort een motorstrandreddmgboot
kriJgen, zoo zeIde de heer De Booy

Deze oefemng werd bijgewoond door bur-
gemeester Van Alphen, als voorZItter van het
plaatsellJk comIté van de N Z H R M en
door de leden van dit comIte, den commissarIS
van polltIe, mr Ph L J Reymga, den comman-
dant der Zandvoortsche ReddmgsbIlgade, den
heer P van der Mye en verschillende leden van
deze br 19ade

JongetJe lIep kmkker na
(Van onzen cO! respondent)

APELDOORN, 7 Maar t - Zondagmorgen
mstreeks 9 uur IS allller het Jongste zoontje
an de famlhe H J Meyer aan den Zwolsche
eg 396, de zesjarIge Jopie, voor de ouderhJke
onmg spelenderWIjS onder een passeerenden
Ito, afkomstIg Uit Gronmgen, geraakt en ge
'ad De Jongen was met ZIJn twee broertjes
n het kmkkeren en hep een wegrollenden
Ikkel na zonder op het ver keer te letten
tzet zagen de belde Jongens, hoe Jople een
d\~ eegs daal den auto '~er d meegseleur d en
edend bleef lIggen De levensgeesten bleken
:is dadellJk geweken te zIJn
en automobilist tlof gee l1schuld De mar e
QISsee vond geen tel men aan" eZlg den auto
llleSlag te nemen

LAATSTE NIEUWS.
(Gedeeltelijk gecorrtgeerd)

Vloedgolf aan de
Noorsche kust,
ER WOEDDE EEN

ORKAAN.

REDE VAN FUNI(.
(Vervolg van pag 1)_

Ik vestig er hier nadrukkelijk de aaudacht
Ol), zoo verklaarde de mimster, dat de na.
tlonaal-socialtstfscha economische politiek
het grootste belang hecht aan een toeneming
van onzen buitenlandschen handel en de ver.
beteriug van onze handels. en betalingsba.
lans tot ander e staten.

HIermede wenschte spreker zich, gezren de
aanwezigheid van tal van buitenlandscha fl-
guren op economiscn gebied, lil het bijzonder
bezig te houden Buitenlandsche publietsten
hebben in den laatsten tijd hun overtutging
met onder stoelen of banken gestoken, zoo
zeide hij, dat de Dultsche economische metho-
den de beste ZIJn, dat de Duitsche economie
op het oogenblik volkomen gezond en "crIS S-

proof" 18 DIt heeft men bereikt dank ZIJ het
principc, dat de economie langs politieken weg
geleld moet worden en dat het politieke pres-
tige "aaJl1 het econorn isch s voorafgaan moet
Daar Duitschland met beschikte over goud,
noch over deviezen, stond men voor de nood
zake lijlche id, een nieuwe baSIS te scheppen
voor de volkswelvaart De mate, waarm dit
bereikt I'S, komt tot ulting III de productie De
wereld behoort evenals de Fransche mirus
ter Datadier- dit reeds gedaan heeft, over de
beteekems van deze economIsche beltjdenis
na te denken

De posttie op de internaüonato wereld- en
Cl edietmar-ktan, aldus de mllllster, toont aan,
dat het economische leven aldaar door een
teveel aan geld, goud en deviezen ZIek IS (fe-
worden, terwijl de Duitsche economie zonder
goud en deviescn gezond IS geworden Duitsen-
land heeft ZIch met lIlgelaten met valutaexpo-
rimenten: de rijksrnarä IS een "erlrJk papier"
gebleven, en het heeft ZIJn toevlucht met geno-
men tot glijdende PrIJs- en loonschalen Inte-
gendeel, het hee:!1t de prijzen en de loon en sta-
biel gehouden Er IS derha1ve een oplossing
gevonden voor problemen, waarvoor anderen
tot dusvel re geen oplossing helbben kunnen vin-
den

Strijd bij Jenin duurt
nog voort.

ARABIEREN VERLOREN
TACHTIG DOODEN.

TWEE EUR. RECORDS
VERBETERD.

op 4 X 100 M. estafette en
500 M. schoolslag.

FRAAIE PREST ATIES DER
DUITSCHE ZWEMMERS.

BREMEN, 6 Maart. - TIJdens wedstrtj-
den te Bremen verbeterde Joachim Balke
het Europeesche record 500 meter school-
slag, dat met een tiJd van 7 mm, 30,7 sec.
op naam stond van den Deen Jensen, geves-
tigd op 7 Aprf! 1935 te Aarhus, met met mm-
der dan bijna 4 sec. Het Europeesche record
van 7 min. 26,8 sec. Iigt precies 3 seconden
boven het wercldrecord van Robert Kaye
(V .S.), gemaakt op 5 Februari 1935 te Tole-
do.

De estafetteploeg van de Bremtsoher S.V.
slaagde er voorts in het Europeesche record
op de 4 maal 100 meter borstcrawl, dat met
een tiJd van 4 nun. 6,6 sec. op naam van
Hongartje staat, te verbeteren eu te bren.
gen op 4 nun. 6,3 sec. De Duitsche ploeg be-
stoud Uit FIscher, Heibel, Askamp en Free-
se.

De Hongaarsche ploeg die het Europeesche
record op 15 Augustus van het var ige Jaar te
Boedapest vestigde, bestond Uit de zwemmers
Zolyom i Kosory, Grof en Csik

SPANNENDE JACHTRIT TE
VELP.

Fraaie prestatie van
lt. Van der Hoog.

VELP, 5 Maart - Over het parcours van
de cross country der Arnhemsche Caroussel
Sccléteit schreef de Koninklijke Veluwsche
Jachtvereemgmg, in samenwerkmg met de
eerste, haar jaa rIljksche Jacht point point Uit
Zelden werd een veld met zooveel gelijkwaar
dig matenaal bijeengebraoht., zoodat er gee-
nerlet voorspellingen omtrent de mogelijke re-
sultaten waren te houden Paarden als Welsh-
rabbit, Blue Shade, Result, Charlotte Corday
zijn vanouds bekende gevaar lijke concurren-
tén Snuffel en Demse hoewelonbekend meen
soortgelijken wedstrijd waren zeker met als
outsiders te beschouwen' 4

Vrijwel gelijktijdig werd de eerste heg over
wonnen BIJ de tweede hindernis kwam Result
met It Van der Hoog reeds aan den kop te
lIggen Op het rechte stuk ten em, dat thans
volgde werden de hindernissen in een enorm
snel tempo overwonnen Het Noordelijk gedeel
te van het parcours, waarm een aantal fIk-
sche sloeten voorkomen, werd m gelijke snel-
held overwonnen, helaas werd hier res It Van
Hemert met zijn trouwe Welshrabbit UItge-
schakeld Result nog steeds aan het hoofd sloeg
alle hevige aanvallen van zrjn vervolgers af
Denise nam ZIch op een der weldehekken met
op, kwam ten val en sloot res It Van SChalk
van de prrjzen uit Een wal aan de teen, waar
van een hek was het 1aatste obstakel Result
nog steeds na 1, liep een scherpe finish In
440 mm wals de over-winnmg voor It Van der
Hoog, Ed~, bevochten m waar-lijk grootschen
stIJL' Snuffel van Eten Cate, Alemelo, was
een Uitmuntende tweede, Charlotte Corday,
met It J van Eekelen, Deventer, winnaar van
het voorgaande Jaar, moest Zich met de derde
plaats tevreden stellen, terwijl Blue Shade van
J Blydenstem, Enschede, met enkele lengten
als VIerde binnenkwam

Wordt het weer Wals-
Pijnenburg?

Zeer groote schade aangericht.
De kruiser "Köln" in moei-

lijkheden.
OSLO, 6 Maart. (Eigen tel.) - Drie Noor.

sche kuststeden zun in het afgeloopen et-
maal door een hevig noodweer geteisterd,
waardoor een ontzaglijke schade IS aange-
rtcht, doch" onder boven wonder, voor zoover
thans bekend, niemand omgekomen IS. Een
vloedgolf raasde vermeiend over enkele dor-
pen, ter-wij! In een der plaatsen een groote
brand ongeveer alle huizen III de asch legde.
De Duitsche kruiser "I{oln" werd III den
vliegenden stor III beschadigd en moest de
assistentte van Noor-sch e sleepbooten mroe-
pen.

DAAROP hield de mllllster zich bezie met
de vraag, of het DuJtsche voo!'1beeld ook van
nut kan zrjn voor andere landen en voor de
orgamsatJe der economische betrelkkmo-en III
de wereld Deze kwestie schijnt des te'" actu-
eeler, gezien de omstandigheId, dat de gemoe-
deren allerwegen door den angst voor een nieu-
we zware CriSIS beroerd worden MInister
Funk constateerde, dat de nationaal socraüs-
tische methoden de Duitsche economie onaf-
hankelljk hebben gemaake van de schomme-
lingen der wer eldrnar-kt, Ja, dat de huidtge In-
ternattonals CrISIS door de onvermmderde
kracht van de DUitsche eonjunctuur-stabiliteit
a.anm cr-ks Hjk verzwakt 18

Een tenlg'keer tot de vroegere zoogenaam-
de valuta automatiek op basis van den goU-
denstandaard wordt wegens de daarmede
gepaard gaande internationa le àfhankelijk-
heid door de autorttair bestuurde, econo-
m isc h onaûharrkel.ljk geworden staten van de
hand gewezen doch men mag met UIt het
oog verllezen, dat de mternaüonate goede-
renruil rummcr uttelndetijk doel mag ZIJn,
doch slechts middel om een doel te bereiken
De buitenlandscha handel moet ZIch steeds
richten naar de behoeften van de bmnen_
landsche market en omgekeerd

De minister betoogde verder, dat het zeer
goed denkbaar IS, dadt Zich geleidelijk een
nieuw systeem van het Internattonale han_
dels- en betalmgsverkeer gaat vormen Daaj-,
bij zal een eonjunctuur vaste handelspartner
met slechts leus geheel nieuws, maar ook lets
zeer begeercnswaardlgs zijn lil de mterna_
tienale economische betrekklngen Het her_
stel van normale betrekkmgen tusschen twee
staten zal in geen geval bereikt kunnen wor.
den door eenvoudig terug te keeren tot de
oude metihoden van vrljhandel, meestbegun,
stlgng en gouden standaard Aan een verco.
termg dezer economlscna relaties moeten WIJ-
zrgrngen In het economisch denken en In de
edonomischa metlhoden van die Janden VOor.
afgaan, die heden ten dage het handelsvej-,
keer belemmeren met de mogendheden, welke
om het leven en de welvaart van hun volken
te verzekeren, moeten overgaan tot heit schop,
pen van door den staat gelelde organen voor
den buitenlandsehen handel De mlmster
wees verder op de gunstige ontwikkeling van
den Duitseben buitenlandsenen handel m de
laatste Jaren en op de beteekenis van de meu-
we Duitsene grondstoffen voor den export

De vele buitenlanders, die naar de Messe
gekomen ZIJn, zoo zeide spreker, zullen z'ch
persoonlijk kunnen overtulgen van den groet
der Duitsene economie Evenzeer zullen Zl]
er ZIch van overtuigen kunnen, dat al het ge-
redekavelover de slechte bestaansvoorwaar-
den van de Duitsche arbeiders leugen 1S

MINISTER FUNK ging daarop voort
Wauneer het beeld van de buitenlandsche
economre en de noteartng van de Dultsche
valuta In het buttenland. niettegenataan-
de deze opwaartsche beweging, onbevredi-
gend IS, dan vindt dit hierin zijn oorzaak,
dat de laatste resten van de periode der po-
litieke en economische vernietigingswaan.
zm nog niet Uit den weg gerUimd konden
worden. In dit velballd vragen de schul·
dellkwestlC en het koloniale probleem om
een oplossmg.
Spre;ker constateerde, dat de preSident ~an

de lIJksbank dr Schacht, aan WIens genlale
capaCiteiten DUitschland zIJn meuw mone-
tair en credletsySiteem te danken heeR, reeds
bIJ deopemng van de Lelpzger Messe m 1935
er op gewezen heeft, dat voor het transfer"p~o-
bleem gemakkelIjker een oplossmg te vLnden

Kleine groepen terroristen zijn
over de grens van Trans-

jordanië gevlucht.
JERUZALEM, 6 Maart - De strijd In de

omgeving van .Ienin trusschen de Bntsche troe-
pen en de Arabische opstandelmgen, die enke
le dagen geleden aanving, duurde ook heden
nog steeds voort De terror-isten bieden bIJ
kleme groepen weerstand en waren er heden-
ochtend m geslaagd, op zekere punten de om-
clrkeling door de geregelde troepen te door-
breken DIt stelde een gedeelte der cpstande-
Imgen lil staat, over de grens van 'I'ransjor-
dame te vluchten

De Arabieren tellen tot nu toe meer (
tachtig dooden en talrijke gewonden
Het schijnt, dat deze slag, de hevigste se-

dert de troebelen In Palestina een aanvang
namen, beslissend zal zrjn voor de onderdruk-
king van het terronsme - (Havas)

dig bestaan lelden
"WIJ wenschen noch behoeven nieuwe staa ts

leemngen 111 het buitenland Doch het IS nood-
zakelijk met betreklkmg tot de bestaande lee-
rungen een regelmg te vinden, welike rekenmg
houdt met de pohteke en economische postte
van het nauonaal-soctaüsüscbe Duitsenland
Van de kwestie der schuldenregelIng IS ten
slotte de waarde van 'de Duitsene valuta m
het buitenland afhaIllkelIjik en ook deze waarde
moet, evenals alle Duitsche waarden, opnieuw
bepaald worden - (D NB)

ALLAIS EN CHRISTL CRANZ
WERELDKAMPIOEN.

De Duitsche en Rominger
zegevieren in de

slalom.
ENGELBERG, 6 Maart - Zondag zijn

de wereldkampIOenschappen der FIS be
eindigd met de slalom voor dames en hee-
ren Duitscha lnd won twee titels door de
overwmrungen van Ohnstl Cranz m de sla-
lom en de combinatte terwijl Rudolf Re-
mmger ZWItserland een kampioenstitel be-
zorgde in de slalom Emile Allais werd WIn-
naar in de combiriatie

Ohrrstl Cranz was ook nu weer op de slalom
snel en zeker In de eerste slalom maakte ZIJ
den besten tijd van alle dames, nIl mm 25,2
sec Door haar keunge zege in de slalom werd
Ohnstl Cranz, die Zaterdag 111 de afdaling ach-
ter LIsa Resch tweede was geworden, ook
wereldkampteene In de comoinaüe

BIJ de heeren was Rudolf Rommger de snel-
ste In de tweede slalom maakte hi] den besten
tijd, n 1 1 mm 31,2 sec In de comblnatie WISt
Em ile Allais evenwel het wereldkamptoen
schap te behalen Opmer-keltjk was, dat de WIn-
naar van de afdaling van Zaterdag, de
Franschman James Couttet, in de slalom
"nergens" was en eerst 35e geklasseerd werd
De UItslagen Iulden

Heeren, slalom 1 Rommger (ZwItserland) 92,2 plus
91,2 see, totaal 183,4 sec, 2 AlIaIS (F'rarikr'ijk)
940 plus 93 o sec, totaal 187,3 sec, 3 Lantschner
(Dwtschland) 940 plus 937 sec, totaal 187,7 see.
4. Matt (Oosterir-ijk) 97,2 plus 96,1 sec, totaal 1933
sec, 5 Schwabl (Oostenrijk) totaal 1948 sec, 6
Per tsch (Dmtschland) 195 1 sec 7 Agnel (Frank
rijk) 1992 sec 8 Noglel (Itaile) 1998 sec, 9 von
Allmen (Zwitser+and) 2004 sec, 10 Glatthart (Zwit
serland) 203 8 sec
Combinatte afdaling en slalom 1 AlIlUS 331 pun

ten 2 Rommger 335 pureten 3 Lantschner 336
pm~ten 4 Schwabl 345 punten 5 Pertsch 351
punten 6 Worndle (Dmtschland) 352 pnt.; 7 Matt
,52 punten 8 Glatthardt 362 punten 9 von Allmen
362 punten; 10 Noggier 363 punten, 11 Wyllcr
(Noorwegen) 3fl7 punten 128 Couttet ~69 punten
Dames slalom 7 Chr-istl Cranz (Dui tschland) 852

sec plus 86 7 sec totaal 171 9 see 2 Mirrri von
Arx-Zogg (ZWItserland) 895 sec plus 8ï,9 sec
totaal 177,4 sec 3 Erna Steun (ZWItserland' 90,2
plus 88 9 see totaal 179 1 sec 4 LI,a Re,ch
(DUltschland) totaal 1827 sec 5 Kathe Grasegger
(DUltschland) 1828 sec, 6 Lalla Schou NIlsen
(Noorwegen) 186 sec
Combmatle slalom en afdallllg 1 ChrJstl (', anz

352 punten 2 LIsa Resch 358 punten 3 Kat'le
Grasegg€r 367 punten 4 l\-hml von Arx-Zogg cJ71-
pnt 5 Erna SteuII 378 punten 6 Stella B} dwad
(Noorwegen) 387 punten 7 Lalla Schou IJI'sen ;]87
punten, 8 Mal!On McKean (V S) 3S9 pnt

LallJdenrangschIkkmg heeren combmatlè 1
DUltsch1and 1039 punten 2 ZWItserland J059 pun
ten 3 Frankrijk 1069 punten
Landenramgschlkkmg dames combmatie 1 Dmtsch

land 1077 punten, 2 Z\\ Itserland 1155 punten 3
Noolwegen 1202 punten

SABOTAGE-GERUCHTEN
IN ENGELAND.

Nieuwe arrestatie op handen?
LONDEN, 6 Maart - Na de in den loop van

de vorige week ontdekte gevallen van sabotage
bIJ de Bntsche militalre luchtvaart en na de
arrestattes, welke er hebben plaats gehad, ko
men de Br itsche Zondagsbladen thans met
onthullmgen Volgens de "Sunday Graphic"
heeft de geheime politie een grootsch opgezet
plan aan het licht gebracht, dat beoogde ver-
tragmg te brengen 111 de Br-itsche herbewape
mng Rechercheurs, die zich als arbeiders der
mumtlefabneken vermomd hadden, zouden er
m geslaagd ZIJn, het meerendeel der saboteurs
op het spoor te komen De "Sunday Plctor-ial"
weet zelfs te melden, dat het aantal spionnen,
WIer aanwezigheld m Engeland den autorltei-
ten bekend IS, met mlnder dan 3000 bedraagt
Velen hunner zouden bij de bewapenmgsm-
dustier werkzaam zijn De "Sunday Chronicle"
meldt, dat een groot aantal arrestatles op han-
den IS - (United Press)

"NACHTEGAAL" LIET ZICH
SLECHTS EVEN HOOREN.

Plotseling hield de muziek op.
VORDEN, 7 Maart - Zondagochtend precies

om elf uur heeft de geheime zender "De Nach-
tegaal" ztjn geluid weer doen hooren, doch
thans Voor slechts enkele oogenblrkken Nadat
de omroeper - een andere dan tot dusver -
had medegedeeld, dat "De Nachtegaal" zou
doorgaan met het Uitzenden va neen vreelijk
frogramma, werd een gramafoonplaat afge
dr aaid, doch de muziek hield plotselmg op en
ook de stem van den omroeper wer d met meer
gehoord

Ook nu weer Iiet zich nog een tweede ge-
heIme zender hooren op een golflengte van
397-399 meter, doch het geluid hiervan was
zeer zwak

DIEVENBENDE TE EDE GEKNIP'l'.
EDE, 7 Maart - De politie te Ede IS er

111 geslaagd de hand te leggen op een jeugdige
bende, die de afgeloopen maanden talrijke dief-
stallen heeft gepleegd en ook op andere WIjZe
de omgeving onvellig maakte, bIJV door het
veroorzaken van brandjes op de nopenbaren
weg en op boerenerven

Aangehouden zijn dne Jongens van onder-
scheidenlijk dertien, zeventien en twintig Jaar
en een 32-Jangen man, zekere M v d V, die
de overige ntot hun misdrijven aanzette Voor.
namelijk hadden ZIJ het op wmkelladen ge-
munt, waarvan ZIJ er den laatsten tijd ver-
scheidene wisten leeg te halen

Zaterdagavond hadden de Jongens zich tIJ-
dens aïweztgheld der bewoners door middel
van mkllmmmg toegang weten te verschaffen
tot het huis van de famil!e De B aan het
Paaschbergerpark, waarbij ZIJ een bedrag van
55 gulden buit maakten In den loop van heden
slaagde de politie er evenwel in het viertal
In te rekenen Een gedeelte van het gestolene
'" erd nog op hen bevonden

InternatIonaal katholiek vredescongres in
Den Haag.

EINDHOVEN, 7 Maart - In de Jaarverga-
derIng van den R K Vredesbond m Nederland,
Zaterdag te EIndhoven gehouden, deelde de
voorzItter, prof dr J B Kor s, mede dat van
19 tim 22 Augustus 111 aanslUltll1g op de Inter-
parlementaIre conferentie te 's Gravenhage een
groot mternatlOnaal kath vredescongres zal
gehouden worden Sprekers mt Nederland,
BelgIe, FrankrIjk en Engeland zullen er het
woord voeren

A.R.V.C. wmt Béchet-beker.
's-GRAVENHAGE, 6 Mrt - Onder oegunstl-

gll1g van het fraaIe weder vond heden het
rugby-tournom plaats om den Béchet-beker
Niet mll1der dan 7 clubs namen aan dit tour
nam deel, nl A AC, A R V C, R C '35, Delft
Pro Patna, G R C en H R C De kamplOenen
van afd Noord, R C '35, werden 111 de eerste
ontmoetmg Uitgeschakeld door de A R V ('
(11-6) In den halven emdstnJd klopte AR
V C met zonder moeIte de rugby ploeg van de
A A C met 8-6, terwijl de natlOnale kam
plOensploeg van Delft met 3-0 won van Den
Haag Voor de fmale kwalificeerden Zich dus
Delft en de A R V C, welke ell1dstIIJd na een
spannend verloop met 3-0 door de !\mster
damsche ploeg gewonne werd Een behoorlIjke
prestatie!

Groote aanvoer gladiolen plantgoed.
(Van onzen correspondent)

BOVENKARSPEL, 3 Mrt - Op de gIster
en heden gehouden plantgoedvellmgen van
gladiolen waren rUim 3000 manden aangevoerd

wanneer het zIJn kolomen terugkreeg, reeds Er bestond ook voor deze vellmgen weer zeer
m den eersten tIJd kunnen rekenen op een Igroote belangstellmg, doch het zeel groote aan
devlezenbesparmg van 200 mlllIoen lijksmark, Ibod deed de prIjzen lets terugloopen
later op een besparmg van 5 a 600 mlllioen
riJksmark, afgeé;len nog van de mogelijkheId
tot het scheppen van een llleuwe aanvullende
productIe-basIs Een open deur, dIe door een
ander weer kan worden dichtgeslagen, baat
het DUltsche volk met De mllllster vestIgde
de aandacht op de stlJgng van den mvoer Uit
de kolomen voor Engeland en FrankrIjk ge-
durende de pel lOde 1913 tot 1935 en betoogde
tegelIJl>er<tIJd opmeuw dat het kolomale ppo
bleem Vaal DUltschland m de eerste plaats
een polItlek probleem 18

Ten slotte stelde spreker vast, da t het te-
genwoordlge ...prestlge van DUitschaldn III de
wereld het met kan verdragen, dat DUitsche
staatsleenmgen m hell; bUItenland een onwaar·

Sterk bezette Zesdaagsche
te Londen.

A."TWERPEN, 5 Maart WOldt het na
de terugkomst van PIJnenburg in het voorste
gelid nu weer PIJnenburg-Wals of blijft voor
den a s zomer het koppel Wals-Boeyen ge-
vormd, terwijl PIJnenburg zich voor ZIJn wed-
strijden zal bedienen van den Amsterdam mer-
Groenewegen en den Tilburger Kremers?
Het IS een felt, dat de mogelijkheid bestaat,

dat de voor den aan het einde dezer maand te
houden zesdaagsche van Brussel de daarvoor
gevormde combinatles Wals=-Gulmbrettère en
Pijnenburg-e-Depauw ten behoeve van een
"meuw" koppel PIJnenburg-Wals zullen Uit-
eenvallen Den zesdaagsche van Par-Ijs, even-
eens in deze maand, rijden Pijnenburg en
Wals in ieder geval te zamen, terwijl d it twee-
tal tevens een sene contracten voor wedstrij-
den op Fransche WIelerbanen voor dezen zo-
mer afsloot De Ossenaar Boeyen maakt noch-
tans een groot deel dezer tournee mee

Verder IS er, dat naast Kilian, Vopel, Kaers,
Ignat, Diot, Buysse, BILIIet, Slaats, Pellenaal s
en P v Kempen ook Wals geengageerd s
voor den in Mel te houden SlX days van Lon-
den Wals start 111 deze race als koppelgenoot
van Plet van Kempen, ofschoon er rekemng
gehouden moet worden met de mogelijkheid,
dat de Union Cychste Inter naiona ls - de we-
r eldw Ielerorganisatto - de schorsing voor den
tiJd van een Jaar welke a a P v Kempen.
Kil ian en Vopel dit jaar door de Amerikaan-
sche wielei orgarnsatte opgelegd IS, zal 0\ er-
nemen Men weet, dat deze due befaamde rIJ
der s zeven Am er ikaanscho zesdaagsehe-con
tr acten onder teekenden - waarvan ZIJ el reeds
twee afwer kten - ter W IJ! die be w uste ntten
niet getolereerd worden door den offlCleel€n
bond in de V S

Over de toestanden In wielet Amenka moet
men voorzrchttg zrjn een oordeel Uit te spr€
ken Dit zou kunnen blijken Uit het felt, dat
v Kempen sernor een br ief richtte aan zrjn
vnend oudwielrenner Blekemolen. waar III hij
ZIch met erg bezorgd toonde over de hem op-
gelegde schorsing, welke hi] tot mets meer
dan "Amenkaansche bluf" betitelde Of Van
Kempen gelijk krijgt in zijn meemng, dat de
C I de UItgesproken straffen met zal "ho-
mologeer en", zal men reeds de volgende week
weten, aangezien het bestuur der C I dan
zijn besüssmg daaromtr ent nemen zal

In geval de schorsing gehandhaafd wordt,
zal te Londen III plaats van P v Kempen de
Jeugdige Br a ba nder Boeyen Wals tot pert
ner dienen

De orkaan die heden zulk een groote schade
heeft aangencht, woedt reeds sinds enkele
dagen, eerst hedenmiddag IS de storm Ietwat
gaan liggen

zou ZIJn geweest, wanneer DUitschland de be-
schlJk:kmg zou hebben over kolomen Volgens
rammgen van deskundigen zou DUItschland,

HET Y IN DUISBURG.
DUISBURG, 6 Maart - De zwemvereem

gmg 1898 hield ter gelegenheId van hear 40
~ar Ig bestaan wedstriJden, waar aan ook de
!l.msterdamsche vel eemgmg Het IJ" deel
naln
Op de 4 maal 50 metel borstcrawl won de

jubileerende vereemglllg In den tIJd van 1 mm
~4,8 sec voor haar stadgenoote A S C Il1 1 mln
~6,8 sec en ,Het Y" III 1 mill 594 sec De
Amsterdammers echter namen revanche op
de borstcrawlestafette 50 10020010050 meter
door als eersten aan te tikken 111 5 mln 31,5
sec Tweede wel d de A S C III 5 mm 32 sec,
derde DUISburg 98 m 5 mm 32,1 sec

In den waterpolowedstnJd bleef het zeven-
tal van Dursburg '98 met 7-3 de meerdere
van "Het Y Reeds bIJ de rust stonden de
Durtschers met 3-1 op de N ederlandsche kam
pIOenen voor Do dames Kellermann, Wall
schlaeger en TeIch van de Eeerste DUisbur
gel' Zwem vel eemgmg ver beterden op de WIS
selslagestafette 100 200 100 eter mpg Jet Duit
sche record met een tijd van 5 mill 468 sec
Het oude I ecord stond met een tiJd van 5 mm
49,4 sec op naam van de CharJottenburger
NIxen.

KINNEGIN DE EENIGE
WINNAAR.

INzee, voor Chr-istiansund, ligt een klem
ciland, Veldholmen, waar ongeveer 3 à 400

menschen wonen, bijna allen arme visschers
De laatste weken konden ZIJ wegens de aan-
houdende star men met ter vischvangst gaan
In den afgeloopen nacht hebben deze menschen
alles verloren wat ZIJ bezaten Tegen twee uur
wer den ZIJ door een donderend geraas gewekt
Het was een vloedgolf, die over hun huizen
streek en alles wat ZlJ op har weg ontmoette,
w egvaagde Nadat het water was weggetrok-
ken waren er nog slechts ruines van de hulzen
over Niet mmder dan 25 booten en opslag-
plaatsen wel den volkomen vermeld, terwijl
een gr oot aantal woonhuizen ernstig werd be-
schadigd met alleen door het water, dat er
doorheen stroomde, doch ook door het slib, dat
het achterhet

Het IS een wonder dat niemand verdronk
Vele bewoners ontwaakten, terwijl de dekens
hunner bedden dool' het water werden mee-
gesleurd Alle vensters en deur en werden in-
gedrukt Op verschillende plaatsen dreven de
ledikanten als kleme bootjes door de slaap-
kamers ZIeken konden slecht met het grootste
levensgevaar gered worden

Booten bootenhuizen netten gereedschap
pen, vaten, alles lS door de vloedgolf meege
sleurd Geen enkele boot IS in de haven ge
bleven Zelfs de eemge verbindtng met het
vasteland, een brug, IS onder water gezet, zoo-
dat men vandaar de bevolking geen hulp kan
verleenen

Inmiddels IS Veldhalmen met de eemge
plaats, die door de vloedgolf IS gcteister dOok
het stadje Bratvar heeft znjn deel gekregen
Hier waren de gevolgen mtrider ernstig doch
ook b ter- gmgen booten netten en gereedschap-
Ven vertoren

Enorme brand.
WAS het ill deze belde plaatsen het water,

dat groote schade aanrichtte, op het eiland
Surnadelsora, dat eveneens voor Chnstansund
ligt, was het 't vuur, dat een catastrophe ver-
oorzaakte Op omstreeks denzelfden tlJd als de
vloedgolf optrok ontstond in een klem gebouw
aan de haven een brand, die zich door den
orkaan met groote snelheid uitbreidde De be-
woners renden In nachtgewaad de huizen Uit,
doch tegenover het vuur stonden ZIJ machte-
loos De vlammen sloegen over van hUIS op
hUIS, van fabnek op fabriek, van pakhuis op
pakhuis Zes winkels, drie bakkerjjan, twee
confectieïabrteken, een rIJwielfabrIek, 22 par-
ticuliere huizen, m totaal meer dan VIjftig ge-
bouwen werden een pram .der vlammen

Hedenavond was de aangerichte schade nog
met geheel te overzien, doch ZIJ loopt in de
millioenen Er IS slechts een huls, dat onbe-
schadigd gebleven IS Brandende stukken hout
werden kilometers ver door de norkaan meege-
voerd Als gevolg van den brand zjjn 35 gezm-
nen dakloos geworden

"Köln" beschadigd.
Hoe verschrikkeüjk de orkaan heeft gewoed

blijkt ook daaruit dat de Duitsche kruiser
"Koln", die zich tijdens den orkaan nabij de
'I'rondhjem fjord bevond, om sleepboothulp
heeft verzocht, daar zIJn machmes schade had-
den geleden De kapitein verzocht bovendien
om assistentte van een Noorsehen loods, In ver-
band met de mcetlljkheden, die het bin
nenvaren van de fjord, waarmzrc hvele klip-
pen bevmden, zouden meebrengen Eemge
sleepbotan znn reeds Uitgevaren om het oor-
logschip hulp te verleenen

Vijf remises in de vijfde
ronde.

(Van onzen bijzonderen Cal respondent)
IJMUIDEN, 7 Maart - Gisteren werd alhier

de vijfde ronde gespeeld van den wedstrljd om
het damkampioenschap van Nedelland De re
sultaten waren

W Rustenbur g remise met P J v Dal telen
B Dukel I erruse met R C Keller
H Kmnegm wint van C J Lachtenberg
A de Graag remise met J H Vos
AKW Damme remise met A LIgthal t
F Raman remise met ë SU) k
In deze ronde was I erruse m een bonte "er

scheldenheld vel tegenwoor digd Er wal en 1e
mises, waarrn nauwelijks een waardav el schil
tusschen de stellingen viel a te mesken maar
ook die al zeer onverwacht kwamen, tel \\ Ijl
men met anders dan een beslissing kon ver
moeden

Tot de laatste groeu behoorde de pal tlJ tus
schen LIgthart en Damme, die door den
Umuldenaar vreedzaam met 34--29 'werd ge
opend, doch in het middenspel door beider
str even naar ver w ikkelingen 0111egelmatlg
werd Nadat Damme met zwart op veld 27 "as
gedrongen, stootte LIgthart een stuk door naar
15, waardoor de VIjandelijke linkerv leugel
werd vastgehouden Alle facto! en v OOI een
antrekkelijke par tlJ \\ aren nu aanw ezrg belden
hadden een zwakte in hun stelling, doch door
ander e eigenschappen van de positie vonden
ZIJ hiervoor oompensatie In het tweede UUl
bleek, dat de stellmg voor Damme de meeste
risico meebr acht DIt gedeelte werd door Ligt-
hart zeer sterk gespeeld, 111 een ver ogedpron
gen stand, waarm Damme zelfs tot veld 32
kwam, moest deze bIJ een plotseling opduiken
de bedreiging een stuk verllezen Damme of
ferde op de beste wijze en ki eeg voor dit stuk
verlies een aanval, die LIgthart in moeihjkhe-
den bracht Na een tw eede offer kon Damme
doorbreken HIJ stond toen III het voordeel,
doch LIgthart kon ten slotte de dam voor drie
stukken afnemen, zoodat het toch a een un-
tenverdeelmg uitliep

"DS. NIEMÖLLER DEED NIETS
ONEERVOLS."

Gebeden voor hem gezegd In

stampvolle kerk te
Dahlem.

BERLIJN, 6 Maart - In de tot de laatste
plaats bezette kerk te Dahlem heeft ds Muel-
ler gebeden gezegd voor ds NwmoelLer en der
lUg andere predikanten van de bellJdende kerk,
Idle len de geva!lJgems zIJn opgesloten De pre-
'dikant koos tot tekst "Vader, mUIen het mo-
gelIJk IS, laat deIZen drmkbeker'van mIl voor-
Ibl]güan, doch met gellJk Ik wIl, maar gelIjk
,GIJ wllt"

Ds Mueller WIjdde nog eemge woorden aan
Ihet Nlemoeller proces en zeIde, d.at de recht
Ibank mets heeft kunnen vaststellen, wat voor
INlemoeller oneervol was Evenmm heeft de
rechtbank kunnen aantoonen, dat zIJn actlvl-
tett tegen het DUllsche volk gencht was Daar
om IS het des te verwonderllJker, aldus de
predIkant, dat de geheIme staatspolltle hem
gearresteerd heeft en naar een concentratLe-
Ikamp overbrachlt

"De kerk IS met m de gelegenheId zlClh te-
gen polltleke aanvallen te verdedigen Slechts
/fest haar de taak te bidden Maar ZIJ, die
nn het geloof staande blijven, zullen gesterkt
,worden' - (Ulllted Press)

STIJGEND DOODENTAL~IN
ZUID-CALIFORNIË.

I.JOS AlSGEI)ES, 6 Maal t. - Het aantal
slachtoffels van de overstroommgen lil ZUId.
Cahforme bedraagt 159 doodcn, 74 personen
"orden vellnist. - (Havas.)

1

PUNCEC WINT VAN HECHT.
MONTE CARLO, 6 Maar t - TIjdens de

voor tgezette wedstrijden van het internaüo
naal tennistournooi te Monte Carlo won mej
J edrzekowska (Polen) den eindstrtjd van het
damesenkelspel van de Engelsche speelster
unej SCrIven met 6--4, 6--3 In de halve eind
strijden van het heerenenkelspel won de
F'ranachman Boussus met 7-5 6-û, 6-2 van
ZIJn landgenoot Bole lli tel WIJl de Jo.egosla VI
sche DaVISCUp speler Puncec den Cech Hecht
met 6-4, 6-2 6-3 versloeg
Het Fransche paar mevr Mathieu en m evr

1!30egner won den Beaumont beker door een
6-4, 6-0 overwmnmg op de Engelsche dames
maj York en mej Nuthall

IN DE LA...-\TSTE I\flNUUT.
Hellas-Ekca 4-3. - Aan,ankelIJk gmg de strijd

gelIjk op, al waren de aan' allen "an Ekca "at ge
vaarlIJker dan dIe van Hellas I\a 20 mmuten gaf J
\VIlIemsen den bezoekers de leldmg (0-1) tel \\IJI
enkele mmuten late! KIeken den voorsprong ver
grootte (0-2) Dne mmuten 'oor de rust \ erklem
de me] Lammels den achtelstand (1-2)

1\ a de hel vattlllg k" am Hellas opzetten MeJ Fe
ben\ ee maake dan ook gehJk (2-2) HermeI s gaf
den A..lnhenlnlers 13 nl11111ten na de rust OpnleU\\ de
leldmg (2-3) doch 4 mmuten later" as het \\eel
gehJk clank ZIJ H Peters (3-3) H.et gelukte meJ
Reudennk ten slotte Hl, de laatste mmuten het \\ m
nende doelpunt voor Hellas te SCQIen (4-3

WEINIG TEGENSTAND.
Rood Zwalt-WOldt K,uek 0-8. - Een met

verschIllende reserves spelend Rood Zwart heeft een
groote nedellaag geleden tegen Wordt KWIek, dat
DIJkstIa voor M v d Zee m de geleden had Voor
de lust WIst Wordt KWIek, hoewel het legIo kansen
kreeg, door Koopmans, J v d Zee en DlJkstra drIe
maal te scoren (0-3)

In de t\\ eede helft speelde ongeoefendheId Rood
Zwart pal ten De Fnezen hadden betrekkelIjk \\ el
lllg moeIte om door DIJkstra Pophema (2), meJ v
Dam en J v d Zee den stand tot 0-8 op te voel en

'fWEE STRAFWORPEN GEMIST.
VItesse--Spalta 0-5. _ VItesse had vIer ll1\al

Iers Sparta was volledIg De rust k,' am met een
1-0 Vaal sprong voor Sparta, dat na een kwal tIer
door Deelstra succes had Er wel d ovengens nogal
forsch gespeeld

Na de hervattmg scoorde Sparta door een ver
schot van Deelstra SpOedIg opmeuw (0-2) Op
regelmatIge wIjze WISt Sparta daarna door L Bos,
meVI Kemkers en Hecker nog drIemaal den korf
te vmden, zoodat het met 5-0 won Vltesse mIste
111 deze ontmoetmg twee strafworpen

VLIEGONGELUK IN ECU A.DOR.
Vier personen gedood.

QUITO, 6 Maart - In de omge\ mg van Gua
randa m Ecuador IS een verkeer S\ llegtUlg \ an
DUitsch fabllkaat neergestort De Dultsche
piloot Hammer geheeten, een Ecuadol ees
kapItem Marco Agullre en twee mecamCiens
zrJn om het leven gekomen - (Havas)
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No.4. DE BUFFALO.AVONTUREN
VAN MIKE EN PAT. I,,'PRA/RI'E-O'PTIMISM'£" of "Achter de wolken schijnt de zon!"

Wie zich verroert, is een kind
Eindelijk hebben we jullie te

(Ingezonden Mededeeling)

"Adio, Signores! Ik hoop, dat U zich niet al
te zeer verveelt! Veel aanspraak zult U hier
niet hebben!"

"Pat! Boffen we even! Ze vergaten ons pakje
Buffalo !"
Buffalo troost in de ergste situaties!

BU
DE .fe,t:eM AMERIKAANSCHE SIGARET!

Buffalo Yellow - American Extra Mild
Buffalo Red - American Standard
Buffalo Blue - American MUd

Officieren en soldaten IIIDe kwaal
Oss.van

Slap gezag Van de plaat-
selijke overheid, getolereerd
door Den Haag.

WIE regeeren wil moet er niet voor terug-
schrikken met krachtige ha'nd in te

grijpen, gedachtig aan het Bijbelsche woord,
dat een goede vader zijn kinderen de roede
niet spaart.

Elke samenleving kent rotte plekken, doch
zij worden eerst gevaarlijk als men haar niet
uitsnijdt. Dan is er alle reden voor critiek op
een overheid, die dit verzuimt.

Wij schrijven deze woorden met het oog
op Oss. De landsvaderlijke zorg, die deze plaats
zoozeer noodig heeft, bestond tot dusver alleen
in het schrappen van de laatste S uit haar
naam. Indien de regeering meent, dat zij haar
bemoeiingen met Oss hiertoe kan beperken,
hangt zij een verkeerde meening aan. Hoe
langer men wacht in het Brabantsche plaatsje
in te gr'ljpen, des te pijnlijker zullen de maat-
regelen zijn waartoe men eens zijn toevlucht
zal moeten nemen.
Men heeft steeds een slappe politiek ten op-

zichte van Oss gevoerd en wij hebben voor de
gevolgen daarvan gewaarschuwd. Oss is een
zieke plaats, die genezing behoeft. Met de
groote en verdienstelijke schoonmaak, door
de marachaussee gehouden, was men er niet.
Oss moest leiding hebben en de beste man was
daar ternauwernood goed genoeg voor. In stede
daarom op dezen post een burgemeester te
zetten, zich bewust van den ernst zijner taak,
heeft men, gehoor gevende aan politieke in-
blazingen, er iemand neergezet, die niet eens
weet waarom het eigenlijk gaat.
In hetzelfde jaar, toen een aantalOssenaren

tot tientallen jaren gevangenisstraf is veroor-
deeld, achtte de burgemeester de Ossche mis-
dadigheid nog een "verzinsel van de pers", Hij
begreep niet, dat de pers deze aangelegenheid
moest aansnijden, omdat hij zelf in verzuim
was. Deze ietwat luchthartige opvatting van
een hoofd der politie heeft den burgemeester
geenszins geschaad. De heer Ploegmakers is
een politieke figuur en hij schijnt als zoodanig
veilig gesteld te zijn. Hij is er op bedacht om
- natuurlijk langs legalen weg - het volle
profijt voor zichzelf te halen, doch wie in Oss
leiding wil geven moet een dosis idealisme
!hebben, moet een man zijn en niet een of
ander profiteerend en politiseerend personage.
Van zulke figuren gaat niets uit.
Het is onaangenaam lang bij hen stil te

staan, maar men moet dat doen, omdat ook
hun werkingssfeer alle kenmerken van slap-
heid vertoont. Men noemt hun zwakte goedig-
heid en ziet niet. dat zij het kwaad bevorderen
in stede van het tegen te gaan.

. LONDEN, 5 Maart. (Eigen tel.)
- Aan de "Sunday Times" wordt uit
Sydney gemeld, dat de Australische
minister-president, Lyons, heeft me-
degedeeld, dat, indien Prinses Juli-
ana en Prins Bernhard hun voorge-
nomen bezoek aan Nederlandsch-
Indië brengen, Hun een uitnoodiging
zal worden gedaan om ook Australië
te bezoeken.
Uit Nederland heeft men - aldus

het blad - bericht ontvangen, dat
de uitnoodtging gaarne zal worden

VOOR enkele maanden hebben wij een aan-
tal misstanden opgesomd, waarbij de bur-

gerlijke overheid in Oss niet vrijuit gaat.
Het heeft niet geholpen. In Den Haag schijnt
men niet te beseffen, dat het in Oss mls moet
gaan. Dezer dagen zijn gruwelijke misstanden
aan het licht gekomen bij een der groote in-
dustrieën ter plaatse. Een aantal minderjari-
gen is daarvan het slachtoffer geworden. Wij
vermoedden reeds een half jaar geleden, dat
deze toestand bestond, doch het hoofd van de
politie wist ook ditmaal blijkbaar van niets.
Ook nu weer was het de marechaussee, die
moest ingr\jpen. Men mag wel eens weer een
woord van lof spreken over den ijver en het
groote vakma nscha p van deze politiebeambten.
Dit zijn de zuiverende elementen in Oss, deze
beambten, die dag en nacht in de weer zijn,
die strijden tegen het gepeupel, hoog en laag.
en bovendien nog latente tegenwerking onder-
vinden van het burgerlijk gezag. Het is een
droeve toestand, dat. wie de marechaussae.
kazerne te Oss binnengaat, soms bespied wordt
door de plaatselijke politie. die de taatste jaren
niet veel meer heeft ger:laan dan het plegen
van verzuimen, Niets is er door de hurgerlijke
overheid opgeknapt. Wij willen niet zeggen.
dat het kwade trouw is. maar het is een vol-
komen gemis aan flinkheid en een niet capa-
bel zijn om te regeeren.

Wie in Oss kwaad doet of kwaad laat voort-
beslaan handelt dubbel verkeerd. Meer dan el-
ders naeft .hiel' de overheid een groote ver- Jonue man, die waarschijnlijk
antwoordehjkheid voor het jonge geslacht.o.
Meer jan elders is hier voor de overheid de I lust tot sensatre handelde,
plicht weggelegd. te zorgen, dat de bevolking de dader.
niet weer in massa op het verkeerde pad gaat
en juist hier doet de overheid niets, ja tole-
reert zi.i allerlei verkeerdheden.

aangenomen.
Er zaJ getracht worden het mogelijk te

maken, dat het bezoek zal samenvallen met het
einde van de viering tel' herdenking van het
feit. dat ongeveer 150 jaar geleden de eerste
kolonisten in Australië voet aan wal zetten,
aangezien de extra.festiviteiten, die zouden wor-
den gearrangeerd ter begroeting van de Ko-
ninldijke Nederlandsche gasten, een prachtig
slot zouden vormen van de herdenkingsfeesten.
De Nederlandsche kolonie in Australië is voor-
nemens om op ongekend groote schaal feeste-
lijkheden te organlseeren,

MYSTERIEUZE GEVALLEN
OPGEHELDERD.

uit

(Van onzen correspondent).
DORDRECHT. 5 Maart. - Gedurende de

laatste maanden ontstond herhaaldelijk brand
in het kantoorgebouw van de Brandverzeke-
ring Maatschappij .,Rolland van 1859" aan de
W\jnstraat te Dordrecht. Gelukkig kon telkens
het vuur door tijdige ontdekking spoedig wor-
den bestreden, zoodat erger voorkomen werd.
Bij de door de politie ingestelde onderzee

kingen bleek duidelijk, dat hier van opzette-
lijke brandsätchtmg sprake was en dat de
dader zeer waarscnunlijk onder het kantoor-
personeel, bestaande uit tachtig ernplové's, ge-
zocht moest worden.
Gistermorgen kreeg de polrtie bet-icht, dat er

wederom brand was ontstaan in het g!'bollw.

Met groote voortvnrendhetd wetd olllllilj.If'lIljl\
weer een grondig onderzoek Ingesteld. met het
resultaat, dat ernstige "et'dt'lIkilll!: viel op
den t8 ..jarigen daar werkzaam z~il1den-kantoor-
bediende S. V. uit Dordrecht. De jongeman

Wij weten, dat de andere overheid, de kerke-
lijke. in Oss veel invloed heeft en het is ons
bekend, dat de paters-carmelieten een zegenrijk
werk verrichten. Dit werk verdient allen steun
en evenmin als de marechaussee, mag men
dezen paters een woord van lof onthouden.
Evenwel. beidt: opbouwende krachten kunnen
niet veel doen, indien er niet een sterk plaatse-
lijk gL,zag is, dat leiding weet te geven aan
hel opgroeien. geslacht. Dit ontbreekt en zoo-
lang zal het in Oss verkeerd blijven gaan in
steed::; 6terl(ere mate.

Wij hoopten eens, dat de naam Oss geleide-
lijk ul: onze h.olommen zou verdwünen, Thans
vreezen wij ecl1ter het tegendeel, tenzij Den
Haag ingrijpt.

Groote treindiefstal
in België.

TWEE ENVELOPPEN MET
DIAMANTEN VERMIST.

BRUSSEL, 5 Maart (Eigen tel.)
In den trein Brussel-Oostende zijn
twee enveloppen met diamanten,
ter waarde van ruim 820.000 francs,
ontvreemd. De heel' Rafaël Elbaun
had zich met deze partij diamanten
van Antwerpen naar Oosténde op
weg begeven. Bij zijn aankomst te
Oostende ontdekte hij, dat het pak,
dat hij nog had toen hij te Brussel
in een tweede klasse. wagon naar
Oostende overstapte, verdwenen was.

• de Spiegeltje, spiegeltje aan den
wand,

W ie is de mooiste in 't gan-
sche lando

Bezoekvan
Engelsch
Koningspaar

lalld.

Voortaan ztü de spiegel, wanneer deze
uniform wordt ingevoerd, antwoord
geven op de vraag zit mijn das recht t

a~s de soldaat de stad ingaat.

aan ons

(Ingezonden Meäeäeetimç ),

e Vetwormpjes
huidonzuiverheden en puistjes

, ROL doet ze verdwijnen I
Gebruikt bij gelaatsverzorging witte Purol,
Doos 30 en 60 ct, Bij Apothekers en Drogisten.
•• I • _
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trouwen te Turijn.
ROME, 5 Maart. - Uit zeer goede

bron wordt vernomen, dat Stokow-
sky in een telefoongesprek, dat hij
Vrijdagavond met Philadelphia voer-
de, heeft verteld, dat hij op 15, 16
of 17 Maart te Turijn met Greta
Garbo in het huwelijk treedt.

(United Press.)

werd naar het politiebureau overgebracht en
daar aan een scherp verhoor onderworpen. Hij
gaf t.en slotte toe zich niet alleen nu maar ook
vele malen te voren aan brandstichting in het
gebouw te hebben sc~¥ldig gemaakt. Hij zal
ter beschikking van de lustitie worden gesteld.

Wat de drijfveer van den dader is geweest,
is niet bekend. Vermoedelijk echter zijn de
feiten gepleegd om sensatie te verwekken.
Eveneens is gebleken, dat hij zich begin .Ianu-
ari heeft schuldig gemaakt aan een poging tot
brandstichting in een timmermanswerkplaats
aan de Groote Kerkbuurt te Dordrecht.

•tueuwe
uniformen.
Benijde proefdragers.

(Van onien correspondent.)
's-GRAVENHAGE, 5 Maart. - "Is uw tenue

in orde?" Dit opschrift prijkt boven een groo-
ten spiegel bij den uitgang van het kamp
\Vaalsdorp, waar de regimenten Grenadiers en
Jagers gelegerd zijn. Voor de soldaten de def-
tige Residentie intrekken om hun vrije uren
te passeeren, kunnen zij nQg even een laat-
sten blik op hun tenue slaan. Een slordig zit-
tende uniform past niet bij het Haagje.

Dezen Zaterdagmiddag zien wij honderden
militairen voorbij den historischen spiegel
marcheeren. Eén is er, die met bijzondere
zorg nog even toilet maakt. Geen wonder,
het is de drager van de nieuwste proefuni-
form, uitgerust met een veldjas met liggen.
den kraag met roode kraagpunten en een
donkergrijs shirt met donkergrijze das.
De soldaat moet ook zien of.... zijn das

goed zit. \

De eerste militair in het Nederlandsche le-
ger, die, ingevolge de proefnemingen van het
departement van Defensie met nieuwe solda-
tenkleeding, met een das getooid wordt, mag
zich, voor hij zich aan het kruisvuur van blik-' *
ken waagt, die straks in de Hofstad door de
schoonen op hem geworpen zullen worden, wel
terdege zorgen, dat hij er in de puntjes uitziet.
Misschiell talmt hij wat te lang voor dezen be-
faamden 'spiegel, althans een officier die hem
voorbij rijdt, roept hem waarschuwend toe:
"Niet coquet worden, hoor!"
Tusschen een troep oefenende grenadiers

zien Wij een drietal soldaten in hun nieuwe
1akje. ""~rstond vallen zij op met hun roode
kraagpunten en goed zittende tunieken. Het
is alsof men enkele roodborstjes ontdekt tus-
schen een troep grauw uitziende musschen,
Ook de officier, die in zijn nieuwe uniform

bij den troep staat trekt dadelijk de aandacht
tusschen de andere superieuren. Hij is een-
voudig "smart".
Het Nederlandsche volk heeft zich nooit veel

gelegen laten liggen aan uniformen. Dit zal
wel één van de redenen zijn, dat ons leger zich
nooit in die populariteit heeft verheugd als de
weel"macht in omringende landen ten deel
valt .
Maar met. de nieuwe officiers- en soldaten-

kleeding zal dat stellig anders worden.

Drie modellen.
Men zal een keus moeten doen uit drieërlei

modellen, waarmede thans op Waalsdorp een
zestal soldaten en twee officieren zijn uitge-
rust.
Het eerste model, dat wij zagen, was een tu-

niek als de tegenwoordige, maar met lagen,
iets opstaanden, omliggenden kraag en roods
kraagPUnten met distinctief, en verder opge-
naaide zakken.
Dezelfde tuniek heeft men ook bij het twee-

de rnodol, maar deze tuniek heeft een midden-
rugnaad met split in den rug en twee stolp-
plooien om den militair vrijer in zijn bewegin-
gen te maken. Dit heeft grodt voordeel bij
oefe!1lngen waarbij de armen moeten worden
uitgeslagen. Thans bezorgt dit den soldaat
wel eens moeilijke oogenblikken.
Voorts is er een model met revers welks

kunnen worden toegeknoopt. Dit model heeft
geen stolpplooien in den rug. Onder de jas
wordt een shirt gedragen door officieren en
soldaten, die veel zonder jas moeten arbeiden,
of anders 'een kort shirt onder de tuniek. De
officieren dragen een das, maar ook een twee-
tal soldaten heeft men, als proef. een das laten
dragen. Omdat de biezen vervallen, kunnen
alle groote wapens en dienstvakken een eigen
wapellkleur krijgen.
Het rijbroekmodel bij deze veldjassen ver-

hoogt niet minder het keurige en elegante van
de uniform. Wanneer deze kleedingstukken
slagen en de keuze wordt bepaald, dan zalons
leger er als herboren komen uit te zien. Dan
zal het ook voor de mindere militairen weer
een genoegen en trots zijn's konings wapen-
rok te mogen dragen. Het achttal bevoorrech-
ten, die reeds nu de nieuwe uniform dragen,
mag- zich in de groote belangstelling, niet
alleen van de militairen, maar ook van de bur-
gerij verheugen. Om van de Haagscha schoo-
nen maar te zwijgen.. ,
Maar ieder, die de nieuwe uniformen heeft

gezien, i : er van overtuigd dat ons leger in
deze kleedij een manhaften en modernen in-
druk zal maken.

LIJK VAN VERMISTE GEVONDEN.
(Van onzen correspondent.)

MEPPEL, 6 Maart. Gisterochtend om-
streeks tien uur heeft de rijksveldwachter
Pet.ter uit Zwartsluis in het Meppelerdiep tus-
schen Meppel en Zwartsluis het lijk van een
man aangetroffen. Het was in verregaanden
staat van ontbinding. De politie te Meppel
werd op de hoogte gesteld. Enkele agenten uit
Meppel begaven zich naar Zwartsluis en her-
kenden het stoffelijk overschot als dat van den
ongeveer zeventigjarigen Rheingolds, gepen-
sionneerd Oostindisch militair, kostganger van
een volkslogement te Meppel, die sedert 27
Januari spoorloos verdwenen was.
Daar op het lijk enkele verwondingen wer-

den aangetroffen, werd de [ustitie te Assen
gewaarschuwd. Het stoffelijk overschot is naar
het lijkenhuis te Meppel vervoerd. In den loop
van den middag arriveerde het parket met dr.
Mierernet uit Groningen, die de sectie ver-
rich tte. Het resultaat hiervan is nog niet be-
leend.

LONDEN, 5 Maart. - Naar wij ver-

nemen zal waarschijnlijk nog dit jan

Nederland de eer te beurt vallen van

een officieel bezoek van het Engelsche

koningspaar.
Het zou in het voornemen van Koning

George en Koningin Elizabeth liggen
het bezoek aan ons Hof te brengen in
het aanstaande najaar. Naar verder
verluidt zou H.M. de Koningin de En-
gelsche vorstelijke gasten ontvangen
ten Koninklijken Paleize te Amster-
dam, alwaar zij tevens zouden logee-
ren.

* De geheele in- en uitwendige restauratie van
het Koninklijk Paleis moet, met het oog op
het a.s. veertigjarig regeeringsjubileum van
Koningin Wilhelmina, tegen September a.s, ge-

reed zijn.

aan
Twee Nederlanders

ORGANISATIE DIE VAN
AMSTERDAM UIT
GELEID WERD?

KALDENKIRCHEN. 5 Maart. - Na langdu-
rige nasporingen zijn Duitsche douanebeambten
een belangrijke deviezensmokkelarij naar Ne-
derland op het spoor gekomen. Van de inter-
nationale smokkelorganisatie, welke haar ver-
takkingen heeft te Berlijn, Amsterdam-en Dus-
seldorp en in de Limburgsch-Duitsche grens.
streek opereerde, zijn reeds verschillende per-
sonen gearresteerd en in de strafgevangenis te
Dusseldorp opgesloten. Tot dusver zouden
reeds ongeveer tien arrestatles zijn verricht.
Onder de gearresteerden bevinden zich 0.111.

de 30-jarige taxi-chauffeur P. N_ en de 35-ja-
rige M. J., chauffeur bij een internationaal
expeditiebedrijf, beiden uit Venlo. De Venlo-
naren worden verdacht relaties met de smok-
kelaars te hebben onderhouden.
Het onderzoek, dat door inspecteurs van de

douane uit Dusseldorp wordt geleid, is nog
in vollen gang. Het moet den douanebeambten
reeds langen tijd bekend zijn geweest, dat ver-
schillende families, die in Dui tschland woon-
achtig zijn, pogingen in het werk stelden rset
haar geld naar Nederland te vluchten. Daar-
om werden de gangen van de personen, op
wie verdenki ng' rustte. op voorzichtige wijze
nagegaan.
Het is voor deze mensenen echter niet mo-

gelijl;; ongehinderd de grens te overschrijden.
Ten einde kapitaalvlucht tegen te gaan, zijn
nl. hun passen ingetrokken. zoodat zij het land
niet kunnen verlaten. Vraagt een hunner een
paspoort om naar elders te verhuizen, dan wordt
hem, naar ons werd medegedeeld, deze vergun-
ning slechts verleend onder voorwaarde, dat
een gedeelte van zijn vermogen aan den Duit-
schen staat vervalt.
De meeste emigranten zien echter op tegen

deze gedwongen aderlating en sommigen blij-
ken nu te hebben getracht op clandestiene
wijze hun geld over de grens te smokkelen
en zelf over de grens te komen. Een dergelijke
vlucht Ts uitgesloten zonder hulp van buiten.
Uit vrees verraden te worden, hebben de emi-
granten hun plannen niet aan hun eigen land-
genooten toevertrouwd. doch helpers gezocht
onder de chauffeurs van betrouwbare taxi- en
expeditiebedrijven in de Llmburgsche grens-
streek, die dagelijks de grens overschrijden en
nagenoeg niet worden gecontroleerd, omdat zij
het volle vertrouwen der aan de grens gesta-
tionneerde douanebeambten genieten.
Gebleken moet zijn, dat deze organisatie van

Amsterdam uit wordt geleid. Regelmatig be-
zoeken de handlangers van de centrale leiding
de Limburgsche grensstreek om er zich op de
hoogte te stellen. welke chauffeurs voor de uit-
voering der plannen om in Duitschland woon-
achtige lotgenooten met hun kapitaalover de
grens te brengen, in aanmerking komen.
Onder valsche voorwendsels zijn deze hand-

langers er meermalen in geslaagd, voor een, in
verhouding tot het groote r-isico luttel bedrag.
een chauffeur voor hun plannen te winnen.

Deviezensmokkel in Limburg
het licht gebracht.

onder arrestanten.

* *1 P \De nteuwe uniformen worden bij een \

rillse ij ~ aar l......_lU_c_l;l_t_a[_\\_.e_'e_r._O:_~!_~_~_i~_~_p_~_~e_~_d3;lX_._'_d_()...."'_ln_W_ti_·g......"l

uitgenoodigd
naar Australië

Verscheidene pogingen I Stokowsky en
tot brandstichting 'c b el

te Dordrecht. al- 0

Uiteraard geschiedden dergelijke transacties
buiten medeweten van den patroon van den
chauffeur. die grootendeels van het transport
of de expeditie op Duitschland moet leven en
het vertrouwen, dat hij bij de Duitsche beamb-
ten geniet, voor enkele honderden marken niet
wil verliezen.
De chauffeur, die op de voorstellen van den

handlanger ingaat, stelt zich aan een gevaar-
lijk werk bloot, Hij moet het geld, dat de Duit-
scher wil uitvoeren, onder zijn berusting ne-
men en over de grens brengen. De eigenaar van
hèt geld, rijdt als passagier met denzelfden
auto mee, doch blijft buiten schot, omdat hij
geen geld hij zich heeft. Aangezien hij geen
paspoort heeft om de grens te overschrijden,
stapt hij in de nabijheid van het Duitsene
grenskantoor uit den auto om langs een om-
weg, den douanepost vermijdende. de Lim-
burgsche grens te bereiken en te overschrij-
den. Intusschen rijdt de chauffeur, die slechts
bij uitzondering wordt gecontroleerd, met zijn
wagen en het geld op normale wijze over de
grens. Op Limburgsen grondgebied wacht hij
zijn passagier op, om hem hierna verder naar
de plaats van bestemming te vervoeren.
Zoo -heeft enkele dagen geleden ook een

handlanger den chauffeur P. N. uit Venlo beet-
genomen. Den chauffeur was voorgespiegeld,
dat een Duitseher uit Dusseldorp, die per trein
te Kaldenkirchen zou arriveel'en en een be-
drag van 500 Mark bij zich had, doch geen pas-
poort bezat, gaarne een ziekenbezoek aan Venlo
zou at1eggen. Om dezen Duitseher met het geld
over de grens te brengen, zou de chauffeer
100 Mark belooning ontvangen.

N. ging op het voorstel in, doch toen hij
in een café den Duitseher opwachtte, gre-
pen de oeambten. die den geldsmokkelaar
hadden gevolgd, iu. Toen bleek, dat de Duit-
scher in bet geheel niet van plan was een
zieke te bezoeken en ook geen 500, doch
100.000 Mark, welk geld bij door den arge-
100zel1 chauffeur over de grens wildJ laten
brengen, bij zich droeg. De smokkelaar en
ook de taxi-chauffeur werden onmiddellijk
gearresteerd, Het geld en de auto werden in
beslag genomen.
De eigenaar uit Venlo, die van de afspraak

met zijn chauffeur geheelonkundig was. heeft
den auto gisteren teruggekregen. Ook de expe-
ditiefirma uit Venlo, wier chauffeur M. H.
werd gearresteerd, heeft de vrachtauto terug-
gekregen, .oen bleek, dat de firma niets met
de smokkelarij uitstaande had. Beide chauf-
feurs bevinden zich echter met de overige ge-
arresteerde Duitsehers nog in arrest.

SEDERT DINSDAG VERMIST.
OUD GASTEL, 6 Maart, Reeds sedert

Dinsdag wordt te Oud Gastel de 42-jarige steen-
fabrieksarbeider J. Broos vermist. wonende
aan de Stoof te Oud Gaste!. De man was des
morgens naar de fabriek gegaan. waar hij den
geheelen dag heeft gewerkt. Na afloop van
zijn dagtaak is hij weer terug op weg gegaan
naar zijn woning, waar hij echter niet is aan-
gekomen.
Naar aanleiding dezer vermissing zijn aller-

lei geruchten opgedoken, waarvoor echter geen
grond aanwezig is. De marechaussee uit Ouden-
bosch zet het onderzoek voort,
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TEGEN CONCURRENTIE
VAN HOLLANDSCHE

GROENTEN.

Een nationaal afzetbureau voor
land- en tuinbouw-

producten.
(Van onzen corr espondent)

BRUSSEL, 5 Maart - De Belgische fr-uit
en groentenhandelaar-s, die zich thans ten zeer
Me beklagen over de concurrentIe van Neder
landsche zijde drongen, zooaLs reeds kort ge
leden gemeld, bIJ de regeering op maatregelen
aan om 10 deze moerlijke situatte te voor
zien

De mmtster van Arbeid en Sociale Zaken,
Delattre, en de mintster van Eèonom isohs Za
ken, Desmet, hebben nu een deputatie ont-
vangen van Belgische Importeurs van fruit,
groenten en aardappelen en van vertegen
woordigers der chrtstelljke en sociahstische
centrale van a rne ider-s werkzaam m de le
vensmlddelen industr le

Tijdens de conferentIe, waaraan ook hooge
amotena ren deelnamen werd door de verte
genwoordigers van werkgevers en werknemers
de benarde situatie uIteengezet, waarrn de
handel 10 fruit en groenten als g e vol g
van de Nederlandsche concur
ren tie verkeert

Senator Renard wees op het felt, dat de
:IS ederlandsche concurrenten, die houders zijn
van het monopolie der vergunmngen met on
derworpen zijn aan de Belgisene reglementee
rrng van den arbeidsduur en geen omzetbe
lastmg behoeven te betalen

Wat zijn departement betreft heeft rruruster
Desmet beloofd dit vraagstuk dr-ingend te zul
len onderzoeken In den geest van een nau
wer e samenwerkmg tusschen den contmgen
teeringsdienet en de belanghebbende groepen
Van zijn kant heeft mtnister Delattre de verz
zeker mg gegeven dat hI] rekenmg zal houden
met de voorstellen van de partta ire commis
sre

Wat aangaat de eventueele verandermgen,
wejke aangebracht dienen te worden in de
voorschr-iften, wellke den arbeideduur In be
doelde ondernemmgen regelen, hebben de
mtrnsters twee ambtenaren (handelspohtJe en
arbe ldsinspectie) aangewezen om onrniddel
lijk een grondig onderzoek In te stellen In

bepaalde streken van hel land n 1 te LUIk
w aar een zeer helangrljke markt bestaat

De mimster van Landbouw heeft verder bIJ
den Senaat een wetsontwerp ingediend tot op
r-ichting van een na tienaal afzenbur ea u voor
land en tuinbouwproducten Dit nieuwe
ltchaa m , dat In de plaats komt van de vereem
gmg zonder winetbejag voor de uttbrelding
van de afzetgebieden voor land en tuinbouw
producten welike sedert 1935 bestaat heeft
tot taak het rrunisterre van Landibouw bij te
staan m zijn pogmgen het afze tg eb ied zoo weI
1D binnen en buitenland te verruimen

In de Memorie van Toehcnung wordt de
noodzakelijkhetd van een dergellJk zelfstandig
lIchaam aangetoond dat geenscins de be
voegdheden van het depast ern ent overneemt
want dit zal Zich verder bez lgmouden met de
reglementeermg en onderhandelmgen met het
buitenland en toezicht houden op de uitvee
rmg del getroffen maatregelen

ZANDVOORT OEFENT MET
WIPPERTOESTEL.

Jongetje lIep knikker na
(Van onzen correspondent)

APELDOORN, 7 Maart - Zondagmorgen
omstreeks 9 uur IS alhier het Jongste zoontje
van de familIe H J Meyer aan den Zwolsche
weg 396 de zesjarIge Jople, voor de ouderlIjke
'0' onmg spelender WIJS onder een passeerenden
auto afkomstIg UIt Gromngen, geraakt en ge
dood De Jongen \\ as met zIJn twee broertjes
aan het kmkkeren en hep een wegrollenden
kmkker na zonder op het verkeer te letten
Ontzet zagen de belde Jongens, hoe Jople een
eIndweegs dOOI den auto werd meegseleurd en
bloedend bleef lIggen De levensgeesten bleken
reeds dadellJk geweken te ZIJn

Den automobIlist trof gee nschuld De mare
chaussee vond geen termen aanwezIg den auto
in beslag te nemen.

LAATSTE NIEUWS.
(Gedeettenjk gecorrigeerd)

deVloedgolf aan
Noorsche kust,

REDE VAN FUNI(.---
(Vervolg van pag 1)

Ik vesttg el hier lIadIUkkeh)l. de aandacht
op, zoo verklaarde de m intster-, dat de na-
tionaal-soctaltsttsohs econonllsche pohtIek
het grootste belang hecht aan een toenemIng
van onzen bUltenlandschen handel en de ver-
beter-ing van onze handels_ en betallllgsba_
lans tot andere staten.

Hiermede wenschte spreker Zich gezIen de
aanwezlgheld van tal van buitenlandscbe fi-
guren op economisch gebIed in het bIjZonder
bezig te houden BUltenlandsche publICIsten
hebben in den laatsten tijd hun overtulgmg
met onder stoelen of banken gestoken zoo
zeide hIJ, dat de Duitsch e economische metho
den de beste ZIJn, dat de DUJtsche economIe
op het oogenbhk volkomen gezond en erts s
proof IS Dit heeft men bereikt dank ZIJ het
prmcrps dat de economie langs polItIeken weg
geleld moet worden en dat het polItieke pres
tiga aan het economische voorafgaan moet
Daar Duttschla nd met beschikte over goud
noch over de vlezen, stond men voor de nood
zakelijkheid een nieuwe basis te SCheppen
voor de volkswelvaart De mate waarIn dit
ber-eikt IS komt tot uiting in de- productn, De
wereld behoort evenals de Fransche rnmis
ter Daladier dit reeds gedaan heeft oVer de
beteekems van deze economische belIJdems
na te denken

De pesttie op de Internationa la wereld en
credletmarMen, aldus de minister, toont aan
dat het economtscnn leven aldaar doc- een
teveel aan geld goud en dcvlezen ZIek IS cre
worden ter-wijl de Duitsche economie zonder
goud en deviezen gezond IS geworden Du tsch.
land heeft Zich niet mgelaten met valutaexpe
runenten de rijksmark IS een "erIIJk papIer'
gebleven en het heeft zijn toevlucht niet gena
men tot glijdende prijs en loonschalen lnte
gendeel het heefit de prijzen en de loonen sta
biel gehouden E~ IS derhalve een oplo"s ng
gevonden voor problemen, waarvoor anderen
tot dusverre geen oplossing hebben kunnen VlO-
den

DAAROP hield de munster zich bezig met
de vraag, of het Duitscha voorbeeld ook van
nut kan zrjn voor andere landen en VOOr de
organrsatie der econornischs betr ekkmgen In

de wereld Deze kwestie schijnt des te actu-
eeler gezien de omstandigheId, dat de gemoe
der en allerwegen door den angst voor een n eu
we zware CIISIS beroerd worden Minister
Funk constateerde dat de nationaal SOClallS
tischs methoden de Duitsche economIe onaf
hankehyk hebben gemaakt van de schotnme
lingen der wei eldmarkt Ja dat de hUIdige In

tel nationa ls CriSIS door de onverminderde
ktacht van de Duitsche eonjunctuur stabil te~lt
aanmerkeltjk verzwakt IS

Een terugkeer tot de vroegere zoogenaam
de valuta automatiek 0.;;> basis van den gou
denstandaard wordt wegens de daarmede
gepaard gaande tnternatlonala afhankell]lr.
held door de autoritair bestuurde, econo
rnisch onafha nke lijk geworden staten van de
hand gewezen aoch men mag niet UIt het
oog verhezen dat de lnternatlOnale goede
renr UIl nimm er ultemdeÎijik doel mag ZIJn,
doch slechts middel om een doel te bereIken
De buitenla ndschs handel moet ZIch steedS
richten naar de behoeften van de bmnen-
landsche markt en omgekeerd
De mrmstsr betoogde verder dat het zeer

goed denkbaar IS dadt Zich geleIdelijk een
nieuw systeem van het inter natlonajj, ha n
deIs en betalmgsverkeer gaat vormen Daar
bi] zal een eonjunctuur vaste handelspartner
met slechts lets geheel nieuws, maar ook Jets
zeet begeerenswaardrgs zijn in de Interna-
tiona le cconomischa betr ek'kmgen liet her
stel van normale betrekkingen tusschen twee
staten zal in geen geval bereikt kunnen wor
den door eenvoudig terug te keeren tot de
oude methoden van Vrijhandel meestbegJn
stigng en gouden standaard Aan een verDe-
tel mg dezer economische relaties moeten WIJ
zigmgen 10 het economisch denken en III de
edonomischs metJhoden van die landen voor-
afgaan, die heden ten dage het handelsVt r-
keer belemmeren met de mogendheden welke
om het leven en de welvaart van hun vall,en
te verzekeren moeten overgaan tot het sch€P
pen van door den staat gelelde organen voor
den buitenlandsehen handel De mmlster
wees verder op de gunstige ontwikkelIng van
den Duitsehen buitenlandsehen handel In de
laatste Jaren en op de beteekenis van de n eu-
we Duitserre grondstoffen voor den eXPort

De vele buitenlanders, die naar de Me:.se
gekomen zijn zoo zeide spreker, zullen 7. eh
persoonlijk kunnen overtutgen van den groei
der DuJtsche economie Evenzeer zullen ZIJ
er zien van overtuigen kunnen dat al het ge-
redekavelover de slechte hestaansvoorwaar
den van de Duitscha ar-beiders leugen IS

MINISTER FUNK gmg daarop voort
Wanneer het beeld van de buItenlands(he
econornre en de noteermg van de Dmtsche
valuta m het bUItenland. mettegenstaan
de deze opwaaltsche bewegmg, onbevredi-
gend IS, dan vmdt dIt hlenn zIJn oorzaak,
dat de laatste resten van de pellode der po-
lItieke en econollllsche vel'llletIglllgswaan-
zm nog DIet nit den weg gerUimd konden
WOlden. In dIt veIband Vlagen de schul-
(lenkweshe en het kolOlIiaIe pi ohleem 0111
een oplosslllg.
Spreker constateerde, dat de preSident lian

de rIJksbank, dr Schacht aan wIens genIale
capaciteiten DUltschland zIJn Oleuw mone-
taIr en credletsysteem te danken heeft reeds
biJ deopemng van de Lelpzger Messe m 1935
er op gewezen heeft dat voor het transfer IJ a

VELP, 5 Maar t - Over het parcours van
de cross country der Arrrhernsche Caroussel
Sociëteit schreef de Kontnklijke Veluwsche
Jachtvereemgmg m samenwer kmg met de
eel ste, haar ja ar lijksch.e Jacht point point Uit
Zelden werd een veld met zooveel gelijkwaar-
dig matertaal bijeeng ebt acht, zoodat er gee-
ner lel voorspellmgen omtr ent de mogelijke re
sultaten war en te houden Paarden als Welsh
I abbit, Blue Shade Result Char Lotte Corday
ZIJn vanouds bekende gevaar-lijke concurren
ten Snuffel en Denise hoewelonbekend meen
soar tg elijken wedstrijd war en zeker met als
outsiders te beschouwen' 4

Vr ijwe l gelIjktIjdIg werd de eer ste heg over
wonnen BIJ de tweede hindernis kwam Result
met It Van del Hoog reeds aan den kop te
liggen Op het rechte stuk ter rem, dat thans
volgde werden de h.inderriissen in een enor m
snel tempo overwonnen Het Noordelijk gedeel

LONDEN, 6 Maart - Na de m den loop van te van het parcours waarm een aantal fik
de vorige week ontdekte gevallen van sabotage sche slooten voorkomen wel d III gelijke snel
bij de Britsche mllitalIe luchtvaart en na de held 0\ erwonnen h"laas werd hier res Lt Van
arrestaties. welke er heb~en plaats gehad, ko Hemen met zijn trouwe Welshrabbit uitg e
men de Brltsche Zondagsbladen thans met schakeld Result nog steeds aan het hoofd sloeg
onthullmgen Volgens oe Sunday Graphic" alle hevige aanvallen van zrjn vel volgers af
heeft de geheime pelttie een grootsen opgezet Demse nam zich op een der weldehekken met
plan aan het llcht gebracht dat beoogde ver op kwam ten val en sloot res It Van Schalk
n-aging te brengen m de Bntsche herbewape van de prijzen Uit Een wal aan de teen, waar
mng Rechercheurs die zich als arbeiders der van een hek was het Laatste obstakel Result
mumtIefabneken vermomd hadden zouden er I nog steeds no 1 liep een scher pe finish In
III geslaagd zijn het meerendeel del saboteurs 440 nun was de overwll1nmg voor lt Van der
op het spoor te komen De "Sunday Plctorial' Hoog Ede, bevochten m waar lijk grootsehen
weet zelfs te melden dat het aantal spionnen, still' Snuffel van Eten Cate, Alemelo, was
wier aanwezrgheld in Engeland den autorttei een UItmuntende tweede, Charlotte Corday,
ten bekend IS, met mmder dan 3000 bedraagt met It J van Eekelen Deventer winnaar van
Velen hunner zouden bIJ de bewapeningsin het voorgaande jaar moest Zich met de derde
dustier werkzaam zijn De .Sunday Chronicle" plaats tevreden stellen, terwijl Blue Shade van
meldt, dat een groet aantal arrestatres op han J Blydenstem, Enschede, met enkele lengten
den IS - (United Press) als Viel de binnenkwam

Strijd bij Jenin duurt
voort.nog----

ARABIEREN VERLOREN
TACHTIG DOODEN.

Kleine groepen terroristen zijn
over de grens van Trans-

jordanië gevlucht.
JERUZALEM 6 Maart - De str ijd m de

omgeving van Ienin tusschen de Bntsche troe
pen en de Arabische opstandelmgen die enke
le dagen geleden aanving duurde ook heden
nog steeds voort De terroristen bieden bij
kleme groepen weerstand en waren er heden
ochtend m geslaagd, op zekere punten de om-
cirkellng door de geregelde troepen te door
breken Dit stelde een gedeelte der opstande
lmgen m staat over de grens van 'I'r ansjor
dame te vluchten

De Arabieren tellen tot nu toe m eer
racntig dooden en tah ijke gewonden

Het schijnt, dat deze slag de hevigste se
dert de troebelen in Pa lestina een aanvang
namen, beslissend zal zijn voor de onderdruk
king van het terronsme - (Havas)

dig bestaan lelden
"WIJ wenschen noch behoeven nieuwe staats-

leemngen in het buitenland Doch het 1S nood
zakehJk met betr ek1kmg tot de bestaande lee
nmgen een regelmg te vinden, welke rekemng
houdt met de pollteke en economische postte
van het naüonaal-soctaüstisohe Duitschland
Van de kwestie der schuldenregelmg IS ten
slotte de waarde van de Dultsche valuta In

het bUItenland aîhankelljk en ook deze waarde
moet, evenals alle Duitsche waarden, oprneuw
bepaald worden - (D NB)

SABOTAGE-GERUCHTEN
IN ENGELAND.

TWEE EURo RECORDS
VERBETERD.

op 4 X 100 M. estafette en
500 M. schoolslag.

FRAAIE PRESTATIES DER
DUITSCHE ZWEMMERS.

BREMEN, 6 l\'laart, - 'l'IJllens wedstrt]-
<len te Bremen verbeterde .Joachllll Balke
het Europeesche record 500 meter school-
slag, dat met een ttjd van 7 nun. 30,7 sec,
op naam stond l an den Deen Jensen, geves-
tIgd op 7 'lpnl 1935 te Aarhus, m et met nun-
<lel dan bijna 4 sec. Het Europcesche record
van 7 nun 26,8 sec. ligt precies 3 seconden
boven het weleldlecOid van Robert Kale
(V.S), gemaakt op 5 Februart 1935 te Tole-

do.
De estafetteploeg van de Brenuscher S.V.

slaagde er voorts m het Europeesche record
op de 4 maal 100 mete! borstClawI, dat met
een tijd van 4 nun. 6,6 sec. op naam van
Hongartje staat, te verbetelen en te bren-
gen op 4 nun. 6,3 sec. De Dmtschc ploeg be-
stond UIt Fischer, HeIbel, Askamp en Free-
se.

De Hongaar sche pleeg die het Europeesche
record op 15 Augustus van het var ige Jaar te
Boedapest vestigde, bestond uit de zwemmers
Zolyomi, Kosory, Grof en Csik

Ohr istl Cranz was ook nu wee! op de slalom
snel en zeker In de eer ste slalom maakte z.J
den besten tijd van alle dames, nIl mm 252
sec Door haal keurige zege m de slalom werd
Ohr istl Cranz die Zaterdag in de afdalmg ach
ter Lisa Resch tweede was gewor den ook
wereldûcampioene in de combtnane

BIJ de heeren was Rudolf Rommger de snel-
"te In de tweede slalom maakte hi] den besten
tijd, nIl min 31,2 sec In de combInatIe WISt
Emile AlIa IS evenwel het w ereldkamplOen-
schap te behalen Opmerkelijk was dat de WIn-
naar van de afdalmg van Zater dag, de
Franschman Jam es' Couttet, in de slalom
nel gens was en eer st 35e geklasseerd werd
De uitstagen luiden

Heeren slalom 1 Rominger (ZwltseIland) 022 plus
91 2 sec totaal 1834 sec 2 Allais (FranknJk)
940 plus 9,,::I sec totaal 1873 sec 3 Lan tschnet
(Duitschland) 940 plus 937 soc totaal 1877 sec
4 Matt (Oostem-Ijk) 972 plus 961 sec totaal 1933
sec 5 Schwabl (Oost enr-Ijk) totaal 194 Ii sec (;
Pertsch (Dui tschfand ) 195 1 sec 7 Agnel (Frank
rijk ) 1992 sec 8 Nagler (Italrë) 1998 sec 9 van
Allmen (Zwitserland) 2004 sec 10 Glatthart (Zwit
serland) 203 8 sec

Combll1atle afdaling en slalom 1 Allais 331 pun
ten 2 Rommger 335 puraten 3 Lantschnei 33G
punten 4 Sch"abl 345 pun'en 5 Pertsch 351
punten 6 WOlndle (DUltschland) 352 pnt 7 Matt
...52 punten 8 Glatthardt 362 punten 9 von Allmen
362 punten 10 NoggIer 363 punten 11 Wyller
(Noor"egen) 367 punten 128 Couttet 369 punten
Dames slalom 7 ChrIstl Cranz (Dul'"chland) 852

sec plus 86 7 sec totaal 171 9 sec 2 '\1lmI van
Arx-Zogg (ZwItserland) 895 sec plus E'ï 9 sec

InternatIonaal kathohek vreilescongres In totaal 1774 sec 3 Erna Steull (ZwltseIland' 902
Den Haag. plus 889 sec totaal 1791 sec 4 Lba Resch

EINDHOVEN 7 Maart _ In de Jaalvelga (DUltschland) totaal1827 sec, ij Kathe Glasegger
(DUltschland) 1828 S€c 6 I aIla Schou Nilsen

dermg van den R K Vredesbond III Nederland, (Noorwegen) 186 sec
Zaterdag te Emdhoven gehouden deelde de Comblllatle slalom en afdah_:lg 1 Christl Cl al1Z

352 punten 2 LIsa Resch 308 punten 3 h.athe
voorzitter, prof dr J B Kors mede dat van I Glasegger 367 punten 4 Mllm van AIX-Zo<-:, J7i
19 tim 22 Augustus m aanslllltJl1g op de Inter- pnt 5 Ell1a Steull 378 punten 6 St€]J2 B) dwad
parlementaire conferentie te s GI avenhage een (Noon, egen) ;}87 punten 7 Lalla Schou IH'sen ...87

d 1 punten 8 Mat 1011 McKean (V S) 389 pilt
gr oot InternatIOnaal kath vre escongres za Landenrangschlkkll1g heel en combmal1e 1
gehouden wor den Sprekers UIt Nederland DUItschland 1039 pun,en 2 ZwItserland 1059 pun
Belgle Frankrijk en Engeland zullen er het ten 3 FrankrlJl, 1069 punten

LandenrangschIkking dames comblllatle 1 DUltsch
woord voeren land 1077 punten 2 ZWItserland U5fi punten

Noorwegen 1202 punten

Wordt het weer Wals-
Pijnenhurg?

Sterk bezette Zesdaagsche
te Londen.

ANTWERPEN, 5 Maart - Wordt het na
de tel ugkomst van PIJnenbUl g in het voorste
gelid nu weer PIJnenburg-Wals of blijft voor
den a s zomer het koppel Wals-Boeyen ge-
var md terwijl Pl'jnenburg zich voor zijn wed-
str ijdan zal bedienen van den Amsterdammer
GlOenewegen en den TIlbut ger Kremers?

Het IS een felt dat de moge lijkhetd beslaat,
dat de voor den aan het einde dezer maand te
houden zesdaagsche van Br ussel de daal voor
gevormde combrnaties Wals-GUimbretlere en
PIJnenburg-Depauw ten behoeve van een
,meuw koppel PIJnenburg-Wals zullen UIt-
eenvallen Den zesdaagsene van Par IJS, even-
eens in deze maand, rijden Pijnenburg en
Wals ID ieder geval te zamen terwijl dit twee-
tal tevens een serie contr acten voor wedstr i]-
den op Fransche Wielerbanen voor dezen zo-
mer afsloot De Ossenaar Boe} en maakt noch-
cans een groet deel dezer tournee mee

Verder IS er dat naast Kilian Vopel, Kaers,
Ignat, Diot, Buysse, Brlliet, Slaats Pellenaars
en P v Kempen ook Wals geengageerd IS
voor den In Mel te houden SIX days van Lon-
den Wajs start m deze r ace als koppelgenoot
van Plet van Kempen ofschoon er rekemng
gehouden moet worden met de mogelijkheid,
dat de Union Cyclists, Internatonale - de we
reldwioler orgarnsa tie - de schor sing voor den
tijd van een Jaar welke a a P v Kempen,
Kil ia n en Vopel dit Jaar door de Amenkaan-
sche WIeier or gamsatie opgelegd IS zal over-
nemen Men weet dat deze dne befaamde rIJ-
ders zeven Amenkaansche zesdaagsche con
tr acten onder teekenden - waar van ZIJ et reeds
twee afwer kten - ter WIJl die bewuste ritten
met getoler eel d worden door den offlcLeelen
bond 1D de V S

Over de toestanden in wialer Amenka moet
men voorzichtig zijn een oordeel UIt te spre
ken Dit zou kunnen blijken UIt het fe it, dat
v Kempen senior een brIet nchtte aan z jn
Vriend oudwielt enner Blekemolen, waar m hij
ZIch niet erg bezorgd toonde over de hem op-
gelegde schorsing welke hi] tot mets meer
dan , Arn ertkaansons bluf' betitelde Of Van
Kempen gelijk krijgt In zijn meenlng, dat de
C I de uitgespr oken str affen met zal ho
mologeeren zal men reeds de volgende week
weten aangesren het bestuur der C I dan
zrjn beslIssmg daaromtrent nemen za]

In geval de schor-slng gehandhaafd WOldt,
zal te Londen In plaats van P v Kempen de
Jeugdige Brabander Boeyen Wals tot pert
ner dienen ------

Veel voorzorgsmaatregelen.
(Van onzen correspondent)

ZaterdagmIddag was door het reddll;lgs
station Zandvoort UItgekozen om te oefenen Enorme brand.
met het Wipper toestel De belangstelImg om
streeks dne uur was zeer groot Even ten ZUl
den van het .Zuiderbad ' stond een groote
ouderwetsche boerenwagen op den Boule, ard
met kisten, touwen en manden, alles benoodigd
voor de vuurpljl-oefening

Onder het toeziend oog van den heel H T h
ct e Boo y secretaris van de Noord en ZUId
hollandsche Reddingmaatschappij werd het
VUUlpijltoestel op een betonnen strand trap !TI

• stellmg' gebracht Het IS een eenvoudige drte
poot van Ijzer met bovenaan een ijzer en hou
der, w aar III het projectief, dat den vorm heeft
van een torpedo, aan een langen stok bevestigd
gedeponeetd wordt Aan de achterzijde van de
gleuf bevindt ZIch de ,trekker' welke met een
eind touw door den "afschieter ' III werkmg
w ordt gebr acht De roeiers van de reddingboot,
onder leiding van hun schipper, Flo a r
Kop e r, hebben de Iijn, die de pijl zal mee
ti ekken, Uit de speelale kist gehaald en klaar
gemaakt voor het afvuren

Eindelijk komt het sem alles klaar, atvui en'
Een ontzettend gesis, vlammen en rook br a

ken UIt het achteremde van de VUUlpijl en daar
gmg deze met een hevige suizing, die - naar I
men ons later vertelde - op kilometers afstand
hOOI baar \\ as door het Iuchtrutm Eerst steeg
de vuurpijl geregeld op tophoogte volgde een
tweede ontlading, de snelheid werd daarmee
opgev oerd om dan in een boog m zee te vallen
De Iijn, die aan den vuurpljl is verbonden, vloog
met een hevige snelheid UIt de kist

Het komt zeer zelden voor dat de vuurpijl
van rlchting verandert Den laatsten keer ddt t
gebeur de, kwam de pijlap het Schelpenplem
(midden m het dorp) terecht Thans waren alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen door
den bedienaar van het toestel, den heer S
A t tem a, die een en ander voortdurend con
troleerde Bovendien was dit de laatste maal
dat het hUIdige toestel werd gebrUIkt, daar
Zandvoort bmnenkort een llleuw toestel krIjgt
van de N Z H R !VI Ook op het strand zelf
waren de noodlge voorzorgsmaatregelen geno
men door het plaatsen van roode vlaggen. ter
WIJl bovendIen polItIeagenten waren geposteerd
om te voorkomen dat dIt strandgedeeIte door
wandelaars werd betreden

Vervolgens werd op het strand een dikke
mast geplaatst en vaal dlge handen troJ,ken de
reddll1gsl1Jn UIt zee en wel d er "verbmdmg
met het In nood verkeerende schip' gemaakt stampvolle kerk te
SpoedIg kwam de reddmgsgordel met de DIl
"broek' langs de lIjnen van den Boulevard aleIn.
naaI beneden en werd ook deze oefemng naar I BERLIJN 6 Maart - In de tot de laatste
wensch Ultgevoel d plaats bezette kerk te Dahlem heeft ds Mllel

Bmnenkort - In elk "eval bmnen 5 Jaar Ier gebeden gezegd voor ds Nlemoeller en der
zalook Zandvoort een I~otorstrandreddmgboot lig ander e preclIkanten van de belijdende kerk
kllJgen, zoo zeIde de heer De Booy die 10 de gevallgems zIJn opgesloten De pre-

Deze oefemng werd bijgewoond door bur dlkant koos tot tekst Vader mdlen het ma
gemeester Van Alphen als voorzItter van het gelijk IS, laat dozen drinkbeker van miJ voor
pl<:atsellJk comlte van de N Z H R M en 1~:gct:l~t doch lllet gelijk Ik wil maar gelijk
door de leden van dit comJte den commissans J
van polItie mr Ph L J Reylnga den a Ds Mueller Wijdde nog eemge woorden aan

, c mman ,h,et Nlemoeller proces en zeide, dat de recht
dant der ZandvoOI tsche Reddmgsbngade den Ib kth 't k ' t 11hee 1) an me see. unnen vas,s e en wat voor

r van der Mye en verschIllende leden van Nlemoeller oneervol was Evenmll1 heeft de
deze bngade

tecMbank kunnen aantoonen dat zIJn actlvI
telt tegen het DUltsche volk gencht was Daar
om IS het des te verwonderlijker aldus de
predikant, dat de geheIme staatspohtIe hem
geal resteerd hoeft en naar een concentratie
Immp overbracht

"De kerk IS met 10 de gelegenheId ZIch te
gen politIeke aanvallen te verdedIgen Slechts
Irest haar de taak te bidden Maar ZIJ, die
In het geloof staande blijven zullen gesterkt
,worden - (UUlted Press)

ER WOEDDE
ORKAAN.

EFN

Groote aanvoer gladIOlen plantgoed.
(Van onzen correspondent)

BOVENKARSPEL 3 !VIrt - Op de gister
en heden gehouden plantgoedvellmg'n van

r ammgen van deskundigen zou DUltschmnd, gladIOlen waren rlllm 3000 manden aan~evoerd
wanneer het zIJn kolomen terugkreeg reeds Er b~stond ook voor deze veIlll1gen wpel zeer
m den eersten tIJd kunnen rekenen op een Igroote belangstellmg doch het zeer groote aan
devlezenlbesparmg van 200 millioen rijksmark Ibo,l deed de prijzen lets terugloopen

later op een besparmg van 5 a 600 mllhoen
rijksmark afgezIen nog van de mogell]kneld
tot het scheppen van een meuwe aanvullende
productie baSIS Een open deur, dIe door een
ander weer kan worden dichtgeslagen baat
het DUltsche volk met De mInister ve~tlgde
de aandacht op de stlJgng van den mvoer UIt
de kolomen voor Engeland en Frankrijk ge
durende de per lOde 1913 tot 1935 en betoogde
tegeltjkertlJd opmeuw dat het kolomale pro
bleem voor DUItschland In de eerste plaats

bleem gemakkelIjker een oplossIng te vmdpn
zou zIJn geweest, wanneer DUltschland de be
SChlkklllg zou hebben over kolomen Volgens

Nieuwe arrestatie op handen?

"NACR!;{'EGAAL" LIÉT ZICH.

SLECHTS EVEN HOOREN.

Plotseling hield de muziek op.
VORDEN 7 Maart - Zondagochtend precies

om elf uur heeft de geheime zender .De Nach
tegaal' zIJn geluid weer doen hoeren, doch
thans voor slechts enkele oogenbllkken Nadat
de omroeper - een andere dan tot dusver -
had medegedeeld, dat "De Nachtegaal zou
doorgaan met het UItzenden va neen vroolijk
programma, wer deen gr amofoonplaat afge
draaid, doch de muztek hield plotseling op en
ook de stem van den omroeper werd met meer
gehoord

Ook nu weer het zich nog een tweede ge
heirne zender hooren op een golflengte van
397399 meter, doch het geluld hiervan was
zeer zwak

DIEVENBENDE TE EDE GEKNIP'l'.
EDE, 7 Maar t - De politie te Ede IS er

III geslaagd de hand te leggen op een jeugdige
bende, die de afgeloopen maanden talr-ijks dlef-
stallen heeft gepleegd en ook op andere wijze
de omgevmg onv eilig maakte, bijv door het
ver OOtzaken van br andjes op de nopenbaren
weg en op boer ener ven

Aangehouden zijn drie Jongens van onder
scheidenlijk dertien zeventien en twintig Jaar
en een 32 Jangen man zekere M v d V die
de overige ntot hun mtsdrijven aanzette Voor
namelijk hadden ZIJ het op winkelladen ge
munt waarvan ZIJ er den laatsten tijd ver-
scheidene wisten leeg te halen

Zaterdagavond hadden de Jongens ZIch tIJ
dens afwezigheid der bew oners door middel
van inklimming toegang weten te verschaffen
tot het huis van de familie De B aan het
Paaschbergerpark \vaarbIJ zu een bedlag van
55 gulden bUIt maakten In den loop van heden
slaagde de politie er evenwel 111 het vIertal
111 te rekenen Een gedeelte van het gestolene
werd nog op hen bevonden

A R V C, wmt Béchet-beker
's GRAVENHAGE 6 Mrt - Onder llegunstl

gmg van het ft aale wede! vond heden het
lugby tournooI plaats om den Bechet beker
Niet mmder dan 7 clubs namen aan dIt tour
nOOI deel, nl A A CAR V C, R C 35 Delft
Pro Pat! la G R C en H R C De kampIOenen
van afd Noold R C '35, weI den III de eel ste
ontmoetmg UItgeschakeld door de A R V ('
(11-6) In den halver&ellldstlljd klopte <\. n
V C TIlet zonder moeIte de rugby ploeg van de
A A C met 8-6 ter\\ Ijl de natIOnale kam
pIOensploeg van Delft met 3-0 won \ an Den
Haag Voor de fmale kwalIflceel del' Zich dlls
Delft en de A R V C welke emdstnJd na een
spannend verloop mel 3-0 dooI de \mst2
damsche ploeg gewonne w er dEen behooIlIJke
pr estatJel

SPANNENDE JACHTRIT TE
VELP.

Fraaie prestatie van
lt.Van der Hoog.

I(INNEGIN DE EENIGE
WINNAAR.

Vijf remises in de vijfde
ronde.

(Van onzen bijzonderen correspondent)
IJMUIDEN 7 Maart - Gisteren werd alhier

de Vijfde ronde gespeeld van den wedstrïjd om
het damkampioénschap van Nederland De re-
sultaten waren

W Rustenburg remise met P J v Dar telen
B Dukel remise met R C Keller
H Kinnegin wint van C J Lochtenberg
A de Graag remise met J H Vos
AKW Damme remise met A LIgthart
F Raman remise met C Suyk
In deze ronde was remise in een bonte ver-

scheidenheid vertegenwoordigd Er waren re-
mises waarm nauwelijks een waardeverschil
tusschen de stelhngen -c-Lel 0 te merken maar
001'>.- dle al zeer o rrv er-w ac+rt K'Wamen, 'tlerW1jl

men niet anders dan een beslissing kon ver-
moeden

Tot de laatste groeu behoorde de partij tus-
schen LIgthart en Damme, die door den
Llmuidenaar vreedzaam met 34--29 werd ge-
opend: doch III het middenspel door beider
str even naar verw ikkelingen onregelmatig'
werd Nadat Damme met zwai t op veld 27 was
gedr ongen, stootte LIgthart een stuk dOOI naar
15, waardoor de vijandelljke Imkervleugel
werd vastgehouden Alle factoren voor een
antrekkelijke partij waren nu aanwezig belden
hadden een zwakte m hun stellmg, doch door
andere eigenschappen van de positie vonden
ZIJ hiervooi oompensatie In het tweede uur
bleek dat de stellmg voor Damme de meeste
llSICO meebracht Dit gedeelte werd door Ligt-
hart zeer sterk gespeeld, 111 een ver ogedpron-
gen stand waal in Damme zelfs tot veld 32
kwam moest deze bij een plotseling opduiken.
de bedreigmg een stuk verliezen Damme of
fer de op de beste WIjZe en kreeg voor dit stuk
ver lies een aanval, die LIgthar t in moeilljkhe
den bracht Na een tweede offer kon Damme
door breken HIJ stond toen in het voordeel,
doch LIgthar t kon ten slotte de dam voor dne
stukken afnemen zoodat het toch 0 een un-
tenverdeelmg UItliep

een politIek probleem IS
Ten slotte "telde spreker vast dat het te

ALLAIS EN CHRISTL CRANZ
WERELDKAMPIOEN.

De Duitsche en Rominger
zegevieren in de

slalom.
ENGELBERG 6 Maar t - Zondag zrjn

de wereldkamploenschappen der FIS be-
eindigd met de slalom voor dames en 'bee-
ren Durtscha lnd won twee titels door de
ovcrw mmngen van Ohr 1St! Cranz m de sla
lom en de combmatJe terwijl Rudolf Ro
minger ZWitser land een kamploenstite l be-
zorgde in de slalom Emile Allais werd win
naar in de combinat e

PUNCEC WINT VAN HECHT.
MONTE CARLO 6 Maart - TIjdens de

vooltgeiZette wedstrijden van het tnternario
naaI tenl1IstoUl nooi te Monte Carlo won m ej
J edrzekowska (Polen) den eindstr ljd van het
damesenkelspel van de Engehsche speelster
me] Scriven met 6-4 6-3 In de halve eind
strijden van het ne er enenkelspel won dE'
li'ranschman Bous,sus met 7-5 6-0 6-2 van
zijn landgenoot BolellJ, terwijl de Joegosta vi
sche DavIsCUP speler Puncec den Cech Hecht
met 6-4 6-2 6-3 versloeg
Het Fransche paar mevr MathIeu en m evr

Boegner won den Beaumont beker door "en
6-4 6-0 overwmnmg op de Engelsche dame~
meJ York en meJ Nuthall

IN DE L'l 'l'ISTE MINUUT.
HeUas-Ekca 4-3 - AanvankehJk gmg de strIjd

gelllk op al waren de aanvallen van Ekca \Vat ge
vaarll]ker dan dIe van Hellas Na 20 1111l1utengaf J
\VIUelusen den bezoekers de leIding (0-1) terwIjl
enkele mll1uten'later KIeken den voorsplong ver
gr ootte (0-2) Drie nunuten voor de rust verklelll
de me) Lammers den achterstand (1-2)

Na de hervattmg kwam Hellas opzetten !\'le] Fe
bel wee maake dan ook gelIJk (2-2) Hermers gaf
den !<rnhemmels 13 1l11l1utenna de lust OPl1l~U" de
le!Clmg (2-3) doch 4 nunuten later was ~~ weer
gelIjk dank ZIJ H Peter s (3-3) Het gelu e moel
Reudennk ten slotte 111 de laatste 111ll1uten het \\'111
nende doelpunt Voor Hellas te scoren (4-3

Zeer groote schade aangericht.
De kruiser .Köln" irt moei-

lijkheden.
OSLO, 6 Maart. (Eigen tel) - Drie Noor-

sche kuststeden zIJn lil het afgeloopen et-
maal door een hevig noodweer geteisterd,
\\ aardoor een ontzaglijke scbade IS aange-
richt, doch wonder boven wonder, voor zoover
thans bekend, niemand omgekomen IS. Een
vloedgolf 1aasde Vet nietend over enkele dor-
pen, terw Ijl In een der plaatsen een groote
bland ongeveer alle buizen In de asch legde.
De DuItsche krwser "Koln' weld In den
vltegenden storm beschadigd en moest de
asststentie van Noorsche sleepbooten 11110e-
pen.

genwool dlge PI estlge van DUltschaldn In de
wereld het met kan vel dragen dat DUltsche
staatsleemngen m het bUltenland een onwaar-

HET Y IN DUISBURG.
DUISBURG, 6 Maart - D~ zwemvereem

gmg 1898 hield ter gelegenheid van haar 40
jan" bestaan wedstriJden, waaraan ook de
Am~ter damsche vereemgmg ,Het IJ' deel
nam

Op de 4 maal 50 metel borstcra wl won de
jubIleerende ver eemgmg JU den tiJd van 1 mm
1.548 sec voor haar stadgenoote AS C m 1 mm
~6 8 sec en "Het Y' 111 1 mm 594 sec De
Amsterdammer s echtel namen revanche op
de bor~tcrawlestafette 50100 200 100 50 meter
door als eersten aan te tikken 1n 5 mln 31,5
sec Tweede werd de A SCm 5 mm 32 sec.
derde DUlsburg 98 m 5 mID 32,1 sec

In den water polowedstllJd bleef het zeven-
tal van DUIsburg 98 met 7--3 de meerdere
van Het Y Reeds bIJ de I ust stonden de
DUltschers !net 3-1 op de Nederlandsche kam
piOenen voor Do dames Kellermann Woll-
schlaeg"r en TeICh van de Eeerste DUlsbur
ger Z\\ em ver eemgmg ver beterden op de WIS
selslagestafette 100200100 eter mpg Jet DUIt
~che I ecord met een tiJd van 5 mm 468 sec
Het oudo r ecOl d stond met een tIJd va,n 5 mm
494 sec op naam van de Charlottenburger
Nixen.

WEINIG TEGENSTAND.
Rood Zwalt-Wotdt U:wlek 0-8 - Een met

verschIllende resel ves spelend Rood Zwar ~ hee~t ~eI~
groote nederlaag g~leden tegen Wordt KWl3 V a
DIJkstra voor M v d Zee m de geleden ha oor
de rust WISt Wordt KWIek hoewel het legIO ka~s~"
kreeg door Koopmans, J v d Zee en DIJkstra ne
maal te scoren (0-3) d
th de tweede helft speelde ongeoefendheId Roo

Zwart parten De Fnezen hadden betr ekkehJk wel
mg moeIte om door DIjkstra Pophema (2) meJ v
Dam en J v d Zee den stand tot 0-8 op te VOelen

De Ol kaan, die heden zulk een groote schade
'heeft aangencht woedt reeds smds enkele
dagen, eerst hedenmiddag IS de storm Ietwat
gaan liggen

Op V'eidholmen;
INzee, voor Chrtstiansund, ligt een

eiland, Veidholmen. waar ongeveer 3
menschen wonen, bijna allen arme visschers
De laatste weken konden ZIJ wegens de aan
houdende stormen met ter viscnvangst gaan
In den afgeloopen nacht hebben deze mensch an
alles verlore 1, wat ZIJ bezaten Tegen twee uur
werden ZIJ door een donderend geraas gewekt
Het was een vloedgolf die over hun huizen
str eek en alles, wat ZIJ op har weg ontmoette
wegvaagde Nadat het water was weggetrok
ken war en er nog slechts ruines van de huizen
over Niet minder dan 25 booten en opslag
plaatsen werden volkomen vermeld, terwijl
een groet aantal woonhuizen ernstig werd be
schadigd met alleen door het water dat er
dOOIheen stroomde doch ook door het slib dat
het ach terliet

Het IS een wonder, dat niemand verdronk
Vele bewoner s ontwaakten, terwijl de dekens
hunner bedden door het water werden mee
gesleur d Alle vensters en deuren werden in
gedrukt Op verschJllende plaatsen dreven de
ledikanten als kleme bootjes door de slaap
kamers Zieken konden slecht met het grootste
levensgevaar gered wal den

Booten bootenhuizen netten gereedschap
pen vaten alles IS door de vloedgolf meege
sleur d Geen enkele boot IS m de haven ge
bleven Zelfs de eeruge verbmdmg met het
vasteland een brug IS onder water gezet zoo
dat men vandaar de bevolkmg geen hulp kan
verleenen

Inmiddels IS Veldhalmen met de eeruge
plaats die door de vloedgolf IS geteisterd Ook
het stadje Bratvar heeft zijn deel gekregen
Hier waren de gevolgen mirtder ernstig, doch
ook hier gmgen boeten, netten en gereedschap
pen verloren

'rWEE S'rRAFWORPEN GEMIST_
Vltesse--Spalta 0-5 - Vltesse had VIer mval

Iers Spar ta was volledIg De rust kwam met een
1-0 voorsprona voor Spal ta dat na een kwartIer
door Deelstra ;ucces had Er werd ovengens nogal
fOlsch gespeeld

Na de hervattlllg scoorde Sparta door een ver
schot van Deelstra SpoedIg opmeuW (O-l) BOP
regelmatIge WIjze WISt Sparta daarna doord k oSf
mevr Kemkers en Hecker nog driemaal en or
te vmden zoodat het met 5-0 won Vltesse mIS e
111 deze on tmoetmg twee strafworpen

VLIEGONGELUK IN ECUADOR.
Vier personen gedood.

QUITO 6 Maart - In de om"ev ng van Gua
randa Jl1 'Ecuador IS een verke~1 svhegtUlg van
DUltsch fabllkaat neergestort De DUltsche
pIloot Hammer geheeten een Ecuadol ees,
kapltem Marco AgUirre en twee mecamclens
zIJn om het leven gekomen - (Ha vas)

WAS het m deze belde plaatsen het water,
dat groote schade aanrichtte, op het eiland

SUl nadelsör a, dat eveneens voor Christansund
ligt, was het t vuur dat een catastrophe ver
oorzaakte Op omstreeks denzelfden tijd als de
vloedgolf optrok ontstond in een klem gebouw
aan de haven een brand, die ZIch door den
orkaan met groote snelheid UItbreidde De be
woners renden In nachtgewaad de huizen utt,
doch tegenover het vuur stonden ZIJ machte
loos De vlammen sloegen over van huis op
huis van fabr-iek op fabriek, van pakhuis op
pakhuis Zes wmkels drie bakkertjen, twee
confectiefabrleken, een IIJwlelfabllek 22 par
ticulier e huizen in totaal meer dan vijf'tlg ge
bouwen werden eer! prooi der vlammen

Hedenavond was de aangenchte schade nog
niet geheel te overzien doch ZIJ loopt In de
millioenen Er IS slechts een huis, dat onbe-
schadlg~ gebleven IS Brandende stukken hout
werden kilometers ver door de norkaan meege-
\ oerd Als gevolg van den br and zijn 35 gezl,l.l
nen dakloos geworden

"Köln" beschadigd.
Hoe versclu-ikkelijk de orkaan heeft gewoed

blijkt ook daaruit dat de Duitsche kruiser
, Köl n", die zich tijderis den orkaan nabij de
T'rondhjern fjord bevond, om sleepboothulp
heeft verzocht daar zijn machmes schade had
den geleden De kapltein verzocht bovenellen
om assistentie van een Noorsehen loods in ver-
band met de moeilijkheden die het bin
nenvaren van de fjord waarinzrc hvele klip
pen bevinden, zouden meebrengen Eemge
sleepbotan zIJn reeds Ultgeval en om het oor
logschlp hulp te verleenen

"DS. NIEMÖLLER DEED NIETS
ONEERVOLS."

Gebeden voor hem gezegd in

STIJGEND DOODENT AL IN
ZUID-CALIFORNIË.

LOS ANGEllES, 6 Maart - Het aantal
slachtoffels van de overstl"oommgen ill ZUld-
Cahtollue bedlaagt 159 doodell, 74 pelsonen
worden ve!ullst. - (Halas.)
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(Ingezonden Mededeeling)

Gemal(l\:eli jl(e
van Ajax.

zege

R. F. C. met 5-1
geslagen.

WEDSTRIJD DIE ALS EEN
NACHTKAARS UITGING.

AMSTERDAM, 6 Mrt. - Ondanks de groo-
te overwinning (5-1) op R.F.C. kan men
niet zeggen, dat Ajax in zijn laatsten thuis-
wedstr-ijd op overtuig'ende wijze heeft ge-
toond, dat de Amsterdammers nog karnpi-
oensaspiraties hadden. Hieruit voLgt direct,
dat de Rotterdammers, ander s tegens'tanders
van formaat. er dezen middag weinig van
terecht brachten. Vooral hun voorhoede had
een volkomen off-day, he'tgeen wel blijkt uit
het feit, dat de Rotterd.ammers tegen de
heusch niet zoo sterke Ajax-acht'2rhoede niet
één normaal (het eenige doeIpunt van R.F.C.
ontstond uit een strafschop) doelpunt konden
scoren.

De Ajax-voorhoede stak hierbij wel gunstig
af; zonder dat een en.
kel~ speler uitblonk,
werd .:1' lustig op los
gecombineerd en ge-
zien den uitslag toonde
men, ook doelpunten te
kunnen maken. Voor-
al Van Reenen beves-
tigde zijn verdienste-
lijke rentrée van veer-
tien dagen geleden en
nam twee doelpunten
voor zijn rekening.

.Iarnmer > is het, dat
Ajax zich in de tweede
helft, toen het reeds een
veiligen voorsprong
had behaald, aan "sa-
lonvoetbal" bezondigde,
waardoor deze wed-
strijd, zoo vlot begon-
nen. het laatste half-
uur het aankijken niet

waard was en zooals men dat pleegt te noe-
men, als een nachtkaars uitging.
Reeds na een kwartier hadden de Amster-

dammers succes, dank zij Aukema, die met
een fraaien kopbal een keurig op maat gesne-
den voorzet van Blom vliet onbenspeiijk benut-
te (1-0). Hoewel geduren.de de toen volgende
Deriade R.F.C. goed partij gaf, kwamen de
Amsterdammers voortdurend gevaarlijk dicht
in de nabijheid van het Rotterda msche doel.
Blomvlie-t kreeg den bal na een pass van Van
Wijmgaarden, een hard schot. Bouts was reeds
gepasseerd. doch op - volgens he-t publl.ek
was het natuurlijk ach ter - de doef.lij n
'trapte een der R.F.C.-verdedigers den bal nog
'wea. Doch dit was slechts UItstel van executie.
Ee~ fraaie combinatie van Blom vliet en Van
Wi jngaarden, waarna laatstgenoemde den
stand op 2-0 braent. Even later m-aakte Van
Reenen, alleen voor den doelverdediger geko-
men, er 3-0 van. Voortreffelijk was de wijze
waarop hij Bouts met een hoog boogschot pas-
seerde.

Na de rust zakte de wedstrijd in erkaar als
een pudding, waar te veel water in zit. Van
Reenen en Blom vli et maakten handig gebruik
van misverstanden in de Rotterdamsc-he ver-
dediglllg en h·et was 5--0. Reeds vertelde een
der toeschouwers. dat de Rotterdammers nu
net zoo goed niet hartden kunnen komen, (bij
niN-opkomen is de uitslag zooals bekend ook
5-0), toen R.F.C. op vrij eigenaardige' wijze
aan een tegenpunt kwam. De Rotterdammers
waren in den aanval en zij wapen met den bal
tot in het strafschopgebied doorgedrongen;
plotseling fluisterde het fluitje van dr. Van
Moorsel zijn signaal, waarvoor was ons niet
recht duidelijk, en de referee wees naar de
witte stip.

Middenvoor Van Drjk voltrok het vonnis.
(5-1).

Van ll.eenell_

ROTTERDAMSCHE VOETBALBOND.
ROTTERDAM, 7 Maart. - De uitslagen van de

gisteren gespeelde wedstrijden voor den Rotterdam-
schen Voetbalbond luiden:

te klasse A. Wit Rood Wit-Radio 2-2, OWC-
Nestora 4-1. HGS-Hion 2-1, Crooswijk-ASV
4-1, Belvedère-HWS 8-1; B. ODl-Sunrise 0-1,
HWD-Maas 2-0, AVS-NHS 3-5; C. Hillegers-
bel'g-Saturnus 0-1 Germinal-HOV 8--0, Zwart
'Vit-De Groen Witt~n 1-2, Puttershoek-DRL 1-4.

2e klasse A, HBB-Poortugaal 0-3; D. SEV-S
DV 4-1.
:le klasse C, GLZ-Rockanje 4-1; D. Schiebroek

-Hekelingen 3-1; E. Roga-DBW 8-1.
Res. 1e kl. A. Hermes DVS IV-Martinit III 6-~,

VFC IIf-Schiedam II 4-2, DHS IV-Drsus II ~-,,;
B. CKC lI-DHZ III 2--0, Dindua II-Charlo!s II
1-2, AVS II-DDC III 5-0: C. RDM III-Siod III
1-4, Musschen III-SMV III 5-2, DLVS II-St.
Volharden III 3-2, DJS II-EDS III 3-2,; D. Ex-
celsior V-RFC IV 0-5, Neptunus V-VOC IV 6-
I, Sparta V-Xerxes V 0-3; E.Neptunus VI-Spar-
ta VI 2-3 DCL IV-Overmaas IV 4-4, SVV V-
Zwart Wit'II 2-0; F. Florissant IIl-NHS II 2-0,
ASV II-Germinal II 2-2, Feijenoord VII-SVV VI
5--2, Oud-Beijerland II--Groen Witten II 2-3; G.
Hillegersberg IJ-Puttershoek II 1-0, Transvalia
III-Sunrise II 2-1: H. Bloemhof II-AVO II 5-1;
J, Hion IJ-HWD II 1-2.

Res. 2e kl. A. RFC VI-Noorden IV 10-1. Her-
mes DVS v-SVV VII 1-6, Neptunus VII-Feijen-
oord VIII 0-7; B. Schiedam III-SFC III 2-1,
Maas II-VFC IV 1-3, Ursus III-Hollandiaan IV
:>-4; C. Feijenoord IX-St. Hoogaj- III 5-3; D. S
l\IV IV-E:->S IV 7-1, SVV VIII-DHZ IV 2-1;
E. St. Volharden IV-Florissant IV 7-3, DCV IV
-Coal IV 1-4; F. ODI III-HilJegersberg III 0-3,
Hellevoetsluis III-Radio III 10--0. Pechvogels III
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-Din-dua III 1-7, Nestara III-HWD III 1-5; G.
TAG II-ASV III 1-3, Rotterdam II-SEV II 2-1,
Bloemhof Ill-CIS II 0-12, Poortugaal II-Voor-
uitgang L1 4-0; H. SSS II-AVO III 0-0, Demos IJ
-A VS III 0-2, NHS III-HOV III 3-5; I. Belve-
dère lIl-Saturnus III 5-1, Sunrise III-Luna II
1-4; K. DOH lI-SVDPW II 5-0 w.n.o.
Res. 3e ld. A. CVV VI-Heelom 3-5, RFC VIII-

Sparta IX 0-0, Xerxes VII-SVV IX 2--2, Over-
maas VI-Feijenoord XI 0-5; B. Fortuna V-Hol-
landiaan V 6-1, VDL V-Schiedamsche Boys III
7-1; C. Excelsior VIII-Her:nes DVS VIII 3-3,
Sparta X-DCL V 6-0, Feljenoord XII-RFC VII
5-2; D. Coal V-Hellevoetsluis IV 0-0 no" use IV
-Transvalia V 7-2, DJS IV-St. Volharden V 5-
2; E.Unilever II-Groen ''Vitten III 7-3,Dindua IV
-Ebling Boys II 1-2. DVW II--CDA II 2-6; P_
Schiebroek II-VIOD II 4-4; G. HillegersbergIV-
OV II 5-1, St. Vooruit II-GLZ II 0-3, NRC II-
DBW II 7-1.

Res. 4e kJ. A. SVV XI-Fortuna VI 10-2; B, Her-
mes DVS X-Sparta XII 2-1; C. Musschon VI-A
SV V 5-0, SMV VI-CVV VIII 3-2, Hollandiaan
VI-Feijenoord XVI 4-1; D. Pechvogels IV-Ons
Huis III 2-3, DRL III-Hillegersberg V 8-0; E.
SVDPW III-Eureka II 3-7, Singelkwartier II-
Noorderkwartier II 0-5, Excelsior IX-TAG III
I-I, Hillesluis IU-CVV IX 1-3, WB II-VAR IV
4-5; G, St. Volharden VI-Hollandiaan VII 4--6,
DHZ VII-RDM IV I-I, Schiedam IV-NHS IV
3-1, DBW lIl-Saturnus IV 1-3; H. DCL VI-
Schiebroek III 1-3, St. Vooruit III-Charlo is III
0-3, USC V-Radio IV 7-3.

LUXEMBURGSCH ELFTAL TEGEN
BELGIË,

(Van onzen correspondent).
LUXEMBURG, 6 Maart. - Voor den op Zon-

dag 13 Maart a.s. te spelen voetbalwedstrijd
Luxemburg-België, welks geldt voor de com-
petitie om het wereldkampioenschap, is het
Luxemburgsche team als volgt samengesteld:

Doel: Hoscheid (Jeunesse Esch), achter: Mou-
sel (Jeunesse Esch) en Majerus (Jeunesse
Esch); midden: Dumont (Union), Fischer
(Schifflange) en Hemmen (Union); voor: Stam-
met (Spora), Libar (Stade), Mart (F'ola j, Gales
(Spora) en Kemp (A.S. Differdange).

LIMBURGSCHE K.N.V.B. XI.
(Van onzen correspondent).

BREDA, 6 Maart. Na afloop van den selec-
tiewedstrijd Noord-Zuid, welke hedenmiddag
op het V. O. V.-terrein gespeeld en welke ont-
moeting met 3-3 door Noord is gewonnen,
heeft de keuzecommissie het navolgende verte-
genwoordigende Limburgsche K. V. B.-elf tal
samengesteld: .

Doel: Verschuren (V. O. S.); achter: SImons
(V. V. V.), en Hardy (S. V. Heerlen); midden:
H. Qualevlies (Palemig), Damoiseaux (Sittard).
Schreurs (V. V. V.); voor: F. Quaedvlies (Pale-
mig), Dirkx (Sittard), Vroomen (Miranda), v.
d. Berg (Groene Ster), en Hotthuyzen (V. V.
V.); reserves: Schiffers (Gmene Ster), Kretzers
(Sittard), Hubben (Miranda), en Eygelshoven
(Waubach). " ..
Het elftal zal 10 April a.s. III de jaarlijksche

ontmoeting om de schaal Coenegracht tegen
Belgisch Limburg uitkomen.

HAAGSCHE VOETBALBOND.
's,GRAVENHAGE, 7 Maart. - De uitslagen van

de gespeelde wedstr-ijden voor den Haagschen Voet-
balbond zijn als volgt:

Eerste klasse. afd. A: pynacker I-VlOS III 3-2.
Ooievaars II-Archlpel II 3-2. Postaha I-FZC I
4-3. WIK II-Kranenburg II 2-1. Af5i. B: Naald-
wijk I-Texas 1 3-1. Zuideinde I-Qmck IV 4-3.
BEC IV-Terlaak III 3-0. Afd. C: Wassenaar I-
peK I 3-2 VDS lI-OB II 1-1. DHC V-HBS V
4-3, Afd'- D: RVC III-Monster I 2-2. Wit
Blauw I-VUC V 4-1 DDCK U-VVD II 0-0.
Tweede klasse, Afd. A.' Vogel II-'s-Gravenzan·

de 11 2-1 DHB I-VCST II 6-4. Afd. B: MVKV I-
Oranje Blanw III 8-0 Blauwe Vogels I-Celeri-
tas IV 3-3. Monster iJ-HBS VI 3-3. Zuid-Hol-
land I-SVGEB I 3-2 Afd. C: Spoorwijk II-Maas-
dijk I 0-2. DHC VII_:__VUC VIII 5-2. EMSK I-
DUNO III 6-4. Afd, D: Zuidwerf I-Cuick VI 4-3.
WIK III-Zwart Blauw III 1-4. PDK I-Naald-
wijk II 2-1. Afd E: Quick V-Tedo I 2-4. BMT III
-Kranenburg IV 13-0, DHC VI-Han enburg I
4-1. SOA II-ESDO II 4-2. Afd. F: Zwart Blauw II
-Rijsw~jk III 1-2 Postduiven III-Boerhaave I
1-2. DDVK lIl-SEP II 2-2 Afd. G: Zuideinde II
-Witbla11w II 1-1. Dodge SV I-Te Werve II 3-0.
Scheveningen IV-VUC VII 0-6. Crol11vliet II-
BTC III 6-1. Afd. H: SEP lIl-Postduiven IV 3-1.
Jagers III-BEC V 5-0. VIOS IV-HUS I 0-3.
Laakkwartier V-RVC IV 2-1.
Derde klasse. afd A: ADS I-Archipel III 4-2.

VDS V-BTC V 4-0. Afd. C: Vredenburch lIl-Ade-
laars II 0-4. Afd. D: HDV IV-DeS I 1-11.
BEC VI-DHB II 2-3, VDS IV-ESDO III 8-1.
Afd. F: Blauwe Vogels Tl-v-Wassenaar III 0-2G.
RVC VI-HBS IX 3-3. WDS I-Rijswijk VI 11-0.
Afd G:~"leritas V-CWP I 2-2. WIK IV-HVV VI
2-5. Afd. H: HBS VII-'Vassenaar IV 1-2 Afd. J:
sve Iv-vue IX 4-2 Afd J: Tonegido IV-
Spoorwijk IV-Maasdiik TI0-7 Afd. L: DDVl{ IV-
Snoorwi.ik IV-FZC II 3-5, '
FZC II 3-4

Vierde klasse Aid B: Ooievaars IV-VOD III
10,-3, Afd, D: Zuid-Holland III-Naaldwi.ik III 0-7,
Afo F' SEVV II-Dodge SV III 0-6. Afd. G:
BMT VII-VCST V 1-2, Afd. H: Pynacker II-
Concordia III 4-3, FZC IIT-OB V 0-3 Wit-
blauw IV-\'Vitblauw III 6-9. Afd. I: Wassenaar V
-Archipel VI 9-1. Afd K: MVKV IV-VVD V
4-8 KNB III-WODA III 8~2. NLS II-TEDO IV
1-2. Afd. L: SVHEGEB II-\'1esterkwartier III
0-1:1

soepel rond, maar er zat geen kracht in. Of, om
een rennersuitdrukking te gebruiken: ze draai-
den in de boter. Twee, drie, vier ronden werd
de achterstand. Het begon er leelijk uit te zien,
maar langzamerhand zag men de oranje-
truien een keertje meer op -eigen kracht uit het
peloton wegschieten en zoowaar. het ging weer,

Walske zwierde rond, dat het een lust was
en zijn malle, hooge ruggen, wanneer hij in
volle krach t een bliksemende sprint uit zijn
pedalen trapte, werd herhaaldelijk met een en-
thousiast open doekje beloond. Pel!enaars, min-
der spectaculair, maar een harde en taaie zwoe-
ger, draaide door, dat het een lust was. Maar
gemakkelijk was het niet, die verloren ronden I
terug te winnen. Want Archambaud en Guirn-
bretière lagen voortdurend op de loer. Die
drie ronden voorsprong, ze vonden ze toch zoo "
mooi. Ze wilden ze zoo dolgraag bewaren. En
het gevolg was, dat Wals en Pellenaars min-
stens acht ronden op het peloton hebben moet-
ten winnen, om drie van de vier verloren ron-
den terug te winnen. In dat laatste uur was

I
Wals ongetwijfeld de beste man op -de baan.
Beter dan Archambaud, betel' dan Gutrnbre-

I tière. Maal' wat hebben die twee Franschen

I
zich verdedigd. Een oogenblik, gedurende het
laatste halfuur, scheen het alsof de taaie
Arehambaud zou begeven in dat stormende ge-Iweld. De beide Hoilanders profiteerden daar-

I van, om hun derde ronde terug te wmnen.
Doch toen ze ten aanval trokken om ook nog
de vierde ronde terug te halen, was Arcnam- I
baud weer over zijn inzinking heen en hij kon
den hazewind Guimbretière weer voor de volle
100 % bijstaan in zijn soepelen glijdenden gang
en den beiden Hollanders verhinderen met die
laatste ronde de overwinning te behalen. I "O~12

:~(I~n:g:e:z:o:n:d:e:n:M::e:d:ed:e:e:l:iI:lg:)::~~~~~~~:v::~Het is vanzelfsprekend eenigszins voorbarig
uit een drie-urenkoppelwedstrijd tien dagen -
vóór een Zesdaagsche, een profetie voor die
Six Days te willen disrilleeren. Doch wij ge-
looven, dat toch wel één ding vast is komen te
staan; dat de ploeg Archambaud-Guimbre-
tière een heele kwade tegenstander voor de
sterke buitenlandsche bezetting zal zijn. Zul-
len Slaats en Pijnenburg dan weer volkomen
hersteld zijn? Zal Billiet niet, zooals vandaag"
last hebben van zijn knie? Talrijke hypothesen
en veronderstellingen kunnen nog gemaakt
worden. Maar één ding is zeker: Archam-
baud-Guimbretière zullen den staatsvijand
nr. 1 zijn voor alle Slaatsen en Pellenaarsen,
voor alle Walsen en Pijnenburgen, Billieten en
Buyssen.

J E s

SEYNAVE ONTTROOND DOOR
THYS.

EM s

(Van onzen corrcsponrlent.)
BRUSSEL, 6 Maart. - De beste Europee-

sche "terreinfietser" , de cyclo-cross-specialist
Seynave, verloor heden in het bosch bij Qua-
tre-Bras door vaLpartijen den titel van Bel-
gisch cyclo-cross-kampioen, welke reeds sinds
1933 in het bezit gebleven was van dezen klein-
gebouwden renner, die ook als stayer ver-
maardheid verwierf. Slechts voor 62 renners
loste de eere-voorzitter van den Kon. Belgi-
schen Wielerbond, de heer Mar-tougin, het start-
schot voor den jaarlijksche veldrit, die in vroe-
ger jaren in wielerkringen zoo populair was,
dat niet zelden een legertje van 250 tot 300
fietsers de zware karwei tusschen boom en en
over weilanden met sloaten en greppels aan-
vaardde. De kopstukken van het Belgische weg-
rennersdom zijn tegenwoordig echter in teams
van fabrieken opgenomen, wier sportbestuur-
ders huiverig zijn hun rijders risico's te laten
loopen in de harde cyclo-cross-kampen.
De als groote fa voriet vertrokken Seyna ve

was onmIddellijk na het startschot met een
zestal anderen, T'hys, Kneepkens, Roosemont,
Verrnassen, Vermeieren en Gahi, naar voren
getrokken. Reeds vrij kort na het vertrek kwam
Seynave ernstig te vallen, doch hij zette zich
tot zoo'n dappere achtervolging, dat hij zich na
enkele min. opnieuw bij de leiders voegde. Door
ontvluchting resp. van Vennassen en van Roo-
se mont ontstonden er tusschen de koploopers
nijdige gevechten, tijdens een waarvan Sey-
na ve opnieuw van zIjn fiets smakte en thans
zijn rijwiel niet meer bestijgen kon. De race
werd ten slotte 'beslecht in een sprint tusschen
de zes overgebleven rijders. Omer Thys won
met één lengte voorsprong de sprint en het
jongste Belgische kampioenschap.

De uitslag van de eerste tien rijders was:
1. Tïhys, 30 K.M. in 1 uur 22 min. 15 sec.;
2. Verrnaieren op één lengte; 3. Vermassen,
op één lengte, 4. Kneepkens, op één lengte;
5. Gahi, op één lengte; 6. Willems, 1 uur 22
min. 24 sec.; 7. Walschot, zelfden tijd; 8. v.
Dam, 1 uur 22 min. 28 .sec.; 9. Roosemont,
1 uur 22 min. 36 sec.; 10. Hamelrijck 1 uur
22 min. 53 sec.

WEGRENNERS TRAINEN.
ANTWERPEN, 5 Maart. - Links en rechts

stuiven door het Vlaanderenland in kleine
bonte troepjes de wegrenners, Belgische en
Nederlandsche, die in grooten getale naar Bel-
gië getrokken zijn om daar te kunnen mee-
profiteeren van de kostelijke trainmgsmetho-
den hunner collega's-leermeesters. Over een
maand zijn alle winterbanen gesloten en komt
de regeering aan de wegrenners!

Het seizoen hier wordt reeds op 27 Maart
a.s. geopend met den wedstrijd Antwerpen-
Gent-Antwerpen. Voor dezen wedsttijd staan
reeds nu een twaalftal Nederlandsche renners
ingeschreven, o. a. Verveel', Peters, v_ ,Gent,
Opdenburg, Pauwels, Mol, Hellemans, Nieuw-
kerken, Buyzen enz. De concurrentie, die weg-
ran-Nederland den Belgen op eigen bodem dit
jaar zal leveren, wordt groet.

BESTE SCHEERMESJES
LAGEN PRIJS

ZIJN
VOOR
MEM mesjes zijn van het fijnste staal en worden
met een bijna overdreven zorg geslepen en •.•
deskundig gecontroleerd, Een zekerheid voor
U, Mijne Heeren,'dat elk mesje U dan ook zal
voldoen. Maar overtuigt U bij aankoop, dat et

MEM op staat.

35 CT. per tien

r.I(cC. EN P. S.V~I(AMPIOEN~

GEFABRICEERD IN ENGELAND

(Ingezonden Mededeeling)
H.M.I
8"07

!(EURIGE OVERWINNING VAN
Archambaud-Guimbretière.

WALS PELLENAARS OP Inuten Wals-e-Pellenaars hun naar de kroon, zij
- zijn het geweest, die de volle dr ie uren lang op

LAATS koP stonden en drie uren lang deze begeerde,DE TWEEDE PL. maar ook gevaarlijke positie hebben verdedigd.
Vel'dedigd, dat _klinkt wel heel erg passief.
Maar een groot strateeg moet eens gezegd heb-
ben, dat de beste verdediging in den aanval ge-
legen was. En die wijze les werd door Archam-
baud en Guimbretière met ongekend brio in
de practijk toegepast. Aanvallen maar, steeds
maar aanvallen, niet op het klassemenûbord
letten of zij precies één ronde voorsprong had-
den en dan voortteren op dat kapitaal. Neen,

steeds maar vooruit;
steeds opnieuw zich
slingerend 111 dien dol-
len dans van ronden en
steeds maar ronden.

Zoo kon het gebeu-
r'en, dat zij een groet
gedeelte van den wed-
strijd met niet mlnder
dan drie ronden voor-
sprong de leiding had-
den en in de eindklas-
see ring zoo'n totale uit-
eenrukking van het
peloton te constateeren
viel. Oorspronkelijk wa-
ren voor dezen laatsten
koppelwedstrijd van het
winterseizoen twee Ne-
derlandsche ploegen in-
geschreven: Slaats-
Pellenaars en Pijnen-
bUl'g-Wals. Maal' ziek-
te van Slaats en het
auto-ongeluk van Pij-
nenburg waren de oor-
zaak, datvoor een keer-
tje opnieuw de combi-
natie Wals-Pellenaars
gevormd werd. Wa t zou
het geven? Er waren
er, die er scepuscn te-
genover stonden, maar
Walske en de Pel heb-
ben bewezen, dat zij
samen een even goede
ploeg vormen als de
- gedurende eenigen
tijd ten minste - klas-
sieke combinatie. In het
begin ging het niet zoo

heel erg best. Ze kwamen wel mee, ze draaiden

Fraaie race van
de Franschen.

(Van onzen correspondent.)
PARIJS, 6 Mrt. - In den drie-urenlcoppel-

wedstrijd zijn Archambaud-Guimbretière
nummer één geworden met 5 p. in 3 u.
138 K.M. 200 M,

Op één ronde: 2. Wal s-P e II e n a a I' s
23 p.

Op twee ronden: 3. Christensen-Stieler
17 p.; op drie ronden: 4. Sérès-Giorgetti
8 p.; 5. Buysse-Billiet 2 p.; op vier ronden:
6. Pelissler-c-Moretti 4 -p.; op vijf rond.en: 7.
Ignat-Diot 4 p.; op zes ronden: 8. Glrard-
Goujon 14 p.; 9. Bouchard-Fourni,er 4 p.; de
overigen op zeven en meer ronden.

Voor het eerst gedurende dit winterseizoen
gaapten hedenmiddag tijdens een koppelwed-
strijd groote gaten op de tribunes van ~e. Pa-
rljsche wielerbaan. De natuur schijnt dit jaar
nu eenmaal geen rekening te houden met den
kalender en het zonnige voorjaarsweer lokte
veel meer tot een wandeling in het bosch, dan
tot een drie-urenkoppelwedstrijd op een rooke-
rige en stoffige wieler'oaan.
Voor de vijftien ploegen, waarvan het mee-

réndeel deelneemt aan de komende Parijsc'he
Zesdaagsche, was dit overigens geen bel.etsel
haar beste beentje voor te zetten, daar bIJ elk
nieuw tiental kilometers de plaatselijke records
angstwekkend dicht benaderd werden. Zon.der
een i.zcn twijfel is dit te danken aan den mets
ontzlenden strijdlust van Archambaud-Guim-
bretière, wier motor, geradeerd in de 144-uren-
race van Antwerpen, van het begin tot het
einde op volle toerenaantal 1iep en, op een heel
klein oogenblikje na, gedurende het laatste
halfuur nooit in een soms scholtkende tweede
versnelling behoefde overgeschakeld te worden."
Ongetwijfeld heeft deze course geheel in het
teeken gestaan van deze twee Fransche jon-
gens. En al hadden zij aanvankelijk geduchte
tegenstanders in dat al te overmoedige jongelui-
ploegje van een Bouchard-Fournier, al kwamen
Buysse-Billiet na een uurtje vervaarlijk op-
zetten en al staken gedurende de laatste 30 mi-

Zacht en toch krachtig-
heerlijk vansmaak-opwek-
kend en verkwikkend. De
kenmerken van het edele
natuurproduct, waaruit
KING pepermunt isbereid.

IWilskracht
Hellas
Mercedes

13
12
12

6
2
o

1
1
1

6
9
11

31-34
18--48
15-48

Westerkwartier
Kattenburg
D. V. D.

Voor Af dee I i n g B leed Zwart Wit op
eigen terrein een nederlaag tegen Naäs (1-4),

21 waardoor de Enschedeërs de cernpetitie wel
op de derde plaats zullen beëindigen.

21
13 0 0 s tel ij keI e k 1ass e B.
13 Rigtersbleek 14 13 0 1 69-20 26
8 D. O. S. 14 12 1 1 66-20 25
4 Naäs 13 6 2 5 42-28 14
2 Acrnlles 12 5 2 5 34--43 12

Zwart Wit 13 6 0 7 33-46 12
Deetos kwam in Z u i d-H 0 11 and weer wat I H. K. C. 13 3 4 6 28-36 10

dichter bij het kampioenschap, niet alleen door A. K. C. 13 2 3 8 23-50 7
de 4-2-zege, die het op D.K.C. kon behalen, Groen Zwart 14 0 0 14 14-66 0
doch tevens door het gelijke spel van Fluks Het Noorden.
tegen H.S.V. (4-4). De Leidenaars brachten
zich door dit resultaat practisch in veilige ha-
ven, ook alomdat Rozenburg opnieuw ver-
loor, ditmaal van Ons Eibernest (6-4). De
Hagenaars hebben het seizoen thans beëindigd.

BLAUW WIT VERLIEST
VAN SPORTIEF.

Eerste korfbalzege van
D.T.V. tegen Koog

Zaandijk.

GELIJK SPEL VAN FLUKS
TEGEN H.S.V.

AMSTERDAM, 7 Maart. - Er zijn gisteren
weer twee beslissingen gevallen. Z.K.C. werd
kampioen der Oostelijke 'le klasse A, terwijl
P.S.V. op den eeretitel der Zuidelijke 1e
klasse beslag legde.

Bijzondere vermelding verdient eveneens
de nederlaag, die Blauw Wit tegen Sportief
leed met de merkwaardige cijfers 10-9.

Het Westen.
Sportief heeft voor de Westelijke 1e klasse

N a 0 I' d-H a II and ongetwijfeld een kranige
prestatie geleverd, al is het resultaat dan ook
slechts van ondergeschikt belang. Aan het on-
geslagen record van Blauw Wit is echter thans
een einde gekomen. D.T.V. wist eindelijk zijn
eerste overwinning te behalen ten koste van
Koog-Zaandijk, dat met 3-1 werd verslagen.
Een schrale troost voor de Zaankanters was,
dat Luto eveneens verloor;--.nl. met 7-1 van
Kattenburg, waardoor zi] nog een kleine kans
hebben behouden om aan het spelen van degra-
datiewedstrijden te ontkomen.

We s t. 1 e k l ass e N a a I' d-H 0 II and.
L_--::-::-;~~ - --=~ Blauw Wit .... 15 12 2 1 96-56
(Ingezonden Mededeeling) 7544 Swift 15 9 4 2 88-67

ONAANGI<;NAMI<; VI<;RS'l'ANUHOUUING.
l\Iel'cedes-Z. K. C. 1-6. - De indertijd wegens

ongeregeldheden gestaakte en opnieuw vastgestelde
wedstrijd Mercedes-Z.K,C. is thans, ondanks een
vrij onaangename verstandhouding, onder letding
van den uiterst streng leidenden scheidsrechter
Schaap uit Utrecht, tot een goed einde gekomen.
Van weerszijden werd vrij agressief gespeeld, doch
technisch en tactisch waren de gasten ver in de
meerderheid Eerst in de derde opstelling wist de

18 thuisclub een doelpunt te maken.
16 Na een halfuur bezorgde vVoNijhuis Z.K.C. met

een tweetal verre schoten een 2--O-voorsprong.
10 In de tweede opstelling ging de strijd meer gelijk
6 op. Merce<Oeshield dan ook verder stand tot de rust.
4 I In de eerste tien minuten van de tweede helft
3 maakte ZK e. drie doelpunten door Peters, Harms

en Brandenburg (0-5). Een kwartier voor het ein-
3 de maakte E. Zwiers 1-5 en even later werd door

W. Nijlmis den eindstand (1-6) bereikt.
Het Zuiden.

15
15
14
15
14
13
14

9
9
4
6
3
2
1

3
3
5
1

3
3
5
8
9
11
13

76-53
84--63
77-77
71-80
54--78
42-71
46-89

Sportief
Luto
Koog Zaandijk .
D. T. V.

2
o
o

Voor de N 0 a I' del ij k e 1 e k I ass e bleef
de spanning, wat den strijd om de bovenste
plaats betreft, onverminderd voortduren. Want
Wordt Kwiek gaf Rood Zwart met 8-0 een
lesje, terwijl Nie met 7-1 van 'V.W.M.D. ver-
loor. Sparta kon een flinke zege boeken op

20 Vitesse (5-0).
18
18
12
11
8
5
2

W est. 1 e k I ass e
Deetos 10 10
H. S. V. 12 8
Ons Eibernest . 14 9
H. K. V. 13 5
D. K. C. 12 5
Het Zuiden 11 3
Fluks 11 2
Rozenburg 11 1

Z u i doH 0 11 and.
o 0 69-21,
2 2 44--35
o 5 43-45
2 6 36-42
1 6 41-47
2 6 30-36
1 8 33-46
o 10 17-51

N a a I' del ij k e
W. W. M. D. 10 9
Wordt Kwiek. 9 8
Sparta 9 5
VItesse 8 3
Hermes 8 2
Nic 8 1
Rood Zwart .. 8 1

1e
o
o
o
o
o
1
1

k I ass e.
1 68-18
1 59-14
4 22-35
5 17-23
6 18-34
6 13-37
6 9-45

Het Oosten.
Zooals reeds vermeld, werd Z.K.C. kampioen

der 0 0 s tel ij keI e k 1ass e A, dank zij
een 6-1-zege op Mercedes. Onder Ons versloeg
't Overschotje met 5-1, zoodat de Oosterbee-
kers met hetzelfde puntenaantal als Z.K.C. de
competitie beëindigden, De Zutfenaren hebben
derhalve slechts door hun betere doelcijfers 'P. S. V.
dan Onder Ons den titel veroverd. Hellas I Deto
braent zich nagenoeg in veiligheid door een I Breda
4--3-overwinning op E.K.C.A. I Volt

Ona ... , .....
Rood Wit
Oranje Wit

P.S.V. werd kampioen der Z u ide I ij k e
1 e k 1ass e door een sprekende overwinning
op Oranje Wit (9-0), dat door deze nederlaag
definitief hekkensluiter werd.

Z u ide I ij keI e k I ass e.
12 9 2 1 61--18
11 8 1 2 46--14
12 7 3 2 57--19
12 6 0 6 46--33
11 3 1 7 30--34
11 2 1 8 21--50
11 1 0 10 7--100

Oostelijke Ie
Z. K. C. 14 9
Onder Ons 14 10
't Overschotje 12 7

26 E. K. C. A. .... 13 7
22 Vada 12 6

k l ass e A.
3 2 56-29
1 3 45--27
o 5 42-29
o 6 41-28
1 5 29-34

21
21

14 BLAUW WIT PROTESTEER')'.14
13 Sportief-Blauw Wit 10-9. - Sportief liep hard

van stapel; binnen een kwartier had het een 5-0-

13/ voorspron 0- veroverd door doelpunten van Bertoen
5 Sr .(2), B;aaf, Bertoen Jr. en Steeman (5-0). Eerst

daarna had Blauw Wit door mej. Teysse voor de
1 eerste maal succes (5-1). De kampioenen werden

daarna sterker; desondanks maakte Stuurman 6-1.
Er volgde toen een periode van weinig krachtsver-
schil: B. de Cocq van Deiwijnen scoorde 6--2, Ber-
toen Jr. 7-2 en De Jong 7-3. Daarmede werd de
eerste helft besloten.
Na de hervattmg haalde Blauw Wit binnen tien

minuten prachtig op tot 7-7 door schoten van \'V.
Huizinga, mej. T'evsse, A. de Cocq van Delwijne~
en mej. Douwes. Toen nam Sportief weer de lei-
ding door Bertoen Jr. (8-7), doch mej. Petersen
zorgde voor den gelijkmaker (8-8). Hendriks
maakte met een ver schot 9-8. Daarop kreeg Blauw
Wit een s tr-af wor-p te nemen, die door W. Huizinga
werd benut. Nadat de scheidsrechter het doelpunt
had toegekend, kwam hij op zijn beslissing terug.
Hij annuleerde het punt, waartegen Blauw Wit na
afloop protesteerde. Hendriks bi-acht spoedig daar-
op den stand op 10--8. A. de Cocq van Delwijnen
rnaakte in de laatste minuten nog een tegenpunt
(10-9), doch verder wist Blauw Wit het niet meer
te brengen.

20
17
17

Oran.ie Wit-Po S. V. 0-9. - Oranje Wit had
in deze ontmoeting al zeer weinig in te brengen.
Voor de rust scoorde P.S.V. een half dozijn doel-
punten door Willems, v. d. vVey, mej. Hertog, v. d.
Klis, mevr. v. d. Klis en Koens (0-6).
Eerst een halfuur na de hervatting kon P.S.V.

door rnev r. Winkster den stand op 0-7 brengen,
nadat P.S.V. legio kansen had gemist. Het einde
kwam ten slotte met 0-9, dRnk zij twee doelpun-
ten van de dames v. d. Heyden en Hertog.

12 BLAUW WIT-RIG'.I'ERSBLEEK OP
7 13 M<-\ARTA,S.
~ AMSTERDAM, 6 Maart. - Blauw Wit speelt

Zondag 13 Maart a.s. op zijn terrein aan de
Van Speykstraat zijn eersten wedstrijd voor
het korfbalkampioenschap van Nederland te-
gen Rigtersbleek.

5

Prijs voor navulling vanaf heden verlaagd
tot resp. 14 en 27 ct. per flacon.

Hockey.

Groote zege van Zuid-
Nederland.

België-B verliest met 8-0.

EERSTE SPEELHELFT DE
AANTREKKELIJKSTE.

(Van onzen correspondent).'
EINDHOVEN,6 Maart. - De heden op bet

terrein der Philips Sportvereeniging ::::;-
speelde semi-officieele Iandenwedstrijd Zuid-
Nederland-België B, eindigde met een 8--0-
overwinning voor onze landgenooten. (Rust
4--0).

Zooals de uitslag al doet vermoeden, was
het een eenzijdige vertooning, waarin het Zui-
delijk hockey-elftal veel sterker was dan de
Belgen, die maar een zwakke combinatie in
het veld brachten. Alleen de rechtshalf, Le-
plat, was heel goed.

In het Zuidelijk elftal speelden P. 1\'efkens
en Kanters wel het best. Ook de jongste v. d.
Wall Bake was erg actief. Tresling was wat
langzaam, maar door zijn routine en schiet-
capaciteiten gevaarlijk. In de halflinie speelde
Reep onder zijn gewonen vorm. Tarn iniau was
hier de beste.

Onze achterhoede kreeg
niet veel gevaarlijk
werk en doelman Yet-
hoeven behoefde bijna
niet in actie te k0I112;1.

De eerste helft "an
den wedstrijd was ver-
rewog het aant -ekke-
lijkst; het Zuidelijk elf-
tal viel direct k.rachug
aan en voorloopig 'werd
alleen op de Belgische
nelf't gespoeld . .:\a het
~erste doelpunt door
Kanters uit een goedcn
voorzet "an Slotboom
gescoord, wisten de
gasten het spel even
te verplaatsen, maar
hun aanvallen zaten
slecht in elkaai en bo-
vendien stond de voor-
lJoede vaak buitonspel.
Het woord was dan
ook weer hoel spoedig
aan het Zuidelijk team,
dat opnieuw door Kan-

tel's scoorde, wederom uit een afgemeten voor-
zet van Slotboom. Het derde doelpunt, spoe-
dig hierna, ontstond indirect uit een lange cor-
ner, die goed door Tresling gestopt werd en
meteen doorgepusht naar den inmiddels op-
geloopen V. d. Wall Bake, die hard inschoot
(3--0). Dit was wel het mooiste doelpunt van
den wedstrijd. Zuid-Nederland bleef in de
meerderheid en even voor rust had Tresling
met een strafcorner succes (4--0).

P. 1\ efkeus,

DE FUT ER UIT.
Na de rust werd er aan beide kanten lauw

gespeeld. De Belgische keeper haalde door twee
blunders, die evenveel doelpunten kostten,
(resp. door Kanters en Wall Bake) de fut uit
zijn team en ook Zuid-Nederland pakte de
zaken kalmer aan. "Vel zagen we enkele ge-
vaarlijke, aanvallen der Belgen, maar de hee-
ren 'bleken toch geen kijk te hebben op de
buitenspelval, die Evers vaak listig wist op
te zetten. Zuid-Nederland bracht met een ge-
lukkig schot van Kanters. dat via een Bel-
gische stick in het doel verdween, den stand
op 7--0 en 'I'resling benutte op de bekende
wijze nog een strafcorner (8--0), met welken
stand het einde kwam.

De opstelling der teams was:
Z u i doN ede I' 1 and: Verhoeven, P. Nef-

kens en Evers, Taminiau, H. Nefkens en
Reep; Slotboom, Tresling, Kanters, V. d. Wall
Bake (Cadetten) en V. d. Wall Bake (Breda).

Bel g i ë: Eloy, Bouvry en Moreau; Baudez,
Mullenders, Leplat, Deru, Maheu, Groens, De-
seneer en Van Beers.

Boksen.

WEER OVERWINNINGEN VOOR
GEBR. DEKKERS.

Beiden zegevieren op punten.
(Van onzen correspondent.)

PARIJS, 6 Febr. - Heden hebben de gebroe-
ders Dekkers wederom overwinningen behaald
in de Central Sporting Club, waar zij beiden
een puritenoverwinning behaalden. Tin Dek-
kers had als tegenstander den mijnwerker Del-
croix, terwijl Hens te vechten had tegen den
energieken en handigen vechter De,gieux.

Beide Hollanders slaagden er opnieuw in
door hun fair en sportief boksen het enthou-
siasme der toeschouwers tot zulk een hoogte
op te voeren, dat zij na afloop met een zoo
zeldzaam in een Parijsche bokszaal voorko-
mend in cadansgeklap eere-applaus werden be-
loond.

Volgens den manager zullen zij zeel' zeker
nog sneller en beter over hun tegenstanders
kunnen zegevieren, wanneer zij zich \"olkomen
aan het professional boksen hebben aangepast.
Want op het oogenblik zijn zij nog te veel op
de amateursmethode ingesteld. Wanneer deze
leerschool echter eenmaal achter den rug is en
lang kan dit niet meer duren, hebben zij vol-
gens hem kans op een zeer succesvolle loop-
baan.

REGELMATIGE ZEGE.
Ouder Ons-c-Over-schotje 5-1. - In een van

weerszijden matig gespeelden wedstrijd heeft Onder
Ons haar laatste kans op het kampioenschap tot het
uiterste verdedigd. De overwinning was wel ver-
diend, hoewel misschien ietwat geflatteerd.
De Handt gaf Onder Ons de letding met €('n twee-

tal goede doelpunten, waarna Meerboer nog voor de
rust den achterstand verkleinde (2-1). .
Na de hervatting was het ondanks enkele periodes

van overwicht van 't Oversch'?tje alleen Onder Oir
dat nog driemaal den korf wist te vinden door •
Frans, R. van Lerven en G. Bruggink (5-1).
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r WereldkampioensChap]
L voetbal. _
NEDERLAND ZEER
WAARSCHIJNLIJK

TEGEN DE CECHEN.

Verkoudheid en Keelpijn
worden', króchtig' bestreden door

het sterk cntiseptlsche geneesmiddel.
Zorg steeds een doos bij de hond

Ie hebben. Vroog noor de

ECHTE VALDA
PARIJS, 5 Maart. (Eigen tel.) - Hedenmid-

dag werd met veel plechtigheid de loting ver-
richt voor het eindtournooi om het wereld-
kampioenschap voetbal. Het resultaat van deze
loting was wat Nederland betreft, dat ons elf.
tal uit moet komen tegen den winnaar der nog
te spelen ontmoeting Cechoslovakije-Bulgarije,

(Ingezonden Mededeeling')

waarschijnlijk dus tegen de Oechen, De win- staan de Cechen bekend als sterke spelers, zoo
naar van dezen strijd komt in de kwart-finale
tegen den winnaar van Brazilië - winnaar
Polen--J oegoslavië.

Het volledig resultaat der loting van de
achtste finales luidt:

A. Duitschland tegen winnaar Zwitserland-
Portugal.
B. Oostenrijk tegen Zweden.
C. Winnaar Hongarije-Griekenland tegen

winnaar Vereenigde Staten-Ned .•lndië.
D. Frankrijk tegen winnaar België-Luxem·

burg.
E. Winnaar Argentinië=-Centraal Amerika

tegen Roemenië.
F. Winnaar Cechoslovakije-Bulgarije tegen

Nederland.
G. Brazilië tegen winnaar Polen-Joegoslavië.
H. Italië tegen Noorwegen.
Hierna had de loting plaats voor de kwart-

finales en hiervan luidt de uitslag:
1. Winnaar E. tegen winnaar B.
2. Winnaar A. tegen winnaar C.
3. Winnaar H. tegen winnaar D.
4. Winnaar G. tegen winnaar F.
Ten slotte werd geloot voor de halve finale

waarvan het resultaat was:
4 tegen 3.
2 tegen 1.
Verder werd hedenmorgen de lijst der inter-

nationale scheidsrechters, die deze wedstrijden
in principe zullen arbitreeren, gepubliceerd. NED. ZWEMSTERS NAAR LONDEN
Zooals bekend, bestaat deze lijst uit vier Fran-
schen: Leclerk, Capdeville, Conrie en Marenco AMSTERDAM, 5 Maart. - Naar wij verne-
en twaalf buitenlanders, onder wie één Hollan- men is bij de Technische Commissie van den
der, nl. de heer Van Moorsel. De anderen zijn Koninklijken Nederlandschen Zwemband een
de heeren Beranek (Oostenrijk), Langenus en schrijven binnengekomen van het bestuur d~r
Baert (België), Christ (Cechoslovakije), Birlem Imperial Swimming Club te Landen, waarin
en Weingärtner (Duitschland), Hetrszka (Hen- een aantal Nederlandsche zwemsters en zwem-
garije), Barlassina en Scarpi (Italië), Eklind mers wordt uitgenoodigd deel te nemen aan de
(Zweden) en Wuthrich (Zwitsel"land). internationale wedstrijden, de z.g. open kam-
Wat de' lotingsplechtigheid betreft nog het pioenschappen, welke op 28 Mei a.s, te Londen

volgende: in het Wernbley-Stadion worden gehouden.
Ais 'vertegenwoordiger van den minister van Deze uitnoodiging zal zeer waarschijnlijk

Buitenlandsche Zaken, Yvon Delbos, die door worden aangenomen. De Technische oommts-
ambtsbezigheden verhinderd was persoonlijk sie van den K.N.Z.B. zal t.Z.t. de zwemsters en
deze plechtigheid te presideeren, had de heer zwemmers, die voor deze invitatie in aanmer-
de Tessan, onderstaatssecretaris voor Buiten- king komen, aanwijzen. Men herinnert zich,
landsene Zaken, in het midd'en van de groote dat in Augustus van het vorige jaar Nida
tafel plaats genomen, omgeven door den on- Senff, Jopie Waalberg, Tini Wagner, Riet van
derstaaissecretarts voor Sport en Lichamelijke Veen, Hoving, Smitshuyzen, Van der Kuil en
Opvoeding, Courson, den voorzitter van de F.I. Scheffer .onder leiding van den heer en me-
F.A., Rimet, de overige leden van het F.I.F.A.. vrouw Dogger, eveneens hebben deelgenomen
bestuur en talrijke gezanten of hun vertegen- aan de open kampioenschappen te Londen,
woordigers, onder wie wij opmerkten den heer waarbij enkele onzer landgenooten een titel
M. H. C. Janse, kanselier van de Nederland. wennen. Het ligt tha.ns in de bed?eling, dat d~
sche legatie, als vertegenwoordiger van onzen :.:. t,Engelsche. kampioenen hun titel op 28 Mel
gezant, jhr. dr. Loudon. I ,~.j 'len verdedigen,

Na een geestige toespraak van den heer de
Tessan, die de rugby-carrière van minister Del-
bos ophaalde, met een enkel woord aan zijn

eigen cijd van voetballer
en zwemmer herinnerde
en ten slotte den lof van
de sport verkondigde, zoo-
als die door den grooten
Franschman Pierre de
Coubertin was opgevat,
als verbindingssc1):akel

tusschen dS! volkeren..,
nam de heer Rimet het
woord om nog even in het
kort de geschiedenis van
net wereldkampioenschap
op te halen en het mecha-
nisme er van uit te leg-
gen.
Toen was het gewichtig

oogenblik genaderd. Twee glazen vazen ston-
den op tafel en in de eerste werden acht ko-
kertjes met de namen der sterke landen gede-
poneerd, terwijl in de andere vaas de acht ko-
kertjes met de namen der zwakkere broeders
werden geplaatst. Een alleraardigst jochie, de
ruim vijfjarige Ives Rimel, kleinzoon van den
F.I.F.A.·voorzitter, werd op de tafel geheschen
en eerst wat verlegen, later parmantig wandel-
de hij tusschen de twee vazen op en neer, tel-
kens een kokertje trekkend en aan den heer
de Tessan overhandigend. Het eerst kwam
Duitschland uit de linker vaas en uit de rech-
ter de winnaar van Zwitserland-Portugal en
zestienmaal herhaalde zich dezelfde ceremonie.
Wat Nederland betreft komt dus de loting

hierop neer, dat onze Oranje-Iongens voor de
achtste finale moeten vechten tegel. den win-
naar van Cechoslovaklje-e-Bulgarlje. En al

heelongunstig is het lot ons toch niet geweest.
Het spel der Cechen ligt ons heel wat beter
dan dat van Italië en het zal zeker geen groo-
te nederlaag worden, wanneer Oranje met zijn
bekende geestdrift, zijn overtniging en mee-
sleepend enthousiasme speelt.
Tegen de sterke Cechische achterhoede zal

onze voorhoede zeer zeker niet een aantal
doelpunten scoren als Zondag 1.1. tegen België,
maar met wat mlnder zal men ook al tevreden
zijn! Laten wij eens veronderstellen, dat ons
de kans gunsttg is, dan vinden wij in de kwart-
finale, de virtuozen uit Zuid·Amerika, Bra-
zilië togenover ons en ten slotte in de halve
finale den winnaar van Frankrijlt-België te,
gen Italië-Noorwegen. Zeer waarschijnlijk is
dit Italië en met twee dergelijke struikelblok·
ken voor de Hollandsche voeten is het prae-
tisch gesproken zonder wonder niet mogelijk,
dat wij de finale bereiken. We gelooven dus,
dat Nederland een kans heeft in de achtste
finale, maar dat daarna onze aspiraties heel
wat beperkter moeten zijn.'

Zwemmen.

Voor Miepsie was het van nu af aan een verlo-
ren avond en zenuwachtig van de teleurstelling
liep' ze overal rond en iedereen in de weg. Een
boy, die met een groot blad glaz.en passeerde,
viel haast over het wilde juffertje, dat hem in de
weg kwam. Miepsie begaf zich namelij'k met
een radiotelegram naar de seinkamer ....

AMERIKANEN NAAR EUROPA.
NEW YORK, 5 Maart. - De Amerikaansche

Zwemband heeft een uitnoodiging van Duit-
sche zijde aangenomen, waarbij een ploeg
zwemsters en zwemmers in Augustus a.s. naar
Europa zal komen, om in verscheidene wed-
strijden in Duitschland uit te komen. De Arne-
rikaansche ploeg zal uit 8 leden bestaan. Het
zou in de bedoeling liggen, dat deze tournée
eerst in de tweede ..b..elftvan AJiLgul'tus,dus na
de Eur_opeêsche. l:;;a.rnp.i~ensc~R. te ~nden,
zal worden gehouden. De mogelijkheid bestaa:t,
dat eind 'Augustus te Berlijn in het Olympisch
Zwemstadion een wedstrijd Europa-c-Veree-
nigde Staten zal worden georganiseerd.
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i\STON V. IN DE DEMI..FINAI1E
DER ENGELSCHE CUP.

lijders aan maagpijn, maagkramp, zuur,
hartwater en slechte spijsvertering zullen
baat vinden bij het gebruik van het
reeds vijftig jaren in den handel zijnde
BOOM'S MAAGPOEDER. Alleen echt in-
dien de verpakking is voorzien van den
naam BOOM. f. 1.29 per doos; per
halve doos f. 0.75.
Nederl. Fabrikoat. Overal verkrijgbaar.

(Ingezonden l\IIededeeling)

Brentfordverdediging door de lucht naar haar
eigen aanval speelde, doch ook de Londensche
aanvallers hielden den bal in de lucht 'en
daardoor ging het voordeel weer verloren. Men
had hier ondanks het Cupkoortsvoetbal twee
duidelijke systemen tegenover elkaar. Brent-
ford had in plaats van een intelligenten maar
niet sterk gebouwden binnenvoorwaarts. East-
ham, den forseheren Holliday opgesteld om een
tweeden doorsjouwer te bezitten naast mid-
denvoor McGulloch. Dit systeem zou alleen
succes hebben gehad, indien dezen beiden door-
sjouwers goede kansen geboden waren om er
met den bal doorheen te gaan, doch daarvoor
leenden de onzuivere passes door de lucht zich
in het geheel niet.
Preston voerde weer een massa-aanval uit

met vijf tot zeven man in de eerste lijn en had
een verdediging, die zonder het stopperspil-
systeem op te geven, den Brentford-aanval tel-
kens tot retireeren dwong door zelf zoover mo-
gelij-k naar voren te trekken. Brentford ge-
raakte daardoor geheel in de war en het was
steeds Preston, dat den toon aangaf, met een
specifiek Schotsen cachet.

Dan was er nog een verschil. Preston trad
bijna altijd verrassend op. Men wist nimmer
van te voren, waarheen de bal gedirigeerd
zou worden. Dat maakte het spel veel in-
teressanter en gevaarlijker bovendien dan
het louter op kraeht gebaseerde doorstoot-
voetbal van Brentford. De list won het van
de kracht en beter voetbal gaf ten slotte
den doorslag, had na 25 minuten al den strijd
gewonnen met twee prachtige doelpunten,
die beide van Beattie waren.
Eerst gaf middenvoor Dougal een schitteren-

de pass aan den geheel omgeloopen linksbln-
nen, die ineens rechts van hem stond en
nu langs Crozier schoot. Enkele minuten later
ontving Beattie den bal uit een verren inworp
en hij schoot met een onhoudbaar diagonaal
schot in het Brentford-doel.
Daarna zag men slechts een steeds meer in-

zakkend moreel geslagen Brentford tegen een
nu minder zenuwachtig Preston, dat steeds
den bal veroverde. Dat de kleine linksbuiten
O'Donnell na de hervatting den stand nog op
3-0 bracht was op zichzelf niets bijzonders
meer, want de geslagen Cupfavorleten kwa-
men hun achterstand nimmer meer te boven,

GROOT ·BRITTANNIË-
HET VASTELAND?

EEN OVERWINNING OP
MANCHESTER C.

BRENTFORD UITGESCHAKELD
DOOR PRESTON N. E.

62 graden op den warmsten Maartdag sedert
1929: Geen wonder, dat er tal van toeschouwers
flauw vielen, die uren hadden staan wachten
in de saamgepakte massa rond het Spursveld
en het Brentfordterrein, alvorens de Cupwed-
strijden een aanvang namen. Bij de Spurs leek
het soms langs de lijnen meer op een nood-
hospitaal dan op een voetbalveld en al die
narigheid werd ten slotte voor niets geleden,
want beide Londensche teams werden uitge-
schakeld, doch in beide gevallen waren het de
beste teams, die zegevierden. De bekerhouder
Sunderland heeft thans de demi-finale bereikt
en Aston Villa en Preston N. E. eveneens.
Huddersfield Town, dat te York tegen York
City gelijkspeelde, zal Woensdag a.s, op eigen
veld tegen het "Vijftig Pond-team" moeten
overspelen, hetgeen wel zoo goed als zeker een
zege voor Huddersfield Town beteekent.
Op elk der vier terreinen, waar deze wed-

strijden plaats vonden, werden dubbele records
gehoekt, nl. in toeschouwers en recettes. De
meest interessante strijd was ongetwijfeld die
tusschen de Villa en Manchester City en de
zege van de thuisclub was nog belangrijker,
daar de Villa ditmaal twee reserves moest laten
spelen voor een gewonden linkshalf en links-
back. Vooral het gemis van laatstgenoemde,
Cummings, was een groote slag voor de Villa,
dat als linkshalf een plaatselijken voetballer,
Pritty, liet invallen, die voordien slechts een·
maal in de ploeg had gespeeld. Voor Cummings
speelde Cobley, zoodat er een verzwakt linker
verdedigingsvak was ontstaan.
Manchester City 'had voor dezen strijd een

nieuwen spil, Neilson, opgesteld, die onmiddel-
lijk op den voorgrond trad door een zeker
doelpunt te voorkomen, aangezien hij den bal,
d1e doelverdediger Swift reeds gepasseerd was,
van de doellijn af wegtrapte. Vóór de rust
schoot de City-Iinksbuitan, Braak, keihard
tegen de lat. Overigens waren beide ploegen,
die de <loelpunten tot na de hervatting bewaar-
den, volkomen aan elkaar gewaagd. Na de
rust scoorde de Villa viermaal, doch de spil
Allen deed het in eigen doel. Het eenige doel-
punt, dat de City maakte, werd door Doherty
gescoord. De vleugelspeler Broome, voorts
Haycock en middenvoor Shell, zorgden dat de
City met 3-2 verloor.

De derde·divisieclub York City, die nauwe-
lijks 28.000 toeschouwers kan bergen. doch
Waar er meer waren binnengekomen, boekte
een record·rec,ette van meer dan 2700 pond.
De repetitie van deze All-Yorkshire affaire zal
Zeer waarschijnlijk 'het einde beteekenen van
de laatst overgebleven derde klasser, die zich
kranig heeft geweerd op het eigen kleine veld.
In een grootere ruimts zalongetwijfeld energie
alleen niet ba ten .

In 1939 te Londen.
AMSTERDAM, 5 Maart. - Naar wij verne-

men, wordt in Flfa-krfngnn ernstig met de mo-
gelijkheid rekening gehouden, dat in 1939 te
Londen een wedstrijd zal worden gespeeld tus-
schen een elftal van Grcot-Brtttanniê en een
ploeg, samengesteld uit .spelers van de conti-
nentale landen van Europa. Het Britsche elftal
zou dan bestaan uit spelers van de bekende
vier bonden.

INDIi;] SPEELT TE l\-IEDAN.
PARIJS, 5 Maart. - Het organisatiecomitê

van de wereldkampioenschappen heeft op ver-
zoek van den heer Lotsy toes ternrnf.ng' ~egeven
voor het spelen van een oefenwedstrijd van bet
Nederlandsch-Indisch elftal, dat naar Europa
komt in verband met de voor de voorronde te
spelen ontmoeting tegen de Vereenigde Staten.
Deze oefenwedstrijd zal te Medan plaats vinden.

Rimet.
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FEUILLETON.

De verdwijning van
Mr. Perdrix

legd bij het verzoek van Lagrange en hij was
blij met zijn onverwachte vacantie. De Fran-
sche millionnair, zelf een hard werker, was
niet royaal met vacantiedagen. Ik had de voor-
schriften van den detective stipt opgevolgd en
was's morgens uit het huis van den heer De.
laval vertrokken.
In Londen zou ik mijn intrek nemen in een

goed hotel en voor den vorm een paar bezoe-
ken afleggen bij zakenmenschen, voor wie de
heer Lagrange mij inlichtende brieven had
meegegeven. Verder had ik feitelijk niets an-
del'S te doen dan af te wachten of mijn va-
lies of het daarin liggende pakket gestolen
zou worden en zoo mogelijk <len dief te
volgen.
'Dit was een zeer eigenaardige, maar niet

zeer gemakkelijke opdracht. In de eerste
plaats moest ik zorgen, dat de diefstal niet al
te gemakkelijk uitgevoerd kon worden; maar
in de tweede plaats - en hier kwam het voor,
al op aan - moest ik zorgen, dat ik den dief,
als deze kwam, in het oog hield. Had de dief-
stal plaats op een oogenblik, waarop ik mij van
mijn valies verwijderd had, dan was het tien
tegen één, dat ik den persoon, die de "gege.
vens" gestolen had, niet terug zou zien en al
gunde ik hem graag het waardelooze pakje
papier, onze pogingen zouden dan verder nut.
teloos zijn.
Ik moest dus oppassen en met overleg te

werk gaan; Crampton had het me trouwens
genoeg op het hart gedrukt. Tweemaal per
dag zou ik telegrafisch verslag uitbrengen en
voor alle zekerheid niet aan den detective,
maar aan Ginoux. Want Crampton wilde mij
volgen, al was het niet direct, en wij hadden
bepaalde punten in :t;,.ondenafgesproken, waar
ik mij op geregelde tijden zou vertoonen, zoo-
dat de detective, indien het noodig mocht zijn.
steeds contact met mij kon krijgen.

door
HERMAN MIDDENDORP.

16
XVI.

Naar Londen.
Twee dagen later zat ik 's morgens in den

sneltrein Parijs-Calais, in de gedaante van
den heer Delaval.
Crampton en ik hadden den vorigen dag de

kwestie nog ampeloverwogen en de detective,
minder geestdriftig en koeler van hoofd dan
ik, achtte de kans volstrekt niet uitgesloten,
dat het resultaat van onze pogingen volstrekt
nihil zou zijn.
..Zoo'n truc. kan altijd mislukken, Eddy,"

had Crampton kalm gezegd. "Om allerlei re.
denen. Het is mogelijk, dat ze ons te glad af
zijn. er zijn behalve wij tweeën nog een paar
menschen in gemengd en dan is het altijd ma.
gelijk, dat iets uitlekt. Het is verder mogelijk,
dat ze niet op het idee komen om jou [e ge.
gevens te ontstelen, of dat ze denken, dat La-
grange ze jou niet toevertrouwt. Maar we zul-
len zien."
Vooral had de detective me op het hart ge·

drukt. niet al te nonchalant om te gaan met
het valies, dat het pakket bevatte, waarin de
zoogenaamde gegevens waren geborgen. "Ze
moeten het kunnen stelen, maar alleen als ze
handig zijn," meende hij. "Anders krijgen ze
dadelijk in de gaten, dat ze beetgenomen wor-
den."
De heer Delaval had zich dadelijk neerge-

Dat ik op deze manier mijn reis niet als
een pleiziertochtje kon beschouwen, zal men
begrijpen. Ik installeerde mij in een hoek
van den coupé en. plaatste ihet valies boven

Maar 25 minuten.

"Ziezo," zei ze bij het wegstappen, "dat is
ten minste gebeurd, al heeft het moeite ge-
kost. Maar Arabeüa zou me zeker nooit ver-
geven hebben, als irk haar niet bijtijds had
geseind, hoe laat we precies aankomen ....
zodat ze aan de boot kan zijn!" - Nou, je
kunt je voorstellen, hoe verbluft de kapitein,
de officier- en de marconist opkeken, toen
ze merkten hoe weinig dringend het radio-
telegram van Miepsie in werkelijkheid ge·
weest was!! 1920

om mijn valies kwijt te raken, waarom zou
ik trachten te beschrijven hoe mijn stemming
daalde en daalde, tot zij vier en twintig uur na
mijn aankomst in Londen zoozeer geslonken

Mijn hoop was nu gevestigd op de reis met was, dat ik, met mijn valies in de hand, het
den nachttrein naar Londen. Met de nieuwe gevoel had of ik een venter was, die met
avondbladen voor me begon ik opnieuw "te schoenveters of prentbriefkaarten langs de
doen of Î!kniets zag", maar tk behoefde daar. huizen loopt te leuren. Niemand wil hem er
voor helaa:s geen comedie te spelen. Ik zag af helpen .
inderdaad niets. Mijn mede-releigers waren En toch kwam het groote oogenblik.
zoo slaperig·prozaïsch en zoo allerakellgst-on- In mijn hotelkamer aangekomen, trapte ik
verschillig, dat ik een paar koppen sterke kof. de juchtlederen oorzaak van mijn verbittering
fie moest drinken om door hun houding niet in een hoek. Ik sloot de deur niet af. Het was
zoodanig te worden aangestoken, dat ik wer- niet onmogelijk, dat er ten minste iemand op
kelijk in slaap zou vallen. Ik hoopte een oogen- mijn ringen, mijn horloge of mijn portefeuille
blik, dat het gebeuren zou, opdat ik ten minste zou afkomen en dat hij wel zoo goed zou wil-
eenige kans zou hebben, dat de dief zou komen len zijn, als compensatie het valies mede te
opdagen. Ik had den man wel willen smeeken, nemen .
om zijn hallden naar mijn bezit uit te strek, IJdele hoop.
ken en ik werd zoo baloorig, dat de lust bij me Den volgenden morgen kon ik het slechts
opkwam om de "documenten" door het betreuren, dat i!k de tasch niet naast mijn
portierraam naar buiten te keilen en aan schoenen op de gang had gezet.
Crampton voor te stellen, dat hij dergelijke Ik ging dezen dag, zooals afgesproken was,
onaangename karweitjes in het vervolg maar voor den. vorm op bezoek bij een paar groote
alleen op zou knappen. kantoren, waarmee Sir Crowdon in verbinding
Bij onze aankomst aan het Victoria Station stond. De inlichtende brieven, die de Engzl·

kreeg ik even een opleving. Een van mijn me- sche millionnair mij had meegegeven, maak-
dereizigers nam mijn valies uit het bagage- ten wel, dat men zich welwillend met mij on-
rek; hij deed er een stap mee naar de deur derhield - en een ~itnoodiging om den vol-
van den coupé. Het was een idiote gedachte genden avond ten huize van een der Londen-
om te veronderstellen, dat hij het voor mljn sche bankiers te komen doorbrengen was er
Dogen zou willen stelen, maar ik was den man I zelfs het gevolg van -:.maar op ZIchzelf waren
dankbaar voor de illusie die hij mij onzewild deze bezoeken natuurlijk doelloos en nutteloos.
gaf. '. . b Tweerr:aal telegr~feerde ik aan den' ~ervice
Hij keek mij aan; het was een lanze, dorre de Sûrete, dat er mets gebeurd was en s mld-

Engelschman. "dags om zes uur b~vond ik mij in het kleine,
Be" pardon sir" zei hij terwijl er een keurige restaurant 111 New Bond Street, waar

schim" van eer{ O"li~lach om' zijn dunne lip. Crampton mij zou kunnen vinden als hij net
pen kwam." . noodig mocht achten, zich met mij in vsrbln-
Meteen zette hij mijn valies op de bank, ding te stellen.

nam het zijne uit het rek - het leek er wsr- Het diner was uitmuntend - maar van
kelijk op - en verdween. Crampton geen spoor.

. Tergend stond het valies naast ml] op een
Waarom zou ik mij begeven in al die onbe- stoel.

tee,kenende détails Waarom de vijf en Maar het zou nu toch niet lang meer in mijn
twintig kleine listen vermelden, die ik verzon bezit blijven.

Schaken.

Landau en Spielmann
winnen beiden.

7304

Zesde ronde van het Max
Euwe-tournooi.

Fraaie prestatie van York C.
tegen Huddersfield T.

(0-0).

LONDEN, 5 Maart. (Eigen tel.) - De uit-
slagen van de heden gespeelde Engelsche
voetbalwedstrijden luiden:

F. A..cUP ZESDE RONDE:
Aston V.-Manchester C. . .
Brentford-Preston N.E. . .
Tottenham H.-Sunderland .
York C.-Huddersfield T .

EERSTE DIVISIE.
Arsenal-Stoke C. .. . .
Blackpool-Portsmouth
Bolton W.-Charlton A .
Derby C.-Birmingham .
Ever ton-e-Gr-imsby T.
Leicester C.-Liverpool .
Wolverhampton W.-Leeds U .

TWEEDE DIVISIE.
Blackburn R.-Stockport C.
Bradford-Newcastle U.
Chesterfield-Burnley
Fulham=-Sheffleld U.
Norwich C.-Coventry C .
Sheffield W.-Manchester U. "
Southampton-Barnsley
Swansea T.-Bury .
West Ham U.-Luton T. . .

(0-0)
(0-2)
(0-0)'
(0-0)

AMSTERDAM, 5 Maart. - In het Amster-
damscha Schaakhuls werd hedenavond de zes-
de ronde van het Max Euwe-tournooi gespeeld.
De uitslagen luidden:
Van Mindeno-Spielmann 0-1
Landau-Mulder 1-0
De Haas-Koomen 1-0
Van Soheltinga-Sterk afgebr.
De Hon-Tegelaar uitgesteld.
De stand luidt thans: Landau en Spielmann

elk 5%; Van Scheltinga 3%*; Mulder 3%; De
Haas 3; Sterk 2%*; Tegelaar 2*; Van Mindeno
1; Koomen %; De Han 0*. (* is afgebroken
partij.) De zevende ronde wordt Maandag-
avond in de Schaakclub Watergraafsmeer, Mid·
denweg, gespeeld.
Spielmann was in deze ronde weer het eerst

klaar met zijn partij. Hij koos tegen Van Min-
dena de Manhattan-verdedtglng, die zijn te-
genstander niet sterk tegenspeelde. Bovendien
maakte deze het hem gemakkelijk door een in-
correct offer op h7 te brengen voor twee pion-
nen. Spielmann won in 27 zetten.
Een buitengewoon fraaie en spannende partij

speelden Landau en Mulder. Op den 27en zet
deed Landau een mlnder sterken ruil op e5,
waardoor Mulder practische winstkansen
kreeg. In tijdnood zag deze evenwel een prach-
tige winstkans over het hoofd. Toen keerden
zich de kansen en Landau won.

De Haas en Koemen verlustigden zich in een
Benoni-verdedlging; die een krampachtig spel
voor zwart oplevert. Koomen wist echter ge-
lijke kansen te houden tot het oogenbük, dat
hij dameruil toeliet. Toen was de partij opeens
uit. Van Scheltinga sloot Sterk volkomen in
een Oost-Indische verdediging, wist echter
geen voordeelen te behalen tegen Sterk's taaie
verdediging. De partij werd afgebroken.

ROTTERDAMSCHE SCHAAKBOND.
ROTTERDAM, 5 Maart. Onder leiding

van zijn voorzitter, mr. G. C. A. Oskam, heeft
de Rotterdamsche Schaakbond heden in het
voormalige raadhuis zijn 22ste jaarlijksche al-
gemeene vergadering gehouden. Zeer verheu-
gend noemde mr. Oskam het, dat het geschil,
dat tusschen den Rotterdamschen Schaakbond
en den Koninklijken Nederlandschen Schaak-
bond in 1937 de goede verstandhouding dreig-
de te verstoren, tot aller tevredenheid is op-
gelost, zoodat er geen enkele gedachte aan af-
scheiding meer bij den Rotterdamschen
Schaakbond bestaat.
Aan het jaarverslag van den len secretaris

ontleenen wij, dat het ledental van den bond
weder aanzienlijk is gestegen en van 1871 op
2108 is geklommen. Ook in financieelopzicht
bleek de bond te bloeien: het jaarverslag van
den penningmeester sprak althans van een
gunstig saldo. De aan de beurt van aftreding
zijnde bestuursleden werden allen herkozen.
Voor het jaar 1938 bestaat het bestuur dus
weder uit de heeren mr. G. C. A. Oskarn,
voorzitter; A. de Bruyn, 1ste secretar-is; P. de
Jong, penningmeester; J. Nieswaag, 2de secre-
tarts: drs. Otto Oprel, wedstrijdleider, en L.
de Kwant en G. '\T. Wesselman, oommissarts-
sen.

Athletiek.

STUDENTENVELDLOOP·KAl"\fPIOENSCHAP.
DELFT, 5 Maart. - Door de Delftsche

Studenten Athletiek Vereeniging is heden hier
ter stede onder auspiciën van de K.N.A.U. de
wedstrijd om het studenten veldloop-kam-
pioenschap van Nederland gehouden. De be-
doeling is om dezen 2% K.JVI.veldloop voor
studenten jaarlijks te doen plaats hebben. Als
prijs is beschikbaar gesteld de Mr. Venlet-wis-
selbeker, waarop dit jaar beslag legde J. de
Roy van Zuidewijn uit Amsterdam, die met
grooten voorsprong als eerste door de finish
ging.
De volledige uitslag luidt: 1. J. de Roy v.

Zuidewijn, Amsterdam, in 10 min. 27.6 sec.
(kampioen van Nederland); 2. D. R. Koiter, 11
min. 2.3 sec.; 3. W. F. Tempelaar, 11 min. 44.6
sec.; 4. J. Visman, 12 min.; 5. H. Verguson, 12
min. 18.4 sec. (allen Delft).

Badminton.

NICHOLS WERELDKMIPIOEN.
LONDEN, 5 Maart. (Eigen tel.) - In de

w.ereldkampioenschappen badminton trtom-
feerde de Brit Nichols voor de derde maal in
successie door den Deen Bie met 15--4, 15-5
in den eindstrijd te verslaan. Bij de dames won
miss Young haar eersten kampioenstitel (jaar
de kampioene 1935, mrs. Uber met 10-12,
12-11, 11-13 te overwinnen. De dubbelspelen
bleven aan de titelhouders 1937 resp. R. en L.
Nichols en mrs. Uber-miss Doveton.
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3-2
0-3
0-1
0-0

4-0
2-0
1-0
0-0
3-2
2-2
1-1

(1-0)
(1-0)
(1-0)
(0-0)
(2-0)
(2-1)
(0-0)

De waarlijk excellente maaltijd - ik appre-
cieer een goed diner, al zou ik niet graag voor
een lekkerbek doorgaan - had mijn stem-
ming, die den geheelen middag beneden 't nul.
punt was geweest, weer eenigszins op peil ge-
braent en het gevolg daarvan was. dat ik ook
weer in mijn raj schoot.
Ik stond op en drentelde naar de leestafel,

vanwaar ik, tusschen twee pilaren door, nèt
mijn valies in 't oog kon houden.
Toen gebeurde het.
Een als heer gekleed persoon met een licht-

grijze overjas aan nam zijn hoed van den kap-
stok, die vlak bij het tafeltje stond, waar ik
gegeten had. Hi] trok bedaard zijn handschee-
nen aan, nam mijn valies van den stoel op
een rnanier alsof het nooit aan iemand an-
del'S had behoord dan aan hem, en wandelde
er mee naar den uitgang van het restaurant.
Ik had beet.

•

3-0
2-0
0-1
1-1
0-2
1-3
2-0
1-0
0-0

(1-0)
(2--0)
(0-1)
(1-0)
(0-2)
(0-2)
(1-0)
(0-0)
(0-0)

HOOFDSTUK XVII.

Achtervolging.

Er was geen oog-enblik te verliezen.
Haastig schoot ik mijn jas aan, schoof den

kenner een bedrag toe, dat ongeveer het vijf·
voudige geweest zal zijn van hetgeen ik beta-
len moest - ik had het niet kleiner - en snelde
de deur uit; de eerste winst van bet succes
was voor den kellner.
De man, dien ik hebben moest, verdween

tn een zijstraat.
Enkele oogenblikken later kreeg i!k hem weer

tn het oog en nu gelukte het mij, hem regel-
matig te volgen. •
Mijn humeur was ineens aanmerkelijk be-

ter geworden: ik was het vervelende wachten
vergeten en concentreerde al mijn aandacht
op den persoon, die met mijn valies Iichtjes
slingerend aan de hand, zich door de volte van
de avondstraten voortbewoog.
Haast maakte hij nu niet meer; blijkbaar

voelde hij zich al vetlig.
(Wordt vervolgd).

De stand in de eerste divisie luidt thans:
Wolverhampt. W. 29 16 7 6 49-33 39
Arsenal 31 16 7 8 59-33 39
Brentford 31 14 7 10 50-40 35
Leeds U. 31 11 13 7 53-48 35
Charlton A. 29 12 10 7 43-32 34
Bolton W. 31 11 12 8 50-44 34
Middlesbrough " 29 14 5 10 51-46 33
Preston N. E. 30 10 13 7 48-36 33
Sunderland 30 10 12 8 41-43 32
Derby C......... 31 11 9 11 51-G4 31
Stoke C. 31 11 8 12 46-42 30
Leicester C. 31 10 8 13 41-51 28
Chelsea 29 10 7 12 50-54 27
Birmingham .. " 30 6 15 9 37-41 27
Huddersf. T. .... 30 11 5 14 38-48 27
Everton 31 12 3 16 55-57 27
Blackpool 32 10 7 15 40-50 27
W. Bromw. A. .. 28 10 6 12 48-52 26
GrLmsby T. 31 7 12 12 39-49 26
Manchester C. 28 10 5 13 53-50 25
Liverpool 30 8 9 13 42-55 25
Portssnoum 31 7 10 14 40-56 24

32 19
31 16
30 17
31 17

DE wedstrijd tusschen Brentford en Preston
N. E. duurde feitelijk maar 25 minuten.

Want toen linksbinnen Beattie na 20 minuten
spelen in vijf minuten tijds twee doelpunten
had gescoord, was de strijd voor Brentford
verloren. Voordien was het een zeer spannende
rnatch met vlagen van goed voetbal, maar dan

43 uitsluitend van Prestons zijde, want deze
41 Schotten begingen niet de fout van de Lon-
40 denscha Schotten om den bal steeds door de
40 lucht te spelen. Brentford had eerst de zon in

den r1!l>ggekozen met het kennelijk doel de
verdedigers van Preston door het felle licht
te verblinden.
Daarvoor was 'het noodzakelijk, dat de

De stand van de leidende groep in de tweede
divisie luidt:
Sheffiel<l U.
Coventry
Aston Villa
Manchester

5
9
6
6

8 62-43
6 52-33
7 52-26
8 65-50

Noodhospitaal.
lONDEN was "Cup crazy" vandaag en dat

. in de felle zon bij een températuur van

(Ingezonden Meäedeetmç ),
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DRINGEND RADIOTELEGRAM

. . .. stoof er binnen en riep den diimstdoenden
marconist, die druk bezig was, woedend toe:
"Hier broer, pak aan, moet onmiddellijk verzon·
den worden!" - "Gut juffie," sprak een der offi·
eieren, die toevallig aanwezig was, "niet zo haas-
tig, u ziet immers dat onze vriend bezig is?" -
- "Spijt me, juffrouw," zei de marconist zelf,
"de kapitein laat juist enige héél belangrijke te-
legrammen doorseinen .. " Over een kwartiertje
of zo!"

"Nee", bitste Miepsie, "niet
over een kwartiertje! Nu! Dit
hier kan niet wachten - geen
vijf minuten zelfs!" - Een kal.
me stem klonk nu opeens ach-
ter de rug van het opgewonden
meisje. Het was de kapitein in
eigen persoon! "Als 'het tele-
gram van deze dame zo ver-
schrikkelijlk dringend is, marco-
nist, sein het dan liever meteen
door .... " - Zo kreeg Miepsie
dus toch haar zin ....

mij - opzettelijk n iet tegenover me, in welk
geval ik het voortdurend in het oog had kun.
nen houden - in het bagagerek. Ik kreeg twee
medereizigers, maar geen van deze beiden
scheen eenige belangstelliing te gevoelen voor
den inhoud van mijn valies. Maar ik stelde
bij mijzelf vast, dat zij ook al heel onverstan·
dig zouden handelen, door deze belangstelling
dadelijk te toonen en ik bleef op mijn hoede.
Het was een eigenaardig geval, waarin ik

mij bevond. In plaats van het een of ander
op te sporen - waar het bij detective-arbeid
toch in den regel om te doen is - moest ik
proibeeren om mij iets te laten ontstelen en de
passiviteit van dit werk - als men het werk
wil noemen - begon mij al gauw eenigszins
te enerveeren.
Want er kwam geen dief opzetten. Toen ik

Calais bereikte, was mijn valies door geen an-
dere handen dan de mijne aangeraakt.
Ik hoopte nu op de zeereis. Het was een ru-

we stormachtige avond, toen ik aan boord
ging; het weer was omgeslagen en de vorst
was de lucht uit. Grillige wolkenflarden joe-
gen langs de maan; het was een avond, waar-
op er in romans altijd wat gebeurt, iets spook-
achtigs of avontuurlijks, en mijn hoop,
even teleurgesteld door de nuchtere treinreis,
leefde weer op.
Nauwkeurig lette ik er op of ik ook mede-

passagiers had, die ik in den trein reeds in
mijn nabijheid had gezien en die nu - mts-
schien! - het oogenblik afwachtten, waarop
ze de kans schoon zagen. Aan mij lag het niet.
Nu eens deed ik of ik sliep, zoodat een eenigs-
zins geroutineerde dief gemakkelijk zijn slag
kon slaan; dan weer verwijderde ik mij een
eind van het valies; ik versjouwde het van de
rookkajuit naar de afdeeling niet-rooken: ik
droegtiet weer naar het dek, waar enkele pas-
sagiers in hun jassen gehuld rondliepen, het-
zij 0111 van het waarlijk imposante schouw-
spel van de woeste golven te genieten, hetzij
omdat ze het binnen nog benauwder hadden dan
in de frissche lucht ; maar ook deze enkelen
bleken zich ln 't minst niet voor den inhoud

van mijn valies te interesseeren.
Ik schold op de eerlijkheid van mijn mede-

menschen.



Wantoestanden te Oss.
Men sdhrijd't 01115 uit oss:
Reeds geruämen tijd' was ter plaatse bekend, dat '

bij de n.v. tot bereiding van organdsohe produc-
ten Organon misstanden bestonden Oip zedelijk
gebied, Deze geruchten waren uiteraard. ook ter
oore gekomen van de Koninoklijikemarechaussee
en toen er bovendien aangiften l>innenlkwamen
van ouders van vrouwehjks employé's werd. een
uitgebreid onderzoek ingesteld in de fabrtek, Op
het Iaboratortum en kantoor werkten ongeveer
250 vrouwelijke beddenden, terwijl het geheeJe
personeel uiJt 600 personen bestond. Het onder-
zoek leverde groote moeilljkheden op, vooral
omdat de bedienden er voor terugschrikten ver-
küaringen af te leggen ten nadeele van hun chef.
De marechaussee zette evenwel haar nasporin-
gen voort en het g:eàukitehaar tenslotte, zooveel
beewarend materiaal bijeen te brengen, dat zij I
tot arrestatte kon overgaan van M. van Z., 421
jaar, directeur d<ern.v., op verdenking van over-
treding van arlo 249 Bw!>. De vercaente werd I

voor den officier van justitie te 's-Hertogen-
bosch geleid en na verhoor opgesloten in het
huis van bewarmg aldaar. Hij heeft een beken-
tends aflgeJ~d.
Het sclhij.z:ut wel vast te staan, dart; de toestand

op zedeHjlk gebied hij de n.v. Organon onhoud-
haar was geworden. Minderjarigen zouden reeds
jaren lang met geld en gesenenken tot wan-
gedrag zijn overgehaald en de onzedelijke
handeltrigen zouden zich niet tot minderjarigen
hebben beperkt. Na de arrestatte 18 het onder-
zoek met krachrt; voortgezet: het geneele perso-
neet is aan een verhoor onderworpen en men
aclht het niet uätgesloten, dat nog meer arresta-
ties zullen volgen.
Toen eentge jaren geleden de misdaad in Oss

en omstreken hoog·tij vierde, kwalificeerde de
burgemeester diJt als een verzinsel van de pers. ,
De feiters hebben bewezen, oort; het alles behalve }
een verzinsel was. Toen eendgen tijd geleden
feiten aan het ilichrtkwamen over onregelmatig-
heden bij .den burgerlijken mand en larter bij
den ontiwilklkeliI4,"lSdienstvoor jeugdige werk-
loozen, werd de brigade der Koninklijke mare-
chaussee IDhet onderzoek belemmerd" zoodat zij
deze zaken tenslotte Liet rusten. En het schdjnt,
dJa·thet gemeentebestuur ook de zaak, weLke
thans de gemoederen 'beIzlg houdt. heeft laten
voortwoekeren.



5O~day) s~ IfjJ
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Meer llcht gewenste

Dezer dagen is door de Marechauss~e
te Oss een bekende industrieel directeur
van de bekende vleesfabrieken aldaar,
gearresteerd als verdacht van niet na-
der te noemen handelingen gepleegd
met zijn minderjarig personeel. Dat de
rasctstu- ie pers, deze arrestatie, uit-
buit is ~.et alleen te wijten aan zijn
ras, maar ook aan het feit, dat de
naam van den arrestant in de laatste
crisis] aren nog al in opspraak is geweest.
Toen de crisisvee-centrale door mi-

nister Verschuur werd ingesteld, kreeg
deze firma daarin een zeer belangrijke
taak, welke haar geen windeieren heeft
opgeleverd. Zij werd binnen enkele ja-
ren millionair en kreeg aan het slot nog
een hoge koninklijke onderscheiding
ook.
Iets, wat niet alleen in de fascistische

pers, een onbegrijpelijke geste.is ge-
noemd. Dat men daar in die kringen
dan nu ook rond deze arrestatie veel
rumoer maakt is begrijpelijk.
Toch alleen daarom zouden we niet

op deze treurige zaak, die nog een om-
vangrijke en diep treurige nasleep dreigt
te krijgen, hier de aandacht gevestigd
hebben.
Maar de Telegraaf doet hier Zater-

dagavond een onthulling, welke weinig
minder dan sensationeel genoemd moet
worden.
Het blad suggereert n.l. zeer duide-

lijk, dat reeds zes maanden geleden bij
de gemeentelijke autoriteiten bekend
was, dat door dezen directeur schande-
lijke verhoudingen werden onderhou-
den met zijn minderjarige fabrieksmeis-
les, maar dat noch door den burgc.nees-
ter yar O~{i.noch door de gemeentepo-

litie daartegen is opgetreden of een an-
I derzoek is ingesteld, omdat deze fa-
brieksdirecteur invloedrijke relaties had
in hogere politieke kringen.
Het blad insinueert zelfs, dat de bur-

gemeester van Oss, die in het kath. po-
Itieke leven een, rol speelt, zich te veel
politicus voelde om op te treden tegen
dezen fabrieksdirecteur, die juist in
machtige kat'holieke kringen -:- de di-
recteur zelf is niet katholiek - relaties
heeft.
En omdat nu de gemeente-politie niet

ingreep, heeft de marechaussee op eigen
houtje ingegrepen en aan dit schandaal
in Oss een einde gemaakt.
Het behoeft wel geen betoog, dat wij

dit alles voor rekening van de Telegraaf
laten, en er voorshands zeer sceptisch
tegenover staan. De Telegraaf voert
reeds lang een campagne .tegen den
burgemeester yan Oss.
Maar nu deze dingen openlijk worden

verteld zou het toch wel in hoge mate
gewenst zijn, indien van de zijde van
den minister van Justitie eens werd
meegedeeld of het juist is, dat reeds
maanden geleden in Oss ter bevoegder I
plaatse geruchten omtrent dit zeden-
schandaal bekend waren en zo j a, waar-
om dan niet eerder is ingegrepen.



Wantoestanden te
Men schrij:lltons uit Oss:
Reeds geruirnen tijd was ter plaatse bekend,

dat bij de N.V. tot bereiding van organische
producten Organon misstanden bestonden op
zedelijk ge!bioo. Deze geruchten waren uiter-
aard ook ter oore ,gekomen van de Koninklijke
marechaussee. en toen er bovendien aangiften
birmenkwamen van ouders van vrouwelijke
employe's werd een uitgebreid onderzoek inge-
ste1dJin de fabriek. Op het laboratorium en kan-
toor werkten ongeveer 250vrouwelijke bedien-
den, terwijl het geheele personeel uit 600 per-
sonen bestond. Het onderzoek leverde groote
moeilijikheden op, vooralomdat er bedienden
voor terugschrikten verklaringen ai te leggen
ten nadeele van hun chef. De marechaussee
zette evenwel haar nasporingen voort en hei
gelukte haar tenslotte, zooveel bezwarend ma-
teriaal bijeen te brengen, dat zij tot arrestatle
kon overgaan van M. van Z., 42 jaar, directeur
der N.V., op verdenking van overtreding van
art. 248Swb. De verdachte werd voor dien offi-
cier van justitie te 's Hertogenbosch geleid en
na verhoor opgesloten in het huis van bewaring
al-daar. Hij heeft een bekentenis afgelegd.
Het schijnt wel vast te silaan, dat de toestand

op zedelijk gebied bij de N.V. Organon onhoud-
baar was geworden. Minderjarigen zouden reeds
jaren lang met geld en geschenken tot wan-
gedrag zijn overgehaald en de onzedelijke
handelingen zouden zich niet tot minderfart-
gen hebben beperkt. Na de arrestatle is het
onderzoek met kracht voortgezet; het geheele
personeel is aan een verhoor onderworpen en
men acht het niet uitgesloten, dat nog meer
arrestati!i:s ZllJJen ~n. ".

oe~enige jaa-engeleden de misdaad in Oss
en omstreken hoogtij vierde, kwalificeerde de
burgemeester dit aIS een verzinsel van de pers.
De feiten hebben bewezen, dat het allesbehalve
een verzinsel was. Toen eenigen tijd geleden
feiiten aan het Iicht kwamen over onregelma-
tigheden bij den burgerlijken stand en later bij
den ontwikkelingsdienst voor jeugdige werke-
loozen, werd de brigade der Koninklijke mare-
chaussos, in het onderzoek belemmerd, zoodat
zij deze zaken tenslotte liet rusten. En het
schijnt, dat het gemeentebestuur ook de zaak,
welke thans de gemoedel'en bezig houdt, heeft
'aten voortwoekeren.



NIEUWE WANTOESTANDEN
TE OSS

Directeur eener groote fabriek
gearresteerd.

In het belang van het onderzoek en gezien
den stroom van oncontroleerbare geruchten
hebben wij tot dusver geen melding gemaakt
vàn de opzienbarende arrestatie te Oss van

I den heer M. van Zwanenberg, directeur der
N.V. Organon, de afdeeling van het Zwanen-
, berg-concern, welke zich bezig houdt met de
vervaardiging van orgaan-preparaten.
Te meer terughoudend zijn wij hierin ge-

weest, omdat wij elke ongewenschte verwar-
I ring vermijden wilde in verband met onze
vroegere" bestrijding op zuiver crisis-econo-
misch gebied van andere personen van gelijken
naam. Nu een en ander echter coor publicatie
elders volkomen bekend geworden is, kunnen
wij het vo1gende mededeelen:
De arrestatte is o.a: geschied op verdenking

van het misdrijf, genoemd in art. 249 van het
Wetboek van Strafrecht. Inmiddels heeft de
man een volledige bekentenis afgelegd en is
hij ter beschikking van de justitie gesteld.
Reeds zéér lang deden in Oss geruchten de

ronde over uitgebreide wantoestanden, waar-
I bij het vrouwelijk personeel der firma de dupe
zou zijn. Het onderzoek naar de vraag, of
de gearresteerde directeur medeplichtigen
heeft gehad, duurt nog voort. Hoewel het niet
uitgesloten is, "dat nog meer arrestaties zullen
volgen, wijst het onderzoek tot dusver niet in

I de richting van züüc een wijde vertakking, als
I waarvan door sommige bladen melding is ge-
maakt.

Hieraan moet echter worden toegevoegd,
dat het onderzoek in deze zaak buitengewoon
moeilijk is. In de eerste plaats stuit de mare-
chaussée ook hier weer op de spreekwoorde-,
lijke Ossche zwijgzaamheid, welke in dit spe-
ciale geval sterk bevorderd is door het uitdee-
len van geld en geschenken aan de betrokken
meisjes en hare verwanten.

In de tweede plaats is de bekende animosi-
teit tusschen de gemeentelijke politie en de
marechaussée - welke laatste tot de arresta- I
tie is overgegaan - weinig bevorderlijk voor
een goeden gang bij het onderzoek, want van
onderlinge samenwerking en uitwisseling van
gegevens is geen sprake, eerder van het tegen- I

deel. Het zou goed zijJlt .indien aan dezen
onhoudbaren en gevaarlijken toestand een
einde werd gemaakt.
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Het zedenschandaal te Oss.
Wij maakten gisteren hier melding

van enkele mededelingen in de '!'~legraaf
volgens welke de gemeentepolitie te Oss
I reeds lang afwist van de zedenschan-
I dalen op de fabriek van den heer:v. Z. aldaar, maar niet zou hebben
ingegrepen. Het Volk, dat een speetale
redacteur naar Oss heeft gezonden voor
deze zaak, meldt thans ook iets derge-
lijks.
Het blad maakt ook melding van het

feit, dat reeds lang ernstige geruchten
I in het stadje de ronde deden over
zedenschandalen op de fabriek.
En dan vervolgt het blad:
"De marechaussee wachtte af, wat de

gemeentepolitie zou doen.
Maar er gebeurde .... niets!
De geruchten namen steeds toe. Ze

kwamen er op neer, dat in het bewuste
bedrijf, waar ongeveer tweehonderd-
vijftig vrouwelijke arbeidskrachten wer-
ken, de directeur misbruik zou hebben
gemaakt van zijn positie, door talrijke
meisjes, onder bedreiging van broodroof,
tot "tegemoetkomendheid" te dwingen.
Toen de gemeentepolttie zich hard-

nekkig bleef onthouden van onderzoek,
greep de marechaussee tenslotte in.
Onder letdtng vvan wachtmeester De

I Gier werd het onderzoek ter hand ge-
nomen.
De eerste verhoren leverden reeds vol-

doende matertaal op, om de aanhouding
van den Industrleel te wettigen. Hij werd
gearresteerd, kort nadat hij, onbewust
van wat er onderwijl was gebeurd, van
een zakenreis naar Engeland was terug-
gekeerd.
De aangehoudene werd verhoord door

den rechter van instructie mr. Kleine
Hammans en daarop in het Bosse Huis
van Bewaring ingesloten.
Wachtmeester De Gier heeft inmiddels

méér dan tweehonderd meisjes en jonge
vrouwen een verhoor afgenomen.
Uit tal van getuigenverklaringen kwam

I
vast te staan, dat er op deze fabriek
toestanden heersten, die meer dan er-
gerlijk waren en waarop wij hier niet
nader in zullen kunnen gaan.
Het onderzoek is op het ogenblik nóg

in vane gang en helaas moet men ver- '
wachten, dat nog andere arrestatles we-
gens overtreding van artikel 249, tweede
lid, van het Wetboek van strarrecht zul-
len volgen."

I
Aldus de speciale redacteur van Het

Volk, die aankondigt nog nader op het
niet optreden der gemeentelijke autori-
teiten in deze zaak te zullen ingaan.
Ook De Tijd la:,t gisteravond duidelijk

merken, dat de gemeentepolitie hier
allerminst actief is opgetreden.
Intussen herhalen wij wat we gisteren

schreven, dat het hoog tijd wordt, dat
de Regering hier spreke en indien hier
schuldige nalatigheid zou zijn, zonder
aanzien des perzoons optreedt.
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Het geruchtmakende zeden-
schandaal te Oss

politie
hoogte • • •

De was
greep •niet • •In

Is de machtspositie van, de
Zwanenbe.rgen ónbegrensd?

De Marechauseé staat voor een moeilijke taak

(Van onzen speelalen redacteur)

oss, Woensdag

Een heerlijk voorjaarszonnetje ver-
licht den Noord-Oosthoek van ~rabant,
ger It ee!! levehdig beeld' af'n het altoos
weer schaene bouw.. weide- en heid&"
landschap. Vanuit den treincoupé slaan
we dit' landschap gade en kunnen ons
nauwelijks indenken strakS in het donkere
industrie-stadje aangel$d te zijn, het-
welk reeds zoo vaak van zich deed spre-
ken en ook nu weer temidden der be"
langstelling staat, ook nu -weer om sinis-
tere redenen.

Oss, roemrucht vanwege de talrijke
moorden en overvallen, roemrucht om
doe diefstallen en de onveiligheid der
laatste jaren, Oss, thans helaas ook
roemrucht vanwege het groote zeden-
schandaal, zoo niet het grootste der
laatste jaren, hetwelk in ons ~d
plaats had.

In het stadje zijn de "Organon"-fabrieken
en deszelfs directeuren, waarvan' er één -
zekere M. v. Zwanenberg - werd gearresteerd
in verband met niet nader te noemen hande-
lingen met het personeel, het gesprek van den
dag en uit al deze gesprekken blijkt wel hoe
ongunstig men ook in dezen hoek van het land
over den betrokkene spreekt. _
De bij het schandaal betrokken M. v. Zwa-

nenberg heeft sinds geruimen tijd wandaden
weten te verrichten, waarvoor zelfs de meest
verstokte mlsdadiger afgrijzen moet nebben.
Minderjarige meisjes, nauwelijks van de
schoolbanken in de fabrieken gekomen, wer-
den in hun vrijwel rechtelooze positie mis-
bruikt op een wüze, welke alle beschrijving
tart, een wijze, welke ook" geen nadere om-
schrijving, in welke bedekte termen ook, zou
dulden zonder den indruk te vestigen, dat deze
beschouwing een zekere zedelooze perversiteit
zou ademen. Aan den anderen kant is echter
het optreden van den in dezen Noord-Oosthoek
van Noord-Brabant gevreesden Zwanenberg
zóó in-en-in-treurig, dat het zeker even mis-
dadig zou zijn te zwijgen over' deze rotte
plek in de volksgemeenschap, een rotte plek.
welke volkomen Uitgeroeid diend te worden
om ons volk voor den ondergang in den poel
van zedeloosheid te redden,

MEN DURFDE HET DEKSEL NIET OP TE
. 'LICHTEN
Voor deze uitroeiïng blijken de plaatselijke

\ .itorrtetten nu te zijn terug geschrikt. Uit
enkele gesprekken, welke we mel; inwoners
van Oss gevoerd hebben, met menschen, die
- helaas voor hen - indirect bij deze ellen-
dige geschiedenis -betrokken zijn. is n.l. steeds
dutdelijker gebleken, dat de bestaande wan-
toestanden -bij de "Organon" reeds maanden
bekend waren, dat er verscheidene gedupeer-
den waren, die toen al gesproken hebben; Het
schandaal van 'de -"Organon" was mimers al
een' publiek geheim geworden," een ~ geheim
waarover men de _fabr!eksmeisjes in de arbei-
derswijken kon' hooren spreken, niet platten _
spot, met felIen haat· jegens den betrokken
directeur en zijn rasgenooten tevens,

Een dergelijk publiek geheim kón aan
de politie niet onbekend blijven en ver-
scheidene inwoners van Oss hebben dan
ook de bewijzen, dat zulks allerminst het
geval geweest is. De betrokken .autori-
teiten, met den burgemeester als
hoofd der politie - erbiJ, hebben' echter
gemeend deze bek$ealpan ie mvctIèh

dOOdzwijgen, hebben gemeend, dat het
beter was, dat deze wantoestanden
bedekt voortgang hadden, dan het dek-
sel op te li,;hten en het Nederlandsche
volk te toonen wat in deze hekseflpan
verborgen zat.
De Zwanenbergen en de hunnen zijn

machtig en ook in de afgeloopen maan-
den is hun indirecte machtspositie over
duidelijk gebleken,
Tientallen processen-verbaal had de

politie wegens zedendelicten kunnen op-
maken, doch men heeft dit verzuimd, in
de hoop, dat daardoor Oss - en daar
mede dus ook de creaturen als de betrok-
.ken v. Zwanenberg - niet op den voor-
grond zouden treden.

.ONVERGEEFLIJKE LANKMOEDIGFmm

Deze onvergeeflijke lankmoedigheid der
autoriteiten heeft schade aangericht, grooter
schade dan menigeen vermoedt. Het heeft
onherstelbare schade aangericht in de ziel van
menig meisje. dat voor het eerst de fabrieks-
poorten van de "Organon" passeerde, het
heeft verdriet en ellende gebracht in menig
gezin, het heeft vele ouders het vertrouwen
in hun kinderen doen verliezen, het heeft ten-
slott:e OOknog het vertrouwen der goed wil-
lende burgers in hun autoriteiten doen verlie-
,zen. Onvergeeflijk en onverantwoordelijk,
deze aanduidingen geven op z'n zachtst de
houding aan, welke de gemeente-politie aan-
nam.

OOK NU WAS HET WEER DE
MARECHAUSSEE

Ook nu was het weer de marechaussee, welke
ertoe overgingen dezen waren Augiusstal te rei-
nigen. Eerst werden enkele aanWijzingen ge-
volgd, werden met de noodige omzichtigheid
verhooren afgenomen, totdat voldoende aan-
wijzingen bijeen waren gegaard om krachtiger
te kunnen ingrijpen. Op dat oogenblik werd
Van Zwanenberg gearresteerd en uitvoerig
verhoord. Daarnaast werd bijna het geheele
personeel verhoord en uitvoerig rapport opge-
maakt van al deze verhooren. Aan de hand
van deze vele gegevens kon men tenslotte op-
maken hoe, ernstig en uitgebreid de vergrij-
pen waren, welke bil de "Organon" gedurende
geruimen 'tijd hadden kunnen plaats vinden.
Gemakkelijk w~ deze taak voor de mare-
chaussee allerminst, want de betrokkenen
bewaarden veelalover de finesses van deze
'schandalen het stilzwijgen, uit angst v9Qr
verraad, uit angst voor ontslag.

. EEN ANGSTSTEMMING ONDER HET
PERSONEEL

-Van dezelfde angststemming heeft de
dader M..,.v. Zwanenberg misbruik gee
.blaakt. Oss wordt beheersent door de

Van Zwanenbergen. die een groot deel
van de arbeiders uit dit industrie-stadje
onder zich hebben; doch nu een dier van
Zwanenbergen een zedelooze terreur als
werkgever heeft toegepast, ontstond
door deze overbeersching een ware
angststemming, welkê dezen menscben
is aan te zien. Dez; angst was het nu,
die de btrokkenen zoo lang beeft doen
zwijgen, alhoewel de baat, welke open-
. lijk jegens den betrokken directeur werd
uitgesproken, voldoende voor zich sprak.

Tegenover de politie hield men zich voors-
hands echter stil, waarschijnlijk ook al, om-
dat men vreesde, dat de verklaringen aan den'
directeur bekend zouden worden. Deze angst
moge overdreven schijnen, doch wordt ver-
klaarbaar als men weet, dat de van Zwanen-
bergen gewoonlijk gelijk genoemd. worden en
men geen grenslijn meer weet te trekken tus-
schen de industrieele Zwanenbergen en den
"autoriteit" Zwanenberg die geruimen tijd
regeerlngseommtssarts was.

1 pct. BEHEERSCHT DE BEVOLKING

Wat ons bij ons bezoek nan Oss in bijzon.
dere mate opviel, was het felt, dat ruim 1 pC~.
van de bevolking de overige 99 pr.t. volkomen
beheersebt en - zooals uit de thans bekend
geworden schandalen wel blijkt - zelfs ter-,
rortseert. Meer dan 95 pCt. der bev.olking 1S

R.K., ruim 3 pCt. protestant, terwijl het restje
tenslotte de joden vormen. Deze bekleeden
echter in Oss de meest vooaanstaande plaat-
sen in het bedrijfsleven, in het bitzonder wel
in die bedrijven, welke onder [oocsche <lu'el:Lie
staan .

Zoo werken - om bij de "Organon"
te blijven - in het labo~atorium dier
fabrieken niet mlnder dan vier volks-
vreemde doktoren, waaronder zelfs de
zoon van dr. Lacoer, alias Hertz, die in
den oorlog Duitsche patenten aan
.Frankrijk verkocht heeft en deswêge
naar Frankrijk moest vluchten.
Voorts staan ook op andere vooraan-

staande posten de genooten van den
gearresteerden directeur.
Uit de inlichtingen. welke Wij intusschen

van verschillende kanten' hebben verkregen,
moet welopgemaakt worden, dat de schan-
dalen nog grooter zijn dan aanvankelijk ge-
meend werd en 'dat nog andere bekende per-
soonlijkheden uit Oss in het geding gebracht
worden indien de autoriteiten, belast met het
verder onderzoek, niet schromen om dit broei-
nest van zedeloosheid uit te roeien. Het ware
te wenschen, dat zij' daarbij niemand ontza-
gen, want slechts een volkomen objectief on-
derzoek, zonder onderscheid des persoons, kan
ertoe leiden, dat de meer dan slechte indruk.
veroorzaakt door het laten voortwoekeren van
deze schanddaden, wedel' wordt, weggenomen.
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Het zedendelict te Oss.

De Maasbode schrijft:

[
' In "Ons Noorden" wordt vermeld, dat
In verband met het zedendelict te Oss
Is gearresteerd "een bekende industrieel,

, directeur van de bekende vleesfabrieken
aldaar".
Het lijkt wel dringend gewenst even

op te merken, dat de te Oss gearresteerde
niet is de persoon, die in "Ons Noorden" I
wordt genoemd, I
Aldus de Maasbode. r'

Wij haasten ons deze rectificatie aan I
te brengen.
Wij waren tot deze suggestie gekomen I

door een artikelover deze. zaak in i

"Zwart Front" van deze week, waar de I
betrokken persoon met naam en voor- I
llaam werd genoemd. !

De thans gearresteerde blijkt echter I
niet de bekende vleesfabrikant te zijn, I
maar diens broer ook fabrikant te Oss. I
Hoewel wij opzettelijk geen namen

hebben genoemd kon toch uit hetgeen
wij schreven een verkeerde conclusie
worden getrokken en daarom haasten
wij ons deze correctie aan te brengen.
Het feit, waarom het intussen ging, de

beschuldiging, dat de verdachte door de
gemeentelijke autoriteiten zou zijn ont-
zien, .blijft intussen bestaan en meer
licht daaromtrent blijft gewenst •

•



"Het Nationale Dagblad" heeft, zon-
der dat dit verwondering b€hoeft te
baren van het orgaan der N.S.B., deze

rlijke zaak dienstbaar gemaakt aan
acistische opvattingen. Het blad

introduoeerde een voor de Nederland-
sene pers "nieuw geluid", door te ge-
wagen van gepleegde "rassen-schande".
In deze opmerking op zichzelf willen
wij niet treden. Debat daarover lijkt ons
bij voorbaat tot onvruchtbaarheid ge-
doemd. Het is alleen met het oog op de
zeer gemengde bevolking van het Rijk
der Nederlanden, dat wij ons erover
verbazen, dat "Het Nationale Dagblad"
een dusdanig standpunt Ineemt, "Ras-
sen-schande" is in de terminologie van
hen, die dat woord hebben bedacht,
de vermenging van het z.g. "arische"
met het niet-ç.arisehe" ras. Het ware

toch werkelijk gewenseht, van de zijde
van "Het Nationale Dagblad" nu eens
te vernemen, of naar zijn meening
een dergelijke vermenging inderdaad
"schande" is. Immers, vele hoogstver- I

dienstelijke, Nederlandsche staats bur-I
gers, onder wie er ook zijn, die tot de
politieke vrienden van dat blad behoo-
ren, zijn het product eener zoodanige
vermenging. Het is zeer te betreuren,
dat een "Nederlandsch" blad een ge--
beurtenis, die inderdaad met het woord
"schande" moet worden betiteld, ge-
bruikt voor de propageering van een
idee, die niet alleen ideologisch doch
ook practisch on-Nederlandseh is.

"""'"

Aalders had qelijk

Men herinnert zich zeker het geval-
Aalders : de bewogen geschiedenis van
den Nederlandsehen reserve-officier die,
onder verdenking van spionnage, in
Duitschland gearresteerd was, later is
vrijgelaten en zich ernstig erover be-
klaagde, gedurende het onderwek in
zijn zaak door hoogere en lagere Duit-
sehe ambtenaren en beambten te zijn
mishandeld. Het blijkt nu, dat de heer
Aalders gelijk heeft gehad. De Neder-
landsche regeering had bij de Duitsche
lnlichtingen over deze aangelegenheid
ingewonnen. In antwoord hierop heeft
de Duitsche regeering thans mede-
gedeeld, dat na een zorgvuldig ingesteld
onderzoek is komen vast te staan, dat
~,hoewel de beweringen van den heer
Aalders op verschillende punten on-
nauwkeurig of overdreven zijn", zijn
verhoor op oncorrecte wijze is geschied.
De Duitsche regeering besluit met de
mededeeling, dat de voor dit betreu-
renswaardige feit verantwoordelijke
ambtenaren zijn gestraft. Dit Duitsche
antwoord stemt tot voldoening. Een
erkenning van de geïncrimineerde feiten
zullen zeker weinigen hebben ve a t.

"C»'

Toon de Soep en zijn kameraden van
zich deden spreken, hebben wij opmer-
kingen van gelijke strekking gemaakt,
Daarvoor hebben wij uit Oss den wind
van voren gekregen. En nu heeft wéér
de marechaussee, met haar kranigen
leider De Gier, deze ernstige zedenzaak
aan het licht gebracht. Toen de vorige
Ossene inspecteur van politie met pen-
sioen ging, had men mogen verwachten,
dat een bekwaam en krachtig politie-
man hem rou opvolgen. Dit is niet ge-
schied. Een jongeman met een kers-
versch diploma van een politieschool
in zijn zak is gebomibardeerd tot feite-
lijk hoofd der Ossche politie. In het
feit van die benoeming, welke insiders
zeer heeft verbaasd, schuilt eveneens
een der raadselachtigheden, die in de
sfeer der Ossche misdadigheid zweven.
Want het is niet die misdadigheid -
hoe ernstig op zichzelf ook - die vooral
verontrust. Doch: de mogelijkheden, die
haar geboden worden door de "houding"
der Ossche politie en hare beide hoofden.

"C»'
Een "nieuw" geluid

Ossche perikelen

In Oss, het nijvere stadje met den
slechten naam, heeft een ernstig zeden-
misdrijf plaats gehad. Een bekende fa-
brikant is er gearresteerd, verdacht van
onzedelijk gedrag, waarbij ook, minder-
jarige arbeidsters waren betrokken. Dit
ernstige feit heeft tot allerlei commen-
taar aanleiding gegeven en er bleek een
communis opinio te bestaan, dat de
burgemeester een veel te slap bewind
voert, dat de gemeentepolitie haar
hoofd" derhalve in slapheid volgt en
dat het steeds de marechaussee is, die
den bezem in den Augiasstal hanteert.
Gemimen tijd geleden, in de dagen dat
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AAL I
"de moderne tijd"

Overal in de Brabantsene steden en dorpen rijzen de schoor~teenen tegen
den hemel: de rnasten van de nijvere industrieele vloot, die in het zuide-
lijke land te drijven ligt. '
In compacte zwarte wolken of in zilverig~ strengen gaat de roo~. voort
langs den 'hemel. Er wordt gewerkt en duizenden handen-paren zun ~e-
zig te maken, te serteeren en te verpakken al wat de Bl1aibantsche in-
dustrie laat uitstroomen naar de Nederlandsche markt en naar de mark-
ten die onder dit krachteloos beheer in den vreemde nog behouden,
bleven.
Goddank wijd en -schier onafzienbaar, vloeien de heidevelden en de
peelland~n nog om deze kernen van nijverheid 00 moderne activiteit heen.
Er is nog een diep-blauwe hemel en een aarde, die van geen markt en
geen good-will weet.
Maar toch is een zeer groot deel van wat buiten, aan het tand g~hecht
en op het land aangewezen, leven kon en gelukkig zijn, moeten ingaan
in de wijde poorten. Handen, die wjsten, hoe het koren tot garven ge-
bonden werd en hoe de koelen het best van hun zoete vrachten konden
worden ontd~an, moesten leeren, hoe kartonnetjes dicht te vouwen, hoe
stiksels te maken in glanzend leer, hoe draadjes te buigen en aan lampen
te knutselen.
De wereld had immers buiten hun beerderij of. buiten hun plaggenhut
niet stil gestaan. Een nieuw tijdperk was aangebroken, dat zichzelf "de
moderne tijd" noemde en waarin voor veel van wat wem overgeleverd,
geen plaats meer Wla8. • . "
Zoo gingen de "durskel3" naar 't Iabriek, Van schuchtere dorpsmetsjes
en zedige boerinnetjes werden het langzaam-aan jonge vrouwen met
slungelig-lange beetten in bevig-glanzende kousen ges1token. Ze kregen
vroeger een vrijer dan op het land, vroeger een neiging tot volwassen
doen, vroeger ook ~en ~ittere, gedel3illusioneerd~ kijk op dat ".,!'I(~deme
leven", dat voor hen met veel meer bleek te zijn als slaVe:n1lj to een
Iabriekskooi,
Het kan niet anders, zeggen de oeconomen, en alom zijn de technolo-
gisch-economische i~tituten ..~e:lig om nog meer mogelijkheden te on-
derzoeken nog meer mdustrtën aan te trekken, nog meer werkgelegen-
heid te .S::heppen voor zoovele handen, waarvon- schijnbaar aan den
huiselijk'en haard en in de goede, trouwe damp van moeder aarde geen
werk meer is. .

in overheid gesteld
Begrijpt men in welke verhouding de jongens en meisjes van -den bui-
ten, van de kleine dorpjes en van de kleine plaatsjes tot hunne over-
heden kwamen te staan? Het stadsche meisje en de ,stadslChe jongens
hebben, door hun heele ontwikkelingagang, in 'de daverende steedsche
samenleving, veel meer "haar op de tanden". Zij leeren vroegtijdig ~ich
zelven redden en op eigen beerten staan. Een handige somtijds verbazing-
wekkende en verheugende handigheid, waar het ~r 0111' gaat het ver-
keerde te ontloopen en er vrij van te blijven, werd hun deel.
Die 'Van buiten echter kregen en kdjgen maar al te vaak een "heer" van
de stad tot baas. Een "heer", die krachtens zijn oneindig goedkoop "heer"
zijn, op deze jonge vrouwen en meisjes neerziet, I~tlsop een vlucht schuwe
duiven, die hij voederen en opjagen kan naar behagen. Het teven ?racht
hem in een omstandigheid, waarin de meesten hun waren" onzurveren
aard toonen. hij werd in overheid gesteld. Andere mensch en werden
goeddeels van hem afhankelijk. Hij kon bevelen, gelasten, elsehen, af-
dwingen. Waarom zou hij van die positie GEEN MISBRUI,:< MAKE~?
Waarom zou hij niet alleen te veel arbeid, te veel inspanrung, te v~el
nederigheid en onderworpenheid van die lichamen vragen, maar ook met
dat andere, dat alleen in liefde en' zuivere genegenheid mag gegeven
:lljn ?
We weten hoe droef het is onder die hooge Slchoorsteenen. Hoe veel
daar, in den hardsten zin van het woord, van de ,,h~en" wordt "opge-
vreten", omdat men slechts voor een poovere keuze staat: toegeven of
ontslag. .
Zoo verdwijnt de natuurlijke blos van die wangen en zoo kom~n de Iris-
sene, blije, jonlwrouwelijke maagden van het land, (ondorn 1111 de ver-
pestende, verstikkende atmosfeer van geilheid en veilen lust.
Wie de gevallen van zelfmoord en abortus ter eenre zijde, en de ontel-
bare gevallen van moreele sterfte en zelfmoord ten anderen kant, van
nabij kent, hij weet, hoe Sodoma enl Babel zich als het ware een nieuw
aanschijn hebben gegeven, daar, waar de schoorsteeeen rocken en het
onschuldig bloed geknecht en verslaafd wordt, omwille van het kapitaal
en de aan geldbezit ontleende tyrannieke rechten van de "heeren."
SCheeneR, lampen, verpakte levensmiddelen, geneeSiOliddelen, stoffen en
duizend andere dingen, gaan onafgebroken de fabriek.spoorten uit.
Maar er werd meer aan die productie geofferd dan grondstof en arbeids-
kracht en vernuft alleen. Dat meerdere, die ontzaglijke ~£If'He-LCf1: aan zui-
verheid en eer, die zullen eenmaal scbrikk~liik door detl' loop der dingen
zelve gewroken worden op de vreeselijkste wijze.

en hoe dan bij de joden I
Wanneer zóó (en erger dan ze in dit blad mogen en kunnen worden
aangeduid) de toestanden zijn in de bedrijven, die weliswaar onder geen'
enkel christelijk praedicaat hun nering doen, maar die toch door chris-
tenen worden geleid en bestuurd, wat mocht, neen, moest men dan met
reden vreezen van de bedrijven welke door joden werden gehanteerd en
geëxploiteerd?
0, ik weet het, de tilden zijn nog niet voorbij, neen, we leven er volop
in, (en God weet hoe lang het nog zal duren eer we de afzichtelijke
menschonteerende en diep-vernederende tyrannie van ons af schuddenl)

. dat de jood ook in chrisjelijke streken welkom wordt geheeten, omdat
hij irnrners "welvaart" brengt! Omdat met hem immers de drukte en de
bedrij'vigheid van zijn zenuwachtig, onevenwichtig en overspannen ras
zijn intree doet.
Waarin hij handelt, het is hem om het even. Wat hij Iabriceert, even-
zeer, mits het zoo groot mogelijke winsten geeft bij zoo' klein mogelijke
'persoonlijke inspanning; Hij kan een ijzergieterij of een walswerk, een
hoog-oven of een zware eenstructie-werkplaats drijven, als hij de chris-
ten of de niet-jood het aîbeulende, wile en harde werk maar kan taten
doen, en zelf op een villa, liefst niet eens zoo dicht in, de buurt, zich kan
overgeven aan zijn botte, afgestompte rnanier om het verdiende geld uit
te geven in overdaad en onsmakelijke luxe.
We kennen ze hier, de heeren van Palestina, in hun neuzelijke overdaad
en hun geestelijk onderwicht. Dit land zit er stikkens toe vol mee. Am-
sterdam hebben zij geannexeerd en tot een! voorstad van het vodden-
rapers-centrum Tel Aviv gemaakt. De tretnen bevolken zij, met hun op-
dringerige, van iedere beschaving gespeende handgemeen-gesprekken.
De caîé's rnaken zij ongenietbaar door hun veel-eischende, schreeuwerig-
heesche stemmen. ZiJ, die in iedere betaalde, ondergeschikte kracht im-
mers maar een minderwaardige zien', die voor hun protserigheid klaar
moet staan. ,). -

"de karavaan"
En over de Oostgrens komt de karavaan steeds maar binnen. De enkele
die, omdat hij de wetten van het land, dat hij vroeger leugenachtig zijn
vaderland noemde, overtrad, nog bijtijdis gegrepen wordt, kan geen af-
breuk doen aan de duizendkoppige menigte, die weer, als eenmaat in
de woestijn, aan het trekken is geslagen naar bet beloofde land. Het
land van melk en honing niet ditmaal, maar het land van guldett en vrij-
heid, het land van Goseling en Mannheimer, het land van uiterste to-
lerantie en krankzinnige "verdraagzaamheid", het land dat zich met
wellust laat uitvreten en onteeren, het land, dat zich in het lauwe bad
van liberale gwstvrijheid beide polsen opent en liever sterft aan de joden
dan zich tegen hen te verweren.

,_,negotie"
Zoo komen de joden en zij vestigen zich, zooals zij van alle eeuwen
af plotseling langs hun wegen halt maken en negotie gaan doen. Een
vlerkante meter is hen genoeg, en een paar handen vol tweedehandsche
waren. Als zij maar niet behoeven te werken en zoo gelijk moeten wor-
den aan de boven alles gehaatte goy, de verachtelijke christen, die al-
leen goed genoeg is om uitgezogen en vertrapt te worden.
Zij hebben eerst een stalletje of een kar met een afgebeulde hond. Dan
hebben zij een winkeltje of de hondenkar wordt een aïtandsche auto.
Dan wordt het winkeltje een heusch magazijn en de jood zijn dassen
worden stralender, het vleesch van zijn handen boller, zijn neusklank
beescher en zijn begeerte naar geld en goed grooter. Hi] is dan al lang
de jood niet meer die in zijn berooidheid zelfs onze deernis wekken kan.
Al wat de zwervende jood de eeuwen door tot een tragische en in zekere
zin meelijwekkende figuur heeft gemaakt, valt van hem af, en álléen de
negotie-ma:n blijft over. Hij en zijn, rasgenooten spannen een net over het
land. Vanuit hun materieele welvaart begint hun invloed. Vanuit hun
invloed begint hun streven in politiek en staatkundig opzicht. Hun poli-
tieke en staatkundige macht wordt tenslotte werktuig van haat en wraak.
Haat en wraak tegen den Nazarener, die zij in al zijn volgelingen haten
en Die zij in Zijn volgelingen telkens opnieuw weer willee kruisigen en
geeselen.

En zoo /Vestigde zich een kwaden dag een jood in Oss. Hij noemde zich
Zwanenberg en liet anderen varkens voor zich slachten en hield zichzelf
onledig met bet verhandelen van al wat, in blik en in glas bewaard, van
varken en rund maar bruikbaar was.
Hij bouwde fabrieken en bezigde steeds meer arbeidskrachten uit Oss
en uit de omliggende streek in ~ijn groeiend bedrijf. Zii1;tverdachte re-
laties met regeerings.kringeu en departementale instanties verschaften
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VERVOLG VAN PAGINA 2 - OVER
DE JOODSCHE Z 'IJNERIJ IN OSS

hem een bevoordeelde posltte, zoodat het er reeds snel op begon te
lijken, als streefde niet deze jood er naar, met vleeschwaren geld te ver-
dienen maar als was het een hartstocht van dit land 00 van deze re-
geeting, dezen jood te voeden, rijk te maken en op het schild te verheffen.
Een stel van maatregelen nam de vrije concurrentie we.g waar deze het
[oodsche bedrijf kon schaden, andere maatregelen perkten de vrijheid
van christenen in, die weigerachtig bleven het joodscbel abattoir te
steunen.
Van tijd tot tijd vroeg een enkeling zich in het geheim of in het open-
baar af, of het in de sterren geschreven stond dat deze jood en geen
andere dan hij, de Nederlandsche keukens zou exploiteeren naar harte-
lust en als een verontreinigende kakkerlak, 'at wat In de minisëerieele
gebouwen nog schoon gebleven .was, vies zou maken. .
Deze enkeling heette dan beurtehngs een onruststoker een, faks~st of ook
wel een ellendeling, terwijl hij gemeenlijk antisemiet ~erd genaamd.
In ieder geval trok de jood Zwanenberg zich niets aan van den enke-
ling, zelfs niet van zijn verdedigers .~tl ging hij rustig en ~et succes door,
te bewijzen, dat Nederland een vnj en welvarend land rs.

'organon
Het bedrijf ORGANON werd door den jood Zwanenberg gesticht" om in
dat bedrijf, uit de van zijn andere fabrieken beschikbare afvallen, prae-
paraten te vervaardigen, op medisch en quasi-medisch gebied. Een dure,
waarschijnlijk niet overdreven kieskeurige-adviseerende proîessor, een
jood uit Utrecht, en een aantal gedeeltelijk uit Duitschland gewe-
ken ingenieurs en chemici, assisteerden bij de vervaardiging van prae-
paraten, waarvan ten d,:ele gezegd ~~n worden ~at ze zich typisch v?~r
vervaardiging door een Joodl3ch bedrij! leenen, Die praeparaten namelijk,
die ontstonden uit de ~nzuivere weten~chap ~an weggebezemde schooi-
ers als vroeger in Duitschland de universiteiten overGtroornden.
E~stiger was dat de regeerlag niet toezag op het feit, dat in deze OR-
GANON-bedrï'jven een hoogst belangrijk geneesmiddel, namelijk Insu-
line werd v~rvaar~igd, dat in zij.,?-huidige toe~assing en e!fecten, e~-
voudig onrnlsbaar ss geworden bij de ~ehande!tI1g en geneztng van SU1-

kerziekte en andere kwalen. Dat het met aa.nglOg, een jood !oe te staan
zich een practisch monopolie aan te meten tn een materie, ~.le de volks-
gezondheid ten nauwste raakt, en dat het onvel'lantwoordeltjk was deze
productie, (zij het dan dat wel ijking van stabili.teit en aantal eenhe~en
werd vereischt) niet minstens. onder streng. toe~lcht te d~en l?!aats Vld.:
den voorzoover zich er een jood mee bezig hleld kWam blijkbaar bij
dez~ allerchristelijkste en all~rvoorzichtigste o:geering tliet op. .
Evenmin als de regeering zich afvroeg, of hier geen omstandlgheden
wetden geschapen, die op zijn zachtst gezegd, o~gunstig ~oes~~ werken
op de zeden van het personeel, gerecruteerd ult een chnstebjke streek
en aan "de goede zorgen" van een jood toevertouwg,

vette wellustigheid
Watt er toen verder gebeurd is wordt nu: langzamerhatld ten deele dui-
delijker, en zal wel nooit heel~áál duidelijk worden .
De jood Zwanenberg maakte, aanvankelijk nog na maatregelen geno-

men te hebben, waardoor niets uit kon lekken, later steeds diriester en
onbeschaamder, misbruik van de positie, die. hij als baas bezat. Hij dwong
meisjes, kinderen, half-volwassen vrouwen en tenslotte ook volwassen
vrouwen, om dag en nacht voor zijn geile lusten klaar te staan. Hij dwong
in een onbegrijpelijke, uiterste, alleen in verband met de Talmudlee;
en den oosterschen, over-sensueelen aanleg verklaarbare onbeschoftheid!
en liederlijkheid, -typisten, anatysten, fabrieksmeisjes, alles wat maar
van hem en zijn portemonnaie afhankelijk was, zich te onderwerpen aan
zijn gemeene, vette wellustigheid.
0, hij stond niet alleen temidden van een toeziende staf van onschuldig
hooger personeel. Verre van daar. In Oss was immers allang o.nder dat,
wat in burgerlijke verwatenheid "betere standen" heet" een atmosfeer
b~kend, die van overspel, imrnoratiteit en ziekelijke neigingen aan-een
hing,
Reeds veel eerder kon men bijvoorbeeld een man, die verduisteringen
had gepleegd, niet aan de justitie uitleveren, doch moest men deze rustig
naar het buitenland laten gaan, omdat de man niet nader te noemen be-
trekkingen onderhield met hooggeplaatsten in de fabriek. ~~
Neen, de gamche atmosfeer was verpest en vervuild. En als een Moloch
troonde de vette jood over het onderworpen plaatsje.
Stood het den een of ander niet aan, te doen wat de almachtige heer I

Zwijnenslachter beval? Er uit dan! Er uit met de heele familie en met al
wat zich verzetten durfde!
Moest er uit de schandelijke verhoudingen van den zwijnenslachter en
een van zijn vrouwelijk personeel een kind geboren worden? Geen nood,
daar was raad op te vinden. Daarom bevatten de dossiers thans geval-
len van abortus provocatus. En stond dit misdadig middel niet meer
open? Wel, dan was er wel een toekomstigen "vader" te vinden onder
het jöitge personeel. Een paar guldens opslag en een wrak ameuble-
mentje maakten, dat die knaap wei over zijn afkeer heen kwam.
Ouders, mede-beambten en mede-arbeidsters, allen waren in meer of min-
dere mate op de hoogte van de beestachtige toestanden, maar allen
vreesden de wraak en de rnaebt van den geilen heer directeur, die im-
mers gansch Oss tyranniseeren kon?

wij wachten af
Och, waarom vooruit te loopen op de triestige details en de hartversehen-
rende, verbijsterende wandaden, die zich hebben afgespeeld..... In een
volgend nummer zullen wij, voorzoover dat noodzakelijk is die vreese-
lijke verhalen brengen, aan de openbaarheid prijs geven, d~ch een vol-
ledige publicatle van al wat OllIS in deze affaire bekend is zou eerst re-
delij){ en noodzakelijk zijn, wanneer de justitie, hoe en doot' welke in-
vloeden dan ook, niet de scherpste aanklachten tegen den zwijnenslach-
ter zou bezigen.
Nóg i1s Oss bang en zwijgzaam. Nóg zwijgt de ge.estelijkheid, nóg zwijgen
de autoriteiten, en God geve dat niet voor 'Sommigen van hen zoo vreese-
lijke redenen bestonden om te zwijgen.
Maar wij zwijgen niet, omdat wij niets te verzwijgen hebben'.
Wij wachten af in het vaste vertrouwen, dat dit jodenschandaaJ deze tot
nog toe ongekende/poel van joodsche vervuilin~ ~ 'semietisch~ verdor-
venheid, zal 'spreken tot Nederland, opdat het zijn [oden kennen leere.

VAN OLDENZAEL

IS' HET WA •I
DAT M. Zwanenberg, alias Mozes Zwanenberg, alia:s Mattpie Zwanen-
berg, nog op Vastenavond gast was in een Nijmeegsche manege, en daar
een gezelschap champagne aanbood? Een gezelschap, waaronder ook
veel studenten van de Katholieke Nijme:egshe Universiteit waren? En
als het waar is, hoe kon dan deze jood binnendringen in een gezelschap,
dat er toch prijs op stelt voor fatsoenlijk door te gaan? '

DAT burgemeester Ploegmakers, de katholieke burgemeester van Oss,
na de arrestatle van Maupie, den zwijnenslachter, nog moeite beeft ge·
daan dit sujet vri] te krijgen? Heeft hij getracht invloed aan te wenden bij
het parket? Was hij at niet JAREN met den beestenboel op de hoogte?
Is hij financieel bij den Zwanenbergboel geinteresseerd? En als het waar
is, waarom joegen de Ossenaren hem dan nog niet buiten de poort en
gelalis1tede overheid geen onderzoek? ~

DAT de jood Max Hess, correspondent van het Handelsblad in Oss,
ook correspondent van het dagblad "De Tijd" iis? Dat deze jood pro-

• • •
beerde zijn rasgenoot te helpen door eerst in bet geheel niet, later onvol-
ledig te berichten? Bleef deze jood als correspondent gehandhaafd?

DAT ~de Maasbode in Oss een zekeren Schaepman tot correspondent
heeft, employé aan de Zwanenbergfabrielreo, en broer van het roem-
ruchte' kamerlid en deo defensie-"specialist" Schaepman, die zelf com-
missaris van de Bata-fabrieken is? Was daarom de Maasbode zoo karig
en zoo preutseh in haar berichtgeving?

DAT Maupie Zwanenberg in de marecbausseekazeme probeerde zijn
polsen af te snijden met een glasscherf? Wordt hij daarna zoo bewaakt,
dat hij zich niet aan de rechtvaardige straf zal kunnen onttrekken?

DAT deze zwijDenslachter in den Bosch in zijn cel bekentenissen in
dagboekvorm ~elt en dat deze compromitteerrend zijn voor zeer veel
autoriteiten en vooraanstaanden? Wordt dit dagboek overgelegd en ge- 4
publieeerd? Zwart Front doet een bod op de publicatierechtett.



VERSCHUUR P-O l ( ) A K
ZWANENBERG liegt één
EH .... STAHK
Kunnen wij het helpen, dat overal, waar de
deksel gelicht wordt, het stiókt in de buurt van
de huidige machthebbers? Wij zijn het niet,
maar zij zijn het, die weinig kieskeurig zijn in
het kiezen van hun kennissen, vrienden 00 ad-
viseurs. -
Zoo was het mogelijk, dat jarenlang een hoog
ambtenaar op Financiën zetelde, ondanks het
feit, dat er reeds in 1923 een proces-verbaal
wegens zedendelict tegen hem was opgemaakt.
Zoo was het mogelijk, dat een Mr. T. J. Ver-
schuur, als Minister van Economische Zaken,
de familie Zwanenberg van een wissen finan-
ciëelen ondergang redde,
jarenlang werd er gefoeterd tegerr dezen Mr.
Verschuur, die zich niet ontzag om een man,
geïnteresseerd op het terrein, dat hij in
het publiek belang moest regelen, zulk een
machtspositie in den staat te verschaffen. Wat
moest deze man doen, het publiek belang behar-
tigen, of zijn privé belang? Voor zulk een man
geen vraag, bij hem ginlg het publieke belang
altijd parallel met het private belang.
Geen wonder, dat er geknord, geschreven 00
gepamfletteerd werd tegen zulk een economisch
beleid van Mr. Verschuur en diens satelliet Zwa-
nenberg en zijn familie. 'Want, laten we nooit
vergeten, dat de familie Zwanenberg één kong-
sie was, de een werkende in's Rijles- en in
eigen dienst, de artder in Londen 00 weer een
ander in het afvalbedrijf, daJt "Organon" heet.
Mr. Verschuur was zeer goede vrienden met de
familie Zwanenberg, bijzonder goede 'vrienden.
Hij stelde veel vertrouwen in de Zwanenbergs
en hij hield dien eenen Zwanenberg, die crësis-
dictator werd, overal en in alle omstandigheden
de hand boven het hoofd.
Men dacht zeker iOi de Staatspartijkringen dat'
dit alles nu wel lang genoeg geleden wa;, om
zonder bezwaar Mr. Verschuur tot Voorzitter
van de partij te bombardeeren. Men dacht ver-
keerd.
DU alles is nieë vergeten en de misdadige fei-
ten, waarvoor nu pas één liQ van de familie
vastzit, bewijzen, dat of Versehuur zulk een
raîeveling Is, dat hij niet oplet met welke fa-
milies hij omgaat, of zich dusdanig hoog ver-
heven boven de massa waant, dat hij zich lede-
ren omgang kan permltteeren.
Hoe het ook zij, het is zeker merkwaardig, dat
dit, wat in beperkten kring min of meer bekend
was, maar verhuld werd gehouden nu door om-
standigheden, qie door geen potentaat voor-
zien konden worden, uitkomt,
e burgemeester van Oss, die toch weten kon,

wat er in zijn gemeente omging, was blind, hij
wal" trouwens een goed Staatspartijer en "zien-
de" kan men geen goed Staatspartijer zijn.
Za] men nu eindelijk in Oss leeren de promi-
nente familie der Zwanenbergs niet meer naar
de oogen te kijken?
W~ hebben er een hard hoofd in. Waar zulke
grooten als de huidige Staatspartijvoorzitter het
niet noodig achten, voorzichtig te zijn in den
omgang, zullen minderen die volorzicbtighetid
in het geheel niet noodig achten.
Zal het nu gaan met den gearresteerden Zwa-
nenberg als indertijd met den eveneens gear-,
resteerden hoofdpersoon in de Portugeesene
bankbillettenzaak, die de mogelijkheid geopend
zag, het arrestantenverblijf te verwisselen voor
een vrijer leven in Amerika? Het zou een grof
schandaal zijn, maar een groote opluchting voor
allen, die zich met de Zwanenbergfamilie al te
nauw hebben ingelaten. - REDENEN VAN
STAAT, TOEN EN MISSCHIEN OOK NU??
Mogelijk, maar indien Zwanenberg de mogelijk-
heid vindt te ontvluchten, dan is helt tevens een
doodelijk vonnis voor het huidig- stelsel, dat

5liefst onmiddellijk ten uitvoer moet worden ge-
legd. . .

keer niet!
Dit stukje handelt over Polak. Niet over den
hoogteeraar. want deze, hoewel liberaal, dunkt
Ons een fatsoenlijk man, maar over den marxis-
tischen vrijgestelde, parlementair potentaat en
tevens litteraat, die destijds op grond van zijn
verdiensten als trekhonden-hoeder en windmo-
len-schutter zich een doctorale toga zag aange-
meten door de links gerichte hoogeschool van
'IS lands hoofdstad. Hier is dus sprake van den
oudletsehen volksverdommer, die wekelijks door
de z.g. Arbeiderspers in staat wordt gesteld, de
geesten harer lezers te vergiftigen. . '
Naar men weet, heeft deze Polak kortelings voor
de zeventigste maal zijn geboortedag herdacht,
bij welke gelegenheid' de democraten van al-
lerhande gading uiteraard zich om strijd be-
ijverd hebben, het aïtandsche feestvarken zoo
boog mogelijk op te vijzelen. Zoo prees J>ijv.
een blaadje, dat speciaal de Gooi- en Eemlan-
ders in de neutrale luren zoekt te leggen, hem
o.m. "een diamant met tal van facetten". Ben
beeldspraak, welke 'Vanzelfsprekend enkel en
alleen te billijken Vlalt onder beding, dat niet •
een echte diamant, doch een valsche wordt be-
doeld.
Nu heeft de krant van Musser! zich een lichte- ~
lijk ironisch krabbeltje veroorloofd over het f'eit, :
dat een artikel van's jarigen hand in "Vrijheid,
Arbeid, Brood" alletsbehalve van gepaste be-
scheidenheid getuigde. "Het Nationale Dag-
blad" verstoutte zich in dit verband, den ty-
pisch hebreeuwseben "hoogmoed" te hekelen.
Waarop Polak natuurlijk schielijk en al schuim,
bekkend uit zijn schulp 'schoot.
Na stellig geloochend te hebben dat zijn schrijf-
sel naar eigen roem rook, verviel hij meteen in
de razernij, welke hem redeloos pleegt te ma-
ken, zoodra hij maar meent, ergens een glimp
van îasclsme te ontwaren, een spoor van na-
tionaal-socialisme te bespeuren. Maar zelfs een
uitzinnige slaat er onbewust soms een waarlijk
waar woord uit. Niet anders Polak, wanneer hij
tiert dat "fascisme en nationaal-socialisme te
voorschijn zijn gekomen uit een stinkend moe-
ras." ,
Precies! Een stinkend moeras, dat was het, zoo-
wel in Duitschland als in Ua,lië, toen de demo-
eratie daar hoogtij vierde, toen de corruptie der
partij-politiekelingen en de roode pestilentie
daar een verwildering en verwording teweeg
brachten, welke staat en natie den jammerlijk-
sten ondergang in steeds sneller tempo tëgemoet
voerden, welke onherroepelijk tot ontbinding en
tot barbaarschheid moesten leiden. Hoe onge-
loofwaardig het ook klinke, Polak debiteerde
géén leugen!

ERWICH'
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Zwart Front deelt tnans mede, dat de
Het zedenschandaal te Oss. burgemeester van Oss onmiddellijk toen

hij hoorde van de arrestatie van den
heer van Zwanenburg, alle stappen
heeft gedaan zelfs bij den Procureur-
Generaal in den Bosch om de invrijheid-
stelling van den heer van Zwanenberg
te krijgen.
Al deze Idingen werpen op de Osse

toetanden toen wel een zeer eigenaar-
dig licht.
En opnieuw stellen wij de vraag - en

i wij hopen, dat de Maasbode oojs daar nu
eens aandacht aan zal besteden - of
het niet dringend gewenst is, dat op
deze dingen, zo spoedig mogelijk het
volle-licht- valt.:' _,
Ook voor de reputatte van Kath. ge-

zagslieden is dit gewenst.

Wij wezen er de vorige week tegen-
over een rectificatie van De Maasbode
reeds op, dat 'hoewel voor den betrok-
kene natuurlijk van groet belang, voor
de zaak zelf, waarover het hier ging niet
veel afdeed of de wegens de zedelijke
delicten gearresteerde directeur, de lei-
der is van de bekende vleesfabrieken te
Oss, of wel diens broeder, de Ièider van
een der dochterfabrieken, die chemische
producten vervaardigd uit de atv?' '.T""
de vlees-prolc;1uctenvan de andere 18--
briek.

Waarom het hier gaat is of het waar
is dat reeds lang in Oss bekend was, dat
onder Ietding van deze directie op de
Osse fabrieken op zedelijk gebied erger-
lijke toestanden heersten en of het juist
is, dat hier door de gemeentelijke auto-
riteiten niet is ingegrepen omdat deze
directie in den Haag machtige relaties
heeft;
Deze kwestie ging de Maasbode voor-

bij.
Nu wordt ons toegezonden het kath.

stedelijk blaadje uit Oss "De Stad Oss"
waarin o.m. het volgende:
Dat die fabriek van den heer v. Zwa-

nenburg een haard van zedenmisdrijf
was, was hier in Oss een publiek geheim.
Dat er dingen gebeurden die het dag-
licht niet mochten zien, wisten alle in-
woners te vertellen.
Hier wordt dus door het plaatselijk

Kath. blad volkomen bevestigd, wat De
Telegraaf, Het Volk 'en de fascistische
bladen reeds schreven.
Deze toestanden waardoor tientallen

jonge metsjes en vrouwen door den fa-
brteksleider door misbruik van zijn eco-
nomische machtspositie geestelijk en li-
c'hamelijk werden ten gronde gericht
bestonden al lang, dat alles was in Oss
een publiek geheim.
Maar dan vragen wij ons af, waarom

trad de Kath. burgemeester, hoofd der
politie, daartegen dan niet op? Dat is
een vraag, die met alle klem moet ge-
stel(i worden.
Dat dit geschiedde, zoals "De Stad

Oss" zegt omdat de geruchten moeilijk
te bewijzen waren, zegt niets. Want er is
door de gemeente-politie op grond van
deze publieke geruchten geen enkel on-
derzoek ingesteld. Toen na het werkloos
blijven van de gemeente-politie, de
rijks-politie in casu de marec'haussee,
wel een onderzoek ging instellen, leid-
de dit al vrij spoedig tot de arrestatie
van den directeur, die zich bij Zijn ar-
restatie, toen hij van een reis uit Londen
terugkwam, zich op autoritaire toon
uitliet tegen de marechaussee en hen
dreigde, dat hun optreden hen zou op-
breken.
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! Het zedenschandaal te Oss.
In ons blad van p. Maandag namen

wij een en ander over uit het kath. blad I
"De Stad Oss" waarin werd meegedeeld, ~
dat 'het in Oss een publiek geheim was,
dat er op de fabrieken van de firma Z.
een haard van zedenbederf was en dat
alle inwoners daarvan wisten te vertel-
len.
Wij hebben naar aanleiding daarvan

d"3vraag toen gesteld, waarom daar door
de politie niet eerder tegen is opgetre-
den en wij spraken de wens uit, dat ook
De Maasbode, daar nu eens aandacht
aan zou schenken.
Onze Rotterdamse collega neemt nu

gisteravond deze mededelingen uit "De
Stad Oss" ook over en voegt er dan het ,
volgende aan toet
"De hoogeerw. heer Deken heeft onlangs

openlijk van de preekstoel tegen "verregaan_
de zedeloosheid" geprotesteerd. Het ts '
wel diep te betreuren, dat niet eerder is I
ingegrepen". I
Inderdaad is dit diep te betreuren, I

vooral waar 'hier een kath. burgemeester I

hoofd der politie was.
. Een burgemeester, die bovendien -
wals gemeid is, nadat de marechaussee
eindelijk heeft ingegrepen - nog ge-
tracht 'heeft, de hoofddader van uit ze-
denschandaal, buiten vervolging te krij-
gen.
We hadden dan ook gaarne gezien, dat

de Maasbode, na deze betuigenis van
teleursterltng over het lakse optreden

I van de gemeente-politie ook met ons had
aangedrongen op meer licht over deze
eigenaardige houding van den burge-
meester.
Want door 'het nu gepubliceerde wordt

op dezen kath. gezagsdrager en ook op
andere invloedrijke kath. politici een
zeer bedenkelijk licht geworpen, dat
door een ons katholieken vijandige pers,
reeds zeer wordt uitgebuit.
Tot .grote schade van de ongerepte

katholieke reputatie.
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Onze speciale ";verslaggever hee·ft te Wenen een

gesprek gehad met den "arbeidersminister" Watzek uit

het kabinet van Schuschnigg

WIJ MOETEN REKENING
HOUDEN ·.MET
BERL·IJN EN. ROME ... !

(Van onzen specialen versl.aggever.)

5 chuschnigg's vijanden waren, zoals wij gisteren schreven, niet in de
laatste plaats de katholieken van Oostenrijk. Maar hij had er nog veel

meer, in de eerste plaats de nationaal-socialisten, in de tweede plaats de
Oostenrijkse arbeiders.
Dit moet men, om Schuschnigg's 'positie te begrijpen, goed voor ogen
houden: in de vier jaren na de 'enderdrukking van de opstand van Februari
1934 is Schuschnigg er nooit in geslaagd de oude Oostenrijkse arbeiders-
klasse voor zich te winnen. Hij heeft het eerst geprobeerd met geweld,
daarna met overreding, maar gelukt is het hem nooit.

Zo ver was
het al met
Oostenrijk!
Alvorens een paar typische voorbeelden te geven

over de stemming onder de arbeiders tot aan de
annexatie van Oostenrijk door Duitsland, zal ik
een beknopt overzicht geven van de door Schusch-
nigg genomen maatregelen om de arbeiders voor
de katholieken standenstaat te winnen. Men zal
dan zien, wat voor kaartenhuis deze standenstaat
was en hoe het gebeuren kon, dat deze staat zonder
veel geraas ineenstortte, toen Berlijn er tegen
aan blies.

Ik heb, om uit de eerste hand inlichtingen te
krijgen, contact gezocht en ook gekregen met den
minister voor sociale zaken, Watzek. Watzek was,
zoals men zich herinnert, in de weken, die aan de
annexatie voorafgingen, door SchtÎschnigg in diens
kabinet opgenomen. In de vakbeweging, met name
in de metaalbewerkersbond, had hij onder wijlen
Domes een ondergeschikte positie bekleed. Aan be-
kende Weense sociaaldemocraten vroeg ik, of zij
wel eens van Watzek gehoord hadden. Niemand
kende hem, velen hadden zelfs nog nooit zijn naam
gehoord. Met dezen Watzek, een verdienstelijk amb-
tenaar, maar meer ook niet, probeerde Schusch-
mss de steun van de arbeiders te krijgen.

"Eenheidsvakbeweging"
En hoe zijn de arbeiders in Oostenrijk georgani-

seerd?
In de eenheidsvakbeweging, een samenvatting van

alle arbeiders, ambtenaren en kantoorbedienden,
die in de bedrijven werkzaam zijn. Deze eenheids-
vakbeweging is in de plaats gekomen van de vroe-
gere katholieke, moderne en liberale vakbeweging,
die in 1934 is ontbonden. De nieuwe vakbeweging
is gebleken een bruikbaar instrument te zijn voor
de bescherming van de belangen der arbeiders.
Is het lidmaatschar verplicht?
Volstrekt niet, de arbeiders zijn vrij zich al of

niet in deze eenheidsvakbeweging te organiseren.

Ik heb daarover, zo was mijn repliek, minis-
ter Watzek, van de arbeiders zelf geheel
andere dingen gehoord. Er zijn b.v. onder-
nemers die kans hebben een staatsopdracht
te krijgen, mits al hun arbeiders georgani-
seerd zijn. Ik heb gehoord van patroons, die
in zulke gevallen hun arbeiders bij elkaar
roepen en wijzen op de mogelijkheid van op-
drachten, waarop de arbeiders dan antwoor-
den: goed, schrijf ons m-ar in, het kost toch
niets. Met andere woorden: men heeft hier
een leger van papieren soldaten.

Dat zit zo, was het enigszins aarzelende antwoord
val' den minister. Wij d w.z staat, provincies en
gemeenten. geven in de eerste plaats opdrachten
aan patroons die als "sociale ondernemers" be-
kend staan. Bij voorbaat krijgen die bedrijven be-
stellingen, waar werkgevers en werknemers zich
bij de nieuwe omstandigheden na 1934 hebben aan-
gepast.
Dus toch dwang. Laat ons zeggen: een indirecte

dwang.
Als u dat zo noemen wilt: jal

Niets te vertellen!
En hoe staat het met de leiding in de vakbewe-

ging? Worden de vakverenigingsleiders benoemd
of door de arbeiders gekozen?

Practisch staat het zo,·dat -de leiders wo.r-
den benoemd.
En hebben de arbeiders stakingsrecht?

Welke waarborgen?
Maar wat voor waarborgen hebben de arbeiders,

dat zulk een medezeggenschap, zoals u zich die
voorstelt, ook werkelijk wordt toegepast? Ik heb b.v.
met tal van arbeiders gesproken. die als volgt rede-
neren: wij zouden Zondag a.s, wel met ja willen
stemmen, als wij nu, vandaag de dag, die medezeg-
genschap al hadden. Wie waarborgt ons, dat wij na
Zondag, als wij met "ja" hebben gestemd, niet zul-
len worden bedrogen? Haal Seitz, Renner, Danne-
berg, allen mensen, die wij kennen, voor de radio
en laat hen tot. de arbeiders spreken. En als die
zeggen: "stem met "ja", dan weten wij tenminste,
dat de zaak in orde is. Zodra zij een beroep op ons
doen, scharen wij ons zonder voorbehoud achter
Schuschntgg.

"De regering - aldus minister Watzek, diè
zichtbaar moeite deed een passend antwoord
op deze kardinale vraag te vinden - de rege-
ring zou dit graag willen, maar zij kan dat in
de gegeven omstandigheden niet. Zij moet
rekening houden met Berlijn en Rome ...... "
"Dus zo droevig is het reeds met de Oosten-

rijkse onafhankelijkhejd gesteld?"
De lezer zal het ons wel niet euvel duiden, dat

wij de rest van het besprokene onvermeld laten.
Men kan in de huidige omstandigheden niet alles
schrijven wat men hoort en ziet.
Was het te veel gezegd, te spreken. van de· katho-

lieke standenstaat, die· slechts op papier bestond
en waarmee men van katholieke zijde de wereld
een rad voor de ogen wilde draaien?

Officiële berichten
Burgemeesters. Bij K.B. van 15 Maart 1938. zijn

opnieuw benoemd tot burgemeester: van Oss. J. F
Plo e g mak ers; van Willemstad, H. van der
Vee n; van Berkenwoude, M. G a u tie r; van Kat-
wijk, mr. W. J. Woldringh van der Hoop;
van Medemblik. P. C. J. Pet ers; van Sint-Anna-
land, ·C. M. P. W. Han sse n s; van Elkerzee en
Ellemeet. A. J. deB r u y n, secretaris dier gemeen-
ten; van Goor, W. van der SI u i s; van Coevorden
A. G a u tie r: van Klimmen. jhr: H. E. M. v a n
Nis pen to t Pan ne r den; van Nederweert, J. L.
M. van Uden.

Landbouwondenvijs. Bij beschikkIng van den
minister van Economische Zaken is met Ingang van
11 Maart 1938, op zijn verzoek eervolontslag ver-
leend aan den tijdelijken assistent aan de landbouw-
hogeschool te Wageningen, dr , D. C. Ge IJ • k e s
aldaar.

Rijksarchief. Bij K.B. van 11 Maart 1938, Is aan
mr. R. van Roy e n, commies bij het Rijksarchief In
. Utrecht te Utrecht, op zijn verzoek, eervolontslag
als zodanig verleend.

Onderscheidingen. Bij K.B. van 7 Maart 1938, Is
benoelnd tot commandeur in de orde van Oranje-
Nassau de heer J. G. Pip pel, directeur van de
griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
te Den Haag.

P.T.T. Bij beschikking van den directeur-generaal
der P.T.T. is aangewezen als beheerder van het
bijposb-telegraar- en telefoonkantoor te Den Haag,
Laan van Meerdervoort, de commies der P.T.T, P. C.
de Mol, voordien beheerder van het bijpost-telegraaf·
en telefoonkantoor te Den Haag. Conradkade

Ri.jksllIunt. Bij K.B. van 7 Maart 1938, 15 met
ingang van 1 Mei 1938 op zijn verzoek aan C. van
Lat u m, boekhouder hij 's Rijks munt, eervol ont-
slag uit zijn betrekking verleend.

Feiten, die de==
aandacht trekken

Buitenlandse politiek 1938
In deze dagen van internationale spanning, nu

voor Europa de vrede op het spel staat en voor
de kleine volkeren de verzekering van hun onaf-
hankelijkheid, - is in Nederland het buitenlands
beleid gewichtiger dan ooit. Lange jaren is er, on-
danks de diep-ingrijpende verschillen van inaicht
tussen regering en oppositie over belangrijke vra-
gen van regeringsbeleid, vrijwel eenstemmigheid
geweest ten aanzien van de buitenlandse politiek.
Er mocht hier en daar een verschil in nuance zijn
te constateren, - de sociaal-democratie kon de
VolkenbondspOlitiek van de opeenvolgende mini-
sters van Buitenlandse Zaken, die stuk voor stuk
krachtige en bevoegde bewindsliedn waren, steunen.
Het is een kwaad ding, dat juist thans niet het-

zelfde kan. worden getuigd. De overhaaste erken-
ning van de Italiaanse overweldiging van Abessi-
nië - waarbij Nederland vooraan moest gaan! -
en andere daden en uitlatingen van den heer Pa-
tijn getuigen van een ongeloof in de internationale
rechtsbeginselen, dat ons niet slechts principieel-
onjuist. doch voor een klein volk ook levensgevaar-
lijk voorkomt. Niet minder ernstig is: dat het op-
treden van den heer Patijn in de volksvertegen
woording bij verschillende gelegenheden - net iS
uitgesproken, ook door organen. die in het alge-
meen de opvattingen van dezen minister delen -
niet van die aard is geweest, dat ons volk in deze
donkere tijden ten volle het geruststellende besef
kan hebben: de leiding van onze buitenlandse poli- '
tiek is in goede handen.

Collectieve veiligheid
Wat blijft den kleinen volken over als de col-

lectieve veiligheid met de andere beginselen van
internattonaal recht, die aan de Volkenbond ten
grondslag lagen, zou zijn verdwenen. Een volmaakte
collectieve veiligheid - met medewerking van alle
volkeren - ligt buiten de realiteit van het heden;
maar daarom kan zij nog een levende werkelijkheid
zijn, een bolwerk voor de zelfstandigheid voor de
democratische volkeren, jUist in de zet ij d.
Het is één van de bedenkelijkste verschijnselen in

het publieke leven van ons land, dat men met zo
lichtvaardige hoon en onverschilligheid over dit
beginsel spreekt. Zo schreef dezer dagen de "Wwe
Rott. Courant", tot vóór betrekkelijk korte tijd
een kampioen voor de Vol-kenbondsgedachte. met
.nijdige spot over de buitenlandse politiek van
Frankrijk, omdat men zich daar nog bezighoudt
met "het schermen met het begrip collectieve vei-
ligheid"
Hoe zou het er met Europa uitzien, als ook de

Franse demoeratie dit beginsel in een hoek had
getrapt? Uit het laatste debat in het Engelse La-
gerhuis is gebleken, dat zelfs van conservatieve
zijde het beginsel van de collectieve veiligheid op-
nieuw nadrukkelijk op de voorgrond is gesteld.
Frankrijk, Engeland - en het zou van "werkelijk-
heidszin" getuigen in Nederland met dit beginsel
te breken? Wij vragen ons, ronduit gezegd, af, wat
Nederlanders kan bezielen, die in dit tijdsgewricht
het. gehele stelsel van collectieve veiligheid klei-
neren 'en verwerpen.

Twee kardinalen
Het bericht, dat de Oostenrijkse kardinaal In-

nitzer, prompt na de val van de katholieke stan-
denstaat, een mandement heeft uitgevaardigd on-
der de titel "Eed van trouw van de Kerk aan het
Duitse volk", zal wellicht enige verwondering baren.
Temeer, wanneer men denkt aan de onmiddellijke
arrestatie van den bisschop van Salzburg door de
nazi's en aan de bezorgdheid, die tot uiting komt
in pet, pauselijke- orgaan, lie .,osseli.yatore R9mano';\.
In Ons Noorden:' kan men in eêfi interview met
eei Nederlandsen It"átholleK; (he -tre laatste jaren
veèl în Oostenrijk vertoefde, enkele verhelderende
gegevens vinden. Kardinaal Innitzer, zo wordt hier
verteld, was zeker geen nationaal-socialist, maar hij
trad er ook nooit tegen op. Hij heeft nooit iets
gedaan om Schuschnigg in Zijn strijd tegen de
nazi's te steunen. Zijn verhouding tot den bonds-
kanselier kan men typeren als die van water en
vuur. Hij was ook geen monarchist, hij gaf in zijn
hart zeker de voorkeur aan een aansluiting bij
Duitsland, maar het anti-katholiek optreden der
Duitse nazi's maakte het hem moeilijk openlijk
partij te kiezen. De kardinaalomgaf zich met een
groep personen, die hem geheel van de massa des
vblks isoleerden. Daarbij kwam dan nog, dat zijn
omgeving anti-Joods was. Kardinaal Innitzer was
dan ook zeker niet populair in Wenen.
En dan vindt men in dezelfde krant, op dezelfde

pagina een uitlating van den Fransen kardinaal
V~rdier, den aartsbisschop van Parijs, die het zijn
plicht noemt "alonze diepe en bewogen symphatie
voor het Katholieke Oostenrijk te uiten Misschien
zou Frankrijk zulke trieste gebeurtenissen hebben
kunnen verhelpen, als het welvarender en sterker
was geweest."
Twee kardinalen spreken zich uit over de jongste

gebeurtenissen in wat Oostenrijk was en Duitsland
is geworden. Politiek, zou men zeggen, moeten deze
prelaten welonverzoenlijke tegehstanders zijn. En
toch wil de katholieke pers hier te lands het graag
doen voorkomen, als zou in het algemeen bij be-
langrijke vraagstukken maar één mening voor alle
katholieken de juiste zijn ...

Oss nog lang
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Last in Zweden
PUbliceerden wij reeds een Noorse verklaring"

waarin de aanval van de ex-Tribune op Jef Last
gewraakt werd, wij kregen daarna een brief van
OlIe Hallberg en Herman Lamm, resp. voorzitter
van de Zweedse Clarté-vereniging en van haar
Stockholmse afdeling. Dezen vel klaren, dat zij met
Last gedurende diens ganse Verblijf in Zweden 111
verbmding hebben gestaan, verscheidene van Zijn
lezingen hebben ~ezocht en hem hebben geholpen
bIJ vertalingen. ZIJ bevestigden, dat Jef Last van
Noorwege~ naar Zweden ging op uitnodiging en
door. bemiddeüng van de Comité's voor Hulp aan
Spanje. In Zweden sprak Last op vergaderingen
vän het Zweedse Spanje-comité en van de studen-
ten-organisatie "Clarté". Bii de eerste gelegenheid,
die zich voordeed, stelde hij zich in verbinding
met de Spaanse gezante, mevrouw Palencia waar-
bij hem verzocht werd, zo mogelijk nog een tournée
te houden in Zuidelijk Zweden. Zijn redevoeringen
waren volkomen loyaal ten aanzien van de Spaanse
regermg en ademden een geest van onvermoeibare
strijdbaarheid voor het Spaanse volk
De ex-Tribune 1s niet fortuinlijk in haar pogin-

gen, den eerste, den beste, die de Moskouse mon-
·sterprocessen niet voor zoete koek opeet, zonder
meer van Trotzkisme te beschuldigen.

Koersén Nederlands Clearinginstituut
Den Haag, - Woensdag.

Koersen voor stortingen op 17 Maart 1938 tegen
v~rplichtingen luidende in: Reichsmarken t 72.64,
LIres t 9.39, Peseta's t 10.50 en Turkse ponden
t 1.44.

Examens
Academische examens

Lei den: Geslaagd voor het examen wis-' en
natuurkunde letter t, de heer A. Brouwer, Leiden, en
voor het candtdaats-examen rechten, de heer Q. P.
Kortenhorst, Den Haag.

Uni ver s , tel t van Am s ter dam Bevorderd
tot arts P J Donker (Alkmaar) en J. A. van den
Dr 1 es t Etrrdnoven): geslaagd voor het artsexamen
eerste gedeerte J B A. Too l e n a a r (Rotterdam)
J. A. v d. Hom b erg h (Amsterdam) en F, J A:
Pae:>l (Haarlem).

.Apothekersassistent.
U t ree h t. Geslaagd mej. H. M. H. van der Hagen

Tilburg.

zuiver
De "bovenwereld".
onder ernstige
verdenking

Marechaussee heeft een
begin gemaakt met

oprurrnmç
Wie zijn oor hier te luisteren legt, verneemt din-

gen, die slechts voor de helft waar behoeven te zijn
om een krachtig, niets en niemand ontziend ingrij-
pen te wettigen. Het valt ons niet in om de tolk
te zijn van de praatjes en geruchten, welke in Oss
de ronde doen. Het valt te begrijpen, dat de arres-
tatie van den fabrikant M. van Z. de tongen heeft
losgemaakt. De fabrieken van Z. nemen in het
economische leven van Oss een overheersende
plaats in. De directie van de bekende slachterijen
en van Organon is de werkgeefster van vele hon-
derden arbeiders en meisjes. Zij heeft het bestaan
van een belangrijk deel der bevolking in panden

Het behoeft dus geen verwondering te wekken,
dat de van nature reeds zwijgzame Ossenaren niet
dan zeer in het geheim mompelden van de toe-
standen, die vooral op de laatstgenoemde fabriek
beersten.
Het is een bedrijf tot bereiding van orgaanprepa-

raten op wetenschappelijke grondslag, een wereld-
onderneming, die haar producten over de gehele
aarde exporteert.
Is het karakter der: onderneming en de aard van

het product funest voor vele daar tewerkgestelden?
Wie een verklaring zoekt voor de inderdaad wal-
gingwekkende excessen, die zich op de Organon
hebben afgespeeld, kan dit element bijna niet ver-
waarlozen. Alles ademt hier sexualiteit: het pro-
duct, de bereidingsmiddelen, de proeven op allerlei
dieren genomen,

Er zijn fatsoenlijke vrouwen geweest, die
den directeur- in het gezicht sloegen, wanneer
hij tot handtastelijkheden overging. Het ge-
volg was, dat ze 's avonds een envelop met een
paar weken salaris thuis vonden en ontslagen
waren " .

Menig meisje bezweek echter voor de aandrang
'I'huis kon hun kostgeld niet gemist worden. Er

· zunen er ook zijn, die .minder weerstand te over-
· winnen hadden en op gemakkelijke manier zich
allerlei gunsten en geschenken verwierven. Ook

· Jongens profiteerden van deze onverkwikkelijke
t?estanden, door zich in noodgevallen als legitiem
echtgenoot beschikbaar te stellen
Als er dus gezwegen werd, ge;chiedde dit eens-

deels uit vrees, anderdeels uit eigenbaat.

Deze feiten waren ons bekend!
Het lust ons niet om in verdere bijzonderheden

te t~eden. Genoeg zij, dat de fabriek Organon een
bro.el;nest van immoraliteit is, waarvan tal van
meisjes het slachtotfer zijn geworden.

Natuurlijk waren deze feiten In Oss
bekend. .'

Qo!> bij dj! gerneeD;t6t1jkepolitie. Uitermate
bedenkelijk en .hoogst afkeurenswaardig is
het, dat de politie niet doortastend 'is opge-
treden, hoewel zij de zekerheid kon hebben,
dat ook minderjarige meisjes de . upe van die
toestanden werden,
Durfde de politie Van Z. niet aan te pakken?

Vreesde zij, dat Organon en de andere fabrieken,
die tot het concern behoren, Oss zouden verlaten,
indien het den directeur lastig werd gemaakt? Het
is ons bekend, dat" Van Z. dreigementen van deze
aard heeft uitgesproken.
Dit zou althans een wel niet te verontschuldigen,

doch in ieder geval verklaarbaar motief zijn ge-
weest.
Wij hebben echter reden om aan te nemen, dat

Langere diensttijd
betreft ongeveer
achtduizend man

persoonlijke drijfveren niet vreemd zijn aan de
laksheid van de Osse politie.

Het is een publiek geheim. dat burgemeester
Ploegmakers niet overweg kan met den brigade-
commandant der marechaussee. Deze tegenstelling
maakt niet slechts een noodzakelijke samenwer-
king tussen beiden onmogelijk, doch schijnt zelfs
aanleiding te geven tot ernstige tegenwerking van
de zijde der politie.

Minister Watzek, die een schakel moest
vormen tussen de arbeiders en Schuschnigg.

Stakingsrecht bestaat in Oostenrijk niet.
Doch in onze vakbeweging hebben de arbei-
ders desondanks het recht zich tegen on-
sociale patroons te verzetten, b.v. door een
perwonlijk beroep op Schuschnigg zelf ... En
dan hebben wij nog altijd het drukmiddel bij

Wat is precies uw functie, vroeg ik den nieuwen de hand om patroons, die niet buigen willen,
minister. Het gesprek werd gevoerd in het bijzijn eenmaal gegeven opdrachten te ontnemen.
van een Sektionsrat, een hooggeplaatsten regermgs-
ambtenaar. .. . "' ~,'" . ,_.,"Hoe staat het nu éigenlijl<:iJreèiés met de t5eweEn\-
Mijn tunctde. antwoordde WatzeIl!, zou en -het de echtsgelijkhei ;tl beidars na 'Berehtes-

bes1; kun.nen V¢:tgelijken m.et die -yap ebe! van de gaden? -;;~ __
arbeidsinspectie. Het is mijn taak er voor te zorgen, Bij ons' in Oostenrijk nestaat, 'zeals u -weet, bin-
dat de sociaal-politieke voorschriften in acht worden nen het Vaderlandse Front de zogenaamde sociale
genomen, dat zo weinig mogelijk overwerk wordt arbeidsgemeenschap In deze arbeidsgem-enschap
verricht, opdat de werklozen weer in het productie. kunnen de arbeiders voor hun rechten oJpkomen,
proces kunnen worden opgenomen. precies zoals de nationaal-socialisten in de zoge-

naamde "volkspolitiekp. referaten" voor nun rech-'
ten kunnen opkomen Arbeidsgemeenschap en refe-
raten zijn beide onderdelen van het grote Vader-
landse Front. Ons doel is thans de arbeiders in
deze sociale arbeidsgemeenschap een grote mate
van medezeggenschap te geven. zodat zij er leiders
vinden, in wie ,zij vertrouwen kunnen stellen ...

Mag ik u onderbreken: worden dat dus gekozen
leiders?
Neen, dat niet .. Maar ik zeg u: het worden

mannen, die het vertrouwen hebben van de arbei-
ders, zoals b.v. - ik mag dat rustig zeggen - ik
het vertrouwen der arbeiders heb. De nieuwe leiders
zullen op ons voorstel worden benoemd. Het moeten
mensen Zijn, die in de gegeven omstandigheden met
de regering willen samenwerken.

Voorzieningen voor de,
legering worden met

spoed getroffen
(Van onzen parlementsverslaggever.)

Den Haag, - Woensdag.
De eerste ploeg van de lichting-1938, die op
25 Maart met groot verlof zou afzwaaien, be-
staat uit 8000 man infanterie en 400 wielrijders.
De diensttijd voor deze plóeg is door het be-
sluit der regering met st maand verlengd.
Op 31 Maart a.s. zal de tweede (zomer-) ploeg
der lichting-1938 onder de wapenen komen. Zij
krijgt een diensttijd van elf ,maanden •.
Ten aanzien van de huisvesting der troepen
heeft het departement van Defensie nog enige
moeilijkheden te overwinnen.
De kazerneruimte is voor de grotere troepen-
macht namelijk onvoldoende. De nieuwe kazer-
nes, noodzakelijk in verband met de gewijzigde
Dienstplichtwet. moeten nog worden gebouwd.
Met Çjrote spoed worden de nodige voorzienin-
gen ten. aanzien van de huisvesting voorbereid.
Overwogen wordt, de zomerploeg, die einde
Maart in dienst zal komen, in de bestaande
kazernes onder te erenqen. De manschappen,
die daarin gelegerd zijn, zullen in dat geval voor
de nieuwe ploeg plaats moeten maken. Voor hen
zal de best mogelijke legering worden uitge-
zocht. Het = niet de bedoeling, de dienstplich-
tigen, die hun oefentijd met st maand verlengd
zien, in kampementen. onder te brengen.

Het lijkt wel de Balkan!
Wat wij hieromtrent vernamen. doet meer den-

ken aan de Balkan dan aan Nederland! Wie deze
aan sabotage grenzende staaltjes hoort, gaat het
ook begrijpelijk vinden. dat de gemeentelijke politie
geen medewerking - om net zeer zacht uit te
drukken! - verleende bij de pogingen der mare-
chaussee om de Osse .,bovenwereld" te saneren.
Het is dringend nodig. dat van hogerhand een

nauwkeurig onderzoek wordt trigesteld naar de
wijze, waarop ten stadhuize het gezag wordt
"gehandhaafd". Wij kunnen heel wat Brabantse
.,vlotheid" over onze kant laten gaan, doch de
zeer stellige mededelingen, die wij van betrouwbare
zijde vernamen, wettigen een diepgaand onderzoek
naar de praktijken van de gemeenteleiding te Oss.

De marechaussee ter plaatse treedt op de be-
kende energieke wijze op. Aan de brigade is het te
danken, dat de eerste belangrijke stap is gezet op
de weg, die naar normale verhoudingen kan leiden.
Ondanks alle tegenwerking is zij er in geslaagd
om tot arrestatie over te gaan van den fabrikant
M van Z.. wiens vriendschappelijke verbindingen
met de hoogste autoriteiten op bestuurlijk en gees-
telijk gebied ter plaatse geen beletsel vormde om
tot vervolging over te gaan

Men moet niet gering denken over de moeilijk-
heden, die de leiders van het onderzoek hadden te
overwinnen. De natuurlijke zwijgzaamheid van de
Osse bevolking herinnert ieder zich uit de tijd.
toen er schoon schip werd gemaakt to ..het milieu".
Deze neiging om te ZWijgen wordt nog versterkt,
nu het een zedenzaak betreft.

Bij koninklijk besluit zijn vandaag
een aantal burgemeesters van Neder-
landse gemeenten herbenoemd.
Onder hen is die van den burgemees-
ter van Oss, den heer J. F. Ploeg-

makers.

Tal van vrouwen, die vroeger - vaak tijdens haar
minderjarigheid - met de praktijken van M. van
Z. kennis maakten, zijn thans getrouwd en wach-
ten er zich wel voor om dingen te verklappen, die
haar huwelijk in gevaar kunnen brengen Zij wen-
sen niet als getuige te worden gehoord, daar dit
hun echtgenoot reeds te denken zou geven.
Toch hebben de marechaussee's, die met het

onderzoek zijn belast, reeds tweehonderd en vijftig
verhoren afgenoinen!
Het materiaal, dat zij op deze wijze verzamelden,

bood genoegzaam grond om tot arrestatie van M.
van Z. over te gaan. De wachtmeester De Gier,
die een groot aandeel in het onderzoek heeft, hield
Van Z. aan, toen deze per auto van een buiten-
landse reis terugkeerde. Een pikante bijzonderheid
is het, dat Van Z. zichzelf in zijn luxe-wagen naar
de marechaussee-kazerne reed .
Gelijk wij reeds schreven. is het moeilijk aan te

nemen, dat het bij deze ene arrestatie blijft. Er
vAlt in Oss op velerlei gebied nog wat op te ruimen.

De marechaussee heeft de draad te pakken en
wenst, hem zonder aanzien des persoons af te wik::
kelen.
Met belangstelling wachten wij de komende din-

gen af.

I Vliegtuig komt
onzacht op
de grond

"We kunnen het navertellen,
en dat· is voor ons
de hoofdzaak"

Amsterdam, - Woensdag.
Wederom is vanmiddag in de

directe nabijheid van Schiphol een
vliegtuig onzacht op de grond terecht
gekomen. Dit maal was het de mili-
taire machine, genummerd 403, die
even na half twee op de berm langs
de Schipholweg terecht kwam. De
beide inzittenden kwamen er geluk-
kig met lichte verwondingen af, doch
het toestel werd ernstig beschadigd.

De 403, een Koolhovenmachine van het type F.K.
61, was bemand door den luitenant Pley - in het
burgerleven verbonden aan de vliegdienst van de
K.L.M - en den soldaat-vhegturgmaker Eigeman.
De beide militairen hadden een oefenvlucht ge-
maakt en waren juist bij Schiphol teruggekomen.
De bestuurder maakte aanstalten om te landen

en gaf, omdat hij zeer laag vloog, gas bij. Op
hetzelfde ogenblik kreeg de 403, naar de verklarin-
gen van de inzittenden een stevige remous-klap,
om een seconde later omlaag te storten.
Op de verkeerstoren van de gemeentelijke lucht-

haven, waar men het ongeluk zag gebeuren, stelde
men onmiddellijk de alarmsirene in werking en
enkele minuten later was hulp, zowel van de
KL.M ais van het militaire vliegveld, reeds ter
plaatse

De machine was in de normale stand op
de- berm van de weg terechtgekomen en was
blijven liggen op de kanten van de sloot, die
daar langs de weg ligt. Bij het neerploffen
was een aan de kant van de weg staand hek
stukgeslagen; het gehele voorgedeelte van de
403, dus ook de motor, was deerlijk ge-
havend. De ambulance-auto kon onverrichter-
zake terugkeren, want de heren Pley en
Eigeman hadden zichzelf reeds uit de
machine kunnen helpen

Met bebloede hoofden en flink geschramd, maar
overigens zonder ernstige kwetsuren. konden zij
zich naar het vliegveld begeven

"Wij zijn er tenminste goed van afgekomen"
verklaarde ons de heer Eigeman. "Alles ging zo
gauw, maar wij kunnen het navertellen en dat is

, de hoofdzaak".

Het gehavende vliegtuig IS m dl' loop van de
middag naar SChIphol teruggeoracht
Onder Ietding van den commandant van net

vliegkamp, Kapitein Van Weerden Poelman, wordt
een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van dit

. zoveelste ongeluk, dat nu al in betrekkelijk korte
tijd in de omgeving van 8c~phol is gebeurd.
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A.J.C. bestaat Zaterdag
twintig jaar

Opvoedingswerk van
onschatbare waarde
voor de arbeiders-
jeugd

Enige grepen uit de
geschiedenis van onze
jeugdbeweging

Zaterdag is de A.J.e. twintig jaar en
de gehele moderne arbeidersbeweging
zal deze feestdag mee-vieren. 't Is immers
niet "zo-maar" een organisatie, die jubi-
leren gaat. Zoals in de gewone familie-
kring de jongsten altijd een streepje
v66r hebben, zo neemt ook de rode
jeugdbeweging een bijzondere plaats in
in de qro+e socialistische beweging van
Nederland. De A.J.e. is een geschenk i~
ons leven geweest, heeft dr. Wibaut nog
in zijn levensavond verklaard. En inder-
daad - heeft de jarige organisatie door
de jaren heen tienduizenden jongeren de
weg gewezen naar een dieper besef van
verantwoordelijkheid, naar nobele idealen,
naar zon en levensvreugde ••. aan ontel-
bare ouderen gaf en geeft de A.J.e.
steeds weel het trotse gevoel, dat de
jarenlange strijd niet tevergeefs is ge-
weest en dat een nieuwe generatie ge-
reed staat, de lichtende toortsen voort
te dragen op de weg, die tot het doel
leidt!

Midden Maart 1918 - Zaterdag dus twintig
jaar geleden - nam de ,.grote beweging" het
besluit, de A.J.C. op te richten.

Nu moet men niet denken. dat direct de jongeren
het heft in handen kregen. Het eerste bestuur werd
gevormd door vijf partijgenoten, die tot de aller-
besten in onze kring behoorden, maar die allen
hun eerste jeugd reeds achter de rug hadden:
Oudegeest, Van Kuykhof, Voogd, Bruens en Ger-
hard. Jan OUdegeest was de eerste voorzitter van
de A.J.C. De latere bestuursvorm - die in de
practijk van de vrije jeugdbeweging ook de beste is
gebleken - had men toen dus nog niet gevonden.
Toen dook er een nieuwe figuur op. Een jonge

schoolmeester uit Amsterdam, die in het orgaan
van de A.J .C. artikelen over drankbestrijding
schreef. Hij heette Vorrink. En hij hield er over
jeugdbeweging zo zijn eigen begrippen op na, die
hij niet onder stoelen of banken stak. Die Vorrink
trok de aandacht en in 1920 haalde men hem uit
de school om hem tot secretaris-redacteur te ma-
ken.

Er is in de ganse vrije jeugdbeweging, zowel hier
te lande als elders, geen tweede figuur aan te
wijzen, die jonge mensen zo sterk aan zich heeft ge-
bonden als dat met den jeugdleider Koos Vorrink het
geval was. De A.J.C.-ers gingen voor hem door het
vuur. Talloze jongeren heeft hij in het werk betrok-
ken, ontelbaar velen heeft hij nader gebracht tot de
sociaüstische strijd.

Wat in de jeugd leefde, leefde in hem en hij
verstond de kunst, die innerlijke drang naar méér
verantwoordelijkheid, méér kennis, méér schoon-
heid om te zetten in vruchtbare arbeid, die van
grote betekenis is geweest voor de arbeidersjeugd en
voor de sociaüsüsche beweging en daardoor voor
het Nederlandse volk.

Zo is het Koos Vorrink geweest - hij was van
1924 met een onderbreking voorzitter tot 1934, toen
hem het partij-voorzitterschap werd opgedragen -,
die de rode jeugdbeweging in ons vaderland in de
letterlijke zin des woords gemààkt heeft.

Een tweede goede keuze
In 1921 werd Vorrink benoemd tot tweede voor-

zitter-redacteur en er kwam een tweede bezoldigde
bestuurder bij: Piet Schuhmacher. En alweer bleek
de keuze een voortreffelijke geweest te zijn. De
nieuwe secretaris-penningmeester was een eerste-
klasse-organisator. Hij kon schrijven, hij kon spre-
ken en hij kon dat uitstekend. Wie hem wel eens
aan het woord gehoord heeft, b.v. aan een kamp-
vuur op de Paasheuvel, kan dat beamen. Maar
voor alles was hij de practische idealist - iemand,
die aan al het practische werk een idealistisch
tintje wist te geven en die als idealist nooit zijn
practische nuchterheid verloor. Ook aan hem heeft
de jubilaresse van thans veel, zeer veel te danken.

Koos Vorrink en Piet Schuhmacher, in de tijd
-<et zij nog voorzitter en secretaris-penningmees-

ter van de A.J.e. waren.

Achter de vaandels - de arbeidersjeugd
marcheert!

Behalve de reeds genoemden zijn er natuurlijk
nog vele anderen, die de A.J.C. groot hebben helpen
maken: de honderden, die haar door de jaren heen
in bestuursfuncties, van hoog tot laag, hebben ge-
diend. Mensen als Piet en Line Tiggers, Klaas
Toornstra, Nico Bloemendaal, Jan Peters, Henk:
van Laar, wijlen Pau van Hell, Ben Groeneveld,
Benk van Dijk, Ary Pleysier, Flip Barrnes, Adri
Vorrink, Jan Stoovelaar - zij en anderen hebben
hun schouders onder een deel van het veel-omvat-
tende werk gezet. Daarnaast echter heeft de A..J.C.
ontelbare jonge arbeiders geleerd, een deel van de
verantwoordelijkheid te dragen.

Zij leerde den jongen mens niet slechts,
een open oog en een open hart te hebben
voor de schatten van natuur en kennis, zij
bracht niet alleen wat zon en wat licht in
het dikwijls zo sombere bestaan van het
arbeiderskmd, zij was niet slechts de predik-
ster van de vrijwillig aanvaarde discipline,
maar zij heeft de rode jeugd ook geleerd,
zelve de handen uit de mouwen te steken.

Hier is het de plaats ook enkele woord'en te
zeggen over het kampwerk van de A.J.C.
In 1921 colporteerde Koos Vorrink voor de
eerste maal met kaarten' voor het kampfonds
en daarmee was een onderdeel van de arbeid aan-

-S.J./. wenst geluk
De secretaris van de Socialistische

Jeugd-Internationale, Erich Ollen-
hauer te Praag, zond de A.J.C. een
gelukwens, waarin hij o.a. schreef:
"Wij brengen u dank voor de

waardevolle. socialistische opvoe-
dingsarbeid, waardoor uw organisatie
zich in de twintig jaar van haar be-
staan zo verdienstelijk gemaakt
heeft en welke in vele opzichten
ook de werkzaamheden van de socia-
ususene jeugdverenigingen in de
verschillende landen afzonderlijk be-
vrucht heeft.
Het is onze wens, dat uw orçani-

satie ook in de vóór u liggende
periode dezearbeid op dezelfde wijze
zal kunnen voortzetten en dat het
haar moge gelukken, door nieuwe
methoden steeds nieuwe kringen
van jongeren tot aansluiting te
brengen en hen in de organisatie
te vervullen van de geest, die ons in
onze Internationale altijd verbonden
heeft en altijd verbinden zal: de
geest van het vrije en democratische
socialisme t"

De
avonturen
van

TEDDY-
BEER

Het spel /I
Moeder zei: "Ted, wat is dat?
Help mij nu maar eens liever wat!"

Kalm dronken ze een kopje thee
Maar toen gebeurde het, 0 wee!

De volant viel in Freddies kop
Was me dat eventjes een strop I

KORT VERHAAL

Het lied van de witte
Donderdag

door

NICOLAI

I ESPERANTO-KOLONOI
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ESperanto en de wetenschap

Naar aanleiding van een artikel van prof. G.
Mannoury, enkele weken geleden verschenen in
"Nederlanda Esperantisto" en door ons overge-
nomen, schrijft dr. CiryU Vörös, Piaristak (Hon-
garije) thans in bovengenoemd blad o.a. het vol-
gende:
"Prof. Mannoury wijst in het begin van zijn ar-

tikel op de klacht van Einstein betreffende het
verloren paradijs der geleerden door het verlies
van het Latijn, dat de internationale w~enschaps-
taal was. Prof. Mannoury behandelt d" oorzaken
van dit verlies gedetailleerd en juist. Ik meen, dat
het nuttig zou zijn, hier de korte opmerking aan
toe te voegen; het Latijn bewees zelf zijn onbruik-
baarheid als internatlOnale taal door zijn verloren-
gaan. Indien het geschikt geweest was, zou het
niet verloren geraakt Zijn. Nog heden vindt men
idealisten, die de vernieuwing van het Latijn als
internationale taal w~llen, zeggende, dat men deze
taal moet vereenvoudlgen, opdat iedereen haar ge-
makkelijk zal kunnen leren. Ik zeg hun, dat deze
vereenvoudiging reeds enkele tientallen jaren ge-
leden is uitgewerkt door den bekenden Italiaansen
wiskundige peano Het eigenlijke doel van dezen
geleerde was, een plan samen te stellen, met behulp
waarvan men de gehele wiskunde zou kunnen be-
handelen zonder tekst slechts met tekens. Om zijn
plan bekendheid te geven, gaf hij een brochure uit,
geschreven in vereenVOUdigd Latijn, "Latino sine'
fleksione". Dit werk doorlezende, zag ik, dat, zo
iemand het vereenVOUdigde Latijn wil leren, hij
eerst het klassieke Latijn moet leren, want de
wortel van ieder woord, zelfstandig naamwoord of
werkwoord, is uit het klassieke Latijn genomen;
dat hij alle verbuigmgen en vervoegingen moet
leren, hoewel deze in het vereenvoudigde Latijn niet
voorkomen; want zonder kennis van deze kan men
de wortels der woorden niet vinden daar die ver-
schillen volgens de verSchillende V~rbuigingen en
vervoegingen. DuS de kennis van "Latino sine flek-
sione" vraagt al het werk, benodigd voor het leren
der klassieke taal. D.~ vereenvoudigde taal is dus
niet ook vergemakkellJkt.
Een groot voordeel zou het aannemen van het

Esperanto' als internationale wetenschapstaal ook
zijn voor de geleerden, die zich bezighouden met
die bijzondere vakken, waarvoor zelfs in de groot-
ste landen nauwelij.ks belangstelling bestaat. Voor
hen zou de uitgave dienstlg Zijn van een Esperanto-
tijdschrift, dat geen andere dan voor dat speciale
vak bewerkte artikelen behandelde. Door middel
hiervan zouden ook - om zo te zeggen - geïso-
leerde geleerden betrekkingen kunnen aanknopen.
Zulk een speciaal tijdschrift, in enige nationale
taal geredigeerd, is niet l(lvensvatbaar, want er zijn
niet genoeg abonnéj[ voor. De gespecialiseerde ge-
leerden zouden bereid zijn, iets op te offeren om een
wetenschappelijk Esperanto-tijdschrift te steunen,
des te meer, omdat zij geen nationale algemeen-
wetenschappelijke tijdschriften nodig zouden
hebben.
Hoe is dit tegenWOordig? Een artikel, dat zo'n zeer

speciaal vak behandelt verschijnt in een of ander
nationaal tijdschrift. Een geïsoleerde geleerde kan
zich niet op al deze tijdschriften abonneren, hij
weet niet, dat miSSchien een onbekende zich met
hetzelfde onderwerp bezighoudt als hij zelf. Hoe
groter het aantal wetenschappelijke uitgaven is,
des te geïsoleerder Zijn de geleerden van één en
hetzelfde vak.
Het Esperanto is dus als wetenschapstaal ge-

schikt, zelfs in geVal het onderwerp abstract is. Het
werk van Huntington b.v. geeft waarlijk profijt aan
een wiskundige, die het Esperanto geleerd heeft,
want het geeft de evolutie der genoemde theorie
tot de tijd, waarop het boek verscheen, zo uitvoerig,
als bij mijn weten geen énkel ander werk. Ik durf
het een Esperantist-wiskundige, die de studie der
genoemde theorie begint, aan te bevelen. Hij zal de
vrucht plukken van zijn aan het Esperanto geof-
ferde werk." - W. SI.

zo snel zijn kromme benen hem maar konden
dragen was Yankel het huis van den woekeraar

uitgevlucht. Schande was het, hem zelfs na de
dood van zijn vrouw Tarina met zijn schulden
achterna te zitten!
Hij was tussen de schragen van de markttentjes

doorgeschoven om zo gauw mogelijk de kroeg
binnen te vluchten. Zijn bemodderde kaftan was
onder het lopen blijven haken en scheurde tot zijn
schouder toe.
In de kroeg glipte hij ongemerkt langs de

mannen, die rokend op en om de tafels lagen.
Eindelijk was hij langs een ladder in de lange

gang op de eerste verdieping gekomen en zo be-
rp' '<te hij de kamer van Koukoubenko.
Koukoubenko was componist en hield Yankel in

het leven dool hem van tijd tot tijd wat muziek
te laten overschrijven. Veel had de Kromme toch
niet nodig, zeker niet nu Tarina gestorven was.
Op dat ogenblik speelde Koukoubenko piano en

omdat Yankel wist. dat hij dan niet gestoord
wilde worden, bleef hij voor de deur staan.
De muziek maakte zijn gewonde ziel doods-

bedroefd. Hij wilde niet meer leven zonder Tarina.
Zeker, ze had hem veel aangedaan en eigenlijk
was hij altijd bang voor haar geweest, maar zo
ging het toch niet langer.
Maar toen hij zo zijn plannen maakte, moest

hij er opeens aan denken. dat hij toch een beroemd
musicus wilde worden en eens het orkest van Jaro-
slaw zou dirigeren. Dat stond vast voor hem.
Koukoubenko hield op met spelen en zachtjes

trad Yankel binnen.
Het was een groot' vertrek. Zware balken

steunden de zoldering, die geteerd scheen. Een
breed raam gaf uitzicht op een binnenplaats. Daar
het reeds schemer was, kon men de grootte ervan
niet gissen.
Zware eiken zetels stonden om een lage kast,

waarop muziek verspreid lag
Koukoubenko had Yankei zien binnenkomen,

maar hij liet er niets van merken.
Yankel ging naar de lage kast. die bij het raam

stond, en greep de pen om het eerste deel van
het orkeststuk van Koukoubenko verder over te
schrijven.

Hij deed het gedaChteloos Was hij maar dood,
was hij maar dood! Maar eerst nog dirigeren. En
waarom ook niet?
Hij keek naar buiten en zag, dat het was gaan

sneeuwen.
Vreemd! Het was morgen juist Witte Donderdag.
Hoe was dat liedje ook weer?
Juist, zo begon het .... '..
Mooi was het zeker, kon hij best wat voor een

orkest van maken. De pauken goed laten roffelen
en dan .
Hé, die bassen daar speelden toch veel te sterk.

Je kon de pauken haast niet horen -,En veel harpeh
moesten erbij; niet twee, maar twintig!

Daar zaten ze al. Zijn dirigeerstok had hij op-
geheven.
Zag hij goed? Ja, de zaal was vol. Maar nu

moest hij toch alleen aan het orkest denken.
Daar was de inzet, al gegeven. Hij kende geen

van de musici, die hier zaten en hij moest toch
met ze gerepeteerd hebben. Maar het ging toch;
het klonk werkelijk goed.
Daar kwamen de pauken weer terug.
Plotseling was de muziek uit en het publiek

begon te klappen. Woest was hij! Ze moesten
doorspelen, doorspelen! Wat was dat voor een
manier! Ze gingen zijn hele stuk bederven. Het
lied moest toch komen; het lied van de Witte
Donderdag.
Hij begon het zelf te zingen, eerst zachtjes en

toen hoe langer hoe harder.
Muziek! Muziek! Muziek!
Ja, ja, één viool gmg met hem mee en nog een.

Vooruit dan toch! En waarom kwamen de bassen
niet? De pauken moest hij hebben, die maakten
tenminste veel leven.
Gelukkig! een paar ·fluiten gingen meespelen.
Maar wat was dat? Yankel was plotseling op-

gehouden met zingen- In de verte zag hij Tarina

aankomen. Ze was woest. dat zag hij wel. Haar
ogen rolden vreselijk.

"Tarina, Tarina!" had hij geschreeuwd.
Alles was duister om hem heen geworden en hij

voelde een hevige kou aan zijn hals Toen zag hij
nog even de schemerige binnenplaats, waar het
sneeuwde. Maar snel sloot hij de ogen. Hij was
immers in de concertzaal en niet in de Immer
van .
Koukoubenko was midden in zijn pianospel op-

gehouden en naar Yankel toegesneld, die achter-
over door het raam was gevallen.
Maar hij kon hem zijn laatste vreugde niet meer

ontnemen.
Yankel had gedirigeerd en was dood.

Kamer en tuin

gepakt, dat een geweldige vlucht genomen heeft.
In de zomer van 1922 had het fonds de beschikking
over achthonderd gulden; daarvoor werd een ter-
reintje in Vierhouten, juist het topje van de Paas-
heuvel, aangekocht. Een bescheiden begin maar
het bezit is staag toegenomen en duizenden arbei-
derskinderen hebben daar op de Paasheuvel, in het
Meenthuis;in het Hunehuis van licht en lucht, van
"Zon en Vrijheid" genoten.

De Pinksterfeesten
De centrale Pinksterfeesten - een hoofdstuk

apart - worden gevierd sinds 1922, het jaar, dat
Jan Landman, Adri de Ruyter en Nico Bloemendaal
als eerste drie jongeren in het "ouderen-hoofdbe-
stuur" traden. Die Pinksterfeesten zijn steeds
hoogtepunten in het A.J.C.-Ieven geweest. Er heeft
zich zelfs een eigen, karakteristieke Pinksterfeest-
traditie gevormd, die wel steeds vernieuwd, maar
nooit verlaten wordt. Pinksteren op de Paasheuvel
was, is en zal blijven het moment, waarop bet
beste, wat in de arbeidersjeugd leeft en woelt, tot
uiting komt.

Van groot belang is ook het Rode Valkenwerk,
dat in 1928 ter hand is genomen en welks tweede
lustrum dit jaar dan ook feestelijk zal worden
gevierd. Twaalf- tot zestienjarigen worden hier
voorbereid op het grote, moeilijke leven - de prole-
tarische opvoeding begint al vroeg. In de laatste
tijd is daar ook het Trekvogelwerk, voor de nog
jongeren, bijgekomen; men is daarmee nog te kort
aan de gang, om er reeds een oordeelover te kun-
nen hebben. .
Ziehier enkele onderdelen van het veel-omvat-

tende werk, waarbij zich de ontwikkelingsarbeid en
de kaderscholing aansluiten. Wij stippen dit alles
slechts even aan; het is hier niet de plaats om
een grondige historiebeschrijving van de rode
jeugdbeweging in Nederland te geven - wij hebben
slechts willen aantonen, hoe schoon de vrucht is
geweest van het zaad, dat in 1918 is gestrooid.

De A.J.C. maakt thans een moeilijke tijp. door.
De crisis, die nu al jaren achtereen ons land

teistert, heeft haar niet ontzien. En wie zich bezint
op wat zij in de twintig jaren, die nu achter ons
liggen, heeft gepresteerd, zal slechts vurig kunnen
hopen, dat datgene, wat in moeilijke strijd is opge-
bouwd, zo weinig mogelijk geschonden door de
crisis heen kan worden gebracht.

Zo zette dan de A.J.C. haar werk voort, tot heil
van het arbeiderskind, tot heil van den jongen
arbeider. Moge ze in de toekomst gedreven worden
door dezelfde trouwen dezelfde standvastigheid,
die haar twintig jaren lang hebben gesierd.

Kerkelijke beroepen enz.
Ned e r I and sHe r v c r m dek e r k. Aange-

nomen: naar Nijega_Elahuizen, cand. J. van der
Velden te Utrecht.

Gel' e form eer d e Gem een ten. Tweetal:
te Dirksland, ds. H. Ligtenberg te Lisse en ds. P.
Honkoop te Den Haag.
Beroepen; te Scheveningen, ds. W. C. Lamain te

Rotterdam-Zuid; te Naaldwijk, ds. Chr. W. J
Teeuwen te Heerde.

Aangenomen: naar Oldemarkt, cand. A. W
Schaafsma te Hoorn.

. Doopsgezinde Broederschap. Beroepen.
te Worme:r:veer: ds. P. van der Meulen te Veen-
wouden.

Ra oms-K a tho liek eke r k. Tot vicaris-
generaal van het bisdom Haarlem werd benoemd
N. L. A. Ammerlaan, regent van het semmarie
Hogeveld te Heemstede.

--------------------*
Jaarlijks feest

0, dat is een zaligheid,
nou komt gauw de sohoonmaaktiiä.

Da's het paradijs der vrouwen,
die nu heerlijk huis gaan tiouën.

Geeft de moed op, kameraads,
want geen stuk blijft op z'n plaats.

Van de ramen de gordijnen.
laat de zon naar binnen schijnen.

Alle kasten van de muur,
alle kachels zonder vuur.

Alle vloeren zonder kleden,
alle spiegels naar beneden.

Alles, wat in kasten hoort,
staat op tatel, zeept maar voort

Neen, geen stuk bli1ft in zijn hoek,
moroenoroeç is alles zoek

Ga .de deur uit, man, wees leep,
aües ruikt naar groene zeep.

Al wat vrouw is rept d'r hand,
alwat spijs is: aangebrand.

Denk je: 't is geleden, hoor ......
Dàn komi: pas de stukadoor.

Als je zucht: ik: draag 't niet langer,
Komt de beurt aan den behanger.

En als 't lijden lijkt volbracht,
Komt het schildersvolk op wacht.

Maar ie lieve vrouwtje zeit:
"Zalig toch, die schoonrnuaktiiti!"

P.P.

17 Maart. W. de K. te R. U kunt, de Asef vervan-
gen door 21 kg. super, 15 kg. zwavelzure ammoniak en
27 Kg. patentkall, doch dan moet u eens berekenen
wat u goedkoper komt, dat ïs een aardig rekensom-
metje.

J. v. B. te T. Ook m Tiel wordt die mest verkocht,
een adres kan ik u niet geven. U hebt nodig voor de
genoemde oppervlakte, 30 kg. Asef korrels in de ver-
houding. ot, zoals u deze noemt, soort 12:10:18. Voor
de bovengerond werken, 10 dagen vóór het poten.

J. de K. te A. Zowel de pelargonium (geranium)
als de fuchsia's moet u naar beneden halen en de
lange takeinden alle insneeten tot op 3 à 4 goede
ogen. Daarna geeft u vette aarde. De planten moeten
voorlopig nog binnen blijven. zeer licht en luchtig
staan en mogen alleen op een enkele voorzomerse dag
naar buiten, uit de wind. Hun defmitieve plaats in de
buitenlucht mogen zij niet vóór half Mei bezetten.

J. de L. te R. U hebt het zgn. Liefdesappeltje, de
wetenschappelljke naam is capsicum capsicastrurn,
familie nachtschaden (solanacëen). Deze plant moet
steeds koel en luchtig staan anders werpt zij spoedig
de blaadjes af. Eind van deze maand geeft u verse
aarde waarvoor een mengsel van donkere .tuingrond
en oude bladaarde, met een weinig scherp zand,
wordt genomen. Daarna snoeit u de takjes, die nu
wel geheel kaal zullen zijn, tot op de helft in. In de
zomermaanden, vanaf eind Mei, kan de plant naar
buiten, daar waar de ochtendzon komt. niet in mid-
dagzon. 'S Zomers, iedere veertien dagen, licht be-
mesten.

A. E te A. De nummering van de kunstmest, reeds
meermalen op deze plaats door mij geschreven, duidt
alleen op het gehalte ener stikstof, fosforzuur en
kali. Voor uw tuin moet u de verhouding 12:10:18
kopen. U verwerkt, In deze maand. door de bouw-
grond. 75 gr. per vierk. m.

H. A v. d. B. te H. Probeert u dan eens Beve-
landers. Voor het strooien van patentkali geldt het-
zelfde voorschrift als voor andere meststoffen. Al-
leen voor slakkenmeel wordt een uitzondering ge-
maakt, die moet vóór de winter ingewerkt worden.

H. Z te T. Leest u ook even het bovenstaande
antwoord aan A. E. te A.. dan zal de nummering ook
u dutdeü.ik zijn geworden. Ik kan u de bemesting
met arzonderüjke stoffen niet raden, u moet hier-
voor meer geld betalen en de verwerking is omslach-
tiger Waarom zoudt u geen korrelmest verwerken?
Neemt u in ieder geval eens een proef en bemest nu
de grond met Asef korrels. U vraagt dan den leveran-
cier naar de verhouding 12: 10: 18 en verwerkt op de
genoemde oppervlakte 30 kg. v. E.

Radioprogramma
VRIJDAG 18 MAART.

HILVERSUM I. 1875 en 415,5 m. 8.00 VARA; 10.00
VPRO; . 10.20 VARA; 12.00 AVRO; 4.00 VARA; 7.30
VPRO; 9.00 VARA; 10.40 VPRO; 11.00-12.00 V:A.R.A.

8.00 grammotoonmuzlek; 10.00 morgenwijding;
10.20 declamatie; 10.40 grammofoonmuziek; 11.10 or-
gelspel; 11.40 grammofoonmuziek; 12.30 omroep-
orkest, Kovacs Lajos' orkest en solisten (gr. opn.) ;
1.45 grammofoonmuziek; 2.00 boekbesprekmg; 2.30
AVRO-dansorkest, John's Hawalan Serenadel's, en
soliste; 4.00 grammofoonmuziek; 5.00 voor de kinde-
ren; 5.30 grammofoonmuziek; 6.00 amateurs-uitzen-
ding: 6.30 politiek radiojournaal; 6.50 orgelspel; 7.00
"Indiè en Nederland", causerie; 7.20 grammofoonmu-
ziek; 7.25 berlChten ANP; 7.30 berichten; 7.35 "Lezen
in de Bijbel", causerie; 8.00 cello en piano; 8.30 "De
arbeid der gehuwde vrouw thans" causerie; 9.00
grammofoonmuziek; 9.30 radiotone~l met muziek;
10.00 Fantasie; 10 30 berichten ANP; 10.40 avond-
Wijding; 11.00 zang; 11.30-12.00 jazzmuziek (gr.pl.).

HILVERSUM II. 301,5 rn, Algemeen programma, ver-
zorgd door de KRO.

8.00--9.15 en 10.00 grammofoonmuziek; 11.30 Bijbel-
se causerie; 12.00 berichten; 12.15 grammofoon-
muziek; 1.15 KRQ-orkest; 2.00 orgelconcert en gram-
mofoonmuziek; 3.00 declamatie; 3.15 KRO-Kamer-
orkest; 4.00 grammofoonmuziek; 3.00 declamatie; 3.15
KRO-Kamerorkest; 4.00 grammofoonmuziek; 4.15
KRO-orkest: 4.50 grammofoonmuziek; 5.05 KRO-
melodist en m.m.v. solist; 6.00 land- en tuinbouwcau-
serie; 6.20 vervolg concert; 7.00 benchten; 7.15
"Werkgelegenheid voor Nederlanders in Frankrijk,
België en Duitsland", causerie; 7.35 reportage; 8.00
berichten ANP; 8.15 Rotterdams Philharmomsch Koor,
Koninklijke Mannenzangveremging Schiedams Man-
nenkoor .,Orpheus". het Rotterdams Philharmonisch
orkest en soliste; 9.10 grammofoonmuziek; 9.20 KRO-
orkest; 10.10 Juan Marcu en ztin Roemeens orkest;
10.30 bench ten ANP; 10.40 KRo-melodisten en sOllst;
11.20-12.00 grammofoonmuziek;

DROITWICH 1500 m.
11.40-11.50 pianosoli; 12.10 orgelconcert; 12.40 Jack

Hart en zijn band; 1.20 causerie "As I see it"; 1.35-
2.20 het Birminghams Phill1armonisch Strijkorkest;
4.20 jazzmuziek (gr pl.j ; 4.50 radiotoneel; 5.10 viool-
voordracht; 5.40 Troise's Mandoline-orkest m.m.v.
solist; 6.20 berichten; 6.45 Brian Lawrence en zijn
band; 7.20 Opera "La rondine"; 9.20 berichten; 9.40
mIlitaire causerie, 1000 radiotoneel met muziek;
10.50 declamatie; 11.05 het New Georgian Trio; 11.35
Jack Jackson en zijn band; 11.50-12.20 dansmuziek
(gr.pl.).

RADIO PARIS 1648 m.
7.50. 8.55-9.40 en 10.40 grammofoonmuziek; 1.50,

4.20 en 4.35 zang: 5.20 Firmin Touche-kwartet; 8.35
zang; 8.50 radiotoneel; 11.20-12.50 nacl'ltconcert.
BRUSSEL 322 en 484 m.
322 m: 12.20 grammofoonmuziek; 12.50 en 1.30 om-

roepkjeiriorkest ; 1.50-2.20 grammofoonmuziek; 5.20
ormroepsalonorkest en soliste; 6.50 grammofoon-
muziek, 7.20 volksliederenconcert; 8.20 omroepklein-
orkest. 8.50 Groep 111; 9.40 vervolg concert; 10.30-
11.20 omroepkoor en solIsten.

484 m : 1:J.20 grammofoonmuziek; 12.50 omroep-
salonorkest; I.JO z.mgende zaag; 1.50-2.20 grammo-
foonmuziek; 5.20 omroeporkest en solist; 6.35 gram-
mofoonmuziek; 7.05 harmontcasoli: 7.35 grammofoon-
muziek, 8.20 omroeporkest en SO~ISt (om 9.20 cause-
rie); 10.30-11.20 omroendanscrkësc en solist.
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Geen open
grenzen

Coliin's rede - en de
Defensieverboden

Dat het Duitse. o~treden tegen Oostenrijk ook
Nederland indirect aanging, heeft in de

afgelop~n dagen. ~en ieder wel begrepen; de
rede, die d~ minister-president Dinsdagavond
voor de radio heeft uitgesproken, heeft het
Nederlandse volk dit verband wel zeer duidelijk
en concree~ voor ogen gesteld. In de loop van
de laatste la~en hebben wij één en andermaal
de gel~genheld gehad, den heer Colijn te horen
als radl~-redena~r. Nog nooit hoorden wij hem
z6 ernshg. En niemand zal in redelijkheid kun-
ne~. ontkennen, dat de Nederlandse regering
geli,k heeft, als zij de internationale toestand
~an het voorjaar van 1938 - nog geen twintig
laa~ na de beëindiging van de wereldoorlog! -
drelgen,d ?cht en zich naar dit inzicht gedraagt.

Het IS Inderdaad in de internationale samen-
leving van ?ns werelddeel zover gekomen, dat
geen v~lk Zich kan veroorloven, de ene lichting
naar hUIS tv laten gaan, nog vó6rdat de nieuwe
lichting is opgekomen en zich enige vaardigheid
heeft verworven. Voor de infanteri~ en wielrij-
ders zou zulk een gaping zijn ontstaan, als de
regering aan het einde van de volgende week
de dienstplichtigen van de winterploeg naar hûn
haardsteden had laten terugkeren. De Neder-
landse regering wil deze verantwoordelijkheid
niet op zich nemen, - zij kan haar niet op
zich nemen, nu het geloof in de alleenzaligma-
kende kracht van het bruut geweld, dat in enkele
grote landen alle hogere beginselen heeft ver-
trapt, het beeld van de Europese toestand be-
heerst. Zo zullen dan de dienstplichtigen, die er
reeds op rekenden, op 25 Maart af te zwaaien,
onder de wapenen .moeten blijven.

T oen t~ee jaar geleden, na de eenzijdige op-
zegg,"g van het verdrag van Locarno en de

bezetting van het Rijnland door Duitsland, de
toestand gespannen was, heeft de regering
eveneens in Maart moeten besluiten, de winter-
ploeg in de kazernes te houden om op alles
voorbereid te zijn. Destijds reeds hebben wij
onmiddellijk uitgesproken, dat wij die maatregel
als onvermijdelijk moesten aanvaarden. In de
twee jaren, die sedertdien zijn verstreken, is de
stand van zeken er niet beter op geworden. In-
tegendeel! Steeds groter en benauwender is de
dreiging van het oorlogsgevaar geworden. De
methode van het plotseling overvallen van een
ander volk, is in de practijk beproefd en uit een
oogpunt van machtspolitiek bruikbaar geblèken.
Veel minder nog dan in het voorjaar van 1936
kan Nsderlend het stellen zonder een parate
weermacht. De heer Colijn drukte zich neutraal
uit: "In het licht van het zeer snelle verloop
van militaire acties ••• "; een ieder heeft be-
grepen, wat de spreker bedoelde. Wij zijn nu
~"' aa iet bereid, te ani et ti'd et 9..e-

krutsre armen te onderga ..n, wat een I:>uiten-
landsa machthebber eventueelover ons zou wil-
len laten komen en wij moeten erkennen, dat
het noodzakelijk is, thans de winterploeg vast
te houden, opdat wij, zo nodig, onze onverzette-
lijke wil tot handhaving van Nederlands onaf-
hankelijkheid en tot verdediging onzer vrijheden
kunnen tonen met de daad.

Men herinnert zich, dat bij de gedachtenwis-
seling over de verlenging van de eerste oefen-
tijd ook door de sociaal-democraten is betoogd,
dat de regering steeds over voldoend-geoefende
troepen moest kunnen beschikken. Bij de verde-
diging van eell oefentijd van zes maanden be-
pleitte Albarda daarom een stelsel van vier,
~~er .elkaar schuivende ploegen, zodat op ieder
tlldstlp troepen ter beschikking zouden staan,
die tenminste drie maanden geoefend waren.
Ook in deze gedachtengang past het in dienst
houden van de winterploeg. De . meerderheid
van de volksvertegenwoordiging heeft nu een-
maal beslist, dat de eerste oefentijd op elf
maanden zal worden gebracht, maar wij vragen
ons nief+emin af, of, nu het een bijzondere
maatregel geldt voor d e z e win+erploeq, niet
met een verlenging van bijvoorbeeld drie maan-
den had kunnén worden volstaan.

Intussen heeft de heer Colijn toegezegd, dat
met persoonlijke belangen zoveel mogelijk

rekening zal worden gehouden. Voor de jonge
mannen, die onverwachts deze langere oefentijd
krijgen te dragen, is het een hard gelag en wij
spreken de hoop uit, dat Defensie deze toezeg-
ging van den minister-president royaal zal na-
komen. Zij, die blijven, zullen begrijpen, dat het
niet anders kan en niemand kan er aan twij-
felen, dat allen ten volle hun plicht zullen doen.

AII('n! Want hier brengen alle volksgroepen
zonder uitzondering gezamenlijk een offer voor
wat een gemeenschappelijk levensbelang is. Zo
staat het; zo was ook de strekking van's heren
Colijn's betoog. .

Daarom vertoonde dit woord van de regering
een bedenkelijke leemte. De heer Colijn heeft
niet gerept over opheffing van de hatelijke
"defensieverboden",. die de leden van S.O.A.P.,
N.V.V. en verwante organisaties nog steeds tref-
fen. Er wordt aan gewerkt, - wij weten het.
Maar als de toestand dan zo ernstig is.. als de
heer Colijn te verstaan gaf - wij zullen het niet
weerspreken -, en als ten aanzien van de hand-
having van onze zelfstandigheid de samenwer-
king van allen geboden is - opnieuw: wij heb-
ben op deze opvatting niets af te dingen -,
dan is het meer dan een grievende onbillijkheid
tegen de duizenden sociaal-democratisch-den-
kenden, die hun deel dragen; dan is het een on-
begrijpelijke politieke fout, deze volksverdelende
"verboden" te laten voortbestaan.

Verlichting van Rijksweg 13 verzocht
De vier verkeersbonden hebben den minister van

Waterstaat verlichting van de rijksweg Den Haag
_Rotterdam verzocht. Deze weg is namelijk cie
drukste van het hele land.

Een bezoek
bij den grijzen

Kautsky
Vri jdag a.s. komt het

echtpaar aan in
Amsterdam

(Van onzen specialen verslaggever.)

Een van de vele socialisten, die zich nimmer
achter de nu ter aarde gevelde katholieke

standenstaat in Oostenrijk zouden hebben ge-
schaard, is de grijze Keu+sky. Karl Kautsky, de
schrijver van een indrukwekkende reeks boeken
over theoretisch en practisch secielisme. de nog
enIg overlevende aartsvader van het weten-
schappelijke Marxisme, woonde tot voor enkele
dagen in Wenen. Het politieke katholicisme,
dat in Februari 1934 de sociaal-democratie op
de knieën dwong en daarmee zijn eigen val
voorbereidde en bespoedigde, heeft den 83-
jarige met rust gelaten. Van hem, noch van zijn
eerbiedwaardige vrouw Louise kon verwacht
worden, dat zij zich met het verspreiden van
illegale literatuur zouden bezighouden.

Misschien is de enige verdienste van Schuschnigg
ten opzichte van de arbeidersklasse, dat hij Kautsky
in zijn stille studeerkamer liet werken. Van deze
rust heeft de nog heldere grijsaard gebruik ge-
maakt op een wijze, die de grootste bewondering
afdwingt van hen, die de wetenschap in deze tijd
nog niet hebben afgezworen. Zijn jongste boek, dat
nog slechts in Praag bij een uitgever kon verschij-
nen, "Socialisten en Oorlog", is een monument,
dat de brandstapels in Wenen, die er reeds yoor
duizenden boeken zijn, zal doorstaan.
Kautsky leefde met zijn 73-jarige vrouw, zijn

onafscheidelijke Louise, zonder wier voortreffelijke
zorgen geen pen van Karl op het papier zou zijn
gekomen, bescheiden en teruggetrokken in de Hai-
zingergasse te Wenen.
Toen ik hem daar tijdens mijn verblijf opzocht,

schrikte ik enigszins. Kautsky lag ineengedoken op
een ligstoel met een zware deken over zich heen.
Hij had een fli~ke griep en de dokter, die zojuist
kwam, keek Plet zonder bezorgdheid. Grosz-
väterchen" was hard ziek. Ik mocht een k';"'artier
blijven.

Drie dagen later was Kautsky weer de oude. Tot
grote verwondering van den dokter had hij zich
van de griep, niet zonder gevaar voor een man op
die leeftijd, volkomen hersteld. Hij moet niet
alleen over een prachtig stel hersens, maar ook
over een door en door gezond lichaam beschikken.

Slechts de benen weigeren hun normale dienst.
De dokter had het lopen alléén ontraden, maar
.deeee-ove as cl<> 0 € heel'. die er nu niet zo heel
makkelijk uitziet, zó in zijn wiek geschoten, dat hij
er op een morgen stilletjes alleen was uitgekropen
en de verre tocht van slaapkamer naar studeer-
vertrek ondernam. Dat is een les geworden voor
~e volgende dagen en sedertdien laat Kautsky zich
In een schommelstoel van de ene naar de andere
kamer verplaatsen.
"Wegtransportieren", noemt hij het grimmig.
Met de buitenwereld leefde Kautsky te Wenen

in voortdurend en goed contact. Buitenlandse
bladen, ook partijbladen, nodig om in het gecen-

Locomotief defect
Vertraging op traject
Gouda-Den Haag

Den Haag, - Woensdag.
De personentrein no. 634, welke om half zeven

hedenavond uit Gouda naar Den Haag is vertrok-
ken, bleef tengevolge van een defect aan de loco-
motief bij Zevenhuizen-Moerkapelle steken.
Uit Den Haag is een andere locomotief gekomen,

die de trein heeft opgehaald. De vertraging bij
aankomst in Den Haag bedroeg ongeveer ander-
half uur. Ook enige tussen zeven en half negen
's avonds volgende treinen uit de richting van
Utrecht naar Den Haag hebben daardoor uiteraard
enigë tijd vertraging ondervonden.

Zwitsers-Nederlandse dag
op de Jaarbeurs

utrecht, - Woensdag
Ter gelegenheid van de deelneming ener Zwit-

serse sectie aan de voorjaarsbeurs zal op Maandag
21 Maart een Zwitsers-Nederlandse dag gehouden
worden. De Zwitserse' gasten zullen die dag des
ochtends half elf de jaarbeurs bezoeken.
Des namiddags om half vijf zal een buitengewone

zitting van de Kamer van Koophandel te Utrecht
worden gehouden, waar een Zwitserse en een Neder-
landse autoriteit voordrachten zullen houden over
de economische betrekkingen tussen Zwitserland en
Nederland.

Begraafplaats te Zwolle kaal
gebrand

Gevolg van brand in hooiberg

sureerde Wenen op de hoogte te blijven van de
internationale socialistische verhoudingen, kreeg hij
dagelijks. Zijn boekenliteratuur is tot op de dag
van heden bij. Terwijl de dokter hem onderzoekt,
doe ik uit de zware boekenkasten hier en daar een
greep. Geen boek is ongelezen; voor en achterin
liggen de blaadjes papier met aantekeningen em
verwijzingen.

• BLADZ. 617 .
Groszväterchen is na zijn boek over de Socialis-

ten en de Oorlog bezig met het schrijven van zijn
mémoires. Louise rangschikt en sorteert, draagt de
boeken en aantekeningen naar Karl's bureau. De
oude heer schrijft nog zelf, dicteert geen letter.
Bladzijde 617 is het laatste blaadje van Zijn manu-
script.
Het is op zichzelf indrUkwekkend, nog afgezien

van alle geleerdheid, die in dit grijze hoofd is ge-
varen, Kautsky achter zijn bureau te zien zitten.
Schuif de gordijnen dicht, zodat het zonlicht niet
naar binnen kan vallen," zet op het bureau een
stille kaars neer en ge zoudt wanen, dat er een
oude monnik uit de middeleeuwen zat.
Ik vraag, of ik mag fotograferen. Kautsky laat

zich naar zijn bureau transporteren, hijst zich in
zijn stoel voor zijn bureau en zonder zich een ogen-
blik te bedenken schrijft hij verder aan het onaf-
gemaakte boek, volkomen geconcentreerd, volstrekt
los van de wereld om hem heen. Louise, die dat
precies kent en het al duizendmaal heeft meege-
maakt, moet er desondanks weer om lachen. Zó
heeft hem dit boek, zijn levenstaak, te pakken.
Louise zwaait haar scepter in de woning, maar

zó, dat niemand het merkt. Althans Karl merkt
het niet. Ingewijden weten, dat zij het is, niemand
anders dan zij, die zijn levensdraad tot ver in de
twintigste eeuw heeft verlengd. Om negen uur
's morgens mag Karl beginnen. "I'ussen twaalf en
één wordt hij onverbiddelijk weggerold. Abtranspor-
tiert!
"Mijn boek komt zo nooit af, ik beleef de druk-

proef niet "meer", klaagt hij hardop en wanhopig
kijkt hij door zijn brilleglazen de kamer in, waar
tegen een der grote muren een kleurig schilderij
van Rosa Luxemburg hangt. Rosa en Louise waren
grote vriendinnen.

"ZÓ komt het juist af", zegt Louise en zij dekt
den oude van dagen op een rustbank toe voor de
middagrust, die hem op krltchten houdt. Heeft hij
dan werkelijk geslapen, niet al§.of, dan mag hij
's middags nog wat zware en's avonds lichte kost
in de vorm van literatuur verteren.
Kautsky's gedenkschriften, alles eigenhandig ge-

schreven, liggen' thans veilig in Amsterdam. Het
echtpaar zelf heeft in verband !!let de jongste ge-
beurtenissen Wenen verlaten en zal Vrijdag a.s. in
Amsterdam aankomen.

"Ik f.t~b veel in mijn teven !!leegemaakt", zegt
K~.rl bIJ. het afscheid, ,,~aar dat ik nog eens op
mijn dne en tachtigste Jaar Vliegende Hollander
zou worden, neen. dat had ik nooit gedacht ...... "

Voor het huis van Kautsky te Wenen, in
de Haizingergasse, waar elke dag hon-
derden Weners zich in het zonnetje

koesteren •••

Zwolle, - Woensdag
Vanavond zijn op het erf van den landbouwer

H. Zuidberg aan de Willemsvaart te Zwolle, twee
hooibergen afgebrand. Door het krachtig ingrijpen
van de brandweer konden de boerderij en de stallen
behouden blijven. Vijftien koeien en twee paarden
werden naar buiten gedreven en later, toen het ge-
vaar was geweken, weer vastgemaakt. Een kalf viel
in de Willemsvaart, doch het dier kon gered worden.
Het vuur sloeg echter over op het aangrenzende

oude Israëlietische kerkhof. Hier vatten bomen,
houten gedenktekens en de schutting vlam. Van
de bloembakken sprongen de ruiten. De begraaf-
plaats is voor het· grootste gedeelte kaal gebrand.

Tweemaal brand in zijn
hofstede gestoken

Nu twee jaar geëist
Alkmaar, - Woensdag.

Vanmiddag heeft voor de Alkmaarse rechtbank
terechtgestaan de veertigjarige veehouder C. W.,
verdacht tot tweemaal toe zijn bo"rderij te Nibbix-
woud nabij Hoorn in brand te hebben gestoken.
De eerste keer - in 1934 - heeft verdachte de

brand zodanig gesticht, dat niemand vermoeden
kon, dat het een misdrijf was en de verzekerings-
maatschappij hem rustig dertienduizend gulden
uitbetaalde.

In October van het vorige jaar heeft hij opnieuw
de brand gestoken in zijn hofstede, doch de vlieger
ging in dit geval niet op.
De justitie had n.l. lont geroken en stelde een

onderzoek in. Toen kwam aan het licht, dat de
brand op precies dezelfde Wijze was gesticht als de
eerste maal, n.l. ook in de nacht van. Zaterdag op
Z?~dag, eveneens bij westelijke wind en toevalliger-
WIJze ook .met een vuurhaard op de hooizolder, Ver-
dachte wïlde graag in een auto rijden en na de
tweede brand een modelboerderij bouwen, zo ver-
klaarden getuigen.
De officier van justitie eiste in verband met de

ernst van het feit, mede als afschrikwekkend voor-
beeld voor andere boeren, die "eventuele plannen"
tot brandstichting mochten hebben, een gevange-
nisstraf van twee [aar en gaf bevel tot onmiddel-
lijke gevangenneming.

Van der Lugt In de

Stadsschouwburg I

Een nieuw lectoraat aan
Universiteit teAmsterdam

Amsterdam, - Woensdag.
Twee belangrijke beslissingen heeft de Am-

sterdamse gemeenteraad vandaag genomen.
Aanvaard is het aanbod van "Centraltl Be-
heer" om aan de Amsterdamse Universiteit
een lectoraat te stichten in de sociale verze-
rings-geneeskunde en Cor van der Lugt Mel-
sert is benoemd tot vaste bespeler van de
Stadsschouwburg.

Aan het aanvankelijke bezwaar van de sociaal-
democraten tegen de vestiging van het lectoraat is
goeddeels tegemoetgekomen. Mr. Mok had een mo-
tie ingediend, waarin de raad de wenselijkheid uit-
sprak, dat het lectoraat niet zou worden bezet door
een lector, die verbonden is aan een verzekerings-
tnstelling. Een voorwaarde werd in deze motie niet
gesteld, doch de burgemeester, die tevens. deel uit-
maakt van het curatorium der Universiteit zegde
toe met grote ernst het curatorium op de door de
raad uitgesproken mening te zullen wijzen.
Deze toezegging van den burgemeester deed de

sociaal-democraten over hun bezwaren heenstap-
pen en met algemene stemmen werd het aanbod
van Centraal Beheer aanvaard.

"Troepiaal" te Curaçao

Meer dan 300 k.m. per uur
Den Haag, - Woensdag.

De K.L.M. heeft bericht ontvangen van haar ver-
tegenwoordiger te Willemstad, dat de Lockheed
Super Electra "Troepiaal" heden om 15.15 op
Curaçao vlot is geland.
Het vliegtuig is door een piloot van de Lockheed-

fabrieken van Burbank in Californië naar Miami in
Floridma overgevlogen. Vandaar is de PJ-AIT
rechtstreeks van Curaçao overgestoken.

Over dit traject, dat over de Caraïbische zee
leidt, heeft het vliegtuig zeven uur en tien minuten
gedaan. De kruissnelheid van de Lockheed bedroeg
dus meer dan 300 k.m. per uur.
Op het vliegveld Hato te Willemstad waren vele

belangstellenden om het fraaie Amerikaanse vlieg-
tuig te zien.
Het derde voor de K.L.M.-vloot in West-Indië be-

stemde Lockheed-vliegtuig van het type Super
Electra, de PJ-AIK "Kolibri" zal binnenkort van
Burbank naar Curaçao vertrekken.

De aanwijzing van Cor van der Lugt Melsert tot
vasten bespeler stuitte alleen op verzet van de com-
munisten. De heer Wijnkoop hield een requisitoir
over den door B. en W. uitgenodigden sollicitant
waarin hij als hoofdargument naar voren bracht,
dat Van der Lugt veel te veel zakenman is. Het sub-
SIdIe der gemeente wordt niet gegeven om er zaken
mee te doen in de Stadsschouwburg. Dan is het
maar beter de schouwburg per avond te verhuren.

Deze "kunstcriticus" kreeg echter weinig bijval.
Iedereen viel hem af. Woudenberg verklaarde de
benoeming van Van der Lugt zakelijk volkomen
verantwoord te achten en heel wat meer vertrou-
wen te hebben in hetgeen deze toneeldirecteur zal
doen om de massa naar de schouwburg te lokken
dan de heer Wijnkoop. '
Wethouder ~ 0 e kma n keerde zich beslist tegen

het "mhIlIsme van de communisten en verdedigde
he.t voorstel van B. en W. Het tragische is, zeide
hIJ, dat hc ewel Van Dalsum en Defresne ernstig
hebben gepoogd om zakelijk en artistiek hun doel
te bereiken, geen enkel toneelgezëlschap zo weinig
publiek trok als juist zij. Men beschouwt het in
Amsterdam langzamerhand als een normaal iets
wanneer een toneelgezelschap fout gaat, maar elk~
débäcle brengt onnoemelijk veel leed over de
tonelisten. Daar moet een eind aan komen en in
toneelkringen juicht men de komst van Van der
Lugt dan ook toe.

Zonder nog te repliceren keurde de raad de voor-
dracht goed.

Hi] zag een vriendje ...

Tienjarig wielrijder veroor-

zaakt ernstig ongeluk
Heemstede, - Woensdag.

V.anavond om zes uur kwam een tienjarig jon-
getje, een zekere T., op de fiets van het Verent-
gmgsgebouw te Heemstede aan de Herenweg en
reed in de richting Bennebroek. Plotseling zag hij
aan de overzijde een vriendje staan en zonder enig
teken ~e geven of op het verkeer te letten, stak hij
plotseling' de weg -over, Midden op de rijweg werd
hIJ gegrepen door een auto, bestuurd door een dame.

De bestuurster deed nog moeite het knaapje te
ontwijken en slaagde daar gedeeltelijk in, doch
raakte de macht over het stuur kwijt en botste
tegen een boo~ aan de andere zijde van de weg.
De auto werd aaarbij zeer ernstig beschadigd en
de l;Iestuurster" gewond. Zij werd in een woning
bmnengebracht, waar bleek, dat zij totaal over-
stuur was en bovendien een diepe hoofdwonde
boven een der ogen had opgelopen.

Na door een dokter behandeld te zijn, werd zij
naar h~t Diaconessenhuis te Haarlem vervoerd,
waar ZIJ ter verpleging is opgenomen.
De jongen werd slechts aan de voet gewond en

kon, na behandeld te zijn, naar zijn woning worden
vervoerd.

Toscanini in Den Haag aangekomen
Den Haag, - Woensdag

Toscanini, die, naar men weet, enige concerten in
Den Haag en Rotterdam zal dirigeren, is heden-
middag te Den Haag aangekomen en heeft zijn in-
trek genomen in hotel Vieux Doelen.

OPROERIGE KRABBELS

Het beroemde geslacht van de Rothschilds heeft
zich altijd boven vele van zijn soortgenoten onder-
scheiden door zijn afstamming hoog te houden,
hetgeen voor mij een eerste kenmerk is van fat-
soen.
De Engelse tak heeft, zij het vergeefs, al zijn

invloed aangewend om de verschrikkelijke pro-
groms in het Tsaristische Rusland te keren. Het
stokoude hoofd van de Franse tak, nog niet lang
geleden gestorven, heeft ongetelde kapitalen voor
zijn vervolgde geloofsgenoten geofferd, al was zijn
liefdadigheid niet altijd doeltreffend om nieuwe
levensmogelijkheden op de gezonde basis van help-
u-zelf te vestigen.
En wat bovenal hun verdienste blijft: hoewel het

plaatsen van staatsleningen hun voornaamste
werkzaamheid was, hebben zij hun kantoren voor
alle Russische staatsleningen gesloten, toen daar
de vervolgingen aanhielden. Wie er zich Teken-

schap van geeft, hoe
b.V. uit alle landen wa-
penen worden geleverd
aan vreemde volkeren,
die zeker straks hun
vijanden zullen zijn,
die zal deze zeldzame
houding der Rotschilds,
van het beginsel te stel-

len boven het gewin, niet licht vergeten, noch haar
zedelijke betekenis onderschatten.
Wij althans hebben aan dit alles gedacht, toen

wij Maandagavond in onze krant lazen:

door
A. B. K.

"Baron Rothschild, die naar Rome wilde gaan,
werd aan de Oostenrijks-Italiaanse grens door een
Duitsen officier aangehouden.
De Duitser nam hem zijn paspoort af en ver-

scheurde het meteen. "Jullie Joden zullen nooit
meer een paspoort krijgen" was de enige uitleg
die de officier gaf."

Bij zulk een gebeuren komt den denkenden mens
als vanzelf een legende voor de geest, die nog taaier
en onwaarschijnlijker t.egelijk is dan het sprookje
van de rituele moord, en altijd toch weer opnieuw
het hoofd opsteekt: "het internationale Joden-
dom". Het is een geheimzinnige. saamgesloten
wereldmacht, die het lot van alle mensen in han-
den heeft en daarover naar welgevallen en natuur-
lijk uit winstbejag beschikt.
In dagen als deze kan men de harde werkelijk-

heid zien. Met één pennestreek wordt door het be-
staan van 200.000 Joden in Oostenrijk een ver-
nietigende streep gehaald, Afgelopen. Verdwijn
achter je deur en krepeer.
Waar is nu dat "internationale Jodendom"? Wat

doet het? Wat vermag het? Het doet niets en het
vermag niets. Ten hoogste een verklinkend protest
en een machteloze bedelpenning.
Baron Rothschild, die dan tocli van deze wereld-

macht de eerste zijn moest, met de snippers van
zijn verscheurde pas vóór zijn zwerversvoeten is
het levend document van hetgeen er waar is van
deze, de vertrapte onmacht honende legende: ,,het
internationale Jodendom",

Opbrengst der
rijksmiddelen
Directe belastingen
boven de raming

Den Haag, - Woensdag.
De opbrengst van de directe belastingen

heeft tot ultimo Februari j.l. bedragen
f 41.322.787,89 tegenover f 38.096.822,44 op
ultimo Februari van het vorig jaar, hetgeen
in vergelijking met het vorig jaar dus een
hogere opbrengst betekent van bijna
f 3.226,000,-.

Wanneer men hierbij in aanmerking neemt, dat
het bedrag van de raming voor het dienstjaar 1938
f 116,4 millioen bedraagt, dan is daarvan tot nu
toe reeds 35! pct. binnengekomen, terwijl dit per-
centage het vorig jaar ruim 34! pct. bedroeg, toen
echter het totaal geraamde bedrag f 6,1 millioen
lager was.

Van de hogere raming voor 1938, ad laatstge-
noemd bedrag van 6,1 millioen, is thans derhalve
reeds 3,2 millioen ingelopen. Tot de hogere op-
brengst hebben alle belastingen bijgedragen be-
halve de grondbelasting, welke ruim H millioen
bij het vorig jaar ten achter bleef.
De inkomstenbelasting daarentegen leverde bij-

na 2! millioen meer op, de vermogensbelasting bij-
na 1 millioen, de verdedigingsbelasting ruim 1 mil-
lioen en de belasting op de dode hand bijna t
millioen meer.

Wat de overige midden betreft, deze hebben over
de maand Februari opgebracht f 33.378.911,48
(vorig jaar f 33.355.980,83) tegenover f 33.340.6BI,52
over Januari.

Is er dus over Februari een kleine hogere op-
brengst te constateren in vergelijking met de eer-
ste maand van dit jaar, ook thans kon het bedrag
van de raming, zijnde f 35.768.750,- niet worden
bereikt.
Over de eerste twee maanden van dit jaar was

de opbrengst f 66.719.524,- of ruim 4,8 millioen
lager dan de raming.

Vergeleken met de opbrengst over Januari en
Februari van het vorig jaar zijn de ontvangsten
thans echter met ongeveer 3 rnillioen gestegen, en
in vergelijking met de raming van het vorig jaar
zelfs met 4,43 millioen.

Bij de beoordeling van deze cijfers moet ook in
aanmerking worden genomen, dat het totaal be-
drag der raming voor deze middelen voor het
lopende jaar 55 millioe.n gulden hoger is gesteld
dan voor 1937.
Hoewel de dividend- en tantièmebelasting in de

afgelopen twee maanden bijna f 800.000 meer heeft
opgebracht dan het vorige jaar, bleef dit middel
toch nog ruim 1.4 rnillioen onder de raming.
De rechten op de invoer bleven ongeveer 2.7 mil-

lioen beneden de verwachting en de omzetbelasting
bijna twee millioen, hoewel laatstgenoemde belas-
ting toch acht ton meer opgebracht heeft dan
over Januari en Februari van het vorig jaar.
Wat voorts de inkomsten ten bate van het ge-

meentefonds betreft, deze waren tot en met
Februari t 64.681.018.48 of f 4.225.149 meer dan het
vorig jaar of ruim. 1.54 milhoen meer dan de
lopende raming.
De inkomsten ten bate van het werkloosheids-

subsidiefonds hebben voor de dierist 1937 het be-
drag van de raming ad f 51.525.000 nog niet ge-
haald. Tot ultimo Februari waren deze inkomsten
voor dat dienstjaar f 49.916.182.79. Voor de dienst
1938 is. de raming gesteld op f 52.300.000, waarvan
tot ul~Imo Februari f 6.641.327.57 is ontvangen.
De inkomsten ten bate van het verkeersfonds

waren over de eerste maanden f 2.855.355.6:<:aan
motor~ijtuigenbelasting en f 27.567.50 aan rijwiel-
belasting. De maand Februari droeg daartoe resp.
f 1.348.907.13 en f 13.892.50 bij. De totale raming
Voor 1938 van deze inkomsten is f 31 millioen.

Wat te.nslotte de uitkomsten van alle middelen
voor het dienstjaar 1937 aangaat, kan worden
n:.edegedeeld, dat de zuivere opbrengst over het
tijdvak van 1 Januari 1937 tot en met de maand
Februari 1938 hebben bedragen f 550.433.597.91,
wa..a~door tot dusver de raming met ruim f 66.4
millioen 18 overschreden.
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Rode Duivels-Zwaluwen

Teleurstellende wedstrijd
der Hollandse ploeg

Belgen verdienden
meer dan
1-0-zege

Wallaert hinkte tussen
twee gedachten ....
(Van onzen specialen verslaggever.)

luik, - Woensdag.

Met 1-0 hebben de Zwaluwen de
jaarlijkse wedstrijd tegen de Rode Duivels
vèrloren en gezien de krachtsverhouding
in het veld mochten zij met deze neder-
laag nog zeerfevreden zijn. Vooral in de
eerste helft waren de Rode Duivels zóveel
sterker, dat een verschil bij de rust van
drie, vier doelpunten hun meerderheid
niet te sterk zou hebben uitgedrukt.

Nochtans kreeg de Hollandse pleeg zowaar tegen
het einde nog kansen op de gelijkmaker en zelfs
op winst, toen De Harder - die voor den gebles-
seerden Bijl ingevallen was - eerst van dichtbij
in het zijnet knalde en daarna buiten bereik van
:Van de Weyer tegen de lat schoot.
Het was een hopeloos falend Zwaluwenelftal, dat

voor de rust speelde, totaalonder de voet gelopen
als het werd door de veel rappere Belgen, die het
slechte kunstlicht beter verwerkten niet alleen,
doch die vooral in tempo en snelheid van handelen
een klasse verschil vormden met onze Zwaluwen!

Precies als in de eerste twintig minuten van de
Holland-België-wedstrijd te Rotterdam, maar nu
nog duidelijker, waren de Belgén overwegend ster-
oker in het veld, zonder nochtans die grote meer-
derheid in doelpunten te kunnen uitdrukken. On-
ophoudelijk zweefde de bal voor het Hollandse
doel en de Zwaluwen vermochten slechts te trach-
ten door hardnekkig verdedigen deze stortvloed
van Belgische aanvallen te keren.

De oude fout

Overigens was het echter bij de Rode Duivels
weer de oude fout: elk schot om de aanvallen te
bekronen, ontbrak. Veel en mooi vuurwerk' was
het, wat zij afstaken, doch daar bleef het bij en
2'elfs de beste kansen, soms door prima voetbal
verkregen, gingen door gemis aan schotvaardigheid
verloren.

Het falen van de Hollandse pleeg had
intussen een directe en duidelijk waarneem-
bare oorzaak. Het elftal miste namelijk .
een halflinie! Wallaert, de P.S.V.-spil, hinkte
tussen twee gedachten, van stopperspil en
aanvallende spil en speelde daardoor .
niets. De beide vleugelhalfs Paulus en De
la Mar verzuimden de uiterst actieve Bel-
gische vleugelspelers Van de Wouwer en
Buyle de zorgvuldige bewaking te geven, die
deze behoeven, met het gevolg, dat het als
het ware vleugelaanvallen regende op het
Hollandse doel.

Dat de gaten die hierdoor in het elftal vielen
van funeste invloed waren op het spel van de voor-
hoede zowel als op .dat der verdediging, ligt voor
de hand, en het is - achteraf bezien - onder deze
omstandigheden zelfs een wonder te noemen, dat
de HoUanders er nog zo goed zijn afgekomen.
Daarbij kwam, dat Caldenhove er, vooral in den
beginne, in het geheel niet in was en het in het

persoonlijke duel met Buyle dikwijls tegen den
kleinen kwieken Belg
moest afleggen.
Toen het dan ook 1-0
werd na twaalf minuten
spe1ens - eigenlijk was
het een onfortuinlijk
doelpunt voor de Hol-
landers omdat het ont-
stond doordat de bal,
door Plenter hard tegen
een landgenoot aang~
schoten eensklaps bij
Mondelé belandde
toen zag het er slecht
voor de Hollanders uit.
En het bleef er zo uit-
zien, de gehele eerste
helft door en zelfs het
grootste gedeelte nog
van de tweede helft,
waarin de Zwaluwen
nauwelijks aan bod
kwamen en de Belgen
hen voortdurend over-
speelden.

BUYLE. Doch steeds weer
faalde de afwerking der

Rode Duivels, het schitterende spel van de beide
buitenspelers ten spijt die al hun goede werk op
de meest hopeloze wijze verknoeid zagen door het
binnentrio, dat den stoeren Plenter weer de gele-
genheid tot ingrijpen bood en overigens zijn scho-
ten zo abominabel richtte, dat Dijkstra niet veel
bijster moeilijk werk te verrichten kreeg.
Dat de Hollandse voorhoede er onder deze voor-

waarde weinig aan te pas kwam, is duidelijk. Wat
haar werd toegespeeld, was grotendeels zo slecht
geplaatst, dat het niet of slechts heel moeilijk te
verwerken was en overigens schoot ook zij in tempo
en snelheid van handelen tekort tegenover .de Bel-
gische verdedigers, die in den links-back Petit,
vooral een back van bijzondere kracht bleken te
bezitten.

Troosteloos spel

Zo verliep de eerste helft al heel troosteloos voor
het Hollandse team en in het eerste kwartier na
de rust ging het al niet beter. Wel was er een ver-
schil op te merken geweest in de strijdwijze 'van de
Zwaluwen voor en na de rust - blijkbaar het ge-

i volg van nadere instructies omtrent de te volgen
strijdwijze - doch veel effect sorteerde dit voor-
alsnog niet; althans niet wat de aanval betreft.
Doch ook de Belgen konden niet meer zo veel-

vuldig attaqueren als in de eerste helft. De la Mar
gaf thans Buyle een betere bewaking en ook Paulus
wijdde meer aandacht aan Van de Wauwer, die
beiden dan ook met heel wat mlnder succes konden
opereren, dan in de eerste helft. '

Trouwens, het gehele elftal speelde met meer
zelfvertrouwen, hetgeen tot uiting kwam in een
paar gevaarlijke aanvallen van Oom en Bijl, welke
Van der Weyer zelfs enig moeilijk werk verschaf-
ten. Ook Dräger kreeg nu wat meer gelegenheid
zieh te doen gelden.en toen nadat eerst enige noek-
schoppen geforceerd waren, een kogel van Van der
Veen rakelings over de lat scheerde, was daarmee
tevens .een nieuwe .s~tuatie geschapen, die in ieder
geval aan de overwegende meerderheid van de
Belgen een einde maakte.

Er was nu althans sprake van een wedstrijd
en daar de Belgen zo weinig vafi hun overwicht
hadden kunnen profiteren, was er voor de Zwa-
luwen zelfs nog eens kans.

Een mooie kans

Die kans deed zich al spoedig voor, toen Bijl,
die bij een aanval geblesseerd was geraakt, ver-
vangen was door De Harder. Ooms was middenvoor
gaan spelen en kopte' aanstonds een hoge voorzet
van Drager zo goed door naar de linkervleugel, dat
De Harder zowaar bij zijn eerste daad reeds een
prachtkans op de gelijkmaker kreeg.
Zijn schot belandde echter in het zijnet.
Ook Van der Veen was intussen, doordat zijn

hoofd met dat van een Belg in onzachte aanraking
was gekomen, geblesseerd geraakt en vervangen
door De Winter.

De Zwaluwen waren nu zelfs een tijdlang in de
meerderheid en indien tien minuten voor het einde
een fraai schot van De Harder, niet iets te hoog
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Het programma met

truxa
Een variété-roman van Heinrich Seidler
11)

"Petersen", zei een man in stalmeesterscostuum
tegen hem, "ben je al op, als ik kom, of ben ik
al op, als jij komt?"
Zijn kop bekijkend in de gebroken spiegel, die

hij voor zich had, neergezet, ofschoon een grote
wandspiegel voor hem hing, antwoordde Petersen:
"Ik kom met de saxophoon, dan kom jij en hin-
dert me, we gaan vechten, geven elkaar draaien
om de oren en maken kaskaden. dan ga jij weg,
ik begin weer te spelen, jij komt terug, weer slaan
we elkaar en ik verlies m'n broek, - Amerikaanse
stijl." Met kaskaden bedoelde hij komisch neer-
vallen.
'Er werd afgebeld de pauze was om. Een peukje

sigaret uitdovend waarvan het roken streng ver-
boden was door de directie, nam Petersen zuchtend
zijn poederkwast en poederde nog eens zijn gezicht,
"Pas op, dat je je nek niet breekt," fluisterde

Truxa hem glimlachend toe. De deur werd open-
getrokken en de inspicient zwaaide met de armen:
"Waar blijf.ie Petersen?" Als een geselende

beul dreef het mannetje in witte kiel, den clown
de trap op naar het toneel, waar de leeuwenkooi
al klaar stond. De insmeient rende naar de sig-
naaltafel, waarop schelknoppen aanwezig waren
voor alit delen van het gebouwen stelde zich tele-
fonisch in verbinding met den chef-electricien
"Hallo Wendel. Vóór het leeuwennummer komt de
clown Petersen, die niet is komen repeteren, scha-
kel de' hersen in en het bovenlicht op de voorgrond
Denk er om, we gaan beainnen," riep het man-

netje en gesticuleerde zo hevig, dat, hij een partij
scheen te worstelen met de telefoon,
"Verrottlgheid" riep Wendel woedend hoog boven

de zaal in zijn cabine, het licht inschakelend. De
cabine was smal en alleen langs ijzeren trappen
te bereiken, schakelaars en transformatoren vulden
het vertrek, rode contrólelampen brandden en in
de muur waren glasogen aangebracht, waardoor men
in de diepte de zaal en de bewegelijke mensen-
massa kon zien. Alle schijnwerpers werden van
hieruit bediend.
"Hersen en bovenlicht, als het nog eens gebeurt,

dat ik op 't laatste ogenblik alles om moet gooien,
smijt ik de rotzooi neer."
De mannen in blauwe overalls richtten de schijn-

werpers als kanonnen, die licht schoten. Een brom-
signaal klonk en tegelijkerijd ging in het orkest
een rode lamp aan ten teken, dat kapelmeester
,Brunotte beginnen kon. "Zaallichten uit," riep de
chef-electricien, een schakelaar uithalend en op 't
zelfde ogenblik, lag de zaal in 't donker. Alleen uit
het orkest steeg licht op. Alsof hij 'aan draadjes
trok dirigeerde kapelmeester Brunette, honderd-
Vijftig meter in de diepte, maar muziek drong hier
boven niet door, zodat de bewegingen der twee en
dertig musici een zielloos gedoe leken. Ze streken,
bliezen en hamerden muziek 'uit niet te onder-
scheiden mstrumenten. In het perspectief van de
schakelaar lag het toneel met de leeuwenkooi als
een speelgoeddoos. over drieduizend hoofden vlogen
de lichtkogels der schijnwerpers als gloeiende
trechters. De snelle en tremolerende muziek lokte
een armzalig man in de leeuwenkooi. Met gelach
werd hij ontvangen. De vieze en verlopen figuur In
gescheurde rok, wiens groene haren om Zijn wan-
gen fladderden, draaide sierlijk om zijn as, strui-
kelde over Zijn eigen voeten en vloog met de neus
tegen de tralies. Toen volgde een van de gebrui-
'kelijke scènes. De stalmeester kwam -op en beval
den clown beleefd maar dringend, de kooi uit te
gaan De clown antwoordde in idiote zinnen die de
zaal in lachen deden uitbarsten en woedend verliet
de stalmeester de kooi. Brommend en blazend kwam
een leeuw de kooi binnen. Het was een man in
leeuwenhuid, die het met bestiaal gebrul gelukte
den clown uit de kooi te krijgen. Weer brak het

----
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was geweest, waardoor het de lat trof, dan zou
een gelijk spel nog het einde geweest zijn.

Nochtans moet van een teleurstellende wedstrijd
gesproken worden, voor de Holanders. omdat zij
behoudens het laatste half uur zowel in Lalbehan-
deling als in tempo verre de minderen waren der
Rode Duivels, voor de Belgen, omdat zij niet ver-
mochten een grote meerderheid in het veld in meer
dan een doelpunt uit te drukken.

De elftallen waren:
Rode Duivels:
Doel: Van de Weyer.
Achter: Heyman en Petit.
Midden: Van de Kerckhovs, Maertens en Henry.
Voor: Van de Wauwer, Lamoot, Mondelé, Ceu-

leers en Buyle.

Zwaluwen:
Doel: Dijkstra.
Achter: Caldenhove en Plenter.
Midden: De la Mar, Wallaert en Paulus.

Voor: Dräger, Drok, Bijl, Van der Veen en Ooms.

Zes koppels aan
de kop In

Pariis
A'gehele neutràlisatie is

opgeheven
(Van onzen sportcorr~spondent.)

Parijs, - Woensdag.
Vanzelfsprekend moet ook de Parijse

Zesdaagse zijn toeschouwers weer iets
nieuws brengen en het meest attractieve
streven voor het publiek is wel de "zuive-
ring" van de strijd! .
In Parijs heeft men besloten er streng op
toe te zien, dat de renners er geen c;lrap-
je van maken en na een enkele koppel-
wedstrijd ophouden met jagen, in de
wetenschap, dat zij over enkele uren de
baan kunnen verlaten, om van een goede
rust te genieten,

Olympische Spelen te Tokio

Data-verschuiving brengt grote
.moeili jkheden mee

Enige officials aan
het woord

Er zijn vele puzzles
op te lossen

In verband met het I,O,C.-besluit inzake de
verschuiving der data van de Olympische
Spelen te Tokio 1940, hebben wij enkele
Nederlandse officials verzocht, hun mening
hieromtrent weer te geven.
'De voorzitter van het Nederlands Olym-

pisch CQrnité, mr. A. baron Schimmelpen-
ninck van der Oye, was ten zeerste verrast,
toen wij hem mededeelden, dat de Spelen niet
eind Augustus begin September, doch eind
September begin October te Tokio zullen
j.laats vinden.

"Deze beslissing verwondert me", aldus de N.O.C.-
voorzitter, "omdat tijdens het laatste LO,C,-con-
gres te Warschau eigenlijk reeds was besloten, dat

. de wedstrijden eind Augustus begin September zou-
den worden gehouden. Er was toen nog vastgelegd
dat er tijdens de middaguren als de hitte te Tokio
het ergst is, geen wedstrijden zouden plaats vinden.
Voor Nederland is deze verschuiving beslist on-
voordelig. Nederlandse deelnemers, die voor uitzen-
ding in aanmerking komen, kunnen moeilijkheden
met school, college of betrekking krijgen en het zal
zeker wel voorkomen, dat in enkele gevallen geen
oplossing daarvoor gevonden kan worden. Dat wil
natuurlijk niet zeggen", besloot de N.O.C.-president,
"dat Nederland niet naar Tokio zal gaan!"
De heer J. de Vries, voorzitter van de Konink-

lijke -Nederlandse Zwemband was van oordeel, dat
de verschuiving der data grote moeilijkheden voor
een eventuele uitzending van een zwemploeg zou
veroorzaken. Jonge meisjes, die door hun capaci-
teiten voor Tokio in aanmerking komen, zijn nog
op school en het leren gaat nu eenmaal voor de
sport. Natuurlijk zal een Nederlandse uitzending
niet Zo groot kunnen Zijn, en het gevolg daarvan
is, dat ook de keuze van zwemsters en zwemmers
zeer beperkt moet zijn. Maar voor iedereen, hetzij
schoolgaande kinderen, hetzij studenten, hetzij
degenen, die in betrekking zijn, zal deze versehui-
ving der data zeer ongunstig zijn, Daar komt nog
bij, aldus de heer De Vries, dat maanden van
tevoren moet vast staan, wie naar Tokio zullen
worden uitgezonden. Dat zalopnieuw grote be-
zwaren met zich meebrengen. Want wie kan drie,
vier maanden van tevoren zeggen, of een athleet
of een zwemster in een dusdanige vorm is, dat hij
of zij voor uitzending in aanmerking komt? Men
kan nu niet een maand van tevoren de pleeg
samenstellen, dat zal veel langer van tevoren
moeten geschieden, anders 'komt er van de uit-
zending niets terecht. Dan is er voor het zwemmen
nog een bezwaar. Ook te Tokio wordt het zwemmen
in de tweede week der Spelen gehouden, m.a.w. op

zijn vroegst kan de delegatie eerst eind October
begin November terug zijn. De moeilijkheden, welke
aan Tokio verbonden zijn, worden nu nog groter.
Hopenlijk zal het N.O.C. in samenwerking met de
bonden deze puzzles kunnen oplossen.
De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse

Athletiek Unie de heer A. J. G. Strengholt, deelde
ons mede, dat het besluit van het I.O.C. de data
te verschuiven niet onverwacht is gekomen. De
klimatologische omstandigheden zijn te Tokio eind
September begin October veel beter dan eind
Augustus begin September. Maar voor de uitzending
van Nederlandse athleten maakt deze verschuiving
het er niet gemakkelijker op. Juli en Augustus
zijn in ons land de vacantietijden bij uitnemend-
heid. Indien evenwel tijdig van tevoren vaststaat,
wie wordt uitgezonden en uit de aard der zaak zal
dit aantal zeer gering zijn dan kan met wat goede
wil van de zijde der werkgevers de zaak wel ge-
regeld worden. Maar ik moet toegeven. dat deze
dataverandering de kwestie niet eenvoudiger maakt,
integendeel, Amerika is wel het meest gedupeerd
in verband met het feit, dat in de meeste gevallen
de athleten, die voor uitrending in aanmerking
komen, studenten zijn, aldus besloot de K.N,A.U.-
voorzitter zijn mededelingen.

,--Parijs is 'dus'begonnen met de algehele neutrali-
satie op te heffen en te bepalen, dat weer evenals
vroeger tijdens de neutraltsatte van ieder koppel
een renner in de baan is. En niet op gewone toer-
fietsen, met hoge sturen en gemakkelijke zadels,
maar op een normale racefiets.

Ook het sloom lodderen langs ,de baan heeft men
willen verbannen en daartoe heeft men de bepaling
gemaakt, dat er een minimum tempo gereden moet
worden. Het hele veld is in drie groepen ingedeeld
en groep voor groep moet steeds zorgen, dat het
tempo gehandhaafd bleef.
Of de renners zicn er veel van aantrekken ge-

loven wij niet; althans het is zo, dat in verge-
lijking met verleden jaar - toen de neutralisatie
wel volkomen was - na tien uur ditmaal slechts
65 k.m. meer was afgelegd...... '

Christensen uit de strijd
Inmiddels is na de eerste avond ook .reeds het

eerste slachtoffer in deze Zesdaagse gevallen. Op
de eerste nacht was de Deen Christensen bij een
valpartij betrokken geweest en had enkele uren
neutralisatts gekregen. Bij nader onderzoek bleek
echter, dat hij zijn pols had gebroken, zodat hij
de strijd moest opgeven. Zijn partner Stieler bleef
voorlopig alleen in de baan.
Tijdens een middagjacht, die in hoofdzaak gaan-

de werd gehouden door de Franse koppels, slaagden
Pélissier-Dekuysscher en Ignat-Diot erin, zich bij
Billiet-Kaers aan de kop te voegen. De Hollan-
ders keken voorlopig het zaakje nog maar eens
aan.

Pas's avonds kwamen zij in actie. pijnenburg-
Wals toonden hun grote vorm, waarin zij momen-

teel verkeren en slaagden erin, de sympathie van
heel het Sportpaleis te winnen. Zij beheersten de
hele jacht en waren op dat moment zeker de sterk-
sten. Maar ook Pellenaars-Jan van Kempen deden
het uitstekend en gezamelijk ondernamen de Hol-
landers hun stormloop naar de kop, die zij ook
voor middernacht bereikten, evenals Archambaud-
Guimbretière.
De stand luidde om middernacht:
Aan de kop: 1. Kaers-Billiet 64 pnt., 2. Pelle-

naars-Jan van Kempen 38 pnt., 3. Pélissier
-Dekuysscher 38 pnt., 4. Ignat-Diot 25 pnt., 5.
Pijnenburg-Wals 21 pnt., 6. Archambaud-Guim-
bretière 10 pnt,
Op één ronde: 7. Egli-Boucheron 35 pnt., 8.

Bautz-Wengler 6 pnt,
Op twee ronden: 9. Bouchard-Fournier 18 pnt.,

10. Magne-Spiecher 8 pnt,
Op drie ronden: 11. Pecqueux-Lesueur 40 pnt.,

12. Girard-Goujon 21 pnt., 13. Sérès-Georgetti
18 pnt.
Op zeven ronden: 14. Tonnelier-Magdeleine

18 pnt.
15. Stieler alleen!

Voldoening te Tokio
Het spreekt wel van zelf dat de beslissing van het

LO.C., grote voldoening te Tokio heeft gebracht.
Men legt er de nadruk op, dat het IO,C, het recht
van Japan om de twaalfde Olympische Spelen te
organiseren, door zijn besllssing erkend heeft.
Een der leden van het orgarnsatiecomite. Takashi

Goh gaf als zijn mening over de verschuiving der
data te kennen, dat de belangen van de sport daar
ten zeerste mee gediend zijn. Hij zou het echter
betreuren, indien Amerika en ook Engeland geen
athleten zouden zenden in verband met het feit,
dat in die landen deze tak van sport merendeels
door studenten wordt beoefend.

Voetbalprogramma
Het voetbalprogramma voor Zondag a.s. is vol-

gens de "Sportkroniek" als volgt samengesteld:
OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDER-

LAND: Feijenoord-Heracles.
AFDELING I: RFC-VSV, DFC-ADO.
AFDELING II: promotie tweede klasse: Hermes

DVS-Overmaas.
AFDELING IV: LONGA-Bleijerheide, Eind-

hoven-Willem II, Julian_NAC, Roermond-PSV.
AFDELING V: HSC-GVAV, Herenveen-Velo-

citas, Veendam-Sneek.

Preston wint van Huddersfield

Uit de Engelse League
Londen, - Woensdag.

, Vandaag zijn in de eerste afdeling van de Engel-
se League twee wedstrijden gespeeld.

West Bromwich Albion speelde met 1-1 gelijk ,
tegen Manchester City, terwijl Preston North End.
zijn uitwedstrijd tegen Huddersfield Town met
3-1 won.

Wales met 1-0 geklopt
Belfast, - Woensdag.

Vandaag is te Belfast een voetbalwedstrijd ge-
speeld tussen Ierland en Wales. De gastheren won-
nen met 1-0.
Het enige doelpunt werd eerst in de tweede

helft gemaakt.

Scho.ken

Niet "Utrecht" maar het "V.A.S."
won met 61-3i

Amsterdam, - Woensdag.
In ons nummer van Dinsdagavond meldden wij

abusieveltjk, dat "Utrecht" de schaakmatch van het
"V.A.S." met 6!-3! had gewonnen. Men zal uit de
gedetailleerde uitslag reeds hebben kunnen op-
maken, dat niet "Utrecht" doch het "V.A.S." de
fraaie overwinning heeft behaald.

gelach in de zaal los. Petersen hoorde het en het
stemde hem treurig, omdat hij niet begreep, dat
men om zulke simpele moppen lachen kon. ..Het
nummer bevalt me niet meer, ik moet wat beters
bedenken," dacht hij, terwijl hij naar de kleed-
kamers liep.
Knarsend ging de grote ingang der leeuwenkooi

open. Kapelmeester Brunotte voerde zijn orkest op
tot een schitterende fanfare. Zich badend in het
licht der schijnwerpers, verscheen een iets te dikke
vrouw het lichaam omspannen door een violet-
zijden' tricot, met donkerrood haar en zinnelijke
ogen. Tilly Linda klapte met de zweep. Een roof-
dierenlucht. heet en scherp, werd eensklaps op het
toneel en in de zaal merkbaar. Vijf grote Soedanese
leeuwen kwamen de kooi in, knipperden tegen het
schelle licht en sprongen gelijktijdig op de hoge
stellages, zonder dat de vrouween beweging maakte.
Op een roep van Linda kwamen ze gehoorzaam

bij haar en strekten zich naast elkaar op de grond
uit. Ze ging over hen heen liggen en speelde met
hen. Als zij een der leeuwen in de manen greep,
likte hij haar hand. Haar dressuur leek een spel
en toch kon het gebeuren, dat zij ~ij dit spel ééns
een slag van een klauw kreeg. Tilly Linda sprong
met de dieren overeind, een zachte roep, vier van
de leeuwen gingen naast elkaar op de stellage
staan en met ongelooflijke behendigheid sprong de
vijfde over hen heen. Het was wonderlijk hoe de
leeuwen de Kleinste wenk gehoorzaamden. Onbe-
vreesd ging de vrouw met de katachtige roofdieren
om. Dacht zij er hiet meer aan, dat Sultan haar in
Moscou aanviel en haar zo zwaar verwondde, dat
zij wekenlang tussen leven en dood in het zieken-
huis had gelegen? Gebukt ging Tilly Linda de
loopgang in; een woedend gebrul weerklonk, een
kolossale leeuw sprong met opengesperde muil op
haar toe, maar zij greep hem met haar hand bij
het gebit en leidde zo "Sultan" de kooi in. De poten
stevig neerzettend, kwam de leeuw, het gespierde
lichaam gespannen, in de lichtcirkel. Met een
schelle kreet breidde de vrouw de armen uit en
trok met een ruk de leeuw omhoog. Zwaar en mach-
tig stond "Sultan" op zijn achterpoten, het zwart
bemaande hoofd naar voren, de leden gestrekt.
Lachend legde Tilly Linda haar hoofd in zijn ge-
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opende muil, Het voordoek sloot zich en een korte
pauze volgde, waarin met haastige spoed de kooi
afgebroken werd.
Truxa stond al klaar, een slanke, bontgeklede

harlekijn, en hielp zijn toestelopbouwen. Slap hing
het staaldraad tussen zilverglanzende podesten, die
stevig bevestigd werden. Hij voelde zich opgewon-
den, in de maagstreek voelde hi.i een druk en een
zenuwachtig gevoel doortrilde zijn vingertoppen;
de vrees voor de felle schijnwerpers, die op hem
gericht zouden worden, was niet te overwinnen,
maar toch had hij kunnen jubelen van vreugde.
Hij sloeg zich op de dijen, zoals men dat bij een
paard doet. Prachtbenen, stevige benen, dacht hij
en moest er om lachen. Hij haalde diep adem, een
ogenblik scheen het hem of hij de benauwde span-
ning niet kwijt kon raken. Plotseling zette de
muziek, zacht en langzaam, Truxa's muziek in. De
eerste maten van de langzame wals gingen voorbij.
Het was hem of nu zijn vriend uit de coulissen
het toneel op moest komen om zijn werk weer te
hervatten. Deze muziek moest hem immers uit zijn
slaap wekken en hem naar het voetlicht drijven.
Het voordoek ging open. "Vooruit," riep de tnspt-

cient en gaf hem een duw.
In het ogenblik, dat hij, met applaus begroet,

het toneel opkwam, viel alle vrees van hem af; de
plankenkoorts verdween, hij groette glimlachend de
drieduizendkoppige menigte, die de grote ruimte
vulde. Een sterke wilskracht kwam in hem op ter-
wijl het vibrato van de muziek in zijn bloed d~ong.
De harlekijn beklom het podest en gleed met

Sierlijke behendigheid dansend over de draad, die
onder zijn voeten langzaam begon te bewegen. Zijn
zwarte schaduw stond achter hem. "Is het Dan,
die naar mij kijkt?" dacht hij even en begon met
gestrekte armen het draad in snelle beweging te
brengen. Diep knielend, de heupen overbuigend.
maakte hij de zwaai mee. Als een heksenschommel
suisde het draad op en neer, .de lichtcirkel suisde
mee. Truxa's schaduw suisde in machtige zwaaien
door de ruimte. De lucht begon te fluiten als de
draad zijn hoogtepunt had bereikt, een onderdeel
van een seconde zweefde Truxa in de koepel. Diep
onder hem lag de reuzenruimte met de glimmende
gezichten, dan vloog de draad weer naar beneden

t

en de reuzenruimte steeg omhoog. Midden in deze
delle beweging kon Truxa nog denken: "Dat is
Yester" en hij zag haar even heel duidelijk. Ze
stond tussen de coulissen, in spanning, de hand
aan haar boezem gedrukt. Haar mond stond half
open, de fijne wenkbrauwen waren opgetrokken,
d~. greene ogen bliksemden bij het inspannende
kijken, de neusvleugels trilden en haar hals had
zich gerekt. Als een helm glansde het blonde haar.
Het donderende applaus spoorde Truxa nog meer

aan, hij raakte in vuur en voerde truc na truc
met zeldzaam gemak uit. Hij ging op zijn hoofd op
het draad staan, liep op zijn handen en stond
eindelijk in eenarmige hoogstand, hoepels om zijn
hooggestrekte benen roterend. Het applaus groeide
bijna tot razernij, Van alle kanten werd "bravo"
geroepen, de vermetele toeren sleurden het publiek
mee. Plotseling zag Truxa, dat Alvater naast Yester
kwam staan. Als een lelijke dwerg stond hij grijn-
zend naast de heerlijke vrouw. Hij fluisterde iets
tot haar, zonder dat zij er acht op sloeg. Het werd
hem duidelijk, dat beide op de salto wachtten die
Dan alleen kon uitvoeren. Hij huiverde, hij ~oest
de salto maken, om te bewijzen, dat hi] Dan was.
Hij dacht eraan, dat de truc hem nog niet lag en
aan hen, die doodgevallen waren bij het nabootsen.
Een lange lijst van ongelukken was het: Tosser-
Bach-Wever-Tomkinson-Muller-Dutton-Mesmer en
tenslotte Dalage. Al deze namen kwamen als van-
zelf bij hem op. Hij zag zelfs de doodkist van
Dalage voor zich, bedekt met bloemen en kransen.
Kapelmeester Brunotte brak de langzame wals

af. Tromgeroffel klonk. In de zaal heerste een be-
klemmende stilte, de mensen zaten als geketend
aan hun stoelen en het tromgeroffel scheen de
stilte nog intenser te maken, Truxa merkte deze
stilte op, hij stond gebukt en richtte zijn blik op
Yester. Hij spande zijn spieren en bracht zijn
lichaam in evenwicht Toen nam hij tempo en
wierp zich, de voeten van het draad trekkend, met
een krachtige druk voorover in de hoogte. Een
schreeuw, Truxa viel uit de halve salto neer.

(Wordt vervolgd).



De 'berichten zeggen,' dat tn de ge:..
Imeente Oss de gemeenteëjse 'autoritei-
ten hebben stil gezeten niet alleen, doch
ingrijpen van de politie 'hebben tegen-

Het verheugt mij, dat de redactie van gewerkt, en dat de burgemeester zich
Ons Noorden zo fors voor den dag is zelfs niet zou hebben ontzien, om bij den
gekomen ~en aanzien van de onzedelijk- Procureur-Generaaj op tnvrijhetdstellîng
beden, waarvan een fabrikant te Oss van den verdachte te gaan aandringen.
'Wordtverdacht en waarvoor hij in be- Deze zat hem wel hebben verwezen naar
waring is gesteld. den Rechter-Commissaris, die hem wel
Ik heb - het zal in 1934 zijn geweest 'uit wandelen zal hebben gestuurd.

~ twee. vergaderingen bijgewoond van Toen onlangs de pestholen in België
de K.J.V. onder leiding van Mgr. Fren- .waren verrezen aan de grens van Lim-
eken, die beide een diepe indruk op mif burg, weigerden daar de gemeentebestu-
!hebben gemaakt. D~ eerste was een ren daartegen lets te doen. Het, was
massa-vergadering in de grote markthallimmers voordeel voor de gemeen te! Men
van Den Bosch. Ook de Bisschop, was' beweerde zelfs, dat de Belgische wet niet
tegenwoordig. Hier voerden een aantal toeliet; daaraan een einde te maken. Dit
meisjes" telkens voor een afdeling, op- is onjuist gebleken. De Belgische rege-
eenvoudige en aangrijpende wijze het ring 'greep in en roeide de pestholen uit.
woord. Sc:.~ering en inslag waren de Wij hebben toen geschreven, dat in
klaèhtén over misbruiken van' leidende Nederland zoIetsniet denkbaar was. Dit
.mannen in Inrichtingen van Nijverheid: ~ thans een illusie gebleken. Er schijnt
Eet was, zeiden zij,' zo moeilijk, daar- In Nederland althans één gemeentelijke
~egen iets te doen, omdat de slachtoffers autoriteit te zijn, die niet hoger bleek
zwegen'uit vrees voor verlies van het te staan ,dan de Belgische autoriteitjes
,!erk. 'Zelfs ouders, die in deze'tijd de 9.ver de grens.
Ü1korilsterthunner kinderen niet kondim over 'deze geschiedenis zal, gelijk de
missen, .werden op een zware proef Red[tétie schreer, ten spoedigste licht
gesteld. . moeten opgaan. Als wat de bladen
Schrijnend waren de klachten. Deze schrijven juist is, zal hier ook iets zijn

meisjes, de moeders van straks, begre- te doen voor den minister van Binnen-
pen, wat deze 'pest 'betekende.' randse Zaken. *) Maar ook voor de
" Pe tweede vergadering was er een van Volksvertegenwoordiging. Er zijn over
de leidsters 'op Bouvigne. Het waren mlnder belangrijke zaken "schriftelijke
weer dezelfde klachten; het was de": vragen" ingediend.
zelfde schreeuw om-hulp. '
Thans senijnt elndelljk de rnareehaas- ----

see, de reddende engel van Oss er in te . $) Intussen is de burgemeester van Oss
zijn geslaagd, bewijsmateriaal te verza- gisteren opnieuw door de regering voor 6

1
jaren .benoemd, '

me en; door de monden, open te krij gen
en het" zWijgen uit angst te overwinnen. RED. O. N.
Men' ziet het hier wederom bewezen:

wij hebben veel meer nodig een krach-
tige; onvervaard ingrijpende hand, van
de uitvoerende macht, .van justitie en
politie, dan nieuwe wetten en Verorde-
ningen.
_.,..De verdachte moet bij zijn arrestatte
zlch'dreigend'hebben uitgelaten' tegen "
de marechaussee, dat hun deze daad wel
zou opbreken. Hij bleek zich van zijn'
economische macht bewust. Zedelijke
verwoestms 'Van ~le jeugd deed er min-
der toe. . -

Alweer Oss

H.P.M.



TE oss
gebracht, ontslagen zijn, teneinde op die wijze
de overigen ertoe te bewegen hun mond te
houden.

120 betrokkenen in verhoor
(Vervolg van bladz. 1).

Meer dan 120 bij deze schanddaden betrok-
kenen zijn door de marechaussee in de
kazerne aan een verhoor onderworpen en ook
de marechaussee stond voor de moeilijke taak,
dat de betrokkenen van hun zwijgzaamheid
moesten worden afgebracht.
Dit is tenslotte gemakkelijker gemaakt door

de arrestatie van Zwanenberg, die - toen .de
bewijzen tegen hem te bezwarend werden -
een volledige bekentenis aflegde en daarop
onmiddellijk werd ingesloten.

Van Oss is Zwanenberg - streng be-
waakt - naar Den Bosch overgebracht
en het staat thans vrijwel vast, dat de
kans zeel' gering is, dat deze beest-·
mensch de eerste jaren weder op het
Nederlandsche volk zal worden los
gelaten.
Het mag tot geruststelling strekken,

dat de marechaussee - die ook nu weer
zoo prachtig het onderzoek heeft ge-
leid - deze voorzorgsmaatregelen ge-
troffen heeft, want - zoo zeide óns
iemand, die geen vre_emdelingwas in,dit .
Ossche Jeruzalem - Zwanenberg zou er
desnoods een millioen voor over hebben
gehad, indien hem de kans ware ge-
geven om te óntvluchten. Deze uitlating
wijst wel zeer sterk aan tot welke zware-
en nog nimmer in ons land voorgekomen
misdaden, op zulke groote sehaal, de
thans gearresteerde in staat was.

Door enkele personen zijn millioenen ver-
diend en met dit verdiende geld heeft o.a,
M. v. Zwanenberg gedacht alles te kunnen
koepen wat het leven bieden kan. Dat hij
daarmede den VOlksgeest vernietigde, dat hij
jonge zielen in het verderf zond, dat hij ge-
zonde lichamen aantastte met den gevaarlijk-
te ziekte, welke een volk kan overkomen -
erger dan de pest of cholera - liet hem onge-
voelig.

OSS, EEN WAARSCHUWINGVOOR ONS
VOLK

Dit meer aan ergérIl.fk schandaal van Oss,
hetwelk in de dagbladen slechts in enkele
regels werd vermeld, alhoewel hier de volks-
geest en de volksgezondheid werd vernietigd,
is een schrikwekkende waarschuwing voor het
Nederlandsche volk, eerr waarschuwing om te
zorgen, dat men toch voorzichtig zij, om
vreemde elementen niet teveel invloed te
geven in onze eigen volkshuishouding. Zij ont-
trekken eerst de mlllioenen aan het volk en
gebruiken deze eenmaal "verkregen" schatten
om datzelfde volk te knechten. Het zij verre
van ons om de schanddaden van dezen gear-
resteerden Zwanenberg op het geheele Jood-
sche volk te verhalen, want gelukkig zijn er
onder hen nog velen, die de eerbaarheid hoog
houden, zelfs tegenover het volk, waaronder
'zij leven, doch waarmede zij zich niet rasver-
bonden gevoelen, doch het moge tot meerdere
waakzaamheid strekken, dat in Oss een groot
deel der burgerij niet alleen financieel - doch
in het geval M. v. Zwanenberg - zelfs naar
lichaam en geest - onderhoortg werd aan
dezen volksvreemde.
Het is vrij gemakkelijk zich in defaitisme

te scharen achter die bladen, welke deze
schandzaak dóodzwijgen, doch als men zijn
volk lfef heeft en wil opkomen voor de eer
del' natie en van hen, die tot haar behooren,
dan acht men het tot zijn plicht bekend te
maken op welke wijze een stad, een streek,
moreel ten onder gaat.
Wij hebben nog een te hooge opvatting van

het Nederlandsche publiek, om te weten, dat
de massa ten dezen achter ons staat en dat
zelfs geen enkel blad het zal durven wagen
het voor dezen gearresteerden Zwanenberg op
te nemen. Doet zij zulks, dan schaadt zij zich-
zelf, dan schaadt zij de eer van ons volk en
doet de Schepping geweld aan.

ZIJ MAAKTEN ALLES "GOED" MET GELD

De aanwijzingen, welke wij over dit schan-
daal ontvangen hebben, wijzen erop, dat

. Zwanenberg niet alleen deze schanddaden
heeft verricht en dat meerderen van zijn soort
zich schuldig hebben gemaakt aan schending
van het heiligste goed,' hetwelk ons in dit
leven is meegegeven. .
Om de zwijgzaamheid van de slachtoffers

te verzekeren werden echter geregeld extra
bedragen uitgekeerd, werden ook . wel dure
geschenken aangeboden. Weigerden zij deze,
dan stond het ontslag vast, evenals het direct
na de arrestatle geschied is, dat enkele betrok-
kenen, waarvan men vermoedde, dat zij dit
schandaal tenslotte toch volledig hebben uit-
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WIE BEZORGDEN HET SCHOONE BRABAN.T
DEN NAAM VAN "HET DONKERE ZUIDEN"?

[Zit.!! VV C-5 y ......... v......- ... ~_

overwirmmo is aan 1'.::11. die in geloovig
rtrouwen voorwaarts gaan.
Dit is de zegepraal, die nu reeds ons tevens-
'1 verlicht.

Reeds in 1933 wist de overheid van de
onbeschrljfelljke. machtsmisbruiken .•••
... doch nog steeds is niet ingegrepen

Onzestemwas niet die eens roependen in dewoestiin.
Niet alleen dat we reeds honderden .bewiizen .van in.
stemming ontvingen van onze lezers. OOK DE RIJKS-
POLITIE BEZOCHT ONZE REDACTIEEN VERKLAARDE
DE ONTHULLINGEN OVER OSS TOT EEN WAARDE·
VOLLE BIJDRAGE TOT BEHAIJ-DIHCr-\lAN •.DE -MiS",
DADEN. AAN ONS VOLK GEPLEEGD.
Dewaarheid is op marsch deer Het Nationale Dagblad.
STEUNT OP ALLE MANIEREN DE VERANTWOORDE~
LlJKE TAAK VAN DENOPSTELRAAD!

Het feitenmateriaal. hetwelk aantoont dat niet de
enkele tientallen daders van moorden en roofovervallen
uit Oss de werkeliike misdadigers ziin geweest. welke
de seheene provincie Brabant den naam van ..het don.
kere Zuiden" geCJevenhebben.wordt steeds grooter.

Daaruit bUikt zelfs. dat zoowe. de burgerliike als de
kerkeliike autoriteiten reeds sinds 1933 op de hoogte
waren van de mac:h+smisbruiken.welke in de Brabant-
sche fabrieken gepleegd werden en die Cjeleidbebbefl
tot het onteeren van tallooze gezinnen. /

Zuu werd ons van gezaghebbende zijde medegedeeld, dat ongeveer 4 à 5 jaren
geleden in Den Busch een groote bijeenkomst werd gehouden vanwege het Kathu-
lieke Jeugd Verbund, welke bljeenkomst geleid werd duur Mgr. Frenken. Deze
bijeenkomst werd duur talrijke fabrieksmeisjes bezocht, die er gelegenheid kregen
hun denkbeelden over de fabrieken, waarin zij werkten, naar veren te brengen.

In dezevergadering (dat is dus ruim 4 [eren geleden)
werd door de betrokken melsjes een beroep gedaan op
hen. die geroepen xiin leiding te geven. om toch in te
griipen in de misstanden. welke in de fabrieken heerseh..
ten. Niet alleen, dat de sociale toestanden - aldus deze
meisjes - niet goed waren, doch door de leiders der
fabrieken werden :zii gedreven tot daden. welke iedere
nadere aanduiding onmogeliik maken.

Dezeklachten kwamen niet alleen uit Oss, doch even-
zeer uit enkele andere deelen van Brabant.

f

Bij deze bespreking is tevens gebleken, dat
men - evenals thans bij de "Organon" het
geval was - niet alles durfde zeggen, uit vrees
onslagen tr worden.

5 JAREN VAN MISDAAD
Dit beroep up burgerlijke- en kerke-

lijke overheden blijkt vergeefs geweest te
zijn, want nu - in 1938 - wordt eerst
duur de marechaussee ingegrepen, zelf_s
tegen den wil dergenen. die allereerst
geroepen zouden zijn om aan deze on-
menschelijke wantuestanden een einde
te maken.
Het is immers komen vast te staan, dat de

gemeentelijke autoriteiten niet alleen hun
plicht hebben verzaakt door te weigeren tijdig
in te grijpen, doch zij hebben het zelfs aan-
gedurfd het ingrijpen der politie tegen te gaan.
teneinde op die wijze deze bende van rijkge-
worden laaghartigen te beschermen. Dat is
erger dan men ooit van den meest pllchtsver-
zakenden mensch had kunnen verwachten,

DE ROl, VAN DEN BUF,GE.l\ffiESn;;B
Toen de Marechaussee eenmaal tot de

arrestatle van een dezer zedeluoze fa-
brieksdirecteuren was overgegaan - de
beruchte M. van Zwanenberg - was het
de burgemeester van Oss, de thans voor
soovele jaren herbenoemde - die het
bestond om bij den Procureur-Generaal
op in vrijheidstelling van dezen ver-
dachte aan te dringen.
Deze daad van den burgemeester van

Oss kwam dus neer up een versoek dezen
beestmensch opnieuw op zijn burgers los
te laten.
Nu eenmaal de schandalen uit dit deel van

Brabant los komen, lijkt het intusschen wel
een lawine van schanddaden, welke bekend
worden: Niet alleen het drama van meer dan
120 vrouwen en meisjes, plus evenzeer mis-
daden, welke reeds jaren her gebeurd zijn en
die men reeds in het vergeetboek had gezet.

WIE WAREN DE BRANDSTICHTERS?
Van meer dan één zijde is ons n.l. de

laatste dagen bericht, dat de thans ge-
arresteerde en zijn trawanten ertoe zeu-
den hebben aangezet om brand te stich-
ten in buerderijen, waarop hooge hypu-
theken liepen. Deze misdaden zouden
eenige jaren terug gepleegd zi,in.
Een meisje, -dat ons i1cbriftelijk up de

hoogte stelde van de vreeselijke tuestan-
den te Oss, schreef daarbij nog, dat haar
moeder nog geregeld brandgeld ontving
voor vader, die thans de straf voor zijn
brandstichting uitzat.
Het zal de taak der Marechaussee zijn ook

deze aanwijzingen nader uit te zoeken. Dat
hier een terrein braak ligt dat voor uitmesting
vatbaar is, staat vast. Men moge in de afge-

Wij verzoeken allen, die reeds materiaal
ter beschikking stelden, of die dit nog
willen doen, hun verklaringen met volle-
dig-:-naam en adres te waarmerken.
Vanzelfsprekend wordt hiervan niets zon-
der uitdrukkelijke tuestemming van de (n)
schrijver(schrijfster) upenbaar gemaakt
en is het juurnalistieke beruepsgeheim
duur ons vulkumen gewaarbergd,

Brabant in brand!. • • Alweer'? " • • Waarom?

?•
NIET ZIJ!

Sedert enkele dagen doet in Oss het
vreeselijke gerust de ronde, dat bij de
sinistere affaire, welke ons geheele volk
met afgrijzen vervult ook twee geestelij-
ken betrokken zijn.
Met den meesten nadruk moeten wij dit
gerucht tegenspreken.
_lIet gerucht kon slechts in de wereld
'komen door het verschrikkelijke feit, dat
2 Joden er niet voor terugdeinsden bij
de volvoering van hun helsch bedrijf ook
het heilige priesterkleed te besmeuren.

loopen jaren misdadigers van bepaald allooi
achter. slot en grendel gesloten hebben, thans
blijkt wel, dat de aanstichters van verschil-
lende dier misdaden jaren vrij rondloopen en
zelfs van de overheid een bijzondere bescher- .
ming genieten.

EEN BEYESTIGING
Nauwelijks hebben we deze regelen besloten

of onze aandacht wordt gevestigd op een
artikel in "Ons Noorden", waarin we onze
publicaties volkomen gestaafd zien.
In dit R.K. dagblad schrijft n.l, mr, H. P.

Marchant:

Een'handlanger J die de klappen kreeg ...

"Ik heb - het zal in 1934 zijn geweest _
twee vergaderingen bijgewoond van de K. J. V.
onder leiding van Mgr. Frencken, die beide een
diepe indruk op mij hebben gemaakt. De eerste
was een massa-vergadering in de groote
markthal van Den Bosch. Ook de Bisschop
was tegenwoordig. Hier voerden een aantal
meisjes, telkens voor een afdeeling, op een-
voudige en aangrijpende wijze het woord.
Schering en inslag waren de klachten over
misbruiken van leidende mannen in inrich-
tingen van Nijverheid. Het was, zeiden zij, zoo
.moeilijk, daartegen iets te doen, omdat de
slachtoffers zwegen uit vrees voor verlies van
het werk. Zelfs ouders, die in dezen tijd de
Inkomsten hunner kinderen niet konden
missen, werden op een zware proef gesteld.
Schrijnend waren de klachten. Deze meis-

jes, de moeders van straks, begrepen, wat deze
pest beteekende.
De tweede vergadering was er een van de

leidsters op Bouvigne. Het waren weer dezelf-
de klachten; het was dezelfde schreeuw om
hulp.
Thans schijnt eindelijk de marechaussee.

de reddende engel van Oss, er in te zijn ge-
slaagd, bewijsmateriaal te verzamelen, door de
monden open te krijgen en het ZWijgen uit
angst te overwinnen.
Men ziet het hier wederom bewezen: wij

hebben veel meer noodig een krachtige, on-
vervaard ingrijpende hand van de uitvoerende
macht, van Justitie en politie, dan nieuwe
wetten en verordeningen.
De verdachte moet bij zijn arrestatie zich

dreigend hebben uitgelaten tegen de mare-
chaussee, dat hun deze daad wel zou opbre-
ken. Hij bleek zich van zijn economische
macht bewust. Zedelijke verwoesting van de
jeugd deed er minder toe".
Inderdaad, de zedelijke verwoesting van de

jeugd, ván ons volk, deed er mlnder toe.
Doch niet alleen bij Van zwanenberg. oOk
bij hen, die gedoogd hebben, dat jarenlang
deze ten hemel scheiende ellende en zedeloos-
heid kon voortduren. Zwaar is de verantwoor-
delijkheid, welke burgerlijke- en kerkelijke
autoriteiten in het Zuiden des lands, die wisten
en niet ingrepen, op zich geladen hebben.
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Nogmaals grijpt de
marechaussee in.

BANKIER VERDACHT VAN
VERDUISTERING.

(Van onzen correspondent).

OSS, 19 Maart. - Na de gerucht-
makende gebeurtenissen van den
laatsten tijd, is Oss hedenmiddag
wederom in beroering gebracht door
een nieuwe, opzienbarende arrestatie.
De Koninklijke Marechaussee is he-
denmiddag overgegaan tot de aan-
houding van den ongeveer 40-jarigen
bankier en makelaar J. G. M. van
den H., verdacht van verduistering
en valschheid in geschrifte. De ban-
kier werd in zijn villa aan de Dr. v.
d. Steenlaan gearresteerd en overge-
bracht naar de marechausseekazerne,
waar hij werd opgesloten.
Onmiddellijk daarna werd overgegaan tot een

huiszoeking in de villa van den bankier, waar
verschillende bescheiden en boeken in beslag
werden genomen. Deze zijn naar de marechaus-
seekazerne overgebracht.
Op het bankierskantoor, dat gevestigd is in

de Molenstraat te Oss. werd eveneens huiszee-
king verricht en ook daar werden boeken en
bescheiden weggehaald om per vrachtauto naar
de marechausseekazerne te worden vervoerd.
Het is te begrijpen, dat het optreden van

de marechaussee op den vrijen Zaterdagmid-
dag veel bekijks trok. V6ór het woonhuis en de
bank groepten honderden personen samen, die

[
het gebeurde bespraken. Men wist echter niet
op welke gronden de arrestatle was verricht
en allerlei gissingen en veronderstellingen wer- .
den geopperd. ,
Wel werd reeds lang gemompeld, dat v, d.

H. in zijn kwaliteit van makelaar-assuradeur
verschillenden kleinen luiden te hooge bedra-
gen zou hebben berekend. Deze manipulaties
zouden reeds jarenlang hebben voortgeduurd,
doch het zou zulke geringe bedragen hebben
betroffen, dat het V00r de politie-autoriteiten
onmogelijk was daartegen op te treden.
Thans echter schijnt het de marechaussee

na jarenlang speuren gelukt te zijn zoodanig
bewijsmateriaal tegen den bankier·makelaar te
verzameIen. dat tot zijn arrestatie kon worden
overgegaan. •
Van de H., die tot voor kort woonachtig was

in het naburige Berghem. was, vóórdat hij zijn
assurantiefirma te Oss oprichtte, klerk op het,
kantoor van notaris mr. Bijvoet te Berghen1..
Langzamerhand ontwikkelde zijn zaak ziéh
zoodanig, dat hij naast zijn assurantiewerk-
zaamheden ook het beroep van bankier ging
uitoefenen. In de hoofdstraat van Oss vestigde
hij een bank, die uiterlijk goed floreerde.

Of ten opzichte van de onder zijn beheer
gestelde gelden verduistering Is gepleegd,
moet nog worden nagegaan, doch wel moet
het vaststaan dat de gelden, die v. d. H. zich
op onregelmatige wijze zou hebb~ toege-
eigend, een groet bedrag zonden beloopen.
Uit den aard der zaak is het nog onmogelijk
een eventueel tekort vast te stellen noch het
beloop daarvan te schatten; dit za] nog wel
eenigen tijd vorderen.
Van d. H. was tevens secretarts-pennlngrneester
van den polder's Lands van Megen. Of hij in
deze ,hoedanigheid fraude heeft gepleegd. is
nog niet komen vast te staan.

GASPRIJSVERLAGING TE GOUDA?
(Van onzen correspondent)

GOUDA. 19 Maart. - B. en W. hebben den'
raad voorgesteld te besluiten tot een verdere
verlaging van den gasprijs voor grootverbrui-
kers en wel voor verbruikers boven 250 M3.
per màand met een halven cent per M3. Blijft
hierdoor bij een verbruik tot 3000 M3. per jaar
de oude prijs gehandhaafd, bij een verbruik
van 4000 M3. bedraagt de verlaging 2.7%. om
bij 40.000 M3. ruim 10% te worden.
Het is, zeggen B. en W., sedert eenigen tijd

gebleken, dat de motieven van meer zindelijk-
heid en gemak voor het verbruiken van gas
ter. opzichte van de ruwe brandstof geen op'
geld meer doen door de perfectionneering van
de toestellen en ovens. gestookt met ruwe
brandstof. Met het oog hierop achten B. en W.
verlaging van den gasprijs noodzakelijk.
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Bankier te Oss door marechaussee
arrest genomen

Vele kleine lieden gedupeerd. __..Het gaat om een bedrag van
vele tienduizenden guldens. - Vijf jaar geleden

nog - een man zonder inkomsten van
beteekenis.

MARECHAUSSEE ALS \
MARSKRAMER

VERMOl\lD
Woonhuis en kantoor na

onderzoek verzegeld.

BOEKEN EN BESCHEIDEN
MET VRACHT AUTO

VERVOERD

De arrestatie op klaarüohten dag in het een-
, brum van Oss verwekte groote consternatie.
De marechaussee verscheen met de motor met
zijspan voor het kantoo r. De toegangen werden
afgezet en men verseharte zich toegang. Tege-
lijkertijd begaf de marechaussee zich naar het
woonhuis van den bankier, staande in het
Villapark, waar eveneens alle uitgangen wer-
den afgezet. De bankier werd daar aange-
troffen en onmiddellijk gearresteerd. Per
motor werd hij naar de marechausseekazerne

Welke bedragen er bij betrokken zijn, vallovergebracht en daar, na een kort verhoor, in
nog niet te schatten, maar zeker is het, dal verzekerde bewaring gesteld. 1
het om vele tienduizenden guldens gaat. Reeds Vervolgens begaven de marechaussees zich
lang stond de bankier onder verdenking, dal met een vrachtauto naar het kantoor, waar
hij zich aan oneerlijke handelingen schuldig alle boeken en verdere bescheiden in beslag
maakte, maar tot nu toe was het nog niet werden genomen en eveneens naar de mare-
mogelijk, voldoende aanwijzingen tegen hem chausseekazerne vervoerd. Urenlang duurde
te verkrijgen om in te grijpen. hier het onderzoek voort en na afloop daar-

Ten tijde van de "groote schoonmaak" irlvan werd het gebouw verzegeld.
Oss werd hardnekkig beweerd, dat de thans Ook in het woonhuis van den arrestant werd
gearresteerde in verbinding stond met het be- een langdurige huiszoeking verricht, waarna
ruchte milieu en met name het met misdrijf ook dit gebouw verzegeld werd.
verkregen geld wisselde. Ook deze beweringen Reeds thans is komen vast te staan, dat de
konden echter niet door feiten bewezen wor- man zich aan een reeks van misdrijven heeft
den, maar bij het onderzoek dat thans gaande schuldig gemaakt, zooals verduistering, valach-
is, kwam ook deze aangelegenheid in behan- 'heid in ge.schrifte. oplichtLng, enz. Zoo is~
deling.
De directe aanleiding tot de arrestatie wal

dit echter niet. Gedurende vele maanden haf
de marechaussee onvermoeid gezocht naar be
zwarend bewijsmateriaal.

(Van onzen bijzonderen correspondent.)

Oss, 19 Maart.

Zaterdagmiddag is Oss weer eens in
opschudding gebracht door de onthul-
ling van een nieuw schandaal, dat zeer
groote afmetingen heeft aangenomen.
De Koninklijke Marechaussee is nl.
overgegaan tot de arrestatie van een
ruim 40-jarigen bankier en makelaar,

\

( die zijn kantoor gevestigd heeft in de
Molenstraat 12 in het centrum van de
stad. Deze man heeft zich schuldig ge-
maakt aan zwendelpraktijken, waar-
door tallooze mensch en, voor het mee-

£). rendeel kleine lieden, gedupeerd zijn.

Diklwijl:s begaven zij zich als mars-
kramer vermomd op pad, trokken van
boerderij tot boerderij en van dorp tot
dorp en wisten dan het gesprek op den
bankier te brengen. Zoo zijn zij er in ge-
slaagd eindelijk een bres te schieten in
de spreekwoordelijke zwijgzaamheid
van de bevolking van Oss en wijden
omgeving.

En ïangaaam maar zeker werd eenig inzicht
verkregen in de praktijken van den man, wieris
geheele doen en laten één groote zwendel was.
Men moest echter met groote behoedzaamheid
te werk gaan, want de bankier was buitenge-
woon geslepen en slaagde er steeds weer in
'zijn zaken te bemantelen. De steen kwam ech-
ter aan het rollen toen bleek, dat de bankier
uit de nalatenschap van wijlen pastoor Van
der Kamp te Haren, gemeente Megen, die
eenige weken geleden was overleden en waar-
over hij als executeur-testamentair het bewind
voerde, voor een belangrijk bedrag aan goede-
ren had verduisterd. Daaromtrent had de ma-
rechaussee een en ander vernomen maar toen
men hem op grond daarvan wilde arresteeren.
slaagde hij er in den dans nog even te ontsprin-
gen doordat h~i de goederen op het laatste
oogenbük weer in den boedel kon terugbren-
gen. Het was evenwel slechts uitstel van
executie want de marechaussee zette het on-
derzoek met groote voortvarendheid voort en
Zaterdagmiddag waren zooveel beawarende
feiten bewezen geworden, dat tot de arrestatle
kon worden overgegaan, nadat daartoe door
de juatitie te Den Bosch opdracht was gege-
ven.

Toegangen afgezet.

gebleken, dat hij een belangrijke portefeuille
van brandverzekeringen onder zijn berusting
had en tot vrij hooge bedragen de menschen
wist te bewegen hem de polis te doen bewaren:
doch aan de mij, gaf hij belangrijk lagere
sommen op. Het verschil in premie stak hij
in zijn zak.
Verder heeft hij een uitgebreide zwendel

met hypotheken bedreven en hierdoor talloos
vele kleine boeren in de hoogste mate ge-
dupeerd. De afwikkeling van de zaken Heten

I de mensenen aan den bankier zonder daar-
omtrent ooit verantwoording te vrag-en Jaren-
lang heeft h~i deze menschen bedrogen, ter-
wijl thans. nu de catastrophe is gekomen, valt
te voorzien, dat velen in groote rnoeünkneden
zullen geraken. Onderzocht wordt thans of
de gelden, die h\i voor anderen in bewaring
had, aanwezig- z\in. H\i verhuurde nl. safe-
loketten en verrichtte bankzaken, die zeer
omvangrijk waren. Het onderzoek van de
boeken, dat door accountants geschiedt, zal
daaromtrent opheldering moeten .brengen.
Tot zelfs in Limburg had h~i zakelijke relaties'
zoodat het onderzoek geruimen t\id zal vorde-
ren. Onbegr ijpeljjk is het dat de man zijn
praktijken zoolang heeft kunnen voortzetten.
HU is afkomstig uit Berghem. b\j Oss, waar
hU geboren werd als zoon van zeer eenvoudige
ouders.

Man in bonis. ..•.

Men heeft er nooit hoogte' of breedte kun-
nen verkrijgen van de wijze waarop hij in zijn
onderhoud voorzag en men duidde hem ge-
woonlijk aan als een scharrelaar. Toen hij zich
ongeveer vijf jaren geleden in Oss vestigde
was hij, wat men noemt, "een gesjochte jon-
gen" en bet beeft dan ook algeheele verbazing
gewekt, dat hij al spoedig de allures aannam
van een man in bonis te zijn.

In de Molenstraat, de hoofdstraat van Oss,
vestigde hij zijn kantoor, waar acht man per-
soneel werkzaam was. Hij reed in een kost-
bare auto en' eenige maanden geleden kocht
hij in het Villapark, de voornaamste wijk van
Oss: een groote villa, die hij zeer luxueus liet
inrichten. Dit alles gaf te denken in jaren, dat
de crisis in Oss zcoveel slachtoffers maakte.

Maar, zooals gezegd, het was niet mogelijk
voldoende aanwijzingen tegen hem te krijgen.

Intusschen heeft de arrestatie niemand in
Oss verwonderd, want meer ontwikkelde men-
schen noemden zijn zaak een "kwaad kan-
toor". Hij was zeer rap in het praten en als
penningmeester van een waterschap kwam
hij met vele boeren in aanraking en had dur
wel gelegenheid daaronder zijn slachtoffers te
kiezen. Het onderzoek strekt zich intusschen
ook uit over de kas van het waterschap want
het vermoeden bestaat dat hij het eene gat
met het andere gestopt heeft. Of er nog andere
personen bij deze zeer ernstige zwendelaffaire
betrokken zijn, is tot nu toe nog niet bekend.
Maar het moet lang niet onmogelijk geacht
worden, dat nog meer arrestaties zullen
volgen.
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GOED V ST?
HET IS WAAR .... WAAR

is 't, dat de burgemeester van Oss met de schandalen bekend was.

WAAR
is, dat ,Max Hess, verslaggever-correspondent van "Telegraaf",
"Maandagmorgen", "Tijd" en de S. D. A. P.-bladen "Het Volk" eo
"het Volkshlad" (de Roode Pers) den mond werd gesnoerd door Zwa-
nenberg.

WAAR
is 't, dat Louis Schaepman, broer van 't oud kamerlid, employé
is bij Zwanenberg, en dat hij, correspondent van "de Maasbode" niet
durft schrijven en dit blad {de Maasbode, het grootste katholieke blad).
dat zoo prat gaat op 't bevorderen der goede zeden, trouwens toch niets
durft drukken. . . want Zwanenberg plaatst daar immers advertenties.
Is dat niet een zeer verheffende moraal?

WAAR
is 't, dat de geestelijke adviseur der R. K. journaliistenvereeniging
WEL durft zeggen, dat in 'het 95% katholieke Oss een jood werkt als ver-
slaggever-correspondent van het "pastoo1"Slblad".

WAAR
is, dat een pastoor meermalen gezegd moet hebben, "dat bij
Zwanenberg, die hi] zóó goed kende. er geen sprake van was, dat er
iets zou gebeuren, dat niet door den beugel kon", als antwoord op de
vragen van moeders, die inlormeerden of haar dochters naar "Organon"
konden gaan, zonder zedelijke gevar~n. Deze man is. " bisschoppelijk
inspecteur van het Katholieke onderwijs,

Burgemeester Ploegmakers, de roemruchte burgervader van Oss, wist
niets, althans. " zoo goed als niets !
Nu eindelijk "de Pet1S" hier en daar van leer trekt en de aandacht ves-
tigt op een zedenschandaal zoo groot en zoo intens-gemeen en liederlijk,
nu 't eindelijk bij het Nederlandsche volk begint door te dringen, dat
tientallen van meisjes, bijna nog kinderen, stelselmatig op een geraffi-
neerde wijze door een geilen, vuilen, gedegeneerden fielt zijn bedorven
naar lichaam en ziel en men, zich afvraagt, of de burgemeester, DIE NOG
WEL EEN OSSENAAR IS en daar bijna 60 jaren onatgebrokera heeft door-
gebracht, niet tijdig had kunnen ingrijpen, begint de burgemeester-Koe-
kenbakker te spreken en zegt: "dat er geen aanklacht is ingediend en hij
zich niet bewust was, dat 't zoo erg was. Overigens, als bij de gemeen-
te-politie een aanklacht zou zijn ingediend, dan zou er ook zijn inge-
grepen; nu is er een klacht ingediend bij de Koninklijke marechaussée's;
deze hebben hun plicht gedaan." Voilà tout!
Dit is een pertinente leugen! En liegen is noclli edel, noch achtbaar! !
Dank zij een lang, moeilijk, moeizaam, diepgaand en minutieus onder-
zoek, zijn de maréchaus'sées er in gelukt, om een individu onschadelijk
te maken, dat tall ooze zielemoorden op zijn geweten heeft en het is te
hopen en te verwachten tevens, dat er nog meer "vriendjes van den
burgemeester" naar den Bosch gaan om in de gevangenis te worden in-
gesloten en dat de regeering hem wandelen stuurt, nog eer zijn 6 jarige
periode als burgemeester teneinde is.
Of het waar was?
Weg met de handlangers van M. Zwanenberg !

sc an aal om organon
De vorige generatie van Zwanenberg waren vee.,
koopers, die Oss en de boeren in de omstreken
ontlastten van hunne fo~productell. Bij toeval
ontdekten de heeren (blijkens een boekje dat
hun nagestacht als propaganda uitgaf) dat het
slachtoffer van een noodslachting tamelijk
versch in Londen aankwam. Dat was het begin
van de Exportslachterij van Zwanenberg.
De tegenwoordige generatie, bestaande uit de
broers Sal en Mau, en hun neef Jes, wetden
groote zakenlieden: ze werden heele groote ex-
portslachters, maar de binnenlandsche markt
Wel" 9 aaft .naievere proda enten als
Hunnik, Linthorst, Stegeman en dergelijke.
Inmiddels ontdekte de hoogleeraar Laqueur van
de Gemeente Universttelt te Amsterdam,
(VOORSTAD VAN JERUZALEM) een Oosten-
rijksehe jood, tezamen met een bezuinigings-
inspecteur der gemeente Amsterdam, (voorstad
van jeruzalem}, welke mogelijkheden geboden
werden door de verwerking van de dierlijke or-
ganen: schildklier, paucseas, testes, ovaria en
dergelijke,
Dat was de oorsprong van, de N. V. Organon.
Toen de crisis intrad, en de export van vleesch
bedreigd werd, trad als redder in den nood op
de varkenscentrale, druk beadviseerd door Sally
Zwanenberg. Zwanenberg's slachterijen moch-
ten alle exportvarkens slachten, waarschijnlijk
omdat zij voor hun bemoeiïngen méér belooning

I vroegen dan de naïevere firma's als Hunnink,

Welling, Linthorst en dergelijke.
Organon proîiteerde ervan.
Organon wist in Nederland vrijwel- een mono-
poliepositie te verwerven, In strijd met de goede
gebruiken onder Nederlandsche medici werd
druk reclame gemaakt met de adviseursschappen
van Ernst Laqueur, Hoogleeraar te Amsterdam,
(tevens tid van den raad van beheer der N. V.
Organon) en Prof. Dr. L. Wolff, Hoogleeraar
te Utrecht.
Het bestuur der N. V. omvatte de volgende hee-
ren: Salomon Zwanenberg, Maurits Zwanen-
berg, Ernst Laqueur, E. Tausk (qeze is heusch
Nederlander, maar nog niet lang), Jacob Fre,
derik van Oss,
De tweede der genoemden resideert in het huis
van Bewaring te den Bosch, INDIEN ALTHANS
DE SCHANDELIJKE GERUCHTEN ONJUIST
ZIJN, ALS ZOU HIJ TEGEN BORGSTELLING
ZIJN VRIJGELATEN.
De edele figuur van Maurits, alias Mau, heeft
zeer veel "weldadigheid" bewezen aan de in-
woners van Oss, hij pleegt zeer weldadig te
zijn, en onder andere een Nijmeegsche manege
te ooivolken door zijn dikdoenerige gastvrijheid.
Overigens hebben de Zwanenbergen zich eeni-
ge jaren onderscheiden door het aanbieden van
Kerstgeschenken aan personen, die deze per sé
zouden hebben moeten weigeren.
Als verzachtende omstandigheid noemt het dag-
blad "de Tijd" het werken in een atmosfeer van

Biologische infs.tituten en Laboratoria, Ik ken
zeer vele biologen, chemici en pharmacologen,
die zulk een atmosfeer bewonen, maar die toch
doodgewoon fatsoenlijke lieden zijn.
Wanneer "de Tijd"-eerlijk was, zou als ver-
zachtende omstandigheid voor Mau worden ge-
noemd zijn ras, dat heel de geschiedenis door, in
tijden van welvaart, overspel en afgoderij pleeg-
de, en daarnaast, dat het voor een nabije Oos-
terling zeer moeilijk is, producten te fabricee-
ren, die de libido en de potentie opwekken, zon-
der er af en toe aan te likken.

VAN A.

Burgemeester PLOEGMAKERS werd deze
week opnieuw voor den tijd van zes jaar
tot burgemeester van Oss benoemd. De
regeering-Iegt dus ook weer in dit geval
alle waarschuwingen en beschuldiging "'11

naast zich neer en handhaaft het "g e -
zag", ook waar dit "gezag" zich zelf tot
een aanfluiting heeft gmaakt, De Ossena-
ren, die van goeden wil zijn, weten dus,
wie in de komende jaren de zeden, bet volk,
de gezondheid van de voïksgemeenscnap
in Oss "beschennen" zal.
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Bankier te Oss door
arrest•In

marechaussee
genomen

Vele kleine lieden gedupeerd. __._Het gaat om een bedrag van
vele tienduizenden guldens. - Vijf jaar geleden

nog een man zonder inkomsten van
beteekenis.

MARECHAUSSEE ALS
MARSKRAMER

VERMOl\tD
Woonhuis en kantoor na

onderzoek verzegeld.

BOEKEN EN BESCHEJDEN
MET VRACHTAUTO

VERVOERD
(Van onzen bijzonderen correspondent.)

Oss, 19 Maart.

Zaterdagmiddag is Oss weer eens in
opschudding gebracht door de onthul-
ling van een nieuw schandaal, dat zeer
groot" afmetingen heeft aangenomen.
De Koninklijke Marechaussee is nl.
overgegaan tot de arrestatie van een
ruim 40-jarigen bankier en makelaar,

\

! die zijn kantoor gevestigd heeft in de /
Molenstraat 12 in het centrum van de
stad. Deze man heeft zich schuldig ge-
maakt aan zwendelpraktijken, waar-
door tallooze mensch en, voor het mee-

P rendeel kleine lieden, gedupeerd zijn.

Welke bedragen er bij betrokken zijn, vall

I
nog niet te schatten, maar zeker is het, dal
het om vele tienduizenden guldens gaat. Reed!
lang stond de bankier onder verdenking, dal

I hij zich aan oneerlijke handelingen schuldig
I maakte, maar tot nu toe was het nog niet
mogelijk, voldoende aanwijzingen tegen hem
te verkrijgen om in te grijpen. j

Ten tijde van de "groote schoonmaak" ir
Oss werd hardnekkig beweerd, dat de thans
gearresteerde in verbinding stond met het be-
ruchte milieu en met name het met misdrij
verkregen geld wisselde. Ook deze beweringen
konden echter niet door feiten bewezen wor-
den, maar bij het onderzoek dat thans gaande
is, kwam ook deze aangelegenheid in behan-
deling.

De directe aanleiding tot de arrestatie wal
dit echter niet. Gedurende vele maanden hac
de marechaussee onvermoeid gezocht naar be
zwarend bewijsmateriaal.

Diklwijls begaven zij zich aIs mars-
kramer vçl1IDomdop pad, trokken van
boerderij tot boerderij en van dorp tot
dorp en wisten dan het gesprek op den
bankier te brengen. Zoo zijn zij er in ge-
slaagd eindelijk een bres te schieten in
de spreekwoordelijke zwijgzaamheid
van de bevolking van Oss en wijden
omgeving.

•

En langeaam maar zeker werd eenig inzicht
verkregen in de praktijken van den man, wieris
geheele doen en laten één groote zwendel was.
Men moest echter met groote behoedzaamheid
te werk gaan, want de bankier was buitenge-
woon geslepen en slaagde er steeds weer in
·zijn zaken te bemantelen. De steen kwam ech-
ter aan het rollen toen bleek, dat de bankier
udt de nalatenschap van wijlen pastoor Van
der Kamp te Haren, gemeente Megen, die
eenige weken geleden was overleden en waar-
over hij als executeur-testamentair het bewind
voerde, voor een belangrijk bedrag aan goede-
ren had verduisterd. Daaromtrent had de ma-
rechaussee een en ander vernomen maar toen
men hem op grond daarvan wilde arresteeren,
slaagde hij er in den dans nog even te ontsprin-
gen doordat hti de goederen op het laatste
oogenblfk weer in den boedel kon terugbren-
gen. Het was evenwel slechts uitstel van
executie want de marechaussee zette het on-
derzoek met groote voortvarendheid voort en
Zaterdagmiddag waren zooveel bezwarende
feiten bewezen geworden, dat tot de arrestatle
'kon worden overgegaan, nadat daartoe door
de justttie te Den Bosch opdracht was gege- ,
ven.

Toegangen afgezet.

De arrestatie op klaarlichten dag in het een-
, trum van Oss verwekte groote consternatie.
De marechaussee verscheen met de motor met
zijspan voor ihet kantoor, De toegangen werden
afgezet en men verschafte zich toegang. Tege-
lijkertijd begaf de marechaussee zich naar het
woonhuis van den bankier, staande in het
Villapark, waar eveneens alle uitgangen wer-
den afgezet. De bankier werd daar aange-
troffen en onmiddellijk gearresteerd. Per
motor werd hij naar de marechausseekazerne
overgebracht en daar, na een kort verhoor, in \
verzekerde bewaring gesteld.

Vervolgens begaven de marechaussees zich
met een vrachtauto naar het kantoor, waar
alle boeken en verdere bescheiden in beslag
werden genomen en eveneens naar de mare-
chausseekazerne 'vervoerd. Urenlang duurde
hier het onderzoek voort en na afloop daar-
van werd het gebouw verzegeld.

Ook in het woonhuis van den arrestant werd
een langdurige huiszoeking verricht, waarna
ook dit gebouw verzegeld werd.

Reeds thans is komen vast te staan, dat de
man zich aan een reeks van misdrijven heeft
schuldig gemaakt, zooals verduistering, valsch-
hei<l in geschrifte. oplichti.ng-, enz, Z<lo ls o,a.

gebleken, dat hIj een belangrijke portefeuille
van brandverzekeringen onder zijn berusting
had en tot vrij hooge bedragen de menschen
wist te bewegen hem de polis te doen bewaren:
doch aan de mü. gaf hij belangrijk lagere
sommen op. Het versohil in premie stak hij
in zijn zak.
Verder heeft hij een uitgebreide zwendel

met hypotheken bedreven en hierdoor talloos
vele kleine boeren in de hoogste mate ge-
dupeerd. De afwikkeling van de zaken lieten
de menschen aan den bankier zonder daar-
omtrent ooit verantwoording te vragen Jaren-
lang heeft hti deze menschen bedrogen, ter-
wijl thans, nu de catastrophe is gekomen, valt
te voorzien, dat velen in groote moeütikheden
zullen geraken. Onderzocht wordt thans of
de gelden, die h~i voor anderen in bewaring
had, aanwezig ztjn. Hij verhuurde nl. safe-
loketten en verrichtte bankzaken, die zeer
ornvangrhk waren. Het onderzoek van de
boeken, dat door accountants geschiedt. zal
daaromtrent opheldering moeten· brengen.
Tot zelfs in Limburg had h~i zakelijke relaties
zoodat het onderzoek geruimen t\id zal vorde-
ren. Onbegr ijpelijk Is het dat de man zijn

I prakt.ijken zoolang heeft kunnen voortzetten.
HU is afkomstig uit Berghem. b~i Oss, waar
hij geboren werd als zoon van zeer eenvoudige
ouders.

Man in bonis .....

Men heeft er noçlt hoogte of breedte kun- \
nen verkrijgen van de wijze waarop hij in zijn '
onderhoud voorzag en men duidde hem ge-
woonlijk aan als een scharrelaar. Toen hij zich
ongeveer vijf jaren geleden in Oss vestigde
was hij, wat men noemt, "een gesjochte jon-
gen" en het heeft dan ook algeheele verbazing
gewekt, dat hij al spoedig de allures aannam
van een man in bonis te zijn.

In de Molenstraat, de hoofdstraat van Oss,
vestigde hij zijn kantoor, waar acht man per-
soneel werkzaam was. Hij reed in een kost-
bare auto en eenige maanden geleden kocht
hij in het Villapark, de voornaamste wijk van
Oss, een groote villa, die hij zeer luxueus liet
inrichten. Dit alles gaf te denken in jaren, dat
de crisis in Oss zooveel slachtoffers maakte.

Maar, zooals gezegd, het was niet mogelijk
voldoende aanwijzingen tegen hem te krijgen.
Intusschen heeft de arrestatle niemand in

Oss verwonderd, want meer ontwikkelde men-
schen noemden zijn zaak een "kwaad kan-
toor". Hij was zeer rap in het praten en als
penningmeester van een waterschap kwam
hij met vele boeren in aanraking en had dm:
wel gelegenheid daaronder zijn ~lacJ:ltoffers te
kiezen. Het onderzoek strekt ZIch mtusschen
ook uit over de kas van het waterschap want
het vermoeden bestaat dat hij het eene gat
met het andere gestopt heeft. Of er nog and~re
personen bij deze zeer ernstige zwe.ndelaf:alre
betrokken zijn, is tot nu toe nog D_l.etbekend.
Maar het moet lang niet onmogelijk geacht
worden, dat nog meer arrestaties zullen
volgen.
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De ondergang van een staats- en een
maatschappelijke orde kondigt zich aan op
velerlei wijzen.
Het komt er op aan de dingen te zien in

hun juiste verband. Er zijn vele fouten en
gebreken die voorkomen en die steeds zul-
len blijven bestaan, omdat zij het gevolg
zijn van niet te veranderen verhoudingen
van het leven zelf, al zullen deze dingen
zich steeds op andere wijze openbaren. -
In een tijd van algeheel verval en van

afgang van een veranderde periode zullen
echter de ongerechtigheden toenemen in
kracht, omdat de weerstand ertegen ont-
breekt.
Hierop te wijzen is hl zulke tijden een

ondankbare, maar daarom niet mlnder noo-
dige taak.
De zin en de "bedoeling ontgaan dikwijls

aan velen.
Zoo verwekte het door ons geplaatste ar-

tikel over de gruwel-toestanden in Oss in-
dertijd eenige beroering. Men begreep niet.
waarom het noodig was dergelijke dingen
te zeggen.
.Dezulken weten echter niet van de brie-

ven, die wij ontvingen van enkele slacht-
offers van dat misdadig bedrijf.
Laten wij nu ronduit zeggen:
"Niet één tiende gedeelte van de gruw.el

en ellende, die daar plaats heeft, is door
ons gepubliceerd."

Het is daar geen op zich zelf staand ge-
val van zedenbederf. Daar wordt een stad
geestelijk en lichamelijk vermoord op een
wijze 'als slechts voor kwam in de steden
der oudheid even voor dat zij van den aard-
bodem werden weggevaagd.

Er is veel onrecht in onzen hu1e.igen staat.
dat naar buiten treedt en roept om wraak.
Daar zijn de honderdduizenden vaders

van gezinnen, wlen hun arbei1 en brood is
.entnomen.
Daar zijn de zonen en dochters van ons

volk, voor wie het leven de poorten sluit en
die in wanhoop roepen "Waarom zijn wij
dan geboren?"
Daar zijn de vrouwen, die in vertwijfe-

ling den nacht doorbrengen, omdat ze vree-
ze1:t de zorgen van d..n dag. cUe komt.

Daar zijn onze boeren en middenstan-
ders, wien hun standsrecht en standseer is
ontnomen, omdat het onrecht hun levens-
weg bepaalt ..
Deze dingen zien wij reeds jaar en dag

om ons heen. Ze maken ons moe, maar wij
wennen er aan en wij dreigen er in te be-
rusten.
Veel erger dan dat al, is echter het leed

en het lijden, dat niet uitgesp'roken wordt:
De duizenden jonge vrouwen, die in haar

wanhoop werden geofferd aan de meest sa-
tanische machten, die als hyena's een volk
. in nood bèsprtngen,

Deze gruwel wroet in vele. kringen van
ons volk voort en er is geen helper in dezen
nood.

Cl
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Wie iets ook maar weet var. het men-
schenwee- in Oss en wie daarbij bedenkt,
dat de burgemeester, die al deze dingen
heeft geweten en in ieder geval heeft moe-
ten en kunnen weten. nu weer is herbe-
noemd, die huivert bij de gedachte, wat
eens geschieden zal als het lijdende volk in
zijn wanhoop schreeuwen zal om uiteinde-
lijk recht,

Het is de taak van Het Nationale Dag-
blad ons volk naar waarheid voor te lich-
ten over de dingen van den dag. Maar
boven al is het onze heilige roeping ons
volk te wijzen op de satanische machten,
die bezig zijn ons volk tot in merg en been
van Zijn kracht te berooven.

Al verheugen. wij ons over het eene volk
na het andere, dat zijn eigen recht en her-
geboorte beleeft, toch mogen wij no"it ver-
geten, dat onze taak 1s ons eigen volk voor
te gaan en te roepen. .
Wie schendt" het beste, wat er nog leeft

aan zedelijkheids- en rechtsbesef in de ziel
van ons volk, die zal in ons zijn doods-
vijand vinden, die hem wederstaat.

Marechaussee verhoort
E

ONREINE JODEN SPOnEN MET
HET PRIESTERKLEED

"Dit is alles veel erge'r dan
brandstichtingen en roofzaken

zeggen de burgers van

moorden,

120 vrouwen en • •meisjes

alle
"van vroeger ,

Oss

BURGEMEESTER HERBENOEMD

Vrouwen, die men meeilijk aan het praten
krijgt .•.•••

moeilijk elders werk. Wij hebben met ver-
schillende inwoners gesproken en ons zijn
voorbeelden genoemd van jongens, die elders
werk haddon gekregen, doch ontslagen werden
toen men hoorde dat zij uit het beruchte Oss
kwamen. Ontslagen, omdat men hen over één
kam scheerde met de kleine bende, welke
zoolang Brabant onveilig heeft gemaakt en
die thans voor vele jaren onschadelijk is ge-
maakt.
Men moet deze treurige verhoudingen eerst

weten cm goed doordrongen te worden van
hetgeen zich de laatste jaren in Oss heeft
afgespeeld, om te kunnen begrijpen uit welke
wanverhoudingen zich schandalen en mts-
daden hebben ontwikkeld, welke alle beschrlj-
Ving tarten.

NAAR DE "ORGANON"

Den jongens en meisjes van Oss bleef
weinig anders over dan in eigen stadje werk
te zoeken en met vreugde werd dan ook des-
tijds de kans aanvaard, toen de organon"-
fabrieken zich steeds sneller uitb~eidden en
personeel vroegen.
De loonen bij de "Organon"-fabrieken

waren - dit moet gezegd worden - vrij be-
hoorlijk en het was dan ook alleszins ver-
klaarbaar, dat de burgers van, Oss - en in het
bijzonder zij, die bij de "Organon" werkzaam
waren, - over den directeur M. V. Zwanen-
berg goed te spreken waren .

HeJaas is achteraf gebleken, dat voor
de vele vrouwen, meisjes en zelfs de jon-
gens, die eenmaal de poerten der ,.Or-
ganon" betreden hadden, maar al te
go~d Dante's uitspraak van toepassing
was: ,..Gij, die hier binnentreedt, laat
varen alle hope", want - naar achteraf
is komen vast te staan - verlangde de
betrokken directeur niet alleen de ar-
beidsprestatie, doch stelde hij ook den
eiseh tot volledige overgave van lichaam
en ziel, welke bij honderden tot in den
grond verdorven werden.

De betrokkenen bij dit groote schandaal
houden vanzelfsprekend den mond over deze
schanddaden, doch wat men desondanks ver-
neemt, is zóó vreeselijk, dat de diepst geval-
lene nog van afgrijzen vervuld wordt bij het
vernemen van de gruwelen, welke bij de
"Organon" hebben plaats gehad.

EERLOOS .... OF HONGEREN

De eerste gedachte, welke men bij het ver-
nemen der schanddaden krijgt, is hoe de meer
dan 120 vrouwen en meisjes, die hierbij be-
trokken zijn, niet onmiddellijk de fabriek uit-
geloopen zijn toen df} thans gearresteerde
Zwanenberg met zijn oneerbare voorstellen
kwam, doch men moet bedenken, dat zij hier
voor de keuze stonden om eerloos gemaakt te
worden. . .. of te hongeren.
Het jo als buitenstaander zoo eenvoudig om

de keuze te bepalen, doch de sociale toestan-
den in Oost-Brabant zijn meer dan slecht en

Wie. • (loek g.e.~ houdt,
ve~ ltd. ~

Toen eenige iaren qeleden Nederland opCJes~hrikt
werd dOor- een1lJelhOOrdlaken. 1wandstiefatingen en
diefstallen. waren tallooze dagbladen er met de groot-
ste snelheid bii om pagina's te wiiden aan dit ..misdadi.
gersnest" • hetwelk - wilde men de felle artikelen -ge-
looven - met den grond geliik diende te worden ge-
maakt. om Nederland voor deze 8rabantsche bende te
behoeden.

Thans is Oss opnieuwopgeschrikt, doch thans met schandalen en misdaden!
welke - zooals de burgerij zelf verklaart - erger zijn dan al hetgeen vroeger is
geschied.

Dezelfde pers, welke over Oss pagina's heeft geschreven, beperkt zich thans
echter tot eenige regels. Waarom zulks gebeurt, vermag men slechts te raden.
Moge deze houding verwonder~ng gewekt hebben, nog grooter is de verwonde_

ring, dat de burgemeester van Oss - de heer J. F. Ploegmakers - onder Wiens
burgemeesterschap deze schanlIdaden konden plaats hebben - juist dezer dagen
opnieuw in zijn ambt is benoemd.

en en ander is voor ons aantetdfn-g In e serie arti-
kelen onthullingen o\fer Oss te doen. opdat het Neder-
landsche volk wete. wie Oss tot een poel van wezenliil(
verderf maakten en door hun optreden lichaam en ziel
van. talloozen vergiftiqd hebben. Wii doen dit niet uit
sensatie-zucht. noch uit afkeer tegen bepaalde bevol-
kingsgroepen. doch uitsluitend om onze volksgenooten
met ernst te waarschuwen tegen de gevaren, welke
lichaam en ziel bedreigen als bepaalde ..machtigen der
aarde" zonder eenige controle ons volk kunnen -over.
heerschen. .

OSS, Donderdag,

Het is voor de tweede maal .binnen
zeer korten tijd, dat we weer in Oss zijn.
het Brabantsche tndustrte-stadie, dat
- in vele gevallen ten onrechte - zulk
een slechte reputatie ill den lande heeft
verworven.

Oss .... Menigeen denkt reeds aan lu-
gubere menschentypen, aansluipende
inbrekers, aan verscholen plegers van'-
overvallen of moorden, doch hij, die Oss
bezoekt, weet wel anders. De Ossenaren
zijn over het land berucht geworden
door d'e kolommen en nog eens kolom-
men, welke aan de vroegere misdaden
van een klelne bende zijn gewijd, doch
in feite is de burgerij in het algemeen
zeker even rustig als overal elders in het
land. Gemoedelijk als de Brabander in
het algemeen Is, staat ook de Inworier
van Oss zeer tegemoetkomend tegenover
de vreemdelingen en het kan slechts
diep betreurd worden. dat door een on-
juiste voorlichting over de burgerij van
Oss velen dier burgers gedupeerd zijn
en nog worden.

bij ontslagname zouden de betrokkenen im-
mers niet in de steunregeling worden opge-
nomen.

JONGENS EN MEISJES VAN. OSS ALS
UITGESTOOTENEN

Niet alleen gedupeerd, doch in vele geval-
Ier. zelfs volkomen uitgestooten, want jongens
en meisjes. die uit Oss komen, krijgen-helaas- Bet ongeluk stond aan hun wieg ••••••.

Hier treft ook de overheid blaam,
want reeds meer dan vier jaren vreet
dit kwaad door en reeds evenlar:g gingen

. de geruchten over de misstanden. welke
hier hebben geheerscht. Als hoofd van
de politie had de thans opnieuw be-
noemde burgemeester krachtig moeten
ingrijpen, ingrijpen op een wijze zooals
thans de Marechaussee heeft gedaan,
die - zonder onderscheiû des persoons-
den machtigen Zwanenberg arresteerde
en dezen, na een uitvoerig verhoor, naar
Den Bosch liet overbrengen, teneinde
niet het gevaar te loopen, dat hij nog
meer kwaad aan de volksgezondhetd -
en wat nog heel wat belangrijker is -
aan de volksziel zou aanbrengen.

ltlET BET PRIESTERKLEED WERD DE SPOT
GEDREVEN

Ons zijn verschillende mededeelingen ge-
daan over al hetgeen zich in de directie-
kamer van den verdachte Zwanenberg en ook
wel elders heeft afgespeeld.
Een dier mededeelingen was van dusdaalgen

bezwarenden aard en ,af zulke beestachtige
bijzonderheden aan, dat wij het, tot onzen
plicht hebben gerekend dit bewijsstuk iu
handen van de Koninklijke Marechaussee te
geven. Handelingen werden hierin genoemd,
welke men nauwelijks als bestaanbaar zou be-
schouwen en die ieder lezer tot heilige ver-
ontwaardiging mooten prikkelen. Uit (IDS
verder onderzoek is echter gebleken, dat zelfs
deze schanddaden nog niet de ergste waren en
dat zelfs nog onbescL.rijfelijker wantooneelen
zich hebben afgespeeld:

Velen leven in fLngst en zorg ......

Zoo woende een Jood - in
een priesterkleed gehuld -
deze schandeliike en niet nader
te omschriiven vreeseliike toe-
standen bi;. terwiil met het Hei-
lig Kruis gespot werd.

Niet alleen de eer en de rein.
heidi doch zelfs het geloof was
dus niet veilig bii dezen beest·
mensch.

Van deze sclUlndtooneelen
werden foto's gemaakt. welke
verzameld werden. met verdere
gegevens omtrent de duivelsche
neigingen. welke deze zielen.
moordenaar had.

(Vervolg op bladz. 3.)
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Het mes sneed aan twee
kanten.

RELATIES MET HET MILIEU?
(Van onzen correspondent)

OSS, 21 Maart. - De arrestatie van den
bankier en assuradeur v, d. H, te Oss, heeft
veel opschudding verwekt. Het blijkt, dat
een nog veel grooter aantallieden dan men
aanvankelijk had gemeend, het slachtoffer
van's mans zwendelpraktijken is geworden.
De bank is door de marechaussee verzegeld;
de geheeJe boekhouding van het bankbedrijf
en zelfs de inhoud van de brandkast is naar
de marechaussee-kazerne verhuisd.

Accountants zullen weken werk hebben OlD

e· dit belangrijke bewijsmateriaal dool' te worste-g
len en dan zal eerst met zekerheid kunnen
worden vastgesteld voor hoeveel duizenden en
duizenden guldens de menschon door v. d. H.
zijn benadeeld.

Zijn welbespraaktheid en volledige kennis
van den financieelen toestand, waarin zijn
cliënten verkeerden, stelden den bankier in
staat zijn zwendelpraktijken jarenlang uit te
oefenen, zonder dat de politie. hoewel gaarne
tot ingrijpen geneigd. iets tegen hem kon uit-
richten. Den laatsten tijd doken meermalen ge-
ruchten op, dat de politie eindelijk vat op v. d.
H. zou krijgen. Maar hij verstond meesterhjk
de kunst den dans te ontspringen.
Door zijn vroegere connecties met het nota-

riskantoor te Berghem. dat vele transacties in
Oss en omstreken' behandelt, was v. d. H. vol-
komen op de hoogte met den financieelen toe-

s) , stand van een groot aantal inwoners. Hij zou
hiervan handig partij hebben weten te trek-
ken: verkeerde men in geldverlegenheid dan
kwam de' bankier als de reddende engel op-
dagen, beloofde gouden bergen en daarbij ook
het eewenschte kapital. Wanneer eenter de dag
naderde, dat het gelü nood\g 'Was. ve"sch<>en de
assuradeur en preste zijn slachtoffer tot het
nemen van een levensverzekering tot een veel
grooter bedrag dan de te Jeenen som. Hetzelfde
zou geschied zijn bij het verstrekken van hypo-
theken. Het slachtoffer, dat op dit tijdstip
danig in het nauw zat, was dan een willige
prooi van den bankier·assuradeur.
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Op deze wijze viel het v. d. H. niet moei-
lijk een aanzienlijke verzekeringsportefeuille
bijeen te garen. Wanneer echter deze porte-
feuille wordt nageplozen, zal blijken, dat ver-
schillende personen in werkelijkheid aan v.
d. H. meer premie betaalden dan deze aan
de verzekeringmaatschappij afdroeg.

Geprofiteerd van hranden,

DE assuradeur hee£t voorts geprofiteerd van
de talrijke branden, welke eenige jaren

geleden te Oss en omgeving aan de orde. van
den dag war en: Hij was behalve assuradeur
ook nog expert en taxateur, waardoor het mes
aan twee kanten sneed. In de eerste plaats ont-
ving hij zijn expertiseloon en aan den anderen
kant droeg hij zorg, dat degenen, wier huizen
waren afgebrand, geroyeerd werden. Wederom
moest een nieuwe verzekering worden arge-
sloten en daarvoor rekende hij boven zijn ge-
wone provisie hem rechtens niet toekomende
administratiekosten. schattingskosten enz. De
premie voor de nieuwe verzekering was anmer-

.1 kelijk houger dan bij de vorige maatschappij.
) Meermalen is het zijn cliënten opgevallen, dat

v. d. H. de assurantiepremies steeds inde op
eigen kwitanties en niet zooals gebruikelijk is
op die der verzekeringsmaatschappij. Recla-
meerde men over te veel betaalde bedragen
dan werd het teveel teruggegeven. Het kwam
zelfs voor, dat een verzekerçle, die vijftig gul-
den premie moest betalen en hierover recla-
meerde, een reductie kreeg van niet minder
dan zes en twintig gulden. Zulk een affaire
werd als de eenvoudigste zaak van de wereld
beschouwd en door v. d. H. zelf afgehandeld.

1

Men gaat zelfs in Oss al zoo verte bewe-
ren, .dat de verdachte connecties zou hebben
onderhouden met het.Ossche millfeu, waarin
Toon de Soep c.s. den schepter gezwaaid heb.
ben. De bevolking beweert, dat de "roo de
ruggen", welke door de Ossche misdadigers
op hun strooptochten worden buit gemaakt,
'hun gang vonden naar het bewuste kantoor
tegen een lagere waarde dan dit bankbiljet
aangaf. Ondanks bet speuren van de politie
is zij er echter niet in geslaagd eenig bewijs-
materiaal voor deze geruchten tegen v, d. H.
te verzam elen.

Het was voor velen een raadsel hoe het
mogelijk was, dat v. d. H., die tot voor vijf
jaren op een bescheiden salaris zijn diensten
op het notariskantoor verrichtte, thans plotse-
ling in 'zoodanigen goeden doen was geraakt,
dat hij zich letterlijk alles kon permitteeren.
Hij had een keurig ingericht bankierskantoor
op (len duursten stand van Oss, schafte zich
een duren auto aan en woonde in een riant ge-
legen villa, die hij luxueus liet inrichten.
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Dool' het energieke optreden van de Konink-
lijke Marechaussee is thans an de manipula-
ties van den bankier een einde gemaakt. De
politiemannen van de Ossche brigade zullen
ook niet rusten deze onverkwikkelijke affaire
geheel uit te pluizen.
Het wordt niet onmogelijk geacht, dat in

verband met deze zaak nog meer arresta ties
zullen volgen.



Jf!(UVYl7' IV -';paad :9J,p
DE OPZIENBARENDE ARRESTATIE i

I . . TE OSS. . '

In verband met de arrestatie van den
makelaar en bankier J. G. v. d. H. te Oss
meldt onze correspondent, dat de verdachte I
vroeger klerk was op het notariskantoor te
Berchem. In 1933 vestigde hij zich aan de I
Molenstraat te Oss als makelaar in huizen en
landerijen, assuradeur en bankier. Zijn

[

IUXUeUse levenswijze deed velen veronder-
stellen, dat zijn inkomen wel niet op .eertijke
wijze zou zijn verkregen.
Met de groote schoonmaak van Oss in 1935

doken plotseling geruchten op, dat de thans
gearresteerde in nauwe betrekking zou heb-
ben gestaan met het beruchte Ossche milieu,
door de buitgemaakte bankbiljetten tegen
een lager bedrag dan de waarde te verzilve-
ren. Of deze vermoedens waarheid bevatten,
zal thans wel aan het licht komen, nu de
marechaussees een uitgebreid onderzoek heb- ,
ben ingesteld. Of de bankier zich verrijkt
heeft ten koste van vele kleine boeren, zal.
uit het accountants-onderzoek moeten blijken.

Verdachte was door zijn vele functies op
de hoogte van den financieelen toestand de:
kleine. boeren en arbeiders, die in Oss en I
omgevmg waren.

,e_~t~ ~Ga;,2-0 0ï:ÇUU:t IJ3!} ~~endt kot
/ ASSURADEUR GEArutESTEERD."~

Verdacht van verduistering en oplichting.

Zaterdagmiddag heeft de marechaussee te
Oss te zijnen huize gearresteerd den heer J.
G. M. v. d. H., assuradeur en directeur van
een klein bankbedrijf aldaar. Hij wordt, naar
het A.N.P. meldt verdacht van verduiste-
ring van een groot bedrag alsmede van op-
lichting. De boeken en bescheiden zijn op last
van de justitie in beslag genomen.



Weer eens een arrestatie te Oss.
;Een bankier-makelaar wegens verduistering en

vaJschheid in geschrtfte opgesloten.

Opnieuw heeft te Oss een geruchtmakende
arrestatte plaats gehad, welke reeds lang was
voorzien, doch thans nog plotseling is ge-
schied. De Kon. marechaussee slaagde er in
zooveel bewijsmateriaal te verzamelen tegen
den bankier en makelaar J. G. M. v. d. H.
te Oss, dat Zaterdagnam1ddag diens aanhou-
ding kon bevolen worden. De verdachte werd
gevankelijk naar de marechaussee-kazerne
gebracht, waar hij werd opgesloten;

Het vermoeden bestaat. dat de bankier-make-
laar zich heeft schuldig gemaakt aan verschil-
lende gevallen van verduistering en valschheid
in geschrifte. I
Daar het onderzoek in deze zaak bijzonder

moeilijk was, heeft het jaren geduurd, voordat '
de Kon. marechaussee te Oss kon ingrijpen. I
Voornamelijk kleine lieden heeft de gearres-

teerde tot zijn slachtoffers gemaakt; de bedra-
gen, welke hij zich in den loop der jaren heeft
weten toe te eigenen, zijn tot een groot bedrag
gegroeid.
-Meermalen profiteerde hij van den geldnood

van zijn cliënten om zich te verrijken. Ofschoon
reeds lang ter plaatse werd gemompeld, dat v.
d. H. uiteindelijk met de politie in aanraking
moest komen, was zijn arrestatle welke giste-
ren in de Ossche villawijk geschiedde, toch voor
velen een verrassing. Onmiddellijk nadat de man
naar de kazerne was gebracht, werd zijn
woning onder bewaking van de politie gesteld
en huiszoeking verricht. Boeken en bescheiden,
welke daar aanwezig waren, werden in beslag
genomen en naar de marechausseekazerne ver-
voerd. Ook het kantoor werd doorzocht en de
daar aanwezige boeken en bescheiden werden
eveneens per vrachtauto naar de kazerne over-
gebracht.
Waarschijnlijk heeft v. d, H. zich SChuldig

gemaakt aan vergrijpen tegen de Woekerwet.
Het onderzoek zal nog wel eenige weken vorde-
ren, voordat de omvang der manrpulattes kan
worden vastgesteld. V. d. H., die vijf jaar gele-
den zijn kantoor te Oss heeft gevestigd, was
voordien klerk op een notariskantoor te Ber-
ghem. Daar oefende hij naast dit werk ook het
beroep van assuradeur uit en van dien tijd da-
teeren zijn verschillende verdulstertngen. De
verdachte die nog steeds te Berghem woonde,
was eenige maanden geleden naar Oss verhuisd,
waar hij een villa had gekocht.
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IlW ziel is iets grootsen ontwaakt. Het oude
rechtsoeser, dat eeuwen lang was verdrukt,
door krachten, die niet van en met uit eigen
volk zijn, breekt zich baan.
Harde slagen hadden wij noodig.
Nu is de tijd gekomen, Jat wij dankbaar zijn

voor alle leed en onrecht, omdat nu het edel-
ste van onzen eigen volksaard zijn rechten
hernemen zal, die door niets en door niemand
meer te onderdruken er. te outrooven zijn.

• ••
Een wereld van onrecht openbaarde zich in

Oss. Doch alle weedom en ellende van dat
goede volk daar in dat Brabantsche stadje,
was slechts het symbool van het groote men-
scher wee, waa, ons arme volk onder zucht,
lijdt en verkommert. Het eene schandaal volgt
op het andere.
Een stroom van copie bereikt ons. De volks-

ziel wil zich uiten. Men duldt niet Ianger dit
tot God in .ie!. hemel orr- wraak roepende
kwaad. Na Zwanenberg komen nu de anderen.

• ••
Wij zullen.niet rusten, voordat, wij de schel-

men en volksverwoesters hebben opgespoord
in hun prachtige privékantoren en weelderige
Ianduulzen,
De samenwerking tusschen ons en de politie

is volmaakt in orde.
Niet wij als Dagblad Zijd het, die dezen gru-

wel van verwoesting den voike vertoonen. Neen
het is het oude rechtsbesef van ons trouwe
volk, dat ontwaakt ts en dat spreekt en
schreeuwt en roept door ons.
Wij zijn de trompetters van een herboren

yolk.

.;0 ••
Arbeiders van Nederland, uw arbeid en uw

brood is u ontnomen.
~loof toch niet langer dat dit een nood-

zakelijk gevolg was van een z.g, "economische
crisis".
Deze "doek voor het i loeden" is een uit-

vindsel van je hel. Neen arbeiders, de Al-
machtige is niet de oorzaak van uw leed. Hij
heeft in zijn genade, ons volk bezegend met.
een overweldigende hoeveelheid a ..rdsche goe-
deren. De velden gaven hun rijke vrucht.
Het zijn die parasieten, die teren op uw

kracht, die u eerst uw .'tganisch reent, toen
uw arbeid en nu de ziel van uw vrouwen en
dochters ontrooven.

• ••
iVIiddenstanders:

Gij hebt gezwoegd, gezweet, gezucht, Gij zijt
doodgemarteld door de concurrentde van het
volksvreemde grootkapit aat Daardoor is het
bedrijf van uw vader kapot geslagen, zoodat
gij geen toekomst bouw- voor uwe kinderen.
Uw oude gilderechten zijn u ontnomen.
Ot zijt overgeleverd aan volksvreemde

krachten, die u verderven.

• ••
In eerlljken open, strijd zullen wij worstelen

om uiteindelijk recht.
::a:e1pons in dezen strijd. Wij hebben in ons

Dagblad geen advertcntle's van de Zwanen"
berg's ,de Hartog's en van de warenhuizen.
Goddank, dat wij ze missen kunnen als de
pest. Wij doen een beroep op onze abonné's,

Indien gij gevoelt, dat onze worcteüng ook
de Uwe is, laat dan iedere abonné nog deze
week zorgen VOOreen nieuwe abonné.
Dan kunnen wij nog verder, nog krachtiger

voorwaarts gaan.

• ••
Iedere Nederlander, arbeiders en arbeidsters

op fabrieken, kantoren of waar ook' van het
land of in de stad, vertelons het u aange-
dane onrecht. Wij zullen voor u vechten. WIJ
zullen uw namen eerble.ägen, maar het recht
zal zijn beloop hebben.

Wij hebben aangebonden den strijd
voor eer en voor trouw, voor recht en
voor gerechtigheid.
Wij hanteeren het zwaard onzer vade-

ren.
Dit zwaard zal scherp zijn dank zij

zijn oer-diepen rechtvaardigen geest.

DE "VILLA.WIJK" 'WORDT UITGEMEST

MARECHAUSSEE ARRESTEERDE
REEDS EEN. BANKIER

I

Zal Mau van Zwanenberg zich
«rankzinnig houden?

oss, Zaterdag.

Oss, het zoo in opspraak gekomen Brabantsche plaatsje, kent twee werelden, de
onder- en de bovenwereld en bij de bezoeken, welke wij de laatste dagen aan Oss
gebracht hebben, is zulks duidelijk gebleken. De eerlijke burgers van Oss werken
hard mede om licht te brengen in verschillende zaken, welke een onderzoek waard
zijn, terwijl daartegenover de onderwereld alles op alles zet om dit onderzoek'
tegen te werken. Die:jegenwerking vindt men vooral in die kringen, welk~ bulten.
staanders, waarvan er velen maar al teveel naar· het gelei rekenen, als "hoog'"
.geplaatst" wenschen t.. b..ti~lo. di. h..t...in. s-a eiiheI,..opllicl1t "I!lÎjQ.

Van .de laatstgenoemde categorie ondervinden ook wij. die Ons hebben voor~
genomen niet te rusten voor wij alle duisterheden van deze vOlksvijandige crea-
turen hebben openbaar gemaakt, reeds de volle belangstelling, getuige althans de
nieuwsgierigheid, waarmede men heeft trachten te informeeren wie er nu eigenlijk
voor de pers in Oss vertoefd heeft en mogelijk nog vertoeft.

> r Wii zullen deze nieuwsgierigen in hun nieuwsgierigheid
laten. De ..eer" van hUI1biizondere belangstelling is ons
te ..groot" om cnmiddelliik reeds het geheele doek van
dit Ossche drama. op te lichten. Wèl beloven wii hen,
dat wii niets. maar dan ook niets. zullen nalaten om
Nederland vrii te maken van de d~istere handelingen.
welke gedurende een lange reeks van [eren in Oss,-
doch ook ver daarbUiten - op financieel en zedeliik
gebied ziin gepleegd.

Dat er na de arrestatie van Mau van Zl\ranen-
berg nog meerdere zouden volgen, stoll.d voor
ons reeds vast en hebben we dan ook bereids
voorspeld en inderdaad was deze week nng niet
ten einde of een volgende opzienbarende arres-
tatle is gevolgd, n.1. de

ARRESTATIE VAN DEN BANKIER v. d. H.
Hedenmiddag heeft zich de Koninklijke

Marechaussee naar de Ossche villa_wijk
begeven, waar zij een inval deed in de
woning van den U-jarigen bankier en
makelaar- J. v. d. H. endezen arresteerde,
als verdacht van zwendelpractijken, ver-
duisteringen en valschheid in geschrifte.
Van der H. werd naar de marechaussee-
kazerne ·ter plaatse overgebracht en al-
daar tijdelijk ingesloten.

Inmiddels posteerde de marechaussee zich
voor de woning van den bankier aan de dr. v. d.
Steenlaan, waar alle boeken en bescheiden in
beslag werden genomen en eveneens naar de
marechausseekazerne werden overgebracht.

EEN VRACHTAUTO VOL BOEKEN'

Ook het kantoor van v. d. H. aan de Molen-
straat werd aan een uitvoerig onderzoek onder-
worpen en hier haalde de marechaussee zoo-
veel bescheiden te voorschijn, welke aan een
onderzoek moeten worden onderworpen, dat
een vrachtauto noodig was om alles over te
brengen.

Omtrent den aard der misdrijven, welke
v. d. H. gepleegd heeft, konden nog geen
nadere mededeelingen worden verstrekt,
dóch het staat wel vast, dat in de afge-
loopen jaren vooral vele kleine lulden
het slachtoffer van den thans gearres-
teerden bankier zijn geworden. Ook met
betrekking tot zijn arbeidsveld als assu..
radeur schijnen er versch1llende moei-
lijkheden zi,* te hebben voorgedaan.

v. d. H. begon n.l. als assuradeur en
heeft in die functie zooveel gelden ver-
kregen, dat hij eentgen tljtr gerooen eerr
bankierskantoor kon openen.

Terwijl het volk slaapt • • •

De 'ZIIfIa.t%e ta.wihe uJt.. •
-.+-

einde ter zijner tijd deze zaak opnieuw
te kunnen aansnijden, indien de vrees
van dit deel der btÏrgerij - hetgeen wij
niet kunnen gelooven - bewaarheid
mocht worden. De misdaden van Mau
van Zwanenberg wijzen n.1. wél op een
duivelschen geest. van Oostersch origine,
doch niet op krankzinnigheid, hetgeen
deze trouwens in zijn zakenleven nimmer
tot uiting heeft laten komen!

Wél is ons medegedeeld, dat de onregelmatig-
heden, waaraan v. d. H, zich heeft schuldig
gemaakt, eveneens van jaren her dateeren en
dat het een uiterst moeilijke taak was hierin
klaarheid te brengen. Het bewijsmateriaal
tegen v. d. H. was sChijnbaar thans echter vol-
doende om tot zijn arrestatie over te gaan.
Ook met betrekking tot de Woekerwet schijnt

v, d. H. het minder nauw genomen te hebben'.
Verschillende personen, die tijdelijk in geld-
nood verkeerden, werden door hem "geholpen",

Wij verzoeken allen, die reeds materiaal
ter beschikking stelden, of die dit nog
urillo.n .d.o.:u-..,....h.u......~u-nre~ vutle-

dige naam en adres te waarmerken,
Vanzelfsprekend wordt hiervan niets zon"
d~r uitdrukkelijke toestemming van'de(D)
schrijver(schrijfs~r) openbaar gemaakt
en is het journalistieke beroepsgeheim
door ons volkomen gewaarborgd,

ALS DE V.O.V.A. KON SPREKEN

Zijn duivelsche misdaden jegens de Brabant-
sche arbeidersbevolking heeft de thans ge-
arresteerde echter reeds lange jaren verricht.
Wij spraken van 4 à 5 jaren, doch - zoo lichtte
ons nadien een insider in - dit moet zeker
12 à 14 jaren zijn, want reeds in zijn functie
als directeur van de N.V. van Zwanenberg's
Oliefabrieken bestonden deze wantoestanden.

Als de V.O.V.A. (Verpakking Olie- en
Vet-Afdeeling), zoo verklaarde deze,
kon spreken, dan zou men immers ook
heel wat te hooren krijgen.
Dit was toen reeds bij de Ossche bur-

gerij bekend, doch desondanks gaven
burgerlijke- en kerkelijke autoriteiten ont-.
kennende antwoorden, wanneer moeders
bevreesd vroegen of haar dochters bij
deze fabrieken geen gevaar konden. Later
heeft zulks zich herhaald bij de
"Org~non" en de man, die toen gerust-
stellende antwoorden gaf, was .... een
inspecteur van het Katholieke Onder-
wijs,

HET ROODE LAMPJE

Mau van Zwanenberg, zoo vervolgde deze
zegmans zijn droevig betoog, zat destijds veel
in de vergaderkamer en liet dan een "monster-
fiesch" vragen, welke een meisje van één der
afdeelingen - dan de één, dan de ander, moest
brengen. Gewoonlijk ging kort daarop het
roode lampje boven de deur aan, als teeken, dát
Mau "in conferentie" was.
Het binnentreden in de kamer als het roode

lampje brandde, werd volgens strenge Instruc-
ties - met onmiddellijk ontslag gestraft.
"Ik heb geleerd". zoo besloot ongeveer onze

zegsman, "mij in Oss over niets meer te ver-
bazen, doch het eenige, waarover ik mij in
werkelijkheid wél verbaasd heb, 1s het feit, dat
eerst thans - na zoovele jaren van namelooze
onderdrukking en onteering van talloozen -
is ingegrepen", '

Niet

Bet Roode Lampje van Man - het .teeken
dat mImeer ,~ ~nre.-entie" was ••••

om ons, maar om ons Volk: Ledere lezer

doch kwamen bijna ntmmer On-derdeze ,;,hulp"
vandaan. .

WAT GAAT ER MET MAUVAN ZWANEN-
BERG GEBEUREN?

Begrijpelijkerwijze is de arrestatie van den
bankier het gesprek van den dag en tevens
wordt daarbij weder de arrestatie van Mau van
Zwanenberg opgehaald. Men vraagt zich af
wat er verder met dezen Van Zwanenberg zal
gaan gebeuren. De meenlagen daaromtrent
zijn in ingewijde kringen zeer verdeeld.
Volgens de politloneele autoriteiten blijft

Mau van Zwanenberg te DeD Bosch en ·zal hij
voorloopig wel niet de gelegenheid krijgen het
Huis van Bewaring op eenlgerlel wijze te ver-
laten, doch bij de Ossche burgerij, die goed op
de ~hoogte blijkt te zijn van de geweldige i11;-
vloeden, welke worden aangewend wanneer het
een zaak der Zwanenbergen betreft, denkt men
er eenigszins anders over.

Een deel der burgerij betwijfelt abso-
luut een veroordeeling van den gearres-
teerden Van Zwanenberg, welke opvat-
ting wij echter moeten afwijzen, aange-
zien wij vertrouwen hebben in het werk
der Koninklijke Marechaussee, zoowel als
in de onpartijdigheid der Justitie.
Een ander deel meent echter, dat het

vrijwel zeker is aan te nemen, dat Mau
van Zwanenberg zich krankzinnig zal
trachten te houden, teneinde op die wijze
aan een zeer zware straf te ontkomen.
Wij 'geven deze opvatting weer. ten-

.brenge een •DIeUWen lezer



GROOT 'FINANCIEEL SCHANDAAL TE OSS.

De bankier Van den H:' gearresteerd.
ALLE BOEKEN EN BESCHEIDEN

NAAR DE MARECHAUSSéE·
KAZERNE'VERVOERD.____ .

Vooral de klelne luiden zouden
gedupeerd zijn.

Om circa mie uur heeft Ze.~rdag'-
middag te Oss opnieuw een sensattoneel
gebeuren plaats geh1tá:'
In eenige minuten tijds stond de

h.o.ofdstrar<,t'derzer gemeente, de M.olen-
straat, zwart van het volk. Aller oogen
"Jaren gericht· op het bankierskantoor
van de "van den Hovensbank", die al-
daar gevestigd is in het pand no, 12
Thans was het dan een feit geworden,
wat reeds eentge weken zeer druk in Oss
en naaste omgeving was besproken: n.l.
de circa 4;5-jarige eigenaar van deze
bank, tevens lid van de Ned. Vere.eniging
van Makelaars, belastingconsulent, lid
van het N.I.B. en penningmeester van
een waterschap, was door de man-
schappen der brigade van de Kon.
Marechaussée te Oss, even tevoren ge-
arresteerd.

Daze arrestatle was geschied op een
in het oog vallende wijze. Men had den
heer Van den H. namelijk ten zijn.en
huize in het Villapark te Oss gearres-
te.erd,' vanwaar . men hem in den
motorsijspan der brigade naar de
marechaussée-kazerne vervoerd.
Direct hierop verscheen een vracht-

auto voor' net bankierskantoor. Tege-'
lijkèrtijd arriveerden ook eenige man-
schappen der Kon, Marecnaussée en
direct werd overgegaan tot het in beslag
nemen van' de op het kantoor aanwezig
zijnde boeken err bescheiden, welke alle
werdën opgeladen en naar de kazerne
overgebracht. Begrtjpelijkerwijze trok
dit.:buitengewo.on geval op den moeten
Zaterda.gmiddag in het centrum der
stad een enorme belangstelüng. Spoedig
waren dan ook honderden op het be-
paalde. punt. samengestroomd, en de
wildste geruchten en fantasieën 'deden.
de ,rondè:·. . .
,Zoóals lUë,de~ecieeld,. was reeds éenige

weken gel,édén,; naai" ge volksmond wûde;'
deheer v:<1. H. gearresteerd. . ' .
Het w.ás. dan oqk ~een pubÜél{ gelÏeitll, .

dat rèéäs langen tijd: door de' Kon.
Marechaussee nasporingen; werden ver:'·
rfcht. omtrent' hardnekkigë '. geruchten
welke: omtrent' genoemden bankier de
ronde deden. Z.elfs ,h-ebben zij als' mars-
kramers vermomd gegevens' verzameld
bij. de' om haar zwijgzaamheid bekende
bevolking. Tevens. was hier wellicht het
feit niet vreemd aan, dat deze persoon
sedert geruimen tij d op groeten voet
leefde.

voor eenige jaren n.l. was hij nog
als klerk werkzaam op het notaris-
kantoor te Berghem. Sedert eenige jaren
had hij te Oss zelfstandig een bank
opgericht, welke schijnbaar goed
floreerde." Een groot aantal agenten
waren door hem aangesteld, om voor-
namelijk in N.oord-Brabant en Limburg,

werkzaam te zijn, op elk mogelijk ge-
bied van het verzekeringsbedrijf waarbij
brand- en ongevallen-assurantie wel de
grootste rol speelde. ook wanneer men
met zijn huis niet meer in een brand-
assurantie werd opgenomen, bleek zulks
bij genoemde bank toch mogelijk te
Zijn. Ook op hypotheekgebled moet hlj
hebben g~kn~ei,d. Ir; ~7~,~re _~C;, gé-=
ruchten die l:!~romtrent de renee doen,
qp Wii.ärheid berusten, daarop zullen wij
niet nader Ingaan, daar deze al te uit-
eenloop-end en verwarrend zijn. 'Dat het
v. d. H. goed bleek te gaan, bleek wel
uit het feit dat hij behalve· over een
luxe-wagen beschikkend, tevens sedert
eenige weken uit zijn bescheiden burger-
woning te Berghem was verhuisd' ""~"-r
een van de mooiste villa's in het Villa-
park te Oss, welk hij ook op buiten-
gewoon kostbare wijlZé had laten in-
richten. .
Waren deze geruchten niet van van-

daag of gisteren, nog nimmer had men
voldoende bewijsmateriaal kunnen ver-
zamelen, om te kunnen aantoonen dat
hij zich aan strafbare feiten had
schuldig gemaakt. Doch zooals her-
haaldelijk, ook nu werd door de mare-
chaussée in het onderzoek volhard, en
n3r langen tijd van intensief sporen,
heeft men tenslotte het lang verwachte
bewijsmateriaal weten te verzamelen en
ismen vermoedelijk, na overleg met de
Justitie te 's-Hertogenbosch, er Zater-
dagmiddag te kunnen overgaan v. d. H.
in, verzekerde bewaring te stellen. In
hoeverre, en wat of nu de juiste feiten
zij'n waaraan hij zich heeft schuldig
gemaakt, .kan, gezien het onderzoek dat
nog in vollen gang is, en in verband'met
den srooten : omvang en daar alle
boekan en bescheiden door accountants
moeten worden gecontroleerd,' nog niet
worden medegedeeld. . . '

Wel kan als vaststaand worden
aangenomen dat hij 'Ziéh SChul- .:,'1di,g heeft gemaakt aan het

'{ plegen van verduistertng, op-
Ilchting, en .valschheîd 'in ge-

. schrifte op groote , senaal. De

1Slacht.offer.s van deze fraude'
zullen ~. voornamelijk, moeten
worden gezocht onder de lande-
lijke bevolking en arbeiders uit

, het ZuiÇlelijke gedeelte, van ..on~
. la'nd~' ,'~.",~ -",'."" <: - ..dC, '~'i , ....» e

ii Dus, zooals.Ir; de meeste van dergelijke
gevallen zullen oolt dezerrweèr de dupe
zij!l geworden van' een' gewetenloozen
Plan, wien het alleen te doen was' om
zich . ten I;to,ste van anderen te ver-
rijk.,;n. ' '
Terwijl het geval gedurende den

geheelen namiddag en zelfs tot laat in
den avond te Oss druk besproken werd
en ondanks het feit'dat men het vroeg
of laat. toch had verwacht, heeft de
arrestatte toch nog groet opzien ge-'
baard. Tot laat in den avond werd door
manschappen der ossene brigade het
onderzoek 10 het kantoor en Inde par-
ticuliere woning voortgezet en bleef
zich een menigte belangstell~nden in de
nabijheid bewegen. I
.Intusschen ,heeft __Oss wederom een I

nieuwe sensatie beleefd. .
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HET ZEDENSCHANDAAL TE OSS

De Maasbode van 15 Maart brengt onder de
rubriek "Uit de Pers" het volgende citaat uit
"De Stad Oss":

Dat die fabriek een haard van zeden-
bederf was, was een publiek geheim.
Dat er dingen bij N.V. Organon gebeur-

den, die het daglicht niet mochten zien,
wisten aile inwoners van Oss te vertellen,
maan het was en bleef moeilijk deze ge-
ruchten met. bewijzen- te staven. Ook in
deze penibele kwestie bleef de bevolking
van Oss gesloten om verschillende redenen.
Dat is juist de groote oorzaak geweest,
waarom die zedenschandalen jaren lang
konden duren zonder dat het voor de
justitie mogelijk was om in te grijpen.

De mensch=n durfden niet spreken.
Het katholieke blad voegt hier de ontboe-

zeming aan toe:
Het blad - schrijft verder, dat de hoog-

eerw. heer Deken onlangs openlijk van den
preekstoel tegen "verregaande zedeloos-
heid" heeft geprotesteerd. Het is wel diep
te betreuren, dat niet eerder is ingegrepen.
Dat betreuren wij ook',maar wij zouden toch

liever gezien hebben, dat het blad aan deze
platonische spijtbetuiging een flinke afstraffer
had toegevoegd aan het adres van den
Roomsch-Katholieken burgemeester van Oss,
die als hoofd der politie weigerde in te grij-
pen. Dat aan de smeerlapperij een einde is
gekomen danken wij niet aan het wettig gezag
van een Staatspartijburgemeester in een
staatspartijburcht, maar aan de marechaussée!
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Het zedenschandaal te Oss.

Opheldering nog steeds gewenst.

Ook De Tijd dringt er thans op aan,
dat ophelderingen zullen worden ver-
strekt omtrent het passieve optreden
der autoriteiten in Oss ten opzichte van
het zo geruchtmakende zedenschandaal,
niettegenstaande reeds lang daarom-
trent allerlei geruchten in Oss de ronde
deden.
De Tijd wijst op de methode waarmee

vooral de nationaal soclahsttsche pers -
aangezien de hoofdbeklaagde een Isra-
ëliet is - de meest sensationele publi-
citeit omtrent hetgeen gebeurd is, heeft
uitgestrooid en vervolgt dan: .
Hoewel deze methode afkeurend, me-

nen wij, dat de -feiten <l.ie-'worden·ge-
schilderd, zulk een ontstellende aard en
omvang aannemen, dat enige officiële
verklaringen (zij het bevestigend of in
tegenspraak) van de zijde van politie of I
justitie wel gewenst zijn, om de gemoe-
deren gerust' te stellen in de overtui-
ging, dat hier met ernst en kracnt en
zonder aanzien des persoons schoon
schip zal worden gemaakt."'Hebben be-
paalde mstantses door nalatigheid of
anderszins gefaald en daardoor toege-
laten, dat het .euvel deze grote omvang
kon aannemen, dan zijn ook te hunnen
aanzien strenge maatregelen onmisbaar.
Anders wordt het geval als dit, een te-
ken van ondergang.
In "Ons Noorden" schreef oud-minis-

ter Marchant dezer dagen:

"Men ziet het hier wederom .bewezen:
wij hebben veel meer nodig een krachtige,
onvervaard ingrijpende hand van de uit-
voerendemacht, van justitie en politie, dan
nieuwe wetten en verordeningen".

Tegelijk met de zedelijke gezondheid
van ons volk staat ook de staatkundige
gaafheid van ~ democratlsch bestel
hier op de waagschaal."
AldUs De Tijd.
Inderdaad een verklaring van over-

heidswege, vooral nu de wildste en meest
compromnterende verhalen omtrent
zekere overheidspersonen de ronde doen, .
wordt dringend gewenst.
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Hat II "

Waarom is-dit nationale bedrijt
in volksvreemde handen?

LAAT DE OVERHEID
PRIJSREGELEND

HIER -EENS
OPTREDEN

Waarom werd
Ploegmakers

burgemeester
herbenoemd?

OSS,Maandag.

Hoe langer men in Oss vertoeft, hoe meer men er achter komt, dat een betrekkelijk klein
groepje volksvreemden kans gezien heeft In een betrekkelijk gl}dng: aaatal .iar_ een
geweldigeninvloed uit te -oefenen, niet alleen oiJde volkshuishouding, door beslag teWggen
op het productie--apparaat van de meest directe Ievensbehoetten, doch ook op de volks-
gezondheid door een bedrijf als de "Organon", hetwelk een zegenrijk nationaal bedrijf" kon
zijn, eveneens in handen te nemen.

Dit is op zichzelf reeds te betreuren, doch nog meer te be-
treuren is het, dat de priizen van de geneesmiddelen en pat~n-
ten, welke hier gemaakt worden of ziin vastgelegd. duur worden
gehouden om hetzelfde groepie schatriik te maken ten koste van
de tienduizenden. -die deze geneesmiddelen van Roode hebben,
doc~ niet in staat ziin deze regelmatig te koopen.

van Bewaring te Den Bosch, Dl'. v. os, E.
Tausk en Laqueur.

De oorsprong van de "Organon" is ruim 10
jaren geleden te zoeken, toen Prof. Laqueur
van de Gemeentelijke Universiteit te Amster-
dam, in samenwerking met Dr. v. Os, adviseur
van de gemeente Amsterdam, tot de slotsom
kwam, dat het mogelijk was om verschillen-
de afvalorganen van de dieren, welke in de
slachthuizen worden gedood, te verwerken, in
het bijzonder de schildklier, ovaria e.d.

De leidende posities in het inmiddels
sterk gegroeide bedi'ijf zijn Intussehen
ook volkomen in handen gekomen van
volksvreemde elementen, onder wie men
verschillende uit het buitenland uitgewe-
ken artsen telt:
Door deze personen wordt thans bepaald
op welke wijze en tegen welk bedrag de
volksgezondheid van Nederland gediend
zal worden.
En dat, terwijl tientallen doktoren en

biologen op te noemen zijn, die in ons
land geboren en g.etogen zijn, die deel
uitmaken van het Nederlandsche volk,
en deze taak naar behooren zouden kun-
nen volvoeren en zeker bereid zouden zijn
deze verantwoordelijke taak waar te ne-
men tegen belangrijk lager jaarsalaris
dan de vrienden des heeren van Zwanen-
berg.

Men zou verwacht hebben, dat zoowel
Prof Laqueur als Dr. v. Os, die een in

• zijn ambt als hoogleeraar, de ander in
zijn functie als bezuinigingsinspecteur
van Amsterdam, deze "ontdekking" ten
algemeene nutte zouden hebben prijs ga-
geven, doch zulks geschiedde niet.
Wél gebeurde het, dat plotseling- de

"Organon" werd opgericht, aanvankelijk
met enkele employé's, welk aantal in
ruim 10 jal'en tijds tot meer dan 600 is
nitgegroeid.
Toch "dienden" Prof. Laqueur, zoowel

als Dr. v. Os het algemeen belang door
zeer veel interesse te betoonen voor de
""Organon". Laatstgenoemde zelfs als eco-
nomisch adviseur. De producten, te Oss
verwerkt, werden door Prof. Laqueur
warm aanbevolen, met het gevolg, dat
vele medici tot het gebruik daaiva~ over-
gingen.

De herbenoeming van burgemeester Ploeg-
maker is - evenals de geheele "Organon"-
zaak - een groot raadsel voor ons land. Het
is in de afgeloopen jaren wel bewezen, dat in
den zetel van den Osschen burgervader nu
niet bepaald de rechte man op de rechte plaats
zit, althans niet voor degenen, die zich ge-
roepen gevoelen recht te noemen, wat recht,
en krom te noemen, wat krom is.
Om deze herbenoeming echter eenigermate

te kunnen verklaren, moet men nagaan we~e
invloeden daartoe hebben kunnen medewerken
en dan komen wij vanzelf weder 1n de villa-
wijk van Oss terecht, waar de Koninklijke
Marechaussee thans twee bewoners gevat
heeft en waar vermoedelijk nog wel meer
vrienden wonen, die zich niet erg veilig meer
gevoelen.

DE HERBENOEMINGVAN BURGEMEESTER
PLOEGMAKER

Dat zulks gebeurde was te wijten aan de
inderdaad goede eigenschappen, welke deze
medicamenten hadden doch mmder aan de in-
stemming, welke men in medische kringen be-
tuigde met de wijze waarop de propaganda
voor de "Organon"·producten gevoerd werd.
Het was immers in strijd met de goede ge-
woonten onder de medici om propaganda te.
maken met bepaalde adviseurschappen van
bekende hoogleeraren.

WAAROMGEEN NATIONAALBEDRIJF?

De burgemeester van Oss heeft n.l. goe-
de relaties onder enkele geestelijken.,
waaronder er weer zijn, die Van Zwanen-
berg niet al te ongunstig gezind zijn
vanwege zijn royale giften, o.m, bij den
bouw der nieuwe parochie-kerk te Oss.

Om onbekende redenen werd het verwerken
van de afvalproducten niet in een nationaal
bedrijf toegepast, doch werd zij in de practijk
gebracht bij de opgerichte "Organon", waar-
van de leiding berustte in handen van perso-
nen als Sally van Zwanenberg, Mau van Zwa-
nenberg, thans verblijf houdend in het Huis

e Dagblad stookt kIvan

..Zoo, ziin MIJN gene_esmid.
dèleJl voor" ·JOU CIIen'.ve"s-
kwestie? Wel, dat is heel
interessant. Voor MIJ is het
een geldkwestie.
Daarbii geeft niet DE priis.
maar MIJN priis den door-
slag en dien zul ie betalen
- of sterven. II

En de arme ging heen .•••
en stierf.

Vanuit deze groep gaat de draad naar
den bursemeester eener naburige ge-
meente, die ook in de politieke wereld
naam heeft gemaakt en in Den Haag
nog wel wegen kent, die dan wel niet
naar Rome, dan toch wel naar den bur-
gemeesterszetel te Oss leiden.
Men ziet, dat het zoo moeilijk niet is

om de zaak te verduidelijken, wanneer
men eenmaal d~ politieke kluwe eenîger-
mate heeft ontward en één der draden
in handen heeft.

Wanneer men al deze ondergrondsche stroo-
mingen hoort en ziet, verwondert men er z.ch
nauwelijks over, dat Mau van Zwanenberg,
gearresteerd voor het groote zedenschandaal
de Koninklijke Marechaussee beloofde het haa;
~el te zullen inpeperen, dat men het aange-
"urfd had hem te arresteeren. Wij zijn er
echter van overtuigd dat het geheele Neder-
landsche volk achter de marechaussee staat en
opgelucht zal zijn als het na eenigen tijd mag
vernemen, dat de groote schoonmaak te Oss
werkelijk een groote schoonmaak is geworden,
grooter dan men op dit oogenblik missen.en
nog kan bevroeden.



"Wat mr. Marchant hier meedeelt 15 ver-
bijsterend", merkt dan verder D e A von d pos t
op. "Wat is er destijds gedaan om aan die
ontucht in Brabantscha instellingen een eind

Deo n zed e 1ij ket 0 e s ,t and e n te maken? Men zegt, dat bij de zedenschandalen
in Oss en elders in Noord!~· m ossee e r vele vrouwen en meisjes (tegen

Bra ibant l haar zin, d~ch door haar directie gedwongen)
. : betrokken ZIJn geweest. Waarom wordt er eerst

In OIIlS Oentendblad van 8 Maart hebben wij' nu opgetreden? Waarom heeft men die leidende
" . . '. p·ersonen m de ondernemingen hun gang laten

m~Irn:'l1Jgg~nOOil1t van wantoestanden te O€IS op gaan? Hier is alle aanleiding voor een zeer
z.8'üêlQ}kgeb'ied .. De m2.["·3C1MUSS€'eWG.IS ten :>liotte . grondig onderzoek. Wij dringen daarop ernstig
overgegaan bot arrestatee van M. van Z., 42 jaar aan."
oud, db'eol:ieur der N.V. l8lt bei'e~di'l1!gVaal orga- "Wat is er", vervolgt hetzelfde blad, ,,met
ndeche producten Organon, op verdertlkiJ:'\Jgvan name ook door de geestelijkheid, .gedaan na de
<wertteC:lng van art. 249 Swlb, lVIl'l1JdJerj'arhgenvergaderingen van 1934, waarover mr. Marchant
zoueen reeds jaren lang met goel'den gfficllenken schre~~, en ~aarin tal van meisjes ernstige en
VOlt~'ang'3èJrGg 2lij? o'V'~r'g,al-t~.ald,en de c~edelij'ke ::rs~~~d~ng~rso~~~h~ninr1~~~ ~~oren N~~e~
hanClle'hngen l'JO\lJQ<,m21l'CQ'l niet tot meneerjangen heid" in Brabant?" .g van ijver
h€'l:lben beperlot. De rec+s bij vroegere g'elegen-I . Wat 1sed b d?lh' -' .' " I ...... " r, a a r n a ge eur, iecen !II.uIl 'L'en dag getrecen lwJ.:a.tlghel'd van net Niet door officieele autoriteiten en instanties

Ilg'3:mE.enté'bi&I~uUTin deee werd gegispt. m. a a r door d e gee s tel ij k h e i d, tot w i~
d l e klachten w a r e n gericht? Men is
toch zeker niet passief gebleven? Heeft men
deze meisjes beschermd? Heeft men de betrokken
leiders van ondernemingen aangepakt? Heeft
men er de justitie (zoo mogelijk) ingehaald?
Een belangrijk (en ons sympathiek) deel van

de roomsche propaganda is altijd gericht op
bestrijding der zedeloosheid in ons volk. Prachtig.
Maar nu mr. Marchant zijn mededeelingen

publiceerde, hebben wij er recht op te weten,
wat de Brabantsche geestelijkheid in deze
blijkbaar talrijke gevallen heeft gedaan, om
de ze zedeloosheid te bestrijden. Hier had men
concrete gevallen, die aangepakt konden wor-
den; het behoefde nu niet meer bij een leus te
blijven.
Het gaat nu niet alleen meer om Oss. Na

het artikel van mr. Marchant is er heel wat
meer in geding, En daar?ID klemt de vraag,
wat er n a dte vergaderingen, waarin zoo
"schrijnend" over zedeloosheid werd geklaagd
is gedaan, om daar actief tegen op te treder{
en aan den "kreet om hulp" tegemoet te komen.

" .. Overigens zullen ook wij geen bijzonderheden
"I:k heb - het iZl~,1In 19;-;4zijn geweest - t:wee publiceeren van hetgeen, naar sommige bladen

v€lI"g1ad!8'!'lng,en,. blJgewo'()II]jd v'3;ll. de K..atllolieke hebben bericht, in Oss is gebeurd. Er Zijn er
JleUJg~Vere~~;,JJg1'rjJ?, oneer ,1€ld~g' v,an ll',;g~: bij, die ongelooflijk zijn van afschuwelijkheid.
FrWjCiKteru,<:tv ,belde een deepen lJ:'\Jdruk op rmt Maar de zaak heeft nu een voor Brabant alge-
bJeltlben gemaakt. . . meen aspect gekregen. .
De eerste was een JUa,!lSIa.-vergadler1J:1_.g".1..'11 de Wij vragen: wat is er van katholieke zijde

groote mo.,!'Kmal van den Boo\SI::;.'1..00kde bisschop tegen gedaan?"
was tegenwocrdéa. Hier VOEll'Qen een aantal
me·lsj>elS, 'tiellkien:sVOiO'r een afdèering. op eenvou-
dJi&een aanlgrijperude wijze he't woord. Scllerimlg
en lnslag waren de kracll1en over misbruliken
VJan~eidlelJJdJemannen in inrichtilngen. van Nijver-
'ilJEJÏldl.HSit was, redden zij, zoo. mce'ilijfl{:,daartegen
iets te doen, omdla,t die Sloa.0h,wff:ffi's zwegen uit
vrees VIO::Ar verhes van het werk .. Z,elis ouders,
dee Lil.dezen tijl(]; de inkomsten lnmner k:iJl:lderen
niet konden missen, werden oo een ZWaJI"e proef
gesteld. Schlrijnend waren de klruClhten. Deze
m~Its'jes, de moeders van straks, begrepen, wait
deee pelSltibeIlJeelkendie. .
De tweede V'eil'gaderiUlg' was er een van de

letdlSterlS op BOIUvj)gne (Kasteel BouJV'Îlgne bij
ErecJoa, school di€[" r.-k. actie, vaeantde- en
Etu!diehuis der K.J.V. - .Red. N.R.C.). HEit waren
weer áJewlflde klachten; het was dezelfde
schreeuw om lhu1p.

Thans roh:ijirut eindelijk de ma.roolw.!1w.<;ee,de
reddende engIel van OISs, er in te zijn geslaagd,
bewijsmateriaat te Vl€l"l8melen, &cor de monden
open te k.rijgen en ihet zwijgen utt llingsJtte 0V'€ilI-
winnen, Men :zÛJE.t het hïer wederom bewezen:
wij hebren. veel meer noom'g een 'k.raohtige. on-
ve'I'vataa'd in'!5Ti.Ï'I)endehand' van de urtvoerende
mscht, van justLtie en poJ.ttie, dlaJl nieuwe wetten
en verordenángen, De verdachte (Zrwa!lenherlg)
moet bijl 2lijn arrestatäe Z'i!ch <l.reigeoo hebben
wbgeJlartJentezen ale marecnauesee. dat mm diere
d'a::vct wel rou opbreken. Hij bleek zäch van zijn
oeconomäscne maoht b,ewUElt.Zedie1ij!kleV€!rWOleS-
ti'l'Jg VI8.!Il de jeugd dl€1eider mender too".

Uit de Pèrs.

OQ\ De A von d pos t (Om. !lb.) schl'i,ift:
..In breeden k.riThg in' onrust gew£ikt d100r wat

€Il" b~'kle!lJ::l:WOIl'ié.Ii:.· :van net ZledJelliE,ehl3.ndl3JMin d~
Br[:.Jba..ntsohe gemeente 000. Men weet, ..cl.'8.:t een
der di!;£tóûe:-u;renvan de Z'\vanenfoêrg-fa,hri€!kren is
g'O::'lr1'êt::lte'8Td.Als maar één-tiende ·ólê,el W3.Sl' is
van hetgeen in ecmrnége bladen wordt mede-
gedeeld, dan zouc'en zäch hder met tal van meis-
Jes, die dLaarito€ meerendeels gedwongen werden,
\,ailig:e~ijke toeneeten hebeen af'g1e6pwld.waar
het wcrOTtl ,,&cTlan,de;'veel te zwak VOOI' is. Men
\"r\3Jaigt zich in 'i'éll'OOl'i'JÎ11'g' af, hóe zij ZÓÓ 1ang
onbekend zijn !;'ElbJ:even,en of. de ceccnomäscne
afha:rl~31ükJh€'1d van 210'0 velen ö.an w3'l"kelijk '2i00
grcot was, drut 2lij uILt pure V!'€!êS GlV'OC de!Z-€
ZieD.en.s'CJhlaJ'J:il'l.~ennun mch'ld'hebeen glE'l'1Q1UJden.
Mcge hier op radicale wijze reeht worden gedaan
zonder aanaten dies persoons!"

In ver;b'aiI'Nlmet hêitzelfdle 21edieI"J3ICihGJl1dJa:al
sohrijlft mr. H. P. Maro>hant in Ons
N oorden (r,~k.):



.Open brief aan den heer Marchant.

Onder dit opschrift schreef de heer
Marchant verleden week een waarde-

· rend woord over de wijze waarop "Ons
Noorden" toestanden van allerbedenke-
lijkst allooi had gegispt.
Zonder op de omscandigneden van een

voorlopige inhechtenisneming te willen
vooruitlopen moge ik den heer Marchant
mijn personlijken dank betuigen voor
zijn zeker door alle lezers van Ons Noor-
den gewaardeerd betoog.
Het is mij bekend dat Commissarissen

van Ons Noorden verleden jaar den heer
Marchant VOOrzijn belangeloze mede-
werking besten dank en erkentelijkheid
·hebben betuigd, mij dunkt dat voor
deze medewerking ook wel eens open-
lijk hoge waardering zonder franje
,,-. riucnt en sljucht" - namens al
hare Iezers moge worden geuit en toe-
gelicht, omdat waar volksgeluk en
kracht van bescherming der goede zeden
zozeer afhankelijk is. 't Gaat met de
mensheid als met de bodem waarvan
ze leeft "onkruid wast altijd."
Wie zijn akkers en weiden laat ver-

vuilen zegt de volksmond in Friesland
.,dat is gjin boer" - die is dien naam
niet waard. Pachters die werk en loon
zodanig den werkloze onthouden kunnen
op pachtcontinuatie geen aanspraak Ia-
ten gelden. Dit geldt m.i. ook voor elke
magistraatspersoon. Zeker de Staat be-
hoeft niet als zedenmeester op te treden,
:dat is 't werk van de Kerk, maar als
·macht en geld misbruikt worden om ons
volk met zedeloze verminking te tref-
len, dan is verweer, bescherming der
zwakkere gebiedende plicht.
De heer Marchant wijst in zijn artikel

op enige levenservaringen, mij staat nog
altijd levendig voor de geest een diep in
zarksteen gebeitelde en vergulde in-
scriptie tijdens mijn schooljaren op st.
Louis te Oudenbosch "si castitas ni
floreat, Institutum pereat," als kuisch-
hied nier niet bloeit, moge het Instituut
vergaan. Zoals ons volk nog altijd oog
en hart heeft voor senene akkers en
weiden, zo leeft trots niet te ontkennen
zedenverval Goddank in brede volksla-
gen eerbied, lof en liefde voor goede
zeden, voor huwelijkstrouw. Van een en
ander zijn bloeiend volksbestaan en
waar levensgeluk absoluut afhankelijk.
VergrijSd bij 's levensdienst, ervaring
en pra.l{.~ijkis deze mijn rotsvaste over-
tuiging steeds versterkt. Dit algemeen
welzijn en menselijk geluk tegen aan-
val te beneeden tot heil voor geheelons
-volk~m(]ge van gezond regeerbeleid met
-'kra-cht' vto-rden verwachte Ziedaar Mijn-
heer Marchant waarom ik mij weet de
tolk van ons Friese volk te zijn dat u
gaarne openlijk beste dank betuigt voor
uwe attentie aan Ons Noorden, louter
alleen ten bate van ons helaas zozeer
belaagd volksgeluk.

T. A. HETTINGA.



Vel 42. 85 Tweede Kamer.
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Vragen, door de leden der Kamer gedaan overeenkomstig art. 112 van het Reglement van Orde, en de daarop door
de Regeering gegeven antwoorden.

Schriftelük beantwoorde vragen.
58. VRAGEN van den heer van der Waerden betref-

fende de verbouwing van het Centraal Spoorweg-
station te Utrecht. (Ingezonden 23 Maart 1938.)

1. Is de verbouwing van het centrale spoorwegstation van
Utrecht - waarbij slechts enkele buitenmuren intact bleven en
de rest in nieuwen stijl werd verbouwd en uitgebreid - geschied
met instemming van den Minister?

2. Is het verschil in bouwkosten van deze verbouwing met
een geheel nieuw station als zóó belangrijk geraamd, dat met
deze tweeslachtige oplossing genoegen moest worden genomen?

3. Erkent de Minister, dat het behoud van de bovenver-
dieping, bij de vernieuwde onderverdieping, aan den buitengevel
een uit aesthetisch oogpunt geheel verwerpelijke oplossing dreigt
te geven?

4. Is de Minister ~er~id te bevorderen, dat door verbouwing
ook van de ?ovenverd~epmg een voorgevel verkregen wordt, die
althans eemgermate. m overeenstemming is met de eischen
welke voor een stabion als voor Utrecht - het belangrijkste
verkeersknooppunt van Nederland en het administratieve cen-
trum van de Spoorwegen - dienen te worden gesteld?

ANTWOORD van den heer van Buuren, Minister van Water-
staat. (Ingezonden 9 April 1938.)

1. Aangezien in den door de overeenkomsten van 1920 ge-
scha:r::en toestand indertijd aan de spoorwegmaatschappijen,
a.fg:ez1el!-van zeer belangrijke werken, een algemeene mach-
tiging IS verleend tot uitvoering van werken, bedoeld in
artikel 20 van de overeenkomsten 1890 S.S. fH. S., is voor de
ver~ouwing van het hoofdgebouw van het Centraa~ Spoorweg.
station te Utrecht, welke verbouwing van niet zoo mgrlJpenden
aard is gewees.~als uit de. vraag zou kunnen worden afgeleid,
geen afzonderlijke vergunmng van den Minister gevraagd.

2. De bouwkosten van een geheel nieuw hoofdgebouw
zouden zeker het dubbele van die der verbouwing hebben
bedragen ..

3 en 4. Voor de verbouwins- met behoud van de boven-
verdieping heeft het bestuur d~r gemeente Utrecht, welke in
de eerste plaats bij het maken van een aesthetisch geheel
belang heeft, de vereischte bouwvergunning verleend.
Ofschoon uit den aard der zaak het bouwen van een nieuw

hoofdgebouw de beste oplossing zou zijn geweest, moest daar-
van n;et het oog op de k~sten worden afgezien. De verkreg~n
oplossing wordt aannemalijk geacht, in verband waarmede uit-
voering van een kostbaarder verbouwing bezwaarlijk kan
worden bevorder<L_

59. VRAGEN van den heer Suring in verband met het
toestaan van extra-onderwijzers voor Rijksrekening
door toepassing van het tweede lid van artikel 56
der Lager-onderwijswet 1920. (Ingezonden 2 April
1938.)

T. Is het juist, dat de Minister, besloten hebbende om in de
moeilijkste gevallen, als gevolgen der gelden.de leerlingenschaal,
een voorziening te treffen door met toepassing van het tweede
lid van artikel 56 der Lager-onderwijswet 1920 een extra-onder-
wijzer voor rijksrekening toe te staan, bij zulk toestaan van een
extra-leerkracht, aan gemeente- en schoolbesturen de eischen
stelt:

;s;&nd<€lingeuder ,Stat~p,-G~D,er~al.• J.~3~-193~. Jl., A.anhangs~l~

a. dat zij, ook in het geval, dat dit krachtens respectievelijk
het vierde lid van artikel 56 onder b en het tweede lid van
artikel 97 onder e der wet niet van hen kan worden gevorderd,
een wachtgelder zullen benoemen; en

b. dat zij, terwijl artikel 56, tweede lid der wet het toestaan
van een extra-onderwijzer beperkt tot "voor een jaar of een
gedeelte van een jaar", dien wachtgelder voor vast zullen aan-
stellen?

II. Staat de Minister met toepassing van het tweede lid van
artikel 56 der wet, behalve in het geval, dat het aantal leer-
lingen in den loop van het jaar zoodanig stijgt, dat gegronde
verwachting bestaat, dat per 1 Januari van het volgende jaar
ingevolge het eerste lid van dat artikel recht ontstaat op rijks-
vergoeding van het salaris van een of meer onderwijzers meer
dan in het loopende jaar, met handhaving van de financiëele
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, die met be-
trekking tot de onderwijzerssalarissen, welke voor rijksrekening
komen, door artikel 97, eerste lid der wet uitdrukkelijk wordt
gewaarborgd, ook een extra-onderwijzer voor rijksrekening toe
in andere gevallen? Zoo ja, welke zijn die gevallen?

m. Is de Minister bereid, indien het niet mogelijk blijkt,
met een juiste toepassing van het tweede lid van artikel 56 der
Lager-onderwijswet 1920 de moeilijkheden, die het gevolg zijn
van het onvoldoende der geldende leerlingenschaal, te onder-
vangen, alsnog verbetering dier schaal te bevorderen?

ANTWOORD van den heer Slotemaker de Bruine, Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (Ingezonden
9 April 1938.)

T. Gelijk de ondergeteekende reeds op 22 December 1937 in
de Tweede Kamer heeft medegedeeld, is hij bezig aan
artikel 56, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 een ruimere
toepassing te geven. Daarbij wordt in het belang der wacht-
gelders, waar zulks mogelijk is, als voorwaarde gesteld, dat
een wachtgelder benoemd worde. Deze voorwaarde geldt "voor
een jaar of een gedeelte van een jaar". De ondergeteekende
acht het, evenzoo in het belang der wachtgelders, uiterst ge-
wenscht, dat de bedoelde benoeming voor vast geschiede; hij
dringt daarop dan ook met groeten ernst aan. Hij heeft er
echter bij nader overwegen van afgezien, het verleenen van
een vaste aanstelling als voorwaarde te stellen, reeds op grond
van de overweging, dat daaruit ten onrechte zou kunnen worden
afgeleid, dat de Regeering er van overtuigd is, dat ook in de
toekomst op het beschikbaar zijn van de middelen tot voort-
zetting van den thans genomen maatregel gerekend mag worden.

II. Aangezien de ondergeteekende zijn beslissing op een
aanvrage slechts nemen kan, den Onderwijsraad gehoord, heeft
hij ter bespoediging van de afdoening der zaken een onderhoud
met dat college gehad over de vraag, welke richtlijnen zouden
kunnen worden gehanteerd om te beslissen, wanneer een
"bijzonder geval" aanwezig is. Het overleg is nog niet zoo
ver gevorderd, dat reeds thans gezegd kan worden, welke de
gevallen zijn, waarin aan artikel 56, tweede lid, toepassing
zal worden gegeven. Wel kan reeds worden gesteld, dat uiter-
aard de financieele gelijkstelling van openbaar en bijzonder
onderwijs nauwkeurig in acht genomen zal worden en dat geen
vaste normen zullen kunnen gelden, die automatisch toepassing
zouden vinden. Met name denkt ondergeteekende er niet aan,
telkens artikel 56, tweede lid, toe te passen, wanneer het aantal
kinderen een vast getal beneden het normgetal van de
leerlingenschaal is; hierdoor immers zoude langs een achterdeur
een herziening van de leerlingenschaal tot stand komen, terwijl
aldus niet per se zou worden geholpen daar, waar de voor-
ziening het meest geraden is.

III. De werking der toepassing van ~rtikel 56, tweede lid,
oefent geen invloed op de beanbwoording der vraag,. of en
wanneer de Regeering zal kunnen besluiten, verbetering der
leerlingenschaal te bevorderen



Kerk en zedelijkheid in het
Zuiden.

Naar aanleiding van de te Oss en elders In N.-
Bl'a.ba.nt gerapporteerde onzedelijke toestanden.

Men schxjJft ons van Protestantsche zijde:
Op het oogenblik trekt Oss weer eens de aan-

dacht, helaas, door wat men dan het zeden-
Schandaal pleegt te noemen. Mlr. Marchant heert
er terecht op gewezen - men zie het ochtend-
blad A p. 2 der N.R.C. van gisteren - dat der-
gelijke toestanden, als nu in Oss aan het licht
kwamen, ook hl andere industriegebieden dan,
:Brabant niet zeldzaam zijn.
Dit is juist. Daarom moet ook eerlijkheids-

halve worden lrewaar8{)huwd tegen veel critiek
op het ge~ri,tebestuur van Oss, dat niet zou
ingegrepen hebben tegen veel wat laakbaar is.
ongetwijf~ld komt aan de marechaussee de eer
We, dat zij ingegrepen heeft in het Ossche ge_
~ Dat zij het echter eerst eenige weken ge-
leden deed, bewijst, dat het heel moeilijk was
om geruchten ova- "on:rede1ijikheid" zoo te veri-
fieeren,,- dat .geruchten in feiten zouden over-
gaan. Wij _zijn ervan overtuigd, dat indien het
hoofd der gemeentepolitie "feiten" vernomen
had, hij evenmin zou geaarzeld hebben in te
lfTijpen. Er zijn plaatsen in Brabant. waarover
OOk heel ernstige verhalen gaan en waar ooknu nog rijkspolitie en gemeentepolitie niet in-
grijpen, eenvoudig hierom, omdat men wel veel
regt en' veel denkt, maar weinig bewijst. Wij
I5ijIl1 er ook overtuigd van, dat de opperste leiding
d,~r fabrieken:relf zou hebben ingegrepen, als
tot haar mam- ,,feiten" waren doordrongen.

Nu zijn de feiten dan echter, wat Oss be-
treft, bekend. En terecht vraagt, men zich af:
,Was er dan niets te doen telgen de bestaande
bedenkelijke toestanden?
Allereerst is dLl,t merkwaardig, dat de ,,slacht-

Offers", als men ze Z09 noemen mag, zoo goed
als allen Roomsoh-katho1iek zijn. Protestantsehe
meisjes, waarvan er toch ook velen op fabrieken
IVan de in OIPSiPiaa.kgebrachte onderneming
'Werken, val1en zonder uitzondering buiten de
~tegor1e van ,,slachtoffers". Wel bedraagt het
Protestantsche deel der bevolking slechts 4 pet.,
fllaar dit deel, dat voornamelijk geïmporteerd is
Ûit andere streken van ons land, is juist bijna
in zijn geheel werklZaam op fabrieken. I
, Het meI"k:waardige feit doet zioh dus voor, dat

IloOO goed als alle verleiden, Roomsch-Kathollek
m_jn. Het isonwaae, wat men beweert, dat de
meisjes gedwongen werden op stïraffe van ont-
slag. Men behoeft de zaak niet eTgIel" te maken
dan ze reeds is. Met een zekere vrijrwill:igiheid en
gewilligheid leenden bedoelde meisjes zieh voor
dat, wat men haar vroeg.
"Hoe komtdit~:':';versohillende ~ken zijn

,tI!êt' aan~:' een' plattelandsbevolldng, die .in
~ige decennia tot. :Industriebevolking werd,
~ .een - JI!!Ikeire - gemoede11jitlhe1d en lucht-
hartigheid van Brabanders, welke zoo licht er-
toe leidt dat men met voorschriften van fat-
.soen en -zede en' daardoor ook met zedelijke
regels wat spooddg de hand lioht 'en dan ook
de godsdienstige Opvattingen van dit Roomsch-
.katholieke deel der bevolking.

Al <:l.ireoot w:Illen 1\IIij hier alle lNsver'Starui.
VOOrk~en. Het is oom iII:lII1dge overtulg.!.ng, da.t
de Roomsoh-'katiholieke ket1k en het oveJ:gtroOte
deel der Roomsohe geesteliijkheid veclht tegen

. alles wa.t OIWédeltlk Is. Ook achten wij het on-
juiist, indien men, lIlOÖalsbij Protestanten wel
gebruilkclijk is, de Roornoohe leer omtrent de
~eoht beticht van het in de hand werken van
'WMJit;oestanden.Dat is onjuist.
De geestelijke geeft IIlbsol.ubieaan den bieclh-

1Jèlingna berouw VaJl ®'re. Een biechtellrng, die
alles biecht, maar geen beroww heeft of be-
rouw slechts huichelt, heeft inderdaad geen I
absolutie veJ."'kTegen,ook: a.l heeft de Priester, I
door den sohijn misleid de woorden der aoso, :
lutie udtgesproken.' '

De Roomsche kerk en de Roomscllèleer 2Iljn
dim zeker geen oorzaak van, de liC!htzinnigiheid.
Toch noemden wij de godsdienstige opvat-

tingen van het Roomsche deel een oorzaak, Er
is n.l, een zekere Roomsche practijkl, die door
de' klerk wordt afgekeurd, maar waartegen de
kerk 0.1. te weinig doet. De gemiddelde lWom-
sche meent, dat men van de zonde af is, als
men maar gebiecht heeft. Over "berouw" wordt
niet te veel geprakkizeerd, Heeft men een wat
strengen biechtvader, geen nood. Men biecht
dan maar elders. Dan' ':iS het toch in orde. '
Een tweede oorzaak van "kerkelijken" aard

is de houding der geestelijken zelf. WiJ bedoelen i
weer niet, dat de geestelijken l.Il hun parti-
culier leven een slecht voorbeeld geven. Zoo
zijn er wel en hun namen worden thans fluls- !
terend of wat lulder genoemd. Maar priesters
en vooral monniken en nonnen zijn dikwljls
voorbeelden van waardigheid en Christelijk
leven.
Wij bedoelen met de houding der geestelijken

iets anders, n.l. hun strijd tegen de "on-
zedelijkheid". Hier gebruiken wij dit woord
t.usschen aanhalmgsteekens. De Roomsche
geestelijke strijdt tegen lage halsjes, bloote
armen, bloote beenen, halve kousjes zelfs. Hij
strijdt tegen gemengd baden, tegen tennissen
in, short. Kinderen op R<>onl5che middelbare
scholen. worden angstvallig weggehouden van
eenigerlei omgang met de andere kunne.
Wij twijfelen niet aan de goede bedoelingen

der geestelijkheid. Alleen vragen we ons af of
deze strijdWijze . niet gevaarlijk is. Het ge-
slachtelijke wordt zoo omhuld met mysterie,
dat de zinnen meer geprikkeld dan gekalmeerd
worden. Velen zien ook - het moderne leven
houdt nu eenmaal niet op aan den Noorde-
lijken oever van den Moerdijk - het over-
drevene, komische in van de priesterlijke raad-
gevingen en terechtwtjsingen, maar vergeten dan
helaas wel eens, dat de priesters toch ook wel
eens waarschuwen tegen werkelijk zedelijke
gevaren,
Er is een derde "kerkelijke" oorzaak, mis-

schien zelfs wel de hoofdoorzaak, van de
misstanden. Te veel leert de Roomsche kerk
haar leden een zich bukken voor het gezag.
Het gezag van kerk en priester in de eerste
plaats. Maar men went de menschen er zoo-
doende aan eigen oordeel op zij te zetten. In
geloofszaken denkt men niet al te veel. ;,Wij
houden ons aan de kerkleer, wij houden ons
aan wat meneer pastoor ons zegt". Maar ook dit
leidt in de gewone levenspractijk tort een zich
. te gemakkelijk schikken in dängen, die de "supe-
rieur" ons oplegt. Men is zoo gewoon, dat
anderen met gezag zich mengen in intieme
dJingen. Eigen oordeel moet zoo vaak wijken voor I

de meerring van wereldlijke en geestelijke heeren. I
dat hierbij ee'" elo<rellRard1gefeodale mentaliteit
ontstaat of in leder geval gemakkelijk blijft
besta,an. Wie marionetten kweekt, kweekt onbe-
wust onzedelljkheld, De RoomSCM kerk heeft tot

nu toe weini'g' aa.n haar disoipel~n geleerd om
neen te zeggen tegen "meerderen". In het Zuiden
plukt zij daarvan behalve smakelijke, ook zeer
wrange vruchten -.In het buitenland is het niet
anders, De dictatuU1" is ontstaan en gedijt het
beste in Roomsch-Katholieke of Grieksch-

r Katholieke landen. En in Duitschland, waar de
meerderheid der bevolking ook na de aansluiting

I van Oostenrijk: nog protestantsch is, z1jn man-
nen als Hitler en Göbbels van Rpomsch-
Katholieken huize en is dit evenzeer het geval
met den man, die zoowel in 1933 bij het aan het
roer komen van de nazi's, als in 1938 bij de aan-
sluiting van Oostenrijk een eerste rol heeft
gespeeld: von Papen, die ook nog altijd prae-I
tiseerend roomsch-katholiek is en als zoodanig
dan ook eenägen tijd geleden uitverkoren heette
te zl.ln tot gezant bij het Vatieaa.u.
Nog een opmerking aan het einde van onze

beschouwing. Wij betwijfelen sterk of de burger-
lijke overheid werkelijk geweten heeft of weet,
wat er geschied is en gesohiedt. Maar hoogst-
w~hljn1ijk heeft de Roomscbe geestelijkheid
veel meer geweten dan iemand anders, da.nk zij
de' biecht. Zij mocht echter geen gebruik maken
van deze wetensohap door het biechtgeheim. Wij
erkennen, dat dit geheim van groote waarde is.
Maar wij meenen toch, da.t de geestelijkheid,
zonder het geheim te schenden, aan de biechte-
lingen een gedrag had kunnen voorschrijven,
waardoor ergerlijke toestanden, zoo niet onmoge-
lijk zouden zijn gemaakt, dan toch sterk beperkt
zouden zijn geweest. Een ieder zij in eigen ge-
moed ten volle verzekerd. Maar de priester, die

~

ier door te weinig te doen of te veel na te
laten, zijn pliClht verzaakt heeft, heeft ook veel
moreele ellende en zeer veel leed op het geweten.



Mevr. Bakker-Nort stelt eindelijk
vragen.

Wantoestanden op zedelijk
gebied in Brabantse

fabrieken.

Het Vrijz. Dem. Tweede Kamerlid me-
vrouw Bakker-Nort heeft aan den mi-
nister van Justitie de volgende vragen
gesteld:
Heeft de minister kennis genomen van

het bericht, dat enige jaren geleden, n.l.
in 1934, herhaaldelijk op grote verga-
deringen van de Katholieke Jeugdver-
eniging' zeer ernstig is geklaagd over
misbruik van leidende mannen in in-
richtingen van nijverheid ten opzichte
van meisjes en vrouwen, werkzaam in
'bun bedrijf?
Kan de minister meedelen, indien

deze klachten omtrent zeer ernstige
wantoestanden bekend waren, of er
naar aanleiding daarvan een grondig
onderzoek heeft plaats gehad, en zo ja,
welke resultaten dit heeft gehad.

* **
(Mevrouw Bakker=-Norb bedoelt in

haar eerste vraag de mededelingen van
mr.' H. Marchant in ons blad van 17 de-

dat Izero
Het is intussen wel eigenaardig

thans door een vrijz. demo dame, nog
wel Israëliet eindelijk vragen over deze
toestand in Kath. Brabant gesteld moe-
ten worden.
Was daarvoor nu geen enkel Kath.

Kamerlid te vinden. Terecht vestigt De
Morgen er heden ook de aandacht nog
l)P, dat een dergelijke inactiviteit van
onze Kamerleden op ons Kath. kiezers-

- volk toch wel een vreemde indruk moet
,maken.
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Een departement van
Volksvoorlichting?
De Limburger Koerier hield dezer da-

'gen e.en pleidooi voor de oprichting van
een departement voor volksvoorüchttng
en de Nieuwe Tilburgse ort, heeft aan
dit plan in een hoofdartikel een bespre-
king gewijd.
Wij geloven met beide bladen inder-

daad, dat voor een goede volksvoorlich-
ting zeer veel te zeggen Isen de uitgaven
daarvoor ook in deze tij d van strenge
versobering, volkomen gemotiveerd zijn,
indien op deze -W:jzevan overheidswege
inderdaad goede voorlichting aan ons
volk wordt gegeven.
Dat het geven van volksvoorlichting,

niets gemeen heeft met een departe-
ment voor propaganda, zoals we dit in
de dictatuur-staten kenn.en, behoeft wel
geen nader betoog. Een dergelijke offi-
eiêle propaganda is geheel met onze
volksaard in strij d en zou door ons volk
ook nimmer aanvaard worden. Volks-
voorlichting is intussen van een geheel
ander karakter, zij is zoals wellicht de
officiële propaganda inhaerent is aan de
dictatuur, inhaerent aan een demoera-
tisch parlementair stelsel, dat ,alleen
bestaan kan, niet bij een volksinvloed
'zonder meer, maar bij het uitoefenen
van een gezonde volksinvloed. Maar hoe
kan er sprake Zijn van, een gezonde
volksinvloed zcnder enige scholing, zon-
der enige voorlichting? Zonder een be-
hoorlijke volksvoorlichting geeft men 't
volk prijs aan de funeste propaganda
van de demagogen, die alleen in troebel
water kunnen vissen en die dan ook
alleen gediend zijn met een totaal gemis
aan goede volksvoorüchttng,
Oud-miruster Marchant heeft dezer

dagen nog in ons blad geschreven, dat
tegenwoordig elke nieuwe dag belang-
rijke gegevens levert voor het stellen van
schriftelijke vragen door de volksverte-
genwoordiging aan, de Regering. Maar al
heeft dit instituut van SChriftelijke vra-
gen ongetwij reld voor een goede volks-
voorllchting enige-betekenïs, het is 2:hso.-
tuut onvoldoende om ook maar eniger-
mate in dit gemis te voorzien. Ook om-
dat het door de hoge ambtenaren al te
vaak en al te gaarne wordt misbruikt om
de vragensteller met het bekende kluitje
in het riet te sturen.

Men heeft in Den Haag zelf ook reeds
lang dit gemis aan een goede volksvoor-
lichting gevoeld en men heeft getracht,
echt op zijn Nederlands, er op een
koopje in te voorzien. Enige jaren gele-
den is opgericht een z.g. regeringapers-
dienst waaraan een tweetal journalisten
zijn ~'noenid, die nu zijn ondergebracht
bij het' departement van algemene
zaken. We overdrijven zeker niet, wan-
neer we beweren, dat van dit instituut
heel weinig terecht gekomen is en dat
het een volkomen overbodige en daar-
door ook veel te dure schakel geworden
is tussen de officiële ambtelijke wereld
.en de publieke opinie. Deze officiële
persdienst bepaalt zich uitsluitend tot
het publiceren van enkele communiqué's
officieel of semi-officieel namens de Re-
gering, die dan via het A.N.P. door mid-
del van de telex ter kennis worden
gebracht aan het Nederlandse volk.
Daarnaast fungeert deze persdienst

nog als een soort correspondentiebureau
tussen een of anderen chef van een tak
van dïenst en roept op diens verzoek de
vertegenwoordigers der pers te, samen
Voor een bespreking.
,Op zich kan daar wel iets goeds in

zitten maar dan moet deze zaak zo ge-
organiseerd worden, dat ze werkelijk
algemeen is. Nu worden deze conferen-
ties alleen bezocht door de bladen in
Den Haag, of uit de nabije omgeving,
omdat de kosten van deze volksvoorlich-
ting door de Regering, in wier belang ze
ts, eenvoudig weg worden afgeschoven
op de bladen zelf, die, vooral wanneer ze
op enige afstand wonen van Den Haag,
hier voor zeer grote kosten komen. Het
ligt voor de hand, dat deze volksvo~:-
lichting op een koopje, voor het RIJk
althans, daardoor bij voorbaat tot een
mislukking is gedoemd.
Zou het nu werkelijk, gezien het zeer

nauwe contact tegenwoordig tussen het
Rijk en de Ned. Spool;Wegen,zo'n groet
bezwaar zijn, dat de bladen althans .de
reiskosten voor deze persconferenttes
niet betaalden, zoals bijv. in Bel.gië het
geval is en natuurlijk ook in Duitsland.
Door de schriele regeling van thans,

blijven juist de uithoeken van het land.
waar het contact en de voorlichting het
meest gewenst is, van alles verstoken.
Hoe dit intussen zij, voor het zenden van
deze uitnodiging of communiqué's na-
mens een of anderen hoofdambtenaar
aan de pers, heeft men geen dure rege-
rtngspersdienst nodig. Met een commu-
niqué aan het A.N.P. wordt precies het-

'

zelfde bereikt, alleen veel en veel goed-
, koper.

Dat men er met de tegenwoordige
regeringspersdienst niet komt, heeft n..en
in Den Haag nu zelf ook weer ingezien
en men gaat ';lliJnS weer een stapje
verder, maar ook dit stapje is weer
typerend voor de officiële mentaliteit op
dit terrein. De Regering vraagt nu naast
de kosten voor de regeringspersdienst
een crediet van f 12.500 aan als subsidie
voor een particulier bureau, dat een
orgaan wil oprichten om het buitenland
omtrent ons land behoorlijk in te lich-
ten. De Limburger Koerier en de Nieuwe
Tilb. Crt. noemen dit voorstel typisch
oud-liberaal. Inderdaad, hoe kan men nu
toch een werkelijk zo eminent volks-
belang overlaten aan enkele particuliere
heren, die daarvoor dan een subsidie
krijgen uit 's Rijks schatkist. En dat
gebeurt, nadat we met een dergelijk I

bureau van den heer Drion, indertijd
zoveelleergeld hebben betaald. Neen het
wordt hoog tijd, dat we met deze geld-
vermorsenne stuntelige pogingen eens
uitscheiden en deze belangrijke volks-
zaak nu eens eindelijk flink gaan aan-
-pakken. De Limburger Koerier eist hier
een eigen departement, onder een, ver-
antwoordelijk minister, jong, fris en be-
gaafd! De Nw. Tilb. crt. betwijfelt intus-
sen of het wel noodzakelijk is, dat we
hier over een geheel nieuw ambtenaren-
apparaat gaan beschikken. We zijn het
intussen met de L. K. eens, dat van een
dergell] ke voorlichtingsdienst practisch
nooit iets tereer-t zal komen, wanneer
- r!c1arniet aan het hoofd staat een
kracht, die mede de regeringsverant-
woordelijkheid draagt en deze dienst
zelfstandig leiden kan. Wanneer dat is
een ondergeschikt hoofdambtenaar, die
niet kan optreden dan na overleg en
toestemming v~,n een anderen minister
of secretaris-generaal, dan komt er
practisch, we zien dit bij de regerings-
persdienst, niets van terecht. DanIwordt zo'n bureau volkomen een geheel
overbodlge schakel, een vijfde rad aan
de wagen en is elke honderd gulden, die
het kost, ~e veel.
Wat nu de Regeringspersdienst doet,

héeft met het begrip volksvoorlichting
weinig te maken. Om een concreet voor-
beeld te noemen, hoe wordt momenteel I

in de laatste dagen, vooral door de nat.
soc. pers, naar aanleiding van de schan-
dalen in Oss, de meest wilde en rantas-.
tische geruchten verspreid, ook omtrent
overheldspersonen? Verschillende bladen
hebben er reeds op aangedrongen, dat
hier nu eens een juista voorlichting
wordt gegeven, omdat door zekere pers,
terwille van een lang niet altij d hoog-
staande politieke propaganda, deze zaak
on een ergerlijke wijze wordt uitgebuit.
Maar elke betrouwbare voorlichting -
blijft achterwege. Men stelt zich op het
oude conservatieve standpunt, dat zo-
lang een dergelijke zaak in onderzoek is,
de autoriteiten hebben te zwijgen. Maar
een' van beiden, 6f men moet dan de
macht hebben of nemen om ook vissers
in troebel water het zwijgen op te leg-
gen, óf men snreke zelf en make aan dit
sinistre bedrijf een einde.
Maar met - de methode van nu, laat

men ons maatschappelijk stelsel, door
zijn belagers volkomen ondermijnen.
Wij herhalen daarom nog eens, een

goede volksvoorlichting, is bij een
staatsbestel als het onze een middel tot
zelfbehoud.
Laten we daarom met het huidige ge-

klungel, van wat door moet ga8;n voor
volksvoorlichting, maar daarmee III wer-
kelijkheid niets te maken heeft, zo
_spoedig mogelijk ophouden. En er zeker
geen nieuwe duizenden guldens aan
verspillen.
Maar laten we ook hier met onze tijd

meegaan en door een fris en krachtig
initiatief met het getij de bakens ver-
zetten en de in onze dagen zo brood-
nodige volksvoorlichting eens grondig
gaan regelen en toepassen.
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t;n nu is niets mlnder waar dan dit.

KWALIJKE JOURNALISTIEK Wij hebben de absolute zekerheid, dat
. in deze schandelijke affaire de justitie mel

. De berichten over de onlangs ontdekte, kracht en doortastendheid optreedt en dat
nieuwe schandalen in Oss hebben in som- verder ook zal doen zonder aanzien des
mige bla~en - het zijn er gelukkig maar persoons - dit laatste te verstaan in alle
~n.kele, dl~ het vooralom sensatie of po- uitgebreidheid. Wij weten, dat de minis-
Iitiek geWIn te doen is - een klankbodem ter van Justitie, die met zooveel succes is
gevonden. die er een bedenkelijk bijgeluid opgetreden tegen de zedenverwildering in
aan gegeven heeft. ' Zuid-Limburg en de pestholen over de

Met vertoon van de heiligste verent- grens, ook deze onverkwikkelijke geschi~-
waardiging en voorgevend op te komen denis tot volledige klaarheid wenscht ge··
voor de moreele gezondheid van ons volk bracht te zien. zoodat de schuldige (of
en de bescherming der werknemende schuldigen) de gerechte straf niet zal onr-
jeugd. speenleeren zij in werkelijkheid op gaan. Doch uiteraard eischt het voor-
de meest ongezonde nieuwsgierigheid van onderzoek tijd en al is het verklaarbaar,
het publiek door n'et schreeuwende, op.. dat- de verontwaardigde publieke opinie
schriften in koeien van letters in de aan snel recht verlangt en in den kortst denk-
die schandalen gewijde artikelen onthul - baren tijd den geheelen omvang van het
lingen te suggereeren; die er niet in te le- schandaal zou willen kennen, het is even-
zen zijn of zich hoogstens bepalen tot ver" zeer duidelijk, dat de justitie haar eigen
halen uit niet neder aarigeduide bronnen. langen weg heeft te gaan en zich niet kan

Het is een soort journalistiek, waaraan laten beïnvloeden door de publieke opinie,
in ons land geen enkel blad, dat zich zelf die daar-en-boven op demagogische wijze
respecteert, wenscht mee te doen. Iedere in deze kwestie wordt bewerkt door de
journalist met eenige ervaring weet hoe bovenbedoelde weinig kieskeurige bladen.
voorzichtig men moet zijn met inlichtingen Men kan er verzekerd van zijn, d~t
van derden betreffende vrijwel iedere ge- wat ons thans nog zoo raadselachtig 1
beurtenis van eeniqe beteekenis. Maar schijnt in deze miserabele aangelegen-
zeer weinig menschen zijn g'eheel objec- heid ".m~t name de h.ouding der Ossche
tief in hun verslagen van waargenomen autoriteiêen, eveneens zal worden opqe-
feiten, nog mlnder bezitten het vermogen helderd en er geen sprake van zal zijn, dat
van zuivere observa~.ie, en hoe kan men ter wille van wie of wat dan ook aan het I
dan geheel gerust ZIJn op mededeelingen recht te k~rt at! w.Qt~n 9,edaan. _, J
die men heeft van hocren zeggen.

Het is daarom zeer begrijpelijk, dat de Het leek ons nuttig .in dit stadium. dal
bladen over het algemeen zoo sober zijn de nieuwsgierigheid van het publiek be-
geweest in hun berichtgeving over het vredigd wordt met verdere sensatie-be
Ossche zedenschandaal, eerstens om den richten over het Ossche zedenschandaal
aard der misdrijven. die voor publieke en één blad zelfs bezig is met een onder-
etaleerinq allerminst geschikt zijn, maar zoek op ~igen houtje door lieden op t<'

vooralook omdat de geg,evens die ter be- 1 roepen., die daaro_~er iets te vertellen heb-
schikking zijn die voorzichtigheid voor- ben, ~lerop .te :WIJzen. Een man als Mr.
schrijven. En nu is het buitengewoon on- 1 Goselmg. die I~ .zijn nog slechts korte
behoorlijk. als bladen, die zich niet aan loopbaan als minister van Justitie reeds
deze wijze voorzichtigheid wenschen te j'VOldOende ~lijk heeft gegeven hoe 'n groo
houden, maar liever het deksel van het ten ernst hi) maakt van het vraagstuk der
riool schoppen. het laten voorkomen. of I volksmoraliteit. geeft ~ns voldoende
de zekere terughoudendheid in de pers waarborg voor de grondige behandeling
een uitvloeisel is van het verlangen om I van de~e geruchtmakende pijnlijke affaire.
deze zaak gesust te zien. omdat mach- f Halfheid of slapheid is van hem allerminsr
tige relatiesvan den schuldige bezig zijn' te ~er,,:acl1t~n. do~h evenmin overijlinç.
te redden wat er bijmogelijkheid voor den Wie It! ..d.lt st.adl~~ reeds poogt vrees
111anmaar te redden valt. De suggestie voor partijdiqheid .blJ de justitie te sugge-
van "klasse-justitie" ligt daar duimen reeren laadt op Zich zelf het vermoeden
dik boven op. van kwade trouw.

10. ieder geval vertoonen zich in het ge-
valOss journalistieke uitwassen, die niet
fel genoeg kunnen worden afgekeurd. I



Welke bedragen er bij betz okken zijn,
valt nog niet te schatten, maar zeker Is
het, dat het -om vele honderdduizenden
franken gaat. Reeds lang stond de ban-
kier onder verdenking, dat hij zich aan
oneerlijke handelingen schuldig maak- door talloos vele kleine boeren in de
te, maar tot nu toe was het nog niet hoogste mate benadeeld.
mogelijk voldoende aanwijzingen tegen De afwikkeling van de zaken lieten de
hem te verkrijgen. menschen aan den bankier zonder daar-
Gedurende vele maanden had de mare- omtrent ooit verantwoording te vragen.

chaussee onvermoeid gezocht naar be- Jarenlang heeft hij deze menschen be-
zwarend bewijsmateriaal. droge~, terwijl thans, nu de ineenstor-I Dikwijls als marskramer vermomd tmg IS gekomen, valt te voorzien dat
begaven zij zioh op pad, trokken van velen m gr.oote moeilijkheden zullen ge-
b d 'j t b d ra~en. Onaerzocht wordt thans of deoer en to oer erij en van dorp tot gelden, die hij voor anderen in' bewa-

I
dorp. en wisten dan het gesprek op den ring h dbankier te brengen. Zoo zijn zij er in .a. ' a.anv.:ezig zijn. Hij verhuurde
geslaagd eindelijk een bres te schieten r€a~~~~ ~~ano;astloketten en verrich,
JU de spreekwoordelijke zwijgzaamheid ren. a en, ie zeer omvangrijk wa-.
van. de bevolking van Oss en wijde om- Het onderzoek van de boeken d t d ,
gevmg. deskundi hi , a oor
~n langzaam maar zeker werd eènig oPhelder~en g~ led~: zal daaromtrent

Inzicht verkregen in de practljken van Tot z:l~~ moe en rengen. '.9-~n man, wiens geheele doen en laten lijke bet" /J? Limburg had hi) zake.
een groote zwendel was Men moest I ~."8 Klnge!l, zoodat het onder-
echter met groote, behoedzaamheid te Zi{!t ~/ urmen tijd zal vorcterep. Onbe-
werk gaan, want de bankier was buiten- rij~: ~~ lSla~t gatftdek m~n zijn prak·
gewoon geslepen en slaagde er. steeds 'wn. Hij is afkom~;ig u~n~~I~g~OO!·tz6t~'I
weer in znn zaken te bemantelen De OBI! waar h" b ,em. 11
steen kwam echter aan het rollen 'toen van' zeer een;;u~[geO~:de~e"(j als zoon
bleek, dat de bankier uit de nalaten.' .
schap van Wijlen Pastoor Van der
Kamp, te Haren, gemeente Megen, die
eemge weken geleden was overleden en
waarover hij als testament-uitvoerder het.
bewind voerde, voor- een belangrjjk be.
drag aan goederen had verduisterd.
Daaromtrent had de marechaussee

een en ander vernomen, maar toen men
hem op grond daarvan wilde aannou-

I den, slaagde hij er in den dans nog even
te ontspringen, doordat hij de goederen '

- -' ..
".

De beruchte Noord·Brabanlsche
gemeente Oss thans in opschud·
ding gebracht door ·een financieel

schandaal
Een 4O-jarig bankier aangehouden die gedu-
rende vele jaren zijn klanten bestal voor vele

honderdduizenden - Vooral kleine lieden
werden benadeeld

Voor honderdduisenden fr.
verduisterd

op het laatste oogenblik weer in den
boedel kon terugbrengen.
Het was evenwel slechts uitstel van

uitvoering, want de marechaussee zette
het onderzoek met groote voortvarend-
heid voort en weldra waren zooveel lie-
zwarende feiten bewezen geworden, dat
tot de aanhouding kon worden overge-
gaan, nadat daartoe door de justite te
Den Bosch opdracht was gegeven.
Reeds thans is kame'! vast te staan;

dat de man zich aan een reeks van mis-
drijven heeft schuldig gemaakt, zooals
verduistering, valschheid in geschrifte,
oplichting enz. Zoo is o. a, gebleken,
dat hij een belangrijke portefeuille van
brandverzekermgen onder zijn berus-
ting had en tot vrij hooge bedragen de
menschen wist te be-vegen hem de polis
te doen bewaren; doch aan de maat-
SChappij gaf hij belangrijk lagere som-,
~en .op. Het verschil in premie stak hij
m zijn zak. '
Verder heeft hij een uitgebreide zwen-

del met hypotheken bedreven en hier",

De beruchte Noord-Brabantsche ge-
meente Oss werd eens te meer in op-
schudding gebracht, ditmaal echter niet
door een reeks misdaden, maar door de
onthulling van een nieuw schandaal,
dat zeer groote afmetingen heeft aan-
genomen. De Koninklijke Marechaussee
is namelijk overgegaan tot de aanhou-
ding van een ruim 4O-jarigen bankier en
makelaar, die zijn kantoor gevestigd
heeft in de Molenstraat, 12, in het een-
trum van de stad. Deze man heeft zich
schuldig gemaakt aan zwendelpraetij-
ken, waardoor tallooze mensenen. voor
het meerendeel kleine lieden, benadeeld
zijn. .



OSSCHE BANKIER OP VRIJE
VOETEN

De bankier-makelaar uit Oss, die dezer
dagen werd gearresteerd als verdacht van het
plegen van oplichting, verduistering. .en
valschheid in geschrift-e, is, nadat de offfcier"
van justitie vanmorgen te Oss een onderzoek
heeft ingesteld, op vrije voeten gesteld.

OSSCHE BANKIER OP
VRUE VOETEN

(Vervolg van bladz. 5.)

Ome Nijmeegsche correspondent meldt nog:
De arrestatte van den bankier was verleden

week Zaterdag geschied op last van de justi-
tie, nadat deze kel11llishad genomen van de re-
sultaten van het onderzoek, dat de kon1nk.Jijke
marechaussee naar de gedragingen van den
verdachte had ingesteld.
Naar de raadsman van den bankier, mr. G.

M. J. Kolfschoten te 's-Hertogenboscb, die bij
het onderzoek door de justitie te Os'Sheden-
morgen tegenwoordig was, ons mededeelde, is
de inlVrijheidsteUinlgvan zijn client cnvoor-
waardelijlk geschied. Omtrent de motieven, die
de justitie helblbengeleid !bij de invrijheidstel-
ling, kon mr. Kolfs'cihoten ons geen mededee-
'linlg verstrekken. I



De zedelijkheid in de bedrijven.
Naar aanleiding van het schandaal van Oss.

Het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland
(r.-'k,) heeft naar aanleidtng van een - ook
door ons weergegeven - vraag van De Avond-
post, wat de Brabantsche geestelijkheid had ge-
daan om de onzedelijke toestanden te Oss en
elders te bestrijden, een persgesprek gehad met
den stichter en gang' maker der r.-k. Jeugd-
beweging, mgr. F. Frencken:

"De toestanden te OSs, aldus mgr. Frencken,
zijn ons sinds lang bekend. Reeds in een enquête,
door ons in'1930 ingesteld en in "Dux", orgaan
van het R.-K. Centraal Bureau voor Onderwijs
en Opvoedi:ng, gepubliceerd, 19 van de onzedelijke
vernourängeu op de fabrieken van Zwanenberg
melding gemaakt. Maar ntet alleen van
deze fabTieken. Van tal van bedrijven uit geheel
het land warr'en gegevens verzameld. Dit is OIlS
eerste werk geweest. We wilden weten hoe het
in de werkmiddens van ons land met de zede-
Itjkheid gesteld was. We stelden ons niet tevre-
den met een oppervlakkig onderzoek, maar vaar-
dlig:den daartoe vertrouwde g-oed onderlegde
meisjes af of wisten vertrouwenspersonen in de
te onderzoeken bedu'ijven aan het werk gesteld te
krijgen, die ons volkomen betrouwbare en ver·
antwoorde rapporten hebben verstrekt omtrent
de toestanden op fabrieken, kantoren, winkets
In den landarbeid en het hotel-, café- en restau-
rantbedrljï. De resultaten dezer enquêtes hebben
wij daarna met opzet gepubliceerd in Dux en
later op onze verschillende eongressen behandeld.
om de aandacht der overheid erop te vestigen
en om de openbarre meemng wakke!' te schudden.

E-r waren echter eerrige groot bezwaren, waar-
mee we rekening moesten houden, We onder-
vonden steeds, dat er door het publiek zoo ge-
makkelijk gegeneraliseerd werd ten aaneten van
het fabrteksmeisje. Men dacht maar al te gauw,
d!l;t alléén raorieksmeisjes en álle fabrieksmeis-
jes niet dJe.ugden, een opvatting, waardoor reent-
streeks die fabrieksmeisjes zelf getroffen werden,
En dfi,t, waarde toestanden op kantoren en in
winkels rekel' zoo erg waxen en nog zijn.

f

Een ten minste even groot bezwaar was, dat,
wijl onze activit-eit zich bij voorkeur bewoog in
het katholieke zuiden, de idee ging postvatten,

. allsof het alleen in Brabant zoo onzedelijk toe-

I
ging. Nu, als iets ruinder waar is, dan is het wel
dat. We beschikken ook over zeer nauwkeurige
gegevens over de toestanden in fabrieken, kan-
teren, warenhuizen en winkels, het hotel- en
restaurantbedrfjf van Doven den Moerdijk en,
aldlus mgr. Frencken, ik aarzel niet te verklaren, I
dat de toestand daar zeker näet mlnder slecht is I
dan in het Zuiden. Dat echter wel Brabant en
niet het Noorden over de tong gaat is te wijten
aan het feit, dat Brabant den moed gehad heeft
de rotte plekken opentijk aan te wijzen, terwijl
die boven den Moerdijk angstvallig worden be-
dekt gehouden of niet worden g'eikend.
Nu kan men vragers: Wat deedt ge met die

verza meldo gegevens? Hadden ze daden tot ge-
¥~? I
Zooal s ik reeds zei, aldus mgr. Frencken, heb-

ben wij bij elke geboden gelegenheid de overheid
op de hoogte onzer bevindingen gesteld. Waar
officieele personen op onze bijeerusomsten con-
gressen verschenen, hebben· wij telkens open-
lijk op deze feiten gewezen.
Verscheiden malen hebben' wij de politie

rechtstreeks van te bewijzen feiten Op de hoogte
gebracht, terwijl wij in voortdurend contact
stonden en nog etaan met de Arbeidsinspectie.
Daarbij hebben wij herhaaldehjk moeten onder-
vinden, dat het hoogst moeilijk is het voor de
rechtbank noodzakelijke bewijs te leveren, wijl
in fabrieken, die werkelijk slecht zijn, nooit ge-
tuigen te Vinden zijn, ja men zelfs niet ertegen
opziet meineed te doen. Ontrnoeddgend is het
verder, wat herhaaldelijk is voorgekomen, dat
bij ingu'ijpen der Arbeidsirispect.ie om schreeuwen-
de werkom.sta.ndrgheden te verbeteren, de be-
trerrende patroons werden vrijgesproken wegens
"overmacht" .
Meermalen hebben wij ons mst de ons bekend

geworden feiten tot rabrtkanten en directies van
bedrijven g-ewend, hun alle gewenschte inlichtin-l
gen verstrekt en zijn we hen behulpzaam ge-
. weest bij het treffen van maatregelen en dit
alles met heel gelukkige gevolgen, waarvoor de
betrokken werkgevers 011.9 nadien ten hoogste
dankbaar geworden zijn. Op dit oogenblik is
dan ook op het eerste gezicht reeds vast te stel-
len, waar de Katholieke Actie werkzaam ge-
weest is en waar niet. De toestanden zijn
enorm verbeterd. Op de meeste fabrieken van
Brabant is het op den dag van heden zoo gesteld
dat het fabrieksmeisje niet meer in gevaar is,
zeker niet meer binnen dan buiten de fabriek.
Tot zoover betreft het de directe actie der

katholieke jeugdbeweging in de bedrijven zelf. In
een volgend overzicht zullen we aangeven, wat
er gedaan is tot positieve verbeterrng en opvoe-
dJing van het werkende meisje zelve. Maar hier
reeds mag de vraag gesteld worden: Wat is er
van andere zijde op dltt gebied gedaan? Wat is
er van andere zijde gedaan 0111 aan de onge-
werischte toestanden op kantoren, in fabrieken
en werkplaa tsen een einde te maken? Alleen de
Katholieke Actie onder letding van katbolleke
s'€este.lij,k,hei<i is hier positief opgecreden.l''



terwijl die boven de Moerdijk angst-
i vallig worden bedekt gehouden of niet
I worden gekend.

Nu kan men vragen: Wat deed ge met
, die verzamelde gegevens? Hadden ze da- ,
den tot gevolg?
Zóals ik reeds zei, aldus mgr. Frencken

hebben wij bij elke' geboden gelegenheid
de Overheid op de hoogte onzer bevin-
dingen gesteld. Waar officiële personen
op onze bijeenkomsten en eongressen

__________ -,.-,,"_ verschenen, hebben wij telkens openlijk
op deze feiten gewezen.
Verscheiden malen hebben wij de politie
rechtstreeks van te bewijzen feiten op de
hoogte gebracht, terwijl wij in voortdu-
rend contar-t stonden en nog staan met
de Arbeidsinspectie. Daarbij hebben wij
herhaaldelijk moeten ondervinden, dat
het hoogst moeilijk is het voor de recht-
bank noodzakelijke bewijs te leveren
~ijl in fabrieken, die werkelijk slecht

Wat de kath. geestelljkhetd deed. zijn, nooit getuigen te vinden zijn, ja
Het artikel van Mr. Marchant in ons men zelfs met ertegen opziet meineed

bl~~ van 17 dezer, waarin hij, naar aan- .te doen. Ontmoedigend is het verder
Ietding van de zedenschandalen in de wat herhaaldelijk is voorgekomen . dat
fabriéken te Oss, meedeelde dat reeds bij ingrijpen der Arbeidsinspecti~ om
in 1934op katholieke bijeenk~msten over schreeuwende werkomstandigheden te
deze grote gevaren voor onze meisjes verbeteren, de betreffende patroons wer-
werd geklaagd, heeft nog al wat stof den vrijgesproken wegens "overmacht".
opgejaagd. Meermalen hebben wij ons met de ons
Door geheel de Ned. pers werd dit bekend geworden feiten tot fabrikanten

artikelovergenomen, maar in een groot en directies van bedrijven gewend, hun
deel daarvan, vooral de' liberale, werd alle gewenste inlichtingeh verstrekt en
het geheel in strijd met het artikel zelf zijn we hen behulpzaam geweest bij het
geheel eenzijdig geïnterpreteerd alsof treffen van maatregelen ..en dit alles
die onthullingen van 1934 alleen' betrot- met heel gelukkige gevolgen waarvoor
fen de rabrtekstoestanden in het. kath. de betrokken werkgevers ons ~adlen ten
Brabant. Dat is intussen met geen woord hoogste dankbaar geworden zijn. Op dit
uit het artikel te lezen. . ogenblik is dan ook op het eerste gezicht
Enkele lib. bladen, nog niet tevreden reeds vast te stellen, waar de Katholieke

met deze zeer eenzijdige interpretatie, Actie werkzaam geweest Is en waar niet.
gingen _ met de z.g, ethisch liberale De toestanden zijn enorm verbeterd. Op
Avondpost voorop _ een actie voeren de meeste fabrieken van Brabant is het
tegen de kath. geestelijkheid. Tot vier- op de dag van heden zo gesteld, dat het
maal toe vroeg de Avondpost: wat heeft fabrteksmelsie niet meer in gevaar is
de kath. geestelijkheid, die toch zo voor zeker niet meer binnen dan buiten d~ I

de zedeloosheld . is, gedaan tegen de fabriek.
toestanden"",d~~.>vo)g-ens,Mr. ¥aréh:ant· Tot zover betreft het de directe actie
reeds in 19!"4 .:apën.bi-äf·g_~wotÇtën."zifl}?·dêl'-käthOlieke-JeugdbeWeging in de be-
Ook de N.R. Crt. wijdde aan dit probjeem .' drijven zelf. In een vÓlgend overzicht
ponderdagavond een hoofdartikeL Mgr. zullen we aangeven, wat er gedaan is tot
Frencken van Bouvigne geeft nu op de positieve verbetering ell opvoeding van
vraag: "Wat deed de kath. geestelijkheld het werkende meisje zelve. Maar hier
in Brabant?" het volgende antwoord: reeds mag de vraag gesteld worden:
"De toestanden te Oss, aldus mgr. Wat is er van andere zijde gedaan om

Frencken, zijn ons sinds lang bekend. aan de ongewenste toestanden on kan-
Reeds in een enquête door ons in 1930 teren, in fabrieken en werkplaats-en een
ingesteld en in "Dux:', orgaan van het élnde te maken? Alleen de Katholieke
R.K. Centraal Eureau voor Onderwijs en Actie onder leiding van katholieke r
Opvoeding, gepubliceerd, is van de on- geestelijkheid is hier positief opgetre-

. zede'tike verhoudingen op de fabrieken .den, I"
van Zwanenberg melding gemaakt. Maar
niet' alleen van deze fabrieken. Van tal
van bedrijven uit geheel het ïandwaren
gegevens verzameld. Dit is ons eerste

. werk geweest. We wilden weten hoe het
in de werkmiddens van ons land met de
zedelijkheid gesteld was. We stelden ons
niet tevreden met een oppervlakkig on-
derzoek, maar vaardigden daartoe ver-
trouwde, goed onderlegde meisjes af oÎ
wisten verta-ouwenspersonen in 'de te
onderzoeken bedrijven aan het werk
gesteld te krij gen, die ons venkomen
betrouwbare en verantwoorde rapporten
hebben verstrekt omtrent de toestanden
op fabrieken, kantoren, winkels in de
landarbeid en het hotel-, café- en res-
taurantbedrijf. De resultaten dezer en-
quêtes hebben wij daarna met opzet
gepubliceerd in Dux en later op onze
verschillende congressen behandeld, om
de aandacht der Overheid er op te ves-
tigen en om e:l openbare mening wakker
te schudden.
Er waren echter enige grote bezwaren,

waarmee we rekening moesten houden.
We ondervonden steeds, dat er door het
publiek zo' gemakkelijk gegeneraliseerd
werd ten aanzien van het fabrieksmeisje.
Men dacht maar al te gauw, dat alléén .
fabriek.3meisjes en àlle ranrteksmetsies
niet deugden, een opvatting, waardoor
rechtstreeks die fabrieksmeisjes zelf
getroffen werden. En dit, waar de toe-
standen op kantoren en in winkels zeker
zo erG'w- ren en nog zijn.
Een ten minste even groet bezwaar

was, dat, v '~l onze activiteit zich bij
voorkeur bewoog in het katholieke Zui-
den, de idee ging postvatten, alsof het
alleen in Br .bant zo onzedelijx toeging.
Nu, als iets mlnder waar is, dan is het
wel dit. We beschikken ook over zeer
ns urrkeurlge gegevens over de toestan-
den In fabrieken, kantoren, warenhui-
zen m winkels; het hotel- en restaurant-
bedrijf van boven de Moerdijk en, aldus
mgr. Frenc:':en, ik aarzel niet te verkla-
ren, dat de toestand daar zeker niet
minder s~~cht is dan in het Zuiden. Dat
echter wel Brabant en niet het Noorden
'over de tong gaat, is te wijten aan het
feit, dat Brabant de moed gehad heeft
de rotte plekken openl!1k L&.D. te wi1zen.

De zedeloosheid in de
bedrijven en werk-

plaatsen
Het is boven de Moerdijk nog erger

dan in Brabant.

,



Oss werd herbenoemd voor zes jaar?
Is het niet schandelijk en onbegrijpelijk, dat onze colporteurs bijvoor-
beeld in Nijmegen met den boevenwagen van de straat werden gehaald
en in de cel werden opgesloten?
Waarom? Omdat het Zijne Verrukkelijkheid, den Hoogmogenden Heer
Baas van Politie voorkwam, dat de plaat in ott's laatste nummer en de be-
scheiden opschriften, daarbij "beleedigend" zouden zijn.
Let wel: het ging dus niet omdat het betrokken nummer feiten over
Zwanenberg publiceerde, en deze heer Zwanenberg in en om Nijmegen
zoo matig is, neen, het ging alléén maar om "beleediging van Colijn".
Precies als het vroeger ook niet om Marnnheimer ging, maar alleen maar
om van Schaîk,
Men moot zich over die feiten niet al te zeer verbazen. Overal in Europa
is het zoo gegaan, en overal ook waren het de joden, die op deze wijze
zichzelf uitdreven.
Men zou de bevolking van Oss en omgeving, ja, de gansche bevolking
met succes een populair, waarheidlievend geschrift over de Talmudleer
in de hand kunnen geven, en hen aldus laten zien, hoe een jood tlIie~
anders doet, dan zijn roeping vervullen en beantwoorden aan zijn leer,
wanneer hij de christelijke volksgemeenschap be8lCihadigt, de christelijke
zeden ondermijnt, en het christen-individu vernedert en tot twijfel aan
zijn eigen waardigheid voert.
Maar men kan too andere deze geschriften veilig achterwege laten, omdat
eenieder, die wil zien en hoeren, uit de daden van de joodsche gemeente,
af kan lezen, welk vleesch hij in de nationale kuip heeft.
Het anti-semletisrne, we zeiden het in den aanvang reeds, groeit in Ne-
derland, en velen met ons verheugen zich in oprechte blijdschap, en zon-
der daarbij gedachten aan wraak, wreedheid of welke onedele gedachten
ook te koesteren, op den dag, waarop de jood hier voor de keus mi
worden gesteld, onder het strenge gaatrecht te teven, of heen te gaan
naar waar hij meer welkom is.

E,M··''':'. .
_. .."

het anti-semietisme in nederland groeit
Het anti-semtettsme In.Nederland groeit, en niemand kan er zich over
verbazen. De Joden zeker niet, want, mocht men ook al zoo naieî zijn
te meenen, dat de feiten van de laatste tien jaren de joden iets hebben
geleerd, dan vergist men zich schromelijk. Geen uitwijzing, geen beper-
king, geen vervolging, ja zelfs geen pogrom bleek bij machte ook maar
een enkelen jood eenig begrip bij te brengen over het OASTRECHT,
OVER DE MANIER WAAROP MEN ZICH GEDRAAGT, wanneer men
.de welwillende gastvrijheid géniet 'van een vreemd volk.
:Terwijl zelfs de meest onderscheiden' diersoorten in een betrekkelijk kor-
ten tijd van verblijf onder de menschen, die eigenschappen allegden of
nagenoeg aflegden, welke hen voor een verblijf onder de menschen on-
geschikt maakten, verloor het jodenras in geen enkelopzicht die on-
duldbare en kwetsende doenwijze, welke altijd opnieuw weer de be-
schaafde westerling tot woede en verbolgenoeïd' moeten voeren.
Bijna twintig eeuwen wandelt de jood allentwegen over den aardbodem,
nog praat hij met zijn handen, nog gebruikt hij drie zit- of staanplaatsen,
wanneer hij op één enkele slechts matig gewenscht wordt geacht,
nog is hij niet in staat, zijn handel en wandel aan die banden te
leggen, welke vanzelfsprekend en noodzakelijk zijn voor. de instandhou-
ding van een, op eerlijkheid en fatsoen en niet op mazzel en linkheid
gebaseerde samenleving.
Ja, men mag er van overtuigd zijn, dat, wanneer in de eerste eeuwen _
van onze jaartelling er trelnen waren geweest, de joden ze onbruikbaar
hadden gemaakt door hun gedrag, dat, waren er winkelstraten geweest,
ze versperd zouden. zijn geraakt door luidruchtige handpraters, dat, wa-
ren er badstranden geweest, ze vervuild zouden zijn geraakt door het
niets ontziend, gebruik, dat joden, althans van het aanwezige zand, zou-
den hebben gemaakt. ", .
Dit land heeft tegenover de joodsche mooier-van-optreden altijd met on-
begrijpelijk geduld gestaan. En zoolang de joden numeriek een niet om-
vangrijke groep vreemdelingen bleven, eo zich, uit welke soort van
zelfkenniJS dan ook, op beroepen als dat van marskramer en standwer-
ker, en in het algemeen .op de zwervende negotie richtten, kort men hun
optreden dulden, en van tijd tot tijd eenige vreugde scheppen in het
dwaas en onîrlsch spektakel, wat zoo'n deel van de zwervende! stern
bood. Hadden vroeger de dorpen in het Boheemsche en schier overal
in Oost-Europa niet hun typische dorps-jood, waarover men zich beur-
telings kwaad en vroolijk maakte, maar die men evenzeer tot de uit-
rustingsstukken van een behoorlijke gemeente rekende als bijvoorbeeld
een brandspuit en een arrestantenhok?
Hier doken de joden in Twentsene en Brabantsche gemeenten, leefden
hun buurtleven in Amsterdam en begonnen zacht-aan hun ZOlTJenmet
het geld, van de christen gewonnen, of afgetroggeld, naar de Uräver-
siteiten te zenden en binnen te voeren in die beroepen, welke een wijs
bestuur ten allen tijde voor joden dient afgesloten te houden.
Het heeft miet zoo onbegrijpelijk lang geduurd, voordat vaJ}. balie tot
onderzoekkamer de jood de atmosfeer penetreerde, en, was zqn ras ook
al niet numeriek in de meerderheid, het in ieder geval een heerscbende
positie innam ten aanzien van wat in het openbare leven goed, en kwaad,
geoorloofd en ongeoorloofd zou zijn. .

maupie heeft hel uitstekend I
In Nederland geven de joden op dit oogenblik den doorsla~ .. Dat hurt'
vooraanstaanden dit niet alleen doen in den handel, in de politiek, maar
ook in de misdaad, is duidelijk genoeg gebleken uit het jongste schan-
daal van Oss, en het zal binnenkort, naar wij vreezen, nog ernstiger
en oog heviger blijken, wanneer !het de re.geering ditmaal eens ernst
mocht zijn met het uitmesten van den varkensstal.
Maar daarvoor VREEZEN WI] !
Want Maupie Zwanenberg heeft het uitstekend in de gevangenis, Hij
krijgt er wat zij;rt vuile hart begeert en ware bet niet dat hij zijn sa ...
distische complexen en zijn geilheid aan banden moest leggen, het ware
zeer goed voor them uit te-houden,
De bloemetjes welke zijn kantoor-hippen (grooter schaamteloosheid is
zelfs in een joodsen milieu nooit afgespeeld!) hem hebben aangeboden,
zullen intusschen wel verwelkt zijn, maar wat maalt een jood om bloemen,
wanneer de nota er niet bij, is en hij dus kan zien wat ze hebben gekOlSt
of wanneer bij ze zelf niet heeft gegeven 'en ze betaald krijgt met een
tegenpraestatie van schande of wellustigheid!
Wij vinden het nog steeds niet noodig, om verder te gaan met de publi-
catie van details in deze aangelegenheid. AI spijt het ons, dat wij daar-
mede het Nationale Dagblad, beletten om deze, week verder te gaan met
de publicatie, van zonder bronvermelding uit Zwart 'Front overgenomen
îeiten, en met het 'spelen van den rol van "groote zuiveraar". Het is nu
eenmaal nog niet zoo lang geleden,· dat de joden achter Mussert aan-
liepen, en broeder Fahrwerck behoort nog steeds tot de leidende figuren
van de N.S.B.

B.
WIJ vreezen

WIJ. VREEZEN ! schreven wij hierboven.
Want is het niet typeerend en beangstigend, dat de burgemeester van

het is de regeering geen ernst
Uit de herbenoeming van den Ossehen burgemeester, is weeral afdoende
gebleken, dat het deze regeering geen ernst is met het inperken en beteu-
gelen van het kwaad, en allerminst waar dit kwaad een noodzakelijk uit-
vloeisel vormt van de aanwezigheid van joodsche individuen.
Het is nadien nogmaals en nog pijnlijker gebleken, nu de regeertog zich
niet reeds in den aanvang verzette tegen het binnendringen van bet Bata-
concern in dit land.
In Eindhoven is sinds weken het straatbeeld verontreinigd door pelsdra-
gende schacberaars, die er de hotelbedden beslapen en op zoek zijn naar
ruimten, waar zij, hun sociaal-doodelijk werk kunnen begimen. Sociaal-
doodelijk, maar langzaam en Vlenijnig werkend en zich, als een schurft-
laag, over den levenden eigen handel uitbreidend.
In Brabant liggen de eigen schoenfabrieken op apegapen. De eene aan-
vraag tot surseance van betaling wordt door het andere fai!lissement ge-
volgd. Deze fabrieken werden maar al te vaak de dupe van joodsche han ..
delaars en nu hun werk de nationale industrie ondermijnd heeft, wordt
het d~rgraverswerk voortgezet. Nu zullen wij een moordenden in:vloed
krijgen van de aanwezigheid van de Bata-bende in Eindhoven. .
Want wij beminnen immers ten departemente de joden zoo zeer! W1j
kunnen immers niet leven zonder joodsche adviseurs, zonder joodsche
economen", zonder [oodsche bureau-chefs." - .Zooals de regeering in gebreke is gebleven, de Vaderlan~SlChe mdustr!e

van bepaalde geneesmiddelen te b~hermen tegen het Jood'sche _vutl,
zoo zal zij thans weer in gebreke blijven, de resten van onze schoenindu-
strie te beschermen.
De joden geven immers den doorslag, en het vet zal boven drijven, al is
het ook van een hond.

weest waakzaam, nederlanders!
Thans is de doelbewuste joodsche tyrannie sehier ondragelijk, maar nog
dieper zult gij U bukken onder het juk, wanneer gij het niet tijdig ai
durft schudden.
Dat het in dit lood nog mogelijk is, dat christen meisjes in vele van sensu-
aliteit en materlalisme doortrokken [oodsehe gezinnen vernederende dien-
sten verrichten en daardoor dagelijks bloot staan aan de practijk van de
Talmud-leer, het is verschrikkelijk, maar de ouders die hun kind ervoor
leenen dragen ten slotte ze~f de schuld.
Men mag onder geen beding een gezond, onbedorven meisje dwingen,
om de vieze doening van zulke families te redderen.
Dat er eenmaal een staat zal zijn, die al deze schande en ellende van om
voert, laten wij ervoor werken en arbeiden, gelegen en ongelegen, da~
en nacht.
Onder de vaan van Zwart Front zal men het hoofd weer hoog durven. 4
dragen in een gezuiverd land.
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ZEDENDELICTEN IN OSS

EN ELDERS

Blijkbaar schreef mr. Marchant zijn ontboeze-
ming, alvorens de herbenoeming van den heer
Plaagmakers in het Staatsblad was versche-
nen. Menigeen zal zich afvragen, waarom dit
stadje, dat in de algelocpen zes jaar allerminst
reden had om over zijn burgemeester tevreden
te zijn, opnieuw voor eenzelfde periode met
dezen functionaris is opgeknapt. Een ant-
woord treffen wij aan in -de rede, die de mi.
nister van Binnenlandsche Zaken, Van Boeijen,
den 18den November van het vorige jaar in de
Tweede Kamer heeft gehouden. De minister
zeide woordelijk:
ti•• j,,,......... '

"Zooeven is nog gesproken over de herbe-
noeming van burgemeesters; de heer Ijsset-
muiden heeft het betreurd, dat in de Memo-

. rie van antwoord onderstreept is dat wan-
neer de vraag aan de orde komt, of een
burgemeester herbenoemd zal worden,
uiteraard tekening moet worden gehouden
met zijn persoonlijke omstandigheden. Ik
herhaal, ik ben stellig van plan dat te doen.
Ik acht het, nu de burgemeesters om de 6 jaar
aftreden en in dit opzicht in zulke andere
omstandigheden verkeeren dan alle men-
schen die in vergelijkbare publiekrechtelijke

.functies dienen en die voor het leven worden
benoemd, schromelijk onbillijk onverant-

.woord en onaanvaardbaar, dat bij de vraag,
Ilof de betrokkene nog geschikt is, niet gelet

zou' worden op deze vraag: wat zijn de
gevolgen, wanneer de Overheid het "onge·
schikt" zou uitspreken, en den burgemeester
en zijn gezin de woestijn in zou jagen?

. Waar ik wel toe bereid ben, is dit: wanneer
zou blijken, dat een bepaalde burgemeester
volstrekt ongeschikt is om een bepaalde
gemeente te dienen, wil ik de vraag overwe-

.gen, of er mogelijkheid is, dien burgemeester
naar een andere gemeente over te plaatsen,
t hem voor een benoeming in aanmerking te

doen komen in een gemeente, waar minder
van zijn krachten wordt gevraagd. Maar het
is haast onmenschelijk, om van de Regeering
te eischen, dat zij bij herbenoeming van
deze functionarissen aan persoonlijke

~belangen volmaakt den rug zou toeke eren",
_~J L::1IUb_~-:::ax'::-'a !>
'DitäiiiWö'örd~kän slêc1its' mät'j'g-6ëv~edigen .

De burgemeester is er voor de gemeente en
de gemeente is er niet voor den burgemeester.

Over den burgemeester te Oss is de heer Nu heeft OilS land een overdreven voorliefde
\l\archant allerminst te spreken: voor het beginsel "laat zitten wat zit". Iedere

. . bemoeiing met de publieke zaak is langzamer-
"De berichten z~ggen, d~t !" de gemeent~ hand een baantje geworden en wordt dat

Oss de ge!1leentelqke autorltelt~l1 h~bben stil baantje slecht vervuld, dan spreken de men-
gezete~ . niet alleen, doch mgrupen Will Ischelijke overwegingen. Een dergelijk systeem
de politie hebbe.n tegengewerkt, en dat de kan slechts verlammend werken. Maar minister
burgemeester ..zich zelfs met zou hebben Van Boeijen schijnt ons niet de man toe die
~mlz.l.en,.om ~IJ den Procureur-Generaal op aan dezen toestand een einde kan maken.
mvtlJ~e!dstellmg van den verdachte te gaan Wellicht heeft de herbenoeming te Oss toch
aandringen, Deze zal hem we~ hebben nog een staartje. Ook al wascht de regeering
verwezen n.aar den Rechter-Commissaris, die haar handen in onschuld, het publiek keurt
hem wel Uit wandelen zal hebben gestuurd. dergelijke benoemingen af.

Ernstige wantoestanden in fabrieken
(Van onzen correspondent)

Am st erda m, 17 Maart. In Oss is dezer
dagen een fabrieksdirecteur gearresteerd,
welke er van werd beschuldigd van zijn po-
sitie ill een der bedrijven ter plaatse misbruik
te hebben gemaakt door de daar werk-
zame meisjes te. dwingen zich naar zijn
wil te voegen. In dit verband wordt thans
in de Hollandsche bladen het licht der
publicjteit geworpen op den omvang van
dit euvel, niet slechts in Oss.

In het dagblad "Ons Noorden" brengt rnr,
H. P. Marchant het schandaal te Oss ter sprake
en geeft daarbij te verstaan, dat ook elders
in Brabant dergelijke toestanden heerschèn.
Hij scbrijft o.m.:

"Ik heb - het zal in 1934 zijn geweest
_- twee vergaderingen bijgewooud van de
K. J. V. onder leiding van Mgr. Frencken,

. die beide een diepe indruk op mij hebben
gemaakt. De eerste was een massa-verga-
dering in de groote markthal van Den Bosch.
Ook de Bisschop was. tegenwoordig. Hier
voerden een aantal meisjes, telkens voor een
afdeeling, op eenvoudige en aangrijpende
wijze het woord. Schering en inslag waren
de klachten over misbruiken van leidende
mannen in inrichtingen van Nljverheid,
Het was, zeiden zij, zoo moeilij k, daartegen
iets te doen, omdat de slachtoffers zwegen
uit vrees voor verlies van werk. Zelfs ouders,
die in deze tijd de inkomsten hunner kinderen
niet konden missen, werden op een zware
proef gesteld.
Schrijnend waren de klachten. Deze meis-

jes, de moeders van straks, begrepen wat
deze pest beteekende.

De tweede vergadering was er een van
de leidsters op Bouvigne. Het waren weer
dezelfde klachten; het was dezelfde schreeuw
om hulp.

Thans schijnt eindelijk de marechaussee,
de reddende engel van Oss, er in te zijn
geslaagd, bewijsmateriaal te verzamelen,
door de monden open te krijgen en het
zwijgen uit angst te overwinnen.

Men ziet het hier wederom bewezen: wij
hebben veel meer noodig een krachtige,
onvervaard ingrijpenrle hand van de uit-
voerende macht, van [ustitie en politie, dan
nieuwe wetten en verordeningen.

De verdachte moet bij zijn arrestatie zich
dreigend hebben uitgelaten tegen de mare-
chaussee, dat hun deze daad wel zou op-
breken. Hij bleek zich van zijn economische
macht bewust. Zedelijke verwoesting van de

. jeugd deed er minder toe."

Toen onlangs de pestholen in België waren
verrezen aan de grens van Limburg, wei-
gerden daar de gemeentebesturen daartegen
iets te doen. Het was immers voordeel voor
de gemeente! Men beweerde zelfs, dat de
Belgische wel niet toeliet, daaraan een einde
te maken. Dit is onjuist gebleken. De Bel-
gische regeering greep in en roeide de pest-
holen uit.

Wij hebben toen geschreven, dat in Ne-
derland zoo iets niet denkbaar was. Dit is
thans een illusie gebleken. Er schijnt in Ne-
derland althans één gemeentelijke autoriteit
te zijn, die niet hooger bleek te staan dan de
Belgische autoriteitjes over de grens,"



W3aIl"de krotho!IiJeIkejeugdbewegimlg vasten
De zedelijkheid in de bedrijven; -voet kreeg, leerd-en de meisjes een nieuwen

levensstdjl kennen, daar leerden ze sparen. We
Het werk van de katholieke jeugd- brachten het roods zoover, dat alléén uit het

;:. I' beweging. Breda-sooe bisdom ruim 335 arbeidersmeisjes zich
,! In een tweede artïkel naar aanleiding van een reis naar Rome badden bijeengespa.axd. We
de oneedelijke toestanden te Oss _ een uit- hebben doorgewerkt tot in de gezinnen, we

treksel uit het eerste is in ons blad van gister- brachten er ons blad Verovering in 20,000 exem-
ochtend geplaatst _ gaat het Dagbl, v. Noord- plaren wekelijks, verspreid door meisjes van alle
Brabant aan de hand van de mededeelingen stamden, we stichtten alleen in het Bredasche
van mgr. Frenc:ken na wat die katholäeke jeugd- bisdom 25 huishoudschooltjes met meer dan 1000
bewflootn>ggedaan hesft cm het werkende meisje leerlingen zonder eendgen financleelen steun, we
van f8lbdek, atelier en _ zoo mogelijk _ ook richtten een orgarusatie op, waa;rhlj de meisjes
reeds van wi.nkel en kantoor waar noodt" te .bij een oontrlhU!tie van 10 cent tn die week kun-
verbeteren, tot het goede te r£0h!ten, in degclij.- nen deelnemen aan een voorberetdtngscursus tot
ken chrästelijken zin op te voeden. opleiding voor het huwelijksleven, geheel koste-
Een der eerste daden is geweest de oprich- 'loos retraites kunnen volgen, waarbi] ze kunnen

ting van de school voor sociale bedrljrsleiding worden UJitg1ezoooen, in geval van tuherculose
op ~U'v:igne, waar de krachten gevormd wor- naar Berg en Bo.sch, terwijl ze voorts nog [aar-
den, die als sociale werksters in de fabrieken Iijks haar vacantie mogen doorbrengen op I
werkzaam gesteld moeten worden. Het liefst Bouvigme,
wilden we, aldus mgr. Frencken, hier het Ita- Z-eer veel werk hebben we gemaakt van de

, llaansche vooroeeld gevolgd zien, waar de so- actie ten bate van de meisjes in den leeftijd
ciale verzorging in de faoriek van regeerings- van 14 tot 16 jaar. Ons oordeel, gebaseerd op
wege voorgeschreven is. Zoover zijn wij hier niet. ondervinding, is, dat deze meisjes psychisch
Daarom echter hebben we zelf deze zaak aan- noch physiek in staat zijn, den druk van het
gepaAd;. iabrieksleven te magen. We waren eindelijk
En nu is er maar één instantie, die ons daarin ZOOV€[l' gekomen dat een wetsontwerp verscheen

werkelijk gesteund heeft, n.l. de provincie Noord- in de richting van een verbod van fabrteks-
Brabant. Van geen enkele andere officieele Zijde 'arbeid dezer meisjes. Doch dit wetsontwerp is
is ook maar eeniga geldelijke steun ontvangen. .toen juist door het verzet van niet-katholieke
. Poor die sociale werksters zijn de toestanden 'zijde in den doofpot gestopt.
in de fabrieken radicaal veranderd. Het sterkste. Wanneer wij ervoor pleiten, de jeugdige
spreekt dit in het bisdom Breda, waar de jeugd- fabrieksmetsjes uit de fabriek te houden, dan.
beweging zich het krachtigste met deze kwestie zijn we niet blind voor den eisch, VlOOrander
heeft kunnen bezig houden. Terwijl vroeger ver- ,emplooi te zorgen. Vandaar ons ijveren om de
schillende groote fabrieken oorden van zedelijk meisjes tot de vrouwelijke beroepen te bren-
verderf waren, zijn ze thans plaatsen waar de gen. Daaeom zijn we begonnen met de op-
meisjes zonder bezwaar werkzaam kunnen zijn. leiding tot dienstboden, met onze dienstboden-
Door de sociale werksters zijn de werkgevers karnpen. Zevenhonderd meisjes hebben we

ertoe gekomen tot het treffen van allerlei gun- reeds opgeleid. Thans zijn er honderd in op-
stige maatregelen en ze hebben er zelf de beste Ieiding, Binnenkort vangt te Roosendaal een
resultaten van ondervonden. In het bisdom tweede kamp aan met honderd deelneemsters
Breda is de toestand in de fabrieken in het alge- ien een plan gaat nu naar den minister om
meen dan ook goed, met uitzor.dering van eenige Ier vijf honderd tegelijk op te leiden. Heel dit
bedrijven, weike echter op dit oogenblik grondig werk, dit internaatswerk ten bate van het
u.u de beurt zijn. opleiden van dienstboden, is een ulitiatief van

lien bewijs, hoe sterk de opvattingen der ka- de kathclleke, jeugdbeweging geweest. Bouvlgne
fttolieJ,re jeugdbeweging hebben kunnen door- gaf het voorbeeld, wees den weg, Het is door
werken is wel, dat de thans aanhangtge wet tot de regeermg heI1haaJdelijlk openlij!k verklaard,
beperking van den arbeid der gehuwde vrouw Met uitzondering van de door de regeering
'Y<lOl' het gehied van het bisdom Breda feitelijk gesubsidieerde karnpen heeft allren de provin-
met meer noodäg is, omdat daar, uitgezonderd cie Noordbrabant ons jeugdwerk in zijn vele
enkele bedrijfjes op de grens, geen gehuwde vertakkingen financieel gesteund, zij het ook op

. vrouwen meer werkzaam zijn. bescheiden senaal. Voor de rest hebben wij alles
Een 2lIl.8Ikwaarmee wij 0!l1S verder zeer heb- zelf moeten bekostigen uit contributies, collecten

ben rngelaten, is het schaften en het vervoer en vrijwillige bijdragen van ons goedgezinde
van de fa.bil'ieksmeisjes. Waar dit mogelijk was geloofsgehooten. '\ oor het werk onder de vrouwe-
hebben we VOOil' aantrekkelijke schaftJverblijven Iijke jeugd en meer in het bijzonder voor het
g€2lorgd met gedeeltelijke verpleging. In die werk onder de arbeidersmeisjes is opgericht de
senartverblijven kregen we het noodzakehjke Vereeniging van Catechisten van den Eucharis-
eontact met de meisjes, konden haar winnen ttschen Kruistocht, welke op het oogenbllk reeds
VOOil' oms sociaal :werk buiten senartverband. We meer dan honderd leden telt, die - in gemeen-
zorgden voor huáshoudonderwijs, voor degelijke schat> samenlevend - zich voor het geheele
Iectuur, we ru:?,ben ontspamntngsclubs opgericht leven aan dit werk voor de jeugd en voor den
en hebben bijzender veel werk gemaakt van chrtstelljken wederopbouw van de maatschappij
<moo spaerclubs, die een prachtig resultaat heb- hebben gewijd.
ben bereilot, Z'Oo ver!kregen we een kern van
hoogstaande meisjes, di'e van haar persoonlijk-
!hei'd rot sterk hebben ing<e'W'erktop haar om-
geving.
Zoo schitterende resultaten hebben we be-

retkt, dat we meisj·es hebben gevormd, van
wier ~arakterV'astheid en deg;elijikheid wij vol-
·doende verzekerd waren, dat we ze als kernen
hebben uitgezonden naar raortesen, waar wij
oogenschünüjk geen vat konden krÜgen. Er
zijn meisjes van 18 Jaar vrijwillig gaan werken
op fabrieken boven den Moerdijk, waar ze
terecht kwamen in een slechte ..omgeving. Zij
stonden daar tegenover drie, vierhonderd
meisjes, die voor alle goede invloeden verloren
schenen. Zij vestigden zich opzettelijk in plaat-
sen op sentgen afstand van de fabrieken ge-
.Iegen, om met de andere fabrieksmeisjes mee
.te moeten reizen [n autobus en trein en zoo
naar- geheele leven te leeren kennen en ze te \
'kunnen redden, en We kunnen thans op de
schoonste vruchten van hun werk wijzen.

. .- -, - \



Vragen rondom Oss
Waarom is de gearresteerde

bankier op vrije voeten
gesteld?

POLITIE EN MARECHAUSSEE

mosttelt tusschen gemeentepolitie en mare- I
chaussee,
Nu kort geleden is de zeer opzienbarende

arrestatie geachled van den dlrect~ur .. van
Organon wegens ernstige zedenmisdrhven.
Ook deze arrestatle geschiedde door ~~ Kon.
Marechaussee, die daarmede waarlIJk. ten
hemel schreiende toestanden aan het Iicht
heeft gebracht. Men heeft in sommi.g~ bladen
er op gewezen, dat de gemeentepolltle - ~n
met name het hoofd van de gemeente - in
deze zaak een onvergeeflijke passivtteit aan
den dag zou hebben gelegd. De thans on.t-
hulde wantoestanden, zoo zeide men, waren in
Oss reeds lang algemeen bekend en men laakte
het, dat de gemeentepolitie reeds niet eerde.~
had ingegrepen. Deze meening. kunn~n WlJ
niet onderschrijven Inderdaad gingen In Os~
reeds lang geruchten over de toestanden blJ
de Organon, maar, wanneer de gemeente-
politie van deze geruchten kennis droeg, dan
ZOU het zeker ook met de marechausse~. wel

Wij hebben eenige dagen geleden onver- zoo gesteld zijn. Bij een onderzoek, dat. wlJ ter
kwikkelijke debatten in den gemeenteraad ge- plaatse instelden, is ons dan ook gebleken,
had over de toestanden bij 't BUl1gerlijkArm- dat dit inderdaad het geval was en eerst toen
bestuur.' naar aanleiding waarvan halsstar- een concreet feit ter kennis van de marechaus-
rige ge~uchten gingen over corruptie bij ver- see kwam, dat behoorlijk gestaafd werd door
schillende gemeentediensten. Wij hebben trider- bewijsmateriaal, kon worden mgegrepen. Zou
tijd daarin aanleiding gevonden er op a~n te dit concrete feit ter kennis van de gemeente-
dringen, dat een onderzoek zou worden mge- politie zijn gekomen, b.v. ter kennis van den
steld en de uitslag daarvan publiek zou worden burgemeester, dan zou _ zoo wer~ on~. met
gemaakt, teneinde de, het gezag van de over- nadruk verzekerd _ geen oogenbllk znn ge-
heid zeer schadende, praatjes den kop in te aarzeld eveneens' te doen, wat in zulk een
drukken. Wij willen er :10g eens met nadruk geval gedaan zou moeten worden, nl. arresta-
op wijzen, dat het niet de pers is geweest, die tie van den verdachte. En bovendien hebben
deze praatjes wereldkundig heeft gemaakt, wij de overtuiging gekregen, dat de burge-
zooals het hoofd van de gemeente indertijd meester zeker niet passief tegenover derg~-
wel eens heeft willen doen voorkomen. De aan- lijke toestanden staat, maar, waar dat noodig
Ielding daartoe was de arrestatie door:. de- en mogelijk was, zijn invloed heeft aangewend,
Koninkljjke Marechaussee van twee. leld~rs om aan wantoestanden of ongewenschte ver-
van 'het ontwikkelingswerk voor Jeugdige houdingen een einde te maken.
werkloozen, die naar het Huis van Bewaring Maar nu heeft er zich weer een zeer vreemd
te 's Hertogenbosch werden overgebracht, geval te Oss voorgedaan. Verleden week
dooh eenige dagen later weer op vrije voeten Zaterdag, in de middaguren, werd door de
werden gesteld. De tweede aanleiding was, dat marechaussee in het centrum van de stad een
door de Kon. Marechaussee een onderzoek inval gedaan in een bankierskantoor: alle
werd ingesteld bij het gemeentelijk gasbedrijf. bescheiden werden weggevoerd en het kant~or
En nu wil het geval, dat - hoe_w~ld~or de verzegeld. Ook het woonhuis van den bankier
justitie geeu of noz geen aanleiding IS g~; werd doorzocht deze zelf gearresteerd en na
vonden om in te grijpen - de ".groote men eenige dagen riaar' 's-Hertogenbosch overge-
blijft beweren, dat er ll:iet te ~?le~~eren onder- bracht.
handelingen zijn geschied. WIJ wijzen d~arop, j W t omtrent deze geruchtmakende arres-
omdat het teekenend is voor de verhoudingen a d
In het stadje die naar onze stellige overtui- tatie bekend werd, met name waa.rvan e
~ng vol!kome~beheeracht worden door de &Di- bankier beschuldigd wem - feiten, dle in een

- (Van onzen correspondent.)

kleine gemeente als Oss natuUiTlijk in ~der l
dan geen tijd wereldkundig wan-en,want leder
weet te vertellen, wie door de marechaussee
gehoord zijn en wat hen is gevraagd en wat
zij hebben verklaard - gaf gr~md voor de
stellige overtuiging, dat het hier om zeer
omvangrijke malversatäes zou gaan. T~ de
man dan ook, na door den rechter-conmu~a-
ris te zijn verhoord, in het Huis van Bewaring
te 's-Hertogenbosch werd opgesloten, stond
het voor de buitenwereld wel vast, dat de
marechaussee inderdaad met BUC<?eshet onder-
zoek had verricht en dat een emde. was ge-
maakt aan een reeks van malversattes, waar-
door honderden waren gedupeerd. Wij zeggen
niet te veel, dat het heel wat meer opzaen
heeft gewekt, dat de betrokkene Zaterdag
"""""zooels zijn raadsman ons med~eelde
onvoorwaardelijk op vrije voeten IS gesteld,
dan het feit van de arrestatle zelve, die eigen-
lijk reeds lan'g verwacht werd. En, zoo~s d~
ook te verwachten was, wordt aan deze mvm-
heidstelling heel wat commentaar v~stge-
knoopt. Men spreekt weer van "dulstere
machten", "politieke invloeden" enz.

Het bedenke.Jijke hiervan is, dat met deze
aangelegenheid de vraag op den voorgrond
wordt gesteld of de arrestatie wel op vol-
doende steekhoudende motieven is ~~.
En deze vraag klemt te meer, omdat een vru-
wel analoog geval zich voorgedaan heeft met
de twee leiders van het ontwikkelingswerk voor
jeugdige werkloozen. Hoe men deze zaak oo~
bekijkt het wilons voorkomen, dat - tenzlJ
volled~ openbaarheid van zaken wordt ge-
daan - het gevoel, dat men onder alle om-
standigheden beveiligt is tegen willekeur, dat
de rechtszekerheid onaantastbaar is, door deze
voorvallen geschokt is. Oss is in den loop. der
jaren te veel voorwerp geweest van publieke
belangstelling, er zijn te veel wagen met be-
trekking tot het politioneel beleid onbeant-
woord gebleven en er is te veel schade toege-
bracht aan het overheidsgezag, getuige de
aanvallen op het beleid van den burgemees-
ter dan dat men ook deze zaak weer met den
in~tel der liefde kan bedekken. Hier is een
wondeptek, die zeer bedenkelijke complicaties
kan veroorzaken en daarom moet met vaste
hand worden ingegrepen, om eindelijk eens de
rust te lcr"ijgen, zonder welke het Ossche
ziekteproces niet tot staa_n .kan word~~ ge-
bracht. En aan de Integriteit van politie ~n
justitie mag zeer zeker - en dan vooral 111 J
Oss! - niet de minste twijfel bestaan!

N ij meg e u, 26 Maart.
Het Brabantsche stadje Oss. vraagt

nog immer de aandacht. Na de groote
zuivering in ·1935 is de rust daar nog
steeds niet weergekeerd en van tijd tot
tijd wordt de publiekeopinieopgesohrikt
door geruchtmakende arrestaties.



Zedelijkheid in bedrijven.
Overwerk en Arbeidsinspectie.

In het in ons ochtendblad van Zaterda.tE jl.
,gepublioeerde eerste gedeelte van een interview,
dat het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland
met mgr. F. FrencJren heeft gehad naar aan-
leidJing van het vraagstuk van zedelijkheid in de
bedrijven, komt een passage voor, die een niet
geheel en al ju.isten indruk zou kunnen maken. ,
Tengevolge van bedoelde passage zou de meening ,
kunnen post vatten, dat ingrijpen van den kant I'

der Ar.beids1n.spectiemet het oog op onzedelijke
toestanden in fa.brieken herhaaldelijk tot niets
zou 1eiden, tengevolge van vrijsprekende rechter-
lijke beslissingen. Ter vermijding nu van aIle
misverstand zij er op gewezen, dat men geens- '
zins een zeer nauw verhand kan leggen tusschen
het tegengaan van onredelijke toestanden in
fa;brielren èn de bevoegdheden, waarover de
Arbeidsinspectie ingevolge wet en a1gemeenen
maatregel van bestuur beschikt. Op het bier
bedoelde terrein zijn bovenal pol i t i e e n
jus tit i e geroepen en bij machte eventueel
iets te bereiken, terwijl dit slechts in zeer be-
perkte mate met de Arbeidsinspectie het geval is.
Volgens het interview rou mgr. Frencken o.m.

gezegd hebben "Ontmoedigend is het verder,
wat herhaaldelijk is voorgekomen, dat bij in-
grijpen der Arbeidsinspectie om schreeuwende
werkomstandigheden te verbeteren, de betrokken
patroons werden vrijgesproken wegens "over-
macht"." I
Bij navraag vernamen we van den directeur-

generaal van den arbeid, dr. ir. A. H. W. Hacke,
dat zich in de laatste Jaren sleehts één geval.
had voorgedaan, waarin de Arbeidsinspectie een
beroep op overmacht naar aanleiding van
het feit, dat er in strijd met de wettelijke voor-
schriften overwerk was verricht,' niet gegrond
achtte, daarentegen de hoogste rechterlijke
instantie tot ontslag van rechtsvervolging be-
sliste. "Man kan dus waarlij-k niet zeggen" -
zoo ging de heer Hacke voort - "dat de rechter-
lijke rnaent herhaaldelijk tot vrijspraken van
dezen aard is overgegaan. In de 18 jaar, ge-
durende we1!ke thans de Arbeidswet van 1919
van ka:acht is, heeft men natuurlijk herhaalde-
lijk een beroep op overmacht gedaan, doch dan
bleek ook veelvuldig aan de Arbeidsinspectie zelf,
dat zulk een beroep alleszins gegrond was.
Slechts hoogst sporadisch echter kwam het tij-
dens dle geheele periode voor, dat de rechterlijke
macht inging tegen een beslissing van de
Arbeidsinspectie."
In aansluiting aan dem mededeelmg, kunnen

wij er nog op wijzen, dat dezer dagen ter ge-
legenheid van de procedure over de Arnaud bij
het pleidooi nog eens duidelijk aan het licht kwam,
dat het aantal arresten van den Hocgen Raad
omtrent al of niet gegrondheid van zulk een be-
roep op overmacht, zich alles bij elkaar tot
ongeveer een zestal bepaalt, Dit is ook teekenend,
a,ls men bedenkt, dat indien de lagere rechter-
Iijke instantie een beslissing geeft 1n strijd met
de opvatting van de Arbeidsinspectie, zulk een
kwestie bijkans steeds tot in hoogste rechterlijke
instantie uitgevochten pleegt te worden.
Zacht uitgedrukt moet men dus de klacht, die

plaats zou kunnen geven aan de mooning, dat
de rechterlijke macht op het stuk van het toe-
laten van overwerk herhaaldelijk al te onsoeiaal,
en in strijd met wat de _Ax,beidsinspectiejuist
achtte, .zou zijn Opgetreden, met verscheidene
korreltjes rout nemen.
Wat overigens het voorgevallene te Oss be-

treft, achten wij een gestreng onderzoek noodig
naar de vraag, in hoeverre hier de overheid
(politie, justitie) zich aan gebrek aan waak-
zaamheid en aan tijdig optreden tegen niet
genoeg te laken misstanden zouhebben schuldig
gemaakt; - - "-
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:De zedelijke
fabrieken

•

•In
gevaren

bedrijven.en
Wat de Kath. Actie ter bestrijding heeft gedaan.
Het prachtige positieve werk van t~gr. Frenclcen.

Naar aanleiding van wat er bekend is
geworden over de schandelijke toestanden
op. de fabrieken van de N. y. "Organon" te
OSS," waarvan vrouwen en meisjes het
-sïachtorrer zijn geworden, heeft oud-minis-
ter Marchant in "Ons Noorden" erop ge-.
'wezen, dat' de zedelijk slechte toestanden
op fabrieken en werkplaatsen, in kantoren j
~en ateliers sinds lang voor geheel het land '1
aan de kaak gesteld zijn, En hij verwijst
.daarvoor naar het Congres van de KatllO- I

lieke Jeugd Vereeniging in Den Bosch en "
naar een lateren studiedag op "Bouvigne"
te Ginneken, waar met tal van feiten,
schreeuwende wantoestanden werden aan- I
geklaagd.
Hierin vond de "Avondpost" een aan-I

leiding om de vraag te stelten, wat de I'

geestelijkheid gedaan heeft om die on-
zedelijke toestanden in Oss en in andere
plaatsen te bestrijden.
:in 'n vraaggesprek met 't "Dagblad van I

Noord-Brabant" heeft mgr. F, Frenckcn II

daarop een duidelijk antwoord. gegeven.

De gegevens van een onderzoek over I
r het gehecle land.
"De toestanden te Oss zijn ons sinds

lang bekend. Reeds in een enquête, door I
.ons in 1930 ingesteld en in "Dux", orgaan'
van 't R. K. centraai bureau voor onder-
wijs en opvoeding, gepubliceerd, is van
de onzedelijke verhoudingen op de rabrie-

• ken van Zwanenberg melding gemaakt.
Maar niet alleen van deze fabrieken. j
Van tal van bedrüven uit geheel het land
waren gegevens verzameld, Dit is ons
eerste werk geweest. We wilden weten
hoe het in .de werkmiddens van ons land
met de zed~1ijkheid gesteld was. We,
stelden ons met tevreden met een opper-,
vlakkig onderzoek, maar vaardigden
daartoe vertrouwde, goed onderlegde
meisjes af of wisten vertrouwenspersonen
in de te onderzoeken bedrijven aan het
werk gesteld te krijgen, die ons volkomen
betrouwbare en verantwoorde rapporten
hebben verstrekt, omtrent de toestanden
op fabrieken. kantoren, wlnkels, in den
landarbeid en het hotel-, caré- en
restaurantbedrijr; De resultaten dezer
enquêtes hebben wij daarna met opzet
gepubliceerd in "Dux" en later op onze
verschillende eongressen behandeld, om
de aandacht der overheid erop te ves-
tigen en om de openbare meening wak-
ker te schudden.
El' waren echter eenige groote bezwa-

ren.: waarmee we rekening moesten
houden. We ondervonden steeds, dat er
door het publiek zoo gemakkelijk ge-
generaliseerd werd ten aanzien van het
.rabrteksmeisje. Men dacht maal' al te
gauw, dat artéén rabrieksmeisjes en álle
tabrieksmetsjes niet deugden, een opvat-
ting, waardoor 'recntstreeäs die rabrteks-
meisjes zelf getrotren werden. En dit,
waar de toestanden op kantoren en in
winkets 'zeker zoo erg waren en nog zljn.
Een minstens even groot bezwaar was,

dat, wijl o:;ze activiteit zich bij voorkeur
bewoog in het katholieke Zuiden, de idee

· ging postvatten. alsof het alleerrIn Bra-
bant zoo onzedelijk toeging. Nu, ais iets
mlnder waar is, dan is het wel dit. We
beschikken ook over zeer nauwkeurtga
gegevens over de toestanden in fabrieken,
kantoren, warenhuizen en wink els, het
hotel- en. restaurant.bedrijf van boven
den Moerdij.k en, aldus mgr. F'rencken,
ik aarzel niet te verklaren, dat de toe-
stand daar zeker niet minäer slecht is
dein in het Zuiden. Dat echter wel Bra-
bant en niet het Noorden over de t.mg
gaat is te wijten aan 't feit, dat Brabant
den moed gehad heeft de rotte plekken
openlijk aan te wijzen, terwijl die boven
den Moerdijk angstvallig worden bedekt
çetv uaer: of niet worden geleend.
. Nu kan men vragen: Wat deed ge met
die verzamelde gegevens'? Hadden ze
daden tot gevolg?

Zooals ik reeds zei, aldus mgr. Frencken,
hebben' wij bij elke geboden gelegenheid
de overheid op de hoogte onzer bevin-

· dingen gesteld. Waar officieele personen
op onze bijeenkomsten en eongressen
verschenen, hebben wij telkens openlijk

...op deze feiten gewezen.

Onwilligheid tot getuigen en zelfs
.valsche getuigenis.

Verscheidene malen hebben wij de po-
litie rechtstreeks van te bewijzen feiten
op de hoogte gebracht, terwijl wIJ in
voortdurend contact stonden en nog
staan met de Arbeidsinspectie. Daarbij
hebben wij. herhaaldelijk moeten onder-
vinden, dat het hoogst moeilijk is .het
voor de rechtbank noodzakelijk bewijs te
leveren, wijl in fabrieken, die werkelijk :
slecht zijn, nooit getuigen te vinden zijn,

· ja, men zelfs niet ertegen opziet meineed
te doen. Ontmoedigend is 't verder wat
.hernaaïdeujk is voorgekomen, dat bij
ingrljpep. der Arbeidsinspectie om

· séhreeuwende werkomstandigheden te

verbeteren, de betreffende patroons
werden vriigesproken wegens "over-
rnacht."

In Brabant "enorm verbeterd."
Meermalen hebben wij ons met de ons

bekend geworden feiten tot fabrikan-
ten en directies van bedrijven gewend,
bun alle gewenschte inlichtingen ver-
strekt en zijn we hen behulpzaam ge-
weest bij het treffen van maatregelen
en dit alles met heel gelukkige gevol-
gen, waa rvoor de betrokken werkgevers
ons nadien ten hoogste dankbaar gewor-
den zijn. Op dit oogenblik is dan ook
op het eerste gezicht reeds vast te stel-
len, waar de Katholieke Actie werk-
zaam geweest is en waar niet. De toe-
standen zijn enorm verbeterd, Op de
fabrieken van Brabant is het op den dag
van heden zoo gesteld, dat het rabrteks-
meisje niet meer in gevaar is, zeker niet
meer binnen dan buiten de fabriek."

Het positieve werk: de opleiding van
sociale werksters. .

"Een der eerste daden is geweest -de
oprichting van de School voor Sociale
Bedrijfsleiding op Bouvigne, waarvoor
subsidie gevraagd werd aan de Overheid
welke echter. niet verkregen werd. En
toch is deze school van zeer groote waar-
de, omdat daar de krachten gevormd
worden, die als sociale werksters in de
fabrieken werkzaam gesteld . moeten
worden. Het Iierst wilden we, aldus Mgr.
Frencken, hier het Itallaansche voor-
beeld gevolgd zien, waar de sociale ver-
zorging in de fabriek van regeeringswege
voorgeschreven is. Zoover zijn we . hier
niet. Daarom echter hebben we zelf deze
zaak aangepakt.
En nu is er maar één instantie ge-

weest, die ons Idaarin daadwerkelijk ge-
steund heeft, n.l. de provincie Noord-
Brabant. Van geen enkele andere ern-
eleele zijde is ook maar eenige geldelij-
ken steun ontvangen.
Nog eens: wij beschouwen de opleiding

van sociale werksters in de fabrieken
als vim zeer groet belang. Door die
sociale werksters zijn de' toestanden in
de fabrieken radicaal veranderd. Het
sterkste spreekt dit in het bisdom Breda
waar de jeugdbeweging zich het. krach-
tigste met deze kwestie heeft kunnen
bezig houden. Terwijl vroeger verschil-
lende groote fabrieken oorden van
zedelijk verderf waren, zijn ze thans
plaatsen, waar de meisjes zonder be-
zwaar werkzaam kunnen zijn. Er is een
heinekbreed verschil tusschen de hou-
ding van het fabrieksmeisje van thans
en die van tien, vijftien jaar terug.
Door de sociale werksters zijn 'de werk-
gevers ertoe gekomen tot het treffen
van alierlei gunstige maatregelen en ze
hebben er zelf de beste resultaten van
ondervonden. In het bisdom Breda is de
toestand in de fa'brieken in het alge-:-
meen dan ook goed te noemen; met
uitzondering van eenige bedrijven, welke
echter op dit oogenelik grondig' aan
de beurt. zijn.
Een bewijs, hoe sterk de opvattingen

der katholieke jeugdbeweging hebben
kunnen doorwerken is wel, dat de thans
aanhangige wet tot beperking van den
arbeid der gehuwde vrouw voor het
voor het geNed van het ,bisdom Breda
feitelijk niet meer noodig is, omdat daar,
uitgezonderd enkele 'b-edrijfjes op de
grens, geen gehuwde vrouwen meer
werkzaam zijn.
Een openlijk dankwoord, aädus Mgr.

Frencken, mag ik hier wel brengen aan
de werkgevers, die in deze zoo flrnk
gehandeld hebben.

Zorg voor het schaftuur en het
vervoer der meisjes. .

Een zaak waarmee wij ons verder zeer
hebben ingelaten, is het schatten en
't vervoer van de Iabrteksmeisjes. Waar
dit maar eenigszins mogelijk was - en 1
dat was gelukkig in vele fabrieken en
verscheiden gemeenten het geval -
hebben we voor aarrtrekkelijke schaft-
verblijven gezorgd met gedee:ltelijke ver-
pleging', In die schartverblijven kregen
we het noodzakelijke contact met de
meisjes konden haar winnen voor ons
sociaal werk bulten schartveroand. We
zorgden voor huishoudelijk onderwij s,
voor degelijke Lectuur, we hebb-en ont-
spannlngsclubs opgericht en hebben
bijzonder veel werk gemaakt van once
spaarclubs, die een prachtig resultaat
bereikt hebben. Zoo verkregen we een
kern van hoogstaande meisjes, die van
haar persoonrijkheid uit, sterk nebben
ingewerkt op haar- omgeving,
Zoo, schitterende resultaten hebben

wij bereikt, dat we meisjes hebben ge-
vormd.. van wier karaktervastheid en
degelijkheid wij voldoende verzekerd
waren, dat we ze als kernen hebben
uitgezonden naar fabrteken, waar wij
oogenschijnlijk geen vat konden krijgen.
Er Zijn meisjes van 18 jaar vrijwillig
gaan werken op fabrieken boven den
Moerdijk, waar zij terecht kwamen 111.
een slechte omgeving. Zij stonden daar

tegenover drie-, vierhonderd meisjes, die
voor aläe goede. invloeden verloren sche-
nen. Zij vestigden ztcn: opzettelijk in
plaatsen op sentgen afstand van de
fabrieken gelegen, om met _de andere
fabrieksmetsjes mee te doen reizen in
autobus en trein. en zoo haar geheele
leven te leeren kennen en ze te kunnen
redden . ell. we ..kunnen thans. op de
schoonste vruchten van hun moeizaam
voorpostenwerk wijzen.

- Het werk der K. J. V.
waar - de Katholieke Jeugdbeweging

vasten voet verkreeg, daar wist zij steeds
door te grijpen. Daar werd' voor goede
vorming voor opheffende ontspanning,
voor huishoudonderwüs gezorgd, daar
leerden de meisjes een meuwen [evens-
stijl kennen, daar leerden ze sparen. We
brachten het reeds zoover, dat aüéén
uit het Bredasche bisdom ruim 335
arbeîdersmeisjes zich een reis .naar
Rome bijeengespaard riadden. We heb-
ben doorgewerkt tot in de gezinnen, yre
brachten er ons blad "Verovering". in
20.000 exemplaren wekelijks, verspreid
door meisjes van alle standen, we
stichtten alleen in het Bredasche bisdom
25 hutshoudschoolbjes met meerdan
lOOD leerlingen zonder eenigen Iinan-
cieelen steun, we richtten een ergani-
satie op, waarbij de meisjes .bij een
centnoutie van 10 cent in de week
kunnen deelnemen aan een voorberei-
dingscursus tot opleiding voor het hu-
welijksleven, geheel kosteloos retraites
kunnen volgen, waarblj . ze kunnen
worden uitgezonden, in geval van tu-
berculose, naar "Berg en Bosch", terwijl
ze voorts nog jaarlijks . haar vacantie
mogen doorbrengen op Bouvigne.
Zeer veel werk hebben we gemaakt

van de actte ten bate van de meisjes in
den leeftijd van 14 tot 16 jaar. Ons oor-
deel, gebaseerd op ondervinding; is. dat
deze meisjes psychisch noch physiek in
staat zijn, den druk van het fabrieks-
leven te dragen. We wareri eindelijk zoo-
ver gekomen, dat een wetsontwerp ver-
scheen in de richting van een verb-ad van
fabrieksarbeid dezer meisjes. Doch dit
wetsontwerp is toen juist dool' het verzet
van niet-katholieke zijde in den doofpot
gestopt. IOok en voornamelijk terwille van het
fabrieksmeisje, kanten wij or....S zoo scherp
tegen den arbeid van gehuwde vrouwen J
in de fabrieken, Wij willen niet alleen
het gezinsverband redden, rnaarde mets- I
jes in de fabrieken beschermen tegen de
gehuwde vrouwen in' de fabrieken, d.e,
onze enquêtes wijzen het uit, een tunes-
ten invloed uitoefenen op het jonge
meisje, Bij de beoordeeling van het wets-
ontwerp van minister Romme mogen de
tegenstanders eindelijk toch ook wel eens
aan deze zijden van dit vraagstuk den-
ken. En wanneer zij, die zich zoo verzet-
ten tegen. dit wetsontwerp meenen. dat
ik overdrijf, aldus Mgr. Frencken, laten
zij zich dan tot mij wenden en ze kun-
nen alle gewenschte inlieht.ingen krijgen, '

Opleiding tot ander emplooi.
Wanneer wij ervoor pleiten, de jeugdi-

ge fabrieksmeisjes uit de fabriek te hou-
den, dan zijn we niet blind geweest voor
den eisch, voor ander emplooi te zorgen.
Vandaar ons ijveren om de meisjes tot de
vrouwelijke beroepen te brengen, Daar-
om zijn we begonnen met de opleiding
tot dienstboden, met onze dienstboden-
karnpen. Zevenhonderd meisjes hebben
we reeds opgeleid, Thans zijn er honderd
in opleiding. Binnenkort vangt in Roo-
sendaal een tweede kamp aan met 100
deelneemsters en een plan gaat nu naar
den minister om er 500 tegelijk op te lei-
den, Hèel dit werk, dit internaat wèrk
ten bate van het opleiden van dienst-
boden, is een initiatief van de Katho-
lieke ,Jeugdbeweging geweest, -Bouvigne
gaf; het..voorbeeïd, wees dim weg. Het is
door ue regeering herhaaldeüjk openlijk
verkl~· .

Met uitzondering van de door de regee-
ring gesubsidieerde karnpen heeft alleen
de provincie Noordbrabant ons jeugd-
werk in zijn vele vertakkingen financieel
gesteund, zij het ook op bescheiden
schaal, Maar wij Zijn daar zeer dankbaar
voor. omdat daardoor bleek, hoezeer de
provinciale overheid ons werk waardeer-
de. Voor de rest hebben wij alles zelf
moeten bekostigen uit contributtes, col-
lecten en vrijwillige bijdragen van 0:15
goedgezinde geloorsgenooten.
Voor het werk onder de vrouwelijke

jeugd en meer in het bijzonder voor het
werk onder de arbeidersmetsjes. is opge-
richt de Vereenigtng van Catechtsten van
den Eucharistischen Kruistocht, welke
op dit oogenblik reeds meer dan honderd
leden telt, die - in gemeenschap samen-
levend - zich voor het geheele leven aan
dit werk voor de jeugd.en voor den Chris-
telijken heropbouw van de maatschappij
hebben gewijd,'

Wat hebben de anderen gedaan?
Dat alles hebben wij, katholieken, wij

Katholieke Jeugdbeweging, wij geestelij-
ken, gedaan.
Het interesseert mij nu in hooge mate,

aldus mgr. Frencken, te mogen verne-
men, wat men van andere zijde benoor-
den Brabant heeft gedaan.

Ill: zal het zeer op prijs stellen, daar-
over een en ander in de ..Avondpost." te
mogen lezen. En mocht dit blad en moen-
den andere bladen nog meer van ons
werken en streven ..villen vernemen. dan
zijn zij hartelijk welkom hier en zal ik
hun de meest' uitgebreide document.atle
ter hand stellen. Of, nog beter, ik zal het
hun gemakkelijk maken en stel mij voor,
zoo spoedig mogelijk in De:1 Haag een
perseonterentie te houden, waar ik het
meest uitvoerig antwoord zal geven op
de vraag: Wat hebben de katholieken,
wat hebben de geestelijken van Brabant
gedaan!

(In ons nummer van morgen zullen we
nog enkele resultaten pubnceeren van een
tel' plaatse inzeste.d onderzoek n.a.v, be-
paalde beweringen in sommige nublicatces
over het gebeurde te Oss. - Reet)
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It::, "Dàt"alles hebben wij, katholieken, wij Ka..
tholieke Jeugdbeweging, wij geestelijken,
gedaan.
Het interesseert mij nu in hoge. mate, al-

dus mgr. Frencken, te mogen vernemen,
wat men van andere zijde benoorden Bra-
bant heeft gedaan.
Ik zal het zeer op prijs stellen, daarover

een en andej- in de "Avondpost" te mogen
lezen. En mocht dit blad en mochten andere
bladen nog meer van ons werken en streven
willen vernemen, dan zijn zij hartelijk wel-
kom hier en zal ik hun de meest uitgebreide
documentatie ter hand stenen. Of, nog
beter, ik zal het hun gemakkelijk maken en
stel mij voor, zo spoedig mogelijk in Den
Haag een persconferentie te houden waar ik
het meest uitvoerig antwoord zal geven op
de vraag: Wat hebben de katholieken, wat
hebben de geestelijken van Brabant ge-
daan!

Nog eens de zedeloze
toestanden in de fabrieken.
Wat van Katholieke zijde is gedaan.

In een tweede artikel in het Dagblad
van Noord Brabant geeft Mgr. Frencken
een uitvoerig antwoord aan de lib. pers
op haar vraag wat van kath. zijde is ge-
daan, na het bekend worden van de
zedeloze toestanden in fabrieken en
werkplaatsen waarop Mr. Marchant in
ons blad van 17 dezer wees.
Allereerst is getracht het Italiaanse

voorbeeld te doen na volgen van een so-
ciale verzorging in fabrieken en werk-
plaatsen. Van de Regering was daar-
voor echter geen medewerking te krij-
gen.
Toen bebben de katholieken zelf de

zaak aangepakt en zijn begonnen met
een opleiding van sociale werksters in
fabrieken en werkplaatsen. Er was
slechts één overheidsinstantie n.l. het
Provo Bestuur van N. Brabant dat dit
werk financieel steunde.
Mgr. Frencken schetst dan de grote

resultaten van dit werk in tal van fa-
brieken.
In het bisdom Breda, is thans de toe-

stand in de fabrieken, op een enkele
uitzondering na goed te noemen.
Verder wijst Mgr. Frencken er op, wat

van kath. zijde gedaan is om het schaf-
ten en het vervoer der meisjes te ver-
beteren, waarbij veel medewerking on-
dervonden is van vele directies. Er zijn
ontspanningslokalen .in tal van fabrie-
ken opgericht, waardoor een kern van
hoogstaande metsj es is gevormd op tal
van fabrieken die prachtig werk hebben
gedaan om aan ongewenste toestanden
een einde te maken.
Verder zijn Jeugdorganisaties .ge-

sticht om flinke meisjes te vormen met
een vast degelijk karakter, die prachtig
voorpostenwerk hebben gedaan.
Verder deelt Mgr. Frencken mee, dat

door oprichting van cursussen en kam-
pen voor dienstboden, honderden meis-
jes buiten de fabrieken zijn gehouden.
Voor al dit werk heeft de provincie

N. Brabant subsidie gegeven en de Re-
gering gaf subsidie Voor de kampen.
Maar de rest is van particuliere zijde
bijeengebracht door collecten, contrtbu-
ties en andere vrüwünge bijdragen.
Mgr. Frencken eindigt zijn beschou-

wing met de volgende uitnodiging aan
de lib. pers en in 't bijzonder aan de
Avondpost, die haantje de voorste was
bij het beschuldigen van de kath. gees-
telijkheid van nalatigheid:

Wij zijn nieuwsgierig welk antwoord
de lib. pers op deze uitnodiging zal ge-
ven.
Constateren we vast met voldoening

dat de lib. N. R. Crt. een uitvoerig uit-
treksel, uit de beschouwingen van Mgr.
Frencken, in haar kolommen Zaterdag-
morgen en Zondag heeft overgenomen.
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Oss blUkt nog lang niet "zuiver"·
Na opruiming van "Bet Milieu)) komt de bovenlaag aan de beurt.

Ongelooleliike gevallen van sabotage.

ZWIJGZAME VROUWEN IN HE'l'
ONGURE DORP.

Wie zijn oor hjer te luisteren legt,
verneemt dingen, die slechts voor de
helft waar beneeven te zijn om 'n krach-
tig, niets en nremand ontziend ingrij-
pen te wettigen. Het valt ons niet in om
de tolk te zijn van de praatjes en ge-
ruchten, welke in Oss de ronde doen.
Het valt 1:Iebegrijpen, dat de arrestatte
van den fabrikant M. van Z. de tongen
heeft losgemaakt. De fabrieken van Z.
nemen in het economische Ieven van
Oss een overheerschende plaats in. De
l;I.ut:\;~le van de j-o",\Çenae,Slacht.£Tiien en
van Organon IS de werkgeefster van ve-
le honderden arbeiders en meisjes. Zij
neert het bestaan van een belangrijk
deel der bevolking in handen, aldus de
"A. P."
Het behoeft dus geen verwondering te

wekken, dat de van nature reeds zwijg-
zame Ossenaren niet dan zeer in het
geheim. mompelden van de toestanden,
die vooral op de laatstgenoemde fabriek
heerschten.
Het is een bedrijf tot bereiding van

orgaanpreparaten op wetenschappelij-
ken grondslag, een wereldonderneming,
die haar, producten over de geheele aar-
de exporteert.
Is het karakter der onderneming en

de aard van het product funest voor
vele daar tewerkgestelden? Wie een ver-
klaring zoekt voor· de inderdaad wal-
gingwekkende excessen, die zich op de
Organen hebben afgespeeld, kan di.t ele-
ment bijna niet verwaarloozen. Alles
ademt hier sexualiteit: het product, de
beretdingsmiddelen, de proeven op al-
lerlei dieren genomen.
Er zijn fatsoenlijke vrouwen geweest,

die den directeur in het gezicht sloegen,
wanneer bij tot handtastelijkheden
overging. Het gevolg was, dat ze -
's avond een envelop met een paar we-
ken salaris thuis vonden en ontslagen
waren "
Menig meisjes bezweek echter voor

den aandrang. Thuis kon hun kostgeld
niet gemist worden. Er zullen er ook
zijn, die mlnder weerstand te overwin-
nen badden en op gemakkelijke manier
zich allerlei gunsten en geschenken ver-
wierven. Ook jongens prortteerden van
deze onverkwikkelijke toestanden, door
zich in noodgevallen als legitiem echt-
genoot beschikbaar te stellen.
Als er dus gezwegen werd, geschied-

de dit eensdeels uit vrees, anderdeels
uit eigenbaat.

Deze feiten waren ons bekend.
Het lust ons niet om in verdere bij-

zonderheden te treden. Genoeg zij, dat
de fabriek Organon een broeinest van
immoraliteit is, waarvan tal van meisjes
het slachtoffer zijn geworden.
Natuurlijk Waren deze feiten! in Oss

bekend.
Ook bij de gemeentelijke politie

Uitermate bedenkelijk en hoogst af-
keurenswaardig is het, dat de politie
niet doortastend is opgetreden hoe-
wel zij de zekerheid kon hebben, dat
ook minderjarlge meisjes de dupe van
die toestanden werden.
Durfde de pclîtie v.Z. niet aan te pak-

ken? Vreesde zij, dat Organon en de
andere fabrieken, die tot het concern
beboeren. Oss zouden verlaten. indien
het den directeur lastig werd gemaakt?
Het. is ons <bekend, dat V.Z. dreigemen-
ten vall dezên aard heeft uitgesproken.
Dit zou althans een wel niet te ver-

ontschuldigen, doch in ieder geval ver-
klaarbaar motief zijn geweest.
Wij hebben echter reden om aan te

nemen, dat persoonlijke drljfveeren niet
vreemd zijn aan de laksheld van de
Ossche politie.
,Het is een punüek geheim, dat burge-

meester Ploegmakera niet overweg kan
met den brigadecommandant der maré-
chauss'e. Deze tegenstelling :m.aakt niet
slechts een noodzakelijke sarmenwerking

tusschen beiden onmogehlk, doch schijnt
zelfs aanleiding te <geven tot ernstige
tegenwerking Ival~ de zijde der politie.

H~t lijkt wel de Balkan!

Wat wij hterorrstrent vernamen, doet
meer denken aan oen Balkan nan aan
Nederland! WJe deze aan sabotage gren-
zende staaltj-es hourt, gaat het ook ,oe-
grijpelijk vinden, dat de gemeentelijke
ponne geen medewerking - om het zeer
zacht uit te drukken! - verleende bij
de pogingen der rnaréchaussée om de
ossene "bovenwereld" te saneeren.

Het is dringend noodig, dat van hoo-
gernand een nauwkeurig onderzoek
wordt ingesteld naar de wijze, waarop
ten stadhuize het gezag wordt "gehand-
haafd". Wij kunnen heel wat Brabant-
sche "vlotheid" over onzen kant laten
gaan, doch de zeer stellige mededeelln-
gen, die wij van betrouwbare zijde ver-
namen, wettigen een diepgaand onder-
zoek naar de praktijken van de ge-
meenteleiding te Oss.
De maréchaussée ter plaatse treedt

op de bekende enerkieke wijze op. Aan
de brigade is het te danken, dat de eer-
ste belangr.ijke stap is gezet op den weg,
die naar normale verhoudingen kan lei-
den. Ondanks alle tegenwerking is zij
er in geslaagd om to:t arrestatle over te
gaan van. den fabrikant M. van Z. wieris
vriendschappelijke verbindingen met de
hoogste autoriteiten op bestuurlijk en
geestelijk gebied ter plaatse' geen belet-
sel vormde om tot vervolging over te
gaan.
Men moet niet gering denken over de

moeilijkheden, die de leiders van het
onderzoek badden te overwinnen. De
natuurlijke zwijgzaamheid van de Os-
sche bevolking herinnert ieder zich uit
den tijd, toen er schoon schip werd ge-
maakt in "het milieu". Deze neiging om
te zwijgen wordt nog versterkt, nu het
een zedenzaak betreft
Ta:. van vrouwen, die vroeger - vaak

tijdens haar minderjarigheid - met de
praktijken van M. van Z. kennis maak-
ten zijn thans getrouwd en wachten er
zich wel voor om dingen te verklappen,
die haar huwelijk in gevaar kunnen
brengen. Zij wenschen niet als getuige
te worden gehoord, daar dit hun echt-
genoot reeds te deuken zou geven.
Toch hebben de maréchausseés, die

met het onderzoek zijn belast, reeds
,tweehonderd en vijftig verhooren afge-
nomen!
Het materiaal, dat zij op deze wijze

verzamelden, bood genoegzaam grond
om tot arrestatle van M. van Z. over te
gaan. De wachtmeester De Gier, die een
groot aandeel in het onderzoek heeft,
hield v, Z. aan, toen deze per auto van
een buitenlandsche reis terugkeerde,
Gelijk wij reeds schreven, 1~het moet-

lijk aan te nemen, dat het bij deze eene
arrestatte blijft. ~ valt in Oss op ve-
lerïei gebied nog wat, op te riumen.
De rnaréchaussée heeft den draad te

pakken en wenscht, hem zonder aan-
zien des persoons ar te wikkelen.
Met belangstelling wachten wij de ko-

mende dingen af.
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( Na O~~ "Dikwijls wordt de zedelijkheid bedreigd voor-
"'" ClIClI namelijk door het feit, dat één meisje met

__ ". jongens moet werken veelal zonder toezicht ....
-- .- - "Bedreiging van de zedelijkheid wegens het

J; gdb' de door elkaar werken .... "eu etoeging en ze n- I "Klachten over onzedelijke taaL ... "
bescherming "De zedelijkheid wordt bedreigd doordat op

I een fabriek jongens en meisjes door elkaar

Heeft d~ leiding van de vrouwelijke werken .... "
katholleke jeugdbeweging in Bra- "De zedelijkheid komt in gevaar door dubbel-

zinnige taalonder het werk. De meisjes, die
bant geweten, welke onzedelijke toe- pas komen, moeten in bepaalde afdeelingen wer-

standen in de Organon-fabrieken te Oss ken, waar het zedelijk gevaar grooter is. Op een
heerschten? andere afdeeling komen geregeld mannen tus-
Mr. Marchant meende onlangs (in "Ons ' schen de meisjes en. dit br~~gt veel gevaren

N rden") . h t h . d" mee vooral voor de Jongeren.
00 ZIC e ermneren, at hi] "Jongens en meisjes werken dikwijls door el-

vroeger op eongressen en bijeenkomsten kaar; er wordt over alles gesproken."
van de K.J.V. meermalen over wantoestan- .
den op zedelijk gebied, niet alleen in de
fabrieken te Oss, doch ook elders, had hoo-
l'en spreken. En Mgr. Frencken bevestigt
dit in een vraaggesprek met het "Dagblad
van Noord-Brabant":

Voorts houdt de enquête zich bezig met
de gevaren voortkomende uit de aanwezig-
heid van de gehuwde vrouw in de fabriek,
met de gevaren van het gemengd schaften,
de kleeding, het vervoer van huis naar fa-
briek en de volksvermakelljkheden, de
kermis en het dansen, buiten de fabriek.
Doch om ál deze dingen ging het bij de

Organon in Oss niet. Zulke omstandigheden
hebben mogelijk een nevenrol gespeeld. Er
lagen wellicht tijdschriften ter inzage, die
de zedelijke verheffing niet bepaald in de
hand werkten, Doch daar lag de hoofdzaak
niet. Het ging om persoonlijke misdragingen
van den directeur. Dat is geen soc i ale
doch een i n d i v i due e 1e oorzaak.

"De toestanden te Oss, aldus Mgr. Frencken,
zijn ons sinds lang bekend. Reeds in een
enquête, door ons in 1930 ingesteld en in "Dux"
orgaan van het R.K. Centraal Bureau voor On-
derwijs en Opvoeding, gepubliceerd, is van de
onzedelijke verhoudingen op de fabrieken van
Zwanenberg melding gemaakt. Maar niet alleen
van deze fabrieken. Van tal van bedrijven uit
geheel het land waren gegevens verzameld. Dit
is ons eerste werk geweest. We wilden weten hoe
het in de werkmiddens van ons land met de
zedelijkheid gesteld was. We stelden ons niet
tevreden met een oppervlakkig onderzoek, maar
vaardigden daartoe. vertrouwde goed onderlegde
meisjes af of wisten vertrouwenspersonen in de
te onderzoeken bedrijven aan het werk gesteld
te krijgen, die ons volkomen betrouwbare en
verantwoorde rapporten hebben verstrekt om-
, trent de toestanden op fabrieken, kantoren, win-
kels, in den landarbeid en het hotel-, café- en
restaurantbedrjjr.'

Heeft de K.J.V. dát geweten? En doelt
Mgr. Frencken op dit soort oorzaken,
wanneer hij waarschuwend met den

vinger wijst in de richting van andere be-
drijven? Wij krijgen den indruk, dat hij
zich dit onderscheid tusschen onzedelijk-
heid, die uit sociale en onzedelijkheid, die
uit speetale oorzaken voortvloeit, niet vol-
doende heeft gerealiseerd.
Met dat onderscheid voor oogen ziet men

de houding van de K.J.V. in een héél ander
licht. Sociale wantoestanden zijn niet moei-
lijk te herkennen. Wanneer men eenmaal
weet, dat de gehuwde vrouw in de fabriek

geweten? somtijds een gevaar vormt voor de onge-
Wij hebben in "Dux" de enquête van 1930,

M F k . h b t huwde meisjes, die met haar samenwerken,waarop gr. rene en ZIC eroep, eens ..
1 Z" h dt . h . d d db' dat het door elkaar en met elkaar arbeiden

nages agen. .. IJ ou ZIC ~n er aa . ezig of schaften van mannen en vrouwen zede-
met de zedelijke toestanden m de tabrteken, Iiik 1 t h di . d h d

• . . .. IJ ongewensc 1 e ver ou mgen In e an
doch de oorzaken, d.le ZIJ voor .de zedeltjke Iwerkt, dan is het niet moeilijk een "gevaar-
gevaren aangeeft, lIggen alle m bepaalde lijk arbeidsmilieu" als zoodanig te herken-
sociale omstandigheden . l'. nen.
In de.. antwoorden op .~e rondgezonden Om echter spe c i ale, voor één enkel

vragenlijsten leest men bijvoorbeeld: 'h d"f ". If " fd l' .eld d.,,~~r~_.Q.._ ze; s een a ee mg g en e.cOOl'-

Zoowel de verklaring van mr. Marchant
als deze van Mgr. Frencken hebben iets I

bevreemdends. Heeft de K.J.V. werkelijk
geweten, wàt er in Oss gebeurde, dan blijft
bet een mysterie hoe zij in acht jaren tijds
geen rechtsgeldig bewijs voor de gepleegde
wandaden kan vinden. Wàt heeft zij echter



zaken van onzedelijkheid te herkennen,
moet men contact hebben met alle, althans
met een zéér groet: aantal meisjes.
Enkele jaren geleden hebben wij in een

der groote steden van het Aartsblsdom _
een stad, waar naar schatttng zeker drie-
à vierduizend katholieke meisjes in aan-
merking kwamen voor het lidmaatschap
van de vrouwelijke jeugdbeweging -:- geïn-
formeerd naar het totaal ledental. Het
bleek op 160 of 180 te liggen. Dat de vrou-
, welijke jeugdbeweging in die stad in staat
zou zijn den vinger te leggen op speciale
oorzaken van zedelijke wantoestanden än
alle fabrieken en werkplaatsen, wagen wij
ernstig te betwijfelen.

I Kon de K.J.V. in Oss' weten, wàt er in
I de verschillende fabrieken gebeurt? 'Oss is
een plaats met 15.000inwoners, overwegend
l..atholiek. De K.J.V~ telt in haar arbeid-
stersgilde 25 leden! Van alle leden der K.J.V.
- de aangeslotenen, die in zéér los ver-
band staan tot de kern, meegerekend
Iwerken er acht op dè fabriek "Organon",
IAcht van de ruim 150meisjes, die in dit be..
i drijf hun brood verdienen. En onder deze

I
acht bevindt zich zegge en schriive één
kernlid. Wij herhalen: of de vrouwelijke

I
jeugdbeweging hier in staat is volkomen op
de hoogte te zijn omtrent speciale gevaren,
zooals die in "Organon" aanwezig waren,
betwijfelen wij.
Men versta ons goed: Wij bedoelen daar-

mee niet aan de vrouwelijke jeugdbeweging
van Oss of die van Brabant ook maar het
geringste verwijt te richten. Zij heeft - in
tegenstelling tot andere jeugdorganisaties
- steeds het selectie-beginsel gehuldigd,
het beginsel van "alleen de beste meisjes
uitzoeken." Dit systeem heeft groote voor-
dealen, . ongetwijfeld" doch ook het nadeel,
dat het mlnder contact met de groote
massa der werkende meisjes biedt, dat het
dus de opsporing van talrijke, niet door
algemeene sociale oorzaken bepaalde geva-
ren voor het werkende meisje mlnder ge-
makkelijk maakt. wi.) erkennen gaarne en
respectvol, dat de K.J .V. heeft gedaan wat
zij kon. om de gevaren, die zij zag, te be-
4ri.iden. c19cl!k9n zij ane .gevare~.,zien?



over: Arrestatie van den Ossehen
bankiert

Maandagmiddag werd de heer v. d. H., ban-
kier-makelaar te Oss, door den Officier van
Justitie van algeheele rechtsvervoïgtng ont-
slagen!
Wij vragen ons af, hoe het mogelijk kan zijn,

dat iemand, die heden van alle rechtsvervol-
ging ontslagen wordt - waar zelfs geen enkele
reden aanwezig blijkt geweest te zijn tot ar-
restatie - een week geleden op Gestapo-rnanier
gearresteerd werd.
Groot is dan ook de verontwaardiging hier-

over.
Men denke zich in: Op een zonnigen Zater-

dagmiddag rijdt plotseling de marechaussee
voor, de bankier wordt uit zijn huis gehaald,

I
in een open zijspan door Oss gereden en naar
de kazerne overgebracht, - Een fanfare ont-
brak nog. - Twee marechaussees bezetten hell

I kantoorgebouw - een veewagen komt voor -
en onder inmiddels enorme belangstelling
wordt de geheele inventaris ingeladen.
Krijgt men niet het idee, dat dit alles in

scène gezet werd voor de pers? Het eene sen-
satiebericht volgde dan ook het andere en wat
blijft er thans over? Algeheele invrijheidstel-
ling?
Wederom onder enorme belangstelling werden

Maandagmiddag de bescheiden teruggebracht
en ditmaal op verzoek van den bankier midden

I op den dag. Maar wie vergoedt den man nu de
enorme schade, welke hij hierdoor leed? Wie
kan verzachten het enorme leed, dat hier rück-
sichtslos zijn familie werd aangedaan? Wie geeft
hem goeden naam en vertrouwen terug? Wordt
het niet tijd, dat maatregelen genomen worden
dat z.ooiets niet meer kan gebeuren?



Nogmaals: Oss,
Wij hebben <dIe vQlrig~eweek enkele kant~

teekenlngen gemaakt bij een paar citaten
uit beschouwingen naar aanleiding van de
trieste gebeurtenissen te Oss en opgemerkt,
dat e'en paar punten - afgezien van het
justitÏ>oneel onderzoek der verschrtkkeüjke
z9ia,k zelf ~ toch wel dringend opheldering
behoefde,
Daar in de meeste beschouwingen, welke

speciaal de boven-Moerdüksche bladen
aan de nieuwe Ossene aangelegenheid
!bleven wijden, de gewenschte opheldering
uitbleef en men ziCh bovendien vrij 'een-
zijdig tegen het Katholieke Brabant ging
zichten, hebben wij ter plaatse nader
geïnformeerd om te trachten een zuiver-
doer licht op "OS&" te verkrijgen. ' '
In een onderhoud met vooraanstaande

personen en bevoegde instanties is ons niet
alleen de gewenschte opheldering ver-
strest, doch deden wij bovendien nog
merkwaardige bevindingen op.
Gisteren heeft men in ons blad reeds het

'duidelijk antwoord van Mgr. Frencken
kunnen lezen op de - door die wijze van
fOl'lmuleeriUJg li'chtelijk insinueerende -
evraag van de "Avondpost": wat de geeste-
il:'ijkheidgedaan heert om onzedelijke toe-
standen in Oss en andere plaatsen te be-
strijden. Die toestanden waren immers al
J:ang bekend, ook wat de betrerïende fa-
briek te 053 aangaat, .

Wat lVIigïr. Frencken in 2lijn franke belich-
ting van iClle activiteit der Katholieke gees-
rtelijk!heiden jeugdbeweging op dit terrein,
.rspecia;a1in Nool'ldi-Braba:n1i,heert betoogd,
ru'aat ,ook heel in "ti bij~onder op oss. Inder-
daadl .stond dieOrg'auon-:fabl'iek sinds Iaren
tIn elen slechte reputatie,

Ons is nu nadrukkelijk medegedeéld,
dat een KapeZaan te Oss reeds voor een
paar jaren in het openbaar op die slechte
reputatie gewezen heeft.

D~e prie5ter he,eft 2lich daarna genood-
.8Jkt 191ezien zijn. ,aankila1gendewoorden in
'fie triekken, omdat· geen concrete dingen
lfÎ:elen te !bewijzen.
Het was ook hiel" evenals op de meeste'

Plaatsen bij de~gelij~e toestanden, zooaïs
ook Mg:r. Frencken zeide, dat er geen getut-
Sian te Vinden waren en het noodzakeüjë;
ibeWlijsmet kon worden geleverd. Nu ia te
OS5 de verschrikkielijke zaak aan bet licht
gekomen, omdat een ontsïagen meisje, dat
:zelf in QJe:trieste affawe betrokken was,
naar de marechaussee is gegaan om aan-
gifte te doen. Het is g'elukldtg te noemen,
,dat daardoor kon worden ingegrepen en
aan een ergerlijken wantoestand een einde
komt.
mer vindt men dus het antwoord op de

'Vraag, waarom een toestand zoo lang heeft
iklunnen voortduren al waren de geruchten
geruïmen tjjd in omloop. Tevens geeft dit
de ver~ari:l1!g van het niet vroeger ingrlj";
pen der gemeentepolitle van Oss, hetgeen
deze instantie is aangewreven.
De gemeentepolitie was evenzeer als de

marechaussees van de geruchten op de
hoogte, doch evenmin als laatstgenoemden
kon zij - daarop alleen afgaande ~ han-
delend optreden. De aangifte geschiedde bij
de brigade der marechaussee en dáárom
aäleen berust bij deze instantie het onder-
zoek en niet bij de gemeentelijke politie.
Het is dan ook zonder meer een verdacht-
making te noemen als het wordt voorge-
steld alsof de gemeentepolitie met den
!burgemeester aan 't hoofd - indien 't
concrete feit te harer kennis was gebracht
;_ niet zou hebben .ingegrepen en tot
arrestatle van den verdachte zou zijn
overgegaan. .
Men weet, dat in sommige bladen zelfs is

beweend dat de burgemeester van Oss na de
arrestatte van den. fabrikant stappen zou
hebben gedaan om hem buiten de handen
van de Justitie te houden en uit de gevan-
genis te doen ontslaan, welke mededeeling
wij geheel voor rekening ' van die bladen
hebben gelaten,

Deze beweringen zijn totaalonwaar! De
behandeling der zaak zal dit straks uit-
wijzen.
Bij ons onderzoek hebben wij sterk den I

indruk gekregen, dat in de berichtgeving
over deze en ook andere ossene aangele-
genheden een persoonlijke antipathie tegen
't hoofd der gemeente Oss en ook andere
autoriteiten ter plaatse tot uiting komt. Er
is rond de zaak Organon en ook om andere
Oss in opspraak brengende zaken ontzet-
tend getantaseerd en wel uit zeer troebele
bronnen. Wij hebben zeer steese aanwijzin.-

Nadere opheldering.
gen gekregen, dat die berichtgeving over
Oss nagenoeg uitsluitend uit deze zelfde
bronnen put en het gevolg is de kwalijke
Iournaltstiek, welke men geregeld over Oss
wrij,gt opgediend. Soms is zelfs de kern
van waarheid niet meer in die sensatiebe-
richtgevtng terug te vnden, Iedere journa-
list met eenige ervaring weet hoe voorzich-
ttg hij moet zijn met praatjes van de straat,
, zelfs met inlichtingen van derden, zeker in
aangelegenheden op zedelijk gebied. Het I
lust ons niet op enkele in verband met de
zaak-Organen verspreide fantasieën in te I
gaan, hoewel re met eenvoudige aanduiding
van feiten te weerleggen zijn. I
We komen tenslotte tot de laatste ophel-

dering, welke we ons ten doel stelden: n.I.
inzake de bewering dat de gemeentepolitie
van Oss geen medewerking zou hebben ver-
Lend aan het optreden der marechaussee,
maar zelfs tegenwerking heeft te zien ge-
geven.
Wij hebben geen enkel feit kunnen ach-

terhalen, dat deze bewering Ran staven. /
Hierboven gaven we reeds de verklaring
waarom de zaak in handen der marechaus-
see in gekomen, bij wie dus uiteraard het
geheele onderzoek berust.
Wel hebben Wij de overtuigtng gekregen,

dat er een vrij sterke anlmosrtett tusschen
de twee polrtioneele machten te Oss be-
staat. We zuläen de oorzaken en ractoren
daarvan hier thans niet nagaan. Het be-
hoeft echter geen betoog, dat deze toestand
niet bestendigd kan bltjven,
Hij is ook een der factoren, dat Oss tel-

kens weer in opspraak WOl'dIt gebracht en
we kunnen ons indenken, dat het welden-
kende deel der Ossche bevolking terecht in
groote verontwaarrägtng daarover verkeert, I

Er vallen uit de jongste gebeurtenissen te
oss in verscnûlend opzicht ernstige lessen'
te trekken,
Men kan over de zaak-Organon nog

nadere ophelderingen verwachten.



Zelfs het g'oed gedisciplineerde paard van de marechaussee
knijpt nu te Oss een oogje dicht.
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De sensatie over Oss.

In de pers. werden heele kolommen aan
dit geval gewijd en tot in details werd
vermeld hoe het onderzoek der maré-
chaussée, ook in den tijd aan de arrestatie

,voorafgaande (als marskramer vermomde
maréchaussée, enz.) zich had toegedragen.
Deze tinessen van het politioneel onder-
zoek konden niet anders verkregen zijn
dan van de betrokken politie-instantie
zelve i.c. de maréchaussée. De berichtge-
ving werd verder doorvlochten met totaal
oncontroleèrbare geruchten uit een be-
paald milieu en 'n stuk sensationeel
nieuws over Oss. deed weer z'n werk. Men
kreeg .zelfs de zeer stellige indruk, dat het
in dit geval om zeer omvangrijke malver-

Wij vernemen zoo juist, dat de reeds Isaties zou gaan.
Zaterdag j.l. onvoorwaardeldjk op vrije Nu komt als resultaat van 't justitioneel
voeten gestelde bank~eT--ásSli'rad:eurv. d.. onderzoek '.t bericht, dat de heer v. d. Hoven
Hoven uit Oss door de Justit.ie van alle van alle rechtsvervolging is ontslagen.
rechtsvervolging is ontslagen. Zijn advo- D t' .. t th !
caat mr Kolfschoten te Den Bosch zal e zeer ems ige vra-ag rIJS . ans on- i

, lb'.. .... b::tb k e oek tot mtddellijk of deze arrestatte door de mare-morgen ,IJ oe ree I ·an een VI rz
......b·l·t t· .' .......t t it.-. dIt 1 ehaussee van Oss wel op voldoende steek-rena 'I 1 a 1-een eiscri 0- senace ooss e - houdende motleven is geschied. Hier is een

persoonlijke reputatie Qichtvaatdig ge-
schonden - een ingezetene onberekenbare
schade toegebracht - en de gemeente Oss
ongemotiveerd in ernstige opspraak ge~ I

oraent,
De Ossene bevoJking en overheidsinst.an-

ties kunnen ·een volledige opheldering ver-
langen.

HE GEARHESTEERDE
BANKIER-DIRE·CTEUR VAN
ALLE RBCHJTSVERVOLGING

ONTSLAGEN.
---01---

Een geval, waardoor de gemeente
ongemotiveerd in opspraak

werd gebracht.
Gisteren hebben we eenige riadere op-

heldering gegeven inzake de gebeurtenissen
te Oss, speciaal met betrekking tot de
trieste Organen-zaak en daarbij ook. gewe-
zen op de onbetrouwbare bëriehtgeving
vanuit deze gemeente aan sommige pers-
organen.
Thans komt de gang van zaken in- het

het geval-v. d. Hoven een nieuw Iicht
werpen op deze bericrrtgeving, doch daar-
naast rijzen ernstige vragen wat het op-
treden der marechaussee te OISsbetrert:

ling mstellen.

Men herinnert zich, dat op Zaterdag 19
Maart, in de middaguren de maréchaussée
te Oss op zeer opvallende wijze tot arresta-
tie van dezen ingezetene is overgegaan.
Er werd een inval gedaan in het kan-

toor van den heer v. d. Hoven; per
vrachtauto aUe bescheiden weggehaald

en daarna het kantoor verzegeld. Ook het
woonhuis van v. d. H. werd doorzocht, de
man zelf gearresteerd, in het zijspan der
maréchaussée naar de kazerne overge-
bracht en na eenige dagen op transport
gesteld naar Den Bosch.



GEEN ZELFVERHEFFING
A. U. B. !

Misplaatste zedemeesterij
"van proiesianische

zijde" .
Er kan van het uitlekken van trieste

toestanden in een der fabrieken van Oss
mogelijk een goede stimulans uitgaan.
De feiten kunnen - ook al worden zij
niét met een walgelijke tantasie omringd
opgedischt - de Gogen openen voor het
.reeds zoo ver dooogezette bederf. der goe,
.de zeden in tal van Iabrteksplaatsen.
Maar zij kunnen dat alleen, wanneer
men den moed heeft om de zaken te
zien zooals zij zijn en de gebeurtenissen
te plaatsen in het kader, waarin zij thuis
hoeren. Dat kader is hier niet Bra-
bantsch, niet Zuidelijk, doch, zooals Mgr.
Frencken in zijn vraaggesprek met ons
blad uitvoerig heeft uiteengezet: alge-
meen.
Wanneer men boven den Moerdijk in

de droeve historie van Oss aanleiding
vindt om Brabants mdustrlesteden te
kapittelen over hun onzedelijkheid, dan
is dat een ergerlijk farizeïsme, dat te-
reent den toorn opwekt van de voortrek-
kers, die juist in Brabant den strijd te-
gen de voortwoekering van het kwaad
hebben aangebonden. Een strijd, die
helaas nog slechts in het Zuiden fel ge-
streden is en op resultaten kan bogen.
Aas men dit boven den Mosrrdijkniet wil
gaan inzien en men daar de kern van de
zaak niet durft aanroeren, dan moeten
wij gaan vreezen. dat de roepstem van
Oss vergeetsen is geweest.
Nu weer zedemeestert men van "pro-

testantsehe zijde" in de Nieuwe Rotter-
damscha Courant, dat de "godSdienstige
opvattingen van dit roomsch-kabholieke
dee' de>:bevolking wel 'ns een der oorza-
ken van 't verval zouden kunnen zijn. D~
geestelijkheid zou niet sterk genoeg
staan in haar waarschuwing tegen wer-
kelijke zedelijke gevaren, omdat de
priesters te zeer met "komische" raad-
gevingen tegen lalge halsjes en bloote
beenen te velde trekken. Wij willen een
opvatting als deze laten voor wat zij is
en slechts opmerken. dat hier een nieu-
we poging gedaan wordt om bet kwaad
aan één kant te zoeken. Het toevallige
feit, dat er geen protestantsche meistes
in het geval betrokken zijn, geeft toch
nog geen reden om maar te eoncludee-
ren, dat de katholieken minder be-
stand zouden zijn tegen de cevsren. Het
zou ons niet moeilijk vallen om voor-
beelden aan te halen, waaruit blijkt dat
de protestant evenzeer behebt is met
menscheli.ike zwakheden als de katho ..
Hek. We kennêrr-ér;K'ëlezûiver prQ'J;est'äf.i;-
te gemeenten in het Braba,ntscne., waar
de hoogste gezagsdragers met den Viri-'
ger worden nagewezen om zekere "ver-
houdingen". Het betreft hier dan nog
maar plattelandsgemeenten, waaraan de
gevarenvan de grootindusbrie Zijn voor-
bijgegaan. I

Het is in het geheel niet onze bedoeling
om daar dieper op in te gaan. Wij sig-
naleeren alleen maar om de protestant
sohe zedemeesters te verzoeken ook eens
de hand in eigen boezem te steken en
omdat wij er nog niet 3100 heet zeker van
Zijn, dat in zekere pers deze dingen niet
breed zouden worden uitgemeten, wan-
neer er over katholieke magistraten ge-
ruchten liepen.
Wil de dure les van Oss niet vergeefs

gegeven zijn, laat niemand dan traenten
de fouten alleen bij anderen te vinden.
Laat men veel liever een voorbeeld ne
men aan de Brabantscha voortrekkers,
die niet geschroomd hebben het kwaad
in eigen land aan te wijzen en aan te
pakken.



REISHERINNERINGEN EN SENTIMENTEELE
- ,

AVONTUREN IN DE BRABANTSCHE WILbERN'lS, .

Een bekende Uitgeversfirma heeft: mij. verzocht een reisgids samen te stellen voor
Noord-Brabant.
Merkwaardiger wijze ontving ik de beschrliving' van het plaatsje Oss terug met een

verzoek tot .omwerking.
Ik begrijp dat niet.
Oss is. een plaatsje vol romantiek, met' een drukke industrieele bedrijvigheid en een

zeer levendige bevolking.
Ik zal u een stuk van mijn tekst laten lezen, dan kunt u zelf zeggen of het al dan

niet in orde is met mijn reisgidsje.

Oss, Os of Osch is een der lieflijkste ge-
meenten in' Noord-Brabant, ongeveer driedui-
zend hectaren groot en gebouwd op klei en dull-
viaal zand, waarop landbouwen veeteelt uit-
geoefend worden,

BEKNOPTE SOCIOLOGIE

De plaats Oss is zeer oud.
Zij bezit een paar Roomsch-Katholieke ker- _

ken, een Hervormde kerk en een Synagoge.
Reeds in de middeleeuwen looide men er leer, "

sneed men er klompen en brouwde men er bier.
Eindelooze heidevelden. strekten zich rond

het plaatsje uit.
Naarmate de beschaving vorderde, werden .

de vrije jagers stroopers.
Toen de woeste gronden cultuurgronden wer-

den, gingen de stroopers hun handwerk ge-
deeltelijk binnenshuis uitoefenen en werden
de konijnenholen niet ranger leeggehaald, maar
de brandkasten en' geldtrommeis. Dit neemt
niet weg, dat de bevolking in wezen gul en
hHrtelijk bleef en verslaafd aan koffie.
De oorlogsjaren zegenden deze streek met het

edele en bloeiende handwork van de groet-
smokkelarij, hetgeen een zeldzame opleving te
weeg bracht', ,
In het kielzog der durfals, voeren de luie

parasieten: de kroegen verrezen als paddestoe-
len uit den grond en de koffie werd bijzaak.
Maar geen aardsche heerlijkheid is eeuwig

en de crisis sloeg ook dit nijvere plaatsje met
armoede en nood.
De kroegen verdwenen als sneeuw voor de

zon, de koffie trtomreerde.. zij het dan ill een
aanzienlijk' mindere kwaliteit én alles was
weer in orde.
Alleen: het aantal werkloozen bleef groet.

Ledigheid is evenwel des duivels oorkussen en
wie kan ziçh verbazen, dat onder deze om-
standigheden het, oude stroopersbloed werd'
géprikkeld en af en toe het mes een woordje
meesprak?
Laat ons echter het verleden met rust laten.
Het heden vraagt onze volle aandacht.

OSS ALS KUNSTCENTRUM
Te weinig wordt erin 't algemeen bij stil J

gestaan dat Oss een belangrijk kunstcentrum is.
In de eerste plaats de kunstboter. Om deze

kunstnijverheid te bevorderen is er een groote
academie gebouwd, waar tallooze jongelui in
het vak worden opgeleid.
Onder het zinvolle motto "Zwanenberg

maakt wat smaakt", boetseert men uit wal-
vischtraan keurige cubistisehe beeldhouw-
werkjes, die onder deli naam van "pakje mar-
garine" groote vermaardheid bezitten en voor-
al in de volksklasse geliefd zijn.
Nu zijn wij vanouds een kunstzinnig volk,

maal' het is toch wel treffend, dat deze zoo
eenvoudige werkstukjes zoo snel den weg naar
het hart (door de maag) van het volk hebben
gevonden.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke in-

richting in het middelpunt van de heele Oss-
sche huishouding staat. '
. Op sommige wegwijzers staat dan ook even,
kort als zinvol: "Zwanenberg" en op den an-
deren arm "Organon". " '
, Hiermede is Oss als kunstcentrum geens-
zins uitgeput.

In een der R.K. kerken treft men een prach-:
tig glas-in-lood-raam. .
De bewaker van dit zeldzame raam geeft u

daarbij alle ,gewenschte inlichtingen (een fooi
doet de rest) en neuzelt: "Dit raam werd door
de directie van Zwanenbergs fabrieken aan
deze kerk geschonken.
Mijnheer-Pastoor bemiddelde in een Iooncon-

fliet tusschen arbeiders en directie. De loon-
eischen werden afgewezen. Tot dank schonk
de directie toen dit raam tot geestelijk heil der
geloovigen .... f,

Maar ook dit is niet alles.
De architectuur mag niet vergeten worden.

Er is een prachtige R:K. JongensschoOl, die
door een enkele meters breede ruimte en een
doelmatige afscheiding is geïsoleerd van een
R.K. Meisjesschool.

Beide gebouwen lijken op elkaar als het eene
ei op het andere.
Maar welk een verschil-in inhoud!
Zorgvuldig' worden de haantjes van de hen-

netjes gescheiden gehouden.
Totdat beide geslachten groot genoeg zijn om

de school të verlaten en in dienst te gaan bij
de Organon. \
Dit wat de architectuur betreft.'
Laat ons nu ook van de kunst aïstappen.

DE FOLKLORE

Als folkloristische middelpunt is Oss zeker
niet mlnder aantrekkelijk; nergens heerschen
zulke typische zeden en gebruiken als in dit
mooie Brabantsche plaatsje.
Men voert bijvoorbe~d eigenaardige rei-

dansen uit onder het zingen van: "Je moet
toch weten wat voor vleesch je in den kuip
hebt" en "Groene zwanen - witte zwanen, wie
gaat er mee naar de Organon varen", om te
eindigen met een "Patertje langs de kant".
Het geheel trekt op het oogenblik veel be-

langstelling. .
Vanzelfsprekend geniet een en ander de volle

medewerking- der autoriteiten. In het bijzonder
heeft de burgemeester zich altijd een warme
voorstander van deze regionale feestelijkheden
betoond. -'
Het spijt ons wegens plaatsgebrek een en

ander niet uitvoeriger te kunnen beschrijven.
Maar vele Oss-henaren zijn gaarne bereid

de vreemdelinger. in dit Jeruzalem nader weg-
wijs te maken.

. DE LETTERKUNDE
De Oss'sche letterkunde is weliswaar beperkt

van omvang en stof maar niettemin krachtIg
ontwikkeld.
Alle hedendaagsche literatuur staat hier

onder de nawerking van een kort heldenQieht,
waarvan slechts een- regel werd overgeleverd,
die echter niet nalaat het heele epos te sugge-
reeren door den buttengewoon beeldrijken in-
houd: "Zwanenberg maakt wat smaakt". Om
deze strofe draait alles.
Het eerste wat de kinderen op school op hun

leesplankje leeren leggen uit keurige carton-
nen lettertjes is:
"Zwanenberg maakt wat smaakt."
Als opgeschoten jongens leeren zij chauffee-

ren in' wagens met hetzelfde opschrift en zóo
voorts.
Ook vindt men dit verhaal 'Op vele druk-

werken.
Men heeft deze letterkunde trachten te kIei-

neeren, door te zeggen, dat het tendens-
.Ilteratuur was.

Mooi, het is geen l'art pour l'art, maar is
het daar Dlinder om?
De deskundigen mogen, dit verder uitvech-

ten.
Ee.n enkel woord zij nog gewijd aan' de

humoristische belletrie.
Een standaardwerk op dit gebied is het

bord, dat in de wachtkamer van de Organon
hangt en waarop men leest: "Gebruikt Neder-
landsch fabrikaat, dan helpen wij elkander."
Deze tak van de Ossche letterkunde is ech-

ter mlnder bekend.

EEN ECHTE OSS'SCHE MOORDENAAR

Heeft Parijs zijn apachenholen, Oss _heeft
het Vierhoekske. '
Daar wonen, tusschen allerlei brave burgers

de in sommige dagbladen zoo opvallend ge-
adverteerde moordenaars.
Dank zij een reeks tussehenpersonen kan

ook de eenvoudige toerist van den aanblik
van zoo een misdadiger-aan-den-arbeid ge-
nieten.
Het plaatselijk verkeersbureau zorgt voor de

juiste tntroducties en voor plaatsbewijzen. Wij
willen u een dergelijk voorval trachten te be-
schrijven.

De moordenaar hangt in pet en das gedoscht
tegen het fornuis, terwijl zijn voeten in gele
,klompen verscholen geheimzinnige klopsigna-
len geven.

Bij het raam zitten' de zoons-handlangers
.eveneens in petten en dassen gehuld.
Er broeit iets van moord en doodslag rond

de groote koffiekan en de rappe, donkere
vrouw, die voor de bezoekers boterhammen"
snijdt en de kopperi vol schenkt weet dit
nauwelijks te verbergen. En als de vreemde-
lingen eindelijk bevreesd toe tasten en in hun
brood happen, dan weten zij, dat hun vreese-
lijke vermoedens bewaarheid zijn: zij zijn hier
in het hol van een bandiet en zelf al min of
meer het slachtoffer. .
Want wat is het duivelsche in deze heele

opzet?
Tusschen het argeloos gegeten brood is een

dikke plak regeeringsgehakt verborgen ....
Nu hebben .de meeste touristen sterke

magen. Na een paar dagen is men dan ook
meestal weel' aardig opgekikkerd en kan dan
met trotsch aan de thuisblijvers vertellen, dat
men in Oss op het nippertje aan een arschu-
welijken dood is ontsnapt.
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Men schrijft ons:
Sensatie schijnt een maçhtige aantrek-

kingskracht te hebben voor het publiek
maar dat deze in de hand wordt gewerkt
door de politie, of beter de Marechaussee,
lijkt ons toch wel heel erg.
Oss heeft in de laatste jaren naam ge-

maakt en de Marechausee aldaar schijnt
dit in de hand te werken. Met welk doel,
zullen we op dit oogenblik niet nagaan.
Vorige week arresteerde zij een man, die
met groote koppen in de bladen werd ver-
meld als een bankdirecteur. Diens arres-
tatie had plaats op een wijze, die in ons
land voor onmogelijk moest worden ge-
houden. Reeds uren vóór deze zou plaats
hebben, had het gerucht ervan zich ver-
spreid, zoodat zich een enorm aantal per-
sonen, onder wie zelfs de fotograven niet
ontbraken, voor het huis van den ver-
dachte verzameld had. Met een motor met
zijspan begaf de Marechaussee zich naar
het woonhuis en nadat de arrestant in de
zijspan had plaats genomen, werd hij ten
aanschouwe van honderden weggevoerd.
Alsof het een filmvoorstelling gold, ging

de Marechaussee daarna met een vracht-
auto naar het kantoor, waarop alle boeken
en bescheiden ten aanschouwe van het
publiek, dat de geheele straat vulde, ge-
laden werden. Kolommen nieuws over
deze arrestatie verschenen er in de bladen,
zoodat men wet den indruk moest krijgen,
dat er iets heel ergs geschied was en dat
die kranige Marechaussee dit maar weer
had uitgezocht.
En nu ... een paar regeltjes in de bladen

dat deze man door den Officier van Ju-
stitie op vrije voeten is gesteld en, naar
men verneemt, niet verder vervolgd zal
worden. •

Dit is toch wel heel bar, want als de
feiten zoo zijn, dan dient tegen dergelijk
politioneele sensatie van hoogerhand met
kracht te worden opgetreden.

Naschrüt der Redactie. Wij hadden
reeds een paar dagen bovenstaand artikel-
tje in ons bezit, maar wij hebben met op-
name ervan gewacht, totdat wij deze
aangelegenheid zelf hadden onderzocht.
Nu wij dit gedaan hebben, kunnen wij

ons volkomen accoord verklaren met wat
de geachte Inzender in bovenstaande re-
gels zegt, want wat hij zegt is volkomen
in overeenstemming met de feiten. Ja
zelfs, de feiten zijn nog erger:
De geheelongemotiveerde, door de Ma-

rechaussee te Oss verrichtte, arrestatie
van den "bankdirecteur" in kwestie vormt
slechts een schakel in den keten van ver-
gissingen( ?), door genoemd politie-corps
te Oss gedurende de laatste twee jaren
begaan.
. Van deze "vergissingen" is men in de
betrokken instanties blijkbaar zóó over-
tuigd, dat deze instanties zich genood-
zaakt zagen, aan meerdere door de Ossche
Marechaussée bij haar aanhangig gemaak-
te zaken geen gevolg te geven. Men ont-
komt, alles vernemende wat te Oss ge-
schiedt, dan ook niet aan den indruk, dat
het recherche-werk der Marechaussee al-

--_- -

daar geinspireerd wordt door motieven,
welke haar ijver bij het opsporen van mis-
drijven onzuiver en haar optreden tegen-
over hetzij te arresteeren, hetzij aan te
klagen verdachten ongewenscht maken.
Boven medegedeelde geschiedenis van

dien "bankdirecteur" is daarvoor een spre-
kend bewijs.
Want deze gearresteerde en in bewaring

gestelde bankdirecteur moet door de be-
trokken rechterlijke instantie in vrijheid
en buiten iedere verdere vervolging wor-
den gesteld, nadat gebleken is, dat hij
niet plichtig is aan hetgeen hem wordt
ten laste gelegd en nadat de diverse
accountants, die vanwege diverse ergani-
saties zijn boeken hebben onderzocht, ver-
klaard hebben, dat zijn boekhouding boek-
houdkundig up to date is.
Dit vermeldende willen wij niet in tt

minst afbreuk doen aan de verdienste der
Marechaussee te Oss inzake haar reeher-
che-werk in het bekende zeden-schandaal
in de Organon-fabrieken aldaar, maar ten
aanzien van deze aangelegenheid mag I
toch wel de vraag gesteld, hoe een Joodsch
correspondent van een viertal bladen,
waaronder, mirabile dictu!, ook twee ka-
tholieke bladen, kan melden, tenzij hij
zulks van de Marechaussee-zelf te Oss
weet, dat meer dan honderd meisjes
daarbij betrokken zijn en dat meerdere
arrestaties zijn te verwachten. Die meer
dan honderd meisjes blijven intusschen
tot vijf of zes, en de meerdere arrestaties
precies tot één beperkt!!
Maar tot deze feiten alléén bepalen de

mededeelingen der Ossche Marechaussee,
helaas, zich niet!
Er worden .in Oss op 't oogenblik ge-

ruchten "gefluisterd", waarvan de bron
zich alleen ter Marechaussee-kazerne al-
daar bevinden kan.
Want, hoe kunnen buitenstaanders we-v

ten en vertellen, dat de Marechausee van
Oss binnen twee dagen opzienbarende
arrestaties zal verrichten, tenzf de Mare-
chaussee-zelf aldaar, dat aan derden me-
dedeelt! ?
Van die arrestaties komt intusschen

niets en het onderzoek in de zaken, welke
het voorspel tot die arrestatles vormde,
is sinds Donderdag van verleden week op
last van hooger hand stopgezet!
Wij meenden tot nu toe, dat het de

eenige juiste gedragslijn van een reeher-
cheerende politie is, dat zij van haar re-
cherche-werk geen mededeeling doet aan
derden, die heelemaal niets met haar re- i
cherche-werk te maken hebben. Maar dat'
de Marechaussee te Oss blijkbaar hier- \
over geheel anders denkt, duidt er op,
dat er te Oss momenteel, om welke reden!
dan ook, politioneele toestanden zijn ge-/
groeid, waaraan onze Minister van Justitie
die inmiddels van een en ander wel op de I
hoogte zal zijn gebracht, in den kortst I
mogelijken tijd een einde behoort te ma-
ken.
Zooals de toestand in Oss oogenblikke-

lijk is, is hij gewoonweg onhoudbaar!
Voor heden willen wij het hierbij laten.



Ik moet u hierop antwoorden, schrijft ons de.
zeereerw. heer W. v. d. Waarden, onder-direc-
teur van de K.J.V. in het diocees Den Bosch:
"deze feiten, welke thans aan het licht komen,
wist de K.J.V. niet."
Ik heb hier voor me liggen de rapporten, naar

aanleiding van een onderzoek, dat het secreta-
riaat van ons Bisdom enkele maanden terug
o.a. in Oss instelde. De jeugdsecretariaten van
de K.J.V. namelijk stellen, in onderling overleg,
telkens zich op de hoogte van den godsdienstigen
en zedelijken toestand van de vrouwelijke jeugd
in eigen Bisdom en houden omtrent de maat-
regelen ter verbetering voeling met elkaar.
Uit dit onderzoek, dat zich ook uitstrekte tot

alle fabrieken van Oss, blijkt ons alleen, dat de
godsdienstig-zedelijke toestand teruggaande is,
zoodat de groote massa niet meer voor gOds-
dienstige vorming openstaat, maar enkel nog be-
lang stelt in jongens, bioscoop en dans.
Mgr. Frencken stelt tegenover deze be-

sliste erkenning de even besliste verklarmg :

JES in aanraking met dusdanige grOndstof-I
fen en met zulke medische doeleinden, die
haar spoedig haar natuurlijke schuchter·
heid ten aanzien van het sexueele doen ver-
Hezen, doch het schijnt, dat er ook meis-
jes werden belast met het in dictaat opne-
men of in rapporten verwerken van de re-
sultaten, in de laboratoria met de betref-
fende, op het sexueele ingestelde praepara-
ten verkregen. 'I'usschen de mannen die
dicteeren of die den inhoud der rapporten
aangeven en de vrouwen, die dit alles aan-
hocren - een vrouw wordt via het oor ge-
makkelijker geprikkeld dan via het oog -.
moet wel zéér gemakkelijk een uitermate
gevaarlijke luchthartfgheid van gedach-
tenwisseling ontstaan. ,
Werkten deze sociale factoren in "Orga-

non" het ontstaan van wantoestanden op
zedelijk gebied in de hand, dan moeten we-
gen worden gezocht om althans deze oor-
zaken weg te nemen. Van regeeringszijde
zou de leeftijdsgrens voor de arbeidsters in
zulke fabrieken aanmerkelijk kunnen
worden verhoogd. En de opperste leiding
van de fabriek zelf zou - indien het waar
is, wat men onlangs "van protestantsche
zijde" in de N. R. Crt. suggereerde, dat zij
niet wist wat er gebeurde en ingegrepen
had indien zij het had geweten haar
ernstigen wil om herhaling van het voor-
gevallene in de toekomst te voorkomen
kunnen toonen door
- van pesten, die onmiddellijk contact

vragen met de experimentatoren der labo-
ratoria, het vrouwelijk personeel te verwij-

De vraag is alwéér of mgr. Frencken hier deren; en
v~ldoende onderscheidt. De dingen, die hij - voor de bescherming van de zedelijk-
uir de voorafgaande onderzoeken voor het heid in de overige deelen van de fabliek
~ongres in Den Bosch ci~eert, waren in O~s de ernstige hulp in te roepen van de leiding
Iedereen bekend - al Jaren lang. Het IS Ider Vrouwelijke Jeugdbeweging.
niet de verdienste van de K.J.V. doch die
van het kwade gerucht, dat zij bekend wel'-I 1) In die~ geest vervolgt ook het reeds geel-
den. . .teerde schrijven van den Zereerw. Heer van

.. d t lfd der Waarden:WlJSt a ze e kwade gerucht soortge-.. . .' .. Wanneer U zeer sympathteïc schrIjft over ons
llJ~e .mdlvldueele ~~onnen van onzedell~~- beginsel van "alleen de beste. meisjes uitzee-
held m andere bedrijven aan? - Ja, schrürt ken",.mogen wU er toch wel aan toevoegen, dat
ons Mgr. Frencken: we voortdurend trachten door deze kern de

massa te beïnvloeden en zoveel mogelijk te
bereiken.
Za werd er nog onlangs in Oss op een Con-

tactavond, door een der Diocesane Leidsters van
ons Dioc. Leidsters-Instituut, gesproken voor
fabrieksmeisjes, waar enkele honderden aanwe-
zig waren. Zeer velen Zijn er daarna door de
besten van onze kerngroep aan huis bezocht.
Wekelijks wordt er juist bij de niet-leden

goede lectuur verkocht.
Door veel hulp aan armen en zieken, tracht

men tevens sympathie te winnen. Op ouders
wordt ingewerkt. Zo organiseerde Oss nog niet
zo lapg.. geleden twe.e zeer geslaagde _9uders-
avonden.
Zo bereiden we thans weer een actie voor om

in alle werkmiddens, waar we enige invloed
hebben, het sterfuur des Heren op de Goede
Vrijdag te doen gedenken.
De gemeentelijke Overheid heeft ons moeilijk

werk in Oss door ruime financiële steun steeds
zeer gewaardeerd.
Uit onze onderzoekingen blijkt vooral - ik

zou hier een massa plaatsen als voorbeeld kun-
nen noemen - dat de jongeren, die pas van
school komen, in de werkmiddens aan zulke
bijzondere gevaren zijn blootgesteld èn om hun
jeugdige leeftijd èn om hun wein'ig weerstands-
vermogen. Wat er aan de zielen van deze kin-
deren in korte tijd bedorven wordt, is niet te
zeggen. Bijna ieder rapport uit onze afdelingen
spreekt ervan,
De bestuursleden van ons Bisdom der K.A.J.

V., de organisatie voor de arbeidende meisjes,
welke 'n onderdeel is van de K.J.V., hebben
dan ook 1.1. Zondag op haar tiende, zo uitne-

van overal ten minste weet wàt er gebeurt.
Voldeed de K.J.V. van Brabant aan dien

eisch?

"De toestand was ons bekend, ten minste in
hoofdtrekken. In onze voorafgaande onderzoe-
ken voor het congres te Den Bosch vind ik de
volgende passage: "Hier worden zelfs meisjes
- steeds dezelfde - door een der directeuren
binnen geroepen; de anderen hooren dan de
deuren op slot gaan, er is belet voor anderen en
het licht wordt aangedraaid. Dat gebeurt tus-
schen een en half twee, wanneer een der dok-
toren van het laboratorium weg is. Wanneer
vroeger de meisjes schoon moesten maken werd
er een meisje uitgezocht. Ze trachtten dan
steeds met meerderen te werken en zetten -
aldus de zegster - alle deuren tevoren open."
Daarenboven was de toestand mij bekend uit

persoonlijke inlichtingen."

meisje.
Fabrieken, waar de patroons z~f zich verlà-

gen ken ik enkele, maar weinige. Maar kanto-
ren, waar het gevaar uitgaat van een chef de
bureau; of hoogerstaande, zijn, niet l!:OO z,eld-
zaam.

Het fabr'ieksmeisje

Betere bescherming
dringend noodig

Allerlei omstandigheden kunnen de
zedelijkheid van het fabrieksmeisje
in gevaar brengen. Daar zijn er bij,

die zich gemakkelijk laten herkennen. Het
arbeidsprocédé kan in zich aanleiding ge-
ventot afstomping van het schaamtegevoel.
Het milieu van een :fabriek kan tot onge-
. wensent .contact met mannen of met ge-
huwde vrouwen aanleiding geven, enz. Men
hoeft maar éénmaal vluchtig zoo'n bedrijf
te hebben gezien om die oorzaken te her-
kennen. Er zijn ook bronnen van bedrei-
ging, .die niet zoo eenvoudig vallen te on-
derscheiden, omdat zij met de héél uitzon-

I derlijke omstandigheden in een fabriek
samenhangen. Een dergelijke oorzaak was
aanwezig' in de "Organon"-fabriek te Oss,
waar de persoon van den directeur het
zedelijk leven van de meisjes in gevaar
bracht.
Bescherming van het fabrieksmeisje tegen

dit ll\atste soort oorzaken eischt in de
eerste plaats een jeugdbeweging, die zoo
wijdvertakt is, die zich zóó nauwkeurig over
alle details kan laten tnro-meeren, dat zij

Datgene, waar ik tegen heb willen waarschu-
wen is vooral dit: dat de meisjes dikwijls onbe-
schermd staan zoowel in de fabriek als in den
winkel, maar vooral op het kantoor en bij het
werk op het land. En ik erken het graag, ook
in sommige dienstbetrekkingen tegen de wille-
keur van boven haar gestelden, die van hun po-
sitie gebruik maken - willens of onwillens het

Er is maar één consequentie mogelijk:
wil het jeugdwerk nauwkeurig weten waar
zulke dingen dreigen, wáár dus het arbei-
dende meisje bescherming behoeft en wil
het het arbeidende meisje daadwerkelijken
stèun bieden, dan moet men alles op alles
zetten om het ledental in a II e bedrijven,
onder all e Brabantsche fabrieksmeisjes
zoo sterk mogelijk te maken. Dan moet men
welbewust den weg der voor de breede
.meerderheid der werkende meisjes inner-
lijk aantrekkelijke massa-organisatie op. 1)

Inde "Organon"-fabriek spelen ook so-
ciale oorzaken een de zedelijkheid on-
dermijnende rol. Niet alleen brengt de

aard der vervaardigde producten de meis-

mend verlopen weekend op ons cursushuis "Rou-
couleur" , dit punt zeer bijzonder onder de ogen
gezien en verbeterende maatregelen opgesteld.
Er was echter maar één grote wens in deze die
de wens is van alle weldenkende arbeidende
meisjes - en we hebben Goddank 'n prachtige
kern met 'n actieve veroveringsgeest -: de
jongere meisjes uit de fabriek!! Moge dit nog
eens verwezenlijkt worden!
Wanneer Deken van Mulukom eens zijn zo

pakkende brochure schreef "Hoog tijd voor het
arbeidende meisje", dan is het thans zeker de
hoogste tijd.
Mogen de gebeurtenissen van Oss, welke heus

niet alleen staan, een aanleiding worden, dat
burgerlijke overheid, fabrieksleiding en jeugd-
beweging de handen nog meer ineenslaan tot
redding van het arbeidende meisje, dan wordt
uit het kwaad toch nog goed geboren.



OSS IN OPSPRAAK~

Te veel voortvarendheid
bH oerdenhingen.

Tusschen de onsmakelijke bedrijven
van de "Ol'ganon"-affaire door heeft in
Oss nog een andere gebeurtenis plaats
gehad, die niet zooveel aandacht heeét
getrokken als er wellicht aan geschon-
ken dient te worden. Nu bijna twee we-
ken geleden arresteerde de Kon ..Mare-
cnaussée een man. dien men betitelde
met den voor hem wel wat te grootsehen
naam van "bankier", Hij was in werke-
Iijkheid niet veel meer dan een bezorger
van assurantiën, al prijkte op het zeer
bescheiden kantoortje, dat hij voor lut-
tele guldens per maand gehuurd had,
den naam .,Bank". Deze arrestatte moet
op zichzelf een soort oublieke vermake-
liJkhei I zijn geweest. ÖP een zomersehen
Zaterdagmiddag, terwijl heelOss aan
de wandel was, reden de motoren' van
de maréchaussée knetterend door de
straten om de woning van den "bankier"
te omsingelen. De man werd in een zij-
span geladen en op deze alleszins origl-
neele manter naar het bureau overge-
bracht, Inmiddels was een vrachtwagen
voor het .,bankierskantoor" in het een-
tru;n van Oss gereden en daar is men
onder belangstelling van honderden den
heelen middag doende geweest om den
inboedel van het kantoor te verzegelef
en op te laden. Er moesten wel geweldige
dingen gebeurd zijn! En inderdaad kW'a-
men er in de krant verhalen over de
sluwe wijze, waarop de bankier honder-
den kleine tuvden in Oss en omgeving
geld had afgeperst.
In 088 hebben wij al verontwaardtging

gehoord over de wijze waarop deze arre-s-
tatie is geschied en men had daarüever
gezien, dat de sensatie erbij vermeden
wàs. Het geval spreekt nog te sterker nu
de Justitie geen termen. voor rechtsver-
volging heeft aanwezig geacht en de
man onvoorwaardelijk op vrije voeten
moest worden gesteld,
Ware dit een geval, dat volkomen op

zichzelf stond, dan zou het geen aan-
leiding tot eenig commentaar geven. Nu
echter reeds meer van soortgelijke voor-
vallen hebben plaats gehad, blijkt er re-
den aanwezig om de Vraag te stellen of
de betrokken sterke arm niet wat erg
voorbarig toetast. Er zijn namelijk kort
geleden al meer processen-verbaal op-
gernaaêct op gronden, die, toen zij in han-
den der Justitie kwamen, geen steek ble-
ken te houden. Z:OIQ werd een ambtenaar
verdacht van het traudeeren met ,;ge-
hakt-bonnen" en werden leiders van de
cursussen voor jonge werkloozen beticht
van verduistering. Dit alles blijkbaar op
zeer tWijfelaChtige gronden". want toen
dè Justitie ging onderzoeken b1ê'êk Bet
dat er in, het gEiheelniets g~be"l1rdW'~s,
wa ' reden gaf om de .goede trouw ®,.
betrokkenen in twijfel te trekken," . -
Het heeft geen zin te verbloemen, ,dat.

deze dingen in Oss zelf een sfeer .van
wantrouwen tegen de Marèchaussée heb-
ben gezaaid. De menschen voelen zich
onder druk omdat de Maréchaussée in
heel het stadie misdadigheid schijnt te
speuren ook daar waar die niet te vin-
den is.

o 1-

Men behoeft in bewondering voor het-
geen de Maréchaussée gedaan heeft te-
gen de "benden" voor niemand onder te
doeu, .wanneer men in alles wat er ge-
beurd is en wat er op' het oogenblik neg
gebeurt reden Vindt om de vraag te
stellen o,f men nu niet met al te groote
voortvarendheid te werk gaat. Die voort-
varendheid wa= wellicht gerechtvaar-
digd, toen het tegen de geboren misda-
digers ging, zij kan hoogst schadeltik
zijn, wanneer het onderzoek de meest
pijnlijke en kiesche zaken betreft, En die
zaken zijn er op het oogen:blikin Oss aan
de orde;' men kan daar door blindelings
zekere misstanden aan te grijpen nieu-
we wonden slaan en oude, sinds lang ge-
heelde wonden weer openrijten. Er is nu
een andere tact noodig, dan toen de
strijd tegen de benden ging,



van een pelitiestriid,
-0--

Politie contra Marechaussée.

Vele verdachtmakingen en
lichtzinnige arrestaties.

(Van een speelalen verslaggever).

OSS, 31Mamt.
Ons land heeft vsrscheidem, politie-

instanties, wier taak gedeeltelijk de-
zelfde is. Dit zou niet zoo erg zijn,
ware het niet, dat de samenwerking
tusschen deze politie-instanties dik-
wijls veel te wens chen overlaat.

Op het oogenbJik is er een streven
waal' te nemen om de rijksveldwacht
t.e belasten met het toezicht op de
buitengemeenten en om de marc-
chaussées zooveel mogelijk de grens-
gebieden tot werkterrem te gevcn,
zulks zeer tot misnoegen van de mare-
ehéës, die thans al het mogelijke doen
om hun onmisbaarheid in de gcmeen-
ten aan te tooncu.

Het gevolg is, dat er dikwijls een scherpe
pollt.iest.r ijd ontstaat, welke tegenweiking in
plaats van samenwerking tusschen de politie-'
ondcrdeelen met zich brengt. Van dezen politie-
strijcl is het berucht Brabantsche stadje =Oas
op een meer dan ergerlijke wijze de dupe ge-
worden. In 1935 hebben de marechausséés dank
zij hun voortreffelijk optreden de haarden van
misdaad in Oss en omgeving weten uit te
roeien. Toon de Soep en zijn kornuiten werden
ontmaskerd en er was daarna alle reden om
aan té nemen, dat Oss een rustige gemeente
zou worden. Criminaliteit kwam er zeer weinig
voor. De politie werkte sterk pretentief. kort-
om. men was op den goeden weg.

Maar die kalmte had tot gevolg, dat de g'e-
meentepolitie goed beschouwd de assistentie
van de mal echausséés niet meer behoefde, het-
geen dezen laatsten allermins naar den zin
was. Van de zijde der marechausséés is men
daarna naar rinks en naar rechts op onderzoek
uitg'p.gaan, en sindsdien kwam Oss opnieuw in
een kwade reuk te staan. Het .,eene "schan-
dp'tl" volgde op het andere.
Wanneer men deze schandalen op den keper

bescJlouwt, blijft er echter veel mlnder .van
over, dan, men zou denken. Het eerste "schan·
daal" was de arrestatte VH,11 twee leiders van
hei ontwikkelingswerk vuur jeugdige werk-
Ionzen door de Koninklijke Marechausseés. Er
ZOl) ernstige fraude gepleegd zijn, eu Oss stond
plotoeling weer in het middelpunt der belang-
sl'c"i·"g. Da t de gea1'1'esteel'clen twee dagen na
hun arrostatie weervrijgelaten worden, heeft

veel minder indruk gewekt.
De Kon. Marechausséés waren naar Oss ge-

komen om te zuiveren en zij zouden zuiveren,
zooveel als in hun vermogen lag. Spoedig
schandaal nummer twee: het onderzoek naar
vermeende fraudes bij het gemeentelijk gas-
bedrijf. Van betrouwbare zijde vernemen wij,
dat de aeheele fraude een pijp ter waarde van
90 cents bedroeg. hetg,een niet wegnam. dat
ook dit onderzoek. dat intusschen eveneens op
niets uitliep, aangezien de justitie geen termen
aanwezig vond om in te grijpen, zooveel moge-
lijk aan de groote klok gehangen werd. Men
kan zich onmogelijk aan den indruk onttrek-
ken dat de ma rechausséés er voor alies op uit
wal:en om naam te maken, om hun onmisbaar-
heid te Oss aan te toonen.

Het zedenschandaal.
Tweemaal haddon de marechausséés intus-

schen hun hoofd gestooten. De derde maal
deden z\i een gelukkiger greep en brachten
zij de inderdaad zeer bedenkelijke excessen blJ
de N.V. "Organon" aan het licht. Reeds lang
was het een publiek geheim, dat el' bij deze
N.V. dingen gebeurden die niet door den beugel
konden. En wanneer men dus de gemeente-
politie verwijt, dat zij niet optrad, hoewel zij
met de feiten op de hoogte was, treft dat ver-
wijt evenzeer de marcchausséés. Deze ver-
wijten zijn evenwel nicl steekhoudend, want
men kon eerst tot arrestatte overgaan. indien
er een concreet gcvai bekend was. Zoo men
wil kan men thans zeggen, dat de marechaus-
séés de "gelukkigen" warcn, die achter zoo'n
concreet feit kwamen.
De arrestatle van Van Z., zoowel te Oss ais

ver daar buiten een bekende persoonlijkheid,
heeft natuurlijk veelopzien gewekt in den
laude, en is aanleiding geworden tot heftige
perspolemieken. Men deed het voorkomen, alsof
dergelijke misstanden alleen in het ~atholieke
Zuiden konden voorkomen, een sterling waar-
tegen de stichter der Katholieke Jeugdbe-
weging, mgr. F. Francken in het Dagblad van
Noord-Brabant krachtig verweer aanteekende.

Hoe het ook zij, vast staat wel, dat het ge-
beurde te Oss lang niet op zichzelf staat, en
het is voor hen, die trachten deze gemeente
van haar slechten naam te bevrijden, alles be-
halve aangenaam, dat het op zichzelf natuur-
lijk zeer verheugende eerste optreden tegen
deze misstanden juist te Oss moest geschieden.
Zelfs dit krachtdadige ingrijpen van de

marechausséés kreeg een wrang bijsmaakje,
aangezien het aanleiding werd tot hernieuwde
aanvallen op en verdachtmakingen van dell
burgemeester van ORS, de heel J. 1<'. Pioeg-
makers. die als hoofd der gemeente-politie in
cle oogen der marechausséés natuurlijk nimmer
iets goeds kon doen.

Bankier gearresteerd!
Nog was nren niet bekomen van den schrik

toen de marechausséés voor een nieuw schan-
daal zorgden. Op Zaterdag 19 Maart gingen
deze n.l. over tot de arrestatie van den kassier.
makelaar J. G. M. van der H., clie zich aan
verduistering op groote schaal, oplichting en

valschheid in geschrifte zou hebben schuldig
gemaakt.

De wijze, waarop deze arrestatle in
z\in werk is gegaan, is ten hemel
schreiend. op klaarlichten dag begaf een
aantal marechausséés zich. zeer de aan-
dacht trekkend naar de woning van Van
der H., die bij de kraag werd gepakt en
in een zijspan werd medegevoerd. Even
later trokken de nrarechausséés naar het
kantoor van Van del' H. in de Moren-
straat de drukste straat van Of-S,waar
zij op zeel' in het oog loopcude wijz e
de boeken en de heseheiden in cell
vrachtauto laadden!

. Is een dergelijke \\'ijze van arresteeren op
zichzelf reeds te veroordeelcu de zaal, komt
nog in een ongunstiger daglicht te staau, wan-
neer men bedcnkt, dat van der H. een weel,
later reeds op vrije voeten is gesteld. Op zijn
zachtst uitgedrukt moet diens arreslatic dus
lichtzinnig genoemd worden.
Maar het resultaat is ervvoor Oss ruct nun-

der ongunstig' om, want het vertrouwen der be-
volking is in alle opzichten geschokt. Mcn
heeft geen vertrouwen meel in de bank be-
drijven, maar óók niet meer in de marechaus-
séés, die maar links en rechts arresteeren en
ook niet in de gemeentepolitie, die naai som-
miger meening haal plicht verzaakt En de
burgemeester bevindt zich ook al in een be-
narde positie, want men verwijt hem thans,
dat hij zoo slap optreedt, een verwijt, dat wel
wat vreemd aandoet, wanneer men bedenkt
dat men dienzelfden burgemeester vroeger van
dictatoriale neigingen verdacht'

Niet zonder angst in het hart vragen zij, die
het goed meenen met Oss, zich af. veal'
werke verrassing zij nu weer zullen komen te
te staan. De gemeente heeft nu eenmaal een
zeer slechten naam en alles wat er gebeurt,
wordt onmiddellijk wereldkundig gemaakt,
helaas vooral als de marechausséés. clie zoozeer
belang hebben bij publiciteit, er de hand in
hebben. Van der H. werd gearresteerd en heel
Neclerland stond overeind. Stond men dat' ook
toen de recente fraudes te Vlissingen en
Schagen aan het licht kwamen? En kreeg
Rotterdam een Slechten naam omdat een ad-
vocaat aldaar frauduleuze handelinge pleegde ?
Alleen als er in Oss zooiets gebeurt spreekt
heel Nederland er van, veel meer nog dan over
het feit, dat Van der H, weer spoedig op vrij.
voeten moest worden gesteld en men dus de
zaak vernietigd heeft van een man, van wren
het nog lang niet vaststaat of hi.i zich aan een

strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.
Ook de gemeente-politie heeft natuurlijk wel

fouten gemaakt. maal' bij haal' is in ieder ge-
val een streven waal te nemen, 01'1 Oss van
haar slechte reputatie te ontdoen. Kort gele-
den heeft de gemeente-politie een ander
schandaal tot klaarheid gebracht door de al-
restatle van een man, die ontucht nad ge-
pleegd met kinderen van 11 en 12 jaar, een
zedenschandaal, dat goed beschouwd, veel er-
ger is. dan hetgeen Van Z. heeft gedaan. Maar
de politie heeft hieraan zoo min mogelijk 1ucht-
baarheld gegeven, omdat zij dit t crcchj in het
belang del' gemeente achtte.
Zoo gaat Oss zwaai' gebukt onder dezen el-

~edijken politrestrijd. welkc zoo spoedig mo-
g-elijI, een einde moet nemen. Oss is heusen
niet slechter of misdadiger dön andere ge-
meenten. 'Vel IS de st rjjd tusschcn l c vcrschil-
lende politie-instanties nergens zou SChCIV als
te Oss. Door dezen strijd wordt het gczag on-
dermijn en verdwijnt het vcrtrouwen in polit ie
cu justitie. Oss dreigt een oord tc worde It va.i
volkomen willekeur cn wanneer hieraan Hid
spoedig een einde gemaa kt wordt, zal deze
politiest.rfid tot ernstige cruninalitcit en kUI-
perij kunnen leiden.-
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Oss
Mr. H. P. Marchant schrijft ons uit

!tome:
In de beschouwingen over "het schan-

daal van Oss" heeft één -pmerking ons
toch nog verwonderd. Het is deze ge-
weest, da.t hier, waar wij door wettelijke
bepalingen dubbei en dwars zijn gedekt,
er waarachtig weer een kwam _'oepen om
een nieuwe wet; een apenklierenwet of
zo iets.
. De publlcaties van Mgr. Frencken, die

zijn leven geeft aan de bestrijding van
de gevaren, waardoor do vrouwelijke
jeugd wordt bedreigd, zullen nu ook "an-
dersdenkenden" wel hebben geleerd, dat
hier geen anti-papistische voordelen
vallen te incasseren. De uitslag van een
onderzoek wordt hier noodzakelijk een
tegenhanger van Lingbeek met zijn
.,dode hand". Alleen door onwetendheid
kan men zich zelf en anderen bedriegen.
Hoe ver de onwatendhetd strekt, blijkt

het sterkst uit een Haagse zedepreek :
wat is hetmet die geestelijkheid en met
die rOODse onzedelijkheid toch naar
gesteld: men moet er dáár toch einde-
lijk eens iets aan doen. Een zedepreek
uit "Holland", waar ieder weet, die voor
deze dingen enige belangstelling heeft,
dat het daar niets beter is dan elders.
Niet omdat daar zoveel "roomsen" zijn,
maar omdat er zoveel zijn, die elk geloof
verloren hebben en van alle tucht zijn
losgeraakt.
De bedoeling van dit soort persor-

ganen blijkt het duidelijkst, waar zij "de
roomsen" plaatsen tegenover "de pro-
testanten". Wie zijn dat, "de protestan-
ten"? Stellig z~jn daaronder niet de
rechtzinnige protestanten begrepen. Zij
zoeken het zedelijk heil niet in het sla-
ken van de gebondenheid aan "het
dogma". Men zal klnderen van reent-
Zinnige pretestanten ook niet vinden in
de fabriek te Oss. Neen, wie in deze zaak
spreekt van "protestanten", bedoelt "an-
dersdenkenden", die niet rechtzinnig
zijn. En dan is deze groep naar links
onbegrensd. In het Zuiden heet iedereen,
die niét katholiek ~::;,:r:.,.(d;~st~'nt''''', <11<:.

er dan in het Zuiden iets is gebeurd,
moet 'men horen: Zo tets komt bij ons
"protestanten" niet voor. Ware in dit
geval de fabrikant een katholiek ge-
weest, dan zou men de mannelij ke partij
niet tegenover de vrouwelijke behoeven
te verdedigen: nu echter was het nodig,
de vrouwelijke met het volle gewicht te
bezwaren.
Vooral geraffineerd is de "Protes-

tantse zijde", die in de Nieuwe Rotterd.
-Crt. van 24 Maart aan het woord is. In
zulk een geval schrijft "men" ons "van
protestantse zijde"; dan schijnt het,
alsof aan de redactie niets valt te ver-
Wijten.
Dit soort schrijvers pleegt daar in

uiterst welwillende· toon te beginnen.
Wat in Ü'SS is gebeurd, komt even goed
Noordelijker voor in Nederland.
Als dit onpartijdige standpunt is aan-

gegeven, volgt: ."Allereerst is merk-
waardig, dat, de "slachtoffers", ais men
ze zo noemen mag, zo goed als allen
Rooms-Katholiek zijn. Protestantse
meisj es, waarvan er toch ook velen op
fabrieken van de in opspra.sk gebrachte
onderneming werken, vallen zonde- uit-
zondering buiten de categorie van
"sla.chtorters" ."
. Wij lezen hieruit vooreerst,' dat de
"slachtoffers" geen slachtoffers zijn. De
lezer SChijnt veeleer te moeten aanne-
men, dat de gehele zaak is te wijten
aan .het initiatief van de "slachtOffers";
terwijl het wezenlijke slachtoffer is op-
gesloten. . . .
In de tweede plaats leert 'ons "de pro-

testantse zijde", dat het arme slacht-
'offer dupe is uitsluitend van Katholieke
,,sla.chtoJfers" ,hoewel e~ veel protes-
-tantse meisjes "op fabrieken - meer-

1
voud "" van de in opspraak gebrachte
onderneming werken".
Indien "de protestantse zijde" alleen

de fabriek te Oss op het oog heeft,
waarom spreekt hij dan van alle fabrie-
ken van dezelfde "onderneming"? Is I:et
soms om deze reden, dat in de fabrlek
- ,nkelvoud - te Oss geen "protes-
tantse," meisjes werken? Dan heeft de
bewering niets om het lijf. Heeft "de pro-
testantse zijde" alleen de fabriek te Oss
op het oog, waarom spreekt hij dan in
het meervoud? En nu hij spreekt van de
- dat iS alle - fabrieken van dezelfde
"onderneming", welke gegevens heeft hij
dan, die' hem recht geven tot de bewe-
ring, dat het op de andere fabrieken
hetzelfde is? En eindelijk: hoe weet "de
protestantse zijde, dat in het onderzoek
betreffende de ene fabriek te Oss geble-
ken is, dat er onder de "protestantse"
meisjes geen "slachtoffers" zijn? Het
onderzoek :is geheim gehouden. Natuur-
lijk. De politie laat niets los. Heeft "de
protestantse zijde soms een onderzoek
Ingesteld op eigen gelegenheid? Maar
deze "zijde" scluijft zelf, dat men er

niet achter kan komen.
Er is naar aanleiding van het gebeurde

nog meer gebleken. Het is dit, dat er
veel gelogen wordt door beide partijen.
.,De protestantse zijde" bedenke dus,
dat de beweerde eenzijdige uitkomsten
ook hierdoor zouden kunnen worden
verklaard, dat de een beter kan liegen
dan de ander.

De protestantse zijde" is zó goed
in~elicht, dat hij ons weet te verzekeren:
het is onwaar, wat men beweert, dat
de meisjes gedwongen werden op straffe
van ontslag. Men behoeft de zaak niet
erger te maken dan ze reeds is. ~~t e~n
zekere vrijwilligheid en gewilhgheid
leenden bedoelde meisjes zich voor dat,
wat men haar vroeg".
"De protestantse zijde" is goed op de

hoogte! Het in zijn oog ware "slacht-
offer" had niet mooier kunnen pleiten.
Maar wie denkt "de protestantse zijde"
wat te kunnen wijsmaken? Dat het
meisje, dat "neen" had durven zeggen,
volkomen gewaarborgd zou zijn gebleven
voor ontslag of afvloei bij "reorgani-
satie"? Die praatjes gelooft niemand dan
de bedrijver van het kwaad, die ze ver-
zon. Maar bovendien: is "de protes-
tantse zijde" zo slecht op de hoogte, dat
deze feiten misdrijf zijn, en, indien ge-
pleegd met minderjarigen, gequalifi-
ceerd misdrijf, omdat de meisjes aan het
toezicht en aan de leiding van de bedrij-
vers onderworpen zijn en van hen af-
hankelijk? .
"De protestantse :t.lJ .e" voegt dan aan

zijn verhaal nog enige bespiegelingen
toe. Het wordt er niet beter door. Het
begint weer, dat deze "zijde" volstrekt
niet, "zoals "ij Protestanten wel gebrui-
kelijk is", "de Roomse leer omtrent de
biecht belicht van het in de hand wer-
ken van wantoestanden. Dat is onjuist".
Maar dan volgt een betoog van precies

dezelfde strekking. Men meent, dat men
van de zonde af is, als men maar ge-
biecht heeft. En met een belachelijke
aanmatiging volgt over de biecht, waar-
van "de protestantse zijde niets dan
goeds wil denken, dit: "Maar wij menen
toch, dat de geestelijkheid, z~nder ~et
~eüeün tI:. ...èL:mè.::-., ~:..~ (if-' btechtet'n-
gen een gedrag had kunnen voorschrij-
ven, waardoor ergerlijke toestanden, zo
niet onmogelijk zouden zijn gemaakt,
dan toch sterk beperkt zouden zijn ge-e

weest. Een ieder zij in eigen gemoed
ten volle verzekerd.' Maar de priester, die
hier door te weinig te doen of te veel
na te laten, zijn plicht verzaakt heeft,
heeft ook veel morele ellende en zeer
veel leed op zijn geweten".
Wier zegt dat? Dat zegt een schrijver,

van wien wij ook dit te lezen krijgen:
"Wij bedoelen weer niet, dat de geeste-
lijken in hun particulier leven een
slecht voorbeeld ~even. Zo zijn er wel en
hun namen worden thans fluisterend of
wat luider genoemd" ....•
De Nieuwe Rotterdamsche· Courant,

die nog altijd een naam heeft te verlie-
zen, moest zich schamen over het opne-
men .van zo minderwaardige taal.

I

Hoog boven al deze "protestantse"
SChrijverij, zedelijke schoolmeesterij en
eigenwaan, rees hier op de figuur van
Mgr. Fnéncken. Wij spraken van twee
bij eenkomsten. die een diepe indruk op
ons hebben gemaakt. Laten wij daaraan
toevoegen, dat de "prbtestantse zijde"
alleen dan recht van spreken zou hebben
indien ze bij deze gelegenheid kon zeg-
gen: ook wij hebben onze K. J. V., ook
wij hebben onzen Frencken.
Maar qat kan deze "protestantse zijde"

niet: ze heeft niets.
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Een vreemde vraag? Och, laat het er een te meer zijn in dit van vragen
o~ervulde land. Wekelijks vragen wij, dagelijks vragen wij de simpelste
dmgen en 'I.eworden ons niet gegeven. De meest voor de hand liggende
waarheid en ze wordt voor ons verbloemd. 'Wij vragen of er eindeii,lk
werk komt?
De Heeren zullen eens zien. Wij vragen, of er eindelijk paal en perk
wordt gesteld aan de joden-tyrannie ? De Heeren zeggen, dat geen be-
volkingsgroep be,leedigd mag worden. Wij vragen, of we mogen aan-
toonen, dat van Schalk een Iadelichter beschermde ? De Heeren vinden
geen termen aanwezig, tenzij om den Leider, (uit wiens !persoonlijkheid
dozijnen en dozijnen van dte soort Heeren gaan en waarvan dan nog
genoeg overblij'~t om een nieuw land mee te beginnen) in de gevangenis
te werpen.
Wij vragen of Maupie Zwanenberg wel goed en stevig vast zit? De
Heeren laten onze bladen in beslag nemen en onze colporteurs insluiten,
omdat er immers geen OS3 bestaat en er verder ook niets aan de hand is.
Och, wij begrijpen het best. Het zijn de wanhopige pogingen van een
man, in een failliete, bedriegelijke boedel, die met het eene gat belt andere
stopt en die rekken wil en nog eens rekken, omdat, waar tijd is, immers
hoop schijnt te zijn?
Wij begrijpen het best. Het gaat er donkerder en donkerder uitzien voor
de regeerders. Donker om hen 'heen, in een werelddeel, dat gestadig aan
tot bezinning komt en de demoeratie afwerpt als een maskeradekleed, dat
7:ffl! 1"iWREu~ m.4e~_(I~~~nvan oprechtheld en ernst. Iedere kilometer
De kranten kermen, de comlté's worden purpë~"ae-t<täiitth~S1en
staan onder hoogspanning, Blankenstein, de jood van het Utrechtsch
Nieuwsblad roept om een sierken man en begint den auti-paplstischen
aap te vlooien, nu 'hij schijnbaar er niet meer zeker van is, dat de ka-
tholieke religie en de demoeratie kunnen en mogen worden vereenzel-
vigd. De heer de Bruyn van het Werkliedenverbond ziet het gedwongen
non-actief naderen en legt verklaringen af, die nog op den dag zelf door
de feiten worden achterhaald en belachelijk gemaakt. De heer van Wijn-
bergen, die de brutaliteit heeft, nu en dan te bewijzen, dat adel verplicht
en die, zij het wat langdradig, waarheid. spreekt en liever niet mee-üegt;
wordt tot een enfant terrible, dat men het liefst zou buitensluiten,
dat men voorloopig vast van de hoofdartikelenplaats tiaar den hoek van
het "ingezonden stuk" gedrongen heeft. De liberale groote pers heeft
de neusgaten zoo wijd opengezet, dat zelfs 'tot hen de Ossene stank
doordrong en is nu van schrik bezig een zondenbok zonder hangneus en
zonder pratende handen te zoek/en in het "katholieke en crlmineele

, Brabant." -
Ook Mgr. Frencken laat zich hooren en begint eveneens van schrik, din-
gen te zeggen, d!~ gevaarlijk kunnen zijn voo; den Haag. Die gevaarlijk
zoud~ ~nnen zrjn, .als den Haag niet ommuurd was met pensioenen en
baantjes ~ oumub~be en ~edrog, en ~ls den Haag kón wankeien, maar
,het kan met, omdat het bibberend drijît op een modderplaat.
En hiermede zijn wij, waar wij vandaag moeten zijn. .
Mgr. Frencken schrijft in lederen krant, die het maar plaatsen wil, dat hij
tij:dig gewaarschuw~ heeft. Hij heeft op congressen, op vergaderingen, in
rapporten, steeds maar weer er op gewezen, dat de' toestanden rot en
door en door verkankerd waren, maar het hielp niets. ,
Bij wie klaagde hij? Aan wie stuurde hij: die rapporten? Wie bezocht
die congressen? Was het niet tijdens een bijeenkomst van Mgr. Fren-
ken's K. J. V., die in een katholieke kerk gehouden werd, dat een jood
in het z.g. priesterkoor kwam 00. daar sprakj ? Wij ziJn' het niet vergeten !
Was Minister van Schaik geen minister, in de jaren waarvan Mgr. Fren-
eken spreekt? Beheerde hij bet departement van justitie niet?
Welnu, wat had hij dan moeten doen? Zwammen en leuteren, of de
joodsche etterbuil uitsnijden en wegsmljëen, zonder acht te geven wat
voor wondenhij daarbij maakte?
Maar daar had hij immers geen tijd voor, en daarbij .. , hij wilde het
immers niet. In dezelîde da!gen, waarin van Schalk' Maooheimer hielp,
zich in dit land te vestigen, zich vast te borers in het groote, getraliede:
huis in Amsterdam, in. diezelfde dagen, waarin dossiers gezuiverd moes-
ten worden, prelaten met diners bewerkt, kamerleden besmoesd, in die-
zelfde dagen kon Maupie het eenigste afnemen, wat arme mensenen in
dit land hebben: hun eer.

In die dagen kon het zwijn van Zwanenberg zijn ontuchtige pooten zetten
op hel: edelste wat het volk heeft, zijn zuiverheid. In diezelfde dagen kon
hef canaille, het crapuul van laboratoria en onderzoekkamers zich ver-
iusHgel1' :in het feit, dat hun vieze praeparaten toch zoo uitstekend ble-
ken te werken in de eigen onmiddellijke omgeving.
Van Schalk weet niets. Van Schalk weet nooit iets. En hij zal verbaasd
staan, wan!1'eer op een goeden dag de lange, droeve rekening wordt ge-
presenteerd.
Mensetren ais Mard'lant kunnen ons niet helpen diç rekening te schrijven.
Zij hebben geen vordering op de handhavers van dit systeem, zij zijn
onze medeschuldenaars niet, al preken ze als oude vossen de passie, nu
zij te stram geworden zijn, om zelf den buit te verschalken.

De kranten van dit vertrapte land plaatsen geen van allen een. bericht
over het feit, dat de Leider in de gevangenis vertoeft. Zij ontvangen'
iedere week: ons blad en het wordt op hun redacties 8tUk'1gelezen. Er
gaat zelfs bijna geen week voorbij of wij: krijgen van de een of andere
redacteur of krantenman een verzoek, om nóg één nummer. De griffies
van onze rechtbanken en gerechtshoven ontvangen het blad en de ambte-
naren vechten er om. De mensenen op straat loepen de colporteurs
achterna om het laatste nummer machtig te worden. Maar, .. er is niets
~~~ .cl"" h«nc! Er hë~taat f{een nood, er bestaan geen vertrapte gevoelens,
er bestaan geen wonden m net corpus van ons volki.

Dat wij zaaien, troosten, tot nieuw teven wekken, helpen, bijstaan, nieu-
we kracht schenken en begeesteren. '. de Heeren zien het niet. Zij zijn',
en dat is hun grootste straf, ziende blind, hoorende doof, lam en kreupel
in hunne gangen.
De Goden van deze dagen willen hen verderven,' en sloegen hen met
blindheid. Laat net zoo zijn. Laat er van geen capitulaüe speake zijn,
en van geen enkele toegeeflijkheid. Wij zullen dit land een nieuw besef,
een nieuw uanschün, een nieuwe glorie ,10'0 een nieuw bestel geven, al
moesten we ook vechten, tot er geen stuk van de oude vesting heel bleef.
Wij zuilen winnen. Er is, Goddank, geen terug meer. Er is maar één toe-
komst, Eervol overwinnen.: of ten onder gaan, maar dan in een onder-
goog, zoo verschrikkelijk, dat geen steen gespaard zal blijven,
De omwenteling is misschien dichter bij, dan menigeen denkt. De vanen
worden ontrold. ZIJ zullen als dreigende duisternis boven onze hoofden
aanstormen. De lichte zijde is naar ons ge~eerd.
Zwart Front! Storm op den Staat!

VAN OLDENZAEL

BIJ DE PREN·T
JUSTITIA is de Godin van de gerechtigheid. Soms is zij ook de"werkster
in de ruïne van een staat - soms de noodhulp van regenten die in het
nauw zitten - soms de daghit in de vieze keuken van het volksbedrog.
Zij klan van kalk gem~akt zijn en van gi.ps, van vleesch en bloed is zijl
echter zelden. Staat ZIJ op haar 'sokkel, in den gevel van het Rechtsge-
bouw dan heeft zij gewoonlijk een blinddoek voor. Is zij tegenwoordlg
bij h~t geding zelve, dan ziet zit vaak en v~el door de vingers, of maakt
zij van den blinddoek een liberttjnsch mutsje~ een stofdoek, of een hand-
doekI, waaraan zij zich de handen, na ze 10 onschuld gewassçnen te
hebben, droogt.
De Justitia van onze prent, is de Nederlandsche justitia. Die heeft :het
hard te verantwoorden, met zooveel verschillende ongerechtigheden in
haar schaal,
Hier weegt ze moeizaam. In haar eene schaal staan van Schalk en de
joden. '. in de andere liggen a~leen maar deugdelij!{\e bewijzen. Is het
niet begrijpelijk, dat de schaal door slaat" " naar den verkeerden kant?
Het verbaast ons, dat de egel niet nog erger zijn s~ekiels op Ziet. In! dit
land moet het zelfs voor een stekelvarkien niet om uit te houden zijn ! 2



ACH ... BLINDE JUSTITIA!

3 joden en jodengeno'oten gev,en den doorslag!



Ach, dat de Heer Bomans, ex-lid van de Twee-
de Kamer, ex-wethouder van Haarlem, sinds-
dien pensioentrekkeed, uit hoofde van beide
functies, en salaristrekkend wegens zijn lid-
maatschap van het Gedeputeerd College van
Noord- Holland, geen schaamte kent, is van een
algemeene bekendheid, en uit dien hoofde zou
het niet noodig zijn, dat "Zwart Front" in bet
bijzonder de aandacht op dezen "bons" van bet
"Katholieke" partij- en zaikengedoe vestigde.
Maar er zijn grenzen ...
Tenminste dat dachten we immer, al gaven we
ons zelf toe, dat Mr. Bomans de grenzen van !het
oirbare voor zijn persoonlijk gebruik wel onge-
Iooîelijk breed had uitgezet.
Wij vergisten ons, de'! Heer Bomans weet zich-
zelf (en dat zegt wat) op dit gebied te over-
treffen!

wie is die heer bomans ?
Een schaamtelooze, wat reeds uit het voor-
gaande v.olgt. Een, die alom verkondigde, met
een qu~sl-vroo~ g~icht, dat hij op zijln "bid-
prentje maar een titel wenschte, in zijn oogen
echter een hooge eeretitel: "propagandist van
de Katholieke partij". .
We kunnen dat verlangen begrijpen. Stellt u eens
voor, dat na !het verscheiden van Mr. Bomans
op zijn "bidprentje" zou komen te \Staan: kort-
wiekte alle salarissen als Gedeputeerde, bëhalve
zijn eigen salaris; . dreigde de gemeente,
waarvan hij reeds jaren "onverdiiend" (juridisch
natuurlijk wel verdiend, dat spreekt van zelf')
pensioen trok, bij een eventueele korting van dit
pensioen, in rechte te gaan vervolgen. - Pro-
pagandist va.n de ~~tholieke partij<?, ja, inder-
daad, van die parti], die zich onder het mom
van "R. K." jaar en dag afvraagt: "hoe slagen
wij er in, ons te verrijken ?" Hoe slagen wij er
in, driedubbel betaalde "bons" te worden, en
dan nog onder het mom van "R.K." betaling te
erlangen voor functies bij zoogenaamde R. K.
ondernemingen, b.v. bij een Mählers bank en
bij een N. V. Spaarkas voor belegging in R. K.
leeningen .
De Heer Bomans is, in dit opzicht een gestaagd
man. Als propagandist van de Katholieke par-
tij, heeft hij het zoover gebracht, dat hij aan
pensioenen, Sla,laris en honoraria; vrijwel ,,18Ia-

- pend" zijn duizend gulden en méér per maand
trekt.
Zeker, het liep de spuigaten uit, dat gedrag ,van
Mr. Bomans, In alle zich "R.K." noemende bla-
den, verkondigde men het wachtwoord, dat de
man buiten de rijen 'van de Staatspartij behoor-
de te worden gesloten, maar. . . er zijn: er zoo-
veel, die "praten" at's Bomans, met een verheven
blik naar. boven gericht en die ondertusschen
de kansen op een steeds dikker wordende por-
tefeuille berekenen, zoodat van die uitsluiting
natuurlijk niets kwam. Soortgenooten bijten el-
kaar niet en er zijn voldoende soortgenooten, die
evenzeer geld en baantjes najagen als de heer
Bomans, zij het dan ook niet zoo brutaal. Drat
deze Bomans zich tevens nog verstoutte, onder
pseudoniem een kwetsende roman te schrijven,
waarin onze Koningin en Kroonprinses werd be-
Ieedigd, maakt Bomans tot een pathologtsch ge-
vat, tot een geval, waaraan geen enkele func-
tie van openbaar nut kan worden toevertrouwd.
EN NIET ALLEEN VAN OPENBAAR NUT,
MAAR TEVENS BEHOORDE MEN HEM IEDE-
RE FUNCTIE IN HET ZAIreNLEVEN TE ONT-
ZEGGEN.

-
bomans en zijn spaarkas
Dat de laatste conclusie hout snijdt, leert ons
Bomans' gedrag, als Gedelegeerd Commissa-
ris van de N. V. Spaarkas, voor Belegging in
R. K. werkelijke leeningen, een commlssariaat,
dat hem direct en indirect het noodige opbrengt.
Nu zouden wij lang kunnen blijven stüstaan bij
de exploitatie van godsdienstige gevoelens uit
commerciëele baatzucht, een procédé, dat de
spaarkas kenmerkt.
Inderdaad zijn ons een ontelbaar aantal geval-
len bekend, waarbij de godsdienstige gevoelens
werden gekitteld en gestreeld, om tenslotte een
aardig winstje binnen te halen, Och, het ligt
zoo voor de bland, om naar een pastoor te gaan
en hem voor zijn kerkebouw een leening aan te
bieden, hem tevens verzoekende, de spaarkas
aan te bevelen bi] de parochianen. Het ligt zoo
voor de hand over spaarzaamheid te spreweltl,
over "katholiek" geld, wat bij "katholieke" in-
stellingen zou moeten komen (ondanks de er-
varing van jaren, dat 't daar maar al te dikwijls
verloren gaat), over de heerlijkheid van kerke-
bouw, om dan te eindigen met: "wilt ge dit
alles, teeken dan een spaarcontract bij de spaar-
kas van Mr. Bomans; Echter laten wij aan dit
walgelijk gedoe voorbijgaan, evenzeer aan het
feit, dat de spaarkas waarschijnlijk, omdat ze
zich met "R.K." tooit, op veel onvoordeeligere
condities llaar bedrijf uitoefent, dan instellingen,
die dat praedicaat niet voeren. Maar waaraan
wij niet voorbij willen gaan, is het feit, dat Mr.
Bomans, gedelegeerd commlssaris, te samen met
den directeur, den heer Maassen, er geen been
in ziet, iemand, die reeds verschillende malen--
wegens verduistering en oplichting werd ont-
slagen len veroordeeld, als inspecteur aan te
stellen, en, ondanks hun bekendheid met de rei-
ten, hem tegen alles en nog wat in, te hand-
haven.
Ook Ir. Bongaerts, Lid van de Tweede Kamer
en Oud-MinlÏister van Waterstaat, mede-commis-
saris van den heer Bomans, is van een en ander
op de hoogte en keurt blijkbaar die gedragslijn
goed!

waarom tast men niet
door?

Omstreeks 1 December 1936 engageerde de
Spaarkas als inspecteur, een zekere Antonius
Maria Hohmann. Deze Hohmann is een over-
beterlijke zwakkeling, die gedurende meer dan
tien jaren heeft bewezen, niet: bestand te zijn
tegen de verleiding, geld weg te nemen, wan-
neer hem dit uit een of anderen hoofde werd
toevertrouwd. In 1923 reeds werd genoemde
Hohmann veroordeeld, wegens verduistering van
geld in dienstbetrekking, tot vier maanden ge-
vangenisstraf, welke hij, onderging. Nu zou men
kunnen zeggen. "ja, maar dat irs nu vijftien j~ar
geleden en het is mogelijk, dat Hohmann zich
intusschen verbeterd heelt," - Was dat het
geval geweest, dan zouden wij in "Zwart Front"
de zaak niet hebben behandeld, maar het om-
gekeerde bleek het geval te zijn. In die vijftien
jaar bleek deze HOhmann alom zijn reputatie
gestand te doen, van "onbetrouwbaar" in geld-
zaken.
In 1927 werd hij als reiziger bij de firma Romen
en Zoon te Roermond, wegens oplichting "on-
eervol" ontslagen. - In 1929 ontsloeg de K.R.O.
genoemde Hohmann, wederom "oneervol" en

plaatste in de K.R.O.-gids van 13, 20 en 27
Juli een waarschuwing tegen dezen man.
Daarna was Hohmann filiaalhouder van de Ve-
lo"-w~.chmachine Maatschappij te Nijm~gen,
wa:'lr hij wederom wegens oplicbiting len verduis-
tering oneervol werd ontslagen. - In 1933
maakte hij gedurende eenlge maanden Dieren
en omgeving onveilig en lichtte den pastoor en
het R. K. Armbestuur op. - In 1936 werkte hij
samen met een zekeren Pieter Pasfijn in de
,recl~ebran~.he en deed dat op een dergelijke
onoirbare wuze, dat de Middenstandskrant van
6 Juni 1936 tegen hem moest waarschuwen. _
Daarna trok hij ongeveer f16.- per week steun
van Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotterdam
len ging daarmee door, ook toen hij het Inspec-
teurschap van de spaarkas van Bomans had we-
ten te verwerven. - In Mei van het vorig jaar
kwam die steunfraude uit. Hij had een kleine
vierhonderd gulden van de steun getrokken in
eenzelfde tijd, dat hij als inspecteur onge~eer
2Y2-3.OOO gulden verdiende. Proces-verbaal
werd opgemaakt, maar men trok de zaak op de .
lange baan, omdat er invloeden aan het werk
waren, die verzochten geen vervolging in te stel-
len. HET IS DAN OOK WEL COMPROMIT-
TANT VOOR HEEREN ALS BOMANS EN
BONGAERTS, OM IN EEN ADEM GENOEMD
TE WORDEN, MET IEMAND ALS HOHMANN.

waarom zijn 0 a
bongaerts bang?

Waarvoor zijn Bomans en Bongaerts bang?
Niet mogelijk, zal de lezer zeggen, niet mogeli_ï,k
dat menschen als Bomarts en Bongaerts zulk
een, individu handhaven, als ze bekend zijn met
deze feiten. En toch is het zoo, de heeren kennen
de feiten, evenals de directeur, de heer Maa-
sen, ermee bekend is, maar ... ondank!s dat al-
Ies, handhaven ze Hohmann. - Wat zeggen wij:
handhaven? Handhaven i!s te zwak uitgedrukt,
ze bevorderen hem, door aan hem niet alleen
~oord-Hol1and, maar ook Friesland als inspee-
be toe te vertrouwen. Door niet alleen hem in
hun dienst te handhaven, maar zelfs, om hem
plezier te doen, zijn "vriendjes" in dien dienst
op te nemen., zooals bijv. de reeds zenoemde
Pleter Pasfijn. b

Maar hebben die mensenen dan heelemaal geen
verantwoordelijkheidsgevoel meer, zal de lezer
zich afvragen. - Tja, het Ischijnt zoo, tenminste
als ze oort eenig verantwoordelijkheidsgevoel
hebben bezeten. Denkt u eens in, wat een ver-
trouwenspositie het inspecteurschap van zulk
een spaarkas is. De mensenen betalen hun qui-
tanties, nemen een voorschot op met onderpand
van hun polis, waarop het voorgeschoten be-
drag moet worden aangeteekend. Onlangs nog
werd zulk een agent veroordeeld, wegens ver-
duistering van dertig mille, het bedrag, wat de
man bij zijn maatschappij had opgenomen op
polissen, die hem waren toevertrouwd uit an-
deren hoofde. De cliënten wisten van de geld-
leening niets. Tientallen mogelijkheden zijn er
voor een agent of een inspecteur van een spaar-
kas of een verzekeringsmaatschappij, om te
îraudeeren.
En zulk een vertrouwenspositie schenken de
heeren Bomans, Bongaerts en Maassen aan 'n
man, die gedurende vijftien jaar regelmatig op-
lichting en verduistering pleegde, die hier dus
weer een nieuwe gelegenheid krijlgt, zich op dit 4
gebied te onderscheiden.



Maar, waarom, waarom, waarom stellen de ge-
noemde- heeren, Hohmann daartoe in de gele-
ge~d? .
Is er wellicht iets te verbergen, iets, wat Hoh-
mann weet en waardoor Hohmann deze Com-
missarissen en Directie naar zijn band' kao
zetten?
Daarop zullen de heeren Bomans, Bongaerts en
Maassen nu het antwoord moeten geven. Ze
zullen toch moeten verklaren, hoe zij. er toe ko-
men, hun cliëntele bloot te stellen aan een bij-
zonder risico, door aan zulk een man het In-
specteurscbap toe te vertrouwen. OF SCHA-
MEN DE HEEREN ZICH WELLICHT VOOR
DE WIJZE, ,WAAROP ZE ZICHzELF EXTRA-
INKOMSTEN WETEN TE VERSCHAFFEN.

.extra-inkomsten I
De spaarkas belegt zijn gelden in R. K. leenln ..
gen. Wat is nu gemakkelijker, dan aan den "ker-
kelijken" Debiteur te zeggen: "goed, ik zal u
tegen een flinke rente die geldle:ening bezorgen,
maar voor een gedeelte moet gij dat geld weer
beleggen, door spaarkasinschrijvingen bij mij te
nemen. Op die wijze is de door ons verstrekte

teening dan weer pmchtig, ~ekt en ge behoeft
al dien tijd, dat ..de leenirig loopt, niets! af te
lossen."
Zoo ging het bijvoorbeeld met de geldleeoing
van f130.000 aan de vereeniging tot bevorde-
ring van het Gesticht van het arme kind Jezus
te Simpelveld. De vereeniging kreeg f130.000
voor ruim 15 jaar tegen 4%%, moest echter
zich verbinden voor 250 spaarbrieven ad f500.-
ieder, dus voor 1125.000. Dat bedrag moet bin-
nen veertien jaar gespaard worden en wel door
maandelijks, gedurende die veertien jaar f750.-
aan de spaarkas te betalen. Na veertien jaar
dus, zou de spaarkas een even groot bedrag
schuldig zijn aan de vereenlging als omgekeerd
en de leening dus zijn terugbetaald. Daarop is
natuurlijk heel wat aan te merken, want de
spaarkas belegt de 'spaargelden beusch niet voor
niets, maar het ergste is, dat de provisie voor
die spaarbrieven, een extra-douceurtje vormde
voor den Directeur privé, alzoo een aardige bij-
verdienste van fl.875. Natuurlijk, de geldlee-
ner, tuk op het geld wat hij behoeft, moet on-
der het juk door en dat juk is niet alleen voor-
deelig voor de maatschappij, maar is tevens een
bijzondere bate voor den Directeur. Zoo sleepte
de heer Maassen uit die leening een "meeval-

•mars)an
Schrik niet, beste lezer, wij willen U niet vertel-
len, dat de heer Marchant iets te maken heeft
met het schandaal aan de Organon-fabrieken;
maar anderszins is er wel verband tusschen de-
ze twee. We zouden hier niet eens zoo gauwaan
gedacht hebben, als de heer Marchant er zetI
niet over begonnen was. Mr. H. P. Marchant,
'oud-minister van onderwijs, kunsten en weten-
schappen, thans in ruste teerend op zijn voor-
bije glorie, schrijft hierover in "Ons Noorden".
Er is echter iets dramatisch in dit geschrijf: de
goede ~an kan schijnbaar weinig anders doen
DAN AANGEVEN" WAA~IN HIJ ZELF, TIJ-
DENS ZIJN MINISTERSCHAP, GEFAALD
HEEFT. En nu kan hij zich hier wel van afma-
ken, met de uitvlucht, dat dergelijke zaken niet
onder zijn departement vielen; maar deze uit-
vlucht gaat niet op. Als hij zijn groote open brie-
ven aan den heer Vrijman schrijît, en hem NU
zoo uitdrukkelijk in het gelijk stelt, dan zeggen
wij: heer Maréhant, wij noemen u laf, dat U tij-
dens uw ministerschap nooit met de vuist Op
taîel geslagen hebt,' en Uw collega's hebt ge-
dwongen dit onrecht te herstellen, of openlijk
heen te gaan - maar voor ons staat dam ook
niet het salaris op de eerste plaats!
Deze heer Mr. H. P. Marchant dan, heeft ge-
pend over het schandaaltje bij Maupie. Natuur-
tijk in heel wat nettere termen' dan wij, maar wij
zijn dan ook geen oud-Ministers of advocaten.
Hij heeft, toen het potje àl te hard begon te
stinken, zich lafgewend, en verklaard, dat het -
toch een schandaal was, dat zooiets in Neder-
land mogelijk was, en dat hem bekend was, hoe
er al jaren geleden tegen de gevaren der Iabrie-
ken is geprotesteerd. En hij vertelt 'hoe hij en-
kele jaren geleden getuige was van een massale
meeting der K. J. V. in de veemarktballen te Den
Bosch. Dáár reeds kwamen rapporten binnen
van meisjes, dat de toestanden toch zoo beroerd
waren, en dat de meisjes aan zooveel gevaren
bloot stonden. En, zegt Marchant: toen werd
er aan deze klacht geen gehoor gegeven; als de
regeerlog toen maar naar die K. J. V. geluis-
terd had, zou dit nu niet zoo gestonkers hebben.
Ons schoot te binnen, dat wijl inderdaad het
genoegen 'hebben gesmaakt, den heer H. P.
Marchant, op die vergadering gezien te hebben.
Wij waren daar nl. door zéér toevallige omstan-
digheden ook aanwezig. En inderdaad: de rap-
portrices hebben er gesproken over de gevaren
der fabrieken, en hèbben met klem aangedron-
gen, dat de regeering maatregelen zou nemen,
om de meisjes te beschermen: En wij, herlnne-

5ren ons als de dag van gisteren, hoe al die dui-
zenden meisjes de oogen ophieven naar Mr. H.

lertje" van bijna 2 mille.
Maar er zijn meer medSCheo, die tuk zijn op
een dergelijke bijverdienste, bijvoorbeeld Ir.
Bongaerts of, wat tenslotte hetzelfde is, zijn
zoon.
Bij een leening aan h~ ziekenhuis St. JOannes
de Deo, waarvan "toeV1a:tlig",0 heel toevaUig,
Ir. Bongaerts regent is, werd het ziekenhuis ge-
dwongen 350 van die spaarbrieven te corrtrac-
teeren. De heer Maassen ontving f2.625 als
extratje, maar. '. tenslotte relaties zijn relaties
niet waar, en aan Bongaerts, als regent, kan men
tenslotte niet een fooi in de hand drukken.,
Daarom betaalde de directeur Maassera f875.-
retourcommissie aan den zoon van Ir. Bon-
gaerts, Aldus was de zaak in orde. Ir.Bongaerts
had zich niets te verwijten en de zoon kon het
tenslotte ook niet helpen, dat papa regent van
het betrokken ziekenhuis was.
Zijn het deze en dergelijke feiten, die Mr. Bo-
mans, Ir. Bongaerts, den heer Maassen, belet-
ten zich van hun inspecteur te. ontdoen. Nu, het
zal hen niet helpen. De kruik gaat zoolang te
water tot zij breekt. Enl, .. wie met pek om-
gaat, wordt er mee besmet. De baatzucht heeît
de "heeren" wel zeer ver gebracht.

en organon
waaraan de rechter houvast moet hebben."
Juist, dáár zit de kneep, U kunt van Maupie ge-
weten hebben wat U wilde, het hielp niets, als
er niet één der meisjes den moed zou hebben, te
getuigen. En dit was uiteraard te gevaarlijk,
Snapt U waar de zaak strandt? In de opvatting
van "recht" die de heeren van vandaag er op
na houden. Wij, gewone. menschen, die pro-
beeren eerlijk te zijn, wij zouden zoo zeggen:
als heel Oss je precies kan verlellen wat Mau-
pie voor iemand is, dan weten WIJ wel hoe
we hem moeten aanpakken.
Maar de heeren, die zitten op de rech-
terstoelen, die moeten eerst het "wettig en over-
tuigend bewijs" gezien hebben, vooraleer ze
eraan denken tot een onderzoek over te gaan.
Het is heel wat anders, wanneer het Arnold
Meijer is. DI~ wordt niet eens tot het bewijs
van zijn beschuldigingen toegelaten. Maar als
iemand Maupie of een ander dergelijk geld-su-
jet zou durven beschuldigen, dan moet er
"recht" gesproken, in naam des konings. .
Wij hebben in Nederland immers een Christe-
lijke Regeering. Er zijn vier Roomsch Katholie-
ke Ministers, 'en nog een aantal ChdsteIijken, en

. geen enkele roode of zwarte. Allemaal zijn ze
even braaf. .
MAAR ALLEMAAL BIJ ELKAAR ZIJN ZE NOG
NIET STERK GENOEG, EEN WETJE TE MA-
KEN OM SMEERLAPPEN TE BELETTEN,
HUN PLOERTEN-NEIGINGEN UIT TE LE-
VEN. Ja zelfs, als de directeur van de K. J. V.

. NU den moed had, de gegevens, waarover hij
beschikt, te publiceeren, liep hij kans met den
strafrechter in aanraking te komen. - DAT
NOEMT MEN DE "ZEGENINGEN" DER "HEI-
LIGE DEMOCRATIE", waarvoor wij allen pal
moeten staan tot in den dood. WAT IS ONZE
REGEERING TOCH CHRISTEUJK, EN WAT
REGEERT ZIJ TOCH VOLGENS GOD's OR-
DONNANTIEN. H. in 't V.
P. S. In een later artikel beklaagt Mgr. Pren-
ken zich, dat hij voor zijn opleiding geen sub-
sidie kreeg, en zegt: wij zouden 't zoo graag
willen zooals in Italië, waar de sociale zorg van
rijkswege geschiedt. Mogen wij even een vraag
stellen: wie was 't, die dit schoons in Italië
bracht: Don sturzo met zijn "groote" en "mach-
tige" en "ééne" Katholieke Partij, of die slechte
Iaksist van 'n MUr&SOIini? Wie zullen in Neder-
land moeten zorgen dat er werkelijk RECHT-
VAARDIGE wetten komen: de heerlijke Staats-
partij (afgod op leemen voetstuk) of oot slechte
Zwarte Front? Wanneer zal men eens ooit zijn
hersens gaan gebruiken (als men ze flOgheeft) ?

P. Marchant, DIE DAAR WAS ALS MINISTER,
ALS VERTEGENWOORDIGER DER REGEE-
RING.
Van hem verwachtten zij, dat hij naar Óen Haag
terug zou keeren, en z'n ambtsgenoot waarschu-
wen, dat hij maatregelen moest nemen tegen
deze gevaren. HAD MARCHANT TOEN ZIJN
PLICHT GEKEND, WELLICHT WARE DIT
SCHANDAAL VAN MAUPIE EN DE VELE AN-
DEREN DIE NOG ONBEKEND ZIJN, VOOR-
KOMEN, EN WAREN TIENTALLEN VAN
MEISJES NIET VERONGELUKT VOOR HUN
LEVEN.
Maar de heer Marchant was hoorende doof. Dit
kon men toch niet van hem vragen, dat hij za-
ken, die niet tot zijn departement behoorden,
zou bespreken met zijn collega-ministers, Liever
wachtte hij een paar jaar, tot op tenminste één
fabriek de beerput openbrak, om dan zijn han-
den in onschuld te wasschen, (Trouwens: dit i,S!
heelemaal Marehant's methode. Wij herinneren
ons een aardig voorval van diezelfde vergade-
ring, dat teekenend i's. De K. J. V. zat niet al te'
dik in de slappe was in dien tijd - nu schijnt
dat voorbij - en had Marchant genoodigd, in
de stille doch vurige hoop, subsidie los te krij-
gen. lin zijn ij,ver ging Mgr. Frencken, de direc-
teur van de K. J. V., zel~s zoo ver, dat hij, toen
Marchant zou spreken, de meisjes verzocht, "uit
eerbied voor het wereldlijke gezag", staande zijn
woorden te aanhocren. De stille hoop werd ech-
ter niet vervuld; er kwam geen woord over sub-
sidie. Hij gaf de meisjes de boodschap mee, dat
ze "zonnetjes in huis moesten zijn" - dat was
veel goedkooper. En waarachtig, NU gaat die·
zelfde man, a~s hij nog eens op Bouvigne in Bre-
da komt, staan vertellen, dat 't toch zoo'n schan-
de is, dat dit werk niet gesteund wordt door de
regeering ! !)
Echter: Marchant is niet de eenige, die zijn han-
den in onschuld wascht, In de bladen hebben
wij kunnen lezen, dat er een journalist is ge-
weest bij Mgr.Frencken~ den directeur der K.J.V.
om te vragen, hoe, hij over de Organon-geschie-
denis dacht. Ja, wat kon hij anders zeggen, dan
dat 't een stinkende zwijnenboel was. Maar, zei
hij terecht: wij hebben reeds lang op dit aam-
beeldje gehamerd. Hij herinnerde aan een en-
quête van "Dux" - en hij had nog veel meer
lectuur kunnen opnoemen, Er IS inderdaad veel
geschreven over het gevaar van dergelij,ke fa-
brieken.
Maar, nadat hij verteld heeft, van veel meer fa-
brieken volledige gegevens te hebben, laat Mgr.
Frencken zich ontvallen: ,,'t is zoo moeilijk, bil
na onmogelijk, dat laatste bewijs te krij.gen,



a. c. de bruyn FORD STERI-
cri'iseart LISEERT HET
een kardinaal LEVEN

...

Verleden week kwamen de kaderlingen van het
roomsche Werkliedenverbond in buiteegewone :
vergadering saam, Insfee van zich te bepalen
tot de orde van den dag, en dus te kletsen over
het kluitje, waarmee Romme zijn kinder-rijke
kiezers in het 'riet zoekt te zenden, voelde de
bekleeder van het opperste bestuursgestoelte
zich gedrongen, zijn scharnel licht te laten schij-
nen, over wat zich kortelings voltrokken heeft
in dát deel van Duitschland, waar achtereen-
volgens Seipel, Dollfuss len Schuschnigg' pro-
beerden, met behulp van semietische adviseurs,
den gang der historie te stuiten.
Aanvankelijk veinzend, den staatkundigen kant
van bet gebeurde buiten beschouwing te willen
laten, gaf hij weldra duidelij'k blij'k, het geval
alleen maar te kunnen bezien door een, bril,
zwaar beslagen door den alles vertroebelenden
adem van het politieke katholicisme.
Met betrekking tot de geenszins afwijzende hou-
ding, welke kardinaal Innitzer 'van meet af aan
innam, ten aanzien van Oostenrijks Anschluss,
verklaarde de Bruyn goedertîerenlijk, wel zoo
göed te zullen zijn, zijn oordeel voorloopig op
te schorten. VanzeUsprekend echter insinueerde
hij meteen, dat genoemde prelaat onder pressie
zou hebben gestaan, toen hij zijn geloovigen
aanspoorde, tot onderwerping en onvoorwaar-
delijke gehoorzaamheid aan de nationaal-soci-
alistische overheden. Hij suggereerde derhalve,
zij het mogelijk onbewust: deze kerkvorst is een
lafbek, want hij gedroeg zich onoprecht, lbiJ han-
delde gansch anders dan waartoe hij zich in
geweten verplicht wist.
De Bruyn schamperde voorts over "enkele zwe-
vende, de werkelijkheid niet ziende personen."
Dat kon hij zich veroorloven, nietwaar? De
Bruyn is niet blind, om den drommel niet, hij
is zelfs niet kippig. Niemand, clie scherper de
realiteit waarneemt, Niemand, die vaster met
bei zijn beenen op den bodem der feiten staat.
Doch wie gelooft dit nog in ernst, nadat hij
kennis genomen heeft van de plechtige verkla-
ring der Oostenrijksche bisschoppen, waarmee
de waarheid binnen 11Iauwelijktseen etmaal het
geleuter van De Bruyn achterhaalde.
Den tekst van bedoelde-verklaring - de vrucht
van "ampel beraad" - kent elkeen nu. Ieder
weet thans, dat kardinaal Innitzer en zijn epis-
copaat "uit innerlijke overtuiging en met vrijen
wll" Oostenrijks Anschluss aan het Duitsche
Rijk toejuichen, deze hereeniging, de bevredi-
ging heetend van "het duizendjarig verlangen"
aller oprechte Oostenrijkers. Ieder weet thans,
dat door kardinaal Innitzer en. zijn episcopaat,
een onverdeeld gunstlgen dunk gekoesterd
wordt ten opzichte van Hitlers verrichtingen op
nationaal en sociaal, en economisch gebied.
Elkeen weet thans, kán tenminste weten, dat
De Bruyn zich óf een kwaadwillige kwebbelaar
betoonde, óf een kip zonder kop, toen hij het
volkomen onbloedig voldongen en in Oosten-
rijk zelf geestdriftig begroete feit van den An-
schluss verdraaide tot een met 't reent volstrekt
strijdige inlijving, tot een ten hemel schreiende
overweldiging. .
Maar wie feiten verdraait, verdraait desnoods
ook woorden. Op welk een geniepige wijze de
"plechtige verklaring" van Oostenrijks kerkelijke
gezag-dragers: door De Bruyn 'en de lieden van
diens soort 1a1 worden geduid, valt gemakkelij,k!
te glsseo, Zeker voor hem, die beseft, hoe vol
van bedrog het vleesch is, dat zich in de demo-
cratische kuip bevindt. Erw.

Volgens berichten uit Amerika, heeft Ford een
nieuw plan opgevat. Hij wil de rnenschheid zoo-

- 'veel mogelijkt standaardiseeren, waartoe hij, om
te beginnen, bereids een model-school stichtte.
Talen, poësie, muziek, geschiedenis, kortom al-
les, wat gevoel en verbeelding veronderstelt,
acht de man met de "gelakte hersens" uit den
booze. Bijgevolg mag er in zijn model-school
met geen woord van gerept worden. "Te weten
wie Napoleon was", meent Ford, "is volstrekt
overbodig, want onnuttig."
Wat volgens hem dan wel nuttig is, en dus 0100-
dig?· De kunst des levens te 1Gènnenl,welke
kunst echter in dit geval geen zweem gemeen
heeft met den zin voor hiërarchie, voor de rang-
orde der dingen, met het vermogen, zijn per-
soonlijkheid harmonisch te ontplooien en gees-
telijk tot gelding te brengen. In de sprake Fords
heeït de formule "de kiunst des tevens te ken-
nen", geen 'edeler beteekenis dan deze: te we-
ten hoe men koopt eo verkoopt, hoe men zich
jong en gezond houdt, hoe men onvertlauwd
paraat blijft voor den strijd om bols en biefstuk,
hoe men het sne'lst bezitter van een auto wordt.
Ja, dit laatste vooral. Om de productie besten-
dig te kunnen opvoeren', dient de afzet in ge-
liike mate. toe. te nemen, moeten er aldoor meer
klanten gevonden worden. Daarom, en daarom
alleen, zoekt Ford de menschheid te herscheppen

grammens mocht
proefspreken .
Vo~ksvreemde "moraaJpredikers" mogen in ons
Iand hun onwelluidende demagogi'SICue toespra-
ken houden waar zij willen, dank zij het feit,
dat zij door het onbegrip van onze landgenoo-
ten, het voorrecht hebben Nederlandseh staats-
burger te zijn.
Wanneer echter een bloedeigen volksgenoot
komt spreken over een strijd voor de erkenning
van ONZE EIGEN TAAL, die buiten onze rijkS-
grenzen wordt gevoerd, dan wordt hem deze
voordracht toegestaan onder de voorwaarde, dat
hij zich behoorlijk gedraagt. Voldoet bij aan de-
zen eisch niet volkomen (en hoe moeilijk is het
tegenwoordig niet, om te weten, wat in ons
landje BEHOORLIJK mag worden genoemd I),
dan zal hij zijn rondreis niet mogen voortzetten.
Dan zal hij als de eerste de beste oplichter of
misdadiger over onze gf\enzen worden gezet, met
een aanteekening "Ongewenscht" op zijn pas.
Zullen diegenen, die "het gezag" in deze bijeen-
komsten vertegenwoordigen, eenige notie heb-
ben van de waarde van Grarnmens' strijd voor
onze Nederlandsche cultuur en voor het voort-
bestaan van ons Volk,''? Zullen zij met kennis
van zaken luisteren, of slechts alleen hun op-
dracht uitvoeren, en opletten of deze "buiten-
lander" de vriendschappelijke betrekkingen tus-
schen Nederland en België niet zal schaden.
Gezien het volkomen onbegrip vaid nationale
fierheid en eigenwaarde, hebben wij een be-
zorgd hart voor het lot van "DEN MAN VAN
DE DAAD" binnen de rijksgrenzen. Moge het
'Grammens in deze enkele dagen echter duide-
lijk worden, dat tegenover de offlciëele misken-
ning DUIZENDEN hartea vol bewondering en
liefde voor hem kloppen. EN DE TIJD ZAL
SPOEDIG LEER'EN, WELKE GEVOELENS
HET DUURZAAMST ZIJN.

naar het afzichtelijke beeld, in zijn hebzuchtige
wenschîantasie geboren. .
Teneinde bij voorbaat te 'voorzien in de hand
over hand groeiende behoefte aan afnemers,
laat Ford kinderen van 12 tot 17 jaar metho-
disch -ont-zlelen, doetbewust verdierlijken 'tot
wezens, die net zoo min geest en geweten 'heb-
ben als het vehikel, waaraan hlij zijn verloeilijken
naam gaf.
Is het niet kerakteristiek voor de barbaarschheid
der democratie, in het algemeen, en die der
Amerikaansene in het bijzonder, dat niet één
instantie in staat is, of zelfs maar bereid, zulk
een misdadig bedrijf te verhinderen?
Herbert Hoover, wiens gezwollen kop schier
evenveel sluwe stupiditeit uitdrukt als de tanige
tronie van Ford, moest noodig, teruggekeerd van
zijn bezoek aan de "dictatoriale" staten, den lof
der democratische zotheid, of juister, der demo-
cratische rotheid, tuiten.
Noodig moest hij dierbaar doen over de "in-
tellectueele vrijheid" en deze gewaarborgd hee-
ten door een best!el, waaronder de mysticisten
van het materialisme - en Ford behoort tot de
grootsten - zich ongehindierd te buiten kunnen
gaan aan de voortplanting van een mentaliteit,
voor welke de meest ongeciviliseerde Hottentot
zich schamen zou. Alsof er ids goeds, iets be-
geerlijks schuilt in de vrijheid van het intellect,
dat nergens anders mee rekent dan met realia
van louter s:t'offelij:ken aard, dat volkomen 00-
toegankelij!k zou blijk\en voor een bedenking als
die, welke leidende kringen in Duitsenland tot
ernstige terughouding stemde, ten aanzien van
het denkbeeld, de productie van zeer goedkoo-
pe auto's, ten sterkste te bevorderen.
Waarop bedoelde bedenking steunde? Op de
overweging, .dat het onderhoud van een lauto
zóóveel geld kost, dat daardoor gevaar ontstaat',
dat die uitgaven van nadeeligen invloed zullen
worden op de gezinsvermeerdering. In dit ver-
band is het niet misplaatst, de geboorte-cijfers
van Duitschland en Amerika te vergelijkien: dat
van Amerika daalde reeds van 27.7% tot
10.7%, terwiJl dat van Duitschland thans 18 be-
draagt en zich in stijgende lijn beweegt_ Erw,

sleunt het 'arnold
••meuer gevange.-

nisfonds
Al zit de waarheidspreker, de getuiger van recht
en rechtvaardigheid in de gevangenis, het werk
moet worden voortgezet.
Ook wanneer Arnold Meij>erde gevangene is van
het huidig onwaarachtig stelsel, ook dan moet
de waarheid gesproken worden. .
Sterker nog. Nu Arnold Meijer voor WAARHEID
en RECHT TOL betaalt, nu moet die waar-
heid met steeds sterker geluid aan het Neder-
landsche volk worden gebracht.
DAARVOOR IS GELD NOODIG! En wie moet
dat geld betalen? Het huidige stelsel soms, dat
de waarheid niet verdraagt, dat de waarheid
vervolgt ?
Gij lacht? Inderdaad, het zou belachelijk zijn te
veronderstellen, dat ex-Minister Van Schalk geld
zou willen missen, om de waarheid van de fei-
ten, die Arnold Meijel' stelde, bewezen te zien.
Eerder moet hij er voor voelen, om die feiten
nooit bewezen te zien.
NEEN, DAT GELD MOET VAN U KOMEN,
ZWART FRONTERS en OOK NIET-ZWART-
FRONTERS, die de WAARHEID en het RECHT
boven alles ter harte gaat.
Daarom, zendt allen geld aan het Hoofdkwar-
tier, geld voor het Arnold Meijer Gevangenis ..
fonds, opdat wij de waarheid aan het stelsel
ZÓ9 voor kunnen houden, dat het stelsel erdoor 6
geschokt wordt.
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of een kletakous aan het woord

Onder dezen titel verschenen in de R. K. Staats'
partijpers verslagen van en beschouwingen over
de groote rede, welke Mr. Verschuur voor de
Rotterdamsche Kiesvereeniging heeft gehouden.
Om' even op die R. K. Staatspartijpers terug te
komen: Wij schrijven "R. K. Staatspartijpers",
omdat wij nog steeds niet zij:n te weten geko-
men, welke pers werkelijk R. K. genoemd kan
worden, wanneer ze niet annex is aan de R. K.
Staatspartij, zulks vanwege het feit, dat, zooals
we immers allen weten, R. K. Godsdienst eo
politiek los van 'elkander staan.
We gaan terug naar Mr. Verschuur s.s.t.t .. in
het vervolg van dit artikel zullen we eenvoudig-
weg "Verschuur" schrijven. Niet, dat wij den
Keizer niet willen gevers wat des Keizers is,
maar het is toch wel wat lailte veel gevergd om
telkens alle titels te vermelden, terwijl we hier-
tegenover den enkelen titel "Mr." hoogst on-
toereikend vinden.
Laten we Verschuur dus even recht wederva-
ren en toonen wel bekend te zijn met diverse
waardtgneden, al z;ijn het waarschijnlijk niet
allen, opdat hem niet te kort worde gedaan:
Advocaat, Ex-Voorzitter van den Raad van Ar-
beid (Breda), ex-Minis~er van Economische Za-
ken, hierna "hooge lijder" en, opofferaar van
eigen gezondheid in's Lands belang, (waarna
langdurig verblijf aan de Riviera neodzakelijk]
was, in gezelschap van een bekend industrlêel
van niet-arischen bloede en afkomstig uit een
even vermaarde plaats), commissarts der Brus-
selsche tentoonstelling, commissaris van han-
delsonderneming zus en handelsonderneming
zoo, Rijksbemiddelaar en, last not least, voor-
zitter der heilige R. K. 'Staatepartl],
Een beschouwing over pensioenen en andere
bronnen van inkomsten. te geven, ligt thans niet
in onze bedoeling, want we zouden schrijven
over Versehunr's groote rede.
"Duitschland" zoo zei Verschuur. ;,is een land,
dat leeft, andere naties zijn er die afsterven,
die zichzelf deoden,'
Oat onder deze zichzelf doodende naties ook
Nederland gerekend moet worden, heeft Ver-
schuur natuurlijk niet gezegd. Och, waarom zou
hi] dit ook zeggen? Hij weet heel goed, dat elk
rijk, hetwelk in zichzetven verdeeld is, ten gron-

de moet gaan. Hij, weet heel goed, dat het par-
tijenstelsel, waarmede we in Nederland nng op-
gescheept zitten, een middel bij uitnemendheid
is, om de 'verdeeldheid onder het Nederlandsche
volk te handhaven en te bevorderen. Hij weet
ook heel goed, dat de leuze "Verdeel en
heerseh" nog altijd opgeld doet en dat hij 'het
aan deze omstandigheid te danken heeft, dat hij
op den troon kan blijven zitten (al wisselt die
troon dan ook-al eens van standplaats) en miet
hij - Verschuur - behoeft te knielen voor de
massa en de klassen (ras en kas is weer heel
wat anders) . . . . totdat het volk de oogen open
gaan. Maar hopelijk voor Verschuur. duurt bet
nog tang alvorens dit gebeurt en. .. na u de
zondvloed, nietwaar, Verschuur ?
"De geest tusschen de naties is zoodanig, dat
AANPASSING aan die gewijzigdeverhoudingen
niet goed mogelijk is", zoo beweerde Verschuur
it! Rotterdam.
Daar kon deze groote redenaar wel eens ge-
liJk in hebben, althans voor wat hem en zijn
geestverwanten betreft. In de roemruchte peri-
ode der aanpassing, is Ier al zooveel aangepast,
dat men eindelijk uit-aangepast geraakt is, en
nu niet meer weet wat voor- of achteruit is,
om van "zweven" maar niet te spreken. Wat er
thans gedaan moet worden, zie, dat weet men
niet meer. Hopeloos loopt de boel vast! En on-
danks alles: "Leve de demoeratie I Leve de
partijen !"
Sprekende over de werkeloosheid (wanneer zal
m'en hierover uitgepraat zijn?) zei Verschuurt
"Wij houden een leger ontzenuwde mensehen
binnen onze grenzen, vatbaar voor elke geeste-
Hjlke besmetting. Er zullen lieden opstaan, om
aan deze ontredderde zielen een mooie toekomst
voor te spiegelen, die zich in de toekomst bra-
nie zien met geweer en met macht, met pesten
en ambten. En dat werkt op hen als een gees-
telijke bevrijding, een heroprichting. Er moet
dus op het front van de werkloosheid heel wat
anders nog gaan gebeuren. lEn dat is: arbeid,
arbeid !"
Kunnen de werkloczen het daarmee even doen?
Ontzenuwde menschen, toekomstige branie-
schoppers en geestelijk besmetten enz.
Zou je niet zeggen, dat. de man zelve erg last

van zijn zenuwen beeft en geesteliJk niet onbe-
smet is?
Zouden die branieschoppers niet te vinden zijn
onder de apparaten der R. K. Staatspartij c.s '. ?
We denken hier o.a, aan de burgerwachten to
diverse plaatsen, waarvan talrijke leden te pas
en te onpas, met of zonder geweer ell' karabijn
zich aan het volk vertoonen, in het fiere bewust-
zijn, dat zij de demoeratie en dies de partijen
en hun leiders, zullen beschermen tegen. .. Ja,
waartegen eigenlijk?
Kan die gevreesde geestelijke besmetting met de
wapens worden voorkomen of tegengehouden?
Moet dan de waanzin van de democratie, be-
lichaamd in een stelsel van neterogene partijen,
met bruut geweld verdedigd worden tegen een
werkelijke geestelijke en economische bevrijding
van het volk, die, uit den aard der zaak en zoo-
als de ondervinding heeft geleerd, nimmer ge-
braent klan worden door een stelsel, dat het
volk in partijen en klassen verdeelt en hierdoor
een eeuwigen blnnenlandschen strijd in het Ie-
ven boudt?
Wat jaren geleden reeds werd verkondigd, heeft
Verschuur thans als een nieuwigheid herhaald:
"Er moet op het front van de werkeloosheid
HEEL WAT ANDERS nog gaan gebeuren. En
dat is: "Arbeid, arbeid !"
Hoe, Verschuur, meent gij, dat de werkloosheid
afdoend bestreden kan worden, wanneer, zooals
thans, het geld blijft heersenen over de gemeen-
schap, in plaats van dienstbaar aan die ge-
meenschap te zijn? Dat er HEEL WAT AN-
DERS moet gaan gebeuren is in den treure reeds
herhaald, doch waar blijven de daden ? ?
Het stelsel welks dienaar gij zijt, ~erschuur,' is
het stelsel van geklets en zoethouden, het stel-
sel van "Let wel op mijn woorden, doch zie in
's hemelsnaam niet naar mijn daden."
Zwart Front daarentegen, is heil stelsel van de
daad, van de synthese, van de opheffing der
politieke partijen en. " van die geestelijke be-
smetting, waartegen geen kruiden gewassen zijn,
ook niet al worden ze gekweekt in de kassen
der R. K. Staatspartij!

NIEUWS VA
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HETZW
BREDA
De ledenvergadering, welke Maandagavond in het
Zwarte Huis plaats vond, was druk bezocht. Sterker
dan ooit, bleken de kameraden zich bewust van hun
verantwoordelijkheid, om, nu kam.-Leider zijn onver-
diende straf in de gevangeniscel uitzit, het program van
Zwart front bekend te maken en de organisatie uU te
bouwen.
Een der kameraden gaf een uiteenzetting over den
corporatleven staat. In het bijzonder liet hij het ver-
schil zien tusschen de huidige klassenmaatschappij en
de toekomstige standenmaatschappij.
Voorts werd aan iedere kameraad een bijzondere taak
opgedragen. De aîdeelingslelder wees de kameraden op
hun plicht om disciplinair te zijn, en iedere opdracht
stipt uit te voeren.

DORDRECHT
Dat er meer belangstelling komt voor ,,zwart front"
bewijst, dat deze weken de kranten weer spoedig weg
waren.
Inlichtingen over blad en beweging zijn te verkrijgen
van Strijsingel 340 en Tuinhol 5. ....

MAASTRICHT
Voorbije Zaterdag werden door inspecteurs en recher-
cheurs van politie, vier van onze colporteurs naar het
bureau gebracht. De bladen die in hun bezit werden

7 gevonden, werden in beslag genomen. Onm\ddellijk nam
de aîdeelingslelder en enkele kameraden hUill plaats

RTEF ONT
.in, doch ook zij wetden even later weggeleid. Wederom
vijftig organen werden in beslag genomen. De politie
trad, in tegenstelling met' ongeveer overal elders, cor-
rect en behoorlijk op.
inbeslagname en voorgeleiding geschieddim op grond
van :"beleer:!ljg5ng.eener bevolkingsgroep". E1n' deze
beleediging meenden de heeren te vinden in het artikel
"Joden geven den doorslag" ...
Na de tweede "overval" werd de colportage toch
voortgezet, doch met nummers van vorige weken. En
huis aan huis, en opde aangewezen plaatsen, gingen
de nummers grif weg, De straatverkoop, die de. vorige
week in de honderden nummers liep, steeg thans nog
met 100%. De nummers werden vaak rijk, zelfs met een
gulden per stuk, betaald.
Te Heer verliep de colportage normaal. De verkoop
stijgt.
Sittard wordt binnenkort, eveneens vanuit deze aîdee-
ling, bij de colportage betrokken.

NIJMEGEN

Op 21 en 28 Maart trokken de informatorische weke-
lijksche bijeenkomsten veel belangstelling. Het politiek
weekoverzicht, uitgebracht door kameraad Jansen,
beeft steeds de volle belangstelling. De vragen die
worden gesteld en de discussie die worden gevoerd,
nemen !cf' in vruchtbaarheid.
Maandag 4 April wordt een ledenvergadering voor alle
Zwart fronters gehouden.
Een kameraad uit Sittard schonk het Zwarte Huis een

radio-toestel. Zeker zal voor de weergave van persbe-
richten etc. groote belangstelling bestaan,

OISTERWIJK
De Införmatorische vergadering van 30 Maart was zeer
goed bezocht. Het te behandelen onderwerp was "Be-
spreking Zwart Huis". De kameraden bleken Ingeno-
men te zijn met dezen vooruitgang, De afdeelingsleider
besprak de mogelijkheid, dat juist door de beschikking
te hebben over een locaal, waar de kameraden kt de
avonduren kunnen bijeenkomen, daardoor de aîdeeling
kan groeien. Het bleek dan 001< al dadelijk, dat een
kadergroep gevormd werd, de bibliotheek zal worden
uitgebreid en een sportafdeeling opgericht. Voor deze
onderdeelen werden functionarissen aangewezen, die
voor den goeden gang van zaken te zorgen hebben
en verantwoordelijk zijn onder leiding van een
kameraad algemeen-beheerder van het Zwarte Huis. De
afdeeling zal geheel gescheiden blijven van het Zwarte
Huis" wat betreft de finantiën.
De afdeelingsleider deed een beroep op alle kameraden,
in ieder opzicht te zullen medewerken. Het eigen locaal
kan 1 Mei worden betrokken.

ROTTERDAM
Dinsdag j.l, hield de afd. Rotterdam een ledenvergade-
ring, waar verschillende vraagstukken behandeld wer-
den en tevens de komende propaganda voor een groote
vergadering werd besproken. Voor de colportage meld-
den zich nieuwe kameraden aan.
Vrijdags zal weder des avonds op de Coolsingel met
ons blad worden gecolporteerd.
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Mijn beste kameraden,
Wat mij bijzonder ver1teugt, is, dat den laatsten
tijd in vele afdeelingen een groot aantal der ka-
meraden zich als colporteur beschikbaar stelt.
Met erkentelijkheid en met trots heb ik altijd
opgezien naar verschillende kameraden, die, on-
danks guur weer, ondanks slechten verkoop, on-
danks 't weten, dat anderen alles aan hen over-
lieten, colporteerden week aan week. Ik be-
schouw hen als te behooren tot de edelste kern
van de beweging.
Ik weet, dat ik op hen ten allen tijde
rekenen kan, omdat ze B.EWEZEN hebben, of-
ferbereid en strijdbereid te zijn. Het zal ook hen.
verheugen, dat velen hun voorbeeld nu gaan
volgen. Ons blad is een van de allerbeste mid-
delen, om de massa, die belogen, bedrogen en
bestolen wordt .door. de Nederlandsche pers,
bekend te maken met de innerlijke kracht en
grootschheid van dit felle Zwarte Front. Het op-
zettelijk met partij-slaapmiddelen verdoofde volk
van Nederland, zal moeten ervaren, dat er nog
een andere leeuw is dan die van op den cent en
den gulden, een andere, dan die "leeuw" van
de oligarchie, welke een schoothondje geworden
;s met strikjes om staart en nek. Het zal moeten
weten, dat in het Zwarte Front weer een leeuw
is opgestaan, die klauwen kan, die een scherp

_ zwaard draagt, om daadwerkelijk toe te slaan,

en een bundel pijlen omvat, ails symbool van de
eenheid onder het volk, de eenheid van Dietsch-
land, waarom niet gesmeekt! of gesoebat wordt,
maar die afgedwongen zal worden door den wil
en de daad van een nieuwe jeugd.
In de gemeubileerde kamer, die mij door de vrij-
gevigheid van hetgeen men de Nederl, regee-
ring noemt, gratis beschikbaar is gesteld en wel-
ke ik tot 17 Mei als mijn tijdelijk Hoofdkwartier
kan gebruiken, hangt een in schreeuwend-jee-
lijke kleuren geschilderd bordje, met het op'
schrift: "niet vragen, niet klagen, maar dragen
met moed ... ". Deze tekst kan voor de vele
pensiongasten !frier van veel nut zijn; zorg ech-
ter, dat het bordje met dezelfde spreuk, die door
de heersenende macht overal wordt uitgedragen,
verbrijzeld wordt.
Het is voor hen een leuze, die door de oligarchie
gebruikt wordt, om de rij;kdommen van Neder-
land voor zichzelve op te eischen en er onge·
stoord van te proîiteeren, terwijl het volk ge-
brek lijdt. Ik verneem, dat de ontevredenheid den
laatsten tijd toeneemt.
Dit is een gunstig teekien . .. wanneer wij ten-
minste bet volk doen inzien, dat het niet vol·
doende is, ontevreden te zijn, maar dat men ook
door daden moet toonen, uit dezen chaos te
willen geraken.
De verspreiding van ons blad is daartoe het
meest doeltreffende middel.
Ik verneem, dat den taatsten tijd in Vlaanderen
de bladen de aandacht op den strijd van Zwart
Front vestigen e . Een gelukkig ,verschijnsel. De
heldhaftige Vlaatn!Sche strijders hebben in het
verleden herhaaldelijk geklaagd - en terecht
- over de "Hollandsche" zelfgenoegzaamheid,
die zonder eenig medegevoe!l, ronder eenigen
moreelen steun, hen alleen lieten vechten.

Zwart Front is vanaf den begînne Groot-Neder-
landsch geweest en heeft op de meest radicale,
felle manier, dit gepropageerd. En in dien strijd
heeft het mij wel eens gegriefd, dat, ofschoon
wij de eerste waren, die als politie~ bewe-
ging dit standpunt onomwonden innamen, in
Vlaanderen !het somtijds scheen, dat men deed,
alsof wij niet bestonden, En uit de correspon-
dentle, die ik uit Vlaanderen ontvang èn uit

'lartikelen in de Vlaamscha bladen, blijkt dit te
veranderen. Dit is verheugend en hoopvol.
Wij moeten elkaars strijd, moeilijkheden en
vreugden, reeds nu deelen. Dan groeien we in
elkaar. Dan is Dietschland in wording en kan
niets zich tegen de verwerkelijking verzetten.

Hartelijke groeten.
Zwart Front

ARNOLD MEIJER

-
VERSCHILLENDE KAMERADEN
SCHIJNEN TE MEENEN dat het
niet passend is, den Leider meer dan'
een enkelen brief te zenden. Hen zij er
op gewezen dat de Leider nog steeds
gaarne zoo vaak en zoo veel mogelijk

brieven ontvangt. Alle nieuws over wel
en wee van menschen en zaken is hem
welkom. Aan tijd mankeert het hem niet I
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HET SCHANDAAL OSS

uit de bladen krijgt het nederlandsche volk den indruk die deze
prent weergeeft
wie de ware schuldigen zijn, wie in gebreke gebleven is, zegt u de
rede van arnold meijer, Ielder van zwart front, in dit nummer
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om te twijfelen aan de goede trouw der maré-
chaussée's.
Voor den spitsvondigen heer Speyaart van
Woerden lligt het anders,
Hij slingert de beschuldiging uit zijn mond ern
eischt, dat men op zijn gezag dit alles aan-
vaardt. Hij spreekt over machtsmisbruik, zij het
ook zonder bewijs,

werkelijk machlsmisbruik
Daartegenover maak ik van deze gelegenheid
gebruik, te wijzen op het machtsmisbruik door
den Proc. Gen. en op zijn bevel door aan hem
ondergeschikten verricht; feiten, die met reek-
sen van getuigen ten allen tijde bewezen kun-:
nen worden.
Ik beschuldig den Procureur-Generaal, Baron
Speyaart van Woerden er van, dat hij indertijd
opdracht galf om met een geheele karavaan
naar het Hoofdkwartier van Zwart Front te
gaan en naar de drukkerij, om daar de persen
van de drukkerij te doen verzegelen.
Het was om onze campagne tegen Mannheimer
te beletten, maar als reden werd een beleedi-
ging van Minister Oud opgegeven.
Deze zaak is na jaren nog niet voorgekomen.
Tóch hield men een 12-twl weken de persen in
beslag en bracht, zonder tot vervolging te kun-
nen overgaan, ons voor duizenden guldens na-
deel toe.
Ik beschuldig den Procureur-Generaal, Baron
Speyaart van Woerden er van, opdracht gege-
ven te hebben, althans te hebben toegelaten;
dat huiszoekingen bij mij en anderen werden
gedaan en gepoogd werd, papieren mede te
mernen.
Ik beschuldig den Procureur-Generaal, Baron
Speyaart van Woerden er van, dat hij 3!rtik~17
van den Nederl, Grondwet schond, welke luidt:
"Niemand heeft voorafgaand verlof noodig om
door de drukpers gedachten of gevoelens te
openbaren, behoudens ieders verantwoordelijk-
heid voor de wet".
De Procureur-Generaal, Baron Speyaart van
Woerden, gaf, toen onze bladen over de grens
fin Vlaanderen gedrukt moesten: worden, op-
dracht, Zwart Front niet in te 'Voeren, dan na
goedkeuring van den heer Procureur-Generaal,
De Nedenl. wetgeving kent geen preventieve
censuur, doch blijkbaar achtte de Proc. Gen.
het geoorloofd een uitzondering voor Zwart
Front te maken.
We hebben het zelfs rnedegemaakt, dat de in-
voer van het blad door den Proc. Gen. werd
goedgekeurd, maar er tegelijlkertijd voor ge-
zorgd was, dat nabij de grens rechercheurs
stonden om de geheele oplage in beslag te
nemen.
Kort daarop werd wederom door den Proc.-
Gen. bevolen tot huiszoekingeo en werden ook
de zetmachines verzegeld. Niettemin, van een
vervolging is nooit iets gekomen.
Ik beschuldig den Procureur-Generaal, Baron
Speyaart van Woerden er van, op 4 Mei j.l.
wederom de persen te hebben doen verzegelen,
en dat, terwijl het niet kon dienen tot het op-
sporen van een misdrijf, aangezien! de verant-
woordelijk redacteur zich onmiddellijk bekend
maakte.
De Proc. Gen. zei voor het Ambtenarengerecht,
dat de wachtmeester in zijn proces-verbaal van
zooveel misdrijven gewaagde. Hij voegde er
aan toe: "Als met] zulke groote woorden ge-
bruikt, staat dikwijls de zaak zwak".
Wij moeten verklaren, dat zulks waar is. Wij
weten dit uit ondervinding, wegens lange aan-
klachten tegen ons van de zijde V<IJnlden Proc.
Generaal.
Door den Proc Gen. is er op gewezen, hoe on-
rechtmatig iemand door de rnaréchaussée's
werd vastgehouden, tot nader onderzoek.
Ik moge er aan herinneren, dat ik in Arnhem
eens met een motorspan werd opgebracht na
afloop van een vergadering, wegens een z.gn..
beleediging,
De woorden, die men mij ten laste legde, gaf
ik toe Niettemin werd ik in een stinkende cel
opgesloten, tot den volgenden morgen 10 uur
vastgehouden, en eerst vrijgelaten, nadat leng-
temaat, foto, en vingerafdrukken gemaakt wa-
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ren. Ik heb er tot heden nog niet 'Van gehoord,
dat de desbetreffende functionarissen zijn ver-
plaatst.
Er wordt vanwege den P. G. en den Minister
beweerd, dat de "bankier" van Oss op gerucht-
makende wijze werd gearresteerd. De feiten
bleken onjuist te zijn. Daartegenover staat vast,
dat dezelfde P. G. opdracht gaf een klein com-
muniqué, dat voor het raam van het Hoofd-
k-wartier hing en dat mededeeling bevatte van
het "achteroverdrukken onzer bladen", in be-
slag te nemen. Dit geschiedde door een ge-
ambtsketende burgemeester en drie politie-
functionarissen.
Zelf werd ik op klaarlichten dag plechtig mee-
gevoerd met dit muster gezelschap. Tot heden
zijn deze burgemeester en politie-functionaris-
sen nog s,teeds niet overgeplaatst en dat zou
volgens den maatstaf van den P. O. dan toch
moeten.
Men behoeft in de zaak der Ossche maréchaus-
sée's geen vriend van d~. maréchaussée's nog
te zijn, om, zoo men eerlijk et] onbevangen d,e
dingen wil zien, te erkennen, dat V3!neen mare-
,chaussée-".schandaa'l" niet slechts geen sprake
is, doch dat deze volkomen normaal handelden.
Wij hebben zelf wel eens het brute optreden
van enkele mméchaussée's gelaakt. Wij zijn er
zelf van overtuigd, dat somtijds. de grenzen der
gepastheid en behoorlijkheid bij onderzoekin-
gen overs!chreden zijn, maar vinden hierin geen
grond en geen recht het corps der maréchaus-
sée's als zoodanig aan te vallen en nog ruinder
om de maréchaulssée's van Oss, die zulke hooge
verdiensten hebben, te beschimpen en te bevui-
len, ZELFS NIET, AL WAS HET OM DE EER
VAN EEN VRIEND TE REDDEN. Zoo doet
wel met name de Staatspartij-pers. Deze hee-
ren jourrialisten weten zeer goed, dat in dezen
groot onrecht aan de rnaréchaussée's geschied
is" doch Minister GoseHng, Speyaart van Woer-
den en Ploegmakers zijn de mannen van de
Staatspartij en daarom moeten deze door dik
en dun verdedigd worden en zegt men tegen
wit zwart en tegen zwart wit.

hel schandaal I
Zie, dit is het "schandaal", dat die waarheid
niet meer afhankelijk is van de objectieve Iei-
ten, doch dat iets waar is, wanneer het aan het
partij-belang voordeclig is; en iets verkeerd is,
wanneer de erkenning wellicht nadeelig voor
sommige vooraanstaande leden van de partij
kan zijn.
Een schandaal ook is, dat een Proc. Gen. on-
juiste voorstellingen aan minister en maré-
chaussëe-mnontelten geeft, zoodamig, dat Ma-
joor van Everdingen verklaarde:
"Ik kon niet aaJllinemen, dat de Proc. Gen., de
hoogste pOlitie-autoriteit in dit ressort, dingen
zou zeggen, die onw~~r waren. Ik moest wel
aannemen, dat hij gehjk had. Ik ben pas later
van meenmg veranderd. Want het heeft eeni-
gen tijd geduurd. U moet toch begrijpen, dat
als de Proc. Gen. zoo iets zegt, gedurende een
gesprek van uren, dat men aanneemt dat het
waar is. Daar moet men toch op aan kunnen I"~
En verder:
"Toen ik na een onderhoud van een ge:heelen
dag met den Proc. Gen. den maréchaussée's
moest mededeelen, dat hun opsporingsbevoegd-
heid was ontnomen, zeide ik tegen hen onder
den indruk van het gesprek met den Proc.
Gen, : "Mannen!, ik sta niet me~r achter jullie!"
Doch thans, nu ik de zaak heb onderzocht, zeg
ik hier openlijk: "Mannen, ik sta volkomen
achter jullie 1"
Een schandaal ook Ï'!> het, dla,t de Proc. Gen.
Baron Spevaart van Woerden, dermate min-
achtend tegen de maréchaussée is opgetreden,
en bijv. verklaarde, dat de maréchaussée's
eigenlijk heelemaal niet zooveel gepresteerd
hebben: "BepaaJlde moeilijkheden", zoo zei de
P. G, "zijn er in die Ossche periode niet ge-
weest."
Een .schandaal is het, dat de Proc. Gen. en de
Minister over de maréchaussée te Oss zeiden,
dat deze ziçh schuldig rnaakten aan terreur en
domheidsrnacht, terwijl de feiten klaarblijkelijk
aantoonen, dat terreur en domheidsmacht aan

de andere zijde staan.
Een schandaal is het, dat tusschen de
verschillende corpsen, die politie-diensten
verrichten, een dergelijk slechte verhouding kan
bestaan als in Oss geblekers is; zoozeer, dat,
wie de maréchaussée-kazerne betrad, van ge-
meentewege werd bespionneerd.
Een schandaal is het, dat door minstens toch
één hooge Iunctionaris van dit stelsel meineed
gepleegd is.
Een schandaal is het, dat Baron Speyaart van
Woerden de door Hare Majesteit persoonlijk
opgespelde decoratie becritiseerde.
Een schandaal is het, dat valsche voorstellin-
gen van zaken gegeven zijn door den P, G. en
den Minister, en dat, in tegenstelling van hun
beroep, dat er na de staking van het onder-
zoek op 28 Maart, geen! proces-verbaal tegen
den bankier van den Hove is binnengekomen,
uit de behandeling van het ambtenaren-gerecht
gebleken is, dat zulks gelogen is, DAT ER
WEL EEN PROCES-VERBAAL IS BINNEN-
GEKOMEN, opgemaakt door den wachtmeester
van Rennes. dat de mogelijkheid inhield, om
een vervolging wegens verduistering in te stel-
len.
Een schandaal is het, dat de gemachtigde vam
den Minister de oorzaak van het verkeerde oor-
deel van den Minister doet berusten op de ver-
klaringen van den Officier van Justitie, of-
schoon de Minister zijn oordeel heette te gron-
den op de processen-verbaal van de rnaréchaus-
sée's, op a:mbtsberiohten van den P. G. en van
den Oft v, Justitie enl op grond van andere
stukken.
Een schandaal is het, afgezien van het feit, wie
schuld heeft, dat een Proc. Gen. verklaren kan,
dat in zijn ressort "honderden en honderden
rnaréchaussée's zitten", waarvan hij zegt, dat
hij "e.envoudig niet met hen kan samenwerken",
dat aan den minister rapporteert en de minis-
ter het met hem eens is.
Een schandaal is het, dat de Proc .. Gen. niet
de minste moeite doet om de verhouding met
de maréchaussée's te verbeteren ellllhij, toen er
een nieuwe divisie-commandant kwam, hij niet
tot deze zeide, dat alile ruzie's met zijn voor-
ganger vergeten ~ouden worden, maar inte-
gendeel verklaarde, dat hij den voorganger niet
vertrouwde, maar ook den nieuwen divisie-
commandant niet, hoewel hij hem niet kende.
Dat is een mentaliteit van den Proc. Gen. die
beneden ieder peil is,
Een schandaal is de herbenoeming van burge-
meester Ploegmakers, de man, die verlclaarde,
dat er in Oss niet zooveel bijzonders aan de
hand was, en dat de toestand niets erger was
dan in andere plattelandsgemeenten, en dat,
terwijl enkele weken daarna de rnaréchaussée
er in slaagde een groote misdadigersbende te
ontmaskeren, waarbij 29 mensenen in totaal
veroordeeld werden tot 149 jaar gevangenis-
straf, dat is gemiddeld meer dan 5 jaar per
man.
Een schandaal is het overhaastig optreden van
Minister Geseling. Uit de behandeling van de
aanklachten van Mr. Goseling is gebleken, dat
de beschuldigingerr geheel ten onrechte waren,
maar, al zouden deze waar zijn geweest, dan
nóg ware het overhaastig optreden van dell
minister, waarbij er zelfs geen tijd wars tot
overleg met minister van Dijk, ongegrond.
Het scheen zoo dringend, dat bij een bespre-
king op 2 April, met den kolonel en den ma-
joor der maréchaussée's, op de opmerking, d~t
de overplaatsing wel tijd zou kosten, de M~-
nister verklaarde: "Het kan direct. De rnachti-
ging is ilnlorde en voor de huisvesting is al ge-
zorgd", en dát, terwijl gebleken is, dat zulks
onwaar was en de machtiging van den minis-
ter van Defensie eerst later (6 April) kwam.
Daarom is reeds nu onze eisch: AFTREDEN
VAN DEN PROCUREUR-GENERAAL, MR.
BARON SPEYAART VAN WOERDEN, ZON-
DER PENSIOEN.
AFTREDEN VAN MR GOSELING ALS MI-
NISTER, ZONDER PENSIOEN.
Zij zijn 'niet meer te dulden. Zij zijn voor altijd ..
onaanvaardbaar geworden. ..



de kwestie der geestelijken
Na de beantwoording van de eerste vraag "heb-
ben de maréchaussée's hun bevoegdheid over-
schreden" kom ik tot het tweede punt van mijn
rede: Is het kernpunt van het schandaal Dss
"de kwestie der geestelijken", zooals het in
verschillende organen werd voorgesteld? An-
ders geformuleerd: "Is het schandaal soms, dat
er zondaars zijn of kunnen zijn bij de beklee-
ders van eenig geestelijk ambt? Neen, volks-
genooten en kameraden, dat .op zichzelf is. niet
"het" schandaal, Het is nu eenmaal zoo, dat
wij mensenen allen zondigen kunnen en dat die
algemeene geneigdheid tot zonde tenslotte
overal tot misdrijf kan voeren. Daarom be-
schermt de Staat de gemeenschap tegen al die
misdrijven en moeten de milsdrijven worden on-
derzocht en gestraft. De val van een mensch,
zelfs van een priester of dorniné op zichzelf,
is dus niet het schandaal. Een groot schandaal
zou het slechts zijn, indien dat misdrijf in~et
zou worden onderzocht en gestraft.
In dit verband zij opgemerkt, d'rit het in de zaak
Oss; heelemaal niet in hoofdzaak gaat over de
gedragingen of misdragingen van de be-
trokken geestelijke en dat men zich in de des-
sous van die kwestie zich niet heeft te ver-
diepen.
Wel gaat het er om, Oif, in deze kwestie het vol-
le gewicht van de wet is toegepast en, zou dit
niet het geval zijn; dan is hierin het werkelijke
schandaal gelegen. In dit verband zij een voor-
beeld genoemd, hoe snel men door zijn verblin-
ding kan uitglijden. De geheeIe pers heeft zich
van de zaak Oss meester gemaakt.
"Het nationale dagblad" heeft zich wel heel
duchti~ in. deze. zaak geweerd. Zeer duchtig,
maar In dit opzicht zeer beginselloos en zeer
tactloos. Hoe anders te verklaren, dat dit blad
i1!0ord en brand schreeuwde over de stopzet-
ting van het onderzoek tegenover de twee zees-
telijken in Oss.; en tevens moord en b~and
schreeuwde toen in Maastricht een geestelijke
van een misdaad verdacht werden, geheel regel-
matig aan de Justitie werd overgeleverd
Dat kan men slechts doen, wanneer men 'vo'ort-
bewogen wordt, niet door eem hartstocht voor
HET RECHT, maar wel door anti-papisme.
Men gaat tekeer, wanneer andere maatstaven
va~ rechr worden gevolgd jegens de twee gees-
telijken te Oss, maar men gaat ook tekeer,
wanneer de vojle maatstaf van het recht wordt
t~egepast op het Maastrichtsche geval. Snappe,
die het snappen kan.
Wil men het Nederlandsche volk bundelen, dan
heeft men angstvallig te waken, dat men als
politieke bewegsrsg op het eigen terrein blijft.
Als Nederlander eische men, dat het strafrecht
voor een ieder geldt, maar .stelle men als NE-
DERLANDER geen eisenen aan de kerkelijke
overheid, voor zoover het 't kerkelijke terrein
betreft. Wanneer men meent, dat strafrechter-
lijk moet worden opgetredest tegen een sees-
tellij~e, dan eische men zulks. Onjuist is e~hter
te eischen, dat bepaalde "geestelijken" door de
"geestelijke" overheid worden afgezet. Dat kan
slechts voorkomen uit afkeer van de rechten
der ~erkg~noot~c'happen en 'hier iltlihet bijzon-
der UIt anti-papisme, zooals zich dat ook overi-
gens uitt~, ma een knap strafbetoog tegen Mr.
van Schalk, door Rost van Tonningen.
Het IS werkelijk ergerlijk hoe door meerderen!
de kwestie Oss verkeerd gesteld is en tot een
anti-papistisch rel werd gemaakt.
Met name werd! het privilegiurn fori ten berde
gebracht, .
In den Codex juris canonici staat in Canoni.s
120, 123 en 2341 o.a., dat het niet geoorloofd
is een geestelijke voor de wereldlijke rechtbank
te brengen, tenzij met permissie van de Kerke-
lijke Overheid.
In beginsel is dit privilegium fori gehandhaafd.
Uit versehsllende canardaten echter blijkt, dat 't
Vaticaan de berechting van geestelijken zoowel
in civiele zaken als in strafzaken aan de wereld-
lijke overheid overlaat, en dus practisch van dit
privilegium fori -afstand heeft gedaan, Daar er

5 in deze in ons land een gewoonte is" die meer-
dere eeuwen lang geldt, welke tegenoverge-

steld is aan 't yrivilegium fori, maakt dit, dat
voor de ~ath()llteke overheidspersonen en amb-
tenaren- In ons land zulks geen gewetenscon-
flicten brengt.
"Zij ov~rtre?e!1t geen kerkelijke wet, als zij een
v~rvolgmg instejlen, een vonnis wijzen of ten
uitvoer brengen ten nadeele van geestelijken",
aldus Prof. Dr. Mulder in de Juni-aflevering van
"Nederlandsche katholieke stemmen"
~it. kan. dus ge~n middel zij'll! in de 'hand van
é:lnt~-paplst~n, die op grond van het zgn. privi-
legium fan de katholieke als niet-goede, loyale
vaderland.ers zouden willen beschouwen. Wij
zouden hier wachtmeester de Gier ten voor-
beeld kunnen stellen Deze wachtmeester be-
wees metterdaad een goed katholiek te zijn,
maar aan den anderen kant een goed vaderlan-
der, die zeven uur lang bewerkt werd door den
Proc. q.en., maar niettemin stand hield bij het-
geen zIJn geweten hem als goed vaderlander
voorschreef. Deze man vroeg niet of de ver-
dachte arm was of rijk, katholiek of niet-ka-
tholiek, l!I~ar ei.schte bestraffing der misdaden,
onverschillig wre dit betrof. Onze hulde aan
dezen prachtigen maréchaussée,

de r. k. staatspartij propagandist van
het anti-papisme

TOCH is er een verontschuldiging voor de on-
be~acht:ame en onrechtvaardige aanvallen van
anti-papisten door het optreden van de bladen
der R.K. Staatspartij. Deze waren eerst ook van
meening, dat er zonder aanzien des persoons
recht moest worden gedaan in Oss. Toen ech-
ter plotseling. door Geseling de bevoegdheden
VOOr opsponng aan de maréchaussée ont-
trokken werden en er gelast werd dat de za-
ken tegen de priesters en den ba,~ikier werden
gesloten, keerden deze bladen zich om. Vanaf
dat ?ogenblik was Oss bij hen een rel, niet de
moeite waard om over te spreken,
In Oss was er niets aan den hand, behalve dat
~r ma<féc~au.ss~e's aan het werk waren ge-
weest, die, Wilde men die bladen gelooven,
eerder op het beklaagdenbankje plaats hadden
te nemen, dan de door hen .ondervraagde per-
s?nen. Het gehee_Ie geval was slechts anti-pa-
pisme, een herhahng vao de Aprilbeweging van
weleer. Het was een aanval op het Kerkelijk
gezag en zoo voort en zoo voort. Met andere
woorden, wie over Oss. nog een woord ten na-
deel van het gevoerde beleid wil zeggen, loopt
~'~ kans,. door de Staatspartij voor een vreese-
Iijke anti-papist te worden uitgemaakt. Dit· is
het lage verweermiddel van de R., K. Staats-
partij, geheel gelijkwaardig, zij het dan in om-
gekeerden zin, aan het aanvalsmiddel door het
Nationale Dagblad en anderen gebruikt.
Nooit kwam beter uit, dat niet alleen Kersten
en soms de N. S. B. het hebben moeten van
anti-papistische prikkelingen, maar dat ook, de
R K. Staatspartij het Ieven houdt en tracht te
houden, door naar het anti-papisme te verwij-
zen, ja zelfs, het andere gedeelte van het Neder-
landsche Volk tot anti-papisme op te kweeken.
Begrijpelijk, want positief heeft de R. K. Staats-
partij geen waarde, zoodar zij door het nega-
tieve I!1Istand moet worden gehouden.
Zooals een haan, fier en kraaiend op de mest-
hoop van zijn boerderij staat, zoo ook de RK.
Staatspartij.
Wij zouden dat nog minachtend voorbij kunriem
laten gaan; nu echter door de R. K. Staats-
partijpers het eene deel van het volk tegen het
andere op godsdienstige motieven tegen el-
kaar wordt opgezet, is een heftig protest plicht.
Men stelt het voor, dat wij Goseling aanvaûlerr
als Katholiek, terwijl hij, althans door ons,
slechts beschouwd wordt als Nedenlandsch Mi-
nister Omdat hij o.i. niet aan de eischen be-
antwoord, die daaraan gesteld mogen worden
wordt hij door ons verworpen. '

de brave hendrikken
Niemand heeft echter zoo valsch 'spel gespeeld
als de brave heertjes van "Brabantia Nostra" .
Zij zetten het eene deel van het volk op tegen
het andere. Daarin stond een vers. van Paul

Vlemminx, waarin o.a, voorkomen de volgen-
de woorden over de marèchaussée,

DE GOEDE STAD OSS.
't Is kermis op het dorp, maar geen plezier
heb ik vandaag in ongedwongen zwier.
Die duvels controleeren elk genoegen;
Zij kijken zwart en spiersen in het bier ..

Zij zijn onkatholiek, anti-papisties,
Zij schatten eIken paap aprioristies,
Zij weten niets vam Brabantse kultuur;
Zij zijn schijnheilig en zeer kalvinisties;

Zij koeieneren ons; zij hebben macht
om in ons huis te breken onverwacht.
De rijken gaan vrijuit. 't Gewone volk
wordt door die pummels botweg afgeslacht.

Het is een! schande, dat zulks mogelijk is'. Dit
zijn dan de brave heertjes, die aanvankelijk
slechts cultureele verheffing heetten te willen
later zich voor 'de R. K. Staatspartij uitspraken
en tegen Zwart Front stelling namen.
Deze brave Heeren doen met zulk een zedicht
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meer schade aam de verhouding met volksge-
nooten van andere godsdienstige gezindte dan
Ds. Kersten met 100 speeches tegen Rome.
Deze brave Hendrikken, die zeggen alles te
doen voor hun Kerk, deden door dit vers alles
wat zij konden doen om hunKerk te benadeelen.
Zij liegen daarbij opzettelijk. Zij konden weten
bijv. dat Wachtmeester de Gier en andered
Katholiek waren, zij konden weten dat juist de
maréchausée's in Oss die rijken niet spaarden,
maar dat zulks wel gebeurde door brave men-
schen van de R. K. Staatspartij.
Het is een bedenkelijk verschijnsel, dat het
laatste jaar van zoo verscheidene kanten, maar
,:?oral do?r de . schtslö van de R. K. Staatspar-
tIJ het anti-papisme herleefd is en waaraan ook
personen, die zeggen lid te zijn van een na-
tionale groep, zich s.chuldig maken. Laat er
toch eenheid zijn tusschen de verschillende
groepen van verscheiden godsdienstige rich-
ting. De historie heeft ons geleerd, waartoe een

, aanmatigend Staatsgezag in de godsdienstige
belijdenissen gevoerd heeft. Ieder kan, zoo-
als Prins Willem III eens tegen den Oostenrijk-
schen gezant deed, verklaren "dat ieder van ons
zijn godsdienst voor de ware ka'll! houden maar
dat dit geen beletsel mag wezen, om toch goe-
de vrienden te zijn." Enl dit is thans des te meer
mogelijk, omdat wij tot 't inzicht zijn gekomen,
dat, in tegenstelling met den tijd der gods-
diensttwisten, taal en stamgemeenschap de
meest bindende factoren zijn van een volk. Op
dezen grondslag is de eenheid van ons volk mo-
gelijk.
Laten de godsdiensttwisten althans op politiek
gebied ophouden. Ik bezweer het U, geef er
nooit aan toe. Onze heele strijd heeft anders
ge:e~ zin .. Het kan ;~lÎet de wil van een Hoogere
Ma'cnt ZIJn, dat kinderen van éénzelfde volk
God gebruiken om de natie tegen elkaar op te
zetten, en zooals dat op het oogenblik door de
wil van die partijen gebeurt.

mr. goseling
gens de

onschuldig vol·
huidige normen

III HET DERDE PUNT VAN DEZE UITEEN~
ZETTING BETREFT MEER IN HET BIJZON-
DER DE HOUDING VAN MR. GOSELING,
MINISTER VAN JUSTITIE, OUD-VOORZIT-
TER DER R. K STAATSPARTIJ.

Ook ~iervan hebben we onze eigen meening.
Deze IS vanzelfsprekend verwijderd van de pers
der R. K. Staatspartij en bondgenooten, die bij
de grofste fouten der Staatspartij-ministers 'nog
juichen
Van den anderen kant beamen wij ook niet,
~'at de bladen, die tegen het beleid van Gose-
hng schreven, ten berde brachten Wanneer wij
door de feiten heen boren, dan moet vastge-
steld 'Y0rden, dat er twee bezwaren tegen de
handelingen V31nden Minister zijn. Op de eerste
plaats de onttrekking der opsporingsbevoegd-



heden aan de Maréchaussêe's en op de tweede
plaats het schorsen en staken van het onder-
zoek ten aanzien van de geestelijken en den
bankier.
De Minister verdedigt zijn handelwijze voor het
ambtenarengerecht door feiten, die, gezien de
getuigenissen voor het ambtenarengerecht, on-
waar blijken te zijn. Het is bevreemdend, dat
de Minister deze wijze van verdedigen heeft
genomen,
Of de Minister bevoegd was om opdracht te
geven de opsporingsbevoegdheid te ontnemen
zal binnen drie weken door het ambtenarenge~
r~cht uitgemaakt worden. Het gerecht zal geen
uitspraak doen of het optreden van den Mi-
!lister arl dan niet gepast en behoorlijk geweest
IS, doch slechts of de normen van de huidige
wet het optreden van den. Minister veroorloven.
Wanneer een antwoord op de eerste vraag ge-
geven zou moeten worden, dan zou o.i. het
antwoord zonder twijfel vernietigend VOor den
minister geweest zijn. Nu alleen antwoord ge-
~even moet worden op de tweede vraag, meen
Ik, zonder nochthans op de uitspraak vooruit
te willee Ioopen, dat verklaard zou kunnen
worden, dat de breede normen van de huidige
wetten dit veroorlooven.
In artikel 5, der wet op de rechterlijke organi-
sa-tie wordt bepaald, dat de ambtenaren van
het Openbaar Ministerie, dat zijn dus de Pro-
cureurs-Generaal, de Officieren van ju.stitie en
de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij
de Kantongerechten, verplicht zijn de bevelen
na te komen, welke hun in ambtsbetrekklng
door de daartoe bevoegde rnacht vanwege den
Koning zullen worden gegeven. Welnu, de Mi-
nister va'l1/ justitie beveelt aan den Procureur-
Generaa-I in den Bosch, dat hij de opsporings-
bevoegdheid aan de maréchaussée te Oss heeft
te ontnemen en de Proc. Gen. voldoet aan dit
bevel. .. móét er aan voldoen,
Overigens is de. Proc. Gen., evenals alle amb-
tenaren van het Openbaar Ministerie, afzetbaar
(in tegenstelling met de rechters) en zou de
Minister, als hij het bevel van Zijne Excellentie
niet opvolgt, hem a'i1kunnen zetten. Ook is de
Proc. Gen. tevens fungeerend Directeur van
politie en is daardoor de Chef van alle opspo-
ringsambtena-ren in zijn ressort, ook chef voor
zoover het de opsporingsbevoegdheid en werk-
zaamheid betreft van de maréchaussée, Volgens
artikel 54 van het reglement van het Openbaar
Bestuur is hij belast met DE UITOEFENING
EN HET BELEID· der crimineele justitie en
MOET dus als hierarchisch ondergeschikte
van deru Minister diens- bevelen volgen.
Zoo ook met de stopzetting van het onderzoek
tegen de geestelijken en het sluiten van de in-
structie tegen den bankier. De Officier van
justitie moet, volgens art. 149 van het Wetb.
v, Strafvordering, "van oordeel" zijn, dat ver-
volging moet plaats vinden, Hij kan, volgens
art. 167 van vervolging afzien, niet alleen op
grond van het algemeen belang, maar hij kan,
zelfs ook na sluiting van het vooronderzoek
van den Rechter Commissaris, "ook" op gron-
den aan het algemeen belang ontleend, de ver-
volging nalaten. "Ook" op gronden aan het al-
gemeen belang ontleend. Dat "ook" beteekent.
dat hij de vervolging ook kan nalaten, op gron-
den NIET aan het algemeen belang ontleend. In
dit verband behoeft het heusch geen verwon-
dering te baren, dat de Proc. Gen. dell! Officier
gelastte het onderzoek tegen de twee geeste-
lijken. te staken, dat hij: zoo snel besloot den
bankier buiten vervolging te stelten, enz. enz.
Met andere woorden de Minister was volgens
de regelen van het huidig syste.em en volgens
de huidige normen, volkomen bevoegd om de
maatregelen te treffen die hij getroffen had, de
Procureur-Generaal was bevoegd, de Officier
.was bevoegd en atles is dus in orde.
Gij zult zeggen, ge zijt aardig bezig deze jus-
titieele ambtenaren te verdedigen. Waar gaat
ge heen?

goseling weet dat de huidige normen
niets met recht te maken hebben
Waar ik heen ga, zal ik U niet langer onthou-
den. De vraag moet gesteld worden, waarom

de Minister in plaats van zich op zijn bevoegd-
heden te beroepen, aankomt met feiten, die den
toets eener nadere critiek niet kunnen door-
staan.
Waarom zegt Goseling niet: het zijn mijn be-
voegdheden en wilt ge het anders dan hebt ge
de desbetreffende bepalingen van de wet te
veranderen, ja, ons geheele rechtssysteem te
veranderen, Waarom?
Er kan maar één reden voor gevonden worden.
HET IS DUIDELIJK, DAT DE BESTAANDE
BEVOEGDHEDEN, INPLAATS VAN HET
RECHT TE HANDHAVEN EVENGOED
DIENSTBAAR KUNNEN ZIJN OM HET ZE~
DEUJK RECHT TE SCHENDEN. Wat te zeg-
gen van een minister en vao justitieele ambte-
naren, die op iederen grond kunnen gelasten,
vervolgi1nlgen NA TE LATEN, ook kunnen ge-
lasten (gelijk het bij ondergeteekende gebeur-
de) vooral vervolgingen IN TE STELLEN?
Het spreekt vanzelf, dat men grenzenloos kan
optreden tegen zijn tegenstanders, tegen
Zwart Front. Dit in beslag nemen, zonder eeni-
ge terughouding, wanneer men er zirn in heeft,
iedere Zwart Fronter hooren of vasthouden,
kortom terroriseeren.
Het spreekt evenzeer vanzelf dat men de
vriendjes kan sparen Colijn deed niet anders,
toen hij de belangen van zijn groep behartigde,
als een Minister Donner, die het in zijn belang
achtte, om Kröller onder geen voorwaarde te
vervolgen of Minister van Schaik, die er niet
toe te bewegen Was om Mannheimer te ver-
volgen? Goseling deed, wat voordien z.ijn
voorgangers deden. Hij deed het misschien een
beetje stommer, een beetje onhandiger, maar
in wezen komt het alles op hetzelfde neer. On-
ze belangen moeten gespaard worden, kunnen
de regeerders zeggen en zich tevens daarbij
op de wet beroepen. De vijanden' moeten on-
meedoogend vernietigd worden en de regeer-
ders kunnen' ook daarvoor steun vinden in hun
bevoegdheden.

oss, de crisis van het recht
Dat Gosreling zich niet hierop beroept, kan al-
leen te danken zijn aan het feit, dat dan on-
verbloemd duidelijk zou zijn, dat het beleid van
justitie hier niets met recht te maken he.eft,
maar volkomen doortrokken wordt door par-
tijbelangen, coalitiebelangen, politieke en finan-
tieel-politieke belangen. Begrijpt goed, zulk
een verdediging zou de doodskilok luiden van
dit systeem. Onverbloemd zou het duidelijk
zijn, dat wij in deze demoeratie in het geheel
niets te maken hebben met een rechtstaat,
maar met een machtstaat, die men juist ons
ten onrechte verwijt na te streven, DE CRISIS
VAN HET RECHT, DAT IS OSS. En dat 00-
seling zich niet verdedigt op de gronden die
de wet hem zoo gemakkelijk aan de hand doet,
maar op gronden die ~n?eugdelijk blijken, is
een bewijs" dat deze Minister van het onzede-
lijke zijner rechtsbevoegdheden volkomen over-
tuigd is.
Uit het geheele verloop varu dez.e zaak is wel

_zeer duidelijk gebleken, hoe met het recht,
noch het gemeenschap~belafllg bij, het optreden
den doorslag geven, doch groepsbelang, partij-
belangen, finanti~ele belangen, kortom de be-
laogen van de lellek.
Dit is de juiste reden voor dit onrechtmatig
optreden.
En daarbij komt op de eerste plaats op de
proppen Mau van Zwanenberg. Het staat vast,
dat deze betrekkingen onderhield met degenen
die in deze zaak betrokken zijn. Hij had zeer
goede betrekkingen met burgemeester Ploeg-
makers, Notaris Bijvoet, de bankier Van den
Have en Pas,toor Bloem.
Het is aan het krachtdadig optreden van de
maréchauss.ée te danken, dat een einde kwam
aan de vuiligheden en ploertigheden in de fa-
briek "Organon". De Talmud en a-ndere ge-
schriften Ieeren ons, hoe een Christenl-vrouw en
meisje door den Jood misbruikt mogen worden.
De Talmud en andere [oodsche geschriften lee-
ren ons ook, hoe de Jood streeft naar vrienden'
en relaties, die hij ten allen tijde voor zijn doel
uitspeelt.

De Talmud en andere geschriften leeren ons
hoe de jood de niet-jode-n, moet behandelen.
En zoo zagen we dat in Oss 1% van de bevol-
king de overige 99% geheel bchcerschte.
In de oude Christelijke Kerk werd onophoude-
lijk gezegd en bepaald, dat de Christen geen
verbinding mocht hebben met de joden; doch
de Christenen hebben dezen wijzen weg ver-
laten en thans zitten niet zelden zelfs dominé
ell pastoor, dag in dag uit bij Joden.
De 4de Synode en de 12de synode van Toledo
bepaalden: "Gee'llI jood mag Christen-goede-
ren besturen of heerschen over een Christen".
De praktijk is een andere geworden. Het jO-
dendom is ons gaan beheerschen, De beste
vriend van Sally Zwanenberg werd Minister
Verschuur, thans voorzitter van de R. K. Staats-
partij. Sam én Mau Zwanenberg hadden rela-
ties met voormannen uit de partijen en in het
bijzonder met die der R. K. Staatspartij. Gees-
telijken liepen in en uit. Het zal zonder ver-
keerde bedoelingen geschied zijn, integendeel,
met goede bedoelingen. De Zwanenbergen we-
ten er echter ter..gelegener tijd gebruik van te
maken. Geestelijkers in Oss bezochten na hun
vertrek uit Oss nog steeds de familie Zwanen-
berg. Pastoor Bloem was er vriend aan huis,
en gaf zijn medewerking bij het plaatsen van
vrouwelijke krachten bij de Organon. Deze
pastoor, bisschoppelijk inspecteur van het Ka-
tholieke Onderwijs, verklaarde meermalen,
"dat hij Zwanenberg zoo goed kende en dat er
geen sprake van was, dat er iets zou gebeuren,
dat niet door den beugel kon."
Hooge Geestelijkheid van dit Bisdom die bo-
ven iedere verdenking staat, komt regelmatig
bij Zwanenberg Het was zonder den minsten
twijfel met de beste bedoeling, maar Zwanen-
berg wist zich machtig door deze relaties en
deze voor zijn sinistere doeleinden te gebrui-
ken, Hij gaf veel geschenken, maar wist dit
nuttig voor zijn zaak. De maréchaussée arres-
teerde Zwanenberg. de Officier van justitie trad
heftig tegen Zwanenberg op. ZWANENBERG
VERKLAARDE ZICH TE WREKEN. EN HIJ
HEEFT ZICH GEWROKEN .' GEWROKEN OP
DE MARECHAUSSEE, DIE VERPLAATST
WERD.
GEWROKEN OP DEN OFFICIER VAN JUS-
TITIE, DIE HEFTIG TEGEN HEM OPTRAD,
MAAR DIE, MURW GEKREGEN DOOR DEN
P. G., NU HET SLACHTOFFER EN DE
ZONDEBOK VAN DE TRAGEDIE OSS ZAL
WORDEN. .
In de joodsche geschriften staat, dat de Christe-
nen minder zijn dan honden. "De Christen is
als een hond ... ja, de hond is meer te eeren
dan hij," (Ecker p. 51 justus p. 49 Rohling p.
58 (IV 156 Rachi in Exod. XXII, 30)
Mau Zwanenberg heeft wraak genomen, ook al
heeft hij er zelf geen onmiddellijk voordeel van,
omdat de bom te luid gebarsten was.,
De psychiaters hebben hem ,nlog niet. ontoere-
~{en~~ar verklaard. En bij de l e behandeling
IS hi], veroordeeld tot twee jaar gevangenis-
straf.
Straks komt deze zaak wellicht i'lli hoo-
ger beroep. Dan krijgt hij als eischer de rech-
terhand van baron Speyaan van' Woerden, n.l,
... Massink, en zoo men geen al te groote storm
van verontwaardiging verwacht, is. het nog niet
onmogelijk, dat de straf van Mau op weinig
neer zal komen.
Voor het ambtenaren-gerecht verklaarde Spey-
aart van Woerden al reeds, dat ook in de zaak
van Zwanenberg de Gier niet goed heeft ge-
handeld.
Dat geeft reeds te denken!·
Het recht geeft bij het optreden niet meer den
doorslag, doch, zooals ik zeide, niet zelden
kliekbelangen. .
De Zwanenbergs hebben hun relatie's met kop-
stukken van de Staatspa-rtij, met geestelijken,
die propagandister; warers der R. K. S. P.
Het vormt een kliek; deze be.schermt elkaar en
offert de rechtvaardigheid, offert het nationale
bellang op aan de kliek.
De R. K. bladen verdedigen door dik en dun
het beleid van Geseling Aan Goseling hangt
vast het belang der partij, ja, indirect heeft men 6
zelfs de belangen der Kerk er aan verbonden
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KRONIEK IN KRITIEK
Er is reden enige aandacht te wij-

den aan de strafzaak, die wel volgen
zal op de geruchtmakende arrestatie
te Oss, welke het gevolg is van ern-
stige zedenmisdrijven.
.Daar is vooreerst de sensationele

bespreking in enkele bladen, waarbij
de nationaal-socialistische en fascis-
ti,sche pers vooropgaan op een wijze,
die aan slechte buitenlandse voor-
beelden herinnert, maar waarmee, de
g~meenschap volstrekt niet is ge-
diend, De beschrijving van zedenmis-
drijve~ is altijd gevaarlijk; alle goede
bedoelmgen nemen het hoogst be-
denkelijke gevaar Van kwade gevol-
gen niet weg. Dat de Overheid zelve
bepaalde misdrijven zelfs gerechtelijk
met gesloten deuren behandelt, al zijn
de uitspraken uiteraard publiek, moet
verstandige mensen toch tot naden-
ken stemmen.

Bij deze publicaties doet zich nog
de vraag op, of degenen, die met het
onderzoek zijn belast, voldoende stil-
zwijg~n. in acht nemen. Wij hebben
aanleîding te vermoeden dat dit niet
zo is en achten dit vetkeerd. Onder-
geschikte ambtenaren van justitie
en politie -- zeker van politie, die
slechts tot bijstand geroepen is -
dienen te zwijgen over feiten, die
hun ambtshalve ter ore komen. Als
er mededelingen gedaan moeten wor-
den, behoort dit, zoals ook bij de ge-
meentelijke politiecorpsen en elders
gebruikelijk is, door verantwoorde-
lijke instanties te geschieden. Lagere
ambtenaren, die het licht nemen met
het voorbehoud, dat vooral bij justi-
tie en politie, zeker tijdens het voor-
onderzoek, nodig is, dienen zich te
herinneren, dat zij in strijd met hun
plicht handelen.
Als bijvoorbeeld waar is, wat ons

werd gemeld, dat een fotograaf ge-
reed stond, toen te Oss een van
fraude verdachte werd, gearresteerd,
dan moet dit hoogst laakbaar heten.
Straffen geeft de bezworen rechter
na onderzoek; het komt niet aan on-
bevoegde ambtenaren of burgers toe
verdachten moreel te pijnigen. Dit is
nog erger, als, gelijk nu te Oss het
geval was, deze van fraude verdachte
bankier reeds na enkele dagen on-
voorwaardelijk door den rechter in
vrijheid werd gesteld. Zo'n man is
aldus geheelonnodig zwaar in eer en
goede naam gekrenkt.

De derde opmerking is de vraag,
of zeer velen niet al te vrijmoedig
aan hun fantasie de vrije loop .laten,
Wij lezen van mensen die met zeer
veelophef beweren, dat zij dit en dat
en zoveel meer al zo en zo lang wisten
en die met hoge borst verklaren, dat
het toch treurig is, dat de justitie
niet veel eerder ingreep. Dezulken
zouden goed doen zich wel te her-
inneren, dat er een art. 161 van het
Wetboek van Strafverordening be-
staat, luidende: "Ieder die kennis
draagt van een begaan strafbaar feit
is bevoegd daarvan aangifte of klach-
te tedoen," alsmede een art. 165, dat
elke officier of hulp-officier van ju-
stitie tot het ontvangen van zulk een
klacht verplicht is en dat, zo het op- Hoe komt men toch aan zulk een
sporingsonderzoek daartoe aanlei- onzin? Dacht men nu werkelijk, dat
ding geeft, vervolging "zo spoedig burgerlijke en kerkelijke autoriteiten
mogelijk" moet plaats hebben. Politie - waar in ons land dan ook - onze-
en justitie kunnen nu eenmaal niet delijke dingen zouden dulden, als zij
alles weten. Zij hebben er recht op, ze wisten? Heeft de marechaussee ze
dat de burgerij hen helpt bij de rich- misschien geweten? Natuurlijk even-
tige vervulling van hun taak en men min vóór zij vaststaande aanwijzin-
kan van hen niet eisen, dat zij optre- gen had. Men kan toch zeker niet op______________~----------------------------~I--------------~=-

De slrafzaaL Ie Oss den, zo lang' zij geen zekere aanwij-
zingen hebben.
In dit verband past tenslotte een

opmerking naar aanleiding van klach-
ten over de OSS6gemeentepolitie. Uit
niets blijkt, dat die klachten gegrond
zijn. Als de burgemeester van Oss,
die hoofd der politie is, niet op de
hoogte wordt gesteld van misdrijven,
kan hij uiteraard geen onderzoek
laten instellen. Dat kan rijkspolitie,
zo deze niet op de hoogte wordt
gesteld, evenmin. De bewering,
dat de burgemeester de zaken
maar blauw blauw zou laten - zelfs
lazen wij de bewering, dat de burge-
meester van Oss op invrijheidstelling
van den bekenden arrestant zou heb-
gen aangedrongen, een bewering even
fantastisch als absurd - vindt vol-
strekt geen grond in de feiten. Aan
de gemeentepolitie te Oss is het juist
gelukt, het stelsel van stilzwijgen te
doorbreken, dat een eind maakte aan
de misdrijven, die daar enige tijd ge-
leden gepleegd werden. Ook die po-
litie werd daarvoor gedecoreerd. Deze
strafzaken waren voorts, technisch
gezien, zo eenvoudig, dat er, naar wij
menen, geen enkele van in de "Ned.
Jurisprudentie" behandeld werd. Hoe-
ver de fantasie gaat, blijkt wel uit
deze regels, die wij aantroffen in het
nat.-soc. blad van den heer Mussert:

Het is immers komen vast te staan,
dat de gemeentelijke autoriteiten niet al-
leen hun plicht hebben verzaakt door te
weigeren tijdig in te- grijpen, doch zij heb-
ben 't zelfs aangedrufd het ingrijpen der
politie tegen te gaan, teneinde op die
wijze deze bende van rijkgeworden laag-
hartigen te beschermen. Dat is erger dan
111enootr-van den -rrreest+pücrrtsveraakerr-
den mens had kunnen verwachten.
Toen de marechaussee eenmaal tot de

arrestatie van een dezer zedeloze fa-
brieksdirecteuren was overgegaan was
het de burgemeester van Oss, de thans
voor zovele jaren herbenoemde, die het
bestond om bij den procureur-generaal
op invrijheidstelling van dezen verdachte
aan te dringen. '

Wij schreven reeds, dat het mee-
gedeelde over den burgemeester van
Oss duimzuigerij is. De man zou niet
goed bij zinnen zijn, indien hij zo
iets probeerde bij den procureur-ge-
neraal. Deze fantasie over een bur-
gemeester, van wien de Regering de
herbenoeming juist versnelde, moge
voor deskundigen onschuldig zijn,
yolstrekt niet onschuldig is, hetgeen
m de eerste regels beweerd wordt.
Dit schijnt ons van zulk beledigend
karakter, dat de betreffende ambte-
naren daartegen beschermd moeten
worden. Even onzinnig is de frase:

D00h niet alleen bij Van Zwanenberg,
ook bij hen, die gedoogd hebben, dat
jarenlang deze ten hemel schreiende el-
lende en zedenloosheid kon voortduren.
Zwaar is de verantwoordelijkheid, welke
burgerlijke en kerkelijke autoriteiten in
het Zuiden des lands, die wisten en niet
ingrepen, op zich geladen hebben.

goed geluk af, naar aanleiding van
losse geruchten mogelijke bedrijvers
of slachtoffers van zedendelicten
maar lukraak gaan horen of inslui-
ten?
Hoe onzinnig de geruchten zijn, be-

wijst het feit, dat Musserts dagblad
zelf, dat van de "Osse zaak" copie
voor straatverkoop maakt, ook nog
schreef:

Sedert enkele dagen doet in Oss het
vreselijke gerucht de ronde, dat bij de
sinistere affaire ook twee geestelijken
betrokken zijn.
Met de meeste nadruk moeten wij dit

gerucht tegenspreken.
Het gerucht kon slechts in de wereld

komen door het verschrikkelijke feit, dat
twee Joden er niet voor terugdeinsden bij
de volvoering van hun hels bedrijf ook
het heilige priesterkleed te- besmeuren.

Hoe weet men dat van die "joden"?
Waarom hebben zij, die beweren
zulke dingen te weten niet onmid-
dellijk de justitie gewaarschuwd? Dat
zijn toch geen kleinigheden, die men
vertelt aan een onbekenden journa-
list!

In de zaak zelf treden wij niet: zij
is in goede handen.

Waar wij met kracht tegen op ko-
men, is de onbehoorlijke beschuldi-
ging aan het adres van mensen die
niet de eersten zijn, strafrechtelijk
optreden uit te lokken. Als er open-
bare vergaderingen worden belegd,
waarvan grote verslagen in de bladen
verschijnen, kan rijkspolitie of - als
plaatsen worden aangeduid -- ge-
meentepolitie een onderzoek instellen.
"Dat sommige bladen zich niet ont-

zien hebben de voorstelling te wek-
ken, als zouden zedenloze daden al-
leen in Brabantse fabrieken plaats
hebben en als zou de Brabantse gees-
telijkheid daar niet tegen op zijn ge-
komen, zijn lasterlijke beweringen.
Mgr. Frencken heeft daar gelukkig
direct en raak op geantwoord en wij
zullen eens zien, of de liberale en
nationaal-socialistische pers ook zijn
antwoord zou overnemen.

Het wordt wat al te gortig, dat de
heren, die nooit of nimmer iets voor
de fabrieksmeisjes deden, met ste-
nen gaan werpen naar de katholieke
leiders op sociaal terrein, priesters
en leken, die al jaar en dag juist voor
die meisjes een werk hebben verzet,
Waarvan de meeste buitenstaanders
eenvoudig geen notie hebben.

Wel is het echter goed te vragen,
of men wel zeker is van gezonde toe-
standen in andere ondernemingen. Is
overal het toezicht voldoende? Moet
de aanneming van personeel, vooral
in ondernemingen, die bijzondere ge-
Varen bergen, niet veel selectiever
geschieden? Is het niet mogelijk, dat
bepaalde meisjes of jongens worden
aangesteld wier karaktereigenschap-
pen of opleiding meer dan gewone
waarborg bieden, dat zij in eigen
werkomgeving elk ernstig misdijf
onmiddellijk ter kennis zullen bren-
gen?

Soms doen geruchten - waarlijk
niet alleen te Oss - wel eens de
vraag stellen, of men genoeg door-
drongen is van de ontroerende klacht
in "Quadragesimo Anno", dat zielen
verwoest worden in werkplaatsen,
waar men de dode stof bewerkt en
veredelt.



HORS D~OEUVRE.

Weekpraatje.
Deze week wordt in "Pulchri Studio" in

Den Haag een gelegenheidstentoonstelling
gehouden, waar vooral de algemeene aan-
dacht trekt de fijn-tonige aquarel van den
vereerden meester, M. A. J. Bauer, de "Klaag-
muur van Jeruzalem".

De klaagmuur van Jeruzalem is een ge-
deelte van den grooten muur van het tempel-
plein, waar de Joden hun rouw komen uit-
klagen over het verloren Sion. Op de be-
doelde aquarel van Bauer ziet men dan ook
een Jood in witten burnoe met het gezicht
gekeerd naar den hoogen muur.
De klaagmuur van Jeruzalem is een eer-

biedwaardig historisch monument, maar zoo'n
offlcteete klaagmuur zou ook ons allen te-
genwoordig uitstekend te pas komen.
Ook ons is het klagen als vleesch en bloed

geworden, ons dagelijksch gesprek is een en
al klacht geworden.
De boeren klagen, de tuinders klagen, de

slagers klagen, de bakkers klagen, de midden-
standers klagen, de man in de straat en de
man van de beurs, zij klagen allemaal.

Wij klagen als de Joden in de woestijn, ook
wij denken maar steeds terug aan de vetpot-
ten, zoo niet van Egypte, dan toch uit den
goeden tijd van vroeger. Wij klagen over het
harde leven, dat ons lot is geworden.

Er zijn er, die klagen met reden, menschen
die zonder ee_:,üg verschiet rr-et werklooze
handen door het leven gaan. Zij staan ledig
langs den weg, niet ter elfder ure alleen,
omdat niemand komt om hen te huren. Maar
het klagen is een epidemie geworden, die ook
heerschende is onder hen, die redelijk nog
niet te klagen hebben, al kunnen zij zich
ook niet alle weelde gunnen, die zij zich mis-
schien vroeger konden veroorloven.
Eigenlijk heb ik mijn leven lang klachten

en klagen gehoord. Ook dertig, veertig jaar
geleden klaagden de menschen, dat de tijd
moeilijk was en de zaken slecht gingen. En
toch brachten zij zoo stiekum weg hun
schaapjes ,op 't droge.
Als "t tegen de verkiezmgen ~n& en er

scheen een schoone kans voor een rechtsche
meerderheid, dan werd strijk en zet het pro-
tectiespook opgeroepen om de mensch en bang
te maken. Alles zou duur worden en niet meer
te betalen zijn. Er werden tentoonstellingen
georganiseerd om met de stukken bij de hand
te demonstreeren, dat de petten en de klom-
pen onnoemelijk in prijs zouden stijgen. Of-
schoon practisch niemand meer op klompen
ging, dan alleen een enkele boer van buiten,
als hij over zijn land of in zijn stallen liep.
En de pet Was- een sportief hoofddeksel ge-
worden, ter afwisseling van den hoed, die
Jan en alleman te dragen placht.
En er was gejammer en geween in stad en

land over de snoode plannen van een rechtsch
ministerie, dat er nog niet was.
Klagen zat ons nu eenmaal in het bloed, het

werd methodisch aangekweekt en onder-
houden.
In de stationswachtkamers, in de sociëteit-

hield men oudergewoonte er een klachten-
boek op na, maar niemand die er ooit in
schreef dan misschien een of ander licht aan-
gebrand standje.
Zoo'n algemeene klaagmuur, zooals die van

Jeruzalem, dat zou voor onzen tijd een uit-
komst zijn. De menschen van tegenwoordig
,hebben behoefte aan sport, vandaar een sta-
dion en een wielerbaan, de mensch en willen
zwemmen, en de sportfondsenbaden, open en
dicht, vermenigvuldigen zich als madeliefjes
in de lentsche wei, de menschen houden van
films, en het eene kostbare bioscooptheater
wordt na het andere gebouwd, de menschen
klagen, dat thuis schraalhans keukenmeester
is, en de lokkende cafetaria's en lunchrooms
zitten vol. Maar als dan de menschen hun
hart zoo gaarne willen uitstorten in zuchten
en klachten, waarom dan ook niet ergens in
een groot park als de nieuwste actualiteit, die
in een dringende behoefte zal voorzien,
een officiëelen klaagmuur gebouwd waar zij
hun troost en verlichting kunnen gaan
zoeken.
Een hooge vlakke muur waarop zij zelfs

ook, gezien dat het menschdom nu eenmaal
houdt van overal op te kladden, hun klach-
ten en verzuchtingen kunnen neerkr~bbel:?ó

't Zou een verluchting en ontlasting zIJn
voor onze aldoor maar lijdzame en geduldige

kranten, die nu voor officiëelen klaagmuur
worden versleten. En nu denk ik nog niet
eens aan al die ingezonden stukken, die da-
gelijks moeizaam worden gecomponeerd door
allen, die den drang in zich voelen, zoodra
als zij een of ander artikel hebben gelezen,
onmiddellijk zelve in hun vulpen te klimmen.
Nauwelijks is de krant van de pers en

wordt ze welwillend voor de vensters ter
openbare lezing uitgevouwen, of de men-
schen van de straat, die al te wachten staan,
drukken hun neuzen plat tegen de ruiten om
onmiddellijk na een succes van Franco, een
redevoering van Hitler of een nieuwe exe-
cutie van vadertje Stalin elkaar met zuchten
en klachten te lijf te gaan.
En dan geschiedt 't net als voor den klaag-

muur van Jeruzalem, dat de menschen aan
't twisten gaan, al hebben zij ook hier geen
Arabieren, maar wel een hoop rare Chi-
neezen.
Het leven is een klachtenbureau geworden,

één groot klaaghuis. Wij hebben 't. allemaal
kwaad. En toch schettert heel den dag door
de vroolijke muziek uit spleten en kieren;
wie het wekelijksch filmjournaal ziet, moet
wel gaan denken, dat heel de wereld bestaat ,
uit feesten en parades, volle extra-treinen
vervoeren altijd weer duizenden en duizenden
naar de internationale voetbalwedstrijden, en
als een van de vele sigarenwinkels 't opgeeft
komt er dadelijk een nieuw reisbureau met
fonkelnieuwe touringcarren voor in de plaats.
En toch maar weer de "miserere" aangehe-

ven over onze ondraaglijke misère.
Maar als wij ooit met recht te klagen zou-

den hebben, dan zou 't moeten zijn door onze
eigen groote schuld over de geestelijke en
zedelijke ellende, waarin de huidige wereld
verzonken ligt. En dan zou 't moeten zijn
een deemoedige klacht en verzuchting om
redding en verlossing: "de profundis clamavi
ad Te, Domine".

-<)-
In de eeuw van de schrijjmachiie,

"Vader, hoeveel doorslagen kan men ma-
ken op een schrijfmachine?" .
"Ongeveer negen tot elf, waarom vraag·

je dat?" _ '
"Wel, ik moet tien vellen volschrijven met

de woorden: ik mag onder de les niet praten."

Voor fabrieken en ateliers.
Het Comité van actie tegen zedelijke volks-

verwildering, voorzitter A. B. Miehielsen te
Breda, en mr. P.. J. A. Heemskerk, Markt 8
Princenhage, secretaris, brengt een affiche in
circulatie naar aanleiding van de jongste ge-
signaleerde toestanden op fabrieken en ate-
liers. De goedgecomponeerde plaat is getee-
kend door den Bosschen kunstenaar Tom
Noyons en het draagt het opschrift "Rein
leven is blij en krachtig leven".
Het comité gaat terecht van de veronder-

stelling uit, dat als in fabrieken affiches wor-
den opgehangen, die den arbeidenden de
lichamelijke veiligheid voorhouden, daarnaast
ook wel een herinnering mag hangen dat
ook de gezondheid der ziel in de fabriek vele
gevaren kan loopen.

De affiche zal dezer dagen worden afge-
drukt, maar men kan reeds te voren de be-
stelling doen. De plaat is 50 X 82 groot en
de prijs bedraagt slechts 20 cent.
Te storten op gironummer 34239.

-<)-
Baas boven baas.
Twee Schotten ontmoetten elkaar in de

stad, en gingen samen een bar binnen. De
een ging voor het buffet zitten en vertelde
aan de barmaid een grap. waarover deze
luidkeels lachte.

"Zie zoo, zei de Schot tot zijr, vriend, "daar
heb ik een gratis borrel aan verdiend. Het
mensch heeft zoo gelachen dat ze vergat om
oetanng te vragen".
De vriend knoopte dat in z'n oor, en stelde

voor dadelijk een andere bar te bezoeken.
lVIaar nu ging hij bij het buffet zitten en
vertelde op zijn beurt een mup aan de bar-
Juffrouw, die 't ook moest uitschateren.

"Wel, hoe is 't je vergaat'. ? vroeg de eerste
Schot bij het verlaten van de bar.
"Zal ik je zeggen", antwoordde de andere

friumfeerend, "toen het mensch uitgelachen
was, vroeg ik haar .,hoe'/eel geld krijg ik
ook weer terug?"

-<)-

Quitte
Boer Jansen was weer opnieuw getrouwd,

en heel het dorp sprak er over~ Want 't was
bekend dat zijn nieuwe vrouw twintig jaar
Jonger was dan hij eh dat vonden de dorpe-
iingen niet goed.
Het gepraat kwam ook boer Jansen ter

oore door middel van een vriend.
"Iedereen praat over je", zei de vriend.

"Ze vinden dat jij geen recht had om zoo'n
jonge vrouw te trouwen. Het verschil is
werkelijk te groot".
"Wil 't toch niet gelooven", antwoordde

boer Jansen, "er is heelemaal geen verschil,
EIken keer als ik naar m'n vrouw kijk, voel
ik me twintig jaar jonger, en eIken keer als
zij naar mij kijkt, voelt zij zfch wel twintig
jaar ouder".

-<)-
Dubbel geboft.
"Ja, ik voel mij wel gelukkig", getuigde

de man, "een vrouw zooals jij te hebben
gevonden".

"Ja, en behalve dat", patste ze terug, "heb
je bovendien nog een ton vinderloon ge-
kregen".

-<)-

Het maal.
"Mannetje, vandaag heb' ik zelf voor 't eerst

gekookt, raad eens wat je krijgt?",
"Hopelijk geen maagpijn."

Amerikaansch;

Op een reclamebiljet ter bevordering van
vreemdelingenverkeer naar het s-ihoone Cali-
Iornië kwam het volgcn.:e verhaal voor.
Drie Amerikanen kloppen aan den gouden

r.ernelponrt.
Sint Petrus opent' en vraagr den eersten:
"Waar kom je vandaan ..'"
"Uit Kansa", antwoordt de man.
"Kom binnen", Zei Pet-us "En vanwaar

IS u?" vroeg hij aan den tweeden.
"Uit Missouri".
"Kom binnen", sprak ook Sint Pieter tot

dezen.
"En u, vanwaar komt u?" vroeg hij nu

"an den derden Amerikaan.
"Uit Californië", antwoordde deze.
Toen schudde de oude St Petrus bedenke-

lijk het hoofd en zei aarzelend :
"U moogt binnenkomen, als gij wilt, maar ....

't zal u waarschijnlijk wel tegenvaüen'',

Langs een omweg.
"Uw kwaal is niet zeer bedenkelijk, maar

sterven er van de tien personen toch drie
er aan".
"Mag ik vragen, professor, zijn die drie

al dood?"
-<)-

Te zindelijk.

"Wel, hoe vindt u mijn wijn?" vroeg de
gastheer.

"Als ik 't zoo zeggen mag, hij heeft zich
te veel gewasschen".

-<)-
Gelukkige fle.~schen.

Gelezen in een advertentie:
"Sieka is bereid uit wijn en cognac bij-

zonder gesehikt om alle verkoudheden te
verdrijven in maathoudende flesschen .•••

-<)-
Moeilijk proces.

"Hebben je ouders al toestemming gegeven
voor onze verloving, liefste?"

,,'t Is nog onzeker, vader wil zich nog niet
uitlaten en moeder wacht zoolang om hem
tegen te spreken."

-<)-
Zijn meisje.

"Mijn meisje staat met de voornaamste fa-
milies var. de stad in durende relatie."

"Werk:elijk?"
"Ja, ze is namelijk telefoniste."

-<)-
Het voornaamste.

"Ben jij voor kiesrecht van de vrouwen?"
"Ja, ik zou al dolgelukkig zijn als ik maar'

ééns mocht kiezen."

-<)-
Dat dacht hij zoo.

"Vader," vroeg Jantje, ,komt Buziau ook
in, den hemel, als hij dood gaat?"
"Ik denk 't wel, kereltje."
"Nou vader, dan zullen ze daar ook pleziet'

met hem hebben."
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DE MARECHAUSSEE "CIT
OSS.

Brigade wordt overneplaatst.
Naar we van zeer bevoegde zijde verne-

men, is gisteren bij de marechaussee te Oss
bericht binnengekomen, dat de geheele brr-
gade 'uit Oss zal wovden overgepl.aatst. De
reden moet gezocht worden III de versehit-
lende geruchtmakende arrestat ies, die later
bleken zonder grond geschied te zijn.

NIEUWE PAVILJOEN VA~
"LARESTEIN" TE VELP.

De officieele opening.
Zaterdagmiddag had, zooals gemeld, de of-

ficieele opening plaats van het nieuwe pa-
viljoen "St. Joseph" van Huize "Larestein"
te Velp, instelling van de religieusen van den
Goeden Herder.
Tegen één uur arriveerde Z. H. Exc. de

Aartsbisschop van Utrecht, die aan den in-
gang werd begroet door de Provinciaal Over-
ste, de Moeder-Overste en de geestelijkheid
van Arnhem en omgeving. De Aartsbisschop
verrichtte hierna de inzegening van het ge-
bouw.
Te half drie nam de officieele openings-

plechtigheid een aanvang. Onder de aanwe-
zigen merkten we ·behalve de reeds ge-
noemde geestelijke autoriteiten, op den Mi-
nister van Justitie, mr. C. Goseling, den
voorzitter van de Tweede Kamer, oud-mi-
nister J. R. H. van Schaik, die een belangrijk
aandeel in de voorbereiding der plannen

"heeft gehad, den Commissaris der Koningin
in de provincie Gelderland, mr. S. baron
van Heemstra, leden van Gedeputeerde Sta-
ten, mr. baron van Voorst tot Voorst en Van
Koeverden, de burgemeesters van Arnhem
en Rheden. Voorts mgr. Taskin en mgr. Th.
Verhoeven en een zeer groot aantal verte-

I genwoordigers van charitatieve instellingen
uit heel het land.
De aanwezigen werden begroet door de

Provinciale Overste Moeder Maria uit Lei-
derdorp. Na haar woord van welkom, in het
bijzonder tot Mgr. de Jong en de ministers
Goseling en Van Schaik, gaf spr. aan de ge-
noodigden eenig inzicht in het karakter van '
het werk van Huize "Larestein". Het moreel
zwakke of misdadige kind vindt hier, zeide
spr., een geestelijk sanatorium, waar de lei-
ding - in één hand gehouden - gegrond
op goedheid en rechtvaardigheid, haar tot
inzicht brengt van wat fout was in het ver-
leden. Ons liefdewerk meent hier de ge-
schikte godsdienstige en moreele hulpmid-
delen te kunnen bieden tot versterking van
den wil, verheffing van zedelijk bewustzijn
en opheffing uit minderwaardigheidsgevoe-
lens en zedelijke ellenden. Een sfeer van
huiselijkheid is aangebracht in de gestichts-

Iverpleging. .
Voor persoonlijke moeilijkheden kunnen I

de pupillen in vertrouwen treden met de
directrice, onder meer ter waarborging van
eenstemminge leiding en beoordeeling van
deze gevallen. Haar spreekkamer is dan ook
centraal in de kern van het huiselijk leven
ingericht. Specifieke leiding bij den arbeid
geven de diverse zusters, die de onderschei-

I
dene werkzaamheden leiden.
Naar gelang van aard en aanleg der pu-

pillen is zoo veelzijdig mogelijk, door rou-
leering afwisselende werkzaamheden, de
voor het latere leven noodzakelijke arbeids-
geschiktheid verkregen en zulks mede in
aansluiting aan het ontslag der pupillen via
het huis met beperkte vrijheid, "Sancta Ma-
ria" , naar haar toekomstig milieu in de
maatschappij.
Spr. besloot met een woord van dank aan

allen, die aan de totstandkoming van dezen
nieuwbouw hebben medegewerkt.
Nadat de minister van Justitie hierna het

woord had gevoerd, maakten de aanwezigen
een rondgang door de verschillende afdee-
lingen.

JUBILEA BIJ DE. KONINKLIJKE
MAREiCHAUSSEE.

Te Breda en Roosendaal.

Maandag zal het 120 jaar geleden zijn, dat
de divisie van het Kon. Wapen der mare-
chaussee te Breda werd gevestigd. De her-
denking van dit jubile zal plaats hebben op
Dinsdag a.s. waarbij o.m. een défilé zal wor-
den gehouden op de Haldersche Heide. .
Vervolgens zal het op 1 Juni a.s. eveneens

120 jaar geleden zijn, dat te Roosendaal een
brigade van de Kon. Marechaussee werd op-
gericht, welke brigade deel uitmaakt van de
divisie te Breda, onder welke divisie de ver-
schillende brigades uit geheel West Bra-
bant ressorteeren. .
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Wordt de Ossche
marechausscebr'izade

overgeplaatst?
EEN SCHEIDING TUSSCHEN
GERUCHTEN EN FEITEN.

De "Maasbode" van Zondagmorgen 3
April bevatte het volgende bericht: .

"Naar we vernemen van 'zeer bevoeg-
de zijde, is gisteren bij de marechaussee
te Oss bericht binnengekomen, dat de
geheele brigade uit Oss zal worden over-
geplaatst. De reden moet gezocht wor-
den in de verschillende geruchtmakende
arrestaties, die later bleken zonder grond
geste ld te zijn."

Naar wij bij informatie vernemen is
een officieele bevestiging van dit be-
richt niet te verkrijgen, en men zal goed
doen ten aanzien hiervan de toekomst
af te wachten.

Echter is wel bekend, dat de mare-
chaussee te Oss zich sedert eeuige dagen
uit alle aanhangige zaken zich heeft te-
ruggetrokken; personen die bij de ma-
rechaussee verklaringen wilden depo-
neeren, heeft men naar de gemeentepo-
litie verwezen.

Ook blijkt, dat de surveillance-dienst
te Oss aan de rijkspolitie uit de omge-
ving is opgedragen, waaruit zou moeten
worden afgelei d, dat de marechaussee-

I brigade op hel oogenblik geheel is uit-
geschakeld.
In welingelichte kringen te Oss neemt

men inmiddels niet aan, dat de brigade
in haar geheel zal worden overgeplaatst,
maar men veronderstelt, dat de over-
plaatsing tot de chefs zal worden be-
perkt.

Verder is er reden om aan te nemen,
dat de verhouding tusschen gemeente-
politie en marechaussee in de toekomst
herzien zal worden, daar gebleken is, dat
de samenwerking zooals deze thans
wordt opgevat, niet in het belang van het
hel algemeen welzijn is.

Wij meenden goed te doen deze uit-
eenzetting te geven, en kunnen daar nog
den wensch aan toe voegen, dat men spe-
ciaal geruchten omtrent Oss, die thans
in abler-lei grotske vormen circuleeren,
met de grootst mogelijke reserve zal om-
geven.



·=!Oss!=-
Justitie

desavoueert
marechaussee.
(Van onzen specialen verslag-

gever).
OSS,3 Apr. - De door H. M. de
Koningin onderscheiden brigade
der Koninklijke Marechaussee te
Oss is op het oogenblik van
haar functie ontheven. Gisteren
kwam een der hoofdofficieren der
plichtsgetrouwe manschappen het
verbijsterende bericht brengen,
dat zij in de gemeente Oss, die
aan hen zooveel verplichtingen
heeft, hun diensten niet langer
mogen uitoefenen. Daaruit volgt
dat ook het onderzoek der ma-
rechaussee in de loopende zaken
moet worden gestaakt.
Bewoners van Oss, die zich met

klachten over misdrijven tot de
marechaussee wenden, moeten
door deze verwezen worden naar
de. . . . gemeentepolitie te Oss.
Men zag reeds vandaag geen ma-
rechaussee in de Ossche straten,
maar ambtenaren van de gemeen-
tepolitie, versterkt door rijksveld-
wachters .. De activiteit, die den
laatsten tijd door de kranige bri-
gade was ontwikkeld, schijnt
door de justitieele autoriteiten in
Den Bosch niet op prijs te zijn ge-
steld. Tot dusverre is het in de
politioneele historie nog niet voor-
gekomen, dat de justitie het op-
treden van een geheele briga-
de marechaussee, die uitnemend
werk heeft verricht en daarvoor
nog wel koninklijk is onderschei-
den, desavoueert. Deze wending
van zaken in Oss is den laatsten
tijd reeds voorbereid door enkele
katholieke bladen, die de mare-
chaussee aanvielen.

w
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(Van onzen specialen verslag-
gever).

OSS, 3 Apr. - De door H. M. de
Koningin onderscheiden brigade
der Koninklijke Marechaussee te
Oss is op het oogenblik van
haar functie ontheven. Gisteren
kwam een der hoofdofficieren der
plichtsgetrouwe manschappen het
verbijsterende bericht brengen,
dat zij in de gemeente Oss, die
aan hen zooveel verplichtingen
heeft, hun diensten niet langer
mogen uitoefenen. Daaruit volgt
dat ook het onderzoek der ma-
rechaussee in de loopende zaken
moet worden gestaakt.

Bewoners van Oss, die zich met
klachten over misdrijven tot de
marechaussee wenden, moeten
door deze verwezen worden naar
de .. _. gemeentepolitie te Oss.
Men zag reeds vandaag geen ma-
rechaussee in' de Ossche straten,
maar ambtenaren van de gemeen-
tepolitie, versterkt door rijksveld-
wachters. De activiteit, die den
laatsten tijd door de kranige bri-
gade was ontwikkeld, .schijnt
door de justitieele autoriteiten in
Den Bosch niet op prijs te zijn ge-
steld. Tot dusverre is het in de
politioneele historie nog niet voor-
gekomen, dat de justitie het op-
treden van een geheele briga-
de marechaussee, die uitnemend
werk heeft verricht en daarvoor
~og 'wel koninklijk is onderschei-
den, desavoueert. Deze wending
van zaken in Oss is den laatsten
tijd reeds voorbereid door enkele
katholieke . bladen, die de mare-
chaussee aanvielen.
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Marechaussee aan den kant gezet
I . (Van eigen correspondent).
. Even sonsationeel als de meeste Ossche zaken, was Zon-
dag het gerucht, dat zich te Oss verspreidde, dat de Bri-
gade der Kon. Marechaussee aldaar, de bevoegdheid zou
zijn ontnomen om haar onderzoek-in de Ossche misdrijven
voort te' zetten. Zelfs zonden -aangif'tenvan strafbare feiten
niet meer door de Kon. Marechaussee .kunnen worden aan- ,
genomen, doch naar de gemeentepol itie moeten worden ver-
wezen. Het gerucht verbreidde zich als een loopend vuurtje .
door de gemeente en ver,,;ekte'~nièt weinig beroering. Men
vraagt zich af, wclke redénen tot dezernaatregelen hehben
genoopt.

Reeds jarenlang behandelden de manschappen der Kon •
Marechaussee, die zich de achting en het vertrouwen der
bevolking heboen weten te verwerven, alle loopende politie-
zaken, zoowel in als buiten de gemeente Oss. Zooals men zich
zal herinneren werden eenigen van hen, na de zuivering
.van OS8, met eerèrnetaal begiftigd. Volgens sommigen zcu- .
den de maatregelen, welke thans tegen de Marechaussee ge-
nomen zijn, verband houden met de laatste opzienbarende

- ar-restaties. Men gaat zelfs zoover met te beweren, dat de
OsscheBrigade zal ,~orden overgeplaatst, doch hiervan .con
geen offieieele bevestiging worden verkregen. Intusschen
wacht men met spanning de komende dingen af.



>.

Tegen zulk een exces van ijver behoort de bur-
gerij gevrijVjllard te blijven en dat te meer, om-
dat het optreden van de politie altijd een ver-

Het bericht van de overplaatsing van d~ mare- denking op de betrokkene werpt, die naar de
chausseébrigade ,te Oss naar elders, gisteren- ervaring uitwijst door niet-vervolging of bloote
morgen door de M a a s ~ 0 d e gebr~~ht, .~n .h~el invrijheidstelling na arrestatle niet wordt weg-

Iwel niet officieel bevestigd, klaarbllikeliik [uist, I -
, .. genomen.

zal in ruimen kring een gevoel ".an beVr~~Igmg Het is immers niet gebruikelijk, dat door de
wekken; dit besluit der Regeermg maa een b kk . titi I ambtenaren officieele

• cr die on etro . ren JllS I renee e
einde aan een toestand van spanmng, - kli d zezeven omtrent de rede-ver armgen wor en ",VI">

draaglijk was geworden. nen van de invrijheidstelling, al is er in een va-
Men kan en moet groote waardeering hebben. rige Ossche zaak'een voor zekere "verdachten"

voor wat deze brigade onder energieke Ielding ontlastende verklaring gepubliceerd, waarvan
I in een reeks van ernstige strafzaken heeft ~c- eenieder kon tasten, dat ze van bevoegde zijde
presteerd, zonder blind te zijn voor de ernstige afkomstig was.
sohaduwziiden, die haar methode van werken Maar dat was wel een zeer bijzondere uitzon-
in de laatste maanden vertoonde. dering, en zeker niet als precedent voor volgen-
Wij hebben de opzienbarende, ~m niet te zeg- de gevallen bedoeld; van den gebruikelijken re-

gen sensationeele arrestatle bel~erd van een ~e-I gel kan de justitie moeilijk afwijken, maar daar-
kend makelaar te Oss en de In beslagneming om zalook, waar haar optreden eenmaal "vel'-
en overbrenging van al de bescheiden, onder denking" heeft gewekt, bij niet-vervolgen van
hem berustende; wij hebben daarna in sommige den betrokkene altijd de weg voor achterdocht
bladen uitvoerige rnededeelingen kunnen lezen. en booze-aantijgingen open blijven,
waarin haarfijn werd beschreven door welke Zeker, de burger, die zonder schuld in een
kwade praktijken de betrokkene tal van kleine justitioneelonderzoek betrokken wordt, zal zich
menschen financieel zou hebben geschaad. om het algemeen welzijn, dat aan het handha-
-Uit volstrekt betrouwbare bron is ons gehle- ven der rechtsorde is verbonden, onvermijdelijke

ken, dat het aan de jnstitioneele .aatoriteiten onaangenaamheden moeten' getroosten: het
overgelegde dossier niet het geringste bevatte, groote goed dat moet worden beschermd, recht-
wat tot een strafrechtelijke vervolging van den vaardigt nidividueele offers.
betrokkene moest leiden; de vraag mag zelfs 1\1aar die offers behooren tot hel noodzakelil-
worden gesteld, of hetgeen het aan materiaal ke te' blijven beperkt: voorzichtigheid en beleid
inhield wel een arrestatle - en dan in den ge- behooren het politioneele onderzoek altijd' t\}
I kozen opzienbarenden vorm! - rechtvaardigde, kenmerken.

Tot die vraag voelt men 'zich te meer gedron- Waar de twijfel gerechtvaardigd was, of dat
gen, wanneer men kennis neemt van wat nog Ia- van het onderzoek te Oss nog mocht worden ge.
ter in andere "zaken" is geschied, van onnoodig zegd, groeide een ontstemming en een gevoel
uitgelbreide verhooren, die op losse gezegden van van' onzekerheid, die de goede verhoudingen
weinig betrouwbare ·personen zijn gehouden en ernstig dreigde te verstoren,
onderzoekingen, welke om de autoriteit derge- Het besliste ingrijpen der Overheid met zij'!
nen, tegen wie ze waren gericht, onder alle om- duidelijk disciplinair karakter herstelt te rech-
standigheden met voorzichtigheid hadden be- tertijd de rust en de goede orde, door een op-
hooren te zijn omkleed. treden te desavoueeren, dat bedenkingen wekte.

Een ieder zal het goed recht van politie (en Als wij de ontspanning toejuichen, die daar-
justitie) erkennen om zonder aanzien des pef~ door zal intreden, dan verhindert dat ons niet
soons een onderzoek naar feiten in te stellen, te betreuren, dat dit Diet meer mogelijk was,
die strafbaar zijn voor d~ wet; maar ieder zall.zonder een schaduw te werpen op meer dan

I
'ook mogen vorderen, dat bij zulk on.derz~ek, ~~-leen verdienstelijke' earrière,
ker in het eerste stadium, de noodige discretie
~in acht wordt genomen. _ - ,:

Het gaat niet aan, dat zonder deugdelijke aan-
wijzingen, enkel op een los vermoeden, tegen-
over iemand wordt opgetreden, alsof hij al van

[

misdaad was overtuigd; het gaat' nog ruinder-
-aan, dat als het ee~ste onderzoek ten aanzien
v~n het, vermoeden; dat het uitgangsPUl~t vorm-
de" geen bewijs oplevert, dat onderzoek In .aller-
lei richtingen uit te strekken, als ware het er
.om te doen, tot ieder~n prijs wat strafbaars te
ontdekken.

* ** Gelukkig ingrijpen.
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DE MARECHAUSSEE UIT OSS.

Brigade wordt overgeplaatst.
Naar de Maasbode van zeer bevoegde

zijde verneemt, is Zaterdag j.L bij de rna-
récha ussée te Oss bericht binnengekomen,
dat de geheele brigade uit Oss zal worden
overgeplaatst:
De reden moet gezocht worden in de

verschillende geruchtmakende arrestaties,
die later bleken zonder grond geschied' te
zijn.

*. De Maandagm, meldt riader:
Naar wij bij tnrorrnatie vernemen is een

offtcieele bevestiging van dit benent niet
te verkrtjgen, en men zal goed doen ten
aanzien hiervan de toekomst af te wach-
ten.
Echter is wel bekend, dat de maréchaus-

see te Oss zich sedert eenige dagen uit
alle aanhangige zaken zich heeft terug-
getrokken; personen die bij de marechaus-
see verklaringen wilden deponeeren, heeft

. men naar de gemeente-politie verwezen.

lOok blijkt, dat de surveûlance-dienst te
Oss aan de rijkspolitie uit de omgeving is
opgedragen, waaruit zou moeten worden

lafgeleid, dat de marechaussee-brigade op
het ocgenbllk .geheel is uitgeschak-eld.
In weling-elichte kringen te Oss neemt

men inmiddels niet aan, dat de brtgade in
haar geheel zal worden overgeplaatst,
naar men veronderstelt, dat de overplaat-
sing tot de chefs zal worden beperkt.
Verder is er reden om aan te nemen,

dat de verhouding tusschen gemeente-
politie en marechaussee in de toe-komst
zal herzien worden, daar gebleken is, dat
doesamenwerking zooals deze thans opge-
vat wordt, niet in het belang van het alge-
Imeen welzijn is.

SOCIALE LEIDSTER
AANGESTELD.

Bij v. d. Bergh's Fabrieken te Oss.
Met ingang van 1 Juni 1S bij de N.tt.

Gebr. v. d. Bergh's Kon. Fabrteken te
Oss, als verheugend gevolg van de reeds
lang gevoerde onderhandelingen met de
betrokken Arbeidsinspectie, 'een sociale
leidster in hare bedrijven aangesteld,
meldt, de Tijd. De taak der leidster zal
bestaan in huisbezoek, ziekenbezoek, on-
derzoek bij aanmelding van nieuw perso-
neel, 'controle der werkzaamheden in den
meest uitgebreiden zin en verdere werk-
zaamheden, die op sociaal gebied kunnen
voorkomen.



*** De Brigade Marechaussée te
Oss overgeplaatst,

Ons artikelover "Onhoudbare politic-
neele .toestanden in Oss" in ons nummer
van. j.l. Donderdag eindigden :wij aldus:
"voor heden willen wij het hierbij laten".
Deze slotzin duidde er op, dat wij moge-

lijk nog genoodzaakt zouden zijn, op die I
aangelegenheid nog eens terug te komen. J

Die mogelijke noodzaak is intusschen
komen te vervallen.
"De Maasbode" van gister-ochtend toch

verneemt van zeer bevoegde zijde, dat de
geheele brigade Marechaussée van Oss zal
worden overgeplaatst. Volgens dat blad
moet de reden daarvan gezocht worden in
het feit, dat verschillende geruchtmakende
arrestaties, door de Ossche Marechaussee
verricht, later bleken zonder grond te zijn
geschied.
Inderdaad was dat het geval, zooals wij

in boven gememoreerd artikel reeds aan-
stipten.
De nu getroffen maatregel n.l. het ver-

wijderen der brigade Marechaussee van
Oss, was het eenige afdoende middel, om
aan de onhoudbare politioneele toestanden
aldaar een einde te maken.
Men kan er zich slechts om verheugen,

dat die maatregel' ook vrij spoedig getrof-
fen is.
De rust in Oss kan nu terugkeeren en

de naam der plaats zal nu in 't vervolg,
niet meer dan noodig, in opspraak worden
gebracht. Want de gedragingen der nu
heengaande brigade, door onzuivere mo-
tieven geinspireerd, deden aan de faam
van Oss geen goed. En brachten den naam
van Oss' kranigen burgemeester, tegen
wiens herbenoeming die gedragingen
klaarblijkelijk gericht waren, eveneens in
het gedrang.
Maar diens naam is reeds hooggehouden

èn door Den Haag èn door Den Bosch door
diens vervroegde herbenoeming, die een
bewijs van onvoorwaardelijk vertrouwen
in zijn beleid is.
De getroffen maatregel heeft de betee-

kenis van een afkeuring van hooger hand
van het beleid van den verplaatsten bri-
gade-commandant; van een publieke reha-
bilitatie van hooger hand van de door dat
beleid onnoodig en ontactisch in opspraak
gebrachte renommée der stad Oss en van
de door dat beleid wederrechtelijk vervolg-
de inwoners van Oss.
Moge de getroffen maatregel het effect

sorteeren, dat hij klaarblijkelijk beoogt!
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Koninklijke
Marechaussee
De edelste krachten van een vollE worden

, het langst en het zuiverst bewaard ill' de lei-
dende korpsen van de weermacht.
Zij, die de dragers zijn van de weerkracht

van een volk, hebben daardoor een taak, die
ver uit gaat boven alle politiek gedoe en eco-

nomisch gewroet.
Eer en trouw, vastberadenheid en levensdurf,

dat zijn de krachten, die, zelfs in onz,:_ntijd
van verval, vele ...5;deren en manschajïpeo-
dep .ootsten hoon hebben doen dragen zonder
~elfs in verzet te komen.
Het korps van onze Koninklijke Marechaus-

sée was, als het ware, de verpersoonlijking van
onze oud-vaderlandsche deugden.
De geest van Radbout en Claudius Civillus,

van DeRuyter en Tromp, samengevat: de ~eest,
die eens door onze dappere Oranje-vorsten
gestalte kreeg en vorm, werd daar nog gevon-
den.

Onze Koningin heeft dat zuiver aangevoeld.
Vandaar dat Hare Majesteit, eenige jaren ge-
leden, persoonlijk de Ridderorde's bracht aan
dit keurkorps te Oss en daarmede, als het ware,
den adeldom van dit heldenkorps bevestigde.

• ••
Voor onze politiekers is een korps, dat be-

zield is van dien geest niet alleen een doorJl.in
het oog, maar een voortdurende aanklacht.

Wars zijn deze kerels van alle politiek ge-
knoei en gekonkel. De eer van hun stand, dà.t
is bun hoogste goed.
Het was ons bekend, dat reeds geruimen tijd

de politieke stroomingen 'bezig waren zich
tegen dit korps te keeren,
Och ja, een mareehaussêe en een doofpot,

dat zijn twee zaken, die elkander radicaal,
maar dan ook radicaal, uitsluiten. en politie-
ker en een doofpot ..•.•••••.••••••••••••••••

." ."
."

In Oss heerschten toestanden, die alle be-
schrijving tartten.
Toen de Jood Zwanenberg onschadelijk werd

gemaakt, liet hij zich hoonend uit: "dat zal
jullie berouwen". .
Hij, de géldjood, hij kende zijn macht en zijn

, invloed. Hij wist alle kanalen en stroomingen.
Hij kende alle boven- ~n ondergronesche we-
gen. Hij was zich zijn kracht, de kracht van
zijn geld en zijn ras bewust.

Zaterdag, 2 April 1938.
"De marechaussée's in Oss verdwijnen en de

gewone politie zal het onderzoek in de Ossche
zaken overnemen".
Is dat een GOdsgericht, dat zich voltrekt?

Zijn onze politieke leiders dan bezig zich zelf
te pletter te stooten op de grootstè kracht van
ons Nederlandsche volk?
Dat is de kracht, die zij niet ontkennen.
Dat is de kracht, die zij toch vreesen.
Dat is de kracht, die hun den doodsangst op

het lijf jaagt.
Dat is de oude kracht van ons Neder1andsche

rechtsbesef, dat 1000.iaar lang kan slutmeren,
maar dat" alle volksvijanden en volksbedervers
van ontzetting zal doen sidderen, als het wre-
kende ontwaakt. . '"•
Volk van Nederland.
Laten wij ons allen als één eenig man vast

verbonden weten door de lang sluimerende,
maar nu ontwakende volkskracht, die de
eeuwen door, in nood en dood, in leed en druk,
in tegenspoed en ramp, ons volk heeft gered
uit zijn geestelijken, staatkundigen en econo-
. misehen nood.

Als de geest der donkerheid het hevigst
, woedt, dan is de geest van bet licht komende
. in al zijn Majesteit.

NIEUWE DENSCHANDALEN IN BRABA T

'1•
lijke toestanden, gaat vanzelfsprekend
ook weer de belangstelling naar Oss. In
Brabant doen n.l, nog steeds de geruch-
ten de ronde als zou Mau van Zwanen-
berg het Huis van Bewaring te Den Bosch
reeds verlaten hebben. Deze geruchten
kunnen wij echter voorloopik nog van de
hand wijzen, want tegen het einde der
vorige week zat Van Zwanenberg nog vei-
lig achter slot en grendel.

• •

teerde niet aan belangstelling zijner
vrienden, want dagelijks rijdt er e-
speciale auto vanuit Nijmegen om hem-
in Den Bosch eten te brengen. "Eeten

- van den kok dus"!

De meeningen, volgens weike het aan te
nemen zou zijn, dat van Zwanenberg zou be-
proeven zich voor onwijs te verklaren, sprui-
ten Inmiddels - zooals ons bij riader onder-
zoek .n Brabant f:ltbleken is .- voort uit het
feit, dat in het voorjaar van '14 bij de vesting
Artillerie te Gorinchem eveneens een zekere
Van Zwanenberg in observatie was, die er ook
vreemde manieren op na hield en de meest
smerige handelingen uithaalde met eigen uit-
werpselen. Na drie weken was de betrokkene
inderdaad afgekeurd en verheugde zich daar-.
'over dermate, dat hij met hocgen hoed uit de
vesting naar de plaats zijner inwoning, Oss,
vertrok,
Tegenover één der wachtcommandanten ver-

klaarde hij later brutaalweg, dat hij gesimu-
leerd had!

DE MARECHAUSSEEHEEFT HET MOEILIJK

EN DIE STROOMRIJST ALMEER ENMEER..••
Zalook de door H.M. de Koningin met Haar Huisorde onderscheiden Keurbrigadè
van de Marechaussee door den modderstroom van Oss worden weggevaàgd?

, Intusschen blijkt te Oss, dat de marechaussee
het nog steeds moeilijk heeft met het onder-
zoek naar de misdragingen in bepaalde krin-
gen. Het is gebleken, dat zij van de plaatselijke
autoriteiten allerminst medewerking krijgt. Nu
echter in bepaalde mtsstanden krachtdadig is
ingegrepen, wordt door diezelfde autoriteiten
de indruk gevestigd alsof de gemeente-politie
eveneens onmiddellijk zou hebben ingegrepen,
"indiende aangifte slechts daar ter plaatse ware
geschied.

Wordt werk der Koninklijke
Marechaussee onmogelijk gemaakt?

In Zevenbergen heeft deze behandeling van
een schuldig onderwijzer groote verontwaar-
diging gewekt. Men herinnert - als men over
dit verzuim van aangifte spreekt - 'aan het
geval te Langenweg. hetgeen ruim een jaar ge-
leden is gepasseerd. Te Langenweg werd n.l,
eveneens een onderwijzer ontslagen wegens on-
eerbare handelingen met aan hem toever-
trouwde kinderen en de over hem geplaatste
autoriteiten hebben het toen ook toelaatbaar
geacht hem inde gelegenheid te stellen zich nog
geruimen tijd aan den greep van Vrouwe
Justatia te onttrekken.
Deze onverantwoordelijke houding van enkele

autoriteiten heeft onder de ouders van school-
gaande kinderen naast verontwaardigmg be-
grijpelijkerwijze ook zorg verwekt. Een ernsti-
ger vergrijp als dat van de 2 onderwijzers te
Langenweg en Zevenbergen, waarvan in het
onderhavige geval sprake is, kan wel moeilijk
bedacht worden Daarom is het de plicht van
de schoolbesturen, alsmede van de gemeen-
telijke autoriteiten, om dadelijk scherp op te
treden indien gerechtvaardigde klachten van
ouders met betrekking tot misdragingen van
een onderwijzer binnenkomen.

Eerst toen zeker was, dat de
schuldige onderwiizer veilig en
wei over de grens was. volgde
tenslotte de aangifte bii politie
en iustitie. WAT DEED BURGEMEESTER

PLOEGMAKER IN 1935.1

Wii hebben dezer dagen eeh ..
ter een authentiek schriiven ge ..
zien. waarin burgemeester
Ploegmaker - naar aanleiding
van een reeds in 1935 ingekor,rien
aanklacht over misstanden bii
de '..Or,ganon" verklaart,
geen opdracht te hebben gege"
ven deze zaak te onderzoeken.
Burgemeester Ploegmaker hi
hoofd der gemeente-politie en
in ziin ambt tevens hulpofficiei'
van iustitie. Had het niet op ziin~,
weg gelegen deze aanklacht "
terdege te onderzoeken?

Mogeliik had hii het lichaam
en ziel besmeurende optred~n
van den thans gearresteerden
Van Zwanenberg gedurende dH
laatste twee en een half iaaw'
kunnen verhoeden!

Vlucht van misdadigers in de hand gewerkt Inmiddels heeft de betrokkene schijnbaar
berouw van zijn vlucht gekregen; hij heeft
zich althans einde der vorige week bij den
Officier Nan Justitie te Breda gemeld. Na ver-
hoor is hij aldaar in verzekerde bewaring ge-
steld.

DE GESCHIEDENIS HERHAALTZICH

ZEVENBERGEN,Zaterdag.

. Reeds geruime tiid liepen èr te Zevenbe'rC)en geruch-
ten, dat op d~ R.K. Jongensschool. St. Josephschool. on-
zedeliike handelingen zouden geschieden. doch het was
uiterst moeiliik dClaromtrent nadere inlichtingen in te
:winnen, aangezien men vanzelfsprekend van de onder-
wiizers niets te h ren kreeg. terwiil de ouders over het
algemeen evenmin weinig spraakzaam bleken te ziin:
Eenige dagen geleden heeft echter een moeder bii het
hoofd der school aangifte gedaa~, dat een onderwiizer
der school met haar kind handelingen had gepleegd.
welke niet nader te noemen ziin. Zii verzocht het hoofd
der school dringend maatregelen te nemen, daar zii an ..
ders bii de politie aangifte zou doen.

Het hoofd der schoolonderzocht de
aanklacht, welk onderzoek tot gevolghad,
dat de betrokken onderwijzer op staanden
voet werd ontslagen en dat vervolgens
aan de betrokken autoriteiten, waar-
onder de burgemeester, kennis werd ge-
geven van het feit, dat de betrokken
onderwijzer zich schuldig had gemaakt
aan zedenmisdrijven tegenover verschil-
lende jpngens •

Men zou verwacht hebben, dat de schul-
dige - die het vertrouwen, hetwelk de
ouders in hem gesteld hebben - op zulk
een misdadige wijze misbruikte - on-
middellijk door de politie zou zijn ge-
gearresteerd, doch zulks is niet geschied.
El' geschiedde geen onmiddellijke aan-
gifte, met het resultaat, dat de man de
wijk over de grens nam.

MAU VAN ZWANENBERGZIT NOG
IN DENBOSCH

Nu ook West-Brabant het twijfelachtige
genoegen heeft in de publieke belang-
stelling te staan in verband met onzede- Vel'volgop bladz. 2

de vlag modderschuitHet Nationale Dagblad op de
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DE ZEDENSCHADALEN TE OSS'
EN WAT DEED A. B. KLEERE·

KOOPER?

..

Dat was het antwoord van
burgemeester Ploegmoker op
een ingediende aanklacht. Ge-
ruimen tiid later heeft een inge-
wiidei die veel materiaalover
de schanddaden van Oss in be-
zit had, zich tot den redacteur
van ..Het Volk", A. B.Kleerekoo-
per, ,gewend~ met het verzoek,'
deze sinistere feite'n in het licht
der ,publicatie te stellen, ten-
einde' de arbeiders en arbeid-
sters te waarschuwen voor de
gevaren. welke van' bepaalde
l:iide,4reigen~ Men zou verwacht
"ebben. dat de' Arbeide~s'pers
het Y,Qcr de, n,aar lichaam en ziel
verdrukte arbeidsters zou heb-
ben opcJenomen..... Doch het
eenigste res.dt,aat was een
eigênhandig door Kleerekooper
geschreven briefie, waarin hii
mededeelde, dat deze zaak in-'
~erdaad zeer ernstig was. doch,
beter, door enkele wetenscha p-
~eliil(e mensehen .kon worden:
bestudeerd. dan in het volle
licht der publiciteit kon wo-:den
gesteld. "

Van een Arbeiders-pers had-
den wi; meer moed i gens de,
arhe!dersld~s!e vel"wc:cM. -

,

WORDT DE GEHEELE BRIGADEDER
MARECHAUSSEE TE OSS

OVERGEPLAATST?

Na kennis genomen te hebben van de
meer dan bevreemdende houding der
plaatselijke autoriteiten,' der afwijzende
houding van een verantwoordelijk redac-
teur van, Het Volk" om deze misstanden
in het licht der publiciteit te stellen, '
trof ons een bericht in ,;De Maasbode"
van dên volgenden inhoud: '
Naar we van zeer bevoegde zijde ver-

nemen, is gisteren bij de marechaussee te
Oss bericht binnengekomen, dat de ge-
heele brigade uit Oss zal worden over-
geplaatst. De reden moet gezocht wor-
den in de verscpillende geduchtma-

.--.-
De Koninklijke Marechaussee: onomkoopbaar, zonder vrees of blaam, de schrik

van de misdadigers van hoog tot laag.

De Koninklijke Marechaussee: met de Koninkijke Huisorde onderscheiden toen zij
Oss van de wandaden der KLEINERE misdadigers zuiverde.

kende arrestatles die later bleken zonder
grond geschied te zijn.

Van dit bericht zijn wij - en ongetwijfeld
velen met ons - ontsteld. Zal men in bepaalde
kringen dan niet schromen om de geheele bri-
gade, welke thans volop bezig is met het onder-
zoek naar de schanddaden van Oss, over te
plaatsen?
Gevoelt men dan niet, dat op deze wijze een

verder minitieus on erzoek gehandicapt wordt?
He\.nneri. men mh dan niet de wij:t'ewaar-

op deze brigade de. misdadigers van kleiner
formaat hebb ingerekend, waarvoor de

, commandant de bngade zelfs geridderd werd?
Zou men deze brigade een slag in het gelaat

durven geven door haar thans - tijdens het
onderzoek aan een moeilijke, doch ernstige
zaak - waarvan ons volk het recht heeft, dat
zij volledig wordt uitgezocht over te plaatsen?
De motieven, welke "de Maasbode" in haar

bericht aanvoert, lijken ons weinig steekhou-
dend ell onwaarscbijnlijk.
Nederland en het Nederlandsche volk ,heeft

recht om te eischen, dat de brigade van Oss
eerst volledig haar taak beëindigt. Wanneer
het recht zijn loopmoet hebben, zullen ook de

'I hoogste autoriteiterl in ons land deze brigade
, niet moeten bemoeilijken.

Ons volk wacht at!

Het optreden tegen de Marechaussee
is maar al, te waar

oss, Maandag.

- Oss is weder in opspraak. Thans _niet door de zed.en-
schandalen, welke nog steeds he+ geheele land in beroe-
ring houden, doch door de gevolclen. welke het onder-
zoek naar deze schandalen en de arrestaties neer aan ..
leiding van deze schanddaden gehad heeft.
-Oss is n.l. plotseling - het bericht in ..DeMaasb.ode".

naar aanleiding waarvan onze speciale ersla9gevcr
naar Oss toog. is maar àl te waar - zonder Konhddii~e
marechaussee. .

Een der commandanten heeft ZotercioCJ het. verbiis+e ..
rende bericht ontvangen. dat de brigade baar dienden
in Oss niet meer mag verleenen en dat overplaatsing in
het verschiet is'gesteld.' ~

"WAT ZEI IK U?"

Nauwelijks hebben we in Oss een voet
gezet, of we loopen één der meest be-
kende en ook één der meest betrouwbare "

, burgers van Oss tegen het lijf.
"Wat zei' ik u?" roept hij ons toe, als
IlJj bemerkt, dat we reeds vroeg in den
morgèn het Brabantsche stadje bezoeken.
"Ik heb u toch gezegd", zoo vervolgt hij,
,~datóf nog meerdere arrestaties zullen
volgen, ól de geheele brigade der ll'lal'e-
chaussee wordt overgeplaatst. Nu heeft u
zelf waarschijnlijk reeds vernomen wat er
gebeurd is". ,,Hoe wordt deze beslissing
hier opgenomen", zoo vragen we onzen
legsman.
"Dat kunt u begrijpen. De bewoners van
Oss staan perplex. We herinneren ons
nog de decoratie van de manschappen
door H.M. de Konningin en de zeer waar-
deerende - en ook verdiende - woorden,
welke er toen gesproken zijn. Het moet
voor de Koningin, zoo besloot hij, wel
vreeselijk zijn om nu te vernemen, dat
men deze brigade 'op deze wijze wil weg-
aenden=,

Dat was het eerste welkom in ,Oss op den
vroegen morgen en zoo ondervonden wij het
den gansehen dag. De burgers van Oss begrij-
pen riiet, dat men het werkelijk aangedurfd
heeft om deze marechaussee van haar taak
tijdelijk te ontslaan en er rijksveldwacht voor
in de plaats te stellen. Niet alleen dat men met
overplaatsing dreigt, doch zelfs heeft men on-
middellijk het werken der marechaussee on-

mogelijk gemaakt door alle politioneele werk-
zaamheden in handen te geven van de ge-
meente-politie en d€ rijksveldwacht.

"HET ZALJ LLIE BEROUWEN"

Het was gister n en vandaag dan ook
een vreemde aanbik in Oss. Instede van
marechaussee zag men slechts gemeente-
politie en rijksveldwacht surveilleeren.
"Het zal julliJ berouwen' heeft Mall

van Zwanenberg woedend uitgeroepen,
toen men hem kwam. arresteeren en
thans blijkt maar al te zeer hoe bepaalde
kringen deze krijg-sleuzevan den gearres-
teerden Mall hebben overgenomen en
kracht bijgezet. (

ACTIE DER KATHOLIEKE PERS

In verschillde kringe~ is men
er intusschen vast van over-
tuigd. 'dat de thans getroffen
maatregelen voor een deel te
wiiten ziin aan de actie. welke
de katholieke pers tegen de
marechaussee ontketend heeft.

In een onzer artikelen spra-
ken we de veronderstelling uit.
dat welhaast niemand den meed
zou toonen den in het schandaal

betrokken Jood in bescherming
te nemen, doch het desavouee-
ren van de Koninkliike' mare-
chaussee bewiist op schrikbà-
rende wijze, dat wii ons te on-
noozel toonden in de - duistere
machfen. welke niet alleen in
'Oss, doch over ons geheele land
werken.

De tlians genomen beslissing
om de marechaussee van Oss
heen te zenden - want daarop
komt, het tot slot neer - zal het
vertrouwen van het geheele Ne~
, derl~~dsche volk een geweldiÎgé
schok geven.

De gevolgen daarvan komen
op de hoofden van hen, die ach-
ter de coulissen deze beslissing
, genomen hebben.

Het laatste woord erover is
intusschen nog niet gesproken.
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VOORNAAMSTE NIEUWS.

De Hongaarsche rijksregent heeft gisteren,
In verband met de in het land heerschende
onrust, een boodschap tot het volk gericht
en een energieke waarschuwing doen hocren
aan het adres der demagogen Pag. 1.

Bij den internationalen wedstrijd voor
race-auto's in Italië is een auto in volle
vaart op het publiek ingereden. Tien dooden,
zeventien gewonden .... . . . . . . . . Pag. 1.

Ook bij de verkiezingen in
Egypte hebben de Wafdisten de
geleden .

Beneden-
nederlaag
Pag. 1.

Franco's troepen hebben gisteravond Lerida
bezet. In snel tempo gaat de opmarsch thans
voort in de richting van de zee .• Pag. at.

Te Praag zou zich een aan dr. Schusch-
nigg toebehoorend geheim dossier bevinden,
dat o.a. een rapport over de besprekingen te
Berchtesgaden en over het optreden
van Duitschland in Tsjecho-Slowakije
bevat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • Pag. 2.

Volgens berichten van buitenlandsche
waarnemers is gedurende de gevechten bij
'I'aier Tsjwang en Lin Ji bijna een geheele
Japansche divisie vernietigd Pag. 2.

Bijzonderheden over bisschopswijdine van
Mgr. Blessing te Bondo (Congo) Pag. 5.

H. M. de Koningin is voornemens een
feestmaal te geven ter eere van den Raad
van State ter gelegenheid van zijn 350-jarige
werkzaamheid • . . . . . . . . . . . . . . • Pag. 9.

Een officieele mededeeling wordt gedaan
betreffende de maatregelen van hoogerhand
t.o.v. de marechaussos te Oss Pag. 9.

De "Hertog Hendrik" heeft het duizendste
I Nederlandsche schip door de Straat van
Gibraltar geconvoyeerd Pag. 9.

Langs de Duitsche grens onder Swalmen
is een Neder.lander door een Duitsehen
grensbeambte doodgeschoten .. • • Pag. 9.

Te Pesse is een auto met zes personen
tegen een boom gereden, waarbij twee in-
zittenden werden gedood en vier ernstig
gewond ••......• . . . . • . . • . . • • • • • Pag. 9.

De gisteren in Antwerpen gespeelde Ian-
denvoetbalwedstrijd België-Nederland had
een 1-1 uitslag tot resultaat Pag. 13. _

Blauw Wit en Deetos plaatsten zich in den
I eindstrijd om het korfbalkampioenschap van
Nederland . .. . . . . . . .... .•.•.•• Pag. 14.

De hookeywedstrijd tusschen de B-ploegen
van België en 'Nederland in Brussel heeft 'n

I gelijk spel met 1-1 opgeleverd Pag. 14.

De wedstrijden van den I. V. C. B. Succes-
sen der staartclubs. Dongen en Onze Gezellén
verbeteren hun positie • . . . . . . • Pag. 15.

De Hollandsche Bank Unie en H. Oyens
Zorien zullen cer-tificaten van 10 gew. aand.
z.n.w, der Wm. Wrigley Jr. Compo tell' beurze
vain Amsterdam introduceeren .• Pag. 17.

1936-37 der Centrale
f 812.956 (v.j. 734.469)
.......... Pag. 17.

Jaarverslag over
Suiker Mij. Winst
Uitkeerlng f 21 (onv.)

De Duitsche regeering kondigt de uitgifte
aan van RM. 1 miflioen 4lh pct. obligaties
tegen een kOeTS van 98% pct. .• Pag. 17.

De eerste lijst van de tweede klasse der
Ned. Staatsloterij ••.•.••..•. .•• Pag. 12•

. Radioprogramma's voor morgen Pag. 12.



rovtnctaal Nreuws
DE' MARECHA·USSE.E;TE 08So-

Mutaties op til?' .
Er bereikten ons geruchten, en ver~

schillende- bladen zjjn reeds tot pUblicatie
daarvan overgegaan, dat de Marechaus-
séebrigade te Oss zou worden opgeheven
en de manschappen naar ande:rè.br1gad.es
zouden worden overgeplaátst .
. Van de zijde der hoogste justitleele
autoriteiten kon men de pers geen enkele
mededeeüng doen, noch ter bevestdgmg,
noch ter' ontkennlng.. 111l11iddels. .staat
vast dat de geneele brigade momenteel •
buit-en dienst is gesteld, Van een alie-I
heels opheffing der brigade schijnt geen
sprake te zijn, Het schijn.t te .gaan oin de
verplaatsing van enkele met de Ieldïng I
belaste persoOnlljkh~d~,n. . .. I

I. c. I



UIT DE PERS.

Zedelooze toestanden.
Onder dezen titel gaf "Wiering's Weekblad"

een artikel, waarin geconstateerd wordt:
"Brabant had den moed de 7.otte. plekken
openlijk aan te wijzen,. terwijl die boven
den Moerdijk. angstvalllg worden bedekt
gehouden". Wij lezen o.a.:

Vast staat, dat men dit kwaad in het
Zuiden althans openlijk erkend en verkend
heeft en sinds jaren op groote scJ;laal de
middelen georganiseerd heeft om dit ~waad
zooveel mogelijk tegen te gaan en m .. te
grijpen en te straffen waar dat m?ge.IJk
bleek hoewel dit laatste vaak buitenge-
woon moeihjk was, omdat het di~wijls
niet. mogelijk is het voor de wet vereischte
bewijs te leveren. Het zedendelict te Oss \
op de ZwaJ1ênberg-fabrieken (niet te ver-

warren met de conservenfabrieken van
denzelfden naam) moet hierbij wei apart
beschouwd worden en mag niet als alge-
meen voorbeeld gelden, omdat in Oss meer
dingen mogtlijk bleken, die elders vrijwel
of geheel uitgesloten zijn.
En ten dei de staat vast, dat wie over

zedeloosheid in het Zuiden wil spreken,
om eerlijk ~n onpartijdig te bhjven, ook
moet spreken over zedeloosheid boven den
Moerdijk. Weet men wel, om maar eens de
hand in den eigen Amsterdamschen boezem
te steken, hoe het hier in onze eigen stad
toegaat op fabrieken, kantoren en werk-
plaatsen, waar meer or minder gewer'ü
wordt met· vrouwelijk personeel. Meerrna-
len hebben ons daarover mededeclingen
bereikt, die velen met verbazing en ver-
ontwaardiging zouden vervullen, doch die,
wij met opzet verzwegen hebben omdat
wij niet gaarne de verdenking op ons wil-
den laden prikkellectuur te schrijven. Doch \
nu het Zuiue.n beschuldigd wordt en het
lijkt alsof hot daar in het Zuiden wel- een
Augiasstal zou zijn, waar vrouwen en vooral
jeugdige meisjes in de bedrijven niet veilig ,
zijn, past het evenzeer om maar bij eigen
huis te blij ven,
Weet men wel, zoo zouden wij kunnen

vragen, dat het hier vermoedelijk geen
haar beter .is, misschien nog wel erger dan
in het Zuiden? Weet men wel, .dat ook op
Amsterdamsche kantoren, fabrieker. en
werkplaatsen b.v; ateliers met veel jeugdig
vrouwelijk personeel dagelijks dingen
gebeuren 'waarover vele brave zielen, die
van dat alles totaal geen besef hebben, zich
zouden ontzetten als zij ze kenden? W",t
men wel, dat er chefs en patroons zijn, die
onder beloften en voorspiegelingen en
evenzeer onder bedreigingen onder hen
staand personeel pressen zich naar hun,
onbehoorlijke wenschen te schikken en dat
vooral in dezen tijd van werkloosheid,
waarin kinderen vaak het brood moeten
verdienen voor werklooze ouders, deze
chefs en patroons van hun macht nog meer
misbruik maken dan in normalere tijden?
Weet men wel. dat de schofterige brutali-
teit van sommige werkgevers en chefs zoo
ver, gaat, dat. reeds bij het aannemen van
vrouwelijk personeel de "goedwilligheid"
van de solfi.iitante om zich naar zekere
wenschen te schikken tot voorwaarde van
het te werk stellen wordt gemaakt. Ieder,
die met de tuestanden op de hoogte is, kan
dat .bevestigen en er "Voorbeelden van
geven.
Het is misschien niet overbodig, dat deze

dingen eens geopenbaalid en openlijk in
een krant gezegd worden, want het is niet
alleen te weinig bekend, doch er wor'lt ook
te weinig of wellicht niets tegen gedaan.



De T(on. marechaussee
te Oss.

Tijdelijk uit haar bevoegd-
heden ontheven.

Hoogerhand grijpt in in ongewenschte

toestanden •.

ZONDAGMORGEN maakten wij
reeds melding van een regee-

rÏ!ngsingrijpen in de kwestie mare-
chauseée-politie te Oss. Namens de
hoogste ter zake bevoegde autoriteit
brengt de regeerings-persdienst thans
het volgende onder de aandachtr

De brigade Koninklijke Marechaussee te
Oss staat in den laatsten tijd in sterke publie-
ke belangstelling. De activiteit, welke in een
belangrijke strafzaak kon worden betoond,
nadat voldoende concrete verklaringen te-
genover de Kon.. marecliaussee waren afge-
legd, heeft terecht waardeering gevonden .. ·
Gelijktijdig zijn echter, niet het minst door
-niet wel te verantwoorden uitingen in som-
mige persorganen, tegenstellingen gescha-
pen tusschen de Koninklijke marechaussèe
eenerzijds en andere organen van hestuur
en politie anderzijds, die feitelijk volkomèn I
ongegrond zijn en welker aanwakkering

I niet kan worden geduld.

Uit verhalen «:n rapporten is inmiddels
gebleken, dat bij de brigade Kon. marechaus-
see te Oss, naast vorenbedoelde lofwaardi-
ge activiteit bij het opsporingsonderzoek in
andere gevallen, methoden werden toege-
past, waardoor rechtmatige belangen van
burgers op pijnlijke wijze werden geschon-
den.
In deze omstandigheden waren onverwijld

maatregelen geboden, die het vereischte
evenwicht herstellen. Waardeering voor goe-
de praestaties, noch de overweging, dat
wellicht juist ongezonde publieke belang-
stelling mede aanleiding kan zijn geweest
voor verkeerd aangewende activiteit, heb-
pen mogen weerhouden van hetgeen ten de-
ze voor een gezonde handhaving van het ge-
zag noodig is. Daarmede zijn tevens de eer
van het korps Kon. marechaussee, die on-
aangetast is en de persoonlijke belangen van
het personeel het beste gediend.
De brigade als zoodanig zal in andere sa-

menstelling, die tevens een behoorlijke sa-
menwerking ter plaatse waarborgt, haar
taak blijven vervullen en volledig in haar
bevoegdheden worden hersteld, zoodra zeer
binnenkort onder leiding der verantwoor-
delijke chefs de vereischte mutaties zullen
zijn aangebracht .
._Het spreekt vanzelf, dat ook op het ter-
rein .van samenwerking tusschen Justitie en
p1illitie de maatregelen worden getroffen,
waartoe de reeds ten dienste staande gege-
vens en het verdere onderzoek aanleiding
geven.
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'Oss' laatste schandaal?

Het optreden van
de Marechaussee

meentenaren een looden pijp in handen
gespeeld. Die pijp bleek een waarde te heb-
ben van nog geen gulden en .... was be-
taald!
Viermaal kwam dus de naam van ge-

Sinds enkele jaren geniet Oss in Neder- rneente-instellingen te Oss in opspraak
l~nd d~zelfde twijfelachtige reputatie, zonder dat eenig reëel feit aanwezig was.
die Chicago in Amerika bezit. Na de
t h Viermaal werd geverbaliseerd, werden,.groo e sc oonmaak" onder de mannen van

Toon de Soep verschijnt in de bladen tel- verhooren afgenomen, werd met den goeden
kens opnieuw de naam Oss i~ verband met naam gesold door menschen, die strafbare
misdrijven, fraudes of onregeilmatigheden en niet-strafbare feiten klaarblijkelijk nau-

bf , welijks konden onderscheiden!waar IJ overheidsinstellingen of vooraan-
staande personen op geestelijk en financieel Met de affaire van den bankier, die op
gebied ter plaatse betrokken zijn en die Zaterdag 19Maart in een open zijspan naar
telkens op min of meer sensationeele de kazerne van de marechaussee werd ge-
wijze door de marechaussee aan het leid terwijl de inventaris van zijn bureau
licht werden gebracht. Geruchten, ver- met een veewagen werd leeggehaald - alles
hooren en arrestaties vestigen herhaal- op klaarlichten dag - kwamen de Ossche
delijk de aandacht op deze gemeente "schandalen" in een nieuw stadium. Niet
en hielden haar voortdurend in den meer gemeente-instellingen, doch vooraan-
kwaden roep van de meest gevaarlijke en staande particulieren kwamen aan de beurt.
bedorven gemeente des lands te zijn, waar De man werd enkele dagen naderhand ....
hoog noodig een krachtiger hand dan die ontslagen van rechtsvervolging.
van den tegenwoordigen burgemeester den Het werd nadien nog erger.
eerbied voor de orde dient te herstellen. Het verleden van twee priesters in Oss
Zoo was de toestand aan de oppervlakte werd "ondexzocht". Tegen den een werd

bekeken. . een kroongetuige in het veld gevoerd, die
Ingewijden echter wisten dat wanneer tot de .meest gevreesde figuren van de

men alles, wat den laatsten tijd in plaats behoort. In het bijzijn van dezen
Oss voorvalt, aan een critisch onderzoek man werd een nog niet volwassen knaap
onderwerpt, men tot de verrassende door zes marechaussees gehoord over een
ontdekking komt, dat er sinds het uit- feit, dat zich tien jaar geleden zou hebben
roeien van de beruchte bende eigenltjk afgespeeld, In diezelfde zaak werden kin-
maar één werkelijk "schandaal" door de deren buiten het bijzijn van hun ouders

I marechaussee tot klaarheid werd gebracht. "gehoord" over vermeende wangedragingen
En bovendien, dat deze ééne affaire _ de van een priester.
kwestie van de "Organon" _ ni etaan In de zaak tegen een ander priester is
het licht kwam door de activiteit van het het de vraag of vóór het onderzoek wel
betrokken corps, doch door het bloot-toe- werd nagegaan, of de ten laste gelegde ter-
vallige feit, dat bij dé marechaussee de ten strafbaar waren of niet.
eerste aangifte van een strafbaar feit bin- Hoe het met deze beide onderzoekingen
nenkwam. zal afloopen - wij loopen er niet op vooruit
Al het andere .echter houdt geen stand. al hebben wij persoonlijk den indruk, dat
Oss is bijvoorbeeld opgeschrikt doordat het in denzelfden geest zal zijn als vele

de marechaussee twee jongemannen in voorgaande zaken. Doch wij wijzen op de
'hechtenis nam, twee leiders van de ge- methoden van onderzoek, die daarbij wer-
meentelijke zorg voor de jeugdige werkloo- den gevolgd en op het feit, dat heelOss
zen. Zij zouden groenten hebben gestolen nauwkeurig wist, dat .de marechaussees

I van het terrein, waarop zij met hun jon- met die en die zaak bezig waren, dat zij die
I gens werkten. Dit terrein bestond echter en die personen hadden gehoord, dat zij
I uit tuintjes, waarvan den jongens uitdruk- dáár en dáárvoor naar Den Haag waren
,kelijk het vruchtgebruik was toegestaan. geweest en al zulke dingen meer.
Vier dagen hebl:ieh ge jongèltii in de ka- Handelden deze manrien ovëreenkomstlg
zerne vastgezeten; zij werden naar Den him instructies wanneer zij zulke zaken
Bosch geleid, waar de Officier van Justitie op een zoodanige wijze onderzoeken, dat een I
niets anders kón doen, dan ze vrijlaten. heele plaats er schande van spreekt? - I

Iets strafbaars hadden ze niet gedaan. - Terwijl dus nog niets, heelemaal n iet s ;
Maar Oss had een "schandaal". Denzelfden vaststond!
avond, waarop de jongens van Den Bosch Of is hun opleiding zóó slecht, dat zij nog
huiswaarts keerden, bevatte het plaatselijke niet behoorlijk een strafbaar feit kunnen
blad e'en "uit goede bron stammende" me- herkennen?
dedeeling, dat zij hadden "bekend". Ieder in Oss stelde zich deze vragen.
Driemaal werd daarna van de zijde der Terwijl groote bladen den naam van den

marechaussee proces-verbaalopgemaakt burgemeester door het slijk haalden op een
tegen ambtenaren van gemeentelijke in- wijze, die het dezen magistraat - zoolang
stellingen. Een crtsts-ambtenaar had aan hij zichzelf respecteerde - onmogelijk
onbevoegden vleeschbonnen in handen 0",>_ maakte zich te verweren, werd de brigade
geven. Daar die vleeschbonnen echter g;~n van de marechaussee ow- haar heldenda-
waarde hadden, kon hier van een conflict den, die door de bona-fide Ossche bevol-
met de strafwet geen sprake zijn. - Twee king als terreur werden gevoeld, .opgehe-
politie-agenten hadden gestolen bij de meld als de groep der wakers voor de ge-
sluiting van een landbouwtentoonstelling., rechtigheid Dat kón zoo niet voortduren.
Bij die heele sluiting bleek geen politie- Binnenskamers wist men, dat de kwestie
agent aanwezig te zijn geweest. - De direc- van het optreden der marechaussee gelei-/
[teur van de gasfabrie'k had een der ge·· delijk uitgroeide tot het ~ naar men hoopte 1

uiteindelijk laatste - schandaal van Oss.
I Gelukkig is dit voorkomen. De justitie-
autoriteiten hebben de brigade in haar ge-
heelovergeplaatst. De sensatie-pers
moge haar hedenochtend roerende woorden
ten .afscheid wijden - zij heeft, naar wij
in deze beslissing bevestigd zien, in haar
politioneele taak gefaald. Werd haar wei-
licht door de pers teveel wieróok toege-
zwaaid? Ook de roem' is een weelde, die
sterke baenen vraagt,
Wij pleitten voor één actieve en strenge

politie, die "affaires" uitroeit, maar geen
onbeheerschte agitatie, die "affaires"
maakt, waar zij niet zijn,



Marechaussee uit Oss
overgeplaatst

Geruchtmakende arreetaties
zonder grond geschied?

Men schrijft ons uit Oss:
Bij de Marechaussee te Oss is Zaterdag het

bericht binnengekomen, dat de geheele brigade
uit Oss zal worden overgeplaatst. De reden moet
gezocht worden in de verschillende geruchtma-
kende arrestatles. die later bleken zonder grond
geschied te zijn.

Reeds lang heeft het Brabantsche stadje Oss
de twijfelaclrtige eer, een bijzondere reputatie te
genieten. Veel is in Oss gebeurd, dat dit begrij-
pelijk maakt. Het kwaad nam angstwekkende
afmetingen aan, totdat de politie gelegenheid
kreeg in te grijpen en de bekende Ossche zwijg-
zaamheid te verbreken.
Ieder, die van den werkelijken toestand op de

hoogte was, weet dat ook de gemeente-politie
een zeer groet aandeel in de Ossche schoonmaak
heeft gehad.
En weer is het Oss, dat ook nu ieders belang-

I stelling heeft en de meest fantastische geruch-

I
ten, meer of mlnder duidelijk in de pers gesig-
naleerd, doen de ronde.
Maar naast de sensatiepers lijkt ons het op-

treden der Marechaussee in de laatste affaires
tè Oss, wij maken een uitzondering voor het
Organon-geval, een der medeoorzaken van deze
niets en niemand ontziende verdachtmakingen'j
Reeds lang voor het eigenlijke onderzoek begon-
nen of de arrestatie een feit geworden was,
hoorde men soms de wildste geruchten, zoodat
reeds een bepaalde stemming en sfeer geschapen
was, .omtrent de voor het onderzoek of de arres-
tatie in aanmerking komende personen. Het
geheele onderzoek lekte op de een of andere
manter uit en zelfs zijn dag en uur van de ar-
restatle bij het publiek van te voren bekend ge-
weest. Later bleek echter, dat de arrestatie on-
gegrond .gebeurds,
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IMarechaussee te Oss
I aan den dijk gezet.

• •• van' Justitie.IngrIjpen
(Van onzen specialen verslaggever.)

OSS, 4 April. - De door H. M. de Koningin onderscheiden brigade
der Koninklijke Marechaussee te Oss is op het oogenblik van haar
functie ontheven. Zaterdag kwam een der hoofdofficieren der plichts-
getrouwe manschappen het verbijsterende bericht brengen, dat zij in
de gemeente Oss, die aan hen zooveel verplichtingen heeft, hun dien-
sten niet langer mogen uitoefenen. Daaruit volgt, dat ook het onderzoek
der marechaussee in de loopende zaken moet worden gestaakt.
Bewoners van Oss, die zich met klachten over misdrijven tot de mare-

:haussee wenden, moeten door deze verwezen worden naar de .
.emeentepolitie te Os's: Men zag reeds 'Zondag geen marechaussee in de'
Ossche straten, maar ambtenaren van de gemeentepolitie, versterkt door
rijksveldwachters. De activiteit, die den laatsten tijd door de kranige
brigade was ontwikkeld, schijnt door de justitieele autoriteiten in Den
Bosch niet op prijs te zijn gesteld. Tot dusverre is het in de politioneele
historie nog niet voorgekomen, dat de justitie het optreden van een 'ge-
heele brigade marechaussee, die uitnemend werk heeft verricht en daar-
voor nog wel Koninklijk is onderscheiden, desavoueert. Deze wending
van zaken in Oss is den laatsten tijd reeds voorbereid door enkele katho-
lieke bladen, die de marechaussee aanvielen.

Overhaast

Officieele verklaring.
NAMENS de hoogste ter zake be-

voegde autoriteit heeft de regee-
ringspersdienst hedenmorgen het vol-
gende communiqué omtrent het ingrij-
pen in het politioneel beleid te Oss uit-
gegeven.
"De brigade Koninklijke marechaussee te

Oss staat in den laatsten tijd in sterke publieke
be'langstell'ing. De activiteit, welke in een be-
langrijike strafzaak kon worden betoond, nadat
voldoende .concrete verklarrngen tegenover de
Kon. marechaussee waren afgelegd, heeft te-
recht waardeering gevonden. Gelijktijdig zIjn
echter, niet het minst door niet wel te verant-
woorden uitingen in sommige persorganen,
tegenstellingen geschapen tusschen de Konink-

llijke marechaussee eenerzijds en andere orga-
nen van bestuur en politie anderzijds, die fette-
lijk volkomen ongegrond zijn en werker aan-
wakkermg niet kan worden geduld.
Uit verbalen en rapporten is inmiddels ge.

bleken, dat bij de brigade Kon. marechaussee
te o.81S, naast vorenbedoelde lofwaardige activl-
teit bij het opsporingsonderzoek in ander-e ge.
vallen, methoden werden toegepast, waardoor
rechtmatige belangen van burgers op pijnlijke
wijze werden geschonden.
In deze omstandigheden waren onverwijld

maatregelen geboden, die het vereischte even-
wicht .herstellen. Waardeering voor goede
prestatIes noch de ov,erweging, dat wellicht
JUIst ongezond.o publieke belangstellin" mede
aanleidtng kan zijn geweest voor V'eI'ke~rdaan-
gewonde activiteit, heeft mogen weerhouden
van hetgeen ten dezen voor een gezonde hand-
h.~vmg van het gezag noodig is. Daarmede
ZIJn tevens de eer van het korps Kon. mare.
C!~aUSiSee,die onaangetast is, en de persoon-.
Iijke belangen van het personeel het beste ';'e-
diend. e
De brigade als zoodanig zal i.1 andere samen.

stelltng, die tevens een behoorlijke samenwer-
king ter plaatse waarborgt, haar taak blijven
vervullen en. volledig in haar bevoegdheden
worden hersteld, zoodra zeer binnenkort ouder
leiding der verantwoordelijke chefs de ver.
cischte mutaties zullen zijn aangebracht.
Het spreekt vanzelf, dat ook op het terrein

van samenwerking tusschen justitie en politie
de maatregelen worden getroffen, waartoe de
reeds ten dienste staande gegevens en het ver-
dere onderzoek aanleiding geven."
TOT zoover het communiqué. Niet de brigade

Oss zelf, doch haar meest verdienstelijke en
met de ter plaatse heerschende toestanden het
best op de hoogte zijnde leden zijn "op zij" ge-
schoven. Elders in dit blad bespreken wij de
mérites van de zaak zelve, al. zal <.daaroV\ernog
wel het laatste woord niet gezegd zijn. Verwon-
derlijk is de wijze, waarop men deze zaak be-
handeld heeft. Het is alsof het den minister
van Justitie er om te doen is, aan een eenvou-
dige overplaatsing een reliëf te geven, dat ge-
makkelijk had kunnen worden vermeden. Men
heeft vaak, in minlster-ieela bureaux, de nei-
ging om opvallende gebeurtenissen in een zoo
simpel mogelijk kleed te steken, Hier gebeurt
het tegenovergestelde. Was de schorsing _.
want zoo kan men dezen. maatregel noemen _
zoo urgent, dat er geen tijd overbleef tot vol-
doenden overleg tusschen de ministers Goseling
en Van Dijk? Minister Goseling kan de mare-
chaussee verbieden justitieel werkzaam te zijn
- dat heeft hij gedaan. De overplaatsing had
hij niet in de hand, die ressorteert onder den
minister van Defensie. Dit ministerie kon blijk-
baar deze "haast" niet bijhouden en vandaar
deze zonderlinge vorm van overplaatsing.
De vraag rijst, waarom deze overplaatsing

door justitie zóó urgent werd geacht, dat
men daarvoor niet schroomde een geheele bri-
gade op non-acbief te zetten. Het communiqué
gewaagt van de belangen der burgerij. die in
het gedrang dreigden te komen. Het moeten
wel eminente burgers zijn, die tot dit openlijke
conflict tusschen .Iustdtle en Defensie aanlei-
ding konden geven.

Voet van oorlog.
DE verhouding tusschen marechaussee en

gemeentepolitie was slecht. Er was meer
dan een rivaliteit: er heerschte een toestand op
voet van oorlog. 'Wie de marechausseekazerne

! betrad, werd van gemeentewege bespionneerd.
, De gemeentepolitie verdenkt er de mareehaus-

I
see nota bene van . . een man te hebben dood-
geslagen en stelt daarnaar een officieel onder-
zoek in. Het eene corps tegen het andere!

I De marechaussee mag van vandaag af niet
langer dierist doen in Oss! Het blijkt, dat het

aanpakken van een aantal zaken den auto-
riteiten niet welgevallig was. Met name een
tweetalonderzoekingen van de marechaus-
see zijn niet in goede aarde gevallen. In de
eerste plaats het onderzoek tegen een plaat-
selijk "bankier". Deze man is 'op nog al
eclatante wijze aangehouden en werd later
'onvoorwaardelijk op 'vrije voeten gesteld.

Hiervan kan men echter de marechaussee
geen verwijt maken. De aanhouding ge.
schiedde op last van . . den officier van
.Justitie, van dezelfde Justitie dus die thans
de marechausee disqualificeert. De man is
door den rechter-commissaris verhoord en
toen opgesloten. Dat men hem later moest
vrijlaten is een zaak van justitieel beleid,
waarvoor men de marechaussee niet in de
eerste plaats verantwoordelijk kan stellen.

De tweede z'àdk is van geheel andere en veel
ernstiger aard. De marechaussees zouden op
het spoor zijn gekomen van onzedelijke han-
(telingen, -door .een tweetal geestelijken ge-
pleegd. Zijn wij wel ingelicht dan wilde de
brigade Oss reeds tot arrestatie overgaan. Van
justitieele zijde is evenwel gelast, dit niet te
doen, "daar de zaak met de geestelijke over·
heid zou worden geregeld' ..

Dit is hoogst ernstig, evenals het feit dat
men van justitieele zijde er alles op gezet
heeft om de marechaussee te bewegen van ver-
volging af te zien. Men noemt het nu onkiesch,
dat de marechaussee een aantal kinderen zou
hebben verhoord over de houding der geeste-
lijken. Doch dat komt toch in elke zedenzaak
voor. Men kan nimmer tot een veroordeeling
in een zedendelict met minderjarigen komen,
indien men hen niet zelf verklaringen laat af-
leggen Natuurlijk was de marechaussee ver-
bitterd door allerlei tegenwerking. Door het
vechten tegen duistere machten, zal zij wel
eens een onhandigheid gedaan hebben.

Daartegenover staat een staat van dienst,
waarop elke politieman trotsch kan zijn. Gaat
het aan deze mannen, die toch waarlijk hun
sporen op criminelogisch gebied wel verdiend
hebben, het ~werken onmogelijk te maken,
juist nu zij midden in allerlei 'zaken zitten?
Want de toestand in Oss deugt niet. Steeds
heef t men hier de zaken in het verborgene
willen behandelen. De marechaussee's hebben
de misdaad aangepakt, en goed. Doch nu zij
dreigen toe te slaan in andere kringen, dan die
van Toon de Soep, worden zij verwijderd. Dit
is alles uiterst bedenkelijk en maakt een aller
vreemdste indruk. Wie had kunnen gelooven,
dat het departement van Justitie het wapen der
Kon. Marechaussee zou desavoneeren in de-
zelfde plaats waar. voor e'en in' dienst van het
corps gevallen wachtmeester, een monument
staat? En dat, als dank van het vaderland, de
uitmuntende politiemannen, op een aller zon-
derlingste wijze, door middel van interdepen-
tionale capriolen; het werken onmogelijk wordt
gemaakt? •
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IOp non-actief.
MET pijnlijke verbazing zal men in Neder-

. land de" tijding hebben gelezen, dat de
marechaussee zich niet meer me; de zaken in
Oss mag bemoeien, De brigade Oss, door

I
Hare, :Majesteit ,.persoonlijk onder,scheiden, is,
midden .in haar zuiveringsactie, het werk uit
handen .genomen, Deze daad is de consequen-
tie van een, 'betrehrens*aardig besluit: de her-
benoeming, van 'den burgemeester.
Wij schrev~n destijds over deze herbenoe-

ming dat daar'door het Ossche regime wordt
gehan'dhaàfd en dat het van hoogerhand zelfs I
gesanctionheerd is; Welnu, in het Ossche re-
gime' past: geen kranige' brigade van de Kon.
Marechaussee,' die zonder onderscheid des per-
soons den strijd tegen de misdaad voert. Den'

10sschen burgemeester handhavende, zal men de
marechaussee te Oss aan banden moeten leg-
gen. Dit is gebeurd nu men haar meest pro-
minente leden, die Oss door en door kenden,
gaat verwijderen. Er kan geen tweeërlei ge- I
zag zijn in één plaats.
,Wij, betreuren het echter diep, dat Den

Haag, juist in Oss, het zwakke gezag, het ge-
zag, van "laat maar gaan", geprefereerd heeft.
Den Haag kan geen onwetendheid voorwen-
den. Het staat vast, dat het Ossche burger-
lijke gezag )liet deugt: met de stukken is dat
aan te toonen. De schrik slaat ons om het
hart als wij bedenken, dat dit slappe gezag
thans ook en uitsluitend de politie te Oss
moet uitoefenen. Wij willen over de figuur
van burgemeester Ploegmakers niet meer
schrijven dan wij deden. Doch wij willen al-

I leen constateeren, dat hij toch zeker niet de
man is om de Ossche misdadigers, van hoog,
tot laag op te sporen. Deze man wist, toen

[.
de groote zuiveringsactie begon, "niets" van I

de diep treurige toestanden in zijn gemeente.
Naast zich heeft hij een inspecteur gezet, die
alle ervaring mist, want aan sterke figu-
ren heeft men in Oss het land, Welnu: zij
zullen het uitermate moeilijke werk van ge-
zondmaking van Oss moeten voortzetten.

Voor wien het zedelijk welzijn van de bevol-
king dezer Brabantsche stad ter harte gaat, is
het droevig om te' zien, dat ter wille van een
politieke benoeming, slap gezag wordt beves-
tigd en sterk gezag wordt verjaagd, De partij,
die deze herbenoeming, uit verkeerd prestige- ,
begrip, doorzette, draagt een zware verant- i
woordelijkheid.

Nog bedenkelijker dan het op nonactief
stellen der brigade, is het tijdstip, waarop men
dat deed. Het is bekend, dat de marechaussee
bezig was ook in de .Jioogere regionen"
van Oss opruiming te houden. Er heerschen
daar gruwelijke wantoestanden, zooals onlangs
door de arrestatte van een bekend industrieel
is gebleken. Een katholiek blad schreef, dat
men dit niet te erg moest opvatten, want dat
de man "slechts" enkele minderjarigen van
zijn personeel hap, misbruikt. Nog afgezien
er van, dat dit niet waar is, vinden wijzelf
het misbruiken van zelfs één minderjarig per-
soneelslid al zeer laakbaar. Er waren ook nog
andere onderzoekingen gaande en dit is het
juist wat den pas getroffen-maatregel zoo'n bit-
teren ,bijsmaak geeft. Het doet de vraag bij
hot publiek rijzen of er soms in Nederland
tweeërlei strafwet is, één voor Toon de Soep
en zijn kornuiten en één voor anderen. Voor
ons is een misdaad een misdaad, onafhankelijk
van den persoon, die haar pleegt. De integriteit
van onze Justitie is een hoog goed en men I
wekt op 't oogenblik den indruk, dat men het
hiermede niet zoo nauw neemt.
Wij weten niet, wat men verder met de

brigade Oss van plan is. Wij willen dezen mare-
chausseebeambten, en wij zijn daardoor tolk
van zeker niet het slechtste deel van ons volk,
een eeresaluut brengen. Het doet ons genoe-
gen, dat wij daarmee in koninklijk gezel-
schap zijn.



MARECHAUSSEE
TE OSS

een behoorlijke samenwerking ter
plaatse waarborgt, haar taak blijven
vervullen en volledig in haar be-
voegdheden worden hersteld, zoodra
zeer binnenkort onder leiding der
veriuttwoordelijke chefs de ver-
eischte mutaties zullen zijn aan-
gebracht,

Het spreekt vanzelf, dat ook op het ter-
rein van samenwerking tusschen justitie
en politie de maatregelen woroen getrof-
fen, waartoe de reeds ten dienste staande
gegevens en het verdere onderzoek aan-
leiding geven.

Tot zoover de Regeeringspersdienst.

(Verdere bijzonderheden over de ge-
beurtenissen te Oss vindt men op blz. 2.)

Methoden toezenast.
belangen
werden

waardoor
der burgers
geschonden.

EEN OFFICIEELE
,VERKLARING

Namens de hoogste ter zake be-
voegde autoriteit brengt de Regee-
ring>spersdienst het volgende onder
de aandacht:

De brigade Koninklijke Marechaussee
te Oss staat in den laatsten tijd in sterke
publieke belangstelling. De activiteit, welke
in een belangrijke strafzaak kon worden
betoond, nadat voldoende concrete verkla-
ringen tegenover de Kon. Marechaussee
waren afgelegd, heeft terecht waardeering
.gevonden.

Gelijktijdig zijn echter tegenstellingen
geschapen tusschen de Koninklijke Mare- ,
chaussee eenerzijds en andere organen van
bestuur en politie anderzijds, die feitelijk
volkomen ongegrond zijn en welker aan-
wakkering niet kan worden geduld.

Uit verhalen en rapporten is in-
middels gebleken, dat bij de brigade
Kon. Marechaussee te Oss, naast
vorenbedoelde lofwaardige activi-
teit bij het opsporingsonderzoek in
andere gevallen, methoden werden
toegepast, waardoor rechtmatige
belangen van burgers op pijnlijke
wijze werden geschonden.

In deze omstandigheden waren onver-
wijld maatregelen geboden, die het ver-
eischte evenwicht herstellen. Waardeering
voor goede praestaties, noch de overwe-
ging, dat wellicht juist ongezonde publieke
belangstelling mede aanleiding kan zijn
geweest voor verkeerd aangewende activi-
teit, hebben mogen weerhouden van het-
geen ten deze voor een gezonde handhaving
van het gezag noodig is. Daarmede zijn
tevens de eer van het korps Kon. Mare-
chaussee, die onaangetast is, en de per-
soonlijke belangen van het personeel het
beste gediend.

De brigade als zoodanig zal in
andere samenstelling, die tevens
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BINNENLAND omdat ons niet is :g~bleken ~Ó!it~ge~ _in h;e
onderzoek betrokken zijn geweest.

DE M~ARECHAUSSEE TE OSS
BUITEN DIENST GESTELD

Gemeentepolitie
marechaussee.

conir

De gemeentelijke autorrteiten _beklagen zic
er over, dat van de ziide der marechaussee d
verhoudingen vertroebeld -zijn. -Wij hebben t

reeds eerder op gewezen, dat van. de ander
zijde grieven tegen de gemeentepolitie bestaal
Of hier §prake is .v_~ een soort ."korpschauv:
nisme", wij weten het nret, maar het is ee
niet te weerspreken feit, dat de ZUivering t
038 "in -1935 - is lng'ezet.Hoor de -marecnaus.se(
die de belangrijkste misdrijven tot klaarhei
heeft gebracht, terwijl op goede gronden cr:
tiek werd geoefend op -de gemeentepolitil
meer in het bijzonder- op de onbegrijpelijke
passiviteit van den: toenmaligen ·chef van dat
korps. Die verhouding is 'in <len Ió!>p der jaren
niet verbeterd; integendeel; vooral na het ver-
trek van den brtgadecommandant der Kon.
Marechaussee, 9pperwaÇ}htrrièester, Mintjes,
zeer verslechterd.
Zoo doet zich thans het geval voor, dat de

gemeentepolitie van Oss een onderzoek is be-
gonnen in verband met een opzienbarend sterf-
geval. Op 1 Februari jI. werd te Berghem,
midden op den weg, een man gevonden, die in
bewusteloozen toestand verkeerde. Het bleek,
dat de man zwaar beschonken was. De mare-
chaussee, . die . den bewustelooze naar de
kazerne wilde overbrengen, legde hem terzijde
van den weg en begaf zich per rijwiel naar de
kazerne om een motor met zijspan te. halen.
Deze was niet aanwezig, doch toen de betrok-
ken wachtmeester met zijn marechaussee
terug keerde, bleek de man te zijn verdwenen.
Den volgenden dag werd hij een eind verder
in een weide gevonden, nog steeds bewuste-
loos. Op verzoek van de marechaussee werd hij
door familieleden, per kar, naar huis gebracht,
waar hij kort daarna is overleden aan de ge-
volgen van een hersenschudding, die hij, ver-
moedelijk door een val van zijn rijwiel, zou
hebben opgeloopen. Bij de sectie, die - zoo-
als in dergelijke gevallen te doen gebruikelijk
is - op het lijk verricht werd, zijn geen
sporen van uiterlijke geweldpleging aange-
troffen.
Het feit, dat door de spraakmakende ge-

meente de veronderstelling is geuit. dat de
man wel door de marechaussee zou zijn "dood-
geknuppeld", is voor de gemeentepolitie aan-
leiding geweest een onderzoek te openen tegen
den petrokken wachtmeester, welk onderzoek
nog steeds gaande is. Dit feit moge illustree-
ren, hoe de verhoudingen tusschen de beide
korpsen is.

Op last van den procureur-generaal te Den Bosch
is de geheele brigade der marechaussee feitelijk
op nonadief gesteld. Een pijnlijke zaak, waarom-

trent de meeningen zeer uiteenlocpen.

Reorganlsatie gemeente-
politie overwogen

YeIe grieven tegen het Mare-
chaussee-corps.

na alles wat de laatste jaren en meer in het
bijzonder de laatste weken te Oss is voorge-
vallen - het van goed en verstandig beleid
zou getuigen, indien volledige openbaarheid
van zaken wordt gedaan, opdat eindelijk aan
de loopende praatjes een einde wordt gemaakt
en zekerheid wordt verkregen, dat zonder aan-
ziens des persoons recht is en wordt gedaan.
Want er is wel geen zaak, waaromtrent de
meeningen meer uiteen loopen, dan deze en wij
hebben bij een bezoek aan Oss moeten erva-
ren, dat het een vrijwel hopel ooze zaak is
iemand te vinden, die tot oordeelen bevoegd
is en deze zeer delicate aangelegenheid objec-
tief kan beoordeelen. Vrijwel ieder in Oss
heeft zich pactlj gesteld, hetzij voor de mare-
chaussee, dan wel voor de gemeentepolitie en
het ligt voor de hand, dat men alle bewerin-
gen met een groote dosis zout moet aanvaar-
den.

(Van onzen correspondent.)

N ij meg e TI, 3 April.

Wie de gebeurtenissen te Oss in de
laatste jaren gevolgd heeft, za.lwel tot
de overtuiging gekomen zijn, dat daar
vandaag of. morgen een bom meest
"barsten,

Uit onze publicaties weet men dat de ver-
houding tuschen de Koninklijke Marechaussée
en de gemeente-politie alles te wenschen over-
IJ.et ,e!!-zoodoende van de zoo dringend nood-
zakelijke samenwerking tusschen· "de beide
korpsen practisch niets terecht kwam. Her-
haaldelïjk hebben wij er op aangedrongen, dat
van hoogerhand zou worden ingegrepen en
dat zoo spoedig mogelijk een einde zou wor-
den gemaakt aan een toestand, die in de
hoogste mate ongewenscht en, vooral voor
Oss, zeer gevaarlijk moest worden geacht.

Er is thans van hoogerhand inge-
grepen, maar op een wijze, die een zeer
pijnlijken indruk heeft gemaakt, voor-
alomdat deze zaak nog niet op de
mérites is te beoordeelen. Op last van
den procureur-generaal bij het ge-
rechtshof te 's-Hertogenbosch, fun-
geerend directeur van politie, mr. E.
L. M. H. baron Speyart van Woerden,
is met ingang van 1 April j.I, de ge-
heele brigade Koninklijke Marechaus-
see te Oss, ter sterkte van tien man,
buiten dienst gesteld. Er wordt thans
door de mannen niet meer gesurveil-
leerd - ·deze dienst is door de Rijks-
veldwacht overgenomen ~ zij mogen
geen strafzaken meer in behandeling
nemen, zoodat menschen, die van over-
tredingen of misdrijven aangifte
komen. doen, naar de gemeentepolitie
te Oss of van de omliggende gemeen-
ten worden verwezen, kortom, zij zijn
volkomen op non-activiteit gesteld.

Ontdaan van alle onwaarschijnlijkheden, die
wij gaarne laten voor wat zij zijn, hebben wij
door verschillende achtenswaardige persoon-
lijkheden in Oss als een der voornaamste grie-
ven tegen het beleid van de marchaussee hoo-
ren aanvoereh, dat zij geen onderscheid weten
te maken tusschen strafzaken en aangelegen-
heden, die in werkelijkheid wel afkeurens-
waardig zijn, maar niet onder de artike-
len van het Wetboek van Strafrecht vallen.
Zoo is het - volgens onze zegslieden - her-
haaldelijk voorgekomen, dat personen in ver-
hoor werden genomen en getuigen opgeroepen
over zaken, die zeker niet tot de bevoegdheid
van den onsporingsambtenaar behooren .. De-
zelfde personen richten tot de marechaussee
het verwijt, dat zij bij het hocren van getuigen
niet met de dringend noodzakelijke omztchtig-
heid te werk zijn gegaan. Als voorbeeld werd
ons genoemd een onderzoek, dat door de mare-
chaussée werd ingesteld naar de gedragingen
van twee geestelijken. Dit zou zijn geschied op Uit deze opsomming van feiten blijkt in-
aanwijzing van een man, die reeds herhaalde- tusschen, dat met het OP nonactiviteit stellen
lijk met den strafrechter in aanraking is g-e- van de brigade der Koninklijke Marechaussee
weest en wiens handel en wandelook overigens deze zaak niet uit kan zijn. Is de marechaussee
zeer te laken is. Een persoonlijke veete tegen werkelijk zoozeer buiten haar bevoegdheden
een der priesters zou hier een groote rol heb- gegaan, dat deze opzienrbarende .maatregel
ben gespeeld en daarom - aldus oordeelde noodzakelijk was, dan dient het recht tot in
men - was voor de marechaussee dubbelle uiterste eonsequentie te worden toegepast,
omzichtigheid geboden. Behalve dat de -be- .maar dan dient ook deze hoogst pijnlijke· ge-
trokken geestelijken werden gehoord, heeft de . schiederns voor bet forum van de publieke
marechaussee ook een groet aantal jel.lJgdj,~e ~pinie te' wamen afgedaan. Want er bl.Qven
personen in de kazerne ontboden en daarbij te veel v:ragen onbeantwoord; vragen',' aie
vra'gen gesteld, die men als zeer ontactisch, nauw ver-band houden ·met de rechtszekerheid
zelfs onkiesch kenschetste. Ons is gebleken, die onder geen beding aan· twijfel onderl1.evig
dat omtrent deze aangelegenheid inderdaad bi] 'mag zijn. Bn er is twijfel over uitgesproken,
de justitie klachten zijn ingediend, zoodat dit van welke zijde men: deze zaak ook bekijkt.
een onderdeel van het onderzoek heeft uitge- Bovendien' is het ons bekend, dat men -
.maakt, vooral in de. kringen der Koninklijke Mare-

Voorts werd door deze categorie de arresta- chaussee - niet anders wenscht, dan een
tie van den bankier-makelaar niet voldoende openbare behandeling. Deze zaak heeft te zeer
gemotiveerd genoemd, een bewering, die grond de openibare mee;1ing bezig gehouden en zal
vindt in het feit van de onvoorwaardelijke in- - na het sensatloriéele besluit van den pro-
vrijheidsteUing. Daartegenover moet worden cureur-'~eneraal - te .veel ~tof d~n opwaaien.
opgemerkt, dat deze arrestatie en ~ naar .ons l dan qat met .afh¥Elelmg- binnenskamers eAlIJir
met naeiruk verzekerd werd - alle door de l belanz k"n nrn~rlo~ ~"''''''on.r

"marechaussee verrichte arrestatles. Slechts
geschied zijn na machttging van den off icier
van justitie te 's Hertogenbosch. Bovendien if
de bankier-makelaar, na naar 's He:utogen·
bosch te zijn overgebracht, door den rechter
commlssaris verhoord, alvorens in het hui
van bewaring te worden opgesloten. Dit j

evenzeer het geval geweest in de zaak van è
leiders van het ontwikkelingswerk voor jeu]
dige werkloozen.

Nog tal van andere grieven werden ons 0
gesomd, die wij liever laten voor wat zij zlj

Een zeer pijnlijke zaak:

Deze zaak is daarom zoo buitengewoon
pijnlijk, omdat men in dit besluit moeilijk
.'anders kan zien, dan dat het korps -te Oss en
daarmede feitelijk het geheele wapen, gedes-.
,Ilvoueerd is. Temeer pijnlijk is deie onver-.
kwikkebjke geschiedenis, omdat van deze tien
menschen er twee door H.M. de Koningin per-
soonlijk zijn onderscheiden enaan het geheele
wapen ten voorbeeld gesteld, wegens de bui-
tengewone verdiensten bij de "zuivering"
van Oss in 1935. Met den toenmaligen bri-
gadecommandant, opperwachtmeester R.
Mintjes, die de gouden medaille, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau kreeg, werd
op 28 Juni 1935, na een van groote waar-
deering getuigende toespraak, door de Lands-
vrouwe persoonlijk aan den wachtmeester C.
de Gier de gouden medaille en aan den tegen-
Woordigen wachtmeester J. van den Berg de
bronzen trnedaüle van deze Orde uitgereikt.
Een belangrijk aandeel hadden voorts in de
onthulling van tal van misdrijven de tegen-
Woordige commandant van de brigade, opper-
Wachtmeester L. Curfs en de wachtmeester
:F. Roffel, die eveneens nog deel van de bri-
gade uitmaakt.

Zijn wij wel Ingelicht, dan is het de bedoe-
ling, dat binnen den kortst mogelijken tijd
een aantal leden van de Ossche brigade naar
elders wordt overgeplaatst en het korps dus
feitelijk geheel wordt vernieuwd. Bovendden
wordt de mogelijkheid overwogen van een
algeheele reorganisatie van de gemeentepoHtie
te Oss, aan het' hoofd waarvan dan een com-
missaris van politie zou worden geplaatst, met
onder zich een of twee inspecteurs van poli-
tie en instelling van een afdeeling recherche,
Het terrein van de werkzaamheid van
de. marechaussee zou dan in de toekomst be-
perkt blijven tot de buitengemeenten, terwijl
de veiligheid in Oss .zelf door de gemeente-
politie verzekerd zou worden, Evenwel zijn
aan doorvoering van deze plannen aanZien-j
Hjke financieele eonsequenties verbonden, die
daarom zoo bezwaarlijk zijn, omdat Oss tot
de. noOçnijden<lebehoort.
~an het besluit van den procureur-generaal

is ~ zoo werd ons van bevoegde zijde ver-
zekel."d - een uitgebreid onderzoek vooraf-
gegaan, dat vanwege het departement van
Justitie te Den Haag was gelast en waarbij
waren betrokken de justitie te 's-Hertogen-
bosch en de divisiecommandant van de Ko-
ninklijke Marechaussee te Maastricht, majoor
H. G. van Everdingen, onder wien de brigade
Oss ressorteert. Dit onderzoek is aangevan-
gen onmiddellijk na de invrijheidsteHing van
den bankier-makelaar, die op Za1t:e:rdag 19
Maart j.l. door de marechaussée, op last van
den officier van Justitie te 's-Hertogenbosch,
was gearresteerd en op Zaterdag 26 Maart
onvoorwaardelijk in vrijheid werd gesteld. Het
onderzoek heeft zioh niet alleen uitgestrekt
over deze arrestatle en wat daaraan is voor-
afgegaan, maar ook over talrijke andere
strafzaken, die door de marechaussée in be-
handeling zijn genomen en al dan niet door
arrestattea gevolgd zijn. Men herinnert zich
o.a. het geval van twee leiders van het ont-
wikkelingswerk voor jeugdige werkloozen, die
:In het najaar van 1937 onder verdenking van
rnalversattes werden gearresteerd, naar het
huis van bewaring te 's-Hertogenbosch wer-
den overgebracht, doch eenige dagen daarria
weder op vrije voeten werden gesteld Boven-
dien zijn verschillende klachten ingediend
tegen de marechaussee in verband met hun
opspormgewerk en het hooren van getuigen
en verdachten.

Zijn de marechaussee hun
boekje te buiten gegaan?

De vraag, die men zich, na het kennisne-
men van de hierboven opgesomde feiten, on-
middellijk stelt, is, of de Koninklijke Mare-
chaussee te Oss hun boekje zoozeer te buiten
zijn gegaan, dat deze harde en diep-schokken-
de maatregel getroffen moest worden. Offi-
cieel is hieromtrent tot nu toe. nog niets mede-
i'edeeld, maar het wil on-e:fvoonsomen, dat -



DE MARECHAUSEEI TE OSS.
De heer Wijnkoop heeft de volgende vra-

gen gesteld aan den minister van Justitie:
Is het juist, dat de. koninklijke marechaus-

see te Oss door de Justitieele autoriteiten van
haar functie is ontheven en dat deze mare-
chaussee haar dienst te Oss niet langer mag
uitoefenen?
Is het waar, dat het onderzoek der mare-

chaussee in zake zekere te Oss loopende [usti-
tieele zaken zoodoende is gestaakt en dat
eventueele klachten over misdrijven aldaar
niet meer tot de marechaussee maar enkel
tot de plaatselijke gemeente-politie kunnen
. worden gericht?

I
Indien een en ander geheel of gedeeltelijk

juist is, wil de minister dan mededeelen
waarop dit optreden tegen de marechaussee
te Oss berust, waarom zij van haar functie is
ontheven en zij haar plaatselijken dienst niet
meer mag uitoefenen, waarom aan haar acti-

Iviteit ter plaatse een eind is gemaakt en spe-
ciaal waarom de justitie haar in het alge-
meen en juist nu dessavoueert ?

MARECHAUSSEE TE DEN BOSCH
JUBILEERT.

De eerste divisie van de Kon. marechaussee
te 's-Hertogenbosch herdenkt iheden haar
120-jarig bestaan. Dit feit wordt alleen in I
besloten kring herdacht; er wordt dan ook \
geen receptie gehouden.
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Diemarechaussee te Oss i
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Het Kamerlid Wijnkoop vraagt
inlichtingen aan den minister

Het comm. Tweede E:amerlid Wijnkoop
heeft de volgende vragen gericht aan den mi-
nister van Justitie:
Is het juist, dat de Koninklijke Marechaus-

see te Oss door de justitieele autoriteiten van
haar functie is ontheven en dat deze mare-
chaussee haar dienst te Oss niet langer mag
uitoefenen?
Is het ook waar, dat het onderzoek der

marechaussee in zake zekere te Oss loopende
justitieele zaken zoodoende is gestaakt en dat I
eventueele klachten over misdrijven aldaar niet
meer tot de marechaussee, maar enkel tot de
plaatselijke gemeente-politie kunnen worden
gericht?
Indien een en ander geheel of gedeeltelijk

juist is, wil de minister dan mededeelen, waar-
op dit optreden tegen de marechaussee te 08&
berust, waarom zij van haar functie is ont-
heven en zij haar plaatselijken dienst niet meer
mag uitoefenen, waarom aan haar activiteit
ter plaatse een eind is gemaakt en speetaai
waarom de justitie haar in het algemeen en
juist nu desavoueert?
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Oss toont zich Katholiek,

Schitterend geslaagde dag der

Actie VOOr God.

Oss, het veelgesmade. heeft Zondag op
overduidelijke wijze bewezen, dat het, allen
aantijgingen ten spijt, Katholiek is en Ka-
tholiek wil blijven. Zeker, de Ossenaren zijn
menschen als ieder ander en ook bij hen
schuilt kaf onder het koren, maar de over-
groote meerderheid is en wil zijn goed gods-
dienstig. En daarvan heeft zij getuigenis af-
gelegd door een overweldigende deelneming
aan den Katholieken Actiedag voor God, die
daar Zondag belegd was.

Nadat door een drieduizendtal schoolkin-
deren een novene was gehouden tot het wel-
slagen ervan, werd de dag ingezet met een
plechtige H. Communie door schier de ge-
heele bevolking terwijl in de vier parochie-
kerken tijdens de Hoogmis, werd gespro-
ken over deze actie.
Des avonds te half acht werd in het R.K.

Bondsgebouw op de markt een groote ver-
gadering gehouden. Reeds om zeven uur was
de zaal tot den nok toe gevuld met bezoe-
kers, zoodat zeer velen geen plaats meer
konden krijgen. Voor dezen had men luid-
sprekers aangebracht zoodat zij buiten kon-
den hooren wat er binnen gesproken werd.
In de zaal merkten wij o.m. op dr. Mol-

ler uit Tilburg, den zeereerw. heer Rooyaards
als afgevaardigde van den Diocesanen bond,
prof. dr. Titus Brandsma uit Nijmegen, afge-
vaardigde van de landelijke federatie, zeer
vele geestelijken uit Oss en omgeving en het
voltallig gemeentebestuur.
Na het openingswoord door den voorzitter,

den heer Verhulst, werd het woord gegeven
aan den heer P. de Waart uit Amsterdam,
die in felle woorden den afkeer van God,
welke zich in verschillende landen demon-
streert, schetste.
Na de pauze nam de tweede spreker van

den avond, de zeereerw. heer Heezemans,
pastoor te Waalwijk, het woord, die voor-
namelijk den afval van het geloof door ma-
terieele toestanden behandelde en in het bij-
zonder wees op de verhoudingen die op fa-
brieken, kantoren, werkplaatsen enz. heer-
schen over de geheele wereld en waarschuw-
de, dat iedereen moest optreden voor zijn
, rechten en geloof.

Het podium, was bedekt met bloemen,
waartussehen het H. Hartbeeld was opge-
steld. De pauzes werden gevuld door zang

I van een der parechtale koren.



De belangen, die moeten worden ontzien.

Op denzelfden dag, dat de eerste divisie der
Kon. Marechaussee te 's-Hertogenbosch haar
120-jarig bestaan herdacht, is aan een brigade
van de tweede divisie een zeer grievende be-
handeling ten deel gevallen, waarvan de recht-
matigheid van officieele zijde nog wel eens
heleer mag worden aangecoond. Aan de geheele
brigade Oss toch, ressorteerende onder het
I distrtct Nijmegen, zijn de recherche-bevoegd-I heden ontnomen, alsmede de taak van orde-

l
handha ving in de gemeente Oss, en er zullen
veranderingen in haar samenstelling worden
aangebracht, in afwachting van verder te nemen
maatreaeten. Omtrent het eerste - de ont-
neming van .bevoegdheden, waarvan wij van
andere zijde kennis kregen - wordt in het
communiqué van gisteravond van "de hoogste
ter zake bevoegde autoriteit" niets positiefs
.medegedeeld. Men kan er alleen uit 0 p mak e n,
dat het opsportngsondersoek aan de Mare-
chausses te Oss is ontnomen en dat er muta-
ties te wachten zijn, terwül er verder wordt
gezinspeeld op een later volledig herstel in
haar bevoesdheden.
Omtrent deze opmerkelijke beslissing. vooral

gezien in het lichrt van de groote schoonmaak
door Üe.2'J€ brigade in Oss gehouden, waarvoor
zij door H. M. de Koningin is gehuldigd. doen
allerlei geruchten de ronde. Volgens de Maas-
bode zou de brigade bericht hebben ontve.;ngen.
dat zij in haar geheel zal worden overgeplaatst.
De reden zou volgens dat blad gezocht moeten
. woroen in de verschillende geruchtmakende
arrestatdes. die later bleken zonder grond te
zijn verricht.
Van ingehchte zijde vernemen wij, dat dit

met juist is. Bericht van overplaatsing is bij de
brigade niet binnengekomen, terwijl gerucht-
makende arrests-ties ronder grond niet zijn ge-
schied. Met een geruchtmakende arrestatle
zonder grond doelt men blijkbaar op de arresta,
tie van den bankier v, d. H., die na voor den
officier van j!l.l5·t~tiete 's-Hertogenoosch te zijn
voorgeleid, niet in het huis van bewaring werd
opgesloten. Dit geschiedde echter n i e t, omdat
de marechail.l5Sle€den bankier zonder grond had
gearresteerd, doch omdat de offider de ge- I
pleegde feiten niet van zóo ernstigen aard
achtte, da.t de V1€Tdachtedaarvoor een lang-
durtge VlOOrloopige .hechtenis zou moeten onder-
gaan, Van een buiten vervolging stelling is
e ch ter in geen en ke 1 opzie hts p r a ke.
Gr'óve fouten, welke een zoo grievende desa-

voueering van een brigade van het popuiaire
wapen zouden rechtvaardigen, zijn, zoo ver-
zekert men 0IIlB. door de brigade n iet gemaakt.
De ontneming aan de marechaussee van het
vooronderzoek in een1ge be.langrijke strafzaken
zou dan ook meer een gevolg gijn van geheel
andere bel an gen, wetke rechtstreeks samen-
bangen met de strafzaak tegen den gearresteer-
den directeur der N. V. Organon te Oss, M. van
Z. In het orficieele communiqué, in het avond-
blad. van gisteren opgenomen. werd er even-
eens van gewaagd" dat rechtmattge bel a nil: e 11
van burgers op pijlnlijkewijze waren geschonden.

Bij het vooronderwek in deze zaak kwamen,
zoo deelde men ons mede, enkele feiten Mrt het
licht, welke den brigadecommandant der Kon.
Marechaussee te Oss aanleiding gaven om, in
verband met de door den verdachte van Z. ge-
pleegde mësdrijven, een onderzoek in te stellen
naae de gedragingen van eenige wereldlijke en
~eestelijke vooraanstaande personen, die met
van Z. nauwe relaties onderhielden. Tot
arrestatdes heeft diJt onderzoek niet geleid, doeb
woelzljn eenige der hierbij betrokken personen
mèt medeweten va n den officier
van Jus tit Ie, die de zaak tegen verdachte
van Z. in handen heeft, door de marechaussee
gehoord als getuigen met de mogelijkheid, dJa,t
zij verdachten zouden worden. Door dit onder-
21Gekhad de zaak tegen V'MJ. Z. het voorkomen,
te zullen uitgroeien tot een schandaal van veel
I grooter omvang. ook al zouden aan de hierin I---~·-

verwikkelde g>eestelijke en wereldlljke personen,
naar wier gedrngingen een onderzoek werd in-
gesteld, in verband met den leeftijd van 16 jaar
of ouder 'der hierin gemoeide meisjes niet bepaald
s tra f bar e feiten kunnen worden ten laste
gelegd, hetgeen naar men ons verzekerde, nog
geenszins beteelrent. dat de hierbij betrokkenen
look m or eel vrlj uit gaan,
. Niettemin is juist dit onderzoek de oorzaak
geworden van de aan de brigade Oss ten deel
gevallen grievende bejegening. waarbij als
eigenlijk motief zou zijn gebruikt het niet vol-
doende met ta c t optreden, waardoor het
prestige dier hierÏiIl. verwikkelde wereldlijke en
geestelijkie vooI1aans~andie personen noodeloos
rou zijn geschaad.
Het is wel zeer wenschelijk, dat. over. deze

zaak het Hcht opgaat, opdat die feiten niet be-
rusten op mededeelln~, hoe vertrouwenwek-
kend deze dan ook mogen lijken, en evenmin
op vage officieele communiqué's, maar op de
results-ten van een onderzoek, dat niets heeft te
verzwijgen, al behoeven daarvoor nog geen
namen genoemd te worden en al zullen ook
eventueele misslagen van die Ms-rechaussee niet
ontzien mogen worden. Ongetwijfeld echter
i5 over het thans te Oss gebeurde het laatste J
woord nog niet gesproken.

Men zie verder op palg. 2 van dit 'blad eenige
mededeelingen en bescblouwingen van r.k. b!.aden
over deze 'Zlaa.k.
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De r.k. pers over de gebeurtenissen
te Oss.

"Een ieder zal het goed recht va~ politie (en
justitie) erkennen om zonder aanzien des per-
soons een onderzoek naar feiten in te stellen,
die strafbaar zijn voor de w~t; maar ieder zal
ook mogen vorderen, dat bij zulk onderzoek,
zeker in het eerste stadium, de noodige dlscretie
in acht wordt genomen. 1
"Het gaat niet aan, dat zonder deugdelijke

aanwijzingen, enkel op een los vermoeden,
tegenover iemand wordt op!!,etreden, alsof hij
al van misdaad was overtuigd; het gaat nog
mlnder aan, dat als het eerste onderzoek ten
aanzien van het vermoeden, dat het uitgangs-
punt vormde, geen bewijs oplevert, dat onder-
zoek in allerlei richtingen uit te strekken, als.
ware het er om te doen, tot iederen prijs wat
str.afbaars te ontdekken.
"Tegen zulk een exces :van ijver behoort de

burgerij gevrijwaard te blijven en dat te meer,
omdat het optreden van de politie al~ijd een
verdenking op de betrokkene werpt, dIe naa
de ervaring uitwijst door niet-vervolging of
bloote invrijheidstelling na arrestatie niet wordt
weggenomen."
Het blad juicht ten slotte het disciplinaire

optreden der regeermg tegen de Marechaussee
toe, waardoor z.i. te Oss een ontspanning zal I
intreden.

De handelingen van de Marechaussee.

Aan de r.-k. bladen is over deze zaak nog het
lIVolgendeontleend.

D e .T ij q .schrijft o.m.:
"Ingewijden wisten, dat, wanneer men alles,

wat den laatsten tijd in Oss voorvalt, aan een
critisch onderzoek onderwerpt, men tot de
verrassende ontdekking komt, dat er sinds het
uitroeien van de beruchte bende eigenlijk maar
één werkelijk "schandaal" door de marechaussee
·tot klaarheid werd gebracht. En bovendien, dat
deze ééne affaire - de kwestie van de "Orga-
non" - ni etaan het licht kwam door de acti-
viteit van het betrokken corps, doch door het
bloot-toevallige feit, dat bij de marechaussee de
eerste aangüte van een strafbaar feit binnen-
kwam.
"Al het andere echter houdt geen stand.
"Oss is bijvoorbeeld opgeschrikt doordat de

marechaussee twee jongemannen in hechtenis
nam, twee leiders van de gemeentelijke zorg
voor de jeugdige werkloozen. Zij zouden groen-
ten hebben gestolen van het terrein waarop
zij met hun jongens werkten. Dit terrein be-
stond echter uit tuintjes waarvan den jongens
ui.tdrukkelijk het vruchtgebruik was toegestaan.
VIer dagen hebben de jongelui in de kazerne
vastgezeten; zij werden naar den Bosch geleid,
waar de officier van justitie niets anders kón
doen, dan ze vrijlaten Iets strafbaars hadden
ze niet gedaan. - Máar Oss had een ,schan-'
daal". Denzelfden avond, waarop de jongens van
Den Bosch huiswaarts .keerden bevatte het
plaatselijke blad een "uit goedebron stammende"
mededeeling, dat zij hadden .,bekend".
"Driemaal werd daarna van de zijde der

marechaussee proces-verbaalopgemaakt tegen
ambtenaren van gemeentelijke instellingen. Een
crisis-ambtenaar had aan onbevoegden vleescri-
ibonnen in handen gegeven. Daar die vleescri-
bonnen echter geen waarde hadden. kon hier
van een conflict met de strafwet geen sprake
zijn, - Twee politie-agenten hadden gestolen
biJ de sluiting van een landbouwtentoonstelling.
Bij die. heele sluiting bleek geen politie-agent
aanwezig te zijn: geweest. - De directeur van I
de gasfabriek had een der gemeentenaren een
Iocden pijp in handen gespeeld. Die pijp bleek
een waarde te hebben van nog geen gulden
en. . .. was betaald
. "Viermaal kwam dus de naam van gemeente-
m~tellm~en te Oss in opspraak zonder dat eenig
reëel felt aanwezig was.
"Viermaal werd geverbaliseerd, werden ver-

hooren afgenomen, werd met den goeden naam
gesold door menschen, die strafbare en niet-
strafbare feiten klaarblijkelijk nauwelijks kon-
den onderscheiden!
"Met de affaire van den bankier, die op

Zaterdag 19 Maart in een open zijspan naar
de kazerne van de marechaussee werd geleid
terwijl de inventaris van zijn bureau met een
veewagen werd leeggehaald - alles op klaar-
lichten dag - kwamen de Ossche "schandalen"
in een nieuw stadium. Niet meer gemeente-
instellingen, doch vooraanstaande particulieren
kwamen aan de beurt. De man werd enkele
dagen naderhand.... ontslagen van rechts-
vervolging." (Dit SChijnt - men zie elders in
dit nr. - niet het geval te zijn; de man is
alleen niet in voorloopige hechtenis gesteld.
Red. N. R. C.).
"Het werd nadien nog erger.
"Het verleden van twee priesters in Oss werd

"onderzocht". Tegen den een werd een kroon-
getuige in het veld gevoerd, die tot de meest
gevreesde figuren van de plaats behoort. In
het 'bijzijn van dezen man werd een nog niet
Volwassenknaap door zesmarechaussees gehoord
over een feit, dat zioh tien jaar geleden zou
h~bben afgespeeld. In diezelfde zaak werden
kinderen buiten het bijzijn van hun ouders
"gehoord" over vermeende wangedragingen van
een prtester.
"In de zaak tegen een ander priester is het

de vraag of vóór het onderzoek wel werd na-
gegaan, of de ten laste gelegde feiten strafbaar
waren of niet.
"Hoe het met deze beide onderzoekingen zal

afloopen - wij roopen er niet op vooruit al
hebben wij persoonlijk den indruk dat het in
denzelfden geest zal Zijn als vele' voorgaande
zaken. Doch wij wijzen op de methoden van
onderzoek, die daarbij werden gevolgd en op
het feit, dat heelOss nauwkeurig wist, dat de
marechaussees met die en die zaak bezig waren,
dat zij die en die personen hadden gehoord, dat
zij dáár en dáárvoor naar den Haag waren
geweest en al zulke dingen meer.
"Handelden deze mannen overeenkomstig hun

instructies wanneer zij zulke zaken op een
zoodanige wijze onderzoeken, dat een heele
plaats er schande van spreekt? - Terwijl dus
nog niets, heelemaal n iet s vaststond!
"Of is hun opleiding ZÓÓ slecht, dat zij nog

niet behoorlijk een strafbaar feit kunnen her-
kennen?" (Volgens de ons verstrekte inlich-
tingen handelde de Marechaussee hier - men
zie elders in dit nr. - met medeweten van den
officier van justitie. Red. N. R. C.).

Aan het Noordbrabantache dagblad Het
;a:urs g ezin is. het volgende ontïeendr
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De indruk te Oss.

Nader meldt men ons van anadere zijde:
liet opzienbarende feit, dat de brigade van de

Kon. marechaussee te Oss op non-activiteit is
gesteld, heeft ter plaatse begrijpelijkerwijs be-
roering gewekt. Hoewel een deel van de burgerij
den maatregel van harte toejuichen, is er ook I
een deel pijnlijk door getroffen. De Ossche
Marechaussee is langzamerhand een groote I

plaats gaan innemen in de harten van velen,
die het moeizame werk van de politiemannen I
waardeeren. Vooral het feit, dat de bekende I
wachtmeester de Gier, die te Oss een succesrijke I
loopbaan van ongeveer vijftien jaren achter den
rug heeft, de gemeente zal verlaten, heeft ver-
slagenheid teweeggebracht. Niemand beter dan
deze politieman, die zoo'n groot aandeel in de I
Ossche groote schoonmaak heeft gehad, kende
de Ossche toestanden. Velen, die hun straf heb-
ben uitgezeten, wenden zich tot den wacht-
meester. die hen blj hun terugkeer in de maat-
schappij terzijde bleef staan. Ook in de preven-
tieve werking tegen de misdaad heeft hlj een
groot aandeel gehad.
Meer da.n een is van meentng, dll,t de groote

rtvantc.t tusschen marechaussee en gemeente-
oorlog is uitgegroeid, een der aanleidingen moet
zijn geweest tot een besluit, dat voor Oss nood-
1ott~segevolgen met zich kan brengen. Alleen
politiemannen, d!ie jaren te Oss werkzaam zijn
geweest en de bevolking door en door kennen,
k;unnen hier vruchtdragend werk doen.

Ten tweede meent men, dat de arrestatle
van den bankter-makelaae v. d. H., wellke vol-
gens sommigen ongegrond zou zijn geweest, het
proces moot hebben verhaast. Inderdaad is het
mogelijk, dat de bankier, die een schadevergoe-
ding van f 50,000 bij de justitie zou hebben in-
gediend, ten onrechte is gearresteerd, maar men
vraagt zich af, waarom d rnareehausse hiervoor
verantwoordelljk wordt, gestelö, omdat tach het
'bevel tot inhechtenisneming van den officier
van jusitie uit uitgegaan.
Volgens ingewijden moet voor de hoogere

autoriteiten de maat zijn overgeloopen, toen de
marechaussee een onderzoek in stelde naar het
gedrag van twee bekende Ossche geestelijken
op zedelijk gebied. Dit onderzoek, waarbij ver-
schillende minderjarigen als getuigen zijn ge-
hoord, zette in r.k. kringen veel kwaad bloed
tegen de marechaussee, die in haar strijd tegen
de misdaad onpartijdig en zonder aanzien des
persoons meende te werk te moeten gaan.

De gemeentepolitie heeft zich inmiddels niet
onbetuigd g*aten en is een onderzoek gaan in-
stellen naar geruchten, welke de wereld zijn in-
gezonden, toen in Februari te Berghem een
man ernstig gewond op den weg werd aangetrof-
ten.. De gemeentepolitie verdenkt er de mare-
chaussee van dezen man te hebben aangereden
of geslagen. Dit feit illustreert de verstandhou-
ding tusseh enbeide corpsen.

Het gevoel van veiligheid, dat de Ossche
burgerij door het krachtige gezag van de mare-
chaussee 'den laatst entijd heeft gekregen, heeft
thans een gevoellgen knauw gekregen. Men
vreest, dat het aantal manschappen van de
nieuwe brigade zal worden verminderd en min-
der dan ooit kan thans in het zieke Oss de

=ge ~:~:~_dem~echau~::~~en_

".

De Kon. Marechaussee te Oss.
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Bedenkelijke
ordemaatregelen
In de marechaussee-kazerne te Oss

ligt de brigade werkloos, Dezelfde briga-
'de, 'die Oss heeft ge7luiverd van de ongu-
rè elementen. Dezelfde brigade, die voor
haar voortreffelijk en doortastend werk.
door H. ]\II. Koningin werd onderschei-
den.
:De brigade, die de' Ossche bevolking

een gevoel van rust heeft hergeven mi
maanden van angstige spannmg, toen
i~dere nacht een nieuwe misdaad kon
brongen .
.' Men kwam met klachten naar- de marechaussee-
kazerne, men kw am evenzeer om 'raad 'in huts=-
lijke aangelegenheden: De marechaussee, -dte hare
wist aap. te pakken als het noodtg ""as: hail het
vertrouwen van de bevolking gewonnen omdat
men wist dat deze gezag-Iragers rechtvaardig
waren.

Er heerschte een zeer gespannen toestand
tusschen marechaussee en gemeente-politie en )Vie
in Oss sympat.hie toonde voor de marechaussee
moest er vroeg of laat voor boeten. Want er zijn
er in Oss, die vertellen kunnen, hoe zij bij de
werkverschaffing, "waarvan de burgerneester in-
specteur is, nadeelondervonden van hun onge-
wenschte sympathiebetuigingen. Er zijn er, die
bedreigingen te riooren kregen, dat zij en hun
familieleden de nadeelige gevolgen terdege zouden
merken van hun vriendschap met de leden van
het z.g. corps. En toch: Men trok met zijn k lach-
ten en zijn moeilijkheden naar de marechau.ssee.
kazerne. Totdat op 1 April de boodschap Iuidde.
dat men zich voortaan bij de gemeente-politie
moest melden.

Waarom?'

Omdat ... : maar dat verneemt men slechts in
~e straten van Oss .. waar onder de bevolking een

gevoel van onzekerheid Is weergekeerd,,
Waarom, zoo vr-aagt men zich. algcmeeu af,

moeten deze kranige ker-els op eenmaal hun werk

stàkNl'?
IUl'U gist, .m en vermoedt in dezr- gissingen en

vermoedens worden wel op zeer posrtteven toon
. g(;ui~.dod. ze krijgen geen positieven grondslag,

Het oommuniqué dat de Regeeringspersdien,:;t
van de hoogste ter zake bevoegde autoriteit heeft
uitgegeven, motiveert. Het zegt o.a., dat "de Kon.
Marechaussee naast lofwaardige activiteit bij het
opsporingsonderzoek in andere gevallen methoden
toepaste waardoor rechtmatige belangen van
burgers op pijnlijke wijze wet-den geschonden."

We hebben om opheldering gevraagd bij den
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te
's Hertogenbosch. mr. E. L. M. H. baron Speyart
van Woerden, maar die liet weten, dat het een
Corps-aangelegenheid betrof, waarover hij goon
inlichtingen kon verschaffen. 'We hebben den
03Schen burgemeester, den heer J. Ploegmakers,
gevraagd, maar hij wist niet waarom deze maat-
II'egelen genomen waren. Hem waren slechts als
hoofd van de politie instructies gegeven betreffen-
de di.ngen, die hem te doen stonden. We hebben
ons gewend tot de marechaussee-kazerne, maar
daar kon men ons geen inlichtingen verschaffen.

De inlichtingen moeten dus van. buiten komen,
van mensenen buiten de gemeentelijke instanties,
VMl menschen .buiten het \'Vapen van de mare-
chaussee,

<,... enwa , "rom.,

De brigade voor de kazerne

Voor zoover deze inlichtingen nog controleer- Oss spoken ziet, het typeert de s.temming in d·ezè
baar bleken. zu llen we ze "vermelden en dan Wordt gemeente die een straffe hand noodig heeft om
het duidelljk, hoe onbegrijpelijk het is, dat men te worden geregeerd. In de dagen dat de Oasche
in de Ossche brigade <loord", genomen maat- onderwereld vr-ij spel had, heeft de burgemeester
regelen het gehecle wapen treft. getoond, dat hij h€t strenge gezag niet wist te

bren.gen in zijn gemeente. Deze ?yrgemee~ter .IS
De Ossche brigade zuiverde de Ossche Onder- opn-ieu w benoemd en nauwelijks IS hl.). ztj n

wereld, maar deze plichtsgetrouwe mannen Wilden nieuwe ambtsperiode begonnen of de actieve,
Oss zuiveren, ze Wilden hun werk doen in Volle wakkere mannen, die zijn gemeente tot een nor-
rechtvaardigheid, zonder aanzien des persoons, male cremeente wilden maken, worden tot werk-
maar ook zonder onverantwoordelijke VOort_ loos t~eziende burgers gemaakt.
varenclheid. Deze mannen wenschten de miStlaad
uit te roeien in OS3, ook toen hun bleek,A,_..,."",~_.N. ....ow.=g;t.~Ia,al' kQ.fl_' __ -..Jo<eF.

in andere krinzen terecht kwamen dan die van keerd aangewende activiteit" en van "hetgee-n
brandstichters, '"moordenaars en inbrel<ers. Zij noodtg Is voor een gezonde handihaving .van het
brachten de zaak tegen den Ossehen makelaar aan. gezag."
De justitie uit Den Bosch gaf het bevel tot de
aanhouding, de officier van justitie verlengde
den ter-mijn van aanhouding, later sloot de l'~chter-
commtssarts den makelaar op in het BUIS van
Bewaring.

De marechaussee zocht onverstoorbaar verder
in het broeinest van misdaad, dat in oss aan-
wezig bleek en zoo vit"I ver4('nking op twee gel'S-
tehjken, die zich aan sta-atbar-e feiten zoudt"n
hebben schuldlg gemaakt. En er is ons vall be-
voegde zijde verzekerd, dat <lit de gr-oote druPPt"ls
waren, (]ie de em mer dedr-n over-loopen- In be-
paalde kringen 'in Oss wenschte m('1L nid, dat op
deze wijze het gezag werd gehandhaafd,

Tot een justtttoneer onderzoek is de zaak tegen'
deze geestelijken niet gekomen, omdat het [Jal ~""
in Den Bosch het beter oordeelde, deze l<westl,;
ter kennis van het Episcopaat te brengen, opdat
ze disciplmalr zouden kunnen worden geregeld.

En er was meer: het heeft groote verwondering
gewekt, dat een industrieel uit Oss, die eenige
weken geleden, toen hem het vuur wat te na
aan de schenen werd gelegd voor geZOndheid
naar het buitenland vertr-ok, vrijwel onmi.ddellijk,
nadat de maatregelen ten aanzien van de- mare-
chaussee 'Waren getroffen, hersteld terugkeerde!

Men weet in Oss niet waaraan men toe is en
wie met de mensenen in Oss praat, kan niet ge-
Iocven in ons vrije Nederland te zijn. Men is er
schichtig en beangst. Het kan gebeuren, dat men
tUdens een onderhoud in de huiskamer plotseling
opstaat om te kijken of er misschien ook aan
een van de ramen wordt geluisterd ....

Men waarschuwt dat men niet vrijuit kon praten
door de telefoon, En het moge nu zijn, dat men in

\Ve hebben ons Jicht eens opgestoken bij een van

de hoogste autorttetten in een van de omliggende

gomeenten en die v~rklaal'de onomwonden dat hij

deze brigade altijd als een rusttgè, taettsch op-

tredende had le,,'ren waardeeren. ]\o("nschen, die

hun plicht hebben g~daau, hard hebben gew('rkt.

om hun zware taak te votvoecen.

En deze menschon werden nu op. zoo grievende
wijze bejegend. Op een wijze tevens waartegen
zeen protest mogeliJk is. Hier is immers geen
~ttaf'ffiaatregel toegepast, het geldt slechts een
ordernaatregel, een kwestie van organisatie. Er
is geen enkele vorm van beroep mogelijk .. Dat is
wat het rechtsgevoel kwetst,. zeker niet alleen
van den eenvoudigen burger; ju bst eerder van'
hen, die de consequenties van dezen stap in zijn
vollen omvang kunnen overzien.

Er zijn dan ook meen ingen, die te kennen:
geven, dat deze zaak stelliog nog riiet is afgeloopen.

Er zijn ,prominente figuren, die niet wilten ge-
looven, dat iets als wat nu met de brigade de!'
Kon. Marechaussee te Oss is gebeurd, in Neller-
land mogelijk zou zijn. Er dient nog te wor-
den afg'ewacht, wat de Minister van Defensic,
onder wien het wapen van de Kon. Marechaussee
ressorteert in deze aangelegenheld zal doen. Zal
minister Van Dijk ,de Ossche brigade Inde rdaa-I:
overplaatsen, nu de Minister van Justit.i~ haar
heeft verboden justitieel werkzaam te zijn ? En
als minister Van Dijk dat inderdaad doet, zal
dan waarlijk daarmee het laatste woord in deze
hoogst . bedenkelijke aangelegenheid zijn ge-
sproken?
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Rond de Brigade der Kon. I
Marechaussee teOss. )

,JDe Maasbode" van Zondagmorgen 3 April,
bad het volgende bericht:

"Naar wevernemen van ·zeer bevoegde zijde,
!is gisteren bij de marechaussee te Oss be- '
richt binnengekomen; dat de geheele brigade uit
Oss zal worden overgeplaatst.' De reden moet
gezocht worden in de verschillende geruchtma-
·!kende arrestaties, die later bleken zonder grond
gedaan te zijn."

Naar wij vernemen, heeft de Kon. Marechaus-
see zich sedert 1 April j.l. uit alle aanhangige
zaken op hoog bevel teruggetrokken. Alles wat'
;in verband met bovengenoemde zaken op de
kazerne binnenkomt, wordt naar de gemeente-
politie verwezen.

Verder is het ons opgevaflen, dat de surveil-
Iance-dienst in Oss mede door de Rijkspolitie
uit de omliggende gemeenten wordt waargeno-
men.
..Uit een en ander mag dus _worden afgeleid,

• dat de geheele brigade op non-activiteit is ge-
steld. ' I
In zake overplaatsing van de geheele brigade 1

of een gedeelte daarvan, was het ons niet mo-
gelijk, nadere inlichtingen te verkrijgen.
Daar wij reden hebben om aan te nemen, dat

deze penibele kwestie hiermede nog niet geheel
van de baan is, oordeelen wij het vooreerst
:beter nadere beslissingen af te wachten.

ONVERANTWOORDELIJKE
UITINGEN IN SOMMIGE

J>ERSORGANEN.

Wat geschieden zal.

's-GRAVENHAGE, 4 April.
Namens de hoogste ter zake, bevoegde autori-

teit brengt de regeerlngspersdienst hetvolgende
onçIer de aandacht':
. De brigade Koninklijke Marêchaussee te Oss
staat in den laatsten tijd in sterke publieke be-
langstelling. De activiteit, welke in een belang-
rijke strafzaak kon worden betoond, nadat vol-
doénde concrete verklaringen tegenover de 'Kon.

• !Maréchaussee waren afgelegd, heeft terecht
waardeering gevonden. Gelijktijdig zijn echter;
zriet 'het minst door niet' wel te, verantwoorden
uitingen in sommige persorganen, tegenstellin-
gen geschapen tusschen de Koninklijke Maré-
chaussee eenerzijds en andere organen van be-
stuur en politie anderzijds, die feitelijk volko-
men ongegrond zijn en welker aanwakkering
niet kan worden geduld.

Uit verbalen en rapporten is inmiddels ge-
lbleken, dat, bij .de brigade Kon. Maréchaussee

, te Oss, naast vorenbedoelde lofwaardige activi-
teit bij het opsporingsonderzoek in andere ge-
'Vallen, methoden, werden toegepast, waardoor
rechtmatige belangen van burgers op pijnlijke
[Wijzewerden geschonden.

In deze omstandigheden waren onverwijld
maatregelen geboden die het vereischte even-
wicht herstellen. Waardeering voor goede
!prestaties, noch de overweging, dat wellicht
juist ongezonde publieke belangstelling mede
aanleiding kan zijn geweest voor verkeerd
aangewende activiteit, hebben mogen weerhou-
den van hetgeen ten deze voor een gezonde
handhaving van het gezag noodig is. Daarmede
~ijn tevens de eer van het korps Kon. Marè-
chaussee, die onaangetast is, en de persoonlijke
belangen van het personeel .het heste gediend.
De brigade als zoodanig zal in andere samen-
stelling, die tevens een behoorlijke samenwer-
!king ter plaatse waarborgt, haar taak blijven
vervullen en volledig in haar bevoegdheden
worden hersteld, zoodra zeer binnenkort onder
Ielding der .verantwoordelijke chefs de, ver-
eischte mutaties zullen zijn aangebracht. '

Het spreekt vanzelf, dat ook op het terrein
van samenwerking tusschen justitie en politie
de maatregelen worden getroffen, waartoe de
reeds ten dienste staande gegevens en het ver-
dere onderzoek aanleiding geven.

VRAGEN VAN HET KAMERLID WIJNKOOP
-OVÈR DE KON. MARECHAUSSE TE OSS•

De heer Wijnkoop (comm.) heeft de volgende
vragen gericht aan den minister van justitie:
.Is het juist, dat' de Koninklijke marechaussee

te Oss door de justitieele autoriteiten van haar
functie 'is ontheven en dat deze marechaussee
haar dienst te Oss niet Ianger mag uitoefenen ?

Is het ook waar, dat het onderzoek der mare-
chaussee in zake zekere te Oss loopende [usti-
tieele zaken zoodoende is gestaakt, en dat even-
tueele. .klachten over, misdrijven aldaar niet
meer tot de marechaussee, maar enkel tot de
plaatselijke gemeente-politie kunnen worden ge-
richt?

Indien een en ander geheel of gedeeltelijk
juist is, wil de minister dan rnededeelen,
waarop dit optreden tegen de marechaussee te
Oss berust; waarom zij 'van haar functie is
ontheven en zij haar plaatselijke dienst niet
meer mag uitoefenen; waarom aan haar acti-
viteit ter plaatse een eind is gemaakt; en spe-
ciaal waarom de justitie haar in het algemeen en
juist nu desavoueert? '. '



De Mareçhaussee te Oss
Rond de officieele verklaring

Op het bericht over de overplaatsing van de
marechaussee- brigade te Oss is al spoedig een
officieele verklaring van den regeeringspersdienst
gevolgd. Deze verklaring komt hierop neer dat
eenerzijds de activiteit van deze brigade U; be-
paalde zaken wordt gewaardeerd, anderzijds
echter wordt. medegedeeld, dat maat-
regelen waren geboden daar in an-
dere zaken bij het opsporîngsonderzoek
methoden werden toegepast, waardoor recht-
matige belangen van burgers op pijnlijke wijze
werden geschonden. I

Deze maatregelen waren ook geboden wegens
bestaande tegenstellingen tusschen de mare-
chaussee en de gemeentepolitie en andere be-
stuursorganen.
De brigade zal in andere samenstelling binnen-

kort haar taak wederom opvatten.
Dit opzienbarend ingrijpen wordt dus, behalve

wegens de ongezonde tegenstelling marechaussee-
politie, vooral gemotiveerd wegens verkeerde
methoden in bepaalde gevallen bij het opsporings-
onderzoek gebruikt.
Met deze gevallen zullen zijn bedoeld de be-

kende zaak der arrestatie van twee leiders van
de gemeentelijke zorg voor de jeugdige werk-
loozen, als verdacht van het stelen van groenten
van het terrein, waarop zij met hun jongens
werkten.' "
Van dit terrein was hen echter uitdrukkelijk

het vruchtgebruik toegestaan. Na vier dagen
werden zij door den Officier van Justitie te
Den Bosch vrijgelaten. Den jongemannen was
vanzelfsprekend niets ten laste te leggen.
Driemaal werd daarna door de marechaussee

proces-verbaalopgemaakt tegen ambtenaren van
gemeentelijke instellingen. Telkens bleek' echter
geen reëel feit aanwezig,
Toen kwam op 19 Maart :de affaire van den

bankier, die in een open zijspan van zijn huis,
naar de kazerne werd gereden, terwijl de geheele I
bureau-inventaris op een vrachtwagen werd ge- !
laden. I
Enkele dagen later werd de man door den Off. I

'van Justitie te Den Bosch weer op vrije voeten I

gesteld en ontslagen van rechtsvervolging. I
."De Tijd" maakte gisteren bovendien nog mel-

ding van een zaak, die waarschijnlijk mede een
der voornaamste oorzaken tot het ingrijpen van
hoogerhand zal hebben gevormd.
Het blad schrijft:

"Het verleden van twee priesters in Oss werd
"onderzocht". Tegen den een werd een kroon-
getuige in het veld gevoerd, die tot de meest
gevreesde figuren van de .plaats behoort. In
het bijzijn' van dezen man werd een nog niet
volwassen knaap door zes marechaussees ge-
hoord over een feit, dat zich tien jaar geleden
zou hebben afgespeeld. In diezelfde zaak wer-
den kinderen buiten het bijzijn van hun ouders
"gehoord" over vermeende. wangedragingen
van een priester.
In de zaak tegen een ander priester is het

de vraag of vóór het onderzoek wel werd na-
gegaan, of de ten laste gelegde feiten strafbaar
waren of niet.
Hoe het met deze beide onderzoekingen ~ál

afloopen - wij loopen er niet op vooruit al'
hebben wij persoonlijk den indruk, dat het in
denzelfden geest zal zijn als vele voorgaande
zaken. Doch wij wijzen op de methoden van
onderzoek, die daarbij werden gevolgd' en op
het feit, dat heelOss nauwkeurig wist, dat de
màrèchaüssees met:': die .. en 'die zaak -bezig
waren, dat zij die en die personen hadden ge-
hoord, dat zij dáár en dáárvoor naar Den Haag
waren Sllweest"en al zulke.dlngen meer," .

.. 1-. , .:,". .

Naar aanleiding van dezen ijver'~van:de OSsclie
marechaussee, die in bovengenoemde . gevallen
helaas te ver.gÜlg, schrijf gisteren het Huisgezin:

."Een ieder zal het goed recht van polîtie (en
justitie). erkennen om zonder aanzien des per-
soons een onderzoek naar feiten in te stellen,
die strafbaar zijn voor de wet; maar ieder zal
ook mogen vorderen, dat bij zulk onderzoek,.
zeker in het eerste stadium, de noodige discretie
in acht wordt genomen.
Het gaat niet aan, dat zonder deugdelijke'

aanwijzingen, enkel op een los vermoeden,
tegenover iemand wordt opgetreden, alsof hij
al van misdaad was .overtuigd; het gaat nog
minder aan, dat als het. eerste onderzoek ten
aanzien van het vermoeden, dat het uitgangs-
punt vormde, geen bewijs oplevert, dat onder-
zoek in allerlei richtingen uit te strekken, als
ware het er om te doen, tot lederen prijs wat
strafbaars te ontdekken.
Tegen zulk een exces van ijver behoort de

burgerij gevrijwaard te blijven en dat te meer,
omdat het .optreden van de politie altijd een
verdenking op den betrokkene werpt, die naar
de ervaring uitwijst door niet-vervolging of
bloote invrijheidstelling na arrestatie niet
wordt weggenomen."

Het laatste woord over deze maatregelen t.a.v
de Ossche marechaussee zal nog wel niet zij~
gesproken. Uit de persbeschouwingen echter
blijkt wel, dat het communiqué nog niet voldoende
verhelderend heeft gewerkt.
Aan den eenen kant word~ in dit .:ommuniqué I

de brigade geprezen, aan den anderen kan~'
worden de meest harde maatregelen genomen..
Wil de regeeringspersdienst in omstandighedell

als deze volledig inlichten en geheel bevredigen~
dan zal hij duidelijker taal moeten spreken. '
In dit geval vooral in het belang van de eelt

van de betrokken marechaussee brigade.
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t'?\utaties bij de
vtarechaussee te Oss.

Er werden niel altijd de geschikste
methoden toegepast.

Andere samenstelhng zal behoorlijke
samenwerking waarborgen.
Namens de hoogste ter zake bevoegde

autoriteit brengt de Regeeringspersdien.st
het volgende onder de aandacht:

Wij hebben er de vorige week op gewe-
zen, dat den laatsten tijd in Oss een zeer
onbehaaglijke sfeer was geschapen en spe-
ciaal tusschen de politioneele instanties ter

"De brigade Koninklijke Marechaus- plaatse verhoudingen "Jaren ontstaan,
see te Oss staat in den laatsten tijd in welke naar buiten een funeste uitwerking
s~er~e publieke belangstelling. De acti- gingen vinden. We verzuimden niet de aan-
vtteit, welke in een belangrijke strafzaak dacht erop te vestigen, dat een kwalijke
kon worden. betoond, nadat voldoende I
concrete verklaringen tegenover de Kon. journalistiek ertoe heeft bijgedragen de
Marechaussee waren afgelegd, heeft tegenstellingen te verscherpen en daar-
terecht waardeering gevonden. Gelijk- I naast tevens gelegenheid wist te vinden,
tijdig zijn echter niet het minst door enkele vuurpijlen op het "donkere Zuiden"
niet wel te verantwoorden uitingen in af te schieten.
sommige persorganen, tegenstellingen
geschapen tusschen de Koninklijke Dat de ernstige zaak zelf de volle aan-
Marechaussee eenerzijds en andere or- dacht had en heeft van de hoogste autori-
ganen van bestuur en politie anderzijds, teiten, bewijst dit besliste ingrijpen, waar-
die feitelijk volkomen ongegrond zijn en bij do gronden dutdelrik worden aange-
welker aanwakkering niet kan worden ~ "
geduld. . I geven.
Uit verhalen en rapporten is i~middel.s\ I De ~rigade der Kon. Marechaussee te O~s

gebleken, dat bij de brigade Kon. Mare- heeft 111 een reeks van strafzetken prachtig
chaussee te Oss, naast vorenbedoelde I I werk verricht, dat mag onomwonden wor-
lofwaardige activiteit bij het opsporings- den erkend. Onder inwerking van bepaalde
onderzoek in anrlsre gevallen, metho~en factoren is deze briaade echter tot een
werden tC:g:'l~"..st, w vardoor rechtmattge rkwn ~ Ik h t
b I we. WIjZe overgegaan, we. e - om e ,e angen van bu O' .. Iitk ..rgers op pijn IJ e WIjZe zacht uit te drukken - niet meer geken-werden geschonden
In d tandt .h merkt werd door voorzichtigheid en beleid... eze oms andig eden waren onver- .. 1 ().

~IJld maatregelen geboden, die het ver- Er ZIJn reeds enkele slachtofLrs door ge-
etschto evenwicht herstellen. Waardee- maakt en daarom te meer valt het toe te
ring voor goede praestaties, noch de juichen, dat thans krachtdadig is inge-
over~eging, dat wellicht juist ongezonde grepen.
publIeke belangstelling' mede aanleiding
kan zijn geweest voor verkeerd aange-
wende activiteit, hebben mogen weer-
houden van hetgeen ten deze voor een
gezonde handhaving van het gezag noo-
dig is.
Daarmede zijn tevens de eer van het

korps Kon. Marechaussee, die onaange-
tast is, en de persoonlijke belangen van
het personeel, het beste gediend. De bri-
gade als zoodanig zal in andere samen-
stelling, die tevens een behoorlijke
samenwerking ter plaatse waarborgt,
haar taak blijven vervullen en volledig
in haar bevoegdheden worden hersteld,
zoodra zeer binnenkort onder letding der
verantwoordelijke chefs de vereischte
mutaties zullen zijn aangebracht.

Het spreekt vanzelf, dat ook op het
terrein van samenwerking tusschen jus-
titie en politie de maatregelen worden
getroffen, waartoe de reeds ten dienste
staande gegevens en het verdere onder-
zoek aanleiding geven."

Na het officieuse berieht in de Maas-
bode, komt deze officieele mededeeling van
"de hoogste terzake bevoegde autoriteit"
(den minister van jUSltitie) in breede krin-
gen een gevoel van bevrediging en in de
Ossene plaatselijke gemeenschap daar-
naast ook opluchting brengen.

Het Kamerlid Wijnkoop'vraagt inlich-
tingen aan 'den minister.

Het comm. Tweede Kamerlid Wijnkoop
heeft de volgende vragen gericht aan den
minister van Justitie:

Is het juist, dat doe Koninklijke Mare-
chaussée te Oss door de justieele autori-
teiten van haar functie is ontheven en
dat deze marechaussée haar dienst te Oss
niet langer mag uitoefenen
Is het ook waar, dat het onderzoek der

marechaussee inzake zekere te Oss 100-
pende [ustieele zaken zoodoende is ge-
staakt en dat eventueele klachten over
misdrtjven aldaar niet meer tot de mare-
chaussee, maar enkel tot de plaatselijke
gemeentelijke-politäe kunnen worden ge-
richt?
Indien een en ander g~heel of gedeelte-

lijk juist is, wil de mintster dan mededee-
len, waarop dit optreden tegen de mare-
chaussee te Oss berust, waarom zij van
haar functie is ontheven en zij haar plaat-
selijken dienst niet meer mag uitoefenen,
waarom aan haar activiteit ter plaatse
een eind is gemaakt en speciaal waarom
de justitie haar in het algemeen en juist
nu desavoueert?

(Het antwoord op deze vragen vindt men
reeds grootendeels in bovenstaande offi-
cieele rnededeeüng. - Red.)
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DE KON. MARECHAUSSEE
TE OSS.

Het bericht dat de brigade maré-
ehaussee te Oss overgeplaatst zou wor-
den en feitelijk op non-activiteit werd
gesteld, daarna gevolgd door een of-
ficieele mededeeling over verkeerd
aangewende activiteit, die een andere
samenstelling tengevolge moet hehben,
waardoor een behoorlijke samenwer-
king ter plaatse wordt gewaarborgd,
heeft bijzonder de aandacht getrokken.

Zeer uitvoerige beschouwingen ko-
men in de verschillende bladen voor,
waarin beschuldigingen over en weer
worden gelanceerd.

Volgens sommige bladen zou aan de I

brigade, die zulk voortreffelijk werk
v,:rrich~ heeft bij de opsporing van de
~lsdadlge elementen uit deze ornge-
ving, thans van hoogerhand de pin op
den neus zijn gesteld, nu ook opgetre-
den wordt tegen bedenkelijke toestan-
den onder hoogere kringen. Zoo wordt
gesproken van een onderzoek naar ze-
dendelicten door geestelijken bedre-
ven. dat tot verzet van Roomsche zijde
zou geleid hebben.
Merkwaardig is wel de reactie van

Roomsche bladen, die het plotseling
v?or de gemeente-politie opnemen en
ZIch tegen de maréchaussee keeren.
"Viermaal"! zoo schrijft De Tijd,

"werd verbaliseerd, werden verhooren
afgenomen, werd met den goeden.
naam ges~ld door menschen, die straf-
bare en met-strafbare feiten klaarblij-
kelijk nauwelijks konden onderschei-
den!" .

Die menschen zouden dan de man-
schappen van de door H. M. de Ko- ~
ningin gehuldigde brigade te Oss zijn, ;

die de bevolking van een terreur van
misdadigers verloste.

Intusschen, wij stellen volkomen
vertrouwen in de lelding van de Re-
geering in dezen.
Zoolang geen meerder licht ver-

strekt is, geven wij geen kolommen
nieuws, die op geruchten zijn geba-
seerd.

Een ding hopen wij, dat Justitie
hier niet met "gesloten deuren" werkt.

De rechtszekerheid wordt nooit
slechter gediend, dan met den schijn,
dat er iets te verbergen valt.

Wij moeten in Nederland niet. den
weg van het buitenland op.
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DE KON. MARECHAUSSEE
TE oss.

GEEN VERPLM TSING, DOCH
MUTATIES TE 'WACHTEN.

'S-GRAVENHAGE,' 4 April. Namens de
ihoogste ter zake bevoegde autoriteit brengt
de Regeeringspersdienst het volgende onder
de aandacht:
De brigade Kon. marechaussee te Oss

staat in den laatsten tijd in sterke publieke
belangstelling. De activiteit, welke in een
belangrijke strafzaak kon worden vertoond,
nadat voldoende concrete verklaringen te-
genover de Kon. marechaussee waren afge-
legd, heeft terecht waardeering gevonden.
Gelijktijdig zijn echter, niet het minst door
niet wel te verantwoorden uitingen in som-
mige persorganen, tegenstellingen geschapen
tusschen de Kon. marechaussee eenerzijds
en andere organen van bestuur en politie
anderzijds, die feitelijk volkomen ongegrond
zijn en welker aanwakkering niet kan wor-
den geduld.
Uit verbalen en rapporten is Inmiddels ge-

bleken, dat bij de brigade Kon. marechaus-
see te Oss, naast vorenbedoelde lofwaardige
activiteit bij het opsporingsonderzoek in
andere gevallen, methoden werden toegepast,
waardoor rechtmatige belangen van bur-
gers op pijnlijke wijze, werden geschonden.

In deze omstandigheden wa-
ren onverwijld maatregelen ge-
boden, die het vereischte even-
wicht herstellen. Waardeering
voor goede prestaties, noch de
ove~weging, dat wellicht juist
ongezonde publieke belangstel-
ling mede aanleiding kan zijn
geweest voor verkeerd aange-
wende activiteit, hebben mogen
weerhouden van hetgeen ten
dez~ voor een gezonde handha-
ving aan het gezag noodig is.
Daarmede zijn tevens de eer
van het korps Kon. marechaus-
see, die onaangetast is, en de
persoonlijke belangen van het
personeel het beste gediend. De
brigade als zoodanig zal in an-
dere samenstelling, die tevens
een behoorlijke samenwerking
ter plaatse waarborgt, haar taak
blijven vervullen en volledig in
haar bevoegdheden worden her-
steld, zoodra zeer binnenkort
onder Ieiding der verantwoor-
delijke chefs de vereischte mu-
taties zullen zijn aangebracht.

Het spreekt vanzelf, dat ook op het ter.
rein van samenwerking tusschen justitie en
politie de maatregelen worden getroffen,
waartoe de reeds ten dienste staande ge-
gevens en het verdere onderzoek aanleiding,
geven.
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DAAR IS OSS WEER I

Maréchaussée-brtgade '
van functie ontheven

Oss, 4 April (Aneta Radio). Geble-
ken is dat Maréchaussé-brtgade te Oss
bij opsporingsonderzoekingen in diverse
gevallen methoden toepaste waardoor de
rechtmatige belangen van de burgers
pijnlijk werden geschonden. De brigade
is voorloopig van haar functie ontheven,
doch zal zeer binnenkirt in, haar bevoegd-
heden worden hersteld, wanneer de ver-
eischte mutaties zijn aangebracht.
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~OSS IN LAST
Het optreden der marechaussee.

De van hoogerhand voorshands nog aller-
minst _gemotiveerde behandeling van de
marechausseebi:igade te Oss, heeft pijnlijk op- /
zien gewekt. De marechaussee is een populair
corps in ons land en de brigade die Oss heeft
gezuiverd van een landelijk gangsterdom en

I daarvoor door H. M. werd gedecoreerd, was
dubbel populair. .'

Dat. juist deze brigade het slachtofer moest
worden van wat de een haar eigen fouten, en I
de ander het aantasten van de eer van - het
heele corps noemt, is pijnlijk zoowel voor haar
mede- als tegenstanders.
Want helaas op goed Hollandsche, of lie' er

gezegd" op slecht Hollandsche wijze, neett het
publiek zich dadelijk in twee kampen ver-
deeld.
De schuld van dit alles lijkt ons voorloopig

te liggen bij de "officieele zijde". Onze auto-
riteiten zijn meesters in het opstellen 'an, er-
klaringen, wier vaagheid bedoelt geen voor-
oordeelen te" scheppen, maar gemeenlijk juist I
daardoor een stroom van oncontroleerbare ge-
ruchten ingang brengt.

Daarom is het te hopen, dat men ons 'zoo
spoedig mogelijk klaren wijn schenkt. Is de
gedecoreerde brigade, wellicht door de ver-
leende onderscheidingen wat over het paard
getild, inderdaad haar boekje zoover te bui-
ten gegaan, dat de genomen maatregelen ge- I

rechtvaardigd zijn? Laat men het dan eerlijk
zeggen, dan komt er een onmiddellijk einde
aan iedere polemiek.

Of is de verklaring van den regeeringspers-
dienst zoo vaag gehouden, omdat men niet
beschikte over positiever gegevens, die tegen
.de Ossche brigade konden worden aange-
voerd? In dat geval zouden wij toch wel
gaarne een nadere rechtvaardiging van het
optreden, tegen deze brigade willen ontvangen
"namens de hoogste ter zake bevoegde auto-
riteit", mits hij zich dan duidelijker uitdrukt,
dan in de' duistere bewoordingen van het
officieele communiqué.

Tot welke uiteenloopen-de betoogen deze
reeds aanleiding heeft gegeven, bewijzen de
persstemmen, die wij hieronder laten volgen:

De ,;N; R. Ct." schrijft in haar Ochtendblad
van heden o.a.:

Omtrent deze opmerkelijke beslissing,
vooral gezien in het licht van de groote
schoonmaak door deze brigade in Oss ge-
houden, waarvoor zij door. H.M. de Ko-
ningin is gehuldigd, doen allerlei geruch- I

ten de ronde. Volgens "De Maasbode" zou
de brigade bericht hebben' ontvangen, dat I

zij in haar geheel zal worden overge-
plaatst. De reden zou, volgens dat blad,
gezocht moeten worden in de verschillende
geruchtmakende arrestatles die later
bleken zonder grond te zijn ~erricht.
Van ingelichte zijde vernemen wij, dat

dit niet juist is. Bericht van overplaat-
sing is bij de brigade niet binnengekomen,
terwijl geruchtmakende arrestaties zonder
grond niet zijn geschied. Met een ge-
ruchtmakende arrestatle zonder grond
doelt men blijkbaar op de arrestatie van
den bankier v. d. H., die na voor den
offi~~er van justitie te 's-Hertogenbosch
te ZIJnvoorgeleid, niet in het huis van be-
waring werd opgesloten. Dit geschiedde
echter ni e t, omdat de marechaussee den
bankier zonder grond had gearresteerd,
doch omdat de officier de gepleegde feiten
niet van zóó ernstigen aard achtte, dat de
verdachte daarvoor een langdurige voor-
loopige hechtenis zou moeten ondergaan.
Van een buiten vervolging stelling is
è c h te rin gee n enk el 0 p zie h t
·S P r a ka.
, Grove'fouten, welke een zoo grievende
desaV'Oueering van een brigade van het
p~pulaire wapen zouden rechtvaardigen,
ZIJn, zoo verzekert men ons, door de
brigade niet gemaakt. De ontneming aan
de marechàussee van het vooronderzoek
in eenige belangrijke strafzaken zou dan
ook meer een gevoLg zijn van geheel
andere belangen, wefke rechtstreeks
samenhangen met de strafzaak tegen
den gearresteerden directeur der N.V.
Orgz.",n te Oss, M. van Z. In het offi-
'eleele communiqué, in het avondblad van
gisteren opgenomen, werd er eveneens
van gewaagd, dat rechtmatige belangen
van burgers op pijnlijke wijze waren
geschonden.
Bij het vooroniderzoeik in deze zaak

kwamen, zoo deelde men ons mede, enkele
feiten aan het llcht, welke den brtgade-
commandant der Kon. Mareohaussee te
Oss aanleiding gaven om, in verband met
de door den verdachte van Z. gepleegde
misdrijven, een onderzoek in te stellen
naar de gedrageningen van eenige we-
reldlijke en geestelijke vooraanstaande
personen, die met van Z. nauwe relaties
onderhielden. Tot arrestaties heeft dit
onderzoek niet geleid, doch wel zijn eenige
der hierbij betrokken personen mèt mede-
weten van den officier van justitie, die
de zaak tegen verdachte Z. in handen
heeft, door de marechaussee gehoord als
getuigen met de mogeiijkheid, dat zij ver-
dachten zouden worden. Door dit onder-
zoek had de zaak tegen van Z. het voor-
komen, te zullen uitgroeien tot een
schandaal van veel 'grooter omvang, ook
a.l zouden aan de hierin verwikkelds gees-
telijke ~n wereldlijke personen, naar wier
gedragtrigen een onderzoek werd Inge-:

steld, tin verband met den leeftijd van 16
jaar of ouder der hierin gemoeide meisjes
niet bepaald strafbare feiten kunnen
worden ten laste gelegd, hetgeen naar
men om verzekerde, nog geenszins betee-
kent, dat de hierbij betrokkenen ook mo-
reel vrij uit gaan.
Niettemin is juist dit onderzoek de oor-

zaak geworden van de aan de brigade
Oss ten deel gevallen grievende bejege-
ning, waarbij als eigenlijk motief zou zijn
gebruikt het niet voldoende met tact op-
treden, waardoor het prestige der hierin
verwikkelde wereldlijke en geestelijke
vooraanstaande personen noodeloos zou
zijn geschaad.

Uit de r. k, "Tijd" knippen wij:

"Ingewijden wisten, dat, wanneer .men
alles, wat den laatsten tijd in Oss voor-
valt, aan een critisch onderzoek onder-
werpt, men tot de verrassende ontdekking
komt, dat er sinds het uitroeien van de I
beruchte bende eigenlijk maar één werke-
lijk "schandaal" door de marechaussee tot
klaarheid werd gebracht. En bovendien,
dat. deze ééne affaire _ de kwestie van
de "Organon" _ niet aan het licht, kwam
door de activiteit van het betrokken
corps, doch-door het bloot-toevallige feit,
dat bij de marechaussee de eerste aan-
gifte van een strafbaar feit binnenkwam.

"Al het andere echter houdt geen stand.
"Oss is bijvoorbeeld opgeschrikt door-

dat de marechaussee twee jongemannen
in hechtenis nam, twee leiders van de ge-
mentelijke zorg voor de jeugdige werk-
loozen. Zij zouden groenten hebben gesto-
len van het terrein, waarop zij met hun 1
jongens werkten. Dit terrein bestond
echter uit tuint+es, waarvan den jongens
uitdrukkelijk het vruchtgebruik was toe-
gestaan. Vier dagen hebben de jongelui in
de kazerne vastgezeten; zij werden naar
den Bosch geleid, waar de officier van
justitie niets anders kon doen, dan ze
vrijlaten. Iets strafbaars hadden ze niet
gedaan. _ Maar Oss had een "schan-
daal". Denzelfden avond, waarop de jon-
gens van Den Bosch huiswaarts keerden,
bevatte het plaatseliike blad een "uit
goede bron stammende" mededeeling,_dat
zij hadden "bekend".

"Driemaal werd daarna van de zijde
der marechaussee proces-verbaal opge-
maakt tegen ambtenaren van gemeente-
lijke instellingen. Een crisis-ambtenaar
had aan onbevoegden vleeschbonnen in
handen gegeven. Daar die vleeschbonnen
echter geen waarde hadden, kon hier
van een conflict met de strafwet geen
sprake zijn. _ Twee politie-agenten
hadden gestolen bi] de sluiting van een
landbouwtentoonstelling. Bij die heele
sluiting bleek geen politie-agent aanwe-
zig te zijn geweest. _ De directeur van
de gasfabriek had een der gemeentena-
ren een looden pijp in handen gespeeld.
Die pijp bleek een waarde te hebben van
nog geen gulden en.... was betaald.

"Viermaal kwam dus de naam van
gemeente-instellingen te Oss in opspraak
zonder dat eenig reëel feit aanwezig was.

"Viermaal werd geverbaliseerd, werden
verhocren afgenomen, werd met den
goeden naam gesold door msnschen, die
strafbare en niet-strafbare feiten klaar-
blijkelijk nauwelijks konden onderschei-
den!

"Met de affaire van den. bankier, die
op Zaterdag 19 Maart in een open zijspan
naar de kazerne van de marechaussee
werd geleid, terwijl de inventaris van zijn
bureau met een veewagen werd leegge-
haald _' alles op klaarlichten dag _
kwamen de Ossche "schandalen" in een
nieuw stadium. Niet meer gemeente-
instellingen, doch vooraanstaande parti-
culieren kwamen aan de beurt. De man
werd enkele dagen naderhand ..... ontsla-
gen van rechtsvervolging!'

"Het werd nadien nog erger.
"Het verleden van, twee priesters in

Oss werd "onderzocht". Tegen den een
werd een kroongetuige in het veld ge-
voerd, die tot de meest gevreesde figuren
van de plaats behoort. In het bijzijn van
dezen, man werd een nog niet volwassen
knaap door zes marechaussees gehoord
over een. f'eit; dat zich tien jaar geleden 1----
zou hebben afgespeeld. In diezelfde zaak
werden kinderen buiten het bijzijn van
hun ouders "gehoord" over vermeende
wangedragingen van een priester.
"In de zaak tegen een ander priester

is het de vraag of vóór het onderzoek
wel werd nagegaan of de ten laste ge-
legde feiten strafbaar waren of niet.

"Hoe het met deze beide onderzoekin-
gen zal afloopen - wij loopen er niet
op vooruit, al hebben wij persoonlijk den
indruk, dat het in denzelfden geest zal
zijn als vele voorgaande zaken, Doch wij
wijzen op de methoden van onderzoek, die
daarbij werden gevolgd en op het feit,
dat Oss nauwkeurig wist, dat de mare-
chaussees met die en die zaak bezig wa-
ren, dat zij die en die personen hadden
gehoord, dat zij dáár en dáárvoor naar
Den Haag waren geweest en al zulke
dingen meer.

"Handelden deze mannen overeenkom-
stig hun instructies wanneer zij zulke
zaken op een zoodanige wijze onderzoe-
ken, dat een heele plaats er schande van
spreekt? Terwijl dus nog niets, heelemaal
ni ets vaststond!

"Of is hun opleiding z66 slecht, dat zij
nog niet behoorlijk een strafbaar feit
kunnen herkennen ?"

Men ziet het, beide standpunten, die wel
zeer ver van elkaar verwijderd zijn. Wij mee-
nen echter, ons op het oogenblik nog van een
oordeel te moeten onthouden.

Maar _ als hier nogmaals een partij Osscha
vuile wasch aan het licht moet komen, dan
, mag het publiek eischen, dat deze, in tegen-
stelling met het spreekwoord, in de openbaar-
heid gehandeld wordt. En dat te meer nu de
autoriteiten zelf zijn begonnen aan deze zaak
een openbaarheid te geven, die door haar
vaagheid en onduidelijkheid in het tegendeel
is verkeerd. '
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Geval-Oss
maakt

diepen indruk.
BEKENDE UNIFORMEN UIT

DE DORPSTRATEN
VERDWENEN.

Drie psychiaters
benoemd in de zaak

tegen den fabrikant Van Z.
oss, 5 April. - Een doodsch uit-

ziende marechaussee-kazerne is het
teeken, dat de beambten der Konink-
lijke Marechaussée in Oss buiten
functie zijn. Er is geen beweging
voor het gebouw meer waar te ne-
men. Er rijden geen marechaussees
meer af en aan.
De uniform, die het stadsbeeld van Oss be-

heerscht heeft, waaraan Oss zooveel te danken
heeft, waarvoor in Oss zelfs een monument op-
gericht is, mag door het besluit van den mi.
nister van Justitie zich niet meer in de straten
van Oss vertoonen. En terwijl in Oss zelf nog
allerlei te doen is, zitten de marechaussees in
de kazerne geconsigneerd, mogen zij niet meer, ,
zooals gewoonlijk, hun plicht is Oss doen, een
plicht die meer dan dienstbetoon alleen, een
plicht, die 000 een roeping was.

Deze mannen hebben meer gedaan dan zij
strikt verplicht waren, zij hebben zich met
hart en ziel aan een zaak gegeven, die hen nu
onverwacht uit de handen is genomen. Over.
geplaatst zijn zij nog niet. Defensie heeft het
besluit blijkbaar nog niet kunnen nemen om
hen uit hun functie te ontheffen. En dus heeft
de .justitie hen alleen de justitieele bevoegdheid
in de gemeente Oss ontnomen en leeft het con.
flict tusschen beide instanties in deze mare.
chaussee·kazerne rustig verder.

Het heeft diepen indruk gemaakt, dit ent-
nemen van de justitieele bevoegdheid te OS3
aan het corps der marechaussee. In Oss zelf
ook. Er is natuurlijk een deel der bevolking,
dat verheugd is de lastige kerels eindelijk
Kwijt te zijn .dat vindt dat de justitie werke-
lijk goed gedaan heeft om deze menschen, die I

zich met alles en nog wat bemoeiden, aan den
dijk te zetten en de politie weer zijn ouden
gang te laten gaan.
Maar er is ook een ander deel, rustige bur.

I gel's, r':ie zich opnieuw bedreigd voelen, die
met vreugde zagen hoe de marechaussee bezig
waren het kwaad uit te roeien en nu weer
bevreesd zijn, dat het zal terugkeeren. Want
vergeet niet, dat Oss een aanzienlijk aantal
werkloczen heeft, vooral een groet aantal
werklooze jonge mannen. Het beruchte milieu
bestaat nog, hoeveel besmettingsgevaar gaat
hier niet van uit en hoe noodig is het juist,
dat hier een krachtige hand ingrijpt.

Meeleven.
Zoo is de indruk nog tweëerlei. Op de krant

hebben wij reeds gemerkt, dat de indruk in
Nederland van de daad van minister Goseling
eenvoudig verpletterend is. Den geheelen mor-
gen ontvingen wij brieven en telefoons om I
medeleven met de geconsigneerde brigade uit
te spreken. Er worden zelfs kistjes sigaren
gestuurd voor de geconsigneerde brigade in
Oss. Want er leeft nu eenmaal in ons volk een
sterk rechtvaardigheidsgevoel.

(Ongecorrigeerd) .
(Zie verder Laatste Nieuws).

GEVAL-OSS MAAI(T
DIEPEN INDRUI(.

(Vervolg van pag.l).I Men heeft gezien hoe de brigade de Ossche
onderwereld heeft uitgeroeid, recht tegen den
zin van de plaatselijke overheid in. Hoe de
plaatselijke overheid weer zeide: het is in Oss
niet zoo erg. Het is alles slechts een verzin-
sel van de pers. Men heeft gezien hoe de eene
arrestatie op de andere volgde.
Veel nieuws is er uit Oss zelf niet te mel-

den. De eonsignatie van de marechaussees is
natuurlijk het gesprek van den, dag. Men voelt
het algemeen als een klap in het gezicht van
het geheele wapen, dat thans in het Zuiden
ontzaglijk aan prestige heeft ingeboet. Want
dat moet men niet vergeten, deze zaak zal een
zeer diepen indruk maken, oak op de mare-
chaussee zelf.

Veel nieuws is er dus niet te melden uit
Oss. Het eenige nieuws is, dat er in de .zaak
tegen den Industrdeel M. v. Z., die wegens
het misbruiken van minderjarigen op ziju
fabriek vervolgd wordt, drie psychtaters zijn
benoemd. Men zal zorgvuldig nagaan of hij
wel of niet toerekeningsvatbaar is. I
Dat is alles wat er te melden valt. Zoolang de

marechaussees in de kazerne gecQnsigneerd
zijn, zal er ook niet veel nieuws meer, uit Oss
te melden zijn. Het "beruchte milieu" kan .ge-
rust wezen. Nu het werk van de marechaus-
see stopgezet is, zalook de wèerslag in de pers
daarvan niet meer voorkomen'. Oss zal weer
inslapen.

Dagboek van een
Marechaussee"
HET dagboek van 'n Marechaussee:

Ik kwam in Oss, 10 jaar gelêe.
Een ingewikkeld, zwaar geval,
Filiaal van Augias zijn stal.
Dag in dag uit zwaar werk gedaan,
Nacht in nacht uit op wacht gestaan.
Gespeurd, gezocht, geconfronteerd,
En per dozijn gearresteerd.
Zoo, na een zorgenvollen tijd,
Oss van een boevenpak bevrijd,
Waardeering in heel Nederland,
Mijn kop in èlke groote krant.
Dàn komt: het feit in mijn bestaan:
'k ,Sta aangetreden, slik een traan,
Dé Koningin! Zij inspecteert,
Zij spreekt, ik word gedecoreerd.
Ik zie het als een droomgezicht,
'k Ga trots en blij weer aan mijn plicht.
Want-Oss zit nög vol vuil en kwaad:
We pakken een groot geld-magnaat,
We grijpen d á á r, we grijpen hie r.
We arresteeren een bankier,
We zoeken dóór.. door dun en dik,
Al zien we vaak een steels chen blik;
Het deert ons niet: stééds recht door zee,
Dáárvoor zijn wij: Marechaussee.
En vèrder strijden wij den strijd;
De weg voert naar - de Geest'lijkheid;
D à 11 - laat de hóógste macht ons los
En wij staan machteloos in Oss.

IKheb nóóit "rechten" gestudeerd,
Ik ben ook nóóit gepromoveerd;

Tàch voel 'k van binnen iets, dat zegt,
Dat schrééuwt: is dàt rechtvaardig recht?
Gaan recht en billijkheid en eer
Met ministeries op en neer?
Enfin, i k heb mijn plicht gedaan,
'k Ben overbodig, ik moet gaan;
Eén ding pakt niemand mij meer af:
't Is, wat de Koningin mij gaf

CLINGE DOORENBOS.
(Nadruk verboden).



Erheerst grote verbazing in Oss
In het vroegere milieu! Maar evenzeer

bij de Carmeliter paters!
Heengaan van de brigade
wordt ernstig betreurd

t ;
! , r - , I

(Van onzen specialen ve~slaggever.)

Oss, - Dinsdag.

Het is bijna een openbaring hoeveel en hoe verschillende ingezetenen van
Oss het uitschakelen van de marechaussee betreuren. Gisteren seinde

ik nog, dat natuurlijk menigeen De Gier en zijn mermen het heilige kruis
nageeft. Een nieuwe rondgang door het dorp heeft bij mij de indruk ge-
vestigd, dat hun aantal kleiner is, dan ik aanvankelijk veronderstelde.
Om met de zelfkant van de Osse samenleving te beginnen:
In het kroegje "Het milieu" dat weliswaar iets van zijn onverkwikkeliikè luister
heeft verloren, maar toch nog altijd bestaat, treed ik binnen. Dit is de oude
verrneek- en vergadergelegenheid van Toon de Soep, de familie De Bie,
De Rut en andere notoire figuren uit de misdadigerswereld.
De kastelein staat ach+er zijn buffet en schenkt dromerig een biertje in.
,,'t Is je anders wat, hè?" begin ik, ten einde te beginnen.
"Ja, 't is scheef, 't is erg scheef, dat zeg ik."

Merkwaardige
. "'I,genezlng

trekt aandacht
Croot bevolkingsdeel
is diep geschokt.

"Wat vindt u het scheve?" informèer ik.
- Nou, da's nog al glad, komt de bier-

schenker nu los, "Toen de jongens van het
milieu voor de bijl moesten, hebben ze zich
toen afgevraagd q er geen rechtmatige be-
langen van inwoners werden geschonden.
Kan je denken! Er is menigeen aangegaan,
die al jaren en jaren fatsoenlijk leefde.
Eentje werd er beschuldigd van moord.
Tien jaar geleden zou hij een man hebben
doodgestoken. Rut - meteen naar pen
Bosch. Een half jaar preventief en weer
ontslagen. Nooit is de zaak voorg~weest.
Tocp. een half jaar gezeten. Dat IS nog
wat erger dan wat er met dien bankier ge-

beurd is, zou ik zeggen. Maar niemand, die
er een woord over kikte. De jongens zelf
ook niet. Je weet nou eenmaal, dat er
spaanders vallen als er gehakt wordt. Maar
dan moeten ze ook niet kletsen, als er in de
bovenwereld eens één een veeg uit de pan
krijgt".
- Vinden ze het hier niet plezierig, dat

de marechaussée wordt overgeplaatst?
- Nee! Daar kijkt u nou misschien raar

van op, en toch is het de waarheid. Lekker
waren die wachtmeesters heus niet, maar
iedereen wist, wat-ie aan ze had en vooral
naderhand voelde je, dat het toch mensen
waren. Verscheidene jongens, die lichtere
straffen hebben gekregen en die ontslagen
Zijn,hebben door bemiddeling van de mare-
chaussée een betrekking gehad en nog
krij gen ze in de kazerne brieven van ge-
vangenen, die ze zelf in de nor hebben ge-
holpen.
- Stelt u nou eens voor dat de onder-

wereld zo'n kabaal had gemaakt als er eens
iemand niet zo aardig behandeld werd.
Meneer - ge kunt u niet begrijpen, hoe
het dan gedaverd zou hebben!
Enige klaverjassende medeburgers knik-

ken instemmend.

"Met twee maten"
- er wordt met twee maten gemeten, gromt er

een. Ons soort mensen kreeg met de gummiknuppel
en als die daar naar de kazerne worden gebracht,

schreeuwen ze moord en brand en het staat te be-
zien, waar de zwaarste jongens zitten. Troef!"
- De bankier en zijn advocaat en een officier

van justitie zijn in een auto naar Oss gereden voor
het onderzoek. Dan moeten ze nodig zeggen, dat
hij niet netjes behandeld is!"
Dit zijn zo de klanken en de klachten van het

milieu. Men moet toegeven, dat ze niet geheel
zonder grond zijn.
Ik verlaat het kroegje en sta weinige minuten

later voor de poort van het Carmeliter klooster.
Ook in deze stille sobere omgeving heerst pijn-

lijke verwondering.

Het is bekend, dat Carmeliter paters goede vrien-
den waren van de marechaussee. Zij staan zo'n
beetje buiten het plaatselijke leven, verkeren niet
met notabele burgers, gelijk de parochiegeestelij-
ken wel doen. Niet geheel tot hun voordeel overi-
gens. De vriendschap tussen een der pastoors, naar
wien de marechaussee een ernstig onderzoek heeft
ingesteld en den destijds gearresteerden v. Z. heeft
heel wat tongen in beweging gebracht. De Carme-
liten staan buiten de plaatselijke "conversatie". I
Hun aanzien bij de bevolking is bijzonder groot.
Merkwaardig is, dat de Carmeliten het heengaan
van de Osse brigade betreuren.
"Wij staan er paf van, meneer," zeggen zij.

Het onderzoek tegen de priesters
Daarnaast doemen echter ook andere geluiden

op. Het schijnt dat een der belangrijkste getuigen
in. het onderzoek tegen de priesters geen man van
onbesproken gedrag is. Menigeen keurt het af, dat
de marechaussee op zijn aantijgingen is ingegaan
en het geruchtmakende onderzoek tege.n de pries-
ters is begonnen.

Het is mijn stellige indruk, dat men
in Den Bosch en Den lIaag het onder- •
zoek naar de zedelijke gedragingen der
beide pastoors hoog heeft opgenomen.
Op den leider van dit onderzoek is ern-
stige aandrang uitgeoefend om deze
zaak te laten rusten. Toen hij dit wei-
gerde is de bom gebarsten.
Merkwaardig is het, dat een bekend

Ossenaar zich de arrestatie van v. Z.
dusdanig scheen te hebben aangetrok-'
ken, dat zijn zenuwgestel er totaal
door in de war raakte en hij herstel
voor zijn geschokte gezondheid in het
nabije buitenland zocht.
De voorgenomen verandering in de

justitie-dienst te Oss schijnt echter heil-
zaam op zijn overspannen toestand te
hebben gewerkt. Plotseling is de man
weerun Oss verschenen. Deze wonder-
bare gene.zing heeft nogal de aandacht
getrokken.

Oss is in twee kampen verdeeld. Een kleine
groep neemt .ll.te', voor de gemeente-politie op. Een
grotere eategorie der bevolking is geschokt in zijn
rechtsgevoel en ziet straks de brigade node ver-
dwijnen.



Oss
W el zelden heeft een officiële publicatie zo

weinig bevrediging gewekt als de mede-
deling, die Maandag "namens de hoogste ter
zake bevoegde autoriteit" is gedaan over de ge-
beurtenissen in Oss. De rechtszekerheid is een
groot goed en het verdient waardering, als de
regering optreedt tegen methoden van onder-
zoek "waardoor rechtmatige belangen van bur-
gers op pijnlijke wijze werden geschonden" •. De
publieke opinie echter heeft uit de vele pu~l,ca- ,
ties over Oss niet de indruk behouden, dat In de
eerste plaats aanmerking zou moeten worden ge-
maakt op de methoden van de maréchaussée. En
de rechtszekerheid vergt evenzeer, dat het recht
zijn loop hebbe, éék als personen in het geding
zijn, die krachtens hun plaats in het maatschap-
pelijk leven een onkreukbare roep dienen te be·
zitten. Het communiqué doet niet uitkomen, dat
de minister van Justitie voor déze zijde van de
zaak voldoende aandacht heeft gehad. En wij
zeggen dan ook niet te veel, als wij vaststel-
len, dat de achteruitzetting van de actieve
maréchaussée-brigade in Oss onder ons volk een
gevoel van onbehagen heeft doen ontstaan, dat
bij ieder volgend bericht groter wordt.

De katholieke "Tijd" geeft voorbeelden van
de afkeurenswaardige methoden, waarop de
minister moet doelen. Enkele malen zou de
maréchaussée voor kleine strafbare feiten ten
onrechte proces-verbaal hebben opgemaakt; wij
kunnen de juistheid van dit relaas niet becer-
delen doch de indruk bestaat, dat dáár niet de ,
kern van de moeilijkheden ligt. En de zaak van
den bankier, die weer op rrije voeten kwam?
"De ~ijd" vergist zich, als het blad schrijft, dat
de bankier reeds buiten vervolging zou zijn ge·
steld. Dan volgt het laatste punt van de grieven-
lijst van "De Tijd": de maréchaussée zou zich
thans bezighouden met de gedragingen van twee
priesters in Oss.

En hiermede komen wij bij de pijnlijkste kant
van deze zaak. Minister Goseling had naar ons
oordeelook de schijn moeten vermijden, als zou
hij juist in dit stadium van het onderzoek naar
de ongerechtigheden in Oss de normale gang
van zaken hebben willen stuiten. De maréchaus-
sée is er niet alleen om brandstichters en inbre-
kers op te sporen; het is plicht, dat zij ook, zo
nodig, een fabrikant en een bankier en eventueel
andere notabelen aanpakt. Wij weten zeer wel,
dat het niet aangaat, op grond van de thans
bekende feite.n een oordeel uit te spreken. Maar
wel is zeker, dat het rechtsgevoel van ons volk
niet bevredigd is. Wijd verbreid is de opvat. I

ting, dat daarginds, in de Brabantse gemeente, I
een doofpot is aangedragen. -

Is deze opvatting onjuist - des te beter. .
Doch dan moet het overtuigend blijken. In een I

. democratische staat bestaat de mogelijkheid, -
aangelegenheden van deze aard in het open-
baar te behandelen en dat op breder schaal,
dan van het antwoord op de niet zeer gelukkig
gestelde vragen vtèn den heer Wijnkoop mag
worden ver'Nacht. Hier kan niet worden volstaan
met raadselachtige mededelingen; volledige
openbaarheid 4s nodig.



DE MARECHAUSSEE TE OSS

Zij moet zich alleen van opspormgs·

onderzoek onthouden.

Op de vragen van het Tweede-Kamerlid
Wijnkoop heeft de minister van Justitie
geantwoord, dat aan de brigade Koninklijke
marechaussée te Oss opdracht is gegeven
zich tot nader order van opsporingsonder-
zoek te onthouden. Surveillance- en bewa-
kingsdiensten kunnen ook verder op de
normale wijze worden verricht, terwijl het
geenszins in het voornemen Iigt de brigade
Koninklijke marechaussée te Oss op te heffen'
of in sterkte te verminderen.
Van staking van loopende [ustdtieele

onderzoekingen is geen sprake. Dat even-
tueele klachten terzake .van misdrijven voor
het oogenblik tot de plaatselijke politie
behooren te worden gericht - overigens een
normale figuur - is juist.
Voorts verwijst de minister naar het door

den regeeringspersdienst verstrekte commu- I
niqué, uit welk stuk tevens blijkt, dat het- I
geen door de brigade Koninklijke mare- I
chaussée te Oss is verricht, geenszins in het
algemeen is gedesavoueerd, integendeel. Dat
juist nu moest worden opgetreden, is _
geIijk evenzeer in het communiqué tot uit-
drukking komt - een uitvloeisel van de
omstandigheid, dat voor kort van begane
ernstige fouten in bepaalde opsporingsonder-
zoeken is gebleken.



I
OSSCHE MARECHAUSS£E

BEGING FOUTEN

Daarom is haar opdracht gegeven
zich van opsporingsonderzoek

te onthouden

Loopende onderzo~ke,n
niet gestaakt

Op de betreffende vragen van het
Tweede Kamerlid Wijnkoop heeft de
minister van Justitie geantwoord, dat
aan de brigade Koninklijke Mare-
chaussee te Oss opdracht is gegeven
zich tot nader order van opsporings-
onderzoek te onthouden.

Surveillance- en bewakingsdiensten kunnen
ook verder op de normale wijze worden ver.
richt, terwijl het geenszins in het voornemen
ligt, de brigade Koninklijke. Marechaussee te
Oss op te heffen of in sterkte te verminderen.
Van staking van loopende justitieele onder-

zoeken is geen sprake. Dat eventueele klachten
ter zake van misdrijven voor het oogenblik tot
de plaatselijke politie behooren te worden ge-
richt - overigens een normale figuur - is
juist.
Voorts verwijst de minister naar het door

den Regeeringsper.sdienst verstrekte commu-
niqué, uit welk stuk tevens blijkt, dat hetgeen
de brigade Koninklijke Marechaussee te Oss
heeft verricht, geenszins in het algemeen is
gedesavoueerd, integendeel.

Dat juist nu moest worden opgetre-
den, is - gelijk evenzeer in het com-
muniqué tot uitdrukking komt - een
uitvloeisel van de omstandigheid, dat
voor kort van begane ernstige fouten
in bepaalde opsporingsonderzoeken

is gebleken.



5 Apr i 1. - Nu onze minister van Justitie
de marechaussee uit Oss heeft weggehaald, was
ons eerste werk ons in verbinding te stellen j
met den heer "Balletje Gehakt", dit sieraad der I

Osser burgerij, ten einde zijn meening daarom-
trent te vernemen. I
- Zou jullie in Amsterdam het prettig heb-

ben gevonden als niet meneer Versteeg maar I
de "liefdezusters" er de baas waren? Zeg nou,
es zelf? En wat een slechten naam krijg je er
door als je er zulke toeziende voogden op na
houdt. En is het niet net of je eigen politie
er voor statie bij loopt? En kun je je dan niet
voorstellen dat een burgemeester die wat voor
de eer en den naam Van zijn gemeente voelt,
daar niets van moet hebben'! Ik weet niet hoeZoo is de indruk nog tweeërlei. Op de krant

hebben wij reeds gemerkt, dat de indruk in het jou gaat, maar als ik een marechaussee op
Nederland van de daad van minister Goseling een paard zie, begint het me van binnen altijd
eenvoudig verpletterend is. Den geheelen mor- te kriebelen' en dan grijp ik 'onwillekeurig naar
gen ontvingen wij brieven en telefoons om mijn nek, net of ik er een klap met het plat
medeleven met de geconsigneerde brigade uit van een sabel in voel en kan dat geschikt zijn
te spreken. Er worden zelfs kistjes sigaren om netjes te blijven voor een rustig burger'?
gestuurd voor de geconsigneerde brigade in En kan dat een goede verhouding zijn tusschen
Oss. Want er leeft nu eenmaal in ons volk een
sterk rechtvaardigheidsgevoel. de burgerij en het gezag'? Ik heb in mijn jonge
Men heeft gezien hoe de brigade de Ossche jaren voor onderwijzer geleerd en' het heette

onderwereld heeft uitgeroeid, recht tegen den toen altijd: "Met zachtheid des gemoeds kom
zin van de plaatselijke overheid in. Hoe de je verder dan met strengheid", en was onze
plaatselijke overheid steeds weer zeide: het is politie niet zacht van gemoed? Vó6r dat de
in Oss niet zoo erg. Het is alles slechts een marechaussee hier kwamen, was het in Oss
verzinsel van de pers. Men heeft gezien hoe een gezellige boel en ik heb me wel eens laten
de eene arrestatie op de andere volgde.
Veel nieuws is er uit Oss zelf niet te mel. vertellen dat jullie nachtleven in Amsterdam

den. De eonsignatie van de marechaussees is niet haalde bij het onze. En van tijd tot tijd
natuurlijk het gesprek van den dag. Men voelt hielden we zelf opruiming onder de "minder
het algemeen als een klap in het gezicht van gewenschte elementen". zooals dat heet. Een
het geheele wapen, dat thans in het Zuiden verrajer ging der aan - wij hebben zoo ons
ontzaglijk aan prestige heeft ingeboet. Want eergevoel, net als jij en een ander, en daar
dat moet men niet vergeten, deze zaak zal een nadden wij al dien rompslomp van de justitie en
zeer diepen indruk maken, ook op de mare- de rechtbank en de bajes niet voor noodig. Een
chaussee zelf. donkere avond, een eenzaam weggeItje en weg

Veel nieuws is er dus niet te melden uit was hij en Oss was weer gezuiverd. Wi] ston-
Oss. Het eenige nieuws is, dat er in de zaak den met de politie op den besten voet en ik
tegen den industrieel M. v, Z., die wegens zeg je op mijn woord van waarachtig, dat onze
het misbruiken van minder.jarigen op zijn burgemeester bij ons minstens zoo populair was
fabriek vervolgd wordt, drie psychiaters zijn als meneer Van Lanschot in Den Bosch.
benoemd. Men zal zorgvuldig nagaan of hij
wel of niet toerekeningsvatbaar is. "Balletje Gehakt", zei de burgemeester nog

verleden week tegen me toen ik hem, namens
Dat is alles wat er te melden valt. Zoolang de de jongens, feliciteerde met zijn herbenoeming

marechaussees in de kazerne geconsigneerd tot burgemeester, "jullie liggen me na aan het
zijn, zal er ook niet veel nieuws meer uit Oss
te. melden zijn. Het "beruchte milieu" kan ge. hart en ik wil je wel in vertrouwen vertellen,
rust wezen. Nu het werk van de marechaus- dat ik tegen minister Boeyen in Den Haag ge·
see stopgezet is, zalook de weerslag in de pers zegd heb: "Excellentie, [e kan me herbenoe-
daarvan niet meer voorkomen. Oss zal weer men op één voorwaarde". "En dat is?"
inslapen. 1 vroeg Zijne Excellentie. "Dat de marechaussee

weggaan en wij weer baas zijn in eigen huis".
"Ik zal er met Excellentie Goseling over spre-
I ken", zei de minister, en zoo 'is het gebeurd. En
nou moet ik weg want ik zit in het feest-comlté
dat is opgericht om de marechaussee bij hun
vertrek te huldigen. Op verzoek van den
burgemeester houd ik de feestrede. Ik zal zor-
gen dat [e krant de primeur heeft! En doe de
groeten aan minister Ooser-Iink". ...
(Nadruk verboden).
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Geval-Oss
IIIaakt

diepen indruk.
BEKENDE UNIFORMEN UIT

DE DORPSSTRATEN
VERDWENEN.

Drie psychiaters
benoemd in de zaak

tegen den fabrikant Van z.
(Van onzen specialen verslaggever).

OSS, 5 April. - Een doodsch uit-
ziende marechaussee-kazerne is het
teeken, dat de beambten der Konink-
lijke Marechaussée in Oss buiten
functie zijn. Er is geen beweging
voor het gebouw meer waar te ne-
men. Er rijden geen marechaussees
meer af en aan.
De uniform, die het stadsbeeld van Oss be-

heerscht heeft, waaraan Oss zooveel te danken
heeft, waarvoor in Oss zelfs een monument op-
gericht is, mag door het besluit van den mi-
nister van Justitie zich niet meer in de straten
van Oss vertooncri. En terwijl in Oss zelf nog
allerlei te doen is, zitten de marechaussees in
de kazerne geconsigneerd, mogen zij niet meer,
zooals gewoonlijk, hun plicht in Oss doen, een
plicht die meer dan dienstbetoon alleen, een
plicht, die ook een roeping was.

Deze mannen hebben meer gedaan dan zij
strikt verplicht waren, zij hebben zich met
hart en ziel aan een zaak gegeven, die hun nu
onverwacht uit de handen is genomen. Over-
geplaatst zijn zij nog niet. Defensie heeft het
besluit blijkbaar nog niet kunnen nemen om
hen uit hun functie te ontheffen. En dus heeft
de justitie hun alleen de justitieele bevoegdheid
in de' gemeente Oss 'ontnomen en leeft het con-
flict tusschen beide instanties in deze mare-
chaussee-kazerne rustig verder.
Het heeft diepen indruk gemaakt, dit onto

nemen van de [ustitieele bevoegdheid te OS3
aan het corps der marechaussee. In Oss zelf
ook. Er is natuurlijk een deel der bevolking,
dat verheugd is de lastige kerels eindelijk
kwijt te zijn, dat vindt dat de justitie werke-
lijk goed gedaan heeft om deze menschen, die
zich met alles en nog wat bemoeiden, aan den
dijk te zetten en de politie weer haar ouden
gang te laten gaan.
Maar er is ook een ander deel, rustige bur-

gers, die zich opnieuw bedreigd voelen, die
met vreugde zagen hoe de marechaussee bezig
was het kwaad uit te roeien en nu weer
bevreesd zijn, dat het zal terugkeeren. Want
vergeet riet, dat Oss een aanzienlijk aantal
werkloozen heeft, vooral een groot aantal
werklooze jonge mannen. Het beruchte milieu
bestaat nog, hoeveel besmettingsgevaar gaat
hier niet van uit en hoe noodig is het juist,
dat hier een krachtige hand ingrijpt.

Meeleven.

Dagboek van een
l\1arechaussee.
HET dagboek van 'n Marechaussee:

Ik kwam in Oss, 10 jaar gelêe.
Een ingewikkeld, zwaar geval,
Filiaal van Augias zijn stal.
Dag in dag uit zwaar werk gedaan,
Nacht in nacht uit op wacht gestaan.
Gespeurd, gezocht, geconfronteerd,
En per dozijn gearresteerd.
Zoo, na een zorgenvollen tijd,
Oss van een boevenpak bevrijd,
Waardeering in heel Nederland,
Mijn. kop in èlke groote krant.
Dàn komt: het feit in mijn bestaan:
'k Sta aangetreden, slik een traan,
De Koningin! Zij inspecteert,
Zij spreekt, ik word gedecoreerd.
Ik zie het als een droomgezicht,
'k Ga trots en blij weer aan mijn plicht.
Want Oss zit nog vol vuil en kwaad:
We pakken een groet geld-magnaat.
We grijpen d á á r, we grijpen hie r,
We arresteeren een bankier,
We zoeken dóór. door dun en dik,
Al zien we vaak een steelschen blik;
Het deert ons niet: stééds recht door zee,
Dáárvoor zijn wij: Marechaussee.
En vèrder strijden wij den strijd;
De weg voert naar - de Geest'lijkheid;
D à n - laat de hóógste macht ons los
En wij staan machteloos in Oss.

IK.heb nóóit "rechten" gestudeerd,
Ik ben ook nóóit gepromoveerd;

Toch voel 'k van binnen iets, dat zegt,
Dat schrééuwt: is dàt rechtvaardig recht?
Gaan recht en billijkheid en eer
Met ministeries op en neer?
Enfin, i k heb mijn plicht gedaan,
'k Ben overbodig. ik moet gaan;
Eén ding pakt niemand mij meer af:
't Is, wat de Koningin mij gaf ....

CLINGE DOORENBOS.
(Nadruk verboden).

VRAAGGESPREK MET
"BALLETJE GEHAKT'
Bekende Ossenaar prijst
nieuwen maatregel.
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It 1
t +i Dagboek van ,een Klachtenhoek van een f
I marechaussee. rijmelaar. i+ i· '+ - -!
t ;• Het dagboek van '11 Marechaussee: Ik zit als nietig rijmelslaaf,~ I+ Ik kwam in Oss, 10 jaar gelêe, ver van de hooge Telegraaf, '
t •t• Een ingewikkeld, zwaar geval, den berg, waarvan de aarde- beeft, ,
t Filiaal van Auglas zijn stal. als hij een muis baart, of een kreeft I, ii Dag in dag uit zwaar werk gedaan, weer achterwaarts komt aangekruid f
, , Nacht in nacht uit op wacht gestaan. met i~ haar tang een rijken buit, T

l't Gespeurd, gezocht; geconfronteerd, het versch kadetje, 0 primeur 'f
t En per dozijn gearresteerd. van fijnen politieken geur. I
I Zoo, na e-en' zorgenvollen tijd, Op dien Olympusberg zit Zeus +
+ 0 b 'hk krui '.'i ss van een oevenpak bevrijd, te dond'ren, alsof t a en !'UlS f
I ,Waarde,ering in heel Nederland, zijn stem bezielt, zijn bliksem richt i
'f Mijn kop, in èlke groote krant. met ketterschrift en huilgedicht. t
I Dàn komt: het feit in mijn bestaan: Gij tele-graaflijk Ieespubliek, i
f 'k Sta aangetreden, slik een traan, ween om 't gezag, het is zoo ziek, i
, De Koningin! Zij inspecteert, ween om de stoere marechaussee, Î
I Zij spreekt, ik word gedecoreerd. zwelg eerst ons nieuws, en ween dan mee! +t' Ik zie het als een droomgezicht, Want Oss zit vol boosaardigheid, t
t 'k Ga .trots en blij weer aan mijn plicht, ik zeg het, mijn autoriteit II Want Oss zit nog vol vuil en kwaad: staat daarvoor borg, gelijk het moet t
t We pakken een groot geld-magnaat, bij mij, die zulderzeden hoed, f
f Wegrijpen d á á 1', we grijpen hie r, die 't kwaad gerucht, zoo ongehoord, ~i- We arresteeren een bankier. steeds van de dakeri heb gesmoord. t
t We zoeken dóór, door dun en dik, Die rechtdoor-onderzeeër is, t
I AI zien we vaak een steelsehen blik; grijpt hier en daar maar raak en mis, !
f Het deert ons niet: stééds recht door zee als tact den ijver evenaart it Dáárvooi- zijn wij: Marechaussee. ' voor loos alarm de toog zelfs spaart. !
t En vèrder strijden wij den strijd; Ik eisch copie en kwaad is troef, f
T, D T; e weg voert naar - de Geest'Iiikheid: elk Ossehenaar is schurk en boef - i
I D à n - laat de hóógste macht ons los' (men meldt uit Oss: schandalen! woef!) tt En wij staan machteloos in Oss.. I• I.. i
i··· ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 1
Î Ik ht:;h nOóit "rechten'; gestudeerd, Hoe eert men (ach, die vraag is droef, f
i Ik ben ook nóóit gepromoveerd; ik ben in 't recht geen erudiet) !t Toch voel 'k van binnen iets, dat zegt, politie wel, justitie niet? ,t
t· Dat schrééuwt is dàt rechtvaardig recht? Ik moet wel snikken: is dit recht ? i
f Gaan recht en billijkheid en eer Den meester blaam en lof den knecht! i
i Met ministeries op en neer? Ik hoon de rechterlijke macht, f i'i Enfin, i k heb mijn plicht gedaan, de dienaars van de Kroon veracht if
• 'k Ben overbodig, ik moet gaan; ik, die de rechten niet goed kenI Eén ding pakt niemand mij meer af: en zelfs niet versgeletterd ben. t
+ 't Is, wat de Koningin mij gaf...... Geen litterair eer-doctoraat ;
T krijgt van den Telegraaf-senaat: I
f CLINGE DORENBOS f
; in "De Telegraaf'. KLUNGEL-DOOR-EPOS. i
! I
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Geen opheffing der
Ossche Brîzade der

Marechaussee.

ERNSTIGE FOUTEN BIJ
OPSPORINGS·ONDERZOEK.
Op de betreffende .vragen van 't Tweede

Kamerlid Wijnkoop heeft de minister van
Justitie geantwoord, dat aan de brigade
Koninklijke Marechaussée te Oss opdracht .
is gegeven zich tot nader order. van op-
sporingsonderzoek te onthouden. Surveil-
lance- en bewakingsdiensten kunnen ook
verder op de normale wijze worden ver-
richt, terwijl het geenszins in het voor-
nemen ligt de brigade Koninklijke Mare-
chaussée te Oss op te heffen of in sterkte
te verminderen.
Vim staking van loopende justitieele on-

derzoeken is geen sprake. Dat eventueele
klachten ter zake van misdrijven voor het
oogenblik tot de plaatselijke politie behoo-
ren te worden gericht - overigens' een
normale figuur - is juist.
Voorts verwijst de. minister naar 't (foor

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

Oss..
De regeeringsmaairegel Was
noodzakelijk geworden enl
zal de rust in de gemoe-

deren bevorderen.
Wat er thans te Oss geschied is, iS!

voor ingewijden niet zoo onverwacht ge- I

komen als die goegemeente van Neder-
land wel denkt. In Oss zelf leerde sinds
eenigen tijd de overtuiging, dat de bom
spoedig zou moeten barsten. Bij de tot
het uiterste gespannen verhoudingen
ter plaatse Iron daJt op den duur moei-
lijk uitblijven.
Er is Inderdaad al heel veel geschre-

ven over deze unieke geschiedenis in het
Nederlandsche politioneele leven. Wij
voor ons geleoven. da.t de kern van de
zaak is terug te brengen tot een fictie,
die bij de Ielding van het corps Maré-
ehaussée heeft plaats gevat: de veron-
derstelling, dalt héél Oss van hoog tot
Iaag' een misdadige en corrupte gemeen-
schap is. In persoonlijk contact met de
ibr1gade hebben wij moeten ervaren, dat
Idezegedachte in het corps was ingebur-
gerd. Dat tegelijk bij het corps de wil
vast stond, om heel dezen poel van mis-
daad "zond,er aanzien des persoons" weg
te vagen, dat is niet meer dan een con-
sequentie, die zou zijn toe te juichen,
wanneer de veronderstelling [uist, was.
Nu moest men ons echter .van pro-

testanrtsche zijde". door iemand wien het
.e,l' dus tn het geheel met om te doen
was om de katholieke gemeenschap van
Oss in bescherming te nemen, verzeke-
ren, dat 90% van de Ossche burgers
"beste brave menschen" zljn, op wie
niets valit aan te me-rken. Waar dus de
gedachte, die het corps Maréchaussée
bij haar activiteit dreef, onjuist bleek,
daar kon het moellijk anders, of zij
moest gaan storm locpen tegen een mts-
dadLgheid, die in wezen niet bestond.
Op den duur moest dit onherroepelijk '

spaak loopen, vooral daar de Maré-
chaussée harde middelen niet schroom-
de en geprjkkeld werd door de steeds
maar volgehouden onschuld vain de ,I
"verdachten", die men, uitsluitend op het
conto der bekende "Ossche zwijgzaam-
heid" wist te boeken. Zoo zijn verschil- j
lende onderzoeken en arrestatles op
niets uitgeloopen en werd ernulltêlooz,e
onrust, on.ct~rde hevo1king gewe,kt~J¥_.lteà

lijke processen-verbaal tegen personen
in gemeente-dienst zijn opgemaakt en
zij konden licht den ind-ruk wekken, dat
het in het gemeentebestuur van Oss een
janboel was. Maar keer op keer bleken
de bewijsstukken, toen zij in handen der
Jus1titie kwamen, zoo onsolled, dat
Vrouwe Justitia dikwijls van verbazing
de handen ineen geslagen moet hebben.

Wat intusschen achter de schermen
gebeurde was erger. Wij hebben er tot
dusverre over gezwegen, ofschoon on~ de
feiten bekend waren. Over dew terten
sprak trouwens heelOss al, voor dat het
vast stond, dat er strafbare feiten waren
gepleegd. Tegen twee priesters is een
onderzoek geopend nam' beweerde mis-
dcaalnzen die al ver in der, verleden
tijd'" zo7xde'nliggen" Of deze beweringen
waarheid bevatten, zal nog moeten wor-
den uitgemaakt; in elk geval zijn zij
"aangebracht" door personen, die men
elders met de grootst mogelijke reserve
zou behandelen. Wij laten ook in het
midden, of het gewensent is zulke zaken,
vooral wanneer zij ver in het verleden
liggen, met de geestelijke overheid te
regelen, dan wel er overbodige sensatie
om te maken. Hier gaat het echter om
de wijze waarop dit onderzoek m zijn
gang is gegaan, _Discretie, die in een
pijnlijke zaak als deze toch wel g,e-
wenscht zou zijn, is blijkbaar vermeden.
Tal van klnderen zijn ondervraagd en
als zij van niets wisten, W€'1'd hun dat
nog kwalijk genomen en zag men dat als
een bewijs, dat de "zwijgzaamheid" er
bij de Ossene mensch en reeds vanaf de
jeugd in ût. Blijkbaal hebben de hoog-
ste instanties ingezien, wat wij vorige

I week reeds schreven, dat op deze wijze
nieuwe wonden worden geslagen en is
het daaraan te danken, dat deze onder-
zoekingen plotseling zijn stopgezet. Men
zal dit nu zonder twrifel van zekere zijde
voorstellen als doofpot-politiek, hoewel
het toch niet meer is dan bescherming
der discretie, waarop de Nederlandsche
burger mag aanspraak maken wanneer
een justitioneel onderzoek tegen hem
wordt gevoerd, en bescherming ook van
de zedelijke belangen der jeugd.
Voor Oss zelf, dat de laatste jaren zoo

dikwijls onnoodig in opspraak werd ge-
bracht. zal het een zegen zijn wanneer
de spanningen te!' plaatse worden opge-
lost. De stap, die thans daartoe is gezet.
was onvermij delijk geworden, al doet het
'pijnlijk aan, dat het met een brigade,
die zich in den strijd tegen de Ossche
benden vroeger onvergetelijke verdien-
sten heeft verworven, zoo verlocpen
moest. Politioneere instantdes mogen
geen spoken zien waar die niet zijn, en
zij mogen ook niet met al te groote voor-
bar.gheid gaan toetasten, waar tact en
beleid noodig zijn orr te vermijden, dat
het rechtsgevoel der burgers gekrenkt
wordt, I



SENSATIE OSS.ROND

Persfantasieën en haar

waarde.

Interpellatie in de Tweede Kamer. I

Oss heeft reeds vele causes célèbres gehad I
sedert de 'bende van Toon de Soep c.s. er,
opereerde. 't Was 'n plaats, die nu e~.nmaal
in opspraak was en wel in een dergehJk op-
geschr.oefde mate, dat 't voor bepaalde per-
sonen en bladen blijkbaar een soort behoefte
is geworden om over het stadje bij tijd en
wijle sensatie te geven. Van succes was men
zeker en het publiek kon weer eens braaf
zijn hoofd schudden over dat verdorven
plaatsje en zijn bewoners.

Zoo heeft Oss een naam gekregen, die al-
leen bij het noemen al gedachten aan mis-
daad opwekt. Den laatsten tijd is daar de
sexueele verdorvenheid bijgekomen. Er werd
een misstand ontdekt op een fabriek, de
schuldige was de directeur zelf. Gelukkig
werd er ingegrepen, zoodat de schuldige niet
meer slachtoffers kan maken onder de meis-
jes van zijn personeel. Ieder zal zich hierom
verheugen, maar wederom werd er sensatie
gemaakt en het leek wel of al die honderden
menschen op de "Organon" bij de daar heer-
schende wantoestanden betrokken waren.
Wat, indien het elders ware gebeurd hoog-
stens met een simpel berichtje - ook al
kieschheidshalve en uit respect voor zijn le-
zers - ware vermeld, werd hier opgeblazen
tot een verschrikkelijk schandaal, dat te
morgen en te avond vele kolommen druks
en vette koppen in alle lettergrootten voor
zich opeischte.

Maar toen bleek, dat alleen de directeur
schuldig was en niet tweehonderd maar vijf
of zes meisjes of zelfs nog mirider het slacht-
offer waren geworden, toen was er niemand
die eraan dacht te herstellen, wat hier aan
eer en goeden naam van onschuldigen was
stuk geslagen. Sedert dien gaf het geval der
arrestatle van den bankier gelegenheid voor
een nieuw schandaal, alweer voornamelijk
ten nadeele van het slachtoffer. '

Sedert Maandag echter beleven de Osse-
naren en met hen, alle Nederlanders de
meest célèbre cause van alle. En dat is dan
miet het feit, dat hoogerhand het noodig vond
in te grijpen In onduldbaar geworden t~e-
standen, maar dat de marechaussees, wier
optreden geregeld stof leverde voor die
schandaal-reportage, op hun nummer wer-
den gezet..
En dat ingrijpen was noodig. De mannen,

die bij den beruchten grooten schoonmaak
zich zooveel verdiensten hebben verworven,
schijnen den roem niet te hebben kunnen
verdragen en nog veel mlnder den wierook,
die geregeld in de sensatiepers voor hen
werd gebrand. Zij zijn methoden gaan toe.~
passen, die niet door den .?eugel ~onden .blJ
hun politiewerk en ook bIJ de benchtgevI'1g
daarover, zoodat een acrestatie tot een soort
publieke vermakelijkheid kon worden.

Maar dat alles deed niet ter zake. De ma-
rechaussee is verongelijkt, zoo heet het thans
en justitie dat ondanks Defensie, doorzette,
zooals ook al geheel ten onrechte beweerd
werd, is de groote schuldige.
Waarschijnlijk zal er nog wel een off~-

cieele uiteenzetting van zaken komen, die
cie noodige dingen ook hier zal rechtzetten,
Doch intusschen wordt maar -voor tgefanta-
seerd over de motieven die tat den forsehen
maatregel hebben genoopt. En dan weten
enkele bladen als de reden op te geven: cle-
ricale intriges, waarvan de marechaussees
de dupe zijn gewórden! . .

De dienaren der gerechtigheid, die nog
nirnmer een fout hadden gemaakt, waren
een zedenmisdrijf op het spoor. En de schul-
digen waren ditmaal twee geestelijken. Dat
was te erg. Alle machtnaties ':I'erd~n in het

k steId en toen dat nog niet hIelp werd
Wderl g~ Ie minister van Justitie 'in den arm
, e ,c er ica 'd ders' di doodeenvoudIg en speur .genomen, ' ie k I d
de politietaak ontnam en zoo de zaa m ·en
doofpot stopte.

Dit alles werd geinsinueerd en nog veel
het Publiek nam heel het verhaal[fieer en . .

van die zedelooze pnesters voor waar aan
en verklaarde hen al gearresteerd

V deze laatste legende verder door-
drino~r dient zij ten stelligste "'.'eersproke~.
.... .g. er van eenize arrestatIe van gee,,-pr IS mmm, 0 h ft
telijken ook maar sprake geweest. Wel . ~e
de mar,echaussee een onderzoe~. naar ~~
. d . e ingesteld. En daarbij ontzag ZIJge, ragmg n op

zich niet schoolkinderen 'te ondervrag~n
een wijze, welke zelfs ouderen .~et se aam=
rood naar de kaken zou doen shJgen. De be
trokken geestelijken werden ze~fs dagveecn
nacht bespionneerd, zonder dat noch de ,=
hocren nóch de spionnage ook maar het mtn
ste opleverden. ,
En dat alles op grond van een aangif'te

door wat zelfs het Volk gisterenavond
noe~de, een man van niet onbesproken ge~
drag. Terwijl de "feiten" waarove~ het o~_
derzoek zich uitstrekte van vele .Jaren g i
leden zouden moeten dateeren. Er IS van fe -
ten echter geen sprake.

•

Het "Hbld." schrijft over deze affaire het
volgende, dat geheel met onze informaties
klopt:

"Zoo is het - volgens onze zegslieden -
herhaaldelijk voorgekomen, dat personen in
verhoor werden genomen en getuigen opge-
roepen over zaken, die zeker niet tot de be-
voegdheid van den opsporingsambtenaar be-
hooren. Dezelfde personen richten tot de
marechaussee het verwijt, dat zij bij het hoo-
ren van getuigen niet met de dringend nood-
zakelijke omzichtigheid te werk zijn gegaan.
Als voorbeeld wer dons genoemd een onder-
zoek, dat door de marechaussee werd inge- I

steld naar de gedragingen van twee geeste-
lijken. Dit zou zijn geschied op aanwijzing
van een man, die reeds herhaaldelijk met
den strafrechter in aanraking is geweest en
wiens handel en wandel oak overigens zeer
te laken is. Een persoonlijke veete tegen een
der priesters zou hier een groote rol heb-
'ben gespeeld en daarom - aldus oordeelde
men - was voor de marechaussee dubbele
omzichtigheid geboden. Behalve dat de be-
trokken geestelijken werden gehoord, heeft
de marechaussee ook een groot aantal jeug-
dige personen in de kazerne ontboden en
daarbij vragen gesteld, die men als zeer on-
tactisch, zelfs onkiesch kenschetste. Ons is
gebleken, dat omtrent deze aangelegenheid
inderdaad bij de justitie klachten zijn inge-
diend, zoodat dit een onderdeel van het on-
derzoek heeft uitgemaakt."

De vrees is reeds bij voorbaat uitgespro-
ken, dat door het ingrijpen van ,Den Haag
de in gang zijnde onderzoeken. llle~ zouden
worden doorgezet. Voor hen, die dit vrees-
den mag de verklaring van minister Gose-
ling in antwoord op de vragen des heeren
Wijnkoop een gerustelling zijn. ..
Men kan er daarenboven gerust op ZIJn,

dat den marechaussees, over ieder belang
door deze departementen wordt gewaakt,
geen onrecht zal geschieden.

Een interpellatie in de Tweede
Kamer.

Bij den aanvang hedenmiddag van de zit-
ting der Tweede Kamer heeft de heer Drop
(S.D.) verlof gevraagd, den minister van
Justitie vragen te mogen stellen over. de
voorloopige beslissing betreffende de bnga-
de der Kon. marechaussee te Oss genomen
en de zaken, die daarmede verband houden,
De voorzitter stelde voor, wegens den

stand der werkzaamheden en den aard van
het onderwerp, daarop dadelijk te beslissen.

De heer Wendelaar (Lib.) achtte het ant-
woord op de vragen van den heer ~ijnkoop

: niet voldoende. Er moet noodzakelijk meer
licht komen. Spr. zou nog verder willen gaan
en wegens het belang der zaak ~~ de belang-
stelling ervoor in den lande pn~s stellen ?p
zeer spoedige behandeling der interpel.latie. I
De voorzitter stelde voor, het gevraagde

verlof te verleenen en de interpellatie toe
te voegen aan de lijst der te behandelen 0[,-

derwerpen.
Zonder h. st. werd hiertoe besloten.



OSS EN "CLAUDIUS CIVILLUS".

Het "Nationale Dagblad" zorgt

voor de komische nool.

De "Volkskrant" schrt+ït:
Het Nationale Dagblad behandelt de Osse

zaak ook op zijn rnanier. Het veroorlooft zich
te schrijven, dat voor "onze politiekers" -
daar zijn de ministers óók onder begrepen -
het korps arechaussee niet alleen "een doorn
in het oog", maar "een voortdurende aan-
klacht" is.
Vanwege de geest die dit korps bezielt: "de

geest van Radbout en Claudius Civillus, van
De Ruyter en Tromp"
Men zou kunnen opmerken, dat iemand die

zó ver teruggaat in de vaderlandse ge-
schiedenis, de namen van onze helden be-
hoorlijk moest leren schrijven; maar wij vin-
den het veel erger dat het blad de vader-
landse geest feitelijk tot een monopolie van
de marechaussee, hoe verdienstelijk ook, ver-
klaart en zó te kort doet aan duizenden en
tienduizenden, die niet minder hun plicht
doen.
Men kan nog zo laag neerzien op ,.politiek

gedoe en economisch gewroet" (bij anderen
aanwezig geacht; zelf vertoont men de al-
lerschoonste lei), een exclusieve ophemeling
van één korps zou het in verdenking kunnen
brengen indien het zich zelf niet boven zul-
ke lof verheven wist.



De Marechaussee te Oss
het plaatselijke blad een "uit goede bron
stammende" mededeeling, dat zij hadden
"bekend".
"Wij grijpen hier, wij grijpen daar".
Driemaal werd van de zijde der mare-

chaussee proces-verbaalopgemaakt tegen
ambtenaren van gemeentelijke instellin-
gen. Een crisis-ambtenaar had aan onbe-
voegden vleeschbonnen in handen gege-
ven. Daar die vleeschbonnen geen waarde
hadden, kon van een conflict met de
strafwet geen sprake zijn. - Twee politie-
~qpnt.~n hor1~o..., no .... o... ........ l ......_ t...:! ..J~ ... 1,,';4-;,...1"T

Politie en Burger-
recht

De maatregel, die door den minister
van Justitie getroffen is om aan de
Oss-sche brigade der Marechaussee

bevel te geven, zich tot nader order van
opsporingsonderzoek te onthouden, heeft
een kleinen April-storm verwekt in een
groet deel der pers. Waarom? Omdat men
zoo vrij is te veronderstellen, dat de minis-
ter van Justitie deze order gegeven heeft,
om aan een opsporingsonderzoek ten aan-
zien van twee R. K. geestelijken te Oss, dat
zou kunnen leiden tot een verdenking van
een zedelijkheidsmisdrijf, den pas af te
snijden.
De veronderstelling' is schokkend. Maar

zij doet desniettemin de ronde in de pers.
De gelegenheidsdichter van ..De Tele-

graaf" - welk blad verzekert, d~t "de in-
druk van de daad van minister Goseling in
Nederland eenvoudig verpletterend is" -
heeft haar zelfs op rijm gesteld en laat een
oss-schen marechaussee zeggen:

De
(9 •

errer-gre-.
van de

Honger naar
paardekrachten

"We grijpen daar, wij grijpen hier,
We arresteeren een bankier,
We zoeken dóór, door dun en dik,
Al zien we vaak een steelsehen blik;
Het deert ons niet: stééds recht door zee,
Dáárvoor zijn wij: Marechaussee.
En vèrder strijden wij den strijd:
De weg voert naar - de Geest'lijkheid;
D à n - laat de hóógste macht ons los
En wij staan machteloos in Oss."

EEN "ZONNEMOTOR"

En wat de bard van de neutrale "Tele-
graaf" hier tokkelt, vindt men in anderen
klank en toonaard, geschetterd of gefluis-
terd of gesist naar gelang van den aanleg,
in een reeks van persorganen, van het Na-
tionale Dagblad tot Volk en Volksdagblad
toe.

Sinds de wereldoorlog door de Geallieerden I
gewonnen werd "op stroomen petroleum"
(waren er eigenlijk weloverwinnaars?

zoo vraagt men zich twintig jaar later af),
is er in de onderlinge verhouding der verschil-
lende energiebronnen een belangrijke verande-
ring gekomen.
Was vóór dien tijd de steenkool vrijwel de

eenige, die meetelde onder de energieleveran-
ciers der wereld, steeds meer zag zij nadien
haar positie achteruitgaan ten koste van de
en waarin rechtmatige belangen van bur-
gers - ook priesters zijn burgers - op
pijnlijke wijze werden geschonden.
Nu heeft de genoemde pers, na den

maatregel van den minister van Justitie,
de marechaussee hemelhoog verheven, we-
gens haar verdiensten in de bestrijding der
misdadigheid. Wij doen in eerbied voor de
politie en voor de orde voor niemand onder.
Met name verwachten wij, dat de zedelijk-
heidsmisdrijven in Oss ook verder, en zon-
der aanzien des persoons, met de meeste
scherpte zullen worden vervolgd. Of de
marechaussee te Oss daarvoor de beste
waarborgen bood, is ee~~raag, die terzijde
kan b1tjven; ook de marechaussee te Oss
heeft den rampzaligen toestand jarenlang
laten bestaan en is eerst door een aan-
klacht, mtn of meer toevallig bij haar in
plaats van bij de gemeente-politie aange-
bracht, in actie gekomen. Maar hoe dan
ook: de bestrijding der criminaliteit mag
onder dezen maatregel van den minister
niet lijden.
Iets anders is echter, dat de burgers

rechten hebben, óók tegenover de politie.
En daarom verwondert het ons, dat liberale
en sociaal-democratische bladen - van een
blad, dat een geheim politiestaat als ideaal
heeft, kan men wellicht niet anders ver-
wachten ~ ineens hun besef van burger-
recht schijnen te hebben verloren.
"Wij grijpen hier, wij grijpen daar",

schijnt ons geen goede omschrijving van
Ijl?"

Er stekt in deze opwinding een onder-
toon van anti-papisme, die veel te
denken geeft. Maar wij zullen die ge-

dachten VOoreen anderen keer bewaren.
Heden is het zaak, de feiten duidelijk te
zten én daaraan een enkele primitieve over-
weging te knoopen.
De marechaussee te Oss heeft opdracht

gekregen, zich tot nader order van opspo-
ringsonderzoek te onthouden. De brigade
te Oss wordt niet opgeheven, noch in sterk-
te verminderd. Van staking der loopende
justitieele onderzoeken is geen sprake. Al-
dus de minister van Justitie.
Dat de Oss-sche marechaussee-brigade

zich van opsporingsonderzoek voorloopig
onthouden moet, is - eveneens volgens den
minister - een uitvloeisel van het feit, dat
zij bij bepaalde opsporingsonderzoeken voor
kort ernstige fouten heeft begaan, waar-
door rechtmatige belangen van burgers op
pijnlijke wijze waren geschonden.
Wij hebben in ons avondblad van Maan-

dag 1.1. eenige gevallen van dergelijke
schending, die ons van betrouwbare zijden
waren ter oore gekomen, opgesomd. In al
die gevallen ging het om schending van
elementaire rechten en belangen, die de
burger ook tegenover de politie heeft, en
om een wij;ilevan optreden, die de politie
nog minder dan anderen past.
Een bankier - door opgemelden dichter

wordt het als een roemrucht feit vermeld
.;._werd op Zaterdag 19 Maart in een open
zijspan naar de kazerne van de marechaus-
see geleid, terwijl de inventaris van zijn
bureau met een veewagen werd leeggehaald
- alles op klaarlichten dag. De man werd
enkele dagen naderhand .... ontslagen van
rechtsvervolglng .
. "Wij grijpen daar, wij grijpen hier," zou
de dichter zeggen.
Twee leiders van de gemeentelijke zorg

voor de jeugdige werkloozen werden in
hechtenis genomen, omdat zij groenten zou-
den hebben gestolen van het terrein,
waarop zij met hun jongens werkten. Vier
dagen hebben de jongelui in de kazerne
vastgezeten; zij werden naar Den Bosch
geleid, waar de Officier van Justitie niets
anders kón doen, dan ze vrijlaten: het
vruchtgebruik van het terrein was hun
uitdrukkelijk toegestaan.
Denzelfden avond, waarop de jongens

van Den Bosch huiswaarts keerden, bevatte



De marechaussee te
Oss

Sociaal-democratische interpellatie
in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft vandaag bij .den
aanvang der vergadering den heer Drop
(S.D.) toegestaan een interpellatie te hou-
den over de voorloopige beslissing van den
Minister van Justitie inzake de marechaussee
in Oss en hetgeen daarmee in verband
staat.

Deze interpellatie is toegevoegd aan de thans
in behandeling zijnde agenda
De heer Van Gelderen (S.D.) heeft verzocht,

den Minister van Algemeene Zaken te mogen
interpelleeren aangaande het steeds dringender
wordende probleem der werkloosheid.
De Kamer zal morgen bij den aanvang van

de vergadering hierover beslissen.

I



Marechaussee • •
ZWljgt

op hoog bevel.
beschuldigingen.

Nog deze week een
interpellatie

In de Tweede Kamer.de ware reden

DEN marechaussees in het Zuiden van ons
land is de mond gesnoerd. Den officieren

en den wachtmeesters is nog eens met den
meesten nadruk verboden eenige mededeelin.
gen te doen over hetgeen zij omtrent 0 s we-
ten. Er is een absolute zwijgplicht opgelegd,
bij overtredtng waarvan de manschappen
krijgstuchtelijk zullen worden gestraft en
deze zwijgplicht geldt ook \'001' de ge·
zinsleden. Men is bevreesd, dat de mare-
chaussee zal gaan praten, want algemeen is el'
in het corps verontwaardiging over wat er in
de kazerne te Oss gebeurd is. Wachtmeester
De Gier beschouwt men als een zeer hoog-
.staand man en hij is \'001' vele jongeren een
voorbeeld. Dat men hem als dank voor alles
wat hij dec!l, bet werk uit banden beeft ge-
nomen, beeft diepen indrnk gemaakt. Doch
men mag er niet over spreken met de butten-
wereld. De mond van de marechaussee is ge·
sloten, Zij heeft bevelontvangen om niet te
spreken, dus zwijgt zij.
Het valt haar moeilijk. Want nu minister

Goseling den mond van' de marechaussee heeft
gesloten, is de katholieke pers op hen losge-
laten. Terwijl deze mannen zich niet mogen
verdedigen, worden er beschuldigingen over
hen uitgestort, die alle stuk voor stuk te weer-
leggen zijn. Doch de marechaussee mag niets
weerleggen: de keffende belagers kunnen hun tig werk de Carmelieten in Oss doen, wordt
gang gaan, maar zij dienen te weten, dat hun in dezen waarlijk wel van anti-clericale smet-
actie alleen berust op het fatsoen en het ten bevrijd.
plichtsbesef van de leden van het Koninklijk Doch als strafbare feiten een politieman ter

Ioore komen, moet hij ingrijpen, ja, wij wijzen
er minister Gosellng beleefdelijk op, dat vol-
gens ons geldend strafrecht zelfs elke burger,
wien een strafbaar feit ter oore komt, ver-
plicht is daarvan aangifte te doen, "'ij willen
volstrekt niet zeggen, dat de twee geestelijken
schuldig zijn. \Vij meenen alleen, dat op grond
van de in de dossiers rustende verklaringen,
er voldoende aanleiding was voor een ge-
rechtelijk onderzoek. Hiel' komen wij op het
kardinale punt. Dit onderzoek wenschte men
niet, de Bossche justitie wenschte de zaak met
den bisschop te regelen.

BEROERING
OVER OSS.
Wat IS

van het buiten dienst
stellen der brigade?

Verlaten ligt de marechaussee-kazerne.

wapen, waarvoor men niet anders dan bewon-
dering kan hebben. Minister Goseling zegt:
zwijgt. Het is alsof de katholieke pers tegelijk
den wenk heeft gekregen: spreekt. Zoo wor-
den mannen aangevallen, op wie nooit iets
aan te merken is geweest, terwijl men hun het
recht om hun eer te verdedigen bij ministe-
rieel bevel heeft ontnomen.
Van den kant der marechaussee kan men

dus geen inlichtingen krijgen over de daden,
die haar kwalijk worden genomen en over haar
beweerd onkiesch optreden. Ja, zij waren wel
onkiesch, deze marechaussees Zij gaven
aan hun zaken zooveel ruchtbaarheid, dat de
arrestatie van den industrieel Van Z. pas dagen
later bekend werd! Zij hadden zulke goede
relaties met de pers, dat wij eerst door
een telegram van een abonné op deze arresta-
tie opmerkzaam werden gemaakt. Een week
lang is het volkomen verborgen gebleven, dat
Van Z. gearresteerd was. Kan men de mare-
chaussee dus onkieschheid verwijten?

Gerucht om een arrestatie.
Nu zegt men, dat de arrestatie van een

plaatselijk "bankier" op onkiesche wijze
is geschied. Doch deze arrestatle is toch zeker
geschied op last van den officier van Justitie
in Den Bosch? Deze en niet de marechaussee
draagt daarvoor de verantwoordelijkheid en
van de schorsing van den officier van Justi-
tie hebberi wij tot dusver nog niet gehoord.
En terecht niet - want er waren inderdaad
tal van aanwijzingen tegen den bankier. Is
van vervolging tegen hem afgezien? Wij we-
ten het niet. Maar wij zijn zeer benieuwd het
te vernemen.

Hoe het ook zij, men kan het den
politiebeambten toch niet kwalijk
nemen, dat zij iemand arresteeren
op last van hun directen chef. Nu
doet. zich het, merkwaardige feit
'voor, dat Justitie haar beambten de
voltrekking van een last euvel duidt,
waartoe zijzelf bevel gaf.
Ook de houding ten opzichte van twee

geestelijken neemt men de marechaussee kwa-
lijk. Nu weten wij, dat er ten overstaan van
de marechaussee verklaringen zijn afgelegd,
die in elke andere zaak, althans tot een ver-
'hoor zouden hebben geleid. Het is een leugen,
dat uitsluitend één slecht bekend staand in-
dividu iets ten nadeele van de beide geeste-
lijken zou hebben verklaard. Nog afgezien
van de vraag hoe dit individu zoo slecht ge-
worden is en wie daarvoor de moreele ver-
antwoordelijkheid draagt, is de bewering op
zichzelf onjuist. Er zijn meerdere verklaringen
afgelegd, die bepaalde vermoedens wettigen.
Heeft een politieman, wien zulke dingen van
verschillende zijden ter oore komen. den plicht
een onderzoek in te stellen? Zonder twijfel.
Wachtmeester De Gier is een overtuigd

katholiek en een geloovig man. Anti-clerica-
Iisrne kan men hem moeilijk in de schoenen
schuiven. Dat heeft met deze zaak niets uit-
staande. 'Vie trouwens ziet, welk een prach- J

(Van onzen parlementairen redacteur).
's-GRAVENHAGE, 6 April. Bij

den aanvang van de hedenmiddag ge-
houden vergadering der Tweede Ka-
mer heeft de heer Dl' 0 P (s.d.) verlof
gevraagd, den minister van Justitie te
mogen interpelleeren in verband met
de genomen voorloopige beschikkingen
ten aanzien van de brigade der Konink-
lijke Marechaussee te Oss en hetgeen
daarmede in verband staat.

Ook geen surveillance- ,
d. 1

lenst.
(Van onzen correspondent.)

OSS, 6 April. - Uit het antwoord van minis-
ter Goseling aan het Tweede-Kamerlid 'Wijn-
koop blijkt, dat de brigade der Koninklijke
Marechaussee te Oss zich tot nader order van
opsporingsonderzoek moet onthouden, doch
dat de surveillance- en bewakingsdienst verder
op normale wijze wordt verricht.
In tegenstelling tot dit laatste kunnen wij

mededeelen, dat de survetllance- en bewakings-
dienst te Oss niet meerdoor de Koninklijke
~farechaussee geschiedt, doch door gemeente.
en rijksveldwacht.

Op voorstel van den voorzitter is dit
verzoek toegestaan en is besloten deze
interpellatie aan de agenda toe te voe-
gen, zoodat zij deze week nog behan-
deld zal kunnen worden.
De heer Wen del a a r (Iib.) verheugde zich

hierover. De antwoorden op de desbetreffende
vragen van d.en heer Wijnkoop zijn niet vol-
doende te achten. Spr. had ook over deze aan-
gelegenheid willen interpelleeren, doch vernam
hedenmorgen, dat de h'eer Drop zich reeds bij
den voorzttter had vervoegd. Het belang van
deze zaak is zoo groet, en de belangstelling in
verband er mee dermate algemeen, dat de in-
terpellatie inderdaad zeer spoedig zal dienen
te worden gehouden.

deze mannen en op hun weigering om te spre-
ken. Hoewel zij er als het ware toe getart wor-
den. Men moet zich eens afvragen hoeveel
geestkracht er voor iemand noodig is, om, de
waarheid kennende, deze niet uit te spreken,
daar bet verboden is, op een oogenblik, dat
men door een groot deel van de pers wordt
aangevallen. Het zal echter zeer de vraag zijn
of de waarheid ambtelijk kan worden verstikt.
Wij willen ons niet langer bezighouden met

de beschuldigingen, dat de marechaussees in
andere zaken geen tact zouden hebben be-
toond. Men wil toch niet beweren, dat er in
Oss geen misstanden meer bestaan? Men wil
toch niet beweren, dat er bij de zorg voor
jeugdige werkloczen - eeu teer punt in deze
gemeente - geen wantoestanden heerschten?
Dat alles is aan te toonen, ook zonder dat de

marechaussees spreken, \\'ij hebben er r('ed8
maandenlang op gewezen, doch in Den Haag
heeft men niet willen luisteren. En zoo is dan
gebeurd, wat na de herbenoeming "au den bur-
gemeester reeds gevreesd is: de marechaussees
ziju gedesavoueerd. Zij waren goed genoeg om
Oss "an de plaag "an Toon de Soep en de zij.
nell te verlossen - doch toen zij in regionen
kwamen waar de politiek haar mvloed deed
gelden, was het uit. De Bossche en Haagsche
heeren hebben gezegevierd. Doch wij houden
het er voor, dat 0.1' den duur de waarheid wel
eens zou kunnen doorbreken en deze dag zal
voor vele gevestigde reputaties een sombere
zijn.

Één wet, één rechter.
WELNU, ziet hier het verschil. Wil k.atho-

liek Nederland strijden voor een af-
zonderlijken rechter voor de geestelijkheid -
het staat ons katholieke volksdeel vrij. Doch
deze toestand ·bestaat momenteel niet. Wij
kennen slechts voor alle burgers één wetboek
van strafrecht en één wetboek van strafvorde-
ring. Zoolang dat het geval is, hebben alle
opsporingsambtenaren den plicht, zich daar-
naar te gedragen en mag men hun dit nim-
mer ten kwade duiden. Doet men dit laatste,
dan is men op een gevaarlijken weg en onder-
graaft men de wet. En minister Goseling noch
de procureur-generaal, zal toch willen ont-
kennen, dat er alle aanleiding was, om de
twee geestelijken althans eens te verhooren.
Anders kennen zij de stukken niet!

Doch dat verhoor wilde men niet.
Daarom moest de marechaussee van
het tooneel verdwijnen. Dat verhoor
wilde men niet; daarom legt men
den zwijgplicht op aan deze man-
nen. Zouden zij mogen spreken, of
zouden de dossiers opengaan, dan
zou wel eens kunnen blijken, dat
men zeerterecht bang is voor spre-
kende marechaussee-beambten.
De aanvarvan den minister en die van de

katholieke bladen op de Koninklijke Mare-
chaussee berust uitsluitend op het fatsoen van



~T at misdeden de marechaussees?

De pers vraagt

HET geruchtmakende besluit van
den minister van Justitie, dat
de Koninklijke marechaussee

van Oss zich tot nader order van op-
sporingsonderzoek moet onthouden,
wordt in tal van dagbladen uitvoerig
besproken. Opmerkelijk daarbij is, dat
de meeste organen, onafhankelijk van
gezindheid, aandringen op klaarheid
en duidelijkheid, een aandrang, welke
ook na het antwoord van den minister

I op de vragen van het Kamerlid Wijn-
koop, onverminderd van kracht blijft.

Bondig zegt dit de antl-revolutionnalre
"S tan d a a r d":
Eén ding hopen wij, dat Just.itie hier niet

met "gesloten deuren" werkt. De rechtszeker-
heid wordt nooit slechter gediend dan met
den schijn, dat er iets te verbergen valt. Wij
moeten in Nederland niet den weg van het
buitenland op".
De chr.-hist. "N ede r I and e r" schrijft,

dat het officieele persbericht geen ander ge-
volg heeft gehad dan dat het de geheim-
zinnigheid, die om deze zaak hangt, nog ver-
groot en daardoor de onrust hierover bij het

opheldering.

publiek nog doet toenemen.
"De toestanden in, en om Oss hebben

reeds sinds lang openbare ergernis gewekt
en men heeft het alom als een opluchting
gevoeld, dat er door het kranige en krach-
tige optreden van de Koninklijke mare-
chaussee aanzienlijke verbetering in is ge-
komen. En iedereen heeft het dan ook als
een rechtmatige. erkenning van verdiensten
gevoeld, dat H. M. de Koningin zelf van
Haar waardeering voor het werk van de
brigade heeft doen blijken.
Het spreekt dan vanzelf, dat niemand

weet hoe hij het heeft, wanneer het bericht
doordringt, dat de brigade ontheven is van
haar bevoegdheid ten aanzien van de op-
sporing van strafbare feiten en in haar sa-
menstelling wijziging zalondergaan. Men
zou zeggen: wanneer men tot een dergelij-
ken maatregelovergaat, dan moeten er 'wel
heel ernstige dingen zijn gebeurd. Anders
zou men ter wille van den naam van het
zoo populaire wapen in het algemeen en
ter wille van de positie van de marechaussee
in de omgeving van Oss in het bijzonder
toch niet een zoo opzienbarenden krassen
maatregel hebben genomen."
Als men zich echter gaat afvragen, waft er

voor bezwarends is gebeurd, krijgt men geen
bevredigend antwoord, betoogt het chr. hist.
orgaan verder.

"Er wordt ges~Jroken van de toepassing
door de brligade van methoden, waardoor
rechtmatige belangen van burgers op pijn-
lijke wijze worden geschonden. Dit is inder-
daad een ernstige beschuldiging, al vraagt
men zich af of in dat geval niet volstaan had
kunnen worden met het verwijderen van de
elementen, die verkeerd zijn opgetreden. Maar
wat beteekenen deze geheimzinnige Woor-
den? Wat waren die rechtmatige belangen
en wat is de pijnlijke wijze waarop zij zijn
geschonden? Wij' de mededeeling van de re-
geering indruk kunnen maken, dan zal hier-
over meer licht moeten worden ontstoken.
Thans geeft men den geruchten vrij spel.

Men heefc al kunnen lezen, dat het hierom
zou gaan, dat bij de zedenschandalen geeste-
lijke en wereldlijke autoriteiten zouden zijn
. betrokken, hoewel zij zich niet aan een straf-
baar feit zouden hebben schuldig g-emaakt.

Wat is hiervaa waar? Indien er zelfs maar
een kern van waarheid in zou steken, zou
het - wij aarzelen niet dit te zeggen - on.
verantwoordelijk zijn, wanneer men zich zou
beijveren dit met den mantel der liefde te be.
dekken en er niet voor Z011 terugdeinzen
daartoe de brigade van de marechaussee uit
te schakelen. Een dergelijk optreden zou fu·
nest zijn voor het vertrouwen in de rechts-
bedeeling en zou allerminst strooken met de
gezonde handhaving van het gezag, waarover
het persbericht spreekt."

Fouten?
De "N i e uwe Rot ter dam s c h e C0 u-

I' ant" constateert, dat "groye fouten, welke
een zoo grievende desavoueering van een briga-
de van 'het poulaire wapen zouden rechtvaar-
digen," niet zijn gemaakt,

"De ontneming aan de marechaussee 'Van
het vooronderzoek in eenige belangrijke
strafzaken ZiOU dan ook meer een gevolg zijn
van geheel andere bel a n gen, welke
rechtstreeks samenhangen met de strafzaak
tegen den gearresteerden directeur der N.V.
Organon te Oss, M. van Z. in het officieele
communiqué, in het avondblad van gisteren
opgenomen, werd er eveneens van gewaagd,
dat rechtmatige bel an gen van burgers op
pijnliJke wijze waren geschonden.
Bij het vooronderzoek lin deze zaak kwa-

men, zoo deelde men ons mede, enkele feiten
aan het lloht, welke den brigadecommandant
der Kon. Marechaussee te Oss aanleiding ga-
ven om, in verband met de door den verdachte
Van z. ,gepleegde misdrijven, een onderzoek
in te stellen naar de gedragingen van eenige
wereldlijke en geestelijke vooraanstaande
personen, die met Van Z. nauwe relaties on-
derhiel-den. Tot arrestatles !heeft dit onder-
zoek niet geleid, doch wel zijn eenige del'
hierbij betrokken personen m è t m ede w e-
ten van den 0 f fie ier van Jus tit i e,
die de zaak tegen 'Verdachte Van Z. in handen
heeft, door de marechaussee gehoord als ge-
tuigen met de mogelijkheid, dat zij verdach-
ten zouden worden. Door dit onderzoek had
de zaak tegen Van Z. het voorkomen, te zul-
len uitgroeien tot een schandaal van veel
grooter omvang, ook a'l zouden aan de hierin
verwikkelde geestelijke en wereldlijke per-
sonen, naar wier gedragingen een onderzoek
werd ingesteld, in verband met den leeftijd
van 16 jaar of ouder der hiertn gemoeide
meisjes niet bepaald s tra f ob are feiten
kunnen worden ten laste gelegd, hetgeen
naar men ons verzekerde, nog geenszins be-
teekent, dat de hierbij betrokkenen ook
mo ree 1 vrijuit gaan."

Het liberale Rotterdamsche DIad komt tot
de conclusie, dat het wel zeer wenschelijk is,
, dat over deze zaak het licht opgaat.

I (Zie verder Laatste Nieuws).
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PERSSTEMMEN
OVER OSS.

(Vervolg van pag. 3).

Twee kampen.
Het "A I g. Han del s b I a d" betreurt het, I

dat het publiek in twee karnpen is verdeeld
over deze affaire, waarvoor naar het blad

I schrijft, de schuld ligt bij de "officieele zijde".
; "Onze autoriteiten zijn meesters in het op-
, stellen van verklaringen, wier vaagheid be-I doelt geen vooroerdeeten te scheppen, maar
I gemeenlijk juist daardoor een stroom van

oncontroleerbare geruchten in gang brengt.
Daarom is het te hopen, dat men ons zoo

spoedig mogelijk klaren wijn schenkt. Is de
gedecoreerde brigade, wellicht door de ver-
leende onderscheidingen wat over het paard
getild, inderdaad haar boekje zoover te bui-
ten gegaan, dat de genomen maatregelen ge-
rechtvaardigd zijn? Laat men het dan eerlijk
zeggen, dan komt er een onmiddellijk einde
aan iedere polemiek.

Of is de verklaring van den regeerings-
persdienst zoo vaag gehouden, omdat men
Diet beschikte over positiever gegevens, die
tegen de Ossche brigade konden worden
aangevoerd? In dat geval zouden wij toch
wel gaarne een nadere rechtvaardiging van
het optreden tegen deze brigade willen ont-
vangen "namens de hoogste ter zake bevoeg-
de autoriteit", mits zij zich dan duidelijker
uitdrukt, dan, in de duistere bewoordingen
van het officieele communiqué."

Katholiek oordeel.
Vermelden we ten slotte, wat het R.K. blad

"DeTijd" over de Ossche affaire schrijft. Volgens
dit blad is er sinds het uitroeien van de be-
ruchte bende eigenlijk maar een werkelijk
"schandaal" door de marechaussee tot klaar-
heid gebracht: de affaire-Organon, die niet aan
het licht kwam door de activiteit van het be-
doelde corps, doch door een toevallig feit.
Wel zijn er daarna fouten begaan, aldus

"De Tijd". Eerst bij de arrestatie van werk-
loczenleiders. Daarna werd driemaal

"van de zijde der marechaussee proces-ver-
baalopgemaakt tegen ambtenaren van ge-
meentelijke instellingen. Een crisis-ambte-
naar had aan onbevoegden vleeschbonnen in I
handen gegeven. Daar die vleeschbonnen
echter geen waarde hadden, kon hier van
een conflict met de strafwet geen sprake
zijn. -:- Twee politie-agenten hadden gesto-
len bij de sluiting van een landbouwtentoon-
stelling. Bij die heele sluiting bleek geen I

polrtie-agent aanwezig te zijn geweest. - De
directeur van de gasfabriek had een der
gemeente-ambtenaren een looden pijp in
handen gespeeld. Die pijp bleek een waarde I

te hebben van nog geen gulden en .,. was
betaald.
Viermaal kwam dus de naam van ge-

meente-instellingen te Oss in opspraak zon-
der dat eenig reëel feit aanwezig was.
Viermaal werd geverbaliseerd, werden ver-

hocren afgenomen, werd met den goeden
naam gesold door menschen, die strafbare
en niet-strafbare feiten klaarblijkelijk nau-
welijks konden onderscheiden!
lVIet de affaire van den bankier, die op

Zater'dag 19 Maart in een open zijspan naar
de kazerne van de marechaussee werd ge-
leid, terwijl de inventaris van zijn bureau
met een veewagen werd leeggehaald - alles
op klaarlichten dag - kwamen de Ossche
"sühandalen", in een' nieuw stadium. Niet
meer gemeente-instellingen, doch vooraan-
staande particulieren kwamen aan de beurt.
De man werd enkele dagen naderhand,
ontslagen van rechtsvervolging.
Het werd nadien nog erger.
Het verleden van twee priesters in Oss

werd "onderzocht". Tegen den een werd een
kroongetuige in het veld gevoerd, die tot de
meest gevreesde figuren van de plaats be-
hoort. In het bijzijn van dezen man werd
een nog niet volwassen knaap door zes
marechaussees gehoord over een feit, dat
zich tien jaar geleden zou hebben afge-
speeld. In diezelfde zaak werden kinderen
buiten het bijzijn van hun ouders "gehoord"
over vermeende wangedragingen van een
pr'iester.
In-de zaak tegen een anderen priester is het

de vraag of vóór het onderzoek wel werd
nagegaan of de ten laste gelegde feiten straf-
baar waren of niet."
Over de mededeeling van "De Tijd", dat de

bankier ontslagen werd van rechtsvervolging
schrijft de N. R. Courant, dat "van een buiten-
vervolgingstelling in geen enkel opztcht
sprake is."

En in antwoord op de opmerking, dat er
"viermaal gesold is met den goeden naam etc."
stelt de "Standaard" de vraag: "Die menschen
zouden dan de manschappen van de door H.~[.
de Koningin gehuldigde brigade te Oss zijn, I
die de bevolking van een terreur van misda-
digers verloste."



Licht over Oss!
Geen vaagheden, doch feiten

gevraagd. De mare-
chaussee moet

zwijgen.
(Van een medewerker.)'

DE officieele mededeeling die door den
Regeeringspersdienst namens "de hoog-
ste ter zake bevoegde autoriteit" aan de

pers is verstrekt (men zie ons Avondblad van
Maandag jl.) heeft, wel verre van licht te
brengen in de gebeurtenissen te Oss, het ge-
voel van onzekerheid nog verscherpt. Men
heeft zich bepaald tot enkele weinig zeggende
algemeenheden, men heeft medegedeeld, dat
het nemen van maatregelen tegen den mare-
chaussee onder de gegeven omstandigheden

I geboden was, maar men heeft nagelaten feiten
te noemen, waardoor deze maatregelen ge-
rechtvaardigd waren. Dat men aan de mede-
deeling toevoegt, dat door de opdracht aan de
brigade te Oss om zich tot nader order van
opsporingsonderzoek te onthouden, "tevens de
eer van het korps Koninklijke Marechaussee,
die onaangetast is, en de persoonlijke belangen
van het personeel het beste gediend zijn" is
waarlijk verbijsterend. ZÓ6 simpel is deze diep-
schokkende gang van zaken waarlijk niet en
wij zijn er ten volle van overtuigd, dat ieder die
v~n het wapen deel uitmaakt, van hoog tot
laag, op zijn minst zeer pijnlijk getroffen is
door den gang van zaken. En wanneer deze
zaak als afgedaan wordt beschouwd, "zoo-
dra zeer binnenkort onder leiding der verant-
woordelijke chefs de vereischte mutaties zul-
len zijn aangebracht", dan vreezen wij, dat
allerminst "een gezonde handhaving van het
gezag" verzekerd is en dat, wat men in de
officieele mededeeling de "ongezonde publieke
belangstelling" noemt, zich sterker dan ooit
zal doen gelden. En wij herhalen nog eens voor
de zooveelste maal imen bedenke wel, dat hier
een zeer delicate zaak, de integriteit van de
justitie op het spel staat!

In de officieele mededeelling wordt gezegd:
Uit verbalen en rapporten is inmiddels ge-

lbleken, dat bij de brigade Kon. Marechausse. e
te Oss, naast vorenbedoelde lofwaardige &c11-

viteit bij het opsporingswerk in andere geval-
len, methoden worden toegepast, waardoor
rechtmatige belangen van burgers op pijnlijke
wijze worden geschonden." Het minste wat
men had mogen verwachten, ia, daar het hier
een zeer ernstige beschuldiging betreft, dat
men deze schending van rechtmatige belangen
door het noemen van feiten had aangetoond.
Ook in het hedenmorgen gepubliceerde sum-
miere antwoord van den minister van Justitie
aan het Kamerlid Wijnkoop worden geen be-
paalde feiten genoemd, alleen wordt medege-
deeld "dat voor kort van begane ernstige fou-
ten in bepaalde opsporingsonderzoeken is ge-
bleken",
Het was niet noodzakelijk geweest, daarbij

namen te noemen, maar een aanduiding van
het geval, waarom het gaat, alsmede van de
toegepaste methoden, ware alleszins wensche-
lijk geweest. Want door deze vage aanduiding
is de gelegenheid geopend voor allerlei ver-
onderstellingen, die men dan ook maar al te
kwistig, zelfs vóór het verstrekken van de
officieele mededeeling, heeft hooren uiten. Om
een enkel voorbeeld te noemen: wanneer "De
Maasbode" verklaart van bevoegde zijde te
hebben vernomen, dat de brigade marechaus-
see te Oss zal worden overgeplaatst, in ver-
band met de ,,0 n g e g ron d ear res t a-
t i e s" van den laatsten tijd, dan ligt, gesteld
dat inderdaad ongegronde arrestaties zijn ge-
schied, hieraan het misdrijf' genoemd bij art.
282 van het Webboek van Strafrecht ten
grondslag: "Hij die opzettelijk iemand weder-
rechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd
houdt, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zeven jaren en zes maanden."
En zoo zijn meer veronderstellingen aan te
halen, die vrijwel uitsluitend in de katholieke
pers geuit zijn en die stuk voor stuk met het
Wetboek van Strafrecht in verband te bren-
gen zijn.

Nu is de officieele mededeeling gebaseerd op
het feit, zooals in den aanhef wordt gezegd,
dat "de brigade Koniniklij.ke Marechaussee te
Oss in den laatsten tijd in sterke publieke
belangsteUing" staat, Die publieke belangstel-
ling heeft zich o.a. geuit In de zoo juist ge-
noemde veronderstellingen in een deel van de
pers. Waarom heeft men dan ver z u i rn d
ook deze veronderste1ilingen te ontaeauwen,

of - indien zij jutst zijn - te bevestigen?
Want dan kon men tevens weten, dat er zon-
der aanziens des persoons recht zou worden
gedaan en de wet toepassing zou vinden, wlen
het ook betreft.
Wat wij echter verreweg het bedenkelijkste

Vinden is, dat door deze zeer vage officieele
mededeelmg de marechaussee VlOOI' een ge-
wetensconmet wordt geplaatst. De "bevoegde
zijde", waarvan "De Maasbode" en andere
bladen hun inHchtingen hebben verkregen,
moet men zeker niet onder het korps mare-
chaussee zoeken.
De dwingende mflttaäre voorschrtrten schrij-

ven het pe:rsonee1 van de Koninklijke Mare-
chaussee categoräsch VIOor,geen enkele mede-
dealing aan vertegenwoordi'gers van de pers
te doen en het is ons be'kend, dat men aan deze
Uit het midden van de vorige eeuw dateeren-
de bepaling, de laatste jaren hemaaidelijk en
de laatste weken nog eens met bijzonderen na-
druk herinnerd heeft, warurbij niet verzuimd
Werd, zeer stealtg te wijzen op de gevolgen,
welike uit overtredäng voor de betrokkenen
kunnen voortvloeien.
Het ware onder deze omstandigheden juist

geweest, geen vage beschuldigingen aan het
adres van de marechaussee in het openbaar
te uiten omdat zij niet in de gelegenheid zijn
zich on~iddellijk daarop, eveneens in het open-
baar, te verdedigen. Dit zou slechts kunnen
geschieden indien de betrokkenen straf-
rechtelijk ~ervolgd worden en hun zaak voor
den krijgsraad in behandeling wordt gehomen.
Thans moeten zij zwijgen, anderen mogen
Spreken, veronderstellingen uiten, zelfs maar
raa:k fantaseeren in de zekerheid, dat er toch
geen tegenspraak komt. De militaire gehoor-
zaamheid wordt daardoor o~ een o.i. te zware
proef gesteld.
Staat het wel in alle opzichten vast, dat de

marechaussee te Oss inderdaad fouten ge-
maakt heeft? Dat zou slechts kunnen
aangetoond worden, indien bekend is wel-
ke burgers in hun rechtmatige belangen
geschonden zijn en welke deze rechtma-
tige belangen zijn. Men behoeft waarlijk
niet naar de kazerne van de Koninklijke Mare-
ohaussee te Oss te stappen, om te vernemen,
wat er aan de hand is. Wij vreezen. dat wij
in het avondblad van Maandag jl. niet duideijjk

genoeg geweest zijn en daarom mogen wij nu
eens het feit bij name noemen: de mare-
chaussee te Oss heeft een onderzoek geopend
tegen twee vooraanstaande roomach katholieke,
geestelijken te Oss, die verdacht worden van
het plegen van zeer ernstige zedenmisdrijven.
En wij hebben ook uit den mond van achtens-
waardige ingezetenen vernomen, dat tijdens
het verhoor van getuigen positieve en zeer be-
lastende verklaringen zijn afgelegd. Indien dit
inderdaad waar is - en de officieele ver-
klaring van "de hoogste bevoegde autori-
teit" geeft daaromtrent geen uitsluitsel - dan
dient ook in deze het Wetboek van Strafrecht
en niets anders te worden toegepast en indien
het onjuist is, dan mag niets, maar dan ook
letterlijk niets worden verzuimd, om de be-
trokken geestelijken, die thans zoozeer in het
centrum van de publieke belangstelling staan,
in het openbaar te rehabiliteeren.
In de tweede plaats lijkt het ons alleszins

gewenscht, dat omtrent het geval van den
bankier-makelaar volledige klaarheid worde
verkregen. Of den man kan niets ten laste
worden gelegd en dan heeft hij reeht op open- J
bare herroeping van de tegen hem ingebrachte
beschuldigingen, Of de strafvervolging tegen
hem heeft voortgang en dan heeft de mare-
chaussee er, na de officieele mededeeling,
recht op, dat ook dit onomwonden publiek
wordt gemaakt. In het eerste geval zou het
mogelijk wezen, dat de marechaussee inder-
daad haar bevoegdheden te buiten is gegaan
en dan impliceert dit o.i, het misdrijf genoemd
bij art. 282 van het Wetboek van Strafrecht
en behoort het recht zijn loop te hebben. Maar
in dat geval doet zich de vraag voor, in boe-
verre de marechaussee uitsluitend verant-
woordelijk kan worden gesteld; immers, de
arrestatie geschiedde op last van den officier
van justitie en de insluiting in het huis van
bewaring geschiedde na verhoor door den
rechter-commissaris, die zich - daaraan mag
onder geen beding worden getwijfeld _ te
voren ongetwijfeld zullen hebben vergewist van
de gegrondheid van de tegen den man mge-
brachte beschuldigingen.
Men ziet, wij hebben niet te veel gezegd,

toen wij Maandagavond beweerden, dat om
het Ossche geval nog veel vragen onbeant-
woorg p1ijven!
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ADVERT,ENTI IN
pel' regel 75 c. Tarief voor een bepaald
~tal regels op aanvraag verkrijgbaar
blj: ,de Administratie, Erkende Adver-
tentlebureaux en den Vertegenwoordiger
voor Engeland D. YOUNG 33 Chancer"
Lane. Londen W. C. 2. J

~7
I

WEERBERICHT
., h. Kon Ned Meteor Inst, In de BUt

VERWACHTING: Meest matige W.
wind, half tot zwaar bewolkt of
betrokken, weinig of geen regen, iets
zachter. Verdere' vooruitz.: gedeeltelijk
bewolkt, waarschijnlijk droog weer.

--~--

De prijzen van rogge, haver en gerst. De wereldtentoonstelling
Op de vragen van het Tweede Kamerlid Die-, te New York.

ters betreffende het nemen van maatregelen ter De regeertng heeft in beg' I be I te
verbetering van de prijzen van rogge, haver en I ~ mse son aan
gerst heeft de minister van oeconomische zaken de St~ten-Generaal voor toestellen, het subsidie
nog het volgende geantwoord: voor de Nederlandsche en de Nederlandsch-
Het is den minister bekend, dat de prijzen Indische deelneming aan de wereldtentoonstel-

van rogge, haver en gerst gedurende de Iaatsta ling te New York te verdubbelen, zoodat zal
weken lager zijn dan hij door de bestaande worden voorgesteld, dit subsidde riader vast te
maatJregelen heeft beoogd te bewerkstelligen. Hij stellen op anderhalf millioen gu:1den.
moge evenwelopmerken, dat ZICh,gedurende dit
seizoen ook een ttjdvak heet voorgedaan waarin
de prijzen hocger waren. '
Het is den minister niet bekend, dat de ver-

koop van hoagergenoemde producten onmoge-
lijk is, Wel is het hem bekend dat de telers,
die bedoelde granen nog in Voorraad hebben
in verband met de mindel" goede prijzen aar~
zelen tot verkoop over te gaan. '
De uitvoer van mals staat, daar deze het

normale transitoverkeer betreft, in geen verband
met de onderhavige aangelegenheid.
Ten slotte herinnert de minister er aan dat

hij de heffingen op den invoer van gran~n op
B April 1938 heeft verhoogd met een bedrag van
f 0.50 per 10() kg, .

Nederland.

De gouverneur-generaal van
Australië naar Nederland.

Na.a.r Wij Vernemen zullen de gouverneur-
generaal van Australië, lord Gowrie, en lady
Gowne, die thans een bezoek brengen aan
Ned.-Indië, binnenkort per vliegtuig van de
K.L.M. de reis van BataVia naar Amsterdam
ondernemen. Zlj worden 24 April in Nederland
verwacht. -

Plaatsing van land- en veenarbeiders
in Duitschland.

De minis~er van sociale zaken heeft, blijlkens
een ciroulaare aan de gemeentebesturen, thans
goedigekeurd, dat aan gi€'lJinoon, waarvan de
ondersteunde kostwinner naae Duitschland gaat
werken, tenrz;ijals z.g, gr.renSi1ooper,en wier loon
VÎJ8. die clearing wordt u1tbe,ta-ald, gedurende de
eerste twee weken na hun vertrek naar Dudtsch-
La..."1Id die steun blijft dOOll'betaMd.Het steunbedrag
kan in dde gevalUen aan de betreffende gezinnen
worden uitbeta-ald, evenwel 2laJ de steun dan
met eenmaal den gezansleden-btjsêag moeten wor-
den verminderd. Uiterarurd moet rekening wonren
gehouden met inkomsten van andiere gezinsleden.
Betreft het een arbeider, dée als kostwinner bij
tie '\VI€Il'kverseha:ifingis geplaat.st, dian kan het
gemn op dezelfde wijze gedurende twee weken
ingevolge de steUlIlregeiling worden gesteund.
Aan het,. gezin van een bij de werkverschaffing
tewe:r<k>gesteildJenzelfstamdlige kan gedurende twee
weken 80 pct. van he twerkverrschaffingsloon
wOll"denuitgekeerd.
Voorts keurt, de mändster good, dat bij even-

tJueele hernieu wde ondersteurring bij terugikomst
in 0l'lIS land bij de berekenäng van den wachttijd
"an een arbedder (kostwinner), dIie in het bui-
tenland (n1et als grenslooper) is werkzaam ge-
weest, ván het door hem in het blllitem!a.ndver-
"rile.ide loon 'f 2 per w.ae:k buiten oosch6uwing
WOà"dt geLaten. Beh.aàve de!2le vrij<latinog van f 2
per week geldt voor betrokkene derhalve de nor-
male wachttijd, welke in de betrerfende ge-
meente wordt toegepast, alvorens opneming in
die stelID~ling c.q. te'\Vl€ll'kste11i1Ilgbij de W€[ik-
ver9Chaff:il1g geschiedlt.
Voor zooveel het betreft kindeiren van onder-

~ll1den of tewerkgestelden, die in het buiten-
land werkzaam zijn (niet als grenslooper) ware
bij de OOrekendngVIIi.ndien steun c.q. vaststelling
van de plaatsing van den kostwinner zóó te han-
clJelen, cba.t het bedJr,ag der verdiensten van de
ki'lllderen, ~dIe wordJt rekening gebouden,
voor mindJerj'lWiglenf f en voor meerderjarigen
t 2 per week [a.gea- \1i'OMt gesteld, dian wanneer
dIie kincle4"en in 0Il1ilI [and zouden zijn tewerk-
gesteld.

:Voorkoming van dubbele belasting.
Ook de ~efondsbela.sting met ingang van
1 Mei a.s. hl de bestaande regeling betrokken.

Kra.cllten.s de - inmiddels door de wet van
14 Juni 1930 vervangen - wet van 16 April 1920
tot voorkoming. van dubbele belasting heeft. de
minister van financiën in 1928 een beschikking

• gegeven, waarbij o.m. werd bepaald, dat een
Nederlander die uit een ander land bepaalde
inkomsten t~ekt welke in dat land aan inkom-
sten- of verm~ensbelasting. onderworpen zijn,
voor deee heffingen in Nederland een zekeren
a.ftrek geniet, waardoor het betalen van dubbele
belasting wordt voorkomen.
'Een lezer' heeft. er onlangs onze aandacht op

gevestigd, dat de gemeentefondsbelasting _. toch
ook een heffing naar het inkomen - niet in
deze gunstige regeling was betrokken. Dit
maakte niet alleen verschil voor de versehul-
ótgde belasting zelf, maar ook voor de betaling
van sohoo}g>eld,dat gemeenlijk naar de hoofd-
som o.a. van de gemeentefondsbelasting wordt
bepaald.
In de staatscounnt van 30 Maart is een

beschikking gepUbliceerd van den minister van
financiën, waarbij wordt bepaald, dat voortaan
ook de gemeentefondsbelasting ill de regeling
tot voorkoming van dubbele belasting is betrok-
ken en wel met ingang van 1 Mei, zoodat deze
wijrz;iging voor het eerst in het belastingjaar
1938/39 van toepassing zal zijn.
Dat m.i, die van de regeling kunnen profitee-

ren wegens het bezit van vermogen of het ge-
nieten van inkomsten, welke in het buitenland
reeds belast zijn, venheugd kunnen zijn, behoeft
geen betoog. Met een nieuwe belasting;ner'hoo-
ging in het verschiet Is de vermindering van
dubbele heffingen ook niet meer dan een zaak
[Van billijlkheid.

Het conflict in het bouwbedrijf
in het noorden.

Men meldt ons uit Groningen:
Naar wij vernemen hebben de besprekingen,

",>elke onder leiding ~an den rijksbemiddelaar,
den heer Bloemers, burgemeester van Arnhem,
zijn gevoerd tusscnen de vertegenwoordigers van
de drie werknemersorganisaties in het bouw-
bedrijf en de niet landelijk aangesloten werk-
geversorga'nisaties in Groningen, Friesland en
Drenthe, geen resultaat opgeleverd. De werk-
nemersorga.nisaties bleven bij hun eisch, dat
alle patroons het lalldelijke collectieve contract
zullen a:anvaa.rden; de patroons stonden op
handhaving van de neli'stand~gheid van hun
organisatie: en daarmes handhav~ng van de
streek-con kaeten.

Toegift bij tabaksfabrikaten.
De minister van financiën brengt, ten ver-

~-olg8 op de mededeelinê in. de Staatscourant
Van 1 Maa.rt 1934, ter kenJ1ls van belangheb-
bènden, da.t bij dell verkoop. in het klein van
tàbaksflllbrika.ten, evenals een sigarenpijp.ie of
een doosje lucifers ook een gewone onverglaasde
Goudsche pijp zonder mondstuk als toegift mag
Worden y~~ek~, ,(st.ctê!,

Nieuwe opcenten op de inkomsten- en op dividend-
en tantième-belasting.

I De gouverneur van Suriname.
De West (Paramarioo) verneemt uit goede

I bron, dat de gouverneur van Suriname, d,e heer
Kielstra, het voornemen heeft om in bezin van
het volgend jaar zijn ambt neer te leggen en
zich te vestigen in Nederland.
Ofsohoon hier te lande daarvan officieel niets

bekend, is, kan dit bericht op zichzelf niet
onwaarschijnlijk worden geacht. De heer Kiel-
stra is dan 5Y, jaar gouverneur geweest, wat
ongeveer de gemiddelde ambtsperiode van gou-
verneurs van Surioo.me is, al zij.n wel enkele
langer in functie gebleven.

* ~ *
Bij Kon, besluit van 28 Maart zijn:
10

• aan het eerecomité voor de Nederlandsche
deelneming aan de in 1939 'te New-York te
houden wereldt.entoonste1l1ng als leden toege-
voegd de heeren: prof. dr. G A. van poelje"
directeuo:-generaal van het onderwijs en Ir. A.
L. H. Roebroek!, directeur-generaal van den
landbcuw:

20• aan de algemeene oommissie voor voor-
noemde deelneming als leden toegevoegd de
heeren Raden Adipat] Ario Soejono, werkzaam
bij d~..&ste afdeeling van het departement van
koloniën: D. Hannema, directeur van - het
museum Boymans ; mr. W. G. F. Jongejan,
voorzitter van den Ondernemersraad voor
Nederlandsch-Indiä, Raden Mas Margono Djo-
johadikoesoemo werk~a.m bij de 4de afdeeling
van het departement van koloniën; Ph. Mees,
voorzitter v!lln de Rotterdamsche Bankiersver-
eeniging en prof. dr. B. Schrieke, buitengewoon
hoogleeraar .bij de gemeentelijke uni-versiteit te
Amsterdam.

De marechaussee· te Oss.
Minister Geseling beantwoordt de vragen

van het Kalt,lerlid Wijnkoop.

Eer.g.isber had het Tweede Ka.merlid Wijll1-
koop der regeermg die vvlgotIDdevragen gesteld:
Is het juist dat de Koninklijke Marechaussee

te Oss door de jutitiëele autoriteiten van haar
functie is ontJheven en dat deze marechaussee
haar dierist te Oss l1(iet langer mag uitoefenen?
Is het ook waar, dat het onderzoek der

marechaussee in mke zekere te Oss loopende
justitiëele zaken zaadoende is gestaakt, en dat
eventueele klachten over miSldrijven aldaar niet
meer tot de marechaussee maar enkel tot de
plaatselijke gemeente-poUtie kunnen worden
gertcht ?
Indien een en ander geheel of gedeeltelijk

juist is, wil de minister dan mededeelen waar-
op dit optreden tegen de marechaussee te Oss
berust, waarom zij van haar functie is ont-
heven en zij haar plaatselijke drenst niet meer
mag uitoefenen. waarom aan haar activiteit

p~4~K.~1 • 0 ...... Hi. ot ~~

waarom de justitie haar in het aLgemeen en
Juist nu desavoueert?
Het antwoord van minister Goseling op dere

vragen is reeds gisteren verschenen. Het luidt
als volgt: •

1. Het anèwoord op deee vraag lu1dt in
zooverre bevestigend, dat aan de .brigade
Koninklijke Merechaussee te Oss opdracht
is gegeven zich tot nader order van op-
$POfingoondlerooek te onthouden, SUJI"Veil-
lance- en bewakmgsdiensten kunnen ook
verder op de normale wij2leworden verricht,
terwij! het geenszins in het voornemen ligt,
de brtgade Koninklijke Marechaussee te Oss
op te hebber, of in sterkte te verminderen.

2. Van staking van loopende ju.stitieele
onde!!"roek€ll1is geen sprake. Dat eventueele
~}a.ch<te.nter zake van misdrijven voor het
oogenb.lik tot de p1aats€lijk.epolitäe behooren
te worden genent - overigens Een nor-
mala figUua: - is juist. .

3. Voor het antwoord op deze waag
moge, met inachtneming van de onder 1
aangegeven reserve, worden verwezen naar
het door den Regeecr-in,gspe!1dienst ver-
strekte communiqué, uit welk stuk tevens
blijkt, dat hetgeen door de brigade Konink-
lijke Maree'haussee te Oss is verricht, geens-
zins in het a-Lgemeen is gedesavoueerd, in-
tegendeel. Dat juisJt nu moest worden op-
gertreden, is - gelijk evenzoor in het
oommuniqué tot uitdrukking 'komt - een
uitvloeisel van de omstandigheid. dat voor
kort van begane ernstige fouten in bepaalde
opsporingoonde;ri.weken is gebleken.

Een nederlaagje voor minister
Van Boeijen. - Verschillende

wetsontwer~n. - De
Zuiderzeesteun.

Vergadering van Dinsdag 5 April.

Wij Wisten het reeds sedert de versohijning van
de millioenennota: tot dekking van de verhoogde
defensieijudtga~en moet de regeertng tot belas-
tingverhooging haar toevlucht nemen. Daardoor
hoopt zij resp. 4.7 miüioen en 5.5 milhoen gulden
te vinden uit verhooging van de opcenten op de
inkomsten- en van die op de dividend- en
tanttème-belasemg. Dit voorstel is heden-
middag in behandehng genomen. De regee-
ring wil het daarbij niet laten. Nog dit jaar
hoopt zij ook de technische wljziging van de
omzetbelasting in het Staatsblad te krijgen.
Bovendien zint zij op een verhooging van het
pereentags der omzetbelasting en op een matige
verhooging van de personeele belasting, En dan
zwijgen wij nog van het wetsontwerp nopens de
richtige heffing, dat tegen ontduiking gericht
is en volgens mr. Teulirigs ook nog wel drie
mlllioen zal opbrengen.
De ftnancieele specialist der roomsch-katho-

lieken heeft eigenlijk meer de toekomstige voor-
stellen van de regeering ontraden dan dat, waar-
OVer heden het debat een aanvang genomen
heef,t. Een verbeoging van het percentnee der
omzetbelasting zou wellicht aan de 7% mil1ioen
van de voorgenomen technische wijziging nog
eens 20 ,milliaen toevoegen en uti de -p€rsoneele
belasting zou de regeering ook allicht een mil-
lioen of vijf willen halen, al noemde zij nog
, geen'cijfers. Hiervan nu moest mr. Teulings niets
hebben. Tegen beide plannen verzette hij zich.
ten krachtigste; de gedachte aan verhooging van
de pèrsoneele belasting, die een echte "gezins-
behoe!~ll.llela.sting" ls". ma.çht dezen sch\lts·

De voorhoede der rechtsehen in de provincie
Tarragona is Tortosa dicht genaderd. maar
slaagde er nog niet in deze stad te bezetten.
Verder rukken twee colonnes naar Tortosa op.
De eerste bestaat uit legionares, die langs den afdoening van andere aangelegen.heden, een

k d tw de \ aanvang gemaakt met de behandelmg van het
groeten weg van Gandesa opruk en e wee wetsontwerp verhooging van de inkomsten- en
uit Navarreezen gevormd, rukt langs de Ebro. de dividend. en tantièmebela.sting tot gedeel.
van het plaatsje Mora uit, naar het zuiden O?, telijke dekking van uitgaven voor de defensie.
maar zij worden gehinderd door de republikel- (Staten-Generaal en Kameroverzirht.)
nen. die van de andere zijde van de Ebro op ,(BI. C p. 1 en bL A p. 1)
hen schieten. Van een derde colonne, welke uit
Morella is opgemarcheerd, zijn geen nadere bij-
zonderheden bekend.
In den sector van Lerida zijn de rechtsene

troepen, die in de buurt van Fraga de Segre
zijn overgestoken, in Noord-Oostelijke richting
opgerukt. De tegenstand der regeeringstroepen,
die zich nog langs de linkeroever van deze rivier
bevinden, vermindert ..
Havas meldt dat volgens inlichtingen van

naar Frankrijk gevluchtte miliciens, nog slechts
drie dorpen ten noorden van Huesca, dicht bij
de Fransche grens, in handen der regeering
zijn. Dit gebied is geheel geïsoleerd en de be-
volking zal naar Frankrijk moeten vluchten.
De grensbewaking is versterkt.

DE Bt;REKINGEN. Tortosa nog niet door
Franco bezet.

Uit drie richtingen rukken
rechtsehen naar de stad op.

ENGELSCH·IT ALIAANSCHE

Hoe het accoord, dat over eenige ID1enhangende aftlling. van grenzen en

d.. I1alië zal zijn gaoen III Llbye tot een Dor-
agen gereed kan zIJn er l11aal cijfer teru~gen wanneer de Spaan·

waarschijnlijk uit zal zien. SOthekwestie eerll
k
l geregel~ ai~. Dit ladats~~

b ijft nog immer ern waal ..es om raa
ell waar het he(accoord mee staat of valt.
Zonder een rege' van de spaans.che kwest.~e

telefoneerde g~en accoord, het bencht in kwestie
jUist is en rtalfleze voorwaarde heeft aan-
V1lard en in b voorloopige accoord heeft
o~enomen, mJius als vaststaand word~n
alngenomen, (Mussolini inderdaad bereid
is de Spaanse.' kwestie op een voor Enge-
land bevredtge' wijze op te loosen. Dat hij
dit op 'het oog''llik nog niet wensent te ~~e')
en het aceoor voortoopig nog een condttto-
~l karakter=l dragen, is niet. geheel
Ollbegrijpelijk..mers trekt Mussolint zich nu uit
'Si>anje te~ug:;-n kan hij er voor zijn binnen-
landsche publi meeilijk aanspraak op mak~n
zijn "taak", heolSjewisme in Spanje den kop 111
te drukken, t een goed einde te hebben ge-
bracht. Hèeft-"ranco' echter definitief gezege-
vierd, dan 10 deze moeilijkheid zich vanzelf
lfp M:w;.<o!in,kandan de liquidatie van het
Sllaansch;· ,ontuur verklaren met er op te

het accoord zijn wljzen. da'.:r nu voor Italië in Spanje niets
m~er te d;l valt. Of hij er dan ook inderdaad
zijn hand- en oogen vanaf zal trekken en of
d(j beVrE,tgende regeling van de Spaansche
k1l'estie, Ie de EngeIsche regeering als voor-
wl~de lor een accl?ûrd schijnt te stellen: ook
W!rkelijkpolitiek en strategisch bevredigend
v4r ~!and zal blijken, zal de toekomst
mtete.11- ~'U1.

... .

Onze correspondent te Londen
ons gisteravond:
De diplomatieke correspondent van de

Evening Standard, die nauwe betrekkingen met
Italiaansche kringen hier ter stede onderhoudt,
geeft vanavond een gedetailleerd overzicht van
den vermeenden inhoud van het Engelsch-
Italiaansche accoord, dat volgens hem binnen
enkele dagen voor de onderteekening gereed
zal zijn. Daar men hier van het begin af aan
heeft geweigerd zich over deze besprekingen
uit te laten, is officieele bevestiging van de
mededeelingen van dezen correspondent uiter-
aard niet te verkrijgen. Er is echter goene
reden te gelooven, dat zij in groote trekken
juist zullen blijken te zijn, te meer daar ze in
het algemeen overeenstemmen met de berich-
ten, die men hieromtrent in den laatsten tijd
uit Rome heeft ontvangen.
De voornaamste punten van

aldus:
1. Engeland erkent Italië's vitale belangen

in de Middellandsche Zee, terwijl Italië van
zijn kant erkent, dat vrij verkeer door d"!
Middellandsche Zee een essentieel belang van
het Britsche Rijk is. .
2. De twee regeeringen verbinden zich geen

wedloop in het aanleggen van fortificaties in
de Middellandsche en de Roode Zee te houden
en geen nieuwe bases of fortificaties aan te
leggen, zonder elkaar daar eerst van in kennis
te stellen.

3. De vrije scheepvaart door het Suez Kanas.l
zou zoowel in tijd van oorlog als vrede strikt
gehandhaafd blijven in overeenstemming .met
de internationale, conventie van 18:88.

4. Het Italiaansche garnizoen in Libye zal
geleidelijk tot een normaal cijfer Worden terug-
gebracht en hiermee zal worden begoJ).nen
ZOOdrahet accoord in werking treedt.
5. Het accoord treedt in werking wanneer de

Italiaansche regeering haar belofte de ltaliaan-
sche troepen en oorlogsmateriaal uit spanje
terug te trekken, ten uitvoer heeft gebracht.

6. Belde regeeringen verklaren hun belange-
loosheid op Spaansch grondgebied in Europa en
Afrika.

7. Bij de eerst voorkomende gelegenheid zal
de Engelsche regeering 'den Volkenbondsraad
voorstellen de leden van den Bond te ontslaan
van hun verplichting Italië de erkenning van
de verovering van Abessinië te onthouden.

8. SpeCiale commissies 2Jullen onmiddellijk de
afbakening van de grenzen tusschen Abessinië
en aangrenzend Britsch grondgebied ter hand
nemen. ()rlIe correspondent te Parijs telefoneerde ons
9. Beide regeerlngen bevestigen de bepalingen I gisteravond:

van het verdrag- van 1927 betreffende den }1!1i.m stond in de, Kamer op een bij voorbaat
status o~ van de Ar~b~!J:{LSt.a.t,e.n,.. .a.a,n_.dA.. ~._ .-en post, al gelooft men nog, dat hij het
"O~~~~ in den geest van dit. de ~ahlL""\~\\.itLwee.r..wilvan de verdeeldheld bij
verdrag .de Engelsche souveretmtett over het allen schijn mislocpen. Hij wil Ziêfi rrl't1l" wB~f
in 1937 geschapen protectoraat van Aden. verdediging overgeven. Er is geen twijfel aan

11. De Engel.sche regeering verklaart geen of hij liet zich weer door wat hij als het alge-
veranderingen, in den status van Palestina te meen 'belang ziet leiden: de lange redevoering
ondernemen waardoor de rechten van Italië onderscheidde zich door goede trouwen
als een van de- staten, die IlQ den oorlog scherpzinnigheid. Blum kwam daarmee boven
Turksch grondgebied verworven, geschonden zichzelf uit, voor het eerst ontdeed hij zich van
zouden worden. alles wat den partijman kenmerkt. Dit : betee-
Het 'bovenstaande maakt er 'uiteraard geen kent niet dat hU de woorden sprak, die door

aanspraak op de juiste redactie van het. het oogenblik vereischt werden: hij 'heeft het
accoord weer te geven. Een gefundeerd oor- ongeluk als leider van de oppositie te vroeg
deel' over de beteekends van dit· accoord, gekomen te zijn, als minister te laat.
waarbij immers zooveel van de redactie van Van de critlek op de machtigingswet uit-
de verschillende punten afhangt, is daarom geoefend. moet die hem het meest gegriefd
nog niet mogelijk. Voor zoover de hier ver- hebben, dat hij den kant van de dictatuur uit-
melde punten echter inderdaad de hoofd- gaat. Daarmee wordt niet bedoeld. dat hij de
schotel van het accoord zullen blijken te zijn baas wil spelen, wel dat het door' hem voor-
- en zooals gezegd lijkt dat zeer waarschijn- gestane stelsel alleen in een totalitairen staat
lijk - zal men zich in afwachting van volle- de verwachte vruchten kan dragen. Het van-
diger informaties ook nu reeds enkele opmer- daag door hem geboden couplet op vrijheid en
kingen durven veroorloven. De overeenkomst dernocratte mocht de handen van radicalen en
schijnt in twee deelen u~teen te vallen. socialisten opeenbrengen. het was totaal over-
Een deel bestaat uit mm of meer platoni- bodig. Aan die gezindheid van Blum wordt niet

sche verklaringen onder de punten I, 2, 3, 6, getWijfeld, wel aan de doeltreffendheid van zijn
9, Hl en 11, waarmee beoogd wordt de weder- financieele hervormingen, vooral kapitaalbe-
zijdsche achterdocht en verdenkingen uit den lasting, heffing op de coupon van de staats-
weg te ruimen. Zij hebben slechts waarde voor fondsen, aanloopen tot wisselcontrole en her-
zoover beide partijen ze oprecht meerren schatting van den goudvoorraad, toezicht op
Het andere deel bestaat uit een aantal con- den invoer. uitvoer en verdeeling van het

ditioneele beloften waarbij beide partijen zich creenet. allemaal maatregelen, waarvan men
tot concrete concessies verplichten. zegt, dat zij zonder eendracht niet het beoogde
Engeland zal stappen' nemen VOOr de doel bereiken en als de eendracht er is groeten-

erkenning van Abessinië en de daarmee sa- deels overbodig zijn.

Dringend beroep der regeering
op Parijs en Londen.

De Spaansche zaakgelastigde te Parijs.
Garner, heeft gisteren op de Quai d'Orsay een
nota van zijn regeerrng overhandigd, waarin
wordt geprotesteerd tegen de niet-inmengings-
politiek. Volgens verkregen inllchtingen zou dil
document nog eens terugkomen op de reeds
vaak door de regeering van Barcelona ontwik·
kelde these, dat de politiek der met-tnmenstne
op het schiereiland in het voordeel der op-
standelingen en ten nadeele der regeering was
en blijft. .
Ook heeft de ambassadeur van Spanje te

Londen zich in een nota tot het Foreign Office
gewend en een dringend beroep gedaan op de
Britsche regeering de Spaansche regeering het
recht te hergeven wapens te koepen voor haar
verdediging tegen de opstandelingen.

De Fr.nsche Kamer behan-
It het financieele ontwerp.

Rede van Blum.
tHsteravond 1s Blum's financieele wetsont-

~p doof de Fransche Kamer in behandeling
genomen. Nadat de rapporteur der financieele
. COmmissieop aanneming van 'het ontwerp had
al1ligedrongen, bestreden eenige sprekers de
vOOrstellen.De gemoederen geraakten eenigs-
. zins verhit, zonder dat het tot incidenten
kWam. Vervolgens heeft Blum het ontwerp in
cell. uitvoerige rede verdedigd. Om half negen
werd (je zitting geschorst. Volgens aanwijzigin-
gen ill de wandeLgangen, zouden de besprekin-
gen tot in den nacht duren en zou de ver-
gg-d..'1'lng, wegens het groote aantal ingeschre-
ven sprekers tot heden verdaagd worden. Dan
zal oOk eerst kunnen worden gestemd. Voor den
tekst der redevoeringen zie men de rubriek
B1litenland,

De stemming onder. de
republikeinen.

(Eigen bericht. - Nadruk verboden.)

Barcelona, 5 April
De atmosfeer in het repubhkeinsohe deel van

Spa.nje is zeer gespannen geworden. Iedereen
beseft, dat de groote crisis op handen is. De
republiek en de revolutie en de regeerlug-Negrm,
welke deze beide vertegenwoordigt, vechten met
den rug tegen den muur. In de argeloopen drie
maanden is de groote ommekeer gekomen. De
hoop, welke zoo toenam toen het. nieuwe repu-
blikeinsche Ieger te Temel met zooveel SUCCefl
in <len ~~ ~ -g<,hVlpClL,~ cc, ~\ In-
geslagen.. Teruel heeft juist een gevaarlijke
reactie gewekt. Generaal Franco kr~ meer

~mv ............ .,Hrr>h1.a.:n.d-£ll_.ltalië,die dicht in
de puurt zijn, terwijl Ruslanli ~ -=-
afl'iggen. De democratasche landen Engeland en
Amerika bleven geheel" Frankrijk ten deele
neutraal. Het nieuwe republikeinsche leger, dat
al onvoldoende getraind en numer-iek zwakker
is. heeft bovendien de beschikking over minder
oorlogsmateriaal. Intusschen zal het blijven
doorvechten, want de geest onder de man-
se-happen is zoo sterk, dat, ofschoon de batal-
jons zich voor den vijand verstrooien, zij zich
later' weer vereentgen en terugkeer-en naar de
vuurlinie. De indrvidueele Spanjaard drukt den
sternpel van zijn karakter op dat van het regi-
ment: vaak geslagen, nooit ontmoedigd.
Rekening houdende met den geest onder de

soldaten kan men niet voorspellen hoe de strijd
zal loopen. Nog altijd telt het republikeinsene
leger véel manschappen en het beschikt over
een formida-bele hoeveelheid oorlogsmateriaal.
De militaire machine is op solide wijze georga-
niseerd en gegeven het goede moreel van de
troepen behoeft men nog geen ineenstorting te
verwachten. Nag altijd biedt het een krachtig
instrument voor een resoluten commandant. De
strijd moet voortgaan, want daar de partijen
tijdens het evenwicht aan de fronten van eeriige
maanden geleden niet tot een schikking konden
komen om verder in vrede samen te Ieven, is de
kans nog veel kleiner.,.nu een van hen de over-
hand schijnt te krijgen. Franco zal thans zeker
g-een aanvaardbare voorwaarden stellen,

(Auteursrecht N.R.C.-TheTimes, Londen)

Overzicht Tweede Kamer. de "waanzinnige rinancteele politiek" der regee-
ring (Uitdrukking, die hij in "verkeerde" finan-
eieele politiek heeft, moeten veranderen) en
sukkelde daarbij meer dan ooit met de uit-
spraak van zijn Nederlandsch. De zuinige huis-
vrouw. indertijd door minister De Wilde ten
voorbeeld gesteld, werd door hem getransfor-
meerd in een ,.waschvrouw" en onder luid ge-
lach en spotzieke teekenen van instemming
verklaart hij met een volmaakt germanisrne:
"Wij zijn het geweest, die den aanstoot hebben
gegeven". De 'volzin bleek nog niet af: "tot den
wederopbouw van de weermacht" kwam er
achteraan. Intusschen heeft dezelfde heer de
Marchant et d'Ansembourg sich met kracht
verzet tegen de vergrooting van het contingent
van 19,500 tot 32,000 man. >I< .. *

de overwinst aan de algemeene middelen behoort
toe te vloeien. Zoolang de budgetaire toestand
zoo onbevredigend is, dat het rijk zijn verplich-
tingen ten aanzien van spoorwegpensioenfonds,
invaliditeitsfonds enz. niet kan nakomen, bestaat
er volgens den heer Drees aan een algemeene
reserve bij het bedrijf der P.T.T. geen behoefte.
In de practijk bestaat er overigens al iets, dat

daar volgens den minister zelf vrij veel op lijkt.
Als het bedr-ijf meer oplevert dan geraamd was
- en dat was de laatste jaren schering en
inslag - werden stille reserves gevormd. Of hoe
moet men anders de extr a-arscnrtjvmgen van
36'h millioen gulden noemen, die de laatste
jaren aan de gewone atscnrtjvmgen zijn toe-
gevoegd?

Verschillende andere wetsontwerpen zijn er in
een amerijtje doorgegaan. Wij r.oemen o.a. de
wijziging van de Tariefwet, met o.a. nieuwe be-
palingen ten aanzien van geëmailleerd draad,
sieraardewerk en benzol c.a. Over deze laatste
verhooging (van f 1,25 tot f 3 per 100 kg.)
heeft de heer SChilthuis enkele opmerkingen
gemaakt, maar oproeping van de namen
was evenmin noodig als bij de wijziging
van de Mijnwet of bij de wetsontwerpen,
die betrekking hadden op de herklasseering
van çkantongerechten en de maximum-formatie
van gerechtshoven en rechtbanken. Mr. Truijen
en mevr. Bakker-Nart hebben nog een goed
woordje gedaan voor de vijf nog overgebleven
rechtbanken der tweede klasse (Alkmaar.
Almelo, Dordlrecht, Roermond en Zutfen), die
zij in rang met het gros der andere rechtban-
ken zouden willen gelijkstellen, maar minister
Geseling meende die f 25,000 niet te kunnen
missen, welke dit wellicht zou kosten (eer. ge-
1ijk bedrag als voor de herklasseering van de
kantongerechten noodig zal zijn.)
De discussie over eenige adressen, waarin

klachten werden geopperd over onvoldoende
Zuiderzeesteun, heeft niet zooveel tijd! gevergd
als eenige weken geleden gedacht werd. Dit
vindt goeddeels zijn verklaring in het feit, dat
minister Van BUUl'en kort vóór de mondelinge
gedachtenwisselini aan veler wenschen is tege-
moet gekomen' en toegezegd heeft,' dat de
Zuiderzeesteunwet OOk benoorden den, tl.!sluit-
dijk zal wOI'den toegepast.

_~~"r:-._.-"'C"...S;S;~_ ~
1~'·'

patroon van de groote gezinnen zelfs reeds bij
voorbaat in vertwijfeling. Waarom dan niet veel
liever - zoo riep- hij uit - een weerbelasting ?
Voorts gevoelt mr. Teulings veel voor een hef-

fing ~n eens, van welk .noodotter" minister De
Wiide blijkens de memorie van antwoord echter
niets moet hebben. De roomsch-katholieke afge-
vaardigde is zelf ook niet geheel blind voor de
daaraan verbonden bezwaren, erkent b.V. de
mogelijkheid van "oeconomische repercussies",
maar blijkt van meeutng, dat men zonder
noemenswaardig gevaar vrijwel hetzelfde kan be-
reiken met een rentelooze derensteleenlng of
desnoods een defensieleening tegen zeer lage
rente. Gegeven het feit, dat groote renteloaze
bedragen hij de Nederlandsche Bank liggen,
meent de heer Teulings, dat men het daarmede
thans best kan wagen. De vraag is echter, of
alle (geenszins uitsluitend Nederlandsche) recht-
hebbenden even warme voorstanders zijn van
een, ,.n a t ion ale rentelooZ€ defensieleening"
als het roomsche Kamerlid en of het anderen
mogelijk zal zijn, hun geld voor geruimen tijd
renteloos vast te leggen. .

* ...
Minister Van Boeyen had het ltaatsbedrijf der

posterijen, telegrafie en telefonie gelukkig willen
maken met een algemeene reserve, gelijk ook het
staatsmijrrbedrijf er een bezit. Naar zijn meenmg
diende met het oog' op tariefswijzigingen, dienst-
verbeteringen enz. voor de overgangsjaren een
behoorlijk "stootkussen" te \Vorden gevormd.

De Kamer heeft dit denkbeeld echter ver-
worpen en daarmede het voornaamste onderdeel
gelicht uit het heden door dezen bewindsman
verdedigde wetsontwerp. Het desbetreffende
amendement-Wagenaar, dat ook het aantal)
bijzondere reserverekeningen veel meer beperkte I
dan de regeering gewensent had, is met 76 tegen

Feitelijk was mr. Teullngs heden de vertol- 10 stemmen aangenomen Slechts 8 christelijk-
ker van een middeneeuwsen ideaal, maar in de ' historischen en de anti-revolutionairen Duymaar
huidige maatschappij schijnt de verweren- van Twist en Amelink kozen de zijde van den
!ijking daarvan kwalijk mogelijk, In elk geval minister van binnerilandsche zaken, die z.ich
zou zoo'n rentelooze leerring (de heer Teulings dit nederlaagje overigens niet al te eeer scheen
sprak niet met zoovele woorden van een ge- aan te trekken.
dwongen leening, al draagt een heffing in eens Minister De Wilde, die goedig ook zijn naam
wel een dwangkarakter) een novum zijn, dat onder de toeliohting gezet hOO"zalover deze be-
velen evenmin toelacht als de toekomstige be- slisstug wellacht zelfs niet één traan laten.
lastingverhoogingen, waarvoor mr. Teulings Immers, thans zullen de winsten ook in de toe-
begrijpelijkerwijze zoo beducht is. komst ten bate van de algemeene rijksmiddelen
Ofschoon wij bij meer dan één opmerking komen.

van mr. Teulings een paal'vraagteekens zou- Heeft de anti-revolutionaire afgevaardigde
den 'willen plaatsen, was 2;ijn redevoering ,toch Wagenaar goeddeels bedenkingen van financieel-
heel wat degelijker voorbereid dan die van technischen en comptabelen aard tegen het
graaf de Marchant et d'Ansembourg, wiens (Slechts door den heer Krijger ",n miui.:lter Van
eisch: "onmiddellijk aftreden" intusschen -een 1Boeyen verdedigde) regeeringsvoorstel geopperd,
peroratie was zooals men re niet' dikwijls hoort. - het sociaal-democratische Kamerlid Drees was
Het llatJ.~-S9ci~t.i.sçh~ ~mel;'UIt :w.:ri.a;k~ !:l9.yenal in tUl oppoaitie Oll:l,dathldJ,eun t~d.

de

~ _~ J

Nieuws in dit nummer.
BINNENLAND.

De regeering zal aan de staten-Generaal
voorstellen het subsidie voor de Nederlandsche
en Neder~ndsch-Indische deelneming aan de
wereldtentoonstelling te New York nader vast
te stellen op anderhalf millioen.

(DL C p. IJ

De Tweede Kamer heeft gistermiddag, na.

Het antwoord van minister Goseling op de
vragen van het Tweede Kamerlid Wijnkoop
aangaande de Koninklijke marechaussee te Oss.
(Nederland.)

(BI. C p. IJ

De gouverneur-generaa.l van Australië wor~t
Z4 April per vliegtuig van de K_L.M. uit BataVlao
te Amsterdam verwacht. (Nederland.)

(BL C p. 1)

Het ZOO-jarig bestaan van het Nederlandsch·
Isra.ëlietisch jongensweeshuis te Amsterdam.
(Amsterdam.)

(Bl. C p. 2)

Dr. J. H. Bavinck is benoemd tot zendings-
hoogleeraar aan de Theologische school te
Kampen. (Kerknieuws.)

(BL A p. 1)

kantoorbediende, die door zich als arts
geven eenige duizenden guldens in de
sleepte, voor de Rotterdamsche recht-
(Rechtszaken.)

Een
uit te
wacht
bank.

(BL A p. 2)

,.j~ • ~ .J(.._<f. "fI~1I,'t,.1,.,~ <~-,t~}
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BUITENLAND.

De mogelijke inhoud van het Engelseh-lta.li·
aansche accoord, dat oyer eenlge dagen ter
onderteekening gereed zal komen.

(BL C p. I)

De Fransche Kamer zal waarschijnlijk, wegens
het groote aantal sprekers, eerst vandaag ovee
het financieeie wetsontwerp stemmen.

(BL C p. 1)

De Spa.ansche regeering heeft Londen en
Parijs dringend om opheffing der niet-inmen-
ging verzocht.

(BL C p. 1)

De rechtsche troepen rukken uit drie rich-
tingen naar Torlosa op.

(BL C p. 1)

Kardinaal Innitzer zal vandaag een onder-
houd hebben met den Paus. (Buitenland.)

(BL B p. 1)

De beklaagde Toedtli in het spionnage-proces
te Bem is tot 3 maanden gevangenisstraf ver-
oordeeld:. (Zwitserland.)

(BL C p. 1)

De beurs van New York had aa.nvankelijk een
wat afwisselend verloop, doch later kreeg een
meer uitgesproken opwaartsche tendenz de
overhand, waarbij mijn- en staalaandeelen op
-dan """"_11 traden. Het slot WAS vast.
(Oeconomie en Flnanclén.)"

(BL B p. 3)

Slot Noord-Amerikaansehe goederenmarkten:
~...,,__ Iln~elmatig; mals, katoen en rubber
prijsh.; cacao traag; koffie nauw. prijsh.; suiker
nauw. prUsh. voor nieuwe en traag voor oude
eentraeten. (Handelsberichten.)

Zie verder Laatste Berichten.

(BL B p. 4)

(BL C p. 3)

Deviezenbepalingen ten opzichte
van Oostenrijk

In verband met verschillende mededeelmgen
nopens de deviezenbepalingen, welke ten aan-
zien van Oostenrijk gelden, ontvangen wij het
volgende communiqué van de Nederlandsche
Reisvereeniging:

1. Er bestaat een invoerverbod van in schil-
Iingen luidend bankpapier. Dit papier mag dus
onder geen enkele omstandigheid door Neder-
landers worden ingevoerd.

2. Vrij mag worden ingevoerd, zoowel in
Duitschland als in Oostenrijk (doch als men
via Duitschland reist, slechts één keer-, een
bedrag van 30 mark in zilver of 45 sch. in
zilver of andere munten. Daar schilling en
muntmateriaat hier zeer schaarsen is, is het
dus aan te bevelen Duitsch zilver mede te
nemen.

3. De bepaling, dat per maand 300 mark of
450 sch. in Oostenrijk mag worden ingevoerd,
geldt alleen voor rijks-Duitschers en niet voor
Nederlandsche toeristen. Men mag geen
Duitsch bankpapier invoeren, noch in Duitsch-
land, noch in het voormalige Oostenrijk.

4. Reisrnarken kunnen in Oostenrijk nog
ni e t worden geïncasseerd. Ook is het in ver-
band met het vermelde onder 3 verboden in
Duitsenland reismarken in te wisselen en het
daarmee verkregen bankpapier over de
Duitsch-Oostenrijksche of Duitsene grens te
brengen.
5. Zoolang nog niet anders is bepaald, kunnen

Nederlanders bij de Oostenrijksche bank-
instellingen hun Nederlandsch bankpapier
omwisselen tegen marken op grond van den
ouden koers van de schilling, dus pl.m. 300
sch, per f !CO of wel pl.m, 34 ct. per sch. ==
.f 0.51 per R.M. In verband met de mogelijk-
heid, dat deze faciliteit ieder oogenblik kan
worden ingetrokken, is het voor Nederlanásche
toeristen zeer raadzaam het Nederlandsche
bankpapier, dat zij invoeren, in ieder geval te
laten "bescheinigen", zoodat zij, wanneer het
verblijf tegen een hoogeren koers hun niet
zou convehiëeren, het bankpapier weder naar
Nederland mogen terugnemen.

Consulaire dienst.

De consul-generaal der Nederlanden te Mom-
basa, de heer A. M. L. Winkelman, is van
verlof op zijn post teruggekeerd.

Gift voor werkloosheidsbestrijding.
In navolging van het "Ouderpaar uit Deven-

ter", dat dezer dagen een bedrag van f 100 deed.
toekomen aan den voorzitter "an den minister-
raad, ter aanwenáing voor den ,.een of anderen
vorm van productiev'€ werkverschaffing", heeft
,.Een liberale vrouw" voor hetzelfde doel een'
bedrag van f 500 gezonden aan het bestuur der
afdeelirig Amsterdam V'aJJ. de LiberaJe Staats-
partij, met verzoek, ài,t bèdrag aan de regeertng
te willen doorzenden.
Dit verzoek met erkentelijkheid voor de spon-

tane daad van die milde ge€fster uitvoerend,
wekt genoemd bestuur ook ons volk op, voor de
beide groote problemen van dellen tijd: de
weermachtversterklrua en de werkloosheidlsbe-
st.rijding, de nooá:za.kelijlre vrijwillige offers te
brengen, door overmaking van giften aan de
betrokken autoriteiten in Den Haag.

, De hoofdlbestUiren van den Diet&hlen Bond,
het Dietsch StudentertV€l'bond en de stichting
N<JOrd-Nederländ Vlc:'\nr"!'en zu':"n te 's-GTa,...
venhage een vergadering houden. waar eenige
vooraanstaande figuren uit de Dietsche bewe-
ging het verbod 'VIan'Ûptreden van Gra.mmens,
,in Nederla.Dicl zul:l.ell ~ _"__ ~_",,
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sterfdag v n d n r Ch. Mask ns. Mus u van Oudh d n te
Gronin en.lets de chiedenis n de Eerste Di

die vandaa 120 jaar best ,t.
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de
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zelve werd door.
e de ver-
belast met

el ië, bevolen

het
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tlanta.
g 'erop, r
twee ca. pIe tenLouis Me

Provlnclale Staten.De "bollenzonda en".
. J. Slouis 'de in
feestviering v ,al

1eglgl€ID.op de begri en: huis en tamäüe. r
v nden de ouderloo21e kinder een verrorging
€Ill opvoedéng, in veel evallen beter dan th .
oit VoO "en weggelegd rou ij ; n de liefde,

wa rop ZlJ om die gederfde ouderliefde roll
aanspraak hebbe Te dankien is dM; an hen
die hier gleCÎlUl'end'e twee eeuwen de opvoeders
geweest ijn. D warmen dank wil spr. bier
in et bijzonder bre gen aan den tegenwoordl-
gen '1f or ·t n heer b voor doe wi'
waa p .. ijn onv rgetelijken voorg,anger,
wijlen Alfred Jaco s L1 eëv ard,
niet overtrotten heeft. t 'jn medewerksters
en edewerkers bescJlouwt h d weezen als
eigen kinderen, hie'l"b" hebben zij het karak-
ter v deze stliCihtmgals van een echt-Jo eh
hu' gehandhaaf e groo waardeering van
het kerkelijk gezag hieu'v glaat ook ui,t naar
den oOof,d-Oil1Jderwijuil' vam. de school in it

,eshUJis,den heer M.. e B run' en het heef
lUerV'atublijk goegev'endi 00 00 h ' c e r 00 n e n
, () t c h 00 wei r een ~e:rkelijokeeer titel) Oom-
da ij veel kin ren l?,1~t heeflt st n-
pnaren VIaJl het Arnst d:a.msche Jendom
van de Nederlandsche maatscbao 'jo

og he het ' gev namens regen-
'te van v Ned. I Meisje.s weeshuis . M.
1. ell: namens de Federatie van Instelliri-
. 00 voor k:io:ldell"bescherrn;mgAmsterdam de hoor
. J. ,I Costa. Laatst,g1e.n:o,emdeheeft u:!rt naam

va de :bij de F deratie aangesloten instel' -
gen en van haar bestuur'ders een firooie r 0-
diUJotievam een geschi1d'el'd tret e

ng.iJnaangeboden,

an®giavond rou de D venter Orkest Ver-
eendging, een gezelschap van verdienstelilk spe-
lende dilettan v stenkt doo eendge roeps-
musici, e n concert geven. Juist op het oo"en-
bJoik dat de uitvoering 2lOU begtnnen van bet
capr! '00 brillan voor piano en oOrkest van
M ndelsrolID, waarin de ddriJgent Oosterlaar als
list !'JOuoptreden, bleek, dat e oornaamste

partijen ren verdwenen, o.a, naar 'die van
eenige houtbl!IJ2Jers iron men fLuiten! Na ~e
den vori.gen dliig' gehouden generale repe:t1tle
hadj n de rpM'tijen op de ssena 'I'S ia n
.ggeri, Onda.i!1Jks naarstiIgT roeken, bleven de
part 'en weg ..
Een gewijl3i.gd programma en III uiteraa.rd
nigsmns ontstemd orkest, h ben h t pu liek

t n s~ ite geen spijlt van hun avond ge-
1
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vacatur ,onits an oor jie
of. '. J. A. Veraart VOor

als pv lger van mr. A. P. C. eters,
ontslag genomen ha is thans tot lid n de
stat Zuid-Heliland nosmd de heer F.
E. Evers te 's- a enhage.

Opbrengst colle crisis-comit' .

Dellt.
De loonacti in de metaaln'j heid.
Het rsoneel der on. FaJbriek . W.

Brn t Del:ft, georga iSleel'ld 'e v schdl-
lende taajbewerkersbonden, zal varia d
vergaderen ter bespreking van de vraag of het
we:rk za,1 worden gestaakt omdat ,diedmcrt;ie, na
geduren e een maand met die hoofdoesturen
heJblben onder ndeld, ane eusdh n a lconsver-
hoogi!ll:g heeft af ewe n.
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an.
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's RAVENHAGE.

Lezing v n dr. A. H. Colijn voor
d Koningin.

Ten paleize La e
lijn vanavond voor

tal genoodi1l'den e
expedltde' de bergen

out zal dr,
ningin en n aan-

g houden over
N' uw-G tnea,

Humanit ire t ntoonst
WetenscTwintlig vereengïngen, aanseslote

dl sclhapsfederatie, h
in het voormeälge
ingerd. me de lin:g, in woord en el-
dJIng propaganda te rnaken voor de idealen, welk
eaJre vereerdgang af2'lOnd:eil'lij:knastreeft, en te
demonstreeren. hoe nJaJ3St elkaar en toch met
elkaar' gew rkt kan worden,

Vóór de openingsrede van mr. IJssel de
hep , n algemeenen V'OOIl"2lÎIIit van ge-

noemde federatie, sprak die vooreitter van
Haagse deeläng. de heer D. Hos, enkel
woorden van we . Ri' deelde mede, oot en
del'lgelij.ketentoönsteläing, zij bet in k

d, reeds eldeos is geboude itma en
daarover was spreker zeer verheugd - hebben
ook In:dIiscbe l1IÏJgÛ.IJ.gJena.l A .I.B. en

It en Ionäaêe school voor misjes
statudls lngericht. Het middelpunt van ten-
tocnsteläing 19 het bekende sym isch ontwerp
vatu wijlen dir. rlage ; het pantheon der
ensohheid.
M.r. P. IJ

-
Vand is e bij Th be ( gypt ).

De imes verneemt d.d, dezer wt 0:o de oiogen heersent :be:zJOrgdihe'I
dat het vamdalisme dat zich Ln den zomer van
1 ,7 .. doe aven der edelen bij Thebe mor-
de , t [aar herhaald za.! worden. Verleden
jaar jn et lij:ke tomibes e;rnstiJg beschadigd,
Hier daar moot dat met medeweten van den
bewaker zijn geschied. zij okgevallen VIaJl
moedwi lige adiging' rond winstbejag', De
zaak is namelijk dat de ende obevo1king
tuik. is op het verzamele v stuiklken die a~
"atutlquü iten" aan toeristen warden verko ht.

ntvluchtingen uit Duitsche
kampen.

Reuz pnda's.

J cht op kor anen.
strij in van kanker.

Het fom:ls-19<18ter bestr ljding van kanker zal
zljn jaarlijksche algemeene verg dering houden
te 's-Gravenihage ,Cip W l1ISdag 13 A a.s 0l1l
clri ]J ,i!nJ het .~ Ihotel ••~ntra.l!'. .

oecon I he zaken eft
p ko anen, et tzon-

ciën F and en Dr nthe,
op 21. 2 en 23 rll.
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LAA TSTE BERICHTEN
Alphen a.d. Rijn.

Dr. H. 1. Lovink herdacht.
In! de gisteren gehouden vergaderlng van den

reg,d, dezer gemeente heeft de voorzitter de heer
P. A. Colyn, eenäge waardeerende woo:rden ge-
wijld aan de na.gedaahtenis van zijn ambtsvoor-
ganger, dr, H. J. Lovink, die gedurende Hl jaren
burgemeester ~ deze gemeente is geweest.
Met dr. ~" zoo zei spr., iB een meer dan

alledaagsche f.guur Wl"Jglg'evallJen.Hij 2ia~zich den
ilaatsten tijd zelf wel niet heblben ontveinsd, dat
cole voor hem de avond d!alende was een avond
die hoewel in sommig opzicht eenlgSlZins een~
mam, tach glorierijk werö venlicht, door den
g,]ans van een welbesteed leven.

Als wij' in dere <>Ogeniblikken willeru herdenken,
wat dtr LOV'ink voor deze gemeenlte is geweest
dan o:nwat ddt eigenlijk maar een stukske var{
dit rijke teven. SIlecllts een tiental jaren heeft
.AJlphen a. d. RJijll1VaJlJ zijn kellin en en kunnen
mogen profiteeren, ~3;T rue weinÎ;ge j,aren zijn,

. mede door dr. LoVlnk:s. persoonüjkan invloed.
'VOldoende geweest om zajn naam VOOr goed aan
dien van Alphen a. d. Rijn te verbanden op een
'WIiju.e, dB,t !hij a.ltijd met eere zal worden ge-
noemd.

Laren.

liefdadigheid.

Temarïd die onbekend weniSclJ.t te bl!J.i'Ven,h€eft
I!Jan het I:mrgerlijk armibestuur allhier een gift
'Van f 300 orverg.emaakt. Het centrale genootschap
voor kindlerherstelling'li'- en vacantiekolonäes
beert een gi11t van f 100 ontvangen,

Andere Gemeenten.

:e!tAKEL. De heer M oornet is gekozen tot
boofd-ingela.nd van den buitenpolder Het
Munnikenland.

GORINCHEM. In Maart zijn 1643 vaartuigen,
in totaal inhoudende 412,221 ton, de Groote
Merwedesluis gepasseerd; de Oude Merwede-
sluis passeerden 1857 schepen met een ~e-
rzamenlijken Inhoud van 163,714 M3.

HARDINXVELD. B. en W. stenen den ge-
meenteraad. voor tot een algeheele verbouwing
van het gemeentehuis over te gaan. De gelden
Voor de verbouwing zullen als renteloos voor-
schot uit het Werkfonds worden ventrekt.

's HEER ABTSKERKE. Bij Kon. besluit is
bepaald dat in deze gemeente de bed 1e n 1n g
van s e' ere tar Is door den burgemeester wordt
bekleed,

LITHOYEN. In vel'band met de voo:rgenomen
Il'uilverkaveling in de polder van Lithoyen, be-
sluit de raad geen gemachtigde aan te wijzen
ter ,bijwoning van de te houden vergadering op
5 Mei a.s. te Oss, daar iedereen voor ruil-
'Verkaveling is en men bij afwezigheid beschouwd
wordt als voor te stemmen.

LOPIK. De gemeenteraad heeft besloten vast
te stellen een nieuwe legesverordening. Het
tarief hOndenbelasting is verhoogd van f 2 tot
f 2.50 resp. van f 5 tot f 6. Voor 1939 zal de
gemeente toetreden rot ihet verificatiebureau
der Ver. van Nederl. gemeenten.

Buitenland.

De Fransche kamer verdaagd
tot heden.

Om 9 '11. 35 hervatte de Fransche kamer haar
III1tt1ng. Nadat neg enkele sprekers op de nood-
£aak van een sterke regeering en monetaire
stabiliteit hadden aangedrongen, werd op voor-
stel van de financ!eele kamercommissie beslo-
ten om de zitting te ver_Q,agen tot vandaag ten-
einde dan de debatten over het f1nancieele
wetsontwerp voort te zetten.

Egypte.

De regeering afgetreden.
Volgens het gebruik is de Egyptische regee-

rl:ng na de verkiezingen afgetreden. De konmg'
heef,t den premier versecht 'zijn rede VOQll' het
nieuwe parlement. voor te bereiden.

Examens.
Onderwijs

Hoogere.

Leiden. Bevorderd tot doctor in de rechtsgeleerd-
heidheid op proefschrift getiteld: Lastgeving,
machtiging en volmacht, de heer Kerig Hang
Jauw; tot doctor in de wis- en natuurkunde" op
proefschrift getiteld: Uber lebensweise Auffinden
des Wlrtes und Regulierung der Individuenzahl
von mormonielle Vitripennis Walker, de heer E. F.
Jacobi.
Geslaagd doctoraal examen geneeskunde, de

heeren M. Bruining, Oegstgeest, E. C. van Breu-
kelen. Den Haag, Lie Djing Pho, Leiden.
Candidaats.examen wis- en natuurkunde, let-

ter L. mej. G. Jonker, Lelden en de heer W. Ch.
Simons, Den Haag; idem letter A. de heer P. van
der Star, Den Haag; doctoraal examen wis- en
natuurkunde hoofdvak pharmacie, de heeren
O. B. H. Dezentjes, Den Haag; Yap Kie Tjing,
Leiden; H. A. Hooftman, Rijswijk; doctoraal
examen Indisch recht de heer P. W. Johan. Leiden;
doctoraal examen rechten de heeren F. W. van der
Berg, Amsterdam; C. J. van Schelle, Wassenaar;
candidaats-examen wis- en natuurkunde letter L.
mej. W. Harkink, Oegstgeest; examen van
apothekers-adsistent, geslaagd de dames A. C. Hen-
kemans, Rotterdam; A. C. van Dorssen, Noord-
wijk; C. Scholte, Leiden.

Amsterdam. Bevorderd tot doctor in de letteren
en wijsbegeerte, cum Ia u d e, op proefschrift ge-
titeld: Götter und Kulte unptolemaeischen Alex-
andrtën, mej. C. E. Visser. Bevorderd tot doctor
in de letteren en wijsbegeerte cum I a u d e op
proefschrift getiteld: Aeneas Arrival in latium, ob-
servations on legends, history, religion, topo-
graphy a~d related SUbjects in Vergi!, Ae-veid 7,
1-135. mej. H. Boas. Geslaagd voor het doctoraal
examen in de Romallnsche taal- en letterkunde
(FJ:ansch), de heer M. H. van der Ven.

Nederland~che Handelshoogeschool. Gepromoveerd
tot doctor m de oeconomische wetenschappen de
heer C. WIskerke, op proefschrift getiteld: De af-
schaffing der gilden in Nederland.

Post en Telegraphie.

Porti in Oostenrijk.
Voor brieven en briefkaarten in Oostenrijk gelden

van 4 dezer af .de bmne~landsche Duitsche tarieven,
welke lager zijn dan die tot nu toe in oostenruk
toegepast. Bovendderi verkrijgt Oostenrijk nu ook
het locale port voor brieven en briefkaarten, dat
daar tot nu toe onbekend was.

Visscherij.

l:ERSEKE, .. April. De oesterverzending over de
maand Maart 1938 heeft b.~dragen als volgt: Neder-
land 142,630 stuks, Belgle 522,502 stuks, Duitsch-
land 105,148 stuks, Engeland 620,700 stuks, andere
landen 419,174 stuks, totaal 1,440,154 stuks. Dit
totaal bedroeg in Maart vorig jaar 1,474,133 stuks.
URK, 4 Apr il. Door 4 vaartuigen werd heden aan

den Gem. Vischafslag alhier aangevoerd: 60 pond
lijn- of beugaal. van 10 tot 18 pond per vaartuig,
Pl'ijs 27-29 ct. en 80 pond poonen, prijs 6-7% ct.
alles per pond.
WOUDRICHEM, 5 April. Aan de vischmarkt al-

hier werden heden aangevoerd 2 zalmen à f 1.76
tot 1.77 per pond.

Marktberichfen,

LEIDEN. Ii April. Vette Varkensmarkt. Aange-
voerd: 194 stuks zware prijs 54-56; 2 stuks lichte.
beide per kg. levend. Handel tamejfjjs ,

Officieele 'Berichten.

Bevorderingen en benoemingen bij
de landmacht.

Reserve-officieren.
Bij K~n. besliuit van 5 April ~<l1J met ingang

'Van 1 Mei benoemd:
Bij het reserve-personeel der landlnacht;
bij het wapen der infanterie, tot reserve-

luitenant-kolonel, onderscheidenlljk bij den staf
der fide infanteriebrlgade en 4 R. I., de reserve-
majoors A. C. Stadlander en G. W.
St7:0ink, reep. van 7 R. I. en H3 R. I.;

biJ het wapen der caveäeete:
ibij den staf van h€t wapen, tot reserve- ko1'Ol1el,

reserve-llUJitenant-kolonel, H. W. C. E. Ma ,t h 0 n,
~n het :lie regiment huzail'en;

bij, het 'lV'aipender a.rtiblerie,
tot reserve-majoor, bij hun tegenwoordig

regiment, de reserve-kapiteins jhr. D. W.
Bickinghe en mr. W. F. H. Zegers, on-
derscheidenlijk van 2 R.V.A. en het regtment
kustartillerie . .

~ reserv~-kapitein, blj het korps rijdende
artllierie de reserve-eerste-lui:tenants H. A.
Loudon en H. M. Taunay, beiQen van dat
korps;

bij 1 R.V.A. de reserve-eerste-hrltenants mr.
F. G. A. M. D. van der Kroon, C. Kuppers,
N. F. W. Karthaus, en H. J. van 't Lin-
d" n hou t, allen van dat regiment;

bij 2 R.V.A. de reserve-eerste-1UJitenanlts F. H.
BuijtenQorp en J. T. V. DoUqué, beiden
:van van dat regiment·

bij 3 R.V.A. de rese;ve-eerste-luitenants C. B.
Alsche, W. van Vliet en mr. O. A. van
der Mee r allen van dat regiment;

bij 4 R.V.À. de reserve_eerste-Iuitenants G. J.
Kr a b ben bos en H. J. Me lj boo m, beiden
van dat regiment; .

bij 5 R.V.A. de reserve-eerste-lmtenants
H. J. Has se ley Kir c h ne r, J. E. von
Bemert, J. Havermans, mr. G. S. van
Krieken, M. F. Ferwerda en H. A.
Kar s s i ens, allen van dat regiment;

bij R.V.A.:
de reserve-eerste-lUitenam.ts C. st l' i k en dr.

J. H. A. P. L. van der Valk. beiden Va:.l dat
regiment;
bij 7 R.V.A. de reserve-eerste-Iuitenants F. B.

I. M. Janssens, i'l'. R. C. van Senus, S. J.
d e II eer en!.R. A. Vas ten 0 u, 8illen van d,at
:regiment;

bij het 8 R.V.A., de reserve-eerste-lultenants
'W. M. Kersten, L. J. Hoffman, H. H.
Bar end reg t, C. A. van dew ate r en
M. C. Bak k e r, ,allen van dat regiment;

bij het regiment motorartillerie, de reserve-
eerste-luitenants N. G. J, H u i gen en J. E.
" anN i e, beiden van dat regiment;
bij het regiment kustartillerie, de reserve-

eerste-luitenants mr. A. St 0 I k, dr. G. C.
D i b b e r t z en ir. P. M. C. Q eer ken s, allen
'Van d~ regiment;
bij het korps luchtdoelartidlerie, reserve-eerste-

lUitenant A. S. We s tra, ",an dat kor-p,;;
bij bet korps pontonni'ers en torpedisten, re-

serve-eerste-lu1tenant J. J. H. S. M ü h ren
'Van dat k<Jn''P6.

tot reserve-ka'Pitein voor speciale d'ielllSten, bij
2 R.V.A. reserve-eerste-11llÎtenant voor speciale
diens,ten E. P rin sen, Vlm dat regiment;

bij den staf van het wapen, de reserve-eerste-
luit,enants voor speciaJe diensten dr. H. J. C.
Ten deloen dr. J. K 0 0 ij, beiden Vian dien
staf;

bij het wapen dIBr genie, bij het regiment
ge',"etroepen,

tot reserve-majoor, de reserve-kapiteins G. C.
Kools,.ir. W. J. van der Meulen, J. C.
Smid, J. D. van Brink en T. Horensma
8Jlen van dat reg.tment; ,

!bij den mtlitairen vleterinairen diellJSt, tot
reserve-dirigeerend paardenarts, met den rang
Van majoor, de reserve-paardenartsen der eer-
~te klasse A. B. Jlaandra~er. W. YQ9r~-

hu lj sen, dr. F. A. A. van Die r men, R. van
den Hoek, dr. F. Lubberink; T. A.
Bloem en G. van de Werf, allen van den
militairen veterinairen dienst.

Onderscheidingen.

Bij Kon. beslu~t van 9 Mlliarl is benoemd tot
ridder iIl1 de orde van Oranje-Nassau;' A. van
A mer 0 n go e n, :/liCih noemende en scrmjvende
A. J. van Amerongen, penningmee.st€ll' van het
1000tu!UIl' van het Nederûandseh Israëltetlooh
jQ!llJgensweeshiul:s Megadlé Jethomim, te Amster-
dam.

Post, Telegrafie en
Telefonie.

Directeur.
Blj be,sI(l~ van den därecteur-generaal

d.d. 4 Apr}! is. met i!l1lgllll1lg ",an 16 Mei, aalllge-
we':oon ails ddll:wveur va~l het post. en relJegrM.lf-
mintoOIl' re lJ'lIlJUm'en de referend:ariB der poste-
rijen, te~afie en tell€[onie A. G. Kaswin, tihJMJl)
dlilreCiteu'l' Vian het post- en tJelegcr'aa>flk.all1toorte
Vema. (St. Ort.)

Het radio-telefoonverkeer met
Ned.-Indië in Maart.

Luchtvaart.

Het vliegveld Vlissingen.
Zal worden Wtgebreid.

Het luchtvaartterrein VJlissi!ngen, oot reeds
eerder Viel'g'root iB. zal binmenIrort wec!mom aall-
:trJJel'ke1JijlkW10rden uitJgehreM,. AJan den Zuid- West-
k=t van het terrein 2Jal n.l. ruim 9 H.A. grond
W10rdlen aangekocht en onteig1€nd, en IlIa egald-
saltie ZM dlit stuk bij de lUClhthaven WONlJen ge-
voegd. DarurdJoor mI de startbaan N.O.-Z.W.,
die te wenwhen laat, een vo1doendie llenJgte
krijwen.

Tot Ole el.gellidJOmmen, die dJoor deze uitbrei-
dJing 2lUil1Jenverctwijnen, bElhlom-t die bekendIe boer-
dJe,rij Ba.slrenbUJrg, dJie de aandllliCht tr<Jat door
een paaa- monrumen:bale leeuwen bij die: toegangs-
poort.

Het ligt in de bedoellnig aan de NoordJ-zijdl€
van !het vliegve~d gronden aan te koopen ten-
einde daar in de tOIekomst plaats voor enkele
loodsen te hebben.

Engelsch militair vliegtuig
verongelukt.
Vijf dooden.

Een b ~h bombardeerVliegtuig, dat een
nacht\ hKht dee,d, is gisterochtend vroeg te
Tibthorpe nabij Driffield in Oost-Yorkshire ver-
ongelukt. Vijf inzittenden zijn darurbij om het
leven gekomen.

Dit is het 32ste ongeluk bij de Britsche lucht-
macht sedert het begin van dit jaar. Hierbij
zijn in totaal 5;1,~:rg>l!en om het leven gl')komen.
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BINNENLANDSCHE HAVENS.

Zweefvliegen. ,
Het terrein "De rechte heide" gelegen onder de

gemeente Goirle, is goedgekeurd in dien zin, dat
het terrein mag worden gebezigd voor het doen
opstijgen van zweefvliegtuigen en voor het op-
leiden tot zweefvlieger. Bij het doen opstijgen van
vliegtuigen mag, behalve van niet mechanische
middelen gebruik worden gemaakt van een lier.

CSt.ct.)

Marine en Leger. _I1------
Inbraakjes te Bussum.Muziekkorps 3e regimenl veld-artillerie.

Eenigen tijd geleden is het vrijwillilge muziek-
korps van net 3e regiment veki-artállerie te
Breda tij.delijok onb!>(Yn!jen verklaard.
Dezer dagen zijl1 de oncsror ficieren van dat

regiment er echter toe overgegaan het jfnuziJelk-
korps weräer op re r.iiCJl ten.

Het 1ste regiment veld-artillerie naar
Harderwijk.

Gelijk gemeird is, za,! het 1e regiment veld-
artillerie zijn garunlzoen, Utreciht, verwïsseûen
VHO;'Harderwijk.
Deze verplaatsing 001 geleidehjk geschieden en

wel in de maandien S2pt.elll'her en octcoer a.s.,
zoodat 1 November die gcheele legering te Har'-
ol2rwijk een feit zal zijn. In afwachting van den
bouw van een nieuwe ka2lerne, zal deze legel"i:ng
in barakken g'8sehiedlen.

Vandaag is een detachement aanvullingstroepen
van de Koloniale Reserve ter sterkte van 2 onder-
officieren en 48 militairen beneden dien rang,
met de Srbaj ak naar Ned. Indië vertrokken.
Commandant van het detachement is kapitein

der infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-
Indische Ieger-, A. Th. Smeets.

Land- en Tuinbouw.

Paardenfokkerij.
Plan tot oprichting van een vereenigfng

tot bevord~ring van de landbouw-
tUlÏgpaa.rdfokkerij.

Het Geldel'sche Paro'd, officieelorgaan van
de vereeniging Het .Geldersche Paardenstam-
boek, doet een vcorloopige mededeeltng omtrent
een plan y{)C<l' samenwerking op het gebied van
de paan:l:erJokkerij.
Er w~rken thans in Ge1derlandl twee paarden-

stamboakor~nisaties, namehjk een afdeeling
van de Nationalle Vereen'iging tot bevordering
van de paardend'OIk1kerjj en het Geldersche
Pasrdenstamboek. La.atstgfnoemde organlsatte
heeft Zich in 1925 om princtpieele redenen af-
gesclleiden; als voornaamste daarvan mag vol-
gens het oelldersche Paard de VIl'ijhe.id van fok-
richting wor,d~m genoemd. Haar strijd voor de
Ge~derSlCbe fokkeol'stdealen heeft succes gehaa,
maar, 2lOOzegt het blad verder, de verdeeldheid
der fOkkers in orgarnsatorischen zin heeft heel
wat kwaad berokk.end. Aan beide kanten werd
d'it gevoeld,.
Het d'ag'€lij~ch bestuur van den Gelderschen

Bend "an Landelijk.e Rlijvereenigingen, welk.
l~chaMn ook de ellende van de splijtzwam onder-
vend, is nu onlang-s de besturen van de beide
s.tal11lboekorganisaties gaan polsen over de mo-
gdijkheid om tot een fusie te komen. En rue
besprekingen hebben succes gehad. Er is een
commissie benoemd, bestaande uit de heeren H.
A. van Beuningen, dr. C. Brands en ir. W. de
Jong, die met het dagelijks;ch bestuur "an den
Gelderoohen Bond' van Landehjke Rijvereeni-
gingen (de hesren J. G. W. H. baron van Syt-
zama en E. van Binsberglen) 00 mogelijkheid tot
samen'werki:ng hebben onderzocht en statuten
en reglementen voor een nieuwe vereenigi!1g
heben ontwOTpen, te noemen: VereenLg.!ng tot
!be\"Ordering Van de landbouwtuilglpaardfokkerij
in Neder1and, welke twee paardenstamboeken in
stand! ~l hOuden, te weten een V'OO1' h€t Iand-
boUWbUlgpa;ard van het Groningsche type en
een ,,()(l1' het la.ndbourwtu1gpaQrd va.n het Oel-
OOrSCbe type. .

Het bestuur van het Geldersehe J>aa;rd,en-
sta:nlboek heeft zich reeds met het ontwerp
accoord verklaard, Wanneer het hoofdibestuur
Win de N'at.!QIla1e Vereeniging tot bevorderin!!;
van de Paardenrokkerf dat ook gedaan zal heb-
be~, zullen de algerneene vergaderingen van de
belde vereenägtngen over het plan werden geboord
Een buttengewone algemeene vel'gn,dering van
het Ge1dersCi..'1ePaardenstamboek is voorlooptg
vastgestel>d op Vrijdag 29 April, te Arnhem.

T\;'o!e!fdeinternationale tuinbouwcongres.
'r~lJ 12. tot 17 ugustus mil te Be.rlijn het

twa;alfde mternataonale turnbouwcongres bijeen-
komen.

Behalvie vraagstukken op het gebied van rruit,
ouli';,uur, groentencultuur. ret kweeken van sier-
planten en den zaadbouw. zuälen de rererenten
waagstukken behandelen 'bèbJeffendle kweeke-
rij;en, plantenbescherming, tropische en s.tJibtropi-
sehe truitoultuur, het bewaren en verhandelen
van .:frIuit en groenten, evenals hun ÏlIlIVloed op
",oed(lng en gezondlheid.

ÜOIkZll!ler aandacht geschonken worden aan
Ol1denillig op het gebied van het marktwezen,
aam tUinaJl'ohitectuUT, ttzmbouwtechniek bloem-
sierku!lst, en bloemenarzoc, v€'l"Zekerinisp!l"oble-
men In der: turnbouw. Dan ztzllen er speetale
rapP'O'l'ten uitgebracht wordon, OV€l!'kl'u:i!d€!l'ij-en
gel1leeskrach~ige planten en welriekende plan-
ten, aan wellIDeQ'cultuur dien laatsten tijd moor
aandacht wordt geschenken. Ten slotte zu'11en
ook ex>perts op het gebied! van tnternationale
nomenclatuur traenten tot overeenstemming te
komen,

Bet congres zall te Es&'en,waar eem groote tuin-
bouwtentoonstellang wordt gehouden, eind'i:glen.

BERLIJN

8

In uw avondblad van 30 Maart geeft u een
bijzonder duidelJijk overzicht van de verdeeüns
der garnizoenen dJetr Infantenie langs onze zuid-
en oostgrens, Tot mijn verbazing 'kiomt u tot de
ooncrueïe, dat ei' nog d r i e maten zijn aan te
wijzen. Naar mijn meening zegt een blik op de
kaant echter 'GInmdddeUijik,dat er nog v ijl f open
plekken overblijven, nl. naast de door u ge-
I1JOOIll!deip}a,ai1:sen: Z.O. Drenthe, N. L1mbu~ en
Eindhoven tevens Sittard en Z€euwoon-Vlaa:n-
deren, .

Sittard toch is he.t gev'arur1ijikste punt van
Nederland (Oost- en westgrens ltiggen slechts
15 km. Ulit ebkaar). Een hataljon grenstroepen is
hiel' zeker op Zijn plaats.

ZeeuwsM- Vlaanderen voelt Zioh voor 100 pct.
Nederlauder. Evengoed als het moeilij'kl te ver-
dedigen Limburg verdedigd wordt, is het onze
plicht het strategisch niet gemakkellijik gelegen
Zeeuwsch-Vlaande!J."€n niet aan zi.in lot over te
laten; tot nOg toe ligt het voor het grijpen!
Voor deze v'ijlt' open pllaatsen heeft men naar

mdjn meerring ook nog [utst, Viijf tweede !batal'jcms
over, nl. de 3 die tot op heden te Amersfoort
en HudrzJen gelegerd' 2li.in en de 2 die Ede als
garnizoen hebben, daar naar mijl dunkt deze
päaatsen niet VIOCJIl' een tweede bataljon in aan-
merking komen.
Daar regeering en 'legerleidäng 2lich toch noz

bezig houden met het dienter bij elkaar brengen
van de garmzoensplaatsen à'er twee bataljons
van één regiment, 2JClUhet vooroartg' l?Iijll1reeds
nu bezwaren te opperen tegen den grooten af-
stand tussohen Amerstoört en Ede eeneraijds
en die 5 genoemde hdaten andereijds. Regeering
en legerleiding 2Jullen hderin door een paar
w'ijlZigingen of verwisselingen van garnäzoenen
V'eIl"beltering kiunnen brengen,

M!ogen deze paar opmersdngen nut arwerpen!
Een V'a der I and e r,

. * * *Onze defens1e-medewel'k€ll' teekent hdie:r1bijhet
roligellide aan:
Met !belangstellt1ng namen Wij kennis van

vorenstaand ing;e~nden stUJk, naar aanleiding
waarvan wij- den geachten Inzender bet, vol-
g1€nde mededeelen. De grensbeveillgmg beoogt
het treffen van maatregelen tegen een strate-
gischen overval. Een dergeldjke overval heeft
ten doel de mobiLisatie van het Nederlandsche
leger te verhinderen, c.q. te verstoren. Een
tegelllStander, die dit voornemen he,eft zal be-
dlOielde operatie dus irWetten in een' g.l'el1ss:e-
de-elte, mnwaa.r hij snel een zoo groot mog:elljk
de:!:l van het liand 'kan he2letten en dat is dus met I
\'rlJwel ab50~ute zekerheid ni e t in Zeeuwscih- In de onderstaande stations en hotels is de
v'1aande,ren, Wla!ar de WesterscheJede h.6l1 een

halt toeroept vóór hij eenig st'l'ateg.isch doel NIEUWE ROTTERD COURANTheeft bereikt, nooh bij Sittard, waaiT de diepte I . .
va:n OllIS land sJ.echts 15 km. bedraagt.

De geachte inrz'ender heeft hier de begrrppen
"stxa,tegische bevieiliging" en "landsv"€rdediging verktijgbaar:
me·t een g.emobiliseerd leger" ve~~ard.. Wij kun- Alexanderpl&tz (Vorhalle)

'. ... . nen hem wel meded'eelen, dat in een eve'1-
In Maart J.I, zijn met Ned .Indle In totaal 691 I tueelen oorl'og Zeemvooh-Vlaanderen e'v nOl Bbt. Friedriehstr. (Fernhalle BsU. Eingang)gewone gesprekken gevoerd, waarvan 275 In . , ~ a s

Nederland en 416 in Indië werden aangevraagd. LimbUtrg niet aan zijn lot mI worden over- .. . (Fernhalle westl. Eingang)
Bovendien werden 2607 goedkoopen "herdenkings- gelaten. " (Bahnsteig B)
gesIJrekke~:' gevoerd, waarvan in Nederland 409 Wij h0PE!n hiermede te heblben aangetoond
en In Indl~ 2198 werden aangevraagd. waarom wij- van 3 hiaten hebben gesproken en
Van de In Nederland aangevraagde gewC?ne ge- z\in den in2lender dankbaar v,oor die ge1eo>enheid

~~reo~kef~nhû~~:~ng:;:g~~~ee::~~gvo"tr d':el~k~nJ;~ die hij ons heeft gelboden om 0IIl'Zleden:krOeelden
aangevraagde gesprekk.m waren deze aantallen nade:!' te kunnen toelchten.
251 "n 165.
In totaal zijn (J5 verzamelgesprekken en 591 ge-

sprekken van huis uit gevoerd ,waarvan 232 in
Nederland en 359 ~n Indië werden aangevraagd.
Met andere landen via Nederland zijn er 27

gesprekken gevoerd. namelijk met: Duitschland 7,
Groot-Britannië 5, Frankrijk, Oostenrijk en Zwit-
serland elk 4, België en Italië 1.
In het verkeer van ..Malaya met Europeesche

landen via Nederland zlJn 17 gesprekken afgewik-
keld, namelijk met Groot-Britannië 15 en met
België en Oostenrijk elk één.

Letterén en Kunst.

Ver. R'd. Hofstad Tooneel.
Nor a van Henrtk Ibsen.
Groote Schouwburg.

Bij h€t tooneelstuk Nom, bijna bij al het werk
van Ib...~n trouwens, is het gebrujkelijk gewor-
dien te spreken over die mate van actuali teit
dIie dJit werk nog bezit. Ook gusteren vormde het
onderwerp "is dlit nu nog van dezen tijd", het
g1€!;iprnkvan dien avond en ook de inleidiintg bij
het programma gaf diit thema awn. Het schijnt
ons goed, hlerop door te gaan en OI!lS standpunt
ten aamalen VaI!1 de actualiteit even te ontwlk-
kelen. Al te veel schenkt men aandacht aan
die vraag, of een man en vrouw van dezen tijd
nu nog well met problemen te malken krijgen
die door dezelfde feiten veroorzaakt worden als
in dltt stuk. Komt het nog voor, 2')00 redeneert
men. dat een vrouw zóó heelemaal als bekoorlijk
spoolgûed wordIt behamdeld en diat het noodzake-
!:ijk kan zijn, diat zd], om eerlijk aan zich2le~f te
werken, man en kinderen verlaat?
Wij zijn van meendng, dat men, aldus rede-

neerende s100hts een oppervlakkig soort actuali-
teit bespreekt, Maar het ]ig1t (lookin den aard van
accualiteit in den géjbruike[ijiken zin, om iets
opperväaèckigs te zijn, iets wat die kern ndet raakt.
Dit te constateeren, lroudlt dan echter in, daJt
men een oordool o:ver het reent dit stuk te ver-
toonen, niet mag laten afhangen van het ant-
woord op de vraag betreffende die oppervak-
k;i,gle actualä teit,
Het doet er ViOOr h€t aarsvaarden van een

kunstwerk zeer weárrlig toe, of de toestanden
sindS den onts'taiaiIltijd veranderd zijn. Wanneer
die omstendtgheden klaae worden uiteengezet,
heeft een goed verstaander wein!ig moeite, zich
cilaamin te verplaaasen. Van veel meer belang' is
het, of die feiten een dJ\lI9dia.IlJiJge functie in het
stuik vervulêen, dlat zij een probleem steälen, dat
naar zljll1 structuur nog door een heldendtaagsch
pUlbJ1e~ kan wooden ooQ9VOdd.

Ingezonden Stukken.

Georg Stilke, Dorotheenstrasse 65.
Gunther Fritz, Zeitungsvertrieb,

Leipziger Platz 20.
Max Clende, Friedrichstrassfl 151:
Bhf. Zoologischer Garten

(Vorhalle Haupteingang)
" (Vorhalle Treppe Fernbahnsteig)
Fräulein Gertrud lek, Couranten-kiosk
Kurfürstendamm, hk. Joachimsthalerstrssse.
R. Kegel, Belle Alliancestr. 28.
Hermann Schaaf, Joachimsthalerstrasse 6.
Potsdamer Bahnhof (Querbahnsteig)

Potsdamer Platz (Untergrundbahn, Aus-
gang Gustav Stresemannstrasse)

Zentral Hotel
Hotel Bristol
Hotel Fürstenhof
Eden Hotel

en voorts aan een poot aantal
straatkiosken.

Anhalter Bahnhof
(Querbahnsteig IIII Klasse)

Hotel Adlon
Hotel Kaiserhof
Hotel Esplanade

Postvluchten op Indië.

Opneming V&Il Ingezonden StUkken (ook van die. welke
onder andere rubrieken worden geplaatst) wordt alleen dan
overwogen. indien de inzenders naar de g roo t s t m 0 g e·
) ij k • bek nop the i d hebben gestreefd. Ingezonden
stukken. waarbij dit nlet is geschied of waarop de schrijver
IIIch niet aan de redactie bekend h~ gemaakt. worden
omherroepe!ijk te,.qdt .!Iwead. .

,REDAC'IJE.
De verdeeling van de garnizoenen.

I

ABONNE'S!
I Gaat U op reis?

De N. R. C.
TOURISTENCLUB
POSTBUS 824 ROTTERDAM.

Gemengd Nieuws.
Aangekomen ttl

Ibis (heenreis) •••••••••• Rangoon 5 Apräl,
Torenvalk (heenreis) •. Athene 5 April.
Wielewaal (heenreis) .' Bandeeng 5 April.
Oehoe <terugreis) ...... Amsterdam 5 April.
Emoe (terugreist .. _••• Basra 5 April,
Buizerd (terugreis) .... Singapore 5 April.

De omzetbelasting.
Nu de Reg1€eriIlig voorstelt de omzetbeLasting

voor 5 j'aar te 'bestendigen, meenen wij de aan-
d(l;Ch>tte moeten vestigen op een drietal punten
die de UJimrOieringvan dooe wet, VIOOl' ooover de
handelaar daarmede onbezoldigd behast wordt
_ ViClQ1rWaargeen sineoure! - noodeloos 00-
moeilijken, n.l.:

1°. de gelegenheid ~r voor vreder\''€rkoop
ing;e'VOel'de goederen de O.B ... aan de grens" te
betalen;

20• de VTijlSteUing van een aantal gl'ond.sto!-
fen Oijst B.):

30• het onbe~t ~aten ",an a.ooijll12lenen crisis-
heffingen.

De handelaar kan verg1unning krijgen zijn
goederen DIp "Bestelmder" in te voeren; lev-ert
hij ze als glI'ondstof a.an de ind.ustrie, dan ont-
vangt hij qp zijn beurt een B.O.; le\'ert hij ze
af aan een wWffi'Ve:rlroOiper, dan moet hij Zlijn
faclUlUJl' zegelen.

Koopt hij e[Jhter goederen van een anderen
handeLaar, en heeflt dew die O.B. "aan de
grens" betaald, roo moet h:ij bij verkoop aan
een vrederverkoope:r zijn factuur niet zegelen

L€-'V&t hij' deze laat&te goederen af, gelijktij-
dig met door hem£!Jelf op BID geïmporteerde
den moet hij dus over een gedeelte van het
f.acvuull:'bedrag wèl, en <Yver een ge'cJIeelte niet.
plakken. Levert h~j bov'€ndien goederen af, be-
last met lWC'ijns of criSIisheffing, dan moet hij
ovel' het bed'rag ct e z ergoederen plakken, na
aftr~ 'van accijns of heffing. Dank Zij lijst B
kunnen dan op dezelfde faotJUIUl'ook nOg arti-
kelen V'()()Tk!Qll11en,waarover geen O.B. berekend
noch geplakt moet worden.

Op del.1l€wUe;e wordt elke factum een p=1e,
d,ie den handelaaIT (,'eiligheicdshalve in eenige
instanties) en ZlijlI1a.fnemer, en C.q. den contro-
leerenden Rijiks-AceountJant, veel ,tijd, hoofd-
breken en ergernis kJOst!

De VTijstelldng van grondstoffen door plaat-
sing op lijst B. heeft o\'erig1€ns geen zin, daRr
de2Je altijd op "Bes.telm-der" kunnen WOIl'den in-
gekocht.

Dool' de wet Oip derzIe 3 punten te herzien,
kan de wetg€'Ver de liJan den handelopgelegde
"Heerendienst8n" aanzienlijlk verH(]hten, ,..•. met
nog eenige bate voor de ·schatkist.

O~OOM & Y.AIWOER .HELD

VERZEKERT U EEN REISPLAN
DAT ALTIJD ËN OVERAL KLOPT.

Inbrekers blijken na een langdurige pauze
hun werk in de omgeving van Bussum te heb-
ben hervat. In de openbare leeszaal is de kamer
van de directrice overhoop gehaald, uit een
geldkistje is 25 gulden ontvreemd en uit de
I postzegelportefeuille 20 gulden aan postzegels,
Ook eenige busjes, die in de leeszaal hingen,
zijn opengebroken en geledigd. Andere dan
materieele belangstelling hebben de dieven
niet getoond. want de boeken zijn niet aan-
geroerd. Zij hebben zich toegang verschaft door
het uitsnijden van een groote deurruit. De
politie heeft een tasch met bijl en beitel en
initialen gevonden en meende hierin een aan-
wijzing te hebben. De eigenaar van de tasch
was echter spoedig ongezocht gevonden; er was
Inmlddels ook aangifte gedaan van een inbraak
in de Aluisiusschool. Ook hier waren kasten
en laden opengebroken, ook was de buit be-
trekkelijk gering: 20 gulden uit een busje van
het onderwijzersfonds eenige reepen chocolade
en. . .. de taseh meRt gereedschappen van een
van de onderwijzers.

Holland-Texas Hyp, Bank.
Yoorstel tot afstempeling van de aandeelen

van .f 250 tot f 75.
In de a.s. algemeene vergadering van aan-

deelhouders der Holland Texas Hypotheekbank
zal een voorstel tot v..-ijziging der statuten
worden ingediend, luidende als volgt:
Het maatschappehjk kapitaal der vennoot-

schap bedraagt f 450.000, verdeeld in 6000 aan-
deelen, elk groet f 75, waarvan zijn geplaatst
en volgestort 5982 aandeelen. De aandeelen
waren oorspronkelljk groot f 250. Van de ver-
mindering van het nominaal bedrag mI op de
aandeelen melding worden gemaakt .
Blijxens de winst- en verliesrekening over

1937 sluilt deze met een verhes van f 894.681
(92.093).

Buitenland.
Kind door trambus overreden.

DOOIr bet Ietset overleden,

De Iü-farige J. de Reus, gewoond hebbende in
de RechthuisSItraat, is gisteren op het ZUidelijke
hoofd van de Willemsbrug onder een trambus
van lijn A, welke werd bestuurd door P. B., uit
de Nieuwe Boezemstraat. geraakt. Het linker-
voorwiel gin ghet knaapje over het lichaam,
waarbit het rechteronderbeen totaal werd eVT-
brtizeld ; het linkerbeen is ernstig gewon; boven-
dien heeft de jongen eenige inwendige kneuzin-
gen opgeloopen. In zorgwekkenden toestand is
hij door den G. G. D. nar het ziekenhuis aan
den Coolsdngel vervoerd, waar hij in den loop
'Iran den avond aan de bekomen verwondingen
is bezweken.

Het conflict in de Mexicaan ..
sche petroleumindustrie.
Petroleummaatsebappijen protesteeren

formeel tegen onteigening.

Havas seint ons uit MeJllico:
De petroleummaatschappïjen hebben formeel

beroep aangeteekend tegen het besluit inzake de
onteigening .

Uit Washington wordt gemeld, dat de Mexi-
caansche ambassadeur, Najera, een onderhoud
heeft gehad met den onderstaatssecretaris van
buitenlandsche zaken, Welles. Najera ver-
klaarde, dat dit onderhoud slechts een .)if!-
cieuze gedachtenwisseling ten doel had en dat
geen officieele besprekingen zullen worden ge-
opend voordat een beslissing YI genomen om-
trent den eisch der petroleum-maatschappijen
tot annuleering van het ontelgeningsbesluit.
N a wees er op, <'Lat d€2Je beslissing moet

worden genomen door den minister van nrutio-
nale oeoononue en vervolgens door het hooge
gerechtahof, daar de petroïeummaateehappijen
zich tegelijkertijd tot de regeermgsautoritelten
en de gerechtelijke autoriteiten hebben gewend.
Het gevolg is, d'at de besprekingen, die te
Washingten zullen worden gevoerd over de
schadeloosstelläng, niet zullen plaats vinden
voordat deze bes:lissing is gev-allen.
Volgens Najera maken de teg1€nwoordige

middelen van Mexico oruniddellijke betaling
onmogelijk en, hoewel Cordell Hu1:l billijke
schadeloosstelling heeft geëiseht, verlangde hij
geen oIlJffiiddellljke betaling.
Najera meent, dat Mexico het aanbod, dat

minister Suarez de vorige week heeft gedaan,
en dat de maatschappijen van de hand hebben
gewezen, zal herhalen, doch dat het een ove:::
tien jaren loopenden termijn van beta1i'lllg zal
trachten te verkrijgen.

Boot met veevoer gekapseisd.
Terwijl de stoomboot De Hoop nr, van de

Akkrumsche ondernemer van Dijk aldaar, gis-
termol'g1€:11door het Akkrumsclle Rak voer, be-
gOIl1de hooge deiklast (veevoerder) te werken.
De boet is daardoor Igekapseisd. De deklast
gmg verloren. De boot kwam met de kiel naar
boven te liggen. Andere schepen kunnen er
omheen varen.

In het ruim gevallen.
De 35-jarige A. Preesman, wonende aan den

Hmdljk te IJsselmonde, heeft tijdens zijn werk
aan boord van het in de Waalhaven alhier
liggende stoomschip Annaland het evenwicht
verloren. Hij is in het ruim van het schip .ge-
vallen. Met twee georoken beenen is de man
per auto Vain den geneesklUndigen dierist naar
het ziekenhuis aam. den Coolsingel gebracht.

Losse berichten.
\

Verstekelintr.

Met het NederlandBehe stoomschïp Jonge Jo-
hanna, is uit Orars als verstekeling meegeko:men
de 26-jarige Ar8ibier M. B. B., die ter beschik-
king van den R<>tterdamscben vreemdelingen-
dienst is gesteld.

Scheepvaart.
•

Ongelukken.

G'iStlerltniidld>a,gis die 22- jariga H. MöhJID!g uit
Sta:wklana:all !bij het Ilf']laJden 'V'lln Irozijll1l€n te
M>idWlO~dJavam een V1"3.MDauto gestoot. Hij kreeg
twee kiooijoon oo het hoofd en is in zeer 2'.Ol'g1-
weikkenden toestand naar het r .k, ziekenhiuis te
WiLnsohc1ten overgebracht,

Gis>OOrenis een Wodgieter, toen hij werkza3m-
heden a-an een huis in de Walid!ecIk PyrmonrtJ:aall1
VleTi!'ichltte.Win de t~e v>erdiiepmg op stil'aat
g;e'VIll'llten.

De G.D. heeft het sladhtoffer m.etJ eenäge
gebroken rilbben en inwendige '!meU7l!lngen naar
het W.iIlJhie1md.na,g:ast!hUlisvervoerd;

NIEUWE WATERWEG aangekomen
5 April: 23.30 u. GLUCKSBURG, Con-
stanza I. v. Hamburg; 23.45 u. RAN-
DA, Bilbao.
Vertrokken 5 April 23.30 U.: ROYK-

SUND, Ihmburg.

BUITENLANDSCHE HAVENS.
AKKA 5 te Bremen v. LeVarJt.
AUGSIBURG 5 te Bremen v. Chili.
.AiRYSCHlEFF'ER 4 te Ra~'Te v. R'd-am.
ANm AHRENiS 5 te Ramb. v. R·dam.
BIRTLEY 3 te Rouaam v. R terdam.
BlERGiElNDALp. 5 VlJi!ss.,Arntw. n. Ldn
CO!\"FIlD m. 5 v. Hamburg.
CITY OF HiAl\11BURG4 v, Cuxhaven
n. Noord-Amerika.

CHAIRLOTTE CORDS 5 te Hamburg v,
Zwarte Zee.

FORT DE DOUAUM.o,1',j'T3 te HaVTe
v. West-Afrilka.

FLUOR SPAR 5 te Hamb. v. N.Amer.
HEINZ HO'RlN p. 3 Azoren n. Dover ,
HUNZE 25, 4 v. Hamb. n. Groningen.
lliAiJI.'SBURG2 te Piraeu:s V. Haanburg.
HARMODWS 4 te Hamb. v. O.-Az;ë.
IBERVILLE 5 te Bremen v: R'dam.
JOMlA 5 te Hamburg v. Ro tter-darn.
KYPmSSliA 5 te Harrrburg v. W.-Imrlië
LE.AlNDER 5 te Bremen v. Portuga'l.
LEOV1LiLE 3 te Havc-e v. Ro tte rdarn.
MELOS 4 v. Cmoh1l!!Venin. MidJd. Zee.
NORDSTElRN 5 te Hambtrrg v. R'dam.
OLAF FOST\ENES 3 te Havre v. W.-
Af-rika.

PASA.TES 4 te Hamburg v. Marokko.
PALOS 4 te Harriburig v. Marokko.
PUMA II te Hansburg v. West-Afrika.
SEFRSTAD 5 te Harnour g v. R·dam.
STAlHlLECK 4 v. Cuxhaven In. Spalnje.
TORONTO ~ te Harruburg v. Mexico.
TROYBURG p. 3 GibTa,ltar- n. Levarut.
VlIIJLE :DIE MA.TUNGA 2 v. Hia'ITren,

Reuenon.
NOR1B/URG2, v. Izmir n. Ham'l:Jlllrg.

WATUSSI 4 v. Genu-a n. BeiTS.

Diefstallen, Inbraken, enz.

In het hoofdbureau van politie is in bewaring
gesteld de 28-jaTige losse werkman W. W., die
uit een etalage van den winkelier S. aan de
Weste Wagenstraat alhier een flesch augurken
had gestolen.

Oeconomie en Financiën.

Nederland en de Indiên

Graansilo Mij.
Dividend 5 pct.

De ,gisteren ailhl!er gehoUJden j!lJ8.ll'[ijk.sclleailge-
meene vergadering van aandeel!houders der
Graansilo Mlj., te Rotterdam, beeft de jaar-
stukken goedgekeurd en besloten. 00 afsclu1j-
ving op gebouwen en machinerieën, een dividend
van 5 pet. ui te keeren.
De heer C. J. Hermer werd ala oommI.ssarls

herk:ooen.

SCHELDEVAART.
HAlNSW>ElE'RlI'gep. 5 April vóór

1 uur en bestemd naaT:
BraJbo, de SmedIt; Lu-ctor, vam IJsel-

dijk; Telegraaf 12, HulstJaert; DanJ<:-
baar'heild 2, van den Ham; Poortvliet,
ÜQb'1oerwijGt;CaJteli, Meurs, alre R'dam;
J!lliStine, Gor<ter; Alberdma, Sib~ijll1s.
beide Amsterd"'ll; Adri, die Boo, DeJ:t't;
FOil'trma, Bevelander. Tolen; LucIa,
Stroop, Belmmel; Venatio, Ramaken,
VeClhel; Gema, vam Dijk, Leeuwarden;
Orudenneming, de .Waal; Res No~a.
VOT'tJho'rn,beide Balleg.ooy; Neer~all1-
dJ"a, Groe.nJhOtf, Waooum; Joharuna
Frederika.. Kers, Lochem; De Tijd zal
't Leeren, de Rijder. Wee'rt; VeMrou-
wen, SChipper, Goes; RiVal), van Heu-
kelom, RaZL'fl><.Jdonk!veer;Volharding.
vain Veen, Dord:recht; Lrene, v.an MaI-
der, Werkerudam; Geer1ruida Johann.,
Du'bbelman, Arnlhem; Con-s1a'l'lrt,Pols,
Lo,bitlh;

LlevÏln, V2ill Reemortel; H-enrica, Ro-
mleij'llderts; Curie. JanslS'ens; Rosalie,
LOlbbezoo; Guttlhard)' Boer; Amice,
Capelleveen; Oom Em.gel. de Ruyter;
Ind.alS, &mot; PalUl D:SCh. \'<an Koe-
V'erden; Adriaarutje. Romeijn; AnJtomie
2, v. d. Giesen; 2 Gebroeders, van
Leeuwen; Jdha.n.nes, Ifumpus; N'oord-
ster 4, v. d. Bo6ch; ElodJe, Ro,bbe-
recht; Celma, Slootmans; Marie,Cla.es;
Nepltulll 3, Keu:nen; Dandy, Sier'sack;
Colette, COD"laIl1IS; Ma!'ia, v.am puym-
I>roeC!k;Erlinde, Geils; Apollo, Schel-
Lewber-ger; Main 118, Klee; Manl1lhe,m
214, Adler; Veronika, Boezer; Comp-
toir I, Busch; Irufatigalble 2, Boers;
AlipIi",a' 4, KaUlder. alle Duitschland;
Amstel 12. st.; Oha'rlois, Meijer;

Time is Maney, Ruff-aut; Naplhma 9.
KUhm.e; Naplhita 2, Zöller; Verlai:ne,
Wettli'rug; He"ga, v,am Tol; St. Chris-
to'phe, Verweij; Eben Haezer, The'U-
nisse; MargueritJhe, v. d. Sarude; Rosa,
van Kerckho'ITe; Alpill'a I, Bralbants;
LauTence, v. d. Broeck; Ajax. Ja-
cobs; V€'!"Wisselmg, lWkken; Recta,
Kruiitlhof; Drálllaco 1, Lammerts; Dra-
naco 10, Ploegaa'rt; Lya, van Denzel;
RalWil, DuriJ:1ck; FJuviale 27, v. Kem-
seke; Radium, va!I1 Mareke; Wilhel-
mi'l1.!ll,Wüsterufeld; Comella Pieter-
l'1.lla 3, StoIIk; Hoop op Welva'art. San-
difO'l't; Jan1je,Ze1sema; Gruno. Meijer;
Gerarda Wi1helmina, We<ftrik; Wallis.
Herk<J!!IllTher;l\'Ladeleine, Oosi'Veen; Jo-
hanJ.'1,a.valll Troost; Spes Salutis, J e-
lier; Maria. Spek; Johanna. Veldman;
EHa, van GeMeren; Fourage 2. K~p-
pelaaTS; A1bartJros 3, IJseJ,dijk; Alba-
troIs 4, Tampelaars; Dempo. Fuchs;
Ond<!Tn.eming, de Korte: Ha'rli€6. van
Winsen; Junior XI, van Wiinsen; Dona.
Wigm-ans; Abbema. SV\'€'ts; Marina,
Daes; VeI:trouwem. K<!T'p€I; Rio de
J2Irueiro, Koppel16; Verra~, Sellensla.gh;
Eln';. Lon$dorfer; Tilly. Lol1JS!Clorier;
Maria, Mettlach; Franfalfé, vain BaTeI;
FrateI'1lllité 2 ,de Bakker; Victor Re-
gine, Faa"se; SpeTa, v. d. Vliet; Cor-
neli.a MaTia, van &hijndel; Redo,
Westerljmck; ElTIfra, Michiels; Express
30. Lind: Primula, van Zuethem;
Ka'ei:ih.e,BöhTill1!ger; Holland:a. Kruit:
Ris.ico. Smedema'll: AllIl1a, Broeken;
Filia Rlheni. Dur'nck: T<Jro'tlto. Klink;
I-rene. Vergu11t: Ang'eliaue, Huy~man's;
Ri,;ico, vam Holt· Hoffll,,,,n,g. RUm..1·
chen: Karel En.geen. Boo<llt~; Mar'ta.
Drarze'W'S!ki' .To'ha'l",a. S mmerms'll:

1
Aquador. de '.',r,""'-'er; F.d'~on . C::'peoh~;
Fratermi'lté 3. Somers: S!,~rat W.n-:à.elJ:
Jaemm'a, v, d. P}<u~'"!11'; Gusta,a:f, Ver-
bT'U11;ore;Jooll\do, v. d. Reijden, aRe
BeJogie.

De ~ist€ll'en a.lhier gehouden verga.dering V'aIl
aandeelhouders in de S to om vaar t M a a t-
sc hap l' ij Wijk lij n heeft de jaarstul:ken
over 1937 goedg€lkeUTd en het dividend v~(,ge-
steld op 7 pot.
De hee:r J. J. Louwman werd aJs commiS;;ar1s

herkozen, terwijl ails zoodanig werden benoemd
de heeren F. J. Zeilinga, en C. H. KraalJevad
Jzn.

Sloomv. Mij. Nederl. Lloyd.
Winst 1937 f 11,058, waardoor saldo verlies

tot f 680,209 daalt.

-

De algemeene vergadering van aalllCOOelhoudJer
der Stoomvaart Maatsohaippij Nederlandoohe
Llyod te Rotterdam heeft de jaarstukken aver
1937 goedgekeurd en als ~ herbe-
l1iOemd den heer mr. J. van Hoboken.

Aan het jaarverSil!ag OII1It;leenen wij:
Waren de vooruitziClhten medlio 1937 bij het

opmaken VMl het vorig verslag bepaald gunstig,
geci'Ul'ende de tweede 11clft van het jaar trad
een kientering in.. die zich in de kJei.ne vaart
het eerst en sterkst clJeed. gi€'Voe;ren. De beide
motorsdhepen zwa.rtewalter en OUdewater, vrelke
reep. in 'Maart en Mei in de vaart kwamen,
vonden in de korte vaarl emplooi.

De exploitatiewinst bedroog f 33,741. V&'der
in aanmerking genomen de gekweekte rente en
vervallen dividend eenerzijds, afschrjjV1.ng op de
boekwaarde van de schepen en onkosten ander-
zijQS, blijft ffio'er1937 een netto winst van f 1>1,058
welke in mindering van het bestaande verlies-
saJdo is gebraClht, waarna dit per einde 1937
f 660,209 bedraagt.
De motorschepen komen op de baJans voor

met f 3_82,000 (v. i. nieuwe aan1bouw f 135,847),
deposito u/g. f 250,312 (I 250,000 en leening
u/go f 50,000), debiteuren nihil (v. j. f 153.757).
waartegenover in het credit deb. en credo saldo
f 32,407 (v. j. credo f 535). Het kap. bedraagt
onveranderd f 1,250,000, res. v. survey f 28,041
(f 25,412),
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Oost-Indië.

Personalia.
Departement van Justitie.

Benoemd tot hoofdcommies b.d. Weeskamer te
Batavia J. A. L. Dis. thans assistent b.d. Wees-
kamer te Batavia; tot agent b.d. Weeskamerdienst
te Tega] J. A. Too rop, thans agent b.d. Wees-
kamerdienst te Cheribon; tot agent 1ste kl. b.d.
Weeskamerdienst te Cheri bon G. A. Bet k e, as-
sistent b.d. Weeskamer te Sernarang; tot idem te
Soerakarta J. A. G. Me ij ers, agent b.d. Wees-
kamer-dienat te Kediri; tot agent b.d. Weesk.amer-
drenst te Kediri W. J. Kr ij gsm a n van Spa n-
gen b erg, wd. agent b.d. Weeskamerdienst te
Soerakarta; tot assistent b.d. Weeskamer te Sema-
:mng A. G. Z i mme r man n, ambtenaar buiten
Werkelijken dienst laatstelijk agent b.d. Weeska-
merdienst te Buitenzorg;

tot landmeter bij het Kadaster, J. Bos en A. H.
O. Bos, ambtenaren van buitenl. verlof terugver-
wacht, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende,
met bepaling dat: J. Bos vd. optreden zal als
Hoofd van het Kadasterkantoor te Padang en A.
H. O. Bos vd, geplaatst wordt op het Kadaster-
kantoor te -Semarang,

Ontslagen op verzoek eervol als advocaat en
procureur bij den Raad van Justitie te Soerabaja
mr. A. W. Hazenberg.

Gesteld ter beschikking van den Preident van
den Raad van Justitie te Medan teneinde met
griffierswerkzaamheden bij die rechtbank te wor-
den belast, mr. A. H. Gee sin k, ambtenaar op
nonactiviteit, laatstelijk tijdelijk ambtenaar ter be-
schikking van den Officier van Justitie bij den
Raad van Justitie te Padang.

Departement van Binnenlandsch Bestuur.

Benoemd tot inspecteur van politie 1e k1. J. F.
Ver m e u 1e n, thans wd. inspecteur van politie
le .kl., geplaatst in de residentie Pekalongan; tot
3en commies bij de administratie van de OpleI-
dingsschool voor de politie te Soeka;~)Oerru D.
Cri e tee, thans tijdelijk wnd. klerk bIJ het De-
partement Van B. B.

Verleend wegens achtjarigen dienst tien maan-
den verlof naar Europa aan E. Cr 0 e s, controleur
le kl met bepaling dat hij zijn betrekking zal
nederlaggen op een'door den Resident der Lam-

B.O'I-rEBDAMSCIIIl COURANT.

Departement van Marine.

. Belast met de waarneming der betrekking van
klerk bij het Departement van Marine mej. N. J.
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ambtenaar van buitenlandsen verlof terugverwacht I tw. stationchef Ie kl. C h A. Sm i t; de station-
Tijdel~k belast met de waarnemrng van de be- chef Ie k!. A. Tit a ley van Soerabaja (Kalimas)

trekkmg van verpleegster 1ste kJ. en. geplaatst bIJ naar Langsa. .
de C.B.Z. te Batavia, mej. J. P. H. He ij de man, Geplaatst de opzichter 2de kj. P. C. Jan sen
gedIplomeerd. verpleegster in vrij beroep te Ban- na ommekomst van buitenlandsch verlof te Sigli,
doeng,
Ingetrokken het besluit waarbij de verpleegster

1ste k!. bij de Algemeene Ziekenverpleging gep!. bij
de C.B.Z. te Semarang, mej. W. H. Mak, ter be-
schikktng is gesteld van de Stadsgemeente Modjo-
kerto.

Departement van Economische. Zaken.

pongsche Districten nader te bepalen datum in de
eerste helft van de maand NovemL ...r 1938.; we-
gens langdurige-i dienst een laar vedo! naar Eu-
ropa aan den Inspecteur V..uI po litie Ie kl. J. F.
Ver m e u len voornoemd met bepaling, dat hij
zijne betrekking zal nederleggen op den 2den Mel
1938 an afloop van den drenst.
Betuigd aan W. Vee n b a a s, controleur bij net

B. B. te Po so (Menado) de bijzondere tevreden-
heid der regeering Voor hetgeen door hem gedu-
rende de jaren 1936 en 1937 is verricht op het
gebied van den wegenaanleg en daarmede gepaard
gaande openlegging van de onderafdeeling Poso.
Ontslagen op verzoek, gerekend van 31 Januari

1938 eervol en met recht op pensioen uit 's Lands
dienst de gewezen ispecteur van politie Je kJ. bij
de algemeene politie te Semarang L. Sla af.

Departement van onderwits en Eeredienst.

Benoemd tot Eur. hoofdonderwijzer en geplaatst
aan de H.C.S. te Gerontalo F. H. T jen - A. Koe i,
Eur. hoofdonderwijzer aan de gesubsidieerde Chr
Mulo-school te Tomohon; tot Eur. hoofdonderwij-
zeres en gepl, aan de H.C.S. te Medan, mej. P. L.
V. deS t u r Ier, ambten. van verlof uit Europa
terugverwacht.
Overgepl. van de 1ste Europ. school B. te Ban-

doeng naar de Eur. school te Pamoesian de tijd.
Eur. onderwijzer E. H. Bak h u y s; van de 8ste
Eur. school te Batavia naar de Eur. school te Sa-
wahloento de Eur. onderwijzeres mej. C. H. Bak-
k er; van de Eur. school te Sawah Loento naar de
1ste Eur. school te Magelang de Eur. onderwijzeres
mej. A. C. C. H a a gsm a; van de Eur. school te
Ngawi naar de gelijksoortige school te Glenmore de
tijdelijke Eur. onderwijzer D. P. P I a a t sma n.
Verleend, wegens negenjarigen dienst, elf maan-

den verlof naar Europa aan J. Dee ken, Eur.
hoofdonderwijzer bij de openbare Eur. lag. school
te Poerwokerto met 'bepaling, dat hij zijn betrek-
king den 16den Juli 1938 zal nederleggen ..
Ontheven op verzoek, met ingang van 30 April

1938, eervol van haar tijd. werkzaamstelling als wd.
Eur. onderwijzeres aan de openbare H.C.S. no. 2
te Malang, mej. S. J. Z u y der hof f; op verzoek,
met- ingang van 31 Maart 1938, eervol van haar
tijde lij ke werkzaamstelling als Eur. onderwijzeres
bIJ de openbare Eur. lag. school te Glenmore, mej.
W. H. Nauta.
Benoemd tot adrnirristr ateur- 3de klasse bij den

D.V.G. en geplaatst bIJ het Doorgangshuis voor
krankzinnigen "Gloegoer" te Medan P. W. 0 nne n,
ambtena<;tr. van buitenlandsch verlof terugverwacht;
tot adrnirristr ataur 3de klasse bij den D.V.G. en
geplaatst bIJ de C.B.Z. te Batavia J. Dir kma a t,

Benoemd tot hoofd van den dienst van den land-
bouw bij het departement van Economische Zaken.
A. Lu y t jes, thans hoofdambtenaar Voor' land-
bouwcrisiszaken, met bepaling dat hij tevens tijde-
lijk wordt belast met de Ietding van het Algemeen
Proefstation voor den La nd bouw.
Belast met de functiën van hoofd van de" afdee-

ling ondernemingslandbouw van den Dienst van den
Landbouw ir. A. H. J. Kro a n, thans landbouw-
consulent, belast met de leiding Van den Land-
bouwvoorlichtingsdienst in de residentie Bali en
Lombok; de opperhoutvester ir. A. C. van der
K u i p, thans geplaatst in Ngawi. met het beheer
over het boschdistrict Garoet, met Garoet als stand-
plaats; de opperhoutvester ir. J. H. van T u i 1.
thans geplaatst in Garoet, met het beheer over de
houtvesterij Ngawi; de inspecteur P. K. Her i n g a
met de leiding in de 2de inspectie-afdeeling. met
Jogjakarta als. standplaats.
Toegevoegd de boscharchitect 2de kJ. J. Ris a

aan den opperhoutvester , beheerder Van de hout-
vesterf] Tj epoe.
Verleend, wegens zesjarigen dienst, acht maanden

verlof naar Europa aan eh. L. M. valn deB i I t,
waarnemend Ijker Ie kJ. bij den Dienst Van het
IJkwezen te Medan, met bepaling dat hij Zijn be-
trekking zal nederleggen op 16 November 1938.

Departement van Financiën.

Tapanoeli te Padang de 1ste luitenant L. J. A. van
Dij k; idem van het 2de garnizoensbataljon van
Atjeh en Onderhoorigheden te Koetaradja de id.
A. Lu t e IJ n; id. tot batalj. -adjudant van het Iste
tevens 3de garriizoensbataljons van Atjeh en Onder-
hoorigheden te Koetaradja de idem W. A.
S a vall e. van het Iste garrnzoens-bataljon aldaar;
Ontheven met ingang van 24 April 1933 eervol

als commandant van het subsistentenkader te Koe-
taradja de Ie luitenant H. Cr arne r.
Overgeplaatst van het 2de garntzocns-batauon

van Atjeh en Onderhoorigheden te Koetaradja en
ingaande bovenvermelden datum benoemd tot
commandant van het subsistentenkader aldaar de
idem J. F. C. We s ter wee I; van het subsisren-
tenkader te Weltevreden naar het Xde bataljon
aldaar de Ie luitenant Y. Mee ter; van het VIII3te
bataljon te Malang naar het garnizoensbataljon
van Celebes en Menado t.n.i, de 2e luitenant J. A.
de Jon g; van het XVde bataljon te Bandeeng
naar het VIe bataljon te Balikpapan de idem W.
Mi chi els e n; van het Ie depotbataljon te Ban-
doerig naar het HIe depot-bataljon te Gombong
de idem H. C. P Ven nik.
Tijd. belast met ingang van 31 Maart 1938 met

de waarneming van de betrekking van ingenieur
2de kl. bij het wapen der genie en ingedeeld bij
het technisch bataljon te Tjimahi de ingenieur
H. L. Spo els tra.
Ingedeeld: a. bij het He bataljon te Magelang de

kapitem F. H. F. T a a t gen; b. bij de troepen-
macht van Atjeh en Onderhoorigheden t.n.i. de
onderluitenant R Roo mer; c. bij het Ie depot-
bataljon te Bandoeng de Ie luitenant A. J. A.
St r u ij ken kam p, allen uit Nederland ver-
wacht; a. en b. van verlof en c. van gedetacheerd
terug: idem bij het Vde bataljon te Semarang de
kapitein D. D. Vod e gel; het Xde bataljon te
Weltevreden de idem H. W. van 0 ij e n; het
Xlde bataljon te Meester-Cornelis de Ie luite-
riant F. E. Per d ij k en Rug e b reg t en bij het
XVde bataljon te Bandoeng de onderluitenant J.
van 't Hof allen uit Nederland verwacht,
keerende vsn verlof terug.
Verleend wegens zevenjarigen onafgebroken

dienst in Ned.-Indië 9 maanden verlof naar Europa
aan den onderluitenant der genie H. Bak k e r, in
garnizoen te Weltevreden, met bepaling, dat het
besluit in werking treedt op den 23sten Novem-
ber 1938.

Departement van Verkeer en Waterstaat.

Tijdelijk belast met de waarneming der betrek-
king van klerk bij de Postspaar'bank in Ned.-Indië
(agentschap Soerabaja) met ingang van 16 Maart
1938 W. A. van Po mer e n, laatstelijk parti-
culier.
Overgeplaatst van het locomotief-Sub-depot te

Bangi! naar het locomotief-depot te Sidotopo de
machinist Le k!. M. C. van den He u vel; van
het locomotief-depot te Sidotopo n.h, locomotief-sub-
depot te Bangil de machinist Ie kl. H. E. Fel i x:
van het exploitatie-kantoor der oosterlijnen te
Soerabaja naar den stationsdienst te Djember de

Benoemd tot hoofdcommies en gepl. b. h. Centro
kantoor voor de comptabiliteit te Palembang
H. A. J. P 0 ort man, ambtenaar van verlof naar
Europa terugverwacht; tot controleur Iste kJ. bij
de opium- en zoutregie W. BOeI g e r. thans gedi-
plomeerd gezaghebber bij het B. B. ter beschik-
king gesteld van het hoofd van de opium- en zout-
regie; tot hoofdbeheerders Iste kJ. bij de lands-
pandhuizen M. Del m a a r en F. A. Jut tin g,
thans hoofdbeheerders 2de kJ. bij die pandhuizen.
Aangesteld tot tw. technisch-ambtenaar 2de kJ.

bij de zoutwinning W. Be r gsm a, thans parti-
culier.
I'ngetrokken de overplaatsing van Magelang naar

Mr. Cornelis van den overgeplaatsten tijd.' wd.
adjunct-controleur bij den dierist der landelijke
inkomsten C h. S c h reu der S.
Overgeplaatst van de 4de landrente-afdeeling met

standplaats Semarang naar de Iste land rente-
afdeeling met standplaats Meester-Cornelis de tijd.
wd. adjunct-controleur bij den dienst der Iandelij.ëe
inkomsten G. L. H. Doe v e.
Geplaatst bij het Centr. kantoor voor de comp-

tabiliteit te Soerabaj a de administrateur van
financiën 2de kl J. W. van IJ sse I d ij k, thans
hoofd van het Centr. kantoor voor de comptablli-
teit te Pontianak.

Gesteld ter beschikking van den resident der
Wecterafdeeling van Borneo teneinde te worden be-
last met de leiding van het Centraal kantoor voor
de comptabiliteit te Pontianak, de ,administrateur
van financiën 3de kJ. E. C h. van Din ter, thans
geplaatst bij het Centraal kantoor+ voor de cornp-
tabiliteit· te Palembang.
Ontslagen gerekend van 11 Maart 1938 wegens

lichamelijke ongeschiktheid eervol en met recht op
pensioen uit 's Lands dienst K. C h. 0 ver bee k,
belastingambtenaar 4e kJ. te Batavia.
Belast met de waarneming van de betrekking

van respectievelijk controleur Iste kJ. en contro-
leur bij de opium- en zoutregie C. W. van E e k-
hout en W. Mei nes z, thans respectievelijk con-
troleur en adjunct-controleur bij dien dienst.

Denartement van Oorlolt.
Benoemd tot bataljons-adjudant van het 1ste

garmzoensbataljon van Sumatra's Westkust en

H i I g ers 0 m, maandgeldster bij genoemd Depar-
tement. H

Geplaatst aan boord van Hr. Ms ... Kortenaer de
luItenant ter zee der 2de klasse A. H. W. von
Fr e IJ tag Dra b be, verwacht uit Nederland.
Overgeplaatst van Hr. Ms. "K XIV" naar Hr. Ms.

.,Sumatra" de luitenant ter Zee der 2de klasse W.
J. De V ri e s; van den Onderzeedlenst naar Hrv
Ms. .,K. XIV" de Iuitenant te zee der 2de klasse
J. Bus s e mak e r; van Hr. Ms. "Kortenaer" naar
Hr. Ms. ,.Sumatra" de luitenant ter zee der 2de
klasse M. H. van D u Im: van de Marinekazerne
.,Oedjoeng' naar Hr. Ms. "Sumatra" de luitenant
ter zee der 2de klasse F. L. Cap e 1; van Hr. Ms.
.,Sumatra" naar de marinekazerne "Oedjoeng" de
luitenant ter zee der 2de klasse J. A. F H. Do u W
van der K rap; van het Gouv~rnements s:~.
"Arend" te Soerabaja-Oed,ioeng op ~et GewestelIJk
Vaartuig hulpopnemer "Hydrograaf te 'I'androng-
Prick de 2de officier G. B. Val k; van het Ge-
westelijk Vaartuig hulpopnemer "Hydrograaf" te
Tandjong-Priok naar het Gouvernements S.S. Arend
te Soerabaja-Oedjoeng de wd. Ie officier C. H.
den B ree jen.
Eervolontheven met ingang van ultimo Maart

1938 van de waarneming harer betrekking mejuf-
frouw M. H u I i s e I a n, wd. 1ste klerke bij de
Maritieme-inrichtingen aan den wal (Bureau van
den Commandant der Marine) te Soerabaja.

wijs genoten te hebben, rett_e hij. zijn studie
voort in het buitenland. Hij is o.a. directeur
van de N.V. Zeeuwsen Landbouwhuis gevestigd
te Sluis en lis thalns 21 jaM' lid van den gemeen-
teraad, waarvan 12 ja.a.r wethouder van Sluis.
Tot 1931 was hij gedurende 15 jaar vooraltter
van de r.k. kiesvereeniging en bestuurslid van
dien Statel1lk.ie!lkring·Sluis.

Prinses Juliana in Den Haag - Carrousel - Merkwaardig auto-ongeluk-
·BiJde illustraties s1:lreeksche bevoordeeling der republikeinen zou

beteekenen. Ook heeft de Italiaansche pers op
de bekende heftige wijre geprotesteerd, tegen
wat een schending van het niet-rnmengtngs-
beginset genoemd wordt, De pot verwijt den
ketel. •••

DE SPAANSCHE VLUCHTELINGEN.

Familieberichten.
GETROUWD: F. W. Latour en M. J. Korver; F·

J. Muller en T. Pawlow; J. A. de Nivelle en P;
M. van Sas. allen te Batavia.
BEVALLEN: S. R. Davidis-Gianetti, Z.; G. G.

de Wolf-Hoekstra, Z.; E. L. Erdtsieck-de Ceuninck
van Capelle. z.: J. M. Isaak-Snijders, Z.; J. A.
Sauerbier-Hochfeldt, Z.; E. W. Koenecke-van der
Brugghen, z.; J. C. Baan-Robbers, Z.; A. C. Witte-
van Eek, d.; W. P. Brouwer-Wewengkang, d.; S.
Forstmann-Ros, d.; A. Meijer-de Braber, d.; C. R.
Lovink-Nagel, d.; J. E. C. Oliveiro-van der Sluys,
d.; E. U. van der Blom-Huber, d.; Ch. E. Steyger-
walt-Struyck, z.: H J. A. Teepe-Munnikhuizen.
Z.; M. J. Vogel-Schnabel. d.; B. H. H. Mathey-
Keuskamp, z.; N. de Lang- Kuijer, Z.; S. M.
Meade-Karlson, d.; E. H. S. Ketting Olivier-EI-
bracht, Z., allen te Batavia; Th. J. Comijs-Loen.

z"o~~~~~'1:N: J. M. Brilman. vr.: W. J. Benja-
mins, m.; R. M. Jager, m.: R. R. de Ridder, k.; J.
B. Dengerink, k.; mevr. de Sturler, vr.: A. Doorn.
k.; B. J. van Assendelft de Coningh, k .. allen te
Batavia.

Een groote stroom vluchtelingen is gedurende
de laatste week uit Spanje op Fransch grond-
gebied aangekomen. Voor een deel zijn het mili-
tairen, die door den rechtsehen opmarsch in de
provincie Huesca van hun achterhoede waren
afgesneden. De rest waren vrouwen, kinderen
en ouden van dagen, die beangst voor de komst
van den naderenden vijand in allerijl hun toe-
vlucht zochten in het naburige Frankrijk. Voor
dit land werd het een probleem wat met de
uitgewekenen te doen. Aangezien aan de strij-
dende partijen in Spanje geen oorlogsrechten
waren toegekend, meende men geen recht te
hebben de militairen te mterneeren. Daarom
werd onder toezicht van Fransche militairen
een stemming georganiseerd en het grootste
deel der miliciens verklaarde naar het regee-
rmgsgebied terug te willen om verder voor de
zallik der republikeinen te strijden. Een klein
deel wllde naai' het rechtsene gebied en Franco
verklaarde hen, dle geen misdaden op hun ge-
weten hadden, zonder rancune te willen ont-
vangen. De burgervluchtelingen zijn in hoofd-
zaak in karnpen ondergebracht.
In sommige Fransche kringen is tegen de7Je

handelwijze geprotesteerd, omdat d!l.teen reent-
1!olonel F. A. Vaillant, die benoemd ti

tot inspecteur der genie.

Spaansche vluchtelingen
Varia. I Een tweede mal geeft een overzicht van de

geschiedenis der aarde. Om den bezoekers een
denkbeeld te geven van den hoogen ouderdom
der aarde (van 1400 tot 1700 millioen jaren) is
langs den muur een band geteekend, onderver-
deeld in vakjes van een decimeter, die ieder een
tijdperk van 4000 jaa.r aanduiden. Daaronder
zijn aangegeven de verschillende periodes waar-
in de aardlagen zijn gevormd, de ontwikkeling
vso de fauna, die van den mensch etc. waaruit
bij de aanschouwing blijkt hoe jong toch eigen-
lijk de krijtperiode is in vergelijking met den
enormen tijd die daaraan voorafging. Hier in
deze mal vindt men een uitgebreide verzameling
van gesteenten, die uit de ingewanden onzer
aarde zijn opgedolven of door vulkanen aan de
oppervlakte geworpen.
De muur naar de zaal voor de mineralogische

verzameling vertoont het levensgroote beeld van
Brontosaurus excelsus, dat men daarop heeft
aangebracht om d€.Jlbewakers een denkbeeld te
geven van den grooten omvang van dezen
kolossus uit de krijtperiode. In de voorzaal zelf
staan verschlllende skeletten van verscheurende
dieren, die in drie periode ge1eefd hebben.
De verzameling mineralen is buitengewoon

belangwekkend. Een aanwinst VMl den aller-
laatsten tijd is de donkere kamer, waarin dr.
Terpstra een demonstratte kon geven van de
merkwaardige werking van het licht der zgn.
kwiklampen, welke ook onzichtbare stralen uit-
zenden. Dit onzichtbare lioht heeft de eigen-
schap, dat het den f1uaresceerenden rninlralen het
vermogen geeft zelf Iicht uit te zenden. Een
schittering van de mooiste kleuren vertoont zich
voor het oog bij een belichtling met deze on-
zichtbare stralen.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11111111111111111ml1111111 11111111111II III I 1111111111111111111111111111 II II III III II II II II III II III II III II II III III IIII III III III I 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III I 11111111111111111111 IIIIIIIUIIIII 111111111111111111111111 II III I III I III II I III I III III III II II II II II II III II II III 111111111111111 1lI1l1111111l1ll1ll1l1ll1ll1l1l1l

DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN SLUIS.
Met inge.ng van 15 April is de heer A. F. J.

Aernaudts tot bul'gemeester v:an de gemeente
Sluis benoemd.

De heer AernauiClJtswerd geboren op 17 Febr.
1885 te Sluis. Ne. lin NedJerlMld miclJd.~baar onder-

:.t. 7. 1. Aernaudt9.

Prinses Juliana verlaat het paleis Noordeinde voor het bijwonen van een
vergadering van den Raad van State •
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HUDIG & PIETERS
ROTTERDAM, HOEK VAN HOLLAND'

EN AMSTERDAM.

REEDERS, CARGADOORS EN
EX PEDIT EURS.

Van Rotterdam naar alle Rijn-,
Main. en Neckarhavens, v. Y.
Regelmatig, met snelvarende motorsohepen.
WALSUM" HANDELS s, TRANSPORT

" MIJ. N.V.
Reeders, Gargadoors, Stuwadoors, Expediteurs
R'dam, Wlllemskade 2. Tel. 28140 (4 lijnen).

Een groep deelneemsters en deelnemers aan het carrousel, dat de Societeit gevestigd tn
de Rotterdamsctie Manège gisteravond. met IZooveel succes heeft doen houden

. . en dat veel belangstelling neeit getrokken.

BOUW, SAMENSTELLING EN LEEFTIJD
ONZER AARDE.

Het Mineralogisch-Geologisch en het Kristal-
lografisch Instituut te Groningen hebben weder
enkele aanwins-te;n gekregen, W€lke den direoteu-
ren dil'. Ph. H. Kuenen en dr. P. Tel'ipStra aan-
leiding hebben gegeven om de pers uit te noodtgen
tot een bezoek met het verzoek de aandacht van
boet publiek eens te willen vestigen op de verzame-
lingen, welke in deee beide musea zijn samenee-
bracht. Deze tempels der wetenschap worden
slechts betreden door de enkelen, die ziCîh
voelen aangetrokiken tot de studie der minerato-
gie, der geologie en der kristallograîie. En toch
vindt de leek hier een sehbtterends gelegenheid,
ronder dat het hem iets behoeft te kosten, zijn
kennis te verrijken.
Ten e.nde de belangstelling van de bezoekere

te wekken, hebben de directeuren een symmetri-
sche voorstellin'g op den IJinkerwand van de hal
doen aanbrengen van de samenstelling en de
dikte der verschillende lagen waaruit de aarde
bestaat. Zij hebben daarbij teverîs aangegeven de
hoogte van de stratosteer, de diepte der oceanen,
de temperatuur en den druk die op verschillende
diepten voorkomen, en tenslotte de grootte van
Nederland tegenover de aardoppervlakte. Dat
alles op schaal 1 : 2000.000.
Het Museum zelf bevat een mal waarin is

tentoongesteld al wat betrekking heeft op den
bodem van Groningerland, d.w.z, de daarin ~e-
vonden steenen, en naar hier uit Noordelijke
streken afgevoerde lava.
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MACHINEFABRIEKNEMAê N.V.
Ertsstraat - ROTTERDAM

GRIJPERS. HIJSCH
EN TRANSPORT
WERKTUIGEN
CONSTRUCTIEWERK

,
~,

Gisternacht is een vrachtauto uit IJmuiden, komende uit Groningen, geladen met visch.
het café en wachtstation van den A.T.O.-dienst (Alkmaar-Leeuwarden) bij Breezand.

binnengereden en eerst tussenere de stoelen en tafeltjes tot stilstand gekomen.
Het cajéleven ging spoedig weet: zijn, gewonen gang •• ,..

stxuinscne vluchtelingen, die over de Pyreneeën naar het Fransche
grondgebied z_iJngevlucht, trekken door de straten

. van de. grenspl®ts Luchon.

Staatsmijnen in Limburg
HEERLEN

Machinefabriek POENSGEN & WESSEL
UTRECHT

W,ssc!!er.lNI1~tallatle, x~or ~L;I\ 'EDRIJF.

@@) ~p~ ~v:e~u!~~!!
f 3.25 per gl. lIterkru Ik.

Vraagt Uw leverancier produet Tall
VISSER & Co. - SCHIEDAM.

Tel. Nos. Hoofddeplits:
Schiedam 68546, Rotterdam 43860
Amsterdam 82692, Den Haag 391629

Haarlem 14752.

KNOOPS Ri}wielfa~riek
MIddensteiger 9

Raleigh 75.·; Saturnus 35.-; Kenzor 29.75
Tandems 85.-; Transportrijw. 52.-; . Carriers 105.-

TECHN. INSTALLATIE BUREAU
"ROTTERDAM"

ROTTERDAM
TELEF.37302.

HOEK VAN HOLLAND
TELEF. III.

Aanleg en onderhoud van verwarminga-
installa ties volgens elk systeem.

VERTO • UNIRO - VELVETO
VLOERBEDEKKING.

TOONZAAL. NIEUWE BINNENWEG 13b.
ROTTERDAM - TELEFOON 15292.

CO-TAX
TEL.:.35760 (2 lijnen).

NOORWEGEN
1 JUNI PINKSTERREIS, duur 12 dagen f 155.-
Hoogstens 20 deeln. Koors sprek, Holl. leider

Reisbureau VIKING, - A'dam - Stadh.kade 7 I:
Tel. 21297 - Iedere week vertrekt een reis.
- Vraagt brochure, ook V'Oor privéreizen. -
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Ïnterpellatie over de Ossche
de Tweede Kamer .•

In

PROVINCIALE 00 DBRABANTSCHEEN . - .

,ê::S)ertogenboê9C~e (£onrant
Alle betalende abonné's op dit blad zijn, volgens de bepalingen in de "Voorwa..arden van Verzekering" vermeld, tegen ongelukken verzekerd
voor bedragen van f 500.- bij levenslange ongeschiktheid; f 500.- bij overlijden; f 300.- bij verlies van één hand of voet; f 250.- bij
verlies van één oog; f 150.- bij verlies van een duim; t 60.- bij verlies van een wijsvingerj f 15.- bij verlies van eïkea anderen vinger.
De uitbetaling der verzekerde uitkeeringen wordt gewaarborgd door ,de Nieuwe HAV-Bank N.V (Nieuwe Hollandsche Algemeene Verzekerings-
Bank) te Schiedam.. De verzekering is gesloten door bemlddellng van de Assurantie Bezorgers, de Firma BLOM & v. do AA te Amsterdam en

de Firma VANLANSCHOT& VERHEIJEN te's-Hertogenbosch. Hoogesteenweg 27.

Uitg. J. J. ARKESTEYN &
ZOON, Kerkstraat 54 te

·s~ertogenbosch.
Telef. No. 1068 (2 lijnen).

Gironummer 42990.
Uitgave dagelijks, behalve
op ZOn- eo Feestdagen -,
Abonnementen p. 3 maan-
den bij vooruitbetaling
I 2.60, fr. P. post f 2.85;
Advertentiën van 1-6 re-
gels I 2.10, daarboven 35
cent per gewonen regel.

Marechaussee

Kamerlid Drop stelt vragen, ""welke door
Goseling worden beantwoord.

Na een 'scherpe rede van een N.S.S.'er klinkt
er applaus op de publieke tribune, welke

hierna werd ontruimd.
Kamer anderzijds, welker aanwakkering niet

kan worden geduld?
Heden I\wam de Tweede

weer bijeen.
Aan de orde was het verzoek van den

heer van Gelderen om verlof tot het
richten van vragen aan den minister van
alg.emeene sak n, omtrent het beleid der
regéerlng ten a,uU;ien van de bestrijding
van de zeer omvangrijke' werkloosheid.

Z.h;s. werd besloten; het gevraagde
verlof te verleenen op nader te bepalen
dag.

De gebeurtenissen te Oss

Aan de orde was de Interpellatie van
den heer Drop over de voorloopige be-
slissingen ten aanzien van de brigade
der Koninklijke Marechaussée te Oss en
hetgeen daarmede in verband staat.
'De heer Drop (S.D.) zegt, dat er in

dese zaak klaarheid noodlg is" Dit is
ook op, grond van vroegere zaken t tegen
een hoofd-commissaris van politie en
-een tweetal hoofdambtenaren noodig.
Olilk dienaangaande is er nog geen
klaarheid .
.Hei gaat in Oss om maatregelen tegen

personen die rechtstreeks onder het
departement staan. Opheldering is
noodlg, .o0lt na het gegeven pers-
communique,
Dat indertijd de marechaussee te Oss

versterkt werd, was noodig en werd
algemeen toegejuicht. Allerlei verhalen
hebben de. ~onde gedaan over de ge-
meente-pelttie te Oss, maar van ernstige
feiten is er niet gebleken.
Den laatsten tijd zijn er berichten in-

gekomen, dat niet meer tegen menschen
met. bijnamen, doch dat ook tegen een
fabrikant en een bankier werd opgetre-
,!~n. H~t perscommuniqué is niet duide-
lijk. Men moet uit de berichten op-
maken, dat het besluit om de brigade
te Oss een deel van haar taak te ont-
nemen, plotseling is genomen. Er
SChijnt ook verschil van meening te
zijn tusschen de departementen van
justitie en defensie: Spr. wijst op het
tweeslachtig karakter der marechaussee.
Een opperwachtmeester is ook hulp-
officier van justitie: Waarom is nu op-
getreden? Zeker niet om het geschil
tusschen twee departementen? Uit ver-
balen en rapporten zou gebleken zijn,
dat bij opsporingswerkzaamheden door
marechaussees rechtmatige belangen
van burgers op pijnlijke wijze zijn ge-
schonden.
Waaruit bestaat dit en waaruit is dit

gebleken? Er is pijnlijlte onzekerheid in
bijna elk woord van 't perscommuniqué.
Waarom moet de marechaussee te Oss
zich van opsporingsdienst onthouden?
De verhouding tusschen gemeentebestuur
en de marechaussee is in het geding. Er
is verwondering over de herbenoeming
van den burgemeester van Oss. Of daar-
VOOrreden is, kan spr. niet beoordeelen.
Is. de marechaussee haar bevoegdheid
tegen het gemeentebestuur te buiten
gegaan? Hoe denkt men een verkeerden
teestand te herstellen door de mare-
chaussee gedeeltelijk buiten werking te
stenen?
.Spr. stelt de volgende vragen:
1. Welke zijn de niet wel te verant-

woorden uitingen in sommige pers-
organen, die tegenstellingen hebben ge-
schapen tusschen de brigade der Kon.
:marechaussée te Oss eenerzijds en
andere organen van bestuur en politie

2. Sinds hoelang is uit v balen en
rapporten gebleken, dat bi) het op-
sporingsonderzoej; door .de Kon. mare-
errausséè te Oss methoden werden toe-
gepast, waardoor rechtmatige belangen
van burgers op pijnlijke wijze werden
geschonden, zoodat het onverwijld ge-
boden was maatregelen te nemen om
het vereischte evenwicht te herstellen?
3. Welke bepaalde feiten, gebeurte-

nissen of gedragingen hebben aanleiding
gegeven tot het besluit om aan de
brigade Kon. marechaussée te Oss op-
dracht te geven zich tot nader order
van opsp?ringsdiensten te onthouden?
4. Wat is ön minister bekend van de

verhouding tusschen gemeentebestuur
of. gemeentepolitie, en de lelding der
blïgad~. val~ d~ marechaussée te Oss, op
welk tIJ dstip IS een minde- goede ver-
houding hem bekend geworden en
welke maatregelen stelt de minister zich
voor te nemen ten einde deze verhou-
ding op goede basis te regelen?

5. Acht de minister het uit een oog-
punt van algemeen justitieel beleid juist,
in omstandigheden als die te Oss aan-
wezig zijn de brigade del' Kon. Mare-
chaussee surveillance en bewakings-
diensten te laten doen blijkbaar ook in
het territoir der gemeentepolitie, terwijl
de brigade haar voornaamste taak,
waarvoor zij destijds is versterkt, niet
mag' uitoefenen?
6. Moet de minister niet erkennen,

dat het gevoel van rechtszekerheid kan
zijn aangetast doc- ingrijpen op een
oogenblik, dat gerechtelijk onderzoek
werd gedaan in andere kringen der be-
volking dan, die, waarin sinds 1935 mis-
drijven werden opgespoord en tot be-
rechting gebracht en op welke wijze
stelt hij zich dan voor de waarborgen
voor rechtszekerheid gelijktijdig voor
alle bevolkingsgroepen te herstellen of
te versterken?
Spr. heeft geen behoefte aan sensatie

of critiek op den minister. Men doet
geenerlei groep diensten door gedra-
g'ingen te verbloemen. Het feit te Oss
ligt er nu eenmaal. El' was een reeks
misdrijven waarvan de daders in het
minst draagkrachtig deel der bevolking
leefden. Lof en onderscheiding is ten
deel gevallen aan hen die deze "misda-
digers" deden vervolgen. Doch nu wordt
opgetreden tegen een groep politie,
meel' onafhankelijk van plaatselijke
omstandigheden dan de gemeente-
politie. Deze heeft niet veel tot klaar-
heid gebracht, wel vele vergissingen be-
gaan. Hier klopt iets niet. Het is het
gevoel van rechtsonzekerheid, dat
vooral aanleiding is tot de onrust, die
deze zaak verwekt. Is dit het geval sinds
er onderzoek wordt gedaan in andere
kringen dan voorheen?

Antwoord van den minister,
De minister van Justitie, de heer

Geseling, is den heer Drop en de Kamer
erkentelijk voor aanvraag en toestaan
der interpellatie. Het snelle antwoord
aan den heer Wijnkoop op diens vragen
was een weg om een spoedige interpel-
latie te bevorderen. SPI'. hecht aan de
groote waarde hiervan in ons staats-

Minister

bestel, en tegenover het hoofd van den
staat en tegenover de volksvertegen-
woordiging draagt spr. gaarne de ver-
an twoordelij kheid.
Spr. vermaant tot bezinning. Hij

waardeert de interpeJlatie en haar
sober en vorm. We mc.eten trachten, in
Nederland nuchterheid te bewaren en
evenwicht in stand te houden. Daarvan
zal de regeering zich niet laten afbren-
gen door lichtvaardig optreden of ver-
dachtmaking.
Terecht heeft de ir_.er.pellant verschil

gemaakt tusschsn ingrijpen jegens de
zelfstandige rechterlijke macht en het
politieoptreden. Van de brigade Oss zal
het personeel worden overgeplaatst. Tot
riader order heeft het zich van opspo-
ringsdienst te onthouden. In Oss blijft
een brigade van gelijke sterkte.
Spr. moet zich beperking opleggen. Hij
kan niet alle dossäers hier gaan behan-
delen. Hij zal rec1'ltmatige belangen van
individueele burgers en leden der bri-
gade moeten ontzien. Hij mag niet
lichtvaardig optreden, doch moet dat
doen zonder aanzien des persoons.
In veel van hetgeen over het gebeurde

is geschreven, wordt de indruk geves-
tigd alsof het gaat tegen de door H. M.
de Koningin gedecoreerde. brigade. Der-
gelijke aantijging is onbehoorlijk. Van de
brigade in 1935 sterk 20 man, zijn er
4 gedecoreerd, waarvan er nog 2 in oss
zijn.
Is echter iemand dan Voor zijn heele

leven onfeilbaar?
Het corps is een onmisbaar orgaan,

maar in handen van de verantwoorde-
lijke overheid. Deze laat het zich niet
uit haal' handen wringen dool' pogingen
van anderen. Spr. zoekt eer schuld bij
hen die het corps; den man met mate-
looze eerbied overgieten. De rageerlng
moet voor evenwicht zorgen niet het
minst in het belang der menschen
zelven. . - .
Bij deze zaak zijn de ministers van

Justitie, Defensie en Binnenlandsche
Zaken betrokken. Het heeft den burge-
meester van QG; niet aan tact en docr-
tastendheld ontbroken. Met den ambt-
genoot van defensie, is er ook volledige
overeenstemming. De marechaussée is
in de eerste plaats poütlecorps. Tucht en
discipline c.a. ressorteeren onder defen-
sie.. Iedere minister heeft specifieke ver-
ántwoordelijkheid. De noodig geachte
mutaties hebben de vol1€ instemming
van den minister van defensie. Zelfs is
el' beweerd dat er groote oneenigheid
zou zijn tusschen de ministers van
Justitie en Defensie. (Vroolljkheid),

Wat meer, inzonderheid de derde
vraag betreft, komt spr. tot de strafzaak
tegen een fabrieksdirecteur te Oss. Die
zaak heeft haar normaal verloop. De
verdachte is in arrest en er is niet aan
gedacht, hem daaruit te ontslaan. Het
vooronderzoek is reeds gevorderd. Spr.
wijst op lofwaardige activiteit del' bri-
gade ten deze. Toch is het niet zoo, dat
zij alleen te prijzen is voor haar werk
ten deze. B.V. had men zich evengoed
tot de gemeente-politie als tot de ma-
rechausseee kunnen wenden. De feiten
in andere strafzaken hebben met deze
strafzaak niets te maken. Deze staat
geheel op zichzelve.
Er bestaat tusschen deze zaak en

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

genaamden bankdirecteur, die makelaar
is en bezorger van assurantiën. De aan-
gehoudene werd vervoerd in een zijspan
van den marechaussee-motor, in plaats
van hl een auto, waarom hij gevraagd
had. Op 19 Maal't om 3 uur is de man

gearresteerd, om 9 uur in verzekerde
bewaring gesteld, om 4 uur had huiszoe-
king plaats. Doch de officier van justitie
wist daar niets van. Wat de inbeslag-
neming betreft, heeft de wachtmeester
der marechaussee op eigen gelegenheid
gehandeld. Op 28 Maart is den verdach-
te beteekenà dat hij niet verder zou
worden vervolgd op grond van het voor-
onderzoek. Die zaak is afgeloopen.
Spr. komt tot twee zaken tegen Ossche

burgers in geestelijken dienst. Daarom-
trent zijn verschillende personen ge-
hoord, ook in de restdentie. Doch ver-
dachte was niet gehoord ,,0 m dat er
geen verdachte als zoodanig
was". Van strafbare feiten is niet ge-
bleken. Zoo gtng het o.m. om verjaarde
zaken, indien die al gepleegd waren.
De andere zaak betreft ook een

Ossehen inwoner in geestelijke bedie-
ning.
Wat spr. het meest ~troffen heeft, is

de manier waarop men - destijds .
minderjarigen - nu heeft meenen te
moeten hoeren, over dingen die zeven
jaar geleden gebeurd zouden zijn, De
kroongetuige heeft 18 veroordeelingen
achter den rug, een berucht individu
die zich blijkens rapporten op zedelijk
gebied beestachtig gedragen heeft. Er is
gesuggereerd dat op druk van hooger-
hand het verhoor niet is doorgezet. Spr.
komt daartegen op, o.m. op grond van
een brief van den Officier van Justitie
van 29 Maart. Spr. heeft terdege begre-
pen, welke kiemen hierin zaten. Door
valsehen schijn heeft spr. zich niet van
zijn plicht laten afbrengen juist in de
sfeer van het moderne Europa. Men had
anders het wetboek van strafrecht en
strafvordering wel kunnen wegbergen,

De brigade op hol.
Spr. critiseert het optreden der

marechaussée in zaken, eigenlijk van
civielen aard. Men moet de sfeer, zoo
groeiend, voelen, en zich afvragen, of
dat zoo door kan gaan. Spr. heeft zich
geregeld laten voorlichten om à jour te
blijven en zag zich genoopt, in overeen-
stemming met den procureur-generaal,
te constateeren: die brigade is op hol
geslagen. Overplaatsing was in het be-
lang van de mensch en zelven, hun chefs
hebben in 's-Hertogenbosch van alle
stukken kennis genomen.
Toen zijn el' verder maatregelen ge-

nomen. Tijdelijk werd eerst, Vrijdag, 1
April (vroolijkheid) aan de menschen
del' brigade opsporingsbevoegdheid ont-
nomen, niet aan de brigade. Geenszins
werd de brigade als het ware geconsig-
neerd in de kazerne. Op 2 April zijn
verdere besprekingen gevoerd. Inmiddels
worden de maatregelen uitgevoerd. De
nieuwe brigade zal met enkele dagen
ook weer opsporingsbevoegdheid hebben.
Zooals het was, mocht het niet blijven.
Spr. komt tot een beantwoording meel'

speciaal dervragen, als in het boven-
staande neergelegd.

Beantwoording der vragen.
Het antwoord op de gestelde vragen

luidt:
1. Niet wel is aan te nemen, dat

interpellant onbekend zou zijn met de
in min of meel' sensationeelen vorm ge-
stelde beschouwingen in eenige bladen,
waarbij, mede naar aanleiding van een
ernstige zedenzaak te Oss ten koste van
den burgemeester van die gemeente en
de plaatselijke politie de, activiteit d~r
Koninklijke Marechaussee overmatig
werd geprezen. Met nadruk werd ge-
wezen op tegenstellingen tusschen beide
soorten politie en het gezag van het
hoofd van plaatselijke politie tegenover
de in bijstand werkende rij'kspolitie
werd aangetast en ondermijnd. Deze
campagne moet naar mijn oordeel mede
ongunstig hebben gewerkt op de men-
ta'iteit der marechaussée.
2. Gedurende het verloop van een

achttal dagén zijn mij die methoden ge-
leidelijk uit verbalen en rapporten be-
kend geworden. onverwijld ingrijpen

was te meer geboden, omdat de wijze
waarop het onderzoek in de zaak der
jeugdwerkloozenzorg had plaats g'e·
vonden, den officier van justitie bereids
had aanleiding gegeven om op 15 Nov.
1937 de brigade Kon. Marechaussée te
verbieden onderzoeken in te stellen in
zaken waarbij organen der gemeente
Oss waren betrokken, hetgeen voor de
brigade der Kon. Marechaussées een
ernstige waarschuwing moet zijn ge-
weest.

3. Tot de bedoelde opdracht hebben
aanleiding gegeven de .volgende teitenä

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

feiten, die reeds geruimen tijd zijn ver-s
jaard en waarvan de belangen zoo ge-
ring waren, dat, al ware de verjarings-
termijn nog niet voltooid geweest, een
opsporingsonderzoek niet opportuun was
te achten. Arrestatie en de wijze waarop
zulks geschiedde. Huiszoeking en in
.beslagneming geheel archief op eigen
gezag. De aan' deze heele zaak gegeven.
ruchtbaarheid,

b. Zaak opzlchters-werkverschaffingf
Ondanks mededeeling van het hoofd

van politie van Oss, dat hem bij onder-
zoek gebleken was, dat het hier geen
strafbaar feit betrof, overgegaan tob
arrestatie van die twee jonge menschen,
welke bij voorgeleiding na 4 dagen
door den officier van justitie werden in
vrijheid gesteld. Indien van eenig strat-
baar feit sprake zou zijn geweest, had
dit geen hoogere waarde kunnen be-
treffen dan ongeveer flO. Veel rucht-
baarheid, waardoor gemeentelijke ge·
zagsdragers volkomen ten onrechte in
een kwaad daglicht werden gesteld. (Zie
antwoord op vraag 2.)

c. Onrechtmatige arrestatle in een
van den aanvang af als Civielrechtelijk
te onderkennen financieele kwestie,
waarbij klaarblijkelijk de bedoeling;
heeft voorgezeten "door vrijheldsberoo-
ving pressie tot oplossing der kwestie in .
een bepaalde richting te beïnvloeden.

d. Onderzoekingen tegen de beide
geestelijken, In beide gevallen een uit-e
voerig onderzoek, terwijl vaststond, dat
van een strafbaar feit geen sprake '
was. Verhoor van verschillende mlnder-
jarigen. Een minderjarige, die eerder
reeds had verklaard, dat met hem niets
was voorgevallen, gehoord in het bij.
Zijn van den aangever, die 18 strafven-
nissen tegen zich zag gewezen en ook
bij de Kon. marechaussee als zeer on-
gunstig bekend stond. Ruchtbaarheid
omtrent die zaken,

e. Gegronde verdenking van mis ..
handeling van een persoon, verdacht
van overtreding der vuurwapenwet, ten
einde hem tot bekentenis te brengen.
f. In verbalen in strijd met de

waarheid verklaren, op last of met
medeweten van den Officier van Justitie
te handelen.
4. Het is mij bekend, dat de verhou ..

ding tusschen Kon. Marechaussee en
gemeentepolitie na in 1934 en 1935 aan- .
vankelijk slecht te zijn geweest, aan«
zienlijk is verbeterd onder Ielding van
den vortgen opperwachtmeester en
weder ernstig is verstoord sedert de
herplaatsing in Oss van den tegenweer-
digen brigadecommandant. Verwacht
mag worden, dat de goede verhouding
zal worden hersteld door den eerstge-
noemden opperwachtmeester, die juist
met het oog daarop wordt terugge-
plaatst.

5. Deze voorloopïge maatregel werd
door noodzakelijkheid geboden. Een
voorname taak van de versterkte bri-
gade ligt in de beoefening mede der
preventieve politie, het dool' haar
gezag en waakzaamheid voorkomen van
.strafbare feiten. Het ware onjuist ge-
weest de brigade daarvan te ontheffen.
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Inzekomen stukken. - Jnterpellatde-van. Gelderen toegestaan. - Onderscheidene ontwerpen van wet.o

VERGADERING VAN DONDERDAG 7 APRIL 11138.

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.)

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. een verzoek-
schrift. - Verlof verleend aan den heer van Gelderen
tot het richten van vragen aan den Minister van Alge-
meene Zaken, Voorzitter van den Raad van Ministers,
omtrent het beleid der Regeering ten aanzien van de
bestrijding van de zeer omvangrijke werkloosheid. _
Behandeling en aanneming van onderscheidene ont-
werpen van wet. - Interpellatie van den heer Drop
over de voorloopige beslissingen ben aanzien van de
brigade der Koninklijke Marechaussee te Oss en hetgeen
daarmede in verband staat.

Voorzitter: de heer van Schaik.

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 87 leden, te weten:

de hesren Bakker, Zijlstra, Ruijs de Beerenbrouck, Bierema,
Krol, Truijen, van der Sluis, Loerakker, Schouten, Drop, van
Braambeek, Rutgers van Rozenburg, Andriessen, van der Putt,
Albarda , Dieters, Kievit, Suring, Kuiper, Faber, Posthuma,
van Sleen, Beaufort, Wendelaar. Smeenk, ter Laan, van den
Tempel, Boolvink, ir. Vos, Deckers, Steinmetz, Kortenhorst,
Baas, Roosjen, Terpstra, Bachg, van Poll, Oud, J'oekes,
van Gelderen van der Goes van Naters, Drees, Bajetto, van der
Zaal Groen' van Lienden, Duymaer van Twist, Diepenihorst,
Schiithuis, Botterweg, Kupers,· mevrouw de Vries--:~ruins,
de heeren van der Weijden, Droesen, IJze~·man,. WIJnkoop,
Tjalma, Stumpel, Alzera, Serrarens, Effen~l, mejuffrouw de
Jong, de heeren Ruijter, Mes, Sweens, 'I'ilanus, Bongaerts,
Hermans Kersten, Zandt, Cohen, van Maarseveen, Rost van
Tonninge~, Woudenbe:g, Stokvis, Thijssen, de Visser, ~age-
naar, Amelink, Teulmgs, Donker, de Geer, van DIJken,
dr. Vos, Hilgenga, mevrouw Mackay-Katz,

en de heeren Ministers van Justitie, van Financien en van
Defensie.

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn inge-
komen:

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de verg.adering
bij te wonen: van mevrouw Bakker-Nort, wegens drmgende
redenen; van de~ heer van Houten, wegens een andere be-
langrijke vergadermg.

Deze bericaten worden voor kennisgevi;ng aangenomen;

2°. een adres van den directeur namens het bureau van den
Korrinklijken Nederlandschen Middenstandsbond , te 's-Graven-
hage, in verband met het ontwerp. v!ln. wet h?u~ende alge-
meene regelen ter zake van de electriciteitevoorziening,

Dit adres zal worden gezonden aan de Commissie van
Voorbereiding voor dat ontwerp van wet.

!I;;t:r:;delingend~~ ~ta~en-Gener.~l, - !!t_1?1-~~p8_,_.- n.

(Voorzitter e. a.)
Aan de orde is de behandeling van het verzoek van den heer

van Gelderen om verlof tot het richten van vragen aan den
Minister van Algemeene Zaken, Voorzitter van den Raad van
Ministers, omtrent het beleid der Regeering ten aanzien van
de bestrijding van de zeer omvangrijke werkloosheid.

De Voorzitter: Ik stel voor, het gevraagde verlof te ver-
leenen.

Daartoe WOMtbesloten.

De Voorzitter: Voorts stel ik voor, deze interpellatie te doen
houden op een nader te bepalen dag.

Daartoe WOMtbesloten.

Aan de orde is de behandelng van de volgende ontwerpen
van wet:

I. Vaststelling van het slot der algemeene rekening van
Rijksontvangsten en -ultgaven, het slot der rekeningen, bedoeld
in artikel 87, derde lid, en het slot der rekeningen van takken
van Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteitswet
1927 (Staatsblad n-, 259) over het dienstjaar 1935 (11!29)j

II. Goedkeuring van de dading met de N. V. "Maatschappij
tot Exploitatie van den Scheurpolder' , in Ilquldatle te Rotter-
dam betreffende een aanhangig geding inzake de pacht van
gronden gelegen in den Scheurpolder (428);

III. Verhooging van de begrooting van het Staatsbedrijf der
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1937 (426);

IV. Verhooging van de begrooting van het Staatsbedrijf der
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1938 (427);

V. Goedkeuring van eene overeenkomst van dading (437).

Deze ontwerpen van wet worden achtereenvolgens, telkens
zonder beraadslaging en na goedkeuring der onderdeelen, zonder
hoofdelijke stemming aangenomen~

VI. Wijziging en verhooging van het vierde hoofdstuk der
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937 (425).

Over dit ontwerp van wet wordt geen algemeene beraad-
slaging gevoerd.

Artikel I wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

De Voorzitter: In het onder Artikel II van het origineele
ontwerp van wet voorkomende begrootingsartikel 142 moet in
plaats van "Comptabiteitswet" worden gelezen "Comptabili-
teitswet", terwijl de laatste regel van dit begrootingsartikel vet
moet worden gedrukt.
Is de Minister bereid deze verbetering aan te brengen?

De heer Gosellng, Minister van Justitie: Gaarne, Mijnheer
de Voorzitterl

Arti~el II wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. .

De artikelen III tat en met V en de beweegreden van het
ontwerp van wet worden achtereenvolgens zonder beraadslaging
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

Aan de ~rde is de interpellatie van den heer Drop over
de voorloopige beslissingen· ten aanzien van de brigade der
Koninklijke Marechaussee te Oss en hetgeen daarmede in
verband staat, tot het houden waarvan toestemming is ver-
leend in de vergadering van 6 April 1938.
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Interpellatie van den heer Drop.

De heer Drop: Allereerst, Mijnheer de Voorzitter, moge ik
de Kame~ .danken voor het mij verleende verlof, den Minister
van -Iustitie enkele vragen te stellen over de gebeurtenissen
der laatste dagen te Oss.
Ook ~, ~ijnheer de Voorzitter,' ben ik erkentelijk voor de

omstandighsid, dat u niet alleen het voorstel hebt willen doen
deze interpellatis toe te staan, maar ook hiervoor, dat u ze zoo
snel aan de orde hebt willen stellen. .
De o~~ewoon snelle beantwoording van de vragen van den

he.er.WIJnkoop (binnen één etmaal) doet vermoeden, dat de
Minister .er pnJs op stelt, anders dan .door middel van het
Maanda~ J1. gepubliceerde bericht van den Regeeringspersdienst
opheldenng te geven van de gebeurtenissen en feiten, zooals
die sedert Zondag bekend zijn geworden.
DIe opheld.ering is noodig. .
.Met deze .interpellatie heb ik dan ook geen ander doel dan

die opheldering te bevorderen. Anders dan bij zaken, die vóór
en na de algemeene aandacht trekken, heeft de hoogste ter
zake bevoegde autoriteiu, die het persbericht omtrent beslis-
singen ten aanzien van de brigade der Koninklijke marechaussee
noemde - en dat kan niemand anders dan de Minister zijn -,
in Oss ingegrepen.
In de zaken van een zekeren hoofdcommissaris van politie

en van een tweetal hoofdambtenaren van Departementen waren
~et .d.etoenmalige Ministers, die weigerden in te grijpen in het
JustltIeele optreden .:van de zelfstandige rechterlijke macht, of-
schoon toen ongetwijfeld groote behoefte aan klaarheid bestond,
even groote behoe~e als thans voor Oss het geval is.
Ik weet wel, MIJnheer de President, dat er verschil bestaat.

In de geva~fen, die ik aanduidde, betrof het een ingrijpen in
de rechterlijke macht als zoodanig. Bij de gebeurtenissen te
O.ssgaat het om de juistheid van maatregelen tegen personen,
die !~chtstreeks onder de leiding van het Departement van
;fustItie en voor een. deel van Defensie staan.
Men zal het echter niemand kwalijk kunnen nemen, dat het

onderscheid tusschen het ingrijpen tegenover de zelfstandize
rechterlijke macht en het ingrijpen tegenover handelingen ~f
gedragingen van personeel, dat voor een deelonder de bevelen
van Justitie staat, niet aanstonds wordt gemaakt. Daarvoor
springt dit verschil te weinig in het oog.
Het ingrijpen van den Minister in de leiding der mare-

chaussee te Oss moet algemeen worden gevoeld als een in-
grijpen in een gerechtelijke quaestie. Trouwens, het eerste be-
richt vermeldde, dat op last van den procureur-generaal bij het
gerechtshof te 's-Hertogenbosch, fungeerend directeur van
politie, met ingang van 1 April jl. de geheele brigade der
Koninklijke marechaussee te Oss ter sterkte van 10 man buiten
dierist was gesteld.
Het is niet - aan te nemen, dat de procureur-generaal niet

eveneens op last van de hoogste autoriteit, die het perscom-
muniqué noemde, handelde en in feite kan men dat moeilijk
anders zien dan als een ingrijpen ook tegenover de zelfstandige
rechterlijke macht.
Het spreekt vanzelf, dat door het ingrijpen als te Oss is ge-

schied, onderzoekingen ten behoeve van de rechterlijke macht
worden onderbroken of worden opgeschort. Reeds dit ongewone
feit vereischt, dunkt mij, een nadere verklaring boven hetgeen
in het percommuniqué is gegeven en dit te meer na hetgeen er in
Oss aan is voorafgegaan. .
In het najaar van 1934 en het voorjaar van 1935 had het aantal

onopgehelderde misdrijven in Oss en omgeving zulk een omvang
aangenomen, dat men meende het aanbrengen, opsporen en tot
klaarheid brengen daarvan niet aan de gemeentepolitie en de
Rijksveldwacht te kunnen overlaten. Als ik mij niet al te zeer
vergis was u het, Mijnheer de Voorzitter, destijds Minister van
Justitie, die ook in de Kamer mededeeling heeft gedaan, dat met
het oog op de omstandigheden te Oss de marechaussee aldaar
extra zou worden versterkt en een bijzondere taak zou krijgen en
men heeft algemeen het optreden van de toen ook in de leiding
versterkte marechaussee te Oss toegejuist en goedgekeurd.
Mijnheer de Voorzitter I In de streken van Brabant ben ik een

beetje bekend, zij het dan niet met wat men de onderwereld
n9§,m_t.i.Illen z~ 9i~lalltste we]willen,:a~nnem§nLm,,'¥: ~ wil _1;_oc!!

,

wel zeggen, dat ik alle verhalen, die over het krachtige optreden
van de marechaussee te Oss destijds zijn gegeven, met belang-
stelling maar zonder eenig enthusiasme heb gevolgd.
In Mei 1937 is het optreden - met de gevolgen daarvan -

van de aldaar versterkte brigade der marechaussee gevolgd door
een reeks mededeelingen over de positie en de houding van de
g.emeentepolitie te Oss. De hoofdzaak van die verhalen en be-
rrchten was deze, dat de gemeentepolitie te Oss door hardhandig
optreden tegen verdachten en getuigen getuigenissen en verkla-
rmgen wist te verkrijgen in bepaalde zaken. Ook dat feit heeft de
aandacht getrokken, maar van eenig optreden of ingrijpen toen -
~n dat waren toch ook wel ernstige feiten - is niet gebleken en
mgegrepen op publieke wijze is er niet. Daarna - en dat is van
den laatsten tijd - zijn er berichten gekomen, waaruit bleek, dat
n.let meer menschen met bijnamen, maar een bankier-commis,
slOnnair en een industrieel van misdrijven. in verschillenden zin
werde~. verdacht. I~ het perscommuni~lué ter toelichting van
het blIJkbaar plotselmg genomen besluit tegenover de brigade
worden.d~ oorzaken van dat optreden ~ll~tgenoemd. Ik vraag nu
-. e:-rdit ISde eerste van zes vra.ge~, die Ik reeds gisteren aan den
Mllllster heb toegezonden en die Ik vanmiddag zou willen stel-
. len -: Welke zijn de niet wel te verantwoorden uitingen in
sommige persorganen, die .teg~?-stellingen hebben geschapen
t,!.sschen de·brigade der Koninklijke marechaussee te Oss eerier-
zijds en andere organen van bestuur en politie anderzijds, welker
aanwakkering nietkan worden geduld?
. De stelling, die in deze vraag, aan het persbericht ontleend
IS vervat, wordt daarin tegelijkertijd we~r ,tegengesproken:
want hetzelfde deel van het perscommumque, waaruit mijn
vraag in hoofdzaak is geciteerd, deelt er bij mede, dat die
tegenstellingen feitelijk volkomen ongegrond zijn.
. I~. heb niet begrepen, dat een Minister in Nederland tot een
mgrijpsn als dit kan komen op grond van door derden gecon-
strueerde tegenstellingen, die feitelijk volkomen ongegrond zijn
e:-rik zal het op prijs stellen, als de Minister zich nader omtrent
dit plint zal willen verklaren.
Men moet uit de berichten opmaken, dat het besluit om de

brigade te Oss een deel van haar werk te verbieden plotseling
IS gen0rr;-en;men .scheen er althans in d~ brigade zelf niet op
voorbereid en er mets van ~e weten. Er ZIJnook mededeelingen .
van de laatste dagen, die spreken vap. meeningsverschillen
tusschen de Departementen van J'ustdtie en van Defensie
omtrent...... J a, waaromtrent eigenlijk? Omtrent de be-
voegdheden van den.. Minister van -!ust~tie tegenover de
marechaussee? De pOSItIeen de verhouding IS eenigszins eigen-
aardig. Het wapen der marechaussee staat administratief en
tuchtrechtelijk onder de bevelen en onder het opzicht van den
Minister van Defensie, maar dit wapen heeft o.a. ten doel
om diensban ~en b.ehoeve van justitie-zaken te bewijzen. In
de practijk leidt dit tot een groote zelfstandigheid want de
opperwachtmeester van e~n brigade, en ook een fungeerend
opperwachtmeester, dat WIl zeggen, een wachtmeester die als
opperwachtmeester fungeert, gelijk in dit geval, is hulpofficier
van jus~itie .en beh,o0rt .als zoodanig clus tot. de onafhankelijke
en zelfstandige rechterlijke macht, ten aanzien waarvan men
naar mijn meening, volkomen te r~?ht ingrijpen van de zijde
van het Departement zooveel mogelijk achterwege laat. Waar-
omtrent -Ia nu meeningsverschil opgetreden? Toch zeker niet
omtrent de wenschelijkheid of noodzakelijkheid van dit op-
treden? Maar hoe dit ook zij, en als is dit een onderdeel dat
ik niet in een vraag omzet, het zou toch wel wenschelijk 'zijn
als ook daaromtrent de Minister de Kamer de ncodiae mede:
deelingen zal doen, al neem ik aan, dat zoowel uit het pers-
comrniniquá als uit het antwoord op de vragen van den heer
WIjnkoop mag worden opgemaakt, dat de beoordeeling van het
gebeurde geheel en onbestreden bij het Departement van
Justitie is. In elk geval: uit verbalen en rapporten was iets
gebleken. Verbalen en rapporten worden in justitieele zaken
met op zeer korten termijn gereedgemaakt; daarvoor is ge-
woonlijk eenige tijd noodig. In dit verband wil ik nu de vraaz
stellen, die mij niet zonder belang lijkt: 0

:,Sinds hoelang is uit verbalen en rapporten gebleken
dat b~j he~ opsporingsonderzoek door de J{oninklijke Mare:
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- als zij die doet; de berichten . zezeen da,t het niet
ge~e~rt - .'.'blijkbaar ook in het territ~ir' der gemeente-
p;::htle, .~erw~Jlde brigade haar voornaamste taak, waarvoor
ZIJ destijds IS versterkt, niet mag uitoefenen?"

. Mijnheer de Voorzitter l Bij de toelichting van de vragen, die
Ik tot n~ toe heb willen stellen, heb ik mij onthouden van de
vermeldmg van alle feiten die de laatste dazen buiten het
?fficieele Regeeringspersbu~eau om, zijn med;gedeeld, vooral
in de Ne~erlandsche pers van alle richtingen. Toch kan ik die
mededeelIng~n - daarop moet ieder van ons afgaan - niet
geheel ter zijde Iaten, en daarom moet ik sommise zaken even
stellen, al stel ik het b~j het doel, dat ik met dezoeinterpellatie
voor oogen heb, op PrIJs om dat zoo sober mogelijk te doen.
Ik heb zoomin behoefte aan het verder verwekken van sen-
sa~i~ als. aan een middel tot critiek op het beleid van den
.Mim~ter In dez~ zaak. Ik wilook zelfs den schijn vermijden,
dat. ik ~oor middel v~n de thans besproken aangelegenheid
eemge::lel blaam zou WIllen werI?en ~p eenigerlei groep van de
b.evolkmg.of e~n ?epaalde godsdienstige of staatkundige opvat-
ting. A~:ltI-?~encahsmevoeden met sensationeele verhalen van
zedenmlsd.rIJVenstaa.t mij op zich zelf tegen. Trouwens, sfkeu-
re~s.waardige gedragingen van aanhangers van bepaalde over-'
tU1~mgenzeggen mij mets omtrent de juistheid van de beleden
begmselen. Ik ben ook van meemng, dat men de eigen beleden
beginse:len geen .~oed doet en de groep, waartoe men behoort,
geen dienat bewijst door verkeerde zedrasincen van aanhansers
van die beginselen of van dragers :an z~ke~ gezag in bepa~lde
~oepen, genootschappen of zel~s kerken weg te werken,. te ver- .
oloemen.of aan de op.enbaar~81d te onttrekken, als de omsban-
heden die openbaarheid noodig maken. De feiten te Oss liggen
er n~ een~aal toe. Er was een reeks misdrijven, waarvan de
bednJvers ..in de onderste lagen der samenleving verkeerden.
Deze bedrijvers kwamen meerendeels voort uit het deel der be-
volkin&.met het laagste ontwikkelingspeil en levende in de
armoecllgste omstandigheden, het zijn zonen en dochters uit het
volk, dat economisch slaafs, in onderworpenheid met harden
.arb~l~ en .kang.loo.~, door het leven gaat, die behoorden tot de
paria s, wier misdrijven ~oesten worden opgespoord en bestraft.
Lof. en ~nder~,cheldmgZIJn ten .deel gevallen aan hen, die deze
,,~Illsdadlgers hebben voorgeleid en ~ot bekentenis of getuige-
ms hebben gebracht. Ik breek over dien lof en die onderschei-
ding den staf ni.et.. Maar nu is een bankier-eommissionnair,
verdac_ht van ophchtl~g, gearresteerd en voorgeleid, daarna al
dan met van ve~olgmg ontslagen, maar in elk geval niet in
verz·ekerde bewanng gehouden, en een industrieel van naam is
gearresbeerd, verdacht van onzedelijke handelingen met minder-
Jang V!0uwehJk personeel, Het verluidt, dat deze laatste
arrestetie andere arresbaties tot gevolg zou kunnen hebben dat
de .gesnoerde monden van minder, en meerderjarige vro~wen
en haar tevredengestelde rnannen zullen gaan spreken. Niet
alle~n, zoo zegt n:~n, zullen bekende notabelen, maar mis-
sohien zelIs geestehJke ambtsdragers in deze zaak als getuigen
of verdachten worden opgeroepen. Als dat zoo is, dank zij het
optreden van de marechaussee, die in, tegenstelling tot het ze-
meentebestuur ..en de gemeentelijke politie meer onafhankelijk
is van pla.~ts~hJkeverhoudingen, van notabelen en anderen, dan
hebbe~ WIJhier ~e maken ~et. zeer ernstige omstandigheden en
dan ZIJn~e v~r,oopige beslissingen van den Minister niet aan-
stonds duidelijk.
Daar komt nog: iets bij. Eerst heeft men gezegd: Wij weten

wel, dat de arbeidstern m de fabrieken niet veilig waren; wij
hebben ge~aal"s'0huwd, maar het heeft niet geholpen. Nu - zie
b.v. De TlJd - heeft de vroeger verdienstelijke marechaussee
die onder·sC!heidenis, eigenlijk maar één "schandarul" tot klaar:
heid gebracht, en da,t was nog bij toeval. Voor de rest heeft zij
niets anders dan vergissingen begaan.
Nog een enkel woord ten slotte. Ik spreek over dit alles

voorn~ands geen O?l'deel ,:it, maar hier klopt iets niet. Hier is,
naar ik hoop, onwillekeurig en ten onrechte de schijn gewekt
dat Toon de t?0ep ~n Kee's de Smeer wel, maar meneer zus e~
meneer zoo z~c_hn:et ha~.ae~ .te veran~woo!den. Het is dit ge-
voel van onveiligheid op justitieel terrein, dit gevoel van rechts-
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chaussee te Oss methoden werden toegepast, waardoor
rechtmatige belangen van burgers op pijnlijke wijze werden
geschonden, zoodat het onverwijld geboden was maat-
regelen te nemen om het vereischte evenwicht te
herstellen ?" .

Het komt mij voor, dat niet alleen ik, doch een groot deel
van .het Neder~andsche volk een klaar en duidelijk, met ver-
melding van feiten geïllustreerd antwoord zeer zal waardeeren

In deze tweede vraag heb ik opnieuw de bewoordingen van het
perscommuniqué gevolgd. Ik meende dat te mogen doen, omdat is
medegedeeld, d~t ?et was afgegeven namens de hoogste ter zake
bevoegde autoriteit. Welke ZIJDnu de opsporingsmethoden
waardoor rechtmatIge bela!lgen van burgers op pijnlijke wijz~
warden geschond~n? Waarin bestaat die "pijnlijke wijze"? En
watbedoelt de Minister ~et J:et vereischte evenwicht, dat moet
worden hersteld? Het blijkt lilt het perscommuniqué niet. Er is
een :pijnlijkeonzekerheid. in ~ijna ieder woord van dat persoom-
muniqué en daarom zou ik Willenvragen - en dit is mijn derde
vraag. -;-: welke feiten, gebeur~nissen of gedragingen hebben
aanleiding gegeven tot het besluit om aan de brigade Koninklijke
marechaussee te Oss opdracht te geven, zich tot nader order
van opsporingsdiensten te onthouden? Er is bovendien hier een
tegenspraak tusschen ..de eerste :nededeeling, dat op last van den
procureur-generaal bIJ het hof in den Bosch de brigade buiten
dienst werd gesteld, een mededeeling, waarop. het peroom-
~uniq,:é geen correctie heeft aangebracht, en de..mededeeling,
die nu in antwoord op de vragen van den heer Wijnkoop is ver-
kregen, dat slechts .de opsporingsdiensten voorloopig niet verder
mogen worden verncht. De verhouding tusschen het gemeente-
bestuur en de Koninklijke marechaussee is in het geding. Men
zou zich. zelfs hebben verwonderd over het feit, dat de burge-·
meester van Oss zeer onlangs IS herbenoemd. Ik kan niet be-
oordeelen in hoeverre die verwondering gegrond is, al staat
naar het mij voorkomt, vast, dat de brigade der Koninklijke mare:
chaussee, juist bij het uitgesproken doel van haar opdracht
drie à vier jaar geleden gegeven, in een bijzondere positie tegen:
over het gemeentebestuur staat. De brigade staat vooral in een
bijzondere positie tegenover het deel van het gemeentebestuur
dat met de politioneele leiding is belast. Heeft dat nu be:
paalde gevolgen gehad, die zich hebben geuit in de wijze van
optreden van het gemeentebestuur en deszelfs politiedienaren?
Dan moeten de maatregelen tegen dat besbuur zijn genomen en
niet tegen de marechaussee. Is de marechaussee haar bevoezd-
heid tegenover het gemeentebestuur te buiten gegaan en zijn
daarop de beslissingen ten aanzien van de marechaussee ge-
baseerd? Wij weten het niet en het is een vraag, waarop een
duidelijk antwoord van het grootste belang is. Maar zelfs al is
één van beide waar, hoe denkt men dan een goede verhouding
te herstellen of te scheppen met een maatregel, waarvan prac-
tisch alleen het gevolg is, dat de marechaussee buiten het werk
wordt gesteld, dat haar ook bij het Wetboek van Strafvorderino-
is opgedragen? Het gemeenteb5Stuur moet zich nu wel sterke~
gevoelen dan het zich in het afgeloopen jaar op dit terrein
gevoeld heeft. In elk geval is het, dunkt mij, gewenscht, dat
de Minister ook dit punt nader verklaart en vandaar mijn vierde
en vijfde vraag:

,,4. Wat is den Minister bekend van de verhouding
tusschen gemeentebestuur of gemeentepolitie en de leidins
der brigade van de marechaussee te Oss? o
Op welk tijdstip is een minder goede verhouding hem

bekend geworden en welke maatregelen stelt de Minist-er
zich voor te nemen ten einde deze verhouding op goede
basis te regelen? '.';

Voor ~e hoooràe~~ing va~. de sit~atie en voor de moeilijk,
heden, die er nu blijkbaar Zijn en die nu moeten worden opo-e-
lost, lijkt mij opheldering op dit punt van belang. Mijn vijfde
vraag hierbij aansluitend is: .

"Acht de Minister het uit een oogpunt van alzemeen
justitieel beleid juist, in omstandigheden, als die \e Oss
aanwezig zijn, de brigade d.er Koninklijke marechaussee
surveillance- en bewakmgsdIensten te laten doen ...._./'
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onzekerheid, ,dat vooral aanleidins is tot de onrust die deze
zaak hee~ verwekt. Men krijgt d~n indruk, dat er gewogën is
met tweeërlei weegsteen, en gelukkig, al wil ik de zaak binnen
bescheiden proporties houden, wil het Nederlandsche volk dat
ill overgroote :;neerderheid niet. Het kan dat niet verdragen.
Het komf mIl voor, dat het wezenlijke, zedelijke gezag der
R~geermg vordert, dat hier met mededeeling van bepaa~de
feiten, gedragmgen en gebeurtenissen oategorisch opheM,ermg
w?rdt gegeven, opheldering, die ik hoop, dat de Minister zal
willen geven door een duidelijk en onomwonden antwoord op
rrnjn laatste vraag :

"Moet de Minister niet erkennen dat het, ,crevoelvan
rechtesekenhsid kan zijn aangetast d~r ingrijp~n op een,
oof5enbhk,dat gerechtelijk onderzoek werd gedaan in andere
krmgen der bevolking dan die, waarin sinds 1935 misdrijven
werden opgespoord en tot berechting gebracht, en op welke
WIjZe s~elt ~~j z~~h dan voor de waarborgen voor recht<s-
zekerheid gelijkelijk voor alle bevolkingsgroepen toeherstellen
of te versterken?"

_ De Voorzitter: Is de heer Minister van Justitie bereid aan- '
stonds op de gestelde vragen te antwoorden?

De heer Goseling, Minister van Justitie: Ja, Mijnheer de
Voorzitter !

D~ .Voorzitter : Dan is het woord aan den heer Minister van
-Iusbitie,

. De ,heer Go~eling, Mi~st~r van Justitie: Mijnheer de Voor·
zlt~er. ~k begin _n~etmIl bIJ den geachten interpellant aan te
sluiten meen UItmg va~ dankbaarheid. Ik ben den interpel-
Iant dankbaar voor het felt, dat hij het initiatief tot deze inter-
pellabie heeft genomen, en de Kamer voor het toestaan daar-
va~. Ik was :r:;atuurlijk,?iet zoo naïef om te meenen, dat ophel-
daring ?IogelIJk zou zijn alleen door middel van een commu-
mqyé Vla den Regeeringspersdiensb, of door wisseling van sch1'i1'·
telIJk~ vragen en antwoorden, Ik kon moeilijk zelf een inter-
pellatis aanvragen, en het vermoeden van den heer Drop is
JUISt, dat de snelle beantwoordinc van de vrasren van het lid,
dezer Ramer den heer Wijnkoop door mij med~ bedoeld is als
het eHenen van den weg om indien de Kamer het wenschte,
een interpellatie aan te vrage~.
Nu zij.n, wat zaken als deze betreft, twee systemen denkhaar

en ook. ill zwang m de wereld. Het eerste systeem is dit. De
Overheid neemt, waar dit, naar haar mceninc noodig is, des-
noods door bepaalde leidende p~rsonen, zelf de opruiming ter
?an~, en het volk heeft daarbij te zwijgen. Het tweede systeem
IS.dit, De Ministers zijn voor hun daden verantwoording schul-
dIg naar twee zijden, aan het hoofd van den Staat en aan de
wett~ze Volksvertegenwoordiging in volle openbaarheid.
MIjnheer de Voorzitter ! Ik heb te vaak dit laatste systeem

verdedigd als een van de groote nationale waarden van ~ns
Nederlandsch Staatsbestel, dan dat ik thans de consequentIes
daarvan niet zou willen aanvaarden. Dat is heel iets anders dan
wanneer men zich in overspanning voorstelt, dat de Minister
gedw.ong~n wordt verantwoording af te Ieggen. Zoo is de ,:,er-
houdmg ill Nederland tusschen Parlement en Regeering nieb.
Welnu, Mijnheer de Voorzibter, naar beide kanten, èn tegen-
over het hoofd van den Staat, èn tegenover de Volksvertegen-
woordiging draag ik die verantwoordelijkheid blijmoedig en met
volle overtuiging. Het zal duidelijk zijn, dat ik verstandig doe,
nu Ik de gelegenheid daartoe krijg, aan de Kamer iets meer
mede te deelen, dan strikt genomen noodig zou zijn voor de
beantwoordm~ van de vragen van den geachten interpellant.
A:lle~eerst hjkt er mij wel aanl~iding voor eenig vermaan tot

bezinning. Ik heb gewaardeerd met alleen het feit van de aan-
vrage doo~den heer l?rop, maar ook de sobere en zakelijke wijze, -
waarop hij de zaak hier heeft aangesneden. Zoo is het in Neder-
land niet overal geweest:, Maar alloopt menigeen in de wereld en
III ons werelddeel op ZIJn hoofd, WIJ zullen toch in Nederland
moeten trachten onze nuchterheid te bewaren en in ieder geval
is het de taak van de Regeering om alles te doen ten einde het

(Minister Goseling)
vereischte evenwicht in stand te houden, juist onder omstandig-
heden, als wij thans beleven. Van die taak zal de Regeering zich
niet laten afdringen, noch door gerucht, noch door lichtvaardig
oordeel, noch vecl minder door verdachtmaking. Dat er alle aan-
leiding is voor deze en dergelijke qualificaties, zal de Kamer
blijken in den loop der besprekingen. Waarover moeten die be-
sI?rekingen nu eigenlijk l.oopen.?Mi,i.dunkt ove.r de maatregelen,
dIe getroffen zijn en in uitvoering ZIJnten aanzien van de brigade
98S, en over de aanleiding daartoe. Te recht heeft de geachte
mterpellant een nuance gemaakt - en ik zou zelfs op een fun-
damenteel onderscheid willen wijzen - tusschen het ingrijpen
,:an Regeeringswege in handelingen van de zelfstandige rechter-
hJke macht, wat niet geschied is en niet behoort te geschieden,
en het ingrijpen hier. - '
~en moet goed voor oogen houden - het is misschien over-

bodI15het voor dit college te z~ggen -'. ~at het gaat over het op-
sponngsonderzoek, wat een ZUIverepolitdedaad is.
Wat die maatregelen zelf betreft, in de mededeeling daarom-

trent kan ik bijzonder kort zijn. Van de brigade Oss zal het per-
soneel worden overgeplaatst. De tegenwoordiae leden hebben
zich tot nader order van opsporingsonderzoek te onthouden.
Ov~~gens kunnen zij den ~ienst op het terr,ein van de preventieve
I:0htIezorg volkomen verrichten. In Oss blijft onveranderd gesta-
tl~nneerd een brigade marechaussee en de sterktewordt niet ver-
mindenl. Nu de aanleiding. Ik geef eerst de algemeene omschrij ..
VIng. Dat is de zaak, waarom het gaat en daarbij zal ik lancer
moeten stilstaan. De aanleiding is, dat in bepaalde opsporings-
onder~oeken ernstige fou~en ZIJn gemaakt: Het komt mij voor,
dat hierover de besprekmgen voornamelijk zullen loopen. Ik
moet aanstonds een beperking aanbrengen, die om meer dan één
reden voor de hand ligt.
. Ik kan er natuurlijk niet aan denken de onderscheiden des-
SIers, waarvan ik persoonlijk in alle onderdeelen nauwkeurig
kennis heb genomen, als zoodanig hier alle te gaan behandelen.
Ik zal enkele sprekende feiten, die iederen goedwillende van de
gegrondheid der genomen beslissing moeten overtuigen, mede-
deel~n. Ik zal daarbij zorgvuldig rechtmatige belangen moeten
OJ?-tzl:n,rechtmatige belangen èn van individueele burgers èn
met In de laatste plaats ook van het personeel der brigade.
. Ik, op deze plaats, zal mij niet mogen schuldig maken aan
hchtvaardig oordeel. Voor de Regeering geldt slechts deze maat-
staf: ~ra~htige ~n ev~~wi~l~tigehandhaving van het gezag, het-
geen in ZIChsluit eerbiediging van rechten en rechtmatige vrij.
heden der burgers, en in beiderlei opzicht - ik zeg het met
nadruk - zonder aanzien des persoons.
Nadat ik, Mijnheer de Voorzitter, aldus de grenzen getrokken

heb, zou ik toch nog allereerst tweeëerlei wijzen van beschou-
WIng met kracht willen terugwijzen. De eerste is deze. In de
vele gedrukte dagschrifturen, die men over deze zaak heeft
kunnen lezen, vindt men telkens weer in den aanvang herhaald
da,t het gaat tegen de door H. M. de Koningin gedecoreerd~
bngade. Mij_nheerde Voorzitter! Ik krijg een gevoelvan diepen
afkeer, als Ik dat telkens weer lees. Het geëerbiedigde Hoofd
van onzen Staat zelf in Nederland zou de eerste zijn om een
dergelijk betrekken van haar gesties in deze zaak als volkomen
3:J?-ti-constitutioneelterug te wijzen en ik aarzel niet een derge-
lIJke aanduiding te kenmerken als onbehoorlijk en als ongehoord.
Bovendien, Mijnheer de Voorzitter, nu ik toch aan het inlichten
ben, geef ik maar volkomen licht ook ten aanzien van dit punt.
De brigade bes.tond in 1935 uit 20._nIan. Er zijn 4 man ge-

decoreerd. Van die 4 gedecoreerden ZIJn er thans nog ,2 in, Oss
en van het personeel, dat in 1935 aan het opsporingswerk heeft
deelgenomen, zijn er thans nog in het geheel 4 in Oss. Wat is
het een bombastische reclamemakerij , het feit van de decoratie
nu voor altijd en eeuwigte gaan hechten aan de brio-ade in Oss
als z.ood~nig. Het is voor ieder, di~,zijn verstand gebruiken wil,
o?k In ZIChzelf volkomen onredelijk, te meenen, dat iemand
die een onderscheiding, van welke zijde ook, ontvangt, daardoo~
voor. zijn geheele leven onfeilbaar en feilloos is geworden.
.lV~ijnheer de Voorzitter! De tweede wijze van beschouwing

dIe Ik met kracht wil terugwijzen. De suggestie is uit en ter n~
gewe~t - "suggestie" is een al te vriendelijke en zachte uit.
drukking, die ik pleeg te gebruiken -: het is er dik opgelegd:
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het ging tegen het wapen, tegen het korps. Dat korps is, ik durf
bijna zeggen, in de handhaving van orde en rust en ook in het
opsporingsonderzoek een volstrekt onmisbaar orgaan, maar een
orgaan, een apparaat in handen van de verantwoordelijke Over-
heid. De Regeering laat zich dat orgaan niet uit de handen
wringen, ik bedoel niet door krachten en invloeden.in het korps,
daar ben ik niet bang voor, door krachten en invloeden van daar-
buiten. Voor incidenteele tekortkomingen, ja zelfs voor ernstige
fouten heb ik velerlei verklaringen en ook verontschuldigingen.
Ik zoek de schuldigen veeleer onder hen, die het korps of een
onderdeel, of een enkelen man met mateloozen lof overgieten.
Die stoere kerels blijven ook menschen en blijven ook onder-
hevig aan de verkeerde invloeden, die uitgaan van al te veel lor
en al te veel prijzen. De Regeering heeft ook in dit opzicht voor
het evenwicht te zorgen, niet het minst in het belang van de
menschen zelf. Voordat ik nu kom tot de feiten, die aanleidinry
tot de maatregelen hebben gegeven, moet ik nog een duidelijk
aan den dag getreden poging tot ondermijning en tot zaaien
van tweespalt, ook in de centrale Regeering, brandrnerken. Dan
is het terrein geëffend om, ten minste als men wil, met nuch-
teren blik de zaak te bezien. Met die poging bedoel ik, Mijnheer
de Voorzitter dat men getracht heeft tegenstellingen te con-
sbrueeren tus~chen, laat ik onbescheidenlijk met mij zelf be-
ginnen, den Minister van Justitie, den Minister van Derensie
en indirect, maar in mindere mate, ook den Minister van
Binnenlandsche Zaken. Wat nu clat laatste betreft, ook met
dien ambtgenoot ben ik in contact gebleven, en het is bij
hetgeen nog zeer recent ook door den .Commissaris van de
Koningin is onderzocht, duidelijk komen vast te staan, dat het
den burgemeester van Oss niet aan tad en voortvarendheid
ontbroken heeft.

Maar voornamelijk heeft men gemeend tegenstellmg te moe-
ten zoeken tusschen mijn ambtgenoot van Defensie en mij.
Tussehen mijn ambtgenoot van Defensie en mij heeft het
intusschen geen oogenblik ontbroken aan de vereischte samen-
werking in volledige overeenstemming. Als ik dit zeg, zal ik
goed doen even in herinnering te brengen - de geachte inter-
pellant sneed dat ook aan _:_ de verhouding van het korps
marechaussee tot Justitie en Defensie.

Men heeft allereerst in het oog te houden, dat het korps
marechaussee is een politiekorps. In het Rijkspolitiebesluit van
1935 staat duidelijk:

"De Rijkspolitie bestaat uit: de Koninklijke mare-
chaussee, de Rijksveldwacht."

En in het laatste lid van art. 2 staaf omtrent deze aldus
aangeduide Rijkspolitie:

,,;Bij Onzen Minister van Justitie berust het gezag over
de Rijkspolitie en uit dien hoofde tevens naar artikel 223,
eerste lid, der Gemeentewet het daar bedoeld gezag over
het personeel der plaatselijke politie."

Het is overigens, zooals de geachte interpellant het gezegd
heeft, de organisatie, de tucht en de discipline ressorteeren
onder den Minister van Defensie.
Nu.is natuurlijk noodig, willen uit deze, op het eerste gezicht

eenigszins omslachtige, constructie geen moeilijkheden ontstaan,
dat het vereischte contact tuschen de betrokken Ministers
bestaat. Ieder van ons kent zijn eigen specifieke verantwoordn,
Iijkheid in zijn sfeer, De Minister van Defensie is in deze zaak
van niets onkundig gelaten en evenmin is hij ontijdig ingelicht.
De noodig geachte mutaties zijn bevolen en geschieden met zijn
volle instemming onder leiding van de verantwoordelijke chefs,
die verantwoordelijk zijn en blijven vooral voor de juiste keuze
van het personeel. Laat ik door den ernst van de zaak toch
ook een oogenblik den humor mogen laten doorschemeren. Ik
heb gisteren weer een van die gedrukte dagschrifturen onder
mijn' oogen gehad waarin stond, dat er een soort oorlog ont-
staan was tussche~ den Minister van Defensie en van Justitie
en dat de spanning op den duur ondraaglijk werd.

Ik heb niet beter weten te doen dan omstreeks half 5 mijn
ambtgenoot op te schellen en hem te zeggen: weet ge wel, dat
wij groote oneenigheid en ruzie hebben? Hij zeide: .hos weet

Handelingen der ~taten-Generaa! .. - ~937-~938,- ~

gij dat? Waarop ik hem antwoordde: ik heb het in een courant
Cldezen!
o Mijnheer de Voorzitter! Thans de zaak zelf. De maatregelen
heb ik reeds genoemd. Zij zijn naar mijn bescheiden meening
duidelijk. Mocht er nog eenige inlichting daaromtrent noodig
blijken, clan zal er in den loop van het debat daarvoor gelegen-
heid bestaan. Ik zou voor het oogenblik niet weten, wat ik er
meer van moest zeggen.

Ik bepaal mij dus thans tot de aanleiding. En dan groepeer
ik mijn meer uitvoerige mededcelingen rondom de derde vraag
van den geachten interpallarit. Het antwoord op de andere
vragen zal ik mij veroorloven aan het slot van mijn rede kort
samen te vatten. Ik vermoed, dat de geachte interpellant het
met mij eens zal zijn, dat in zijn derde vraag eigenlijk het voor-
naamste gelegen is. Het gaat dus nu om die bepaalde feiten,
die gebeurtenissen, die gedragingen van personeel van de
brigade Oss, die aanleiding zijn geweest voor de maatregelen.
Ik zal het de Kamer daarbij gemakkelijk maken door vrijwel

in chronologische volgorde mijn ervaringen mede te deelen,
en dan begin ik met iets te vertellen, dat. er niets mee te
maken heeft. Dat is van tijd tot tijd ook wel goed, om de.
tegenstelling scherp te krijgen. .' .
Het eerste, wat mij in die chronologische volgorde ter oore

is gekomen, is de strafzaak tegen den directeur van een fabriek
in ~ss. Daarvan werd ik al zeer spoedig op de hoogte gesteld,
nl. m de tweede helft van Februari, Die zaak heeft - het
klinkt voor de zeer ernstige feiten, waarom het gaat. misschien
wat placide, maar zoo is het toch het beste gezegd - haal'
normale verloop. De verdachte is in arrest en er is nimmer
aan gedacht, hem er uit te ontslaan. De zaak is op het oogen-
blik in het stadium van vooronderzoek door den rechter-
commissaris, dat een behoorlijk eind' gevorderd is. Die zaak
op zich zelf - ondanks hetgeen ook daaromheen is verwekt -
zou, naar mijn meening, voor de Kamer nog geen aanleiding
zijn geweest tot het houden van een· interpellatie. Indien dat
gebeurd ware, zou ik, als bij iedere strafzaak, die onder den
rechter is, niet gerechtigd zijn geweest daarover mededeelingen
te doen zoolang zij onder den rechter is. Ik doe het uiteraard
ook vandaag niet. Trouwens de vragen van den geachten inter-
pellant - zijn toelichting heeft mij daarin volkomen bevestigd
- hebben op deze zaak in het geheel geen betrekking. 'Waarom
ik deze zaak dan toch noem? Niet alleen om hardop te belijden,
hoe mijn ervaringen zich ontwikkeld hebben, maar ook om op
twee punten te wijzen. Allereerst mag ik wijzen op de
lofwaardige activiteit, die de brigade in deze zaak getoond heeft.
Maar ook dat moet men niet verkeerd stellen. Het is niet
zoo, dat de m?gelijkheid van deze vervolging te danken is
a:'1nd:,n spe~rzm van de brigade. Door dit te zeggen, doe ik
die brigade met te kort, maar men moet iemand niet beladen
met of verheerlijken wegens dingen, die hij niet gedaan heefb,
Zooals he~. meer ~!ldergelijke. hoogst ernstige zaken gaat, ge-
ruchten ZIJn al tIjden verspreid, maar om juist in zaken als
deze voldoende houvast te krijgen in concrete verklaringen,
dat is soms heel moeilijk. Nu is hier een van de slachtoffers
op een oogenblik er toe gekomen, den moed te verzamelen om
niededeelingen te doen aan de politie, en die politie was de
Koninklijke marechaussee, de brigade in Oss.
Het was ook mogelijk geweest, dat zij bij een andere politie-

instantie, de gemeentepolitie, terechtgekomen was. Men moet
die zaken tot haar juiste proportie terugbrengen. Toen eenmaal
dat houvast was verkregen, he~f~ 4e brigade - gelijk ik reeds
heb gezegd -=- met groote activiteit het onderzoek deoreezet
Dit is de eerste reden, waarom ik in de verwarring van °aller:

lei beweringen en opmerkingen, deze strafzaak noem. 'l'en
tweede deze opmerking, die de belangrijkste is, ook in verband
met h~tgeen ~aat komen. Al die feiten, die gebeurtenissen, die
gedragmgen ill and~re strafzaken, waarop ik doelde, hebben
met deze strafzaak mets, maar dan ook niets te maken. De zaak
tegen den directeur is een zaak, die op zich zelf staat, Het is
daarom. belansmjk, dat ik dit zeg, want hier raak ik juist de
sfeer, die geschapen wordt. Men komt zoo'n geval op het, spoor,
e:: zal. wel meer van komen, de pers gaat schrijven, die hoort
dib. die hoert dat en dat alles hangt onderling samen,
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d ~e~ moet VOOr~gen houden, dst die andere zaken, waarbij
a a~ke~renswaardlge optreden van sommige leden van het per-

~?iJ.tee~lCh teeft voorgedaan, met deze zaak van den directeur
ie s . ma en hebben. In twee zevallen die ik zal >!aa~noe-men r ht· b' ~ ••ele~d lj?P .lC .vaardIge, ~nsinueel·ende wijze dat verband

~iet °b~ uist l~ die gevallen IS ~~t ~op?eklaar, dat dat verband
staat, met alleen naar mijn inzicht of naar dat van den

procure~-generaal, maar ook naar het inzicht van een van de
zeer act18v~wachtmeesters, die in beide zaken aan het speuren
wash Op die zaken zelf kom ik straks teruz maar die zelfde

k
wal~.ktmeekstl-erheeft tegenover den procureu~:generaal uitdruk-
e,lJ' ver [aard ~

. ,,;~~anne~r ik thans kom tot mijn onderzoek, zooals dat
rn mlJ~ beide rapporten van 23 Maart Hl38 is gerelateerd,
dan wil ik m de eerste. plaats opmerken, dat er geen enkel
verband bestaat tusschen de in dit onderzoek zehoorde
personen en de meisjes en vrouwen, die het slach~f1er zijp.
geworden. (De wachtmeester bedoelt: in die andere zaak.)
Tusschen de helde onderzoeken is mij van geen enkel ver-
band gebleken.tä -

.Mijnheer d~ Voorzitter ! Hier in de Kamer is men daarop
niet belust, dab w~t ik wel, maar desenen die er overigens
belust. op zouden ZIJn,.zullen zich die se~sati~ van dat verband,
van die mt~IJende olievlek, dus moeten ontzeggen.
Ik .heh dit opgemerkt om de sfeer te zuiveren.
Ik kom thans aan de tweede zaak, waarin ik gekend ben, die

van .d~~ dusgena~m~~n. banb,er. Ik zeg "dusgenaamden
b!1nk18r , omdat d!kwIJls in ~oon enkele aanduiding iets kan
z~~ten. l\'f~nheeft dien man blijkbaar onmiddellijk willen inlijven
bIJ.. het gilde van de geldmagnaten. Als u de stukken leest,
MIjnheer de Voorzitter, zult u in de verbalen zien dat deze
een beëedigd makelaar is, ook al een voorname betrekking, daar
zeg Ik mets van, en da~ hij verder zijn beroep maakte van het
bezorgen van assuranties. Met dezen man is het als volgt
gegaan.

Op Za~e~dag 19. Maart om 15 u~r - het gaat allemaal met
de aanduiding als J?- ee~ spoorboekje - is die man aangehouden
en om 21 uur IS hij in verzekerde bewaring gesteld. Daar
tusschendoor had zich afgespeeld, en ~at is ook een onderdeel
waarv:,?ormen even oog moet hebben, dat hij was vervoerd in
het zrjspan van het motorrijwiel van de marechaussee onder
bovenmatige belangstelling van de Ossche ~evolking,' terwijl
h~J ve:~ocht had, natuurlijk onder zwaar gelelde, in een auto,
dien hij zou betalen, te mogen worden vervoerd. Dat is tusschen
15 en 21 uur. Maar intusschen had om 16 uur een huiszoekins
plaats. gehad; deze was om 16 uur begonnen. Juist in dit vel':':.
band IS he~ merkwaardig er op te wijzen (want men zegt voort-
du:e~d: d18~ m.e~schen worden verwijten gemaakt, maar de
officier van .Just~tIe dan!), dat de wachtmeester hier op eigen
verantwoording IS opgetreden. Ik heb hier voor mij het rap-
portje v~n den wachtmeester, die de huiszoeking gedaan heeft,
en daarin wordt gerapporteerd:

"In verband met de arrestatie van verdachte op 19 Maart
1938 omstreeks 15 uur" - het is dan inmiddels 16 uur ge-
worden, Mijnheer de Voorzitter - "kon het optreden van
den heer officier van justitie niet worden afgewacht, daar
door die arrestabie zijn personeel en zijn huisgenooten met
de feiten bekend konden worden en de gelegenheid kregen
overtuigingsstukken weg te maken."

Ik laat die overweging voor wat zij is, maar in elk geval,
heeft deze hulpofficier van justitie, deze wachtmeester, dit
volkomen y~or zijn verantwoording genomen. En als nu later
bIJ den officier wordt geïnformeerd - ik heb dit te allen over-
vloede nog eens laten doen -, dan bericht deze rechterlijke
ambtenaar:

"Op Zaterdag 19 dezer, toen de wachtmeester mij kwam
mededeelen, dat er weer veel meer bezwarend materiaal
tegen dien bankier - zal ik maar zeggen - was gekomen,
heb ik gezegd, dat het dan tijd werd voor arrestatie. Dat
deze zóó snel zou plaats vinden, daarvan was ik m~j nief

bewust en over inbeslagname van bescheiden is niet ge-
sproken.
Den volgenden Maandag vernam ik van den rechter-

commisaaris, dat deze had gelezen in een der dagbladen,
dat er op uitgebreide achaal een inbeslagname had plaats
gevonden. Dit was voor mij iets nieuws."

. Mijnheer de Voorzitter! Laat ik onmiddellijk hier dit even
lll::lechten, omdat ik niets wil verdoezelen, ook niet wat betreft
mijn eigen meening daaromtrent.

Ik had niet alleen venmc?t en gewenscht, n:a:ar ik heb daar- \
va;n ook aanstonds doen blijken, dat deze officier van justitie
mmder sterk onder den invloed ware geweest van het kordate
optreden van sommige mensch en van de brigade.
Maar ten aanzien van die inbeslagneming is meer dan vol-

~?men duidelijk, dat de wachtmeester die op eigen verantwoor-
mg h~eft gedaan. Hij heeft het niet van te voren gevraagd aan

~en offIcier en hij heeft het ook achteraf niet medegedeeld~ maar
de rechter-commissaris heeft het in de krant gelezen. Dat is
a:arom ook een zeer ernstig feit, omdat zelfs een rechter-com-

rmssaris, indien hij tot huiszoeking overgaat, hiervoor machtiging
van de rechtbank noodig heeft. Het is juist, dat ons Wetboek
van Strafvordering in de mogelijkheid voorziet, dat in zeer drin-
gende gevallen een hulpofficier op eigen verantwoordingoptreedt
maar dan moet men ook zwaarwichtig materiaal in handen heb:
ben VOoreen dergelijk ingrijpen.
Want wat is er feitelijk gebeurd, altijd nog met dien zooge-

naamden bankier?
Op 28 Maart 1938, dat is dus 9 dagen later - ik heb het hier

Vóórmij -, heeft de officier van justitie, nadat het onderzoek
g~sloten was, last gegeven om te beteekenen, dat de verdachte
Diet verder zal worden vervolgd, zulks op grond van onvoldoende
d~nwijzing van sch~ld. D~~is blijkbaar de conclusie in een zaak,
ie men op ~ergelIJke WIjZehad aangevat. Ik kom straks nog

even op de feiten zelf terug. Ik wil alleen nog even uitdrukkelijk
antwoorden op de vraag van den geachten interpellant, of de
j).an nu verder vervolgd wordt of niet. Mijnheer de Voorzitterl
It staat als een paal boven water: die zaak is afgeloopen, er is

g~en sprake van, dat zij verder wordt aangevat. Om de Kamer
tl\alles nog beter te do~n begrijpen, zal ik thans nog in enkele
re ken weergev:en de feiten, waarom het dan eigenlijk ging.
Het eerste felt was een valschheid in geschrifte. Die werd

~econstrueerd .aan de hal~d :van een ~~surantie-nota, opgemaakt
l~ 1931, waa:rm een vergissing zou ZIJn geslopen, welke vergis-
s~ng, geloof Ik, betrof een som van 27 gulden. Wat het, finan-
c~e~e betreft, was de aangelegenheid al geredresseerd, maar ditW had men, geconstrueerd als geschrift in den zin van art. 225

etboek van Strafrecht, valschelijk opgemaakt, uit welks
gebrUIk nadeel zou kunnen ontstaan.
Het tweede feit wa:~veel ernstiger. Het was de verduistering

van een zeer belangrijke som gelds door den verdachte in een
~ndere qualiteit, nl. als penningmeest-er van een waterschap.
oodra men zich heeft gewend tot het provinciaal bestuur -

~e ergernis in die kringen is ook niet gering -, is gebleken bij
e eerste controle, dat de zak.en in orde waren, dat het geld

er Was en dat de verantwoordmg er was. De wachtmeester is
gekomen. ter provinciale griffie ?!ll assistentie te vragen tot
~aadplegmg van de stukken, daar hij anders meende het archief
in beslag te moeten nemen, teruggaande tot het jaar 1600. Ik
m~ak den menschen daarvan geen al te zwaar verwijt, maar het
bhJkt toch wel, dat zij uit hun evenwicht waren.
Ik kom thans tot twee andere ernstige gevallen. Het zijn de

zaken _ altijd dan in het potentieele genomen - tegen twee
Ossche burgers in geestelijke bediening.
Mijnheer de Voorzitter ! Wat de .eerste. zaak betreft, gingen

e~ geruchten omtrent ..beweerde misdragingen .op zedelijk ge-
bied van dezen geestelIjken ambtsdrager, gedragmgen buiten elk
verband met strafbare feiten.
.Ds waohbmeester, die in Maart 1938 een onderzoek leidt

hoort eenige getuigen, die ik nu maar verder niet zal qualjfi-
ceeren, ook in den Haag (den Haag is er niets minder om, dat
het ook inwoners van Oss heeft). .
Toen ik daarvan op de hoogt-e werd gebracht, heb ik den

procw:ew;-generaaJ, doen opmerken, ~a~ he~·mijn aandacht had
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getrokken, dat de verdachte n~et was gehoord. Men zou zc;>O
zeggen: indien men al zoo ver IS, dat me~ gaat speure~. tot in

de residentie toe, zal langzamerhand de bijd gekomen ZIJn, dat
ook de vero,achte wordt gehoord. Toen heb ik het verbijsterende
antwoord "'ekreeren, dat eigenlijk hierop neerkomt, dat het niet
gebeurd w~s, o~dat er geen verdachte als zoodanig was. Dat
is ook weer geen opmerking van mijn kant, n:aar ik zal het voor-
lezen, Mijnheer de Voorzitter, uit de verklaring van den wacht-
meester.
Dezelfde wachtmeester, die zich in deze zaak had beijverd,

zij het m. i. met een 'verkeerden ijver, verklaart hieromtrent
tegenover den officier van justitie:

"Het verhoor van vrouw A", ik ga natuurlijk niet verder
dan een aanduiding met een enkele letter, Mijnheer de Voor-
zitter, "heeft in tegenwoordigheid van vrouw B plaats
gehad en ik heb van ha~r verklaringen .de n~?dige aan-
teekeningen gemaakt. UIt haar verklaring blijkt., dat te
haren opzichte geen strafbaar feit gepleegd was. ".

Hij gaat verder:
Wat vrouw B betreft: kort v66r 24 Februari jl. had deze

zidh op de brigade vervoegd. De verklaring van deze vrouw
Ievert niet op een strafbaar feit te haren opzichte gepleegd."

Bn ten slotte:
"Bij mijn onderzoek in de andere zaak heb ik geen der

andere meisjes over den pastoor gehoord en ik zou dit meisje
daarover ook niet ondervraagd hebben, wanneer zij mij niet
over haar bezoek bij den pastoor gesproken had. De ver-
klaring van dit meisje leverde niet op eenig strafbaar feit."

Ten slotte het onderzoek, d'at tot den Haag toe is doorgezet.
Men is daarheen gegaan zonder eerst te informeeren, wat men
in verband met dergelijke strafbare feit-en zeker informeeren
moet: hoe oud de vrouw was, die men een verhoor wilde afnemen.
De wachtmeester komt uit den Haag terug en zegt dan:

"Toen eerst bleek mij, dat zij 36 jaar oud was en toen
begreep ik, dat al hetgeen door den pastoor te haren op-
zichte mocht zijn gepleegd, reeds lang was verjaard.
Zij noemde mij toch de jaren 1918 tot 1922."

Mijnheer de Voorzitter! Nu blijf ik heelemaal buiten het ge-
drag van die vrouw. Ik heb gezegd, dat ik juist in dit opzicht
allerlei reserves in acht moet nemen om niet noodeloos men-
schen te kwetsen. Maar nu ziet men toch: dat de politie klaar
stond om, met machtiging van den officier van justitie, dezen
geestelijken bedienaar te arresteeren, daar is niets .van waar,
daarvan is nooit sprake geweest, het is nooit in het hoofd van
den wachtmeester opgekomen, omdat hij zeer goed begreep, dat
dat niet kon. Als de officier van justitie hem voorhoudt, waarom
hij dit onderzoek had aangevat, dan zegt de wachtmeester - en
dit is teekenend voor de mentaliteit, goed bedoeld, maar ver-
keerd gericht -: Ik, wachtmeester der Koninklijke mare-
chaussee, meende dat te moeten doen in het algemeen belang.
Zoo mogelijk nog bedenkelijker is de tweede zaak tegen een

Ossehen inwoner in geestelijken bediening. Hier ging het over
aantijgingen en geruchten uit het jaar 1931. Dirt jaartal is daar-
om belangrijk, omdat men ziet, hoe in een bepaalde sfeer allerlei
oude geruchten weer opduiken. In 1931 zijn verschillende per-
sonen gehoord. Er 'is absoluut geen sprake geweest van bewijs
en de zaak is geseponeerd.
Zeven jaar later, in 1938, wordt de zaak weer aangevat, op

twee aanwijzingen: omdat een van de getuigen uit 1931, die
toen verklaard had, dat er niets, maar dan ook niets gebeurd
was, zeven jaar later, in 1938, verklaarde in anderen geest over
wat er gebeurd zou.zi~nin 1922 en 192~; en t~n tweede, omdat een
man van 25 jaar, die in 1931 ook van mets WIst, nu gaat verklaren
wat hij in 1925 zou hebben ondervonden. Die zelfde menschen
als in 1931 zijn allemaalopnieuw gehoord; ik heb de verbalen
vergeleken. Maar wat mij juist in deze zaak het ergst getroffen
heeft, daë is de manier, waarop men nu nog een van de minder-
jarigen heeft meenen te moeten hooren. Dit was ook een jonge
man, nu waarschijnlijk ongeveer 20 jaar oud, maar 'J jaar ge-

leden dus 13 jaar, die toen uitdrukkélijk alles ontkende en dien
men nu in verband met de verklaringen, waarop ik zooeven
doelde, heeft laten komen in de kazerne en tot wien men daar
heeft gezegd: nu zul j-etoch wel bekennen. De jongeman heeft
echter volgehouden, dat het zoo was als hij zeven jaar geleden
gezegd had. Dat verhoor, dat in bijzijn van enkele marechaus-
sees heeft plaats gehad, heeft toen deze sensationeele wending
gekregen, dat men er bij heeft gehaald den zg. kroongetuige,
ook uit 1931, die beweerde, dat hij wat gezien had. Die kroon-
getuige is een man, die 18 veroordeelingen achter den rug heeft
en omtrent wien de wachtmeester rapporteert in zijn onderhoud
met den officier van justitie:

"Het onderzoek in 1931 is ook door mij verricht en betrof
toen o.e, feiten in 1928 en 1924. Dit onderzoek heeft toen
tot geen resultaat geleid. De eenige, die toen bezwarende
verklaringen tegen den pastoor aflegde, was X. Het is mij
bekend, dat dit een der gevaarlijkste en beruchtste indivi-
duen van Oss is, die zich ook op zedelijk gebied beestachtig
heeft misdragen."

Mijnheer de Voorzitter! Dat zijn niet mijn qualificaties -
anders waren zij waarschijnlijk wat zachter geweest -. maar
van den wachtmeester der marechaussee. Die man wordt in
verband met de omstandigheid, dat men meent dien minder-
jarige in 1938 weer te moeten hooren, er bij zehaald en dan
heef~.er een kruisverhoor van drie kwartier plaat~.
MIjnheer de Vooraittor l Nu ben ik mij natuurlijk van meet

af aan volkomen hiervan bewust geweest, dat er juist met het
oog ~p d.e~ezaak krachten zouden kunnen zijn, die den officier
van ~:rstltIe, den procureur-generaal en in laatste instantie mij
verwIjtend zouden zeggen: waarom hebt u juist hier nu niet
doorgezet? Voor dit punt moet ik dan nog even de aandacht van
de Kamer vragen. Er is ook gesuggereerd, dat het onder druk
van hoogerhand was geweest, dat dit onderzoek door dien
wachtmeester niet is doorgezet. Aan het verhoor, als ik het zoo
noemen mag, van den wachtmeester, dat ten parkette heeft
plaats gehad op 26 Maart Hl38, is voorafgegaan een op 24 Maart
1938 door den wachtmeester opgemaakt verhaalomtrent ver-
hooren in deze zaak. Aan het slot van dit verbaal komt het
weer zoo typeerend uit, wanneer de wachtmeester relateert:

"Op gronden, aan het algemeen belang ontleend, is de
verdachte met medeweten van den heer officier van
justitie bij de arrondissementsrechtbank te 'a-Hertogen-
bosch niet gehoord en is het onderzoek in deze gestaakt."

De verdachte is niet gehoord, maar dit is niet achterwege ge-
laten op aanwijzing of met medeweten van den officier van
justitie. Op 24 Maart is het verbaat opgemeakt: op 26 Maart
heeft de bespreking ten parkette plaats; in een brief van den
officier van Justitie aan den procureur-generaal van 29 Maart
1938 schrijft deze ambtenaar:

"De mededeeling in de voorlaatste alinea van het proces-
verbaal betreffende X betreffende de staking van het
onderzoek en het verhoor van den verdachte zijn in strijd
met de waarheid ; er is nl. niet het minste overleg ge-
pleegd."

Wat ,:olgt _uitdit alles? In de eerste plaats, dat er een onware
vermeldmg in het proces-verbaal staat, maar in de tweede
plaats, dat de wachtmeester zelf heeft ingezien dat het on-
mogelijk was de zaak door te zetten. '
Ik zeg dit in verband met verantwoordelijkheden èn bij den

officier ..van justitie èn bij den procureur-generaal. Ik heb
natu,!.rhJk terd~~e begre.pen, dat hierin juist kiemen zaten voor
verwIJte~ te. mijnen ~pzlChte. De Kamer weet in het algemeen
wel, dat Ik met ~oonaïef ben met een dergelijken weerslag niet te
re.kenen. M.~ar Ik heb mIl door dezen valsehen schijn, want ik
~.st, .dat hij valsch was, niet van mijn plicht laten afbrengen,
juist ill de sfeer van het moderne Europa niet. Wanneer ik dit
toelaat, dan ka~ ik het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek
van Strafvordermg welopbergen en wel afschaffen; die afschaf-
-fingsmaatregelen zouden natuurlijk niet beperkt moeten blijven
to~ Oss, ~aar zouden ook moete_n werken bij;,. in den Raag.
Niemand 111deze hooge vergadering behoeft zich daarvag iets
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aan te trekken, maar het is toch veiliger,' dat ik blijf waken'
t~gen doorwerking van het systeem: wij grijpen daar, wij grijpen
hier, ook buiten het Wetboek van Strafrecht.
Nog een andere zaak was mij in dezen tijd ter kennis gekomen.

Men zal zeggen: een kleinigheidje, maar in de geheele sfeer toch
teekenend. Men moet die sfeer niet onderschatten. Men moet de
gevolgen zien .van een stroom van verkeerd gerichten dienstijver.
Het betreft hle~ een. kleinen manufacturier, die een quaeetietje
had met eep winkeljuffrouw over de betaling van f 13,66; die
manufactuner wordt op 8 Maart in de marechaussee-kazerne ge-
roepen en men houdt hem daar vast tot in den loop van den vol-
genden ochtend, terwijl het duidelijk was, dat het een civiele
zaak betrof.
. E~~landere zaak, waaromtrent ik nog niet zoo positief kan 'zijn
111 mijn I?ededeelingen, omdat die nog in onderzoek is, betreft een
eenvoudIgen arbeider, die verdacht werd van overtreding van de
Vuurwap~nwet. Deze zegt, dat hij een revolver met nog enkel~
al1dere dingen gevonden heeft bij den spoorwegovergang. HIJ
wordt n!et op heeterdaad betrapt; hij neemt de voorwerpen mee
naar huis ; dit komt een marechaussee ter oore. De marechaussee
komt aan het huis van den man, terwijl deze niet thuis is; zijn
vrouw brengt het aan hem over; de man meldt zich des avonds
aan de kazerne; hij wordt daar gehouden tot den volgenden
ocht~nd 11 uur. NI!-druk ik mij voorzichtig uit, omdat deze zaak
n?g 10 onderzoek IS, maar als hij terugkomt, dan constateeren
ZIJnvrouw, broer en moeder hoe zijn rug er uit ziet en er wordf
enkele dagen la~e! een klacht wegens mishandeling ingediend ~lJ
de gemeel!-tepoht18:,l?e zaak is nog in onderzoek, maar er ZIJn
toch ernstige ~anwIJz1Ogen.voor de gegronde verdenkingen. Men
gevoelt wat dit beteekent 10 de heele sfeer waarin thans alles
speelt. Men zal J?et mij de ontwikkeling 'van die sfeer moeten
voelen en dan mijn verantwoordelijkheid beseffen of ik dit alles
mag laten uitgroeien.
Mijnheer de Voorzibter! Ik heb slechts een korte samenvatting

kunnen geven. Ik heb alle dossiers persoonlijk nauwkeurig be-
studeerd. Ik heb dat niet gedaan en masse, achteraf zoodat ik
het nauwelijks meer kon verwerken, al zou ik heele nachten niet
naar bed gaan, maar van het moment af, dat ik het gevoel had,
dat er iets niet in orde was, heb ik mij geregeld dagelijks laten
inlichten en mij de stukken laten voorleggen om à" jour te
blijven. En naar gelang de rapporten en verbalen bij mij
inkwamen en ik van dat alles kennis nam, is de overtuiging bij
mij gegroeid, en toen heb ik, zij het in korten tijcl, mij genoopt
gezien, in overeenstemming met den procureur-generaal, tot
deze conclusie te komen: de brigade, althans in haar leiding,
is op hol geslagen. Daar maak ik die menschen weer geen al te
zwaar verwijt van. Ik heb gezegd: ik kan het best J;legrijpen,
niet het minst door den overmatigen lof, waaraan ZIj hebben
blootgestaan. Toen ik echter weloverwogen tot mijn conclusie
was gekomen, was ingrijpen geboden in het be1ang van de
burgers, die in de handhaving van het gezag ook een element
van handhaving van de veiligheid moeten hebben, geboden ook
in het eigen belang van het personeel zelf. Wat heb ..ik toen
gedaan? Toen heb ik gezorgd, dat verleden week Vrijdag de
inspecteur van het wapen en de betrokken divisiecommandant
in de gelegenheid zijn gesteld op het parket van den procu~eur-
generaal van alle, maar dan ook van alle stukken kenrus te
nemen. Intusschen heb ik - dat lag geheel binnen mijn bevoegd-
heid en dat is ook door niemand weersproken - dien zelfden dag
de uitoefening der opsporingsbevoegdheid tijdelijk stopgezet-
Zaterdagavond om 9 uur heb ik met de betrokken functionarIS-
sen te mijnen Departemente een bespreking gehad. Ik heb hun
allereerst -gevraagd, of hun ten opzichte van alle feiten en
omstandigheden alles duidelijk was en of men nog opmerkingen
had. Die heeft men niet gemaakt. Natuurlijk zijn de verant-
woordelijke chefs ontzet geweest over wat zij gelezen hadde~
en waarvan ik nu een korte samenvatting heb gegeven. Maar WIJ
zijn in volkomen overleg gaan beraden - ik had den Minister
van Defensie in den loop van den dag ingelieht -, welke ten
aanzien van de mutaties in het personeel de beste maatregel
zou zijn. Ik heb reeds gezegd: inmiddels was de maatregel
genomen om tijdelijk de uitoefening van de opsporingsbevoegd-

heid stop te zetten. niet van de brigade te Oss, maar van de
menschen, die daarvan op dat oogenblik deel uitmaakten.

De heer Drop: Is dat den vorigen Vrijdag geweest of een
week te voren?

De heer Gosellng; Minister van Justitie: Het is jl. Vrijdag
geweest, den eersten April. Over coïncidenties behoeft men niet
te vallen. Het is niet zooals de heer Drop zegt en blijkbaar uit
courantenberichten citeert, dat de brigade uit haar functie is
ontzet. Zoo is het niet. Ik vraag wel distinctie daarvoor. Ik heb
wel reden om aan te nemen - en daar ben ik ook weer niet
kwaad over -, dat de mensch en, getroffen door dien maat-
regel, zich als het ware. gevoeld heb~en als geconsigneerd in
hun ka~erne. ~aar dat IS absoluut met de bedoeling geweest
en"het IS ook met de opdracht geweest. DIe opdracht blijkt uit
rnijn telegram aan den procureur-generaal, dat ik zal voor-
lezen:

"Uit verbalen en rapporten blijkt mij, dat de briaade
Koninklijke marecheussee te Oss ~aast haar u bek~nde
activiteit in een aanhangige belangrijke strafzaak bij 'haar
opsporingsonderzoek in andere gevallen den laatsten tijd
een methode toepast. die zoo ernstige bedenking heeft, dat
ik aanleiding vind u op..te dragen den betrokken divisie-
commandant namens mIl mede te deelen, dat de brigade
tot nader order zich, behoudens uw uitdrukkelijken last, te
onthouden heeft van ieder opsporingsonderzoek."

Omdat ik natuurlijk de aangifte van nieuwe feiten niet in de
lucht kon laten hangen, is er te allen overvloede bijgevoegd:

"Aangiften, bij de brigade inkomende, zijn door te geven
aan gemeentepolitie."

Dit zijn de maatregelen geweest, die ik op 1 April genomen
heb. Ik heb op 2 April de bespreking gehad, waaromtrent ik al
gerelateerd heb. Inmiddels worden die maatregelen, ook wat de
n:utaties betreft, uitgevoerd. Zoodra - het is mijn plan, dat dit
binnon enkele dagen, misschien al morgen, het geval is - de
l1leuwe'leiding er is, zalonmiddellijk de volledige bevoegdheid
van de brigade worden hersteld. Het had geen zin het nu te
doen, terwijl de menschen, die overgeplaatst w.orden, er nog
ZIJn. Dat is een quaestie van enkele dagen.. Er IS geen sprake
van, dat de brigade marechaussee in Oss blijvend in haar be-
voegdheden zal worden beknot. De geachte interpellant heeft
dat niet gezegd, maar ik moet wel eens meer dingen refuteeren,
die in deze zaak zoo ter sprake zijn gekomen. Geen enkel
loopend onderzoek is dan ook gestaakt. Wat verder zal blijken
te moeten worden aangevat, zal zonder aanzien des persoons
geschieden. Maar zooals het was, mocht het naar mijn volle
overtuiging niet gelaten worden; zoo mocht het niet blijven.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot een meer categorische

beantwoording van de zes vragen van den geachten interpel-
lant, en zal dan besluiten met een kort slotwoord. Misschien is
het ook in den geest van d~ Kam~r! dat ik niet meer treed in
een beoordeeling van allerlei persuitingen over deze zaak.
Op de eerste vraag antwoord ik:
Niet wel is aan te nemen - ik bedoel dat in alle vriendelijk-

heid _ dat interpellant onbekend zou zijn met de in min of
meer sensationeelen vorm gestelde beschouwingen in eenige
bladen, waarbij, mede naar aanleiding van een ernstige zeden-
zaak te Oss, ten koste van den burgemeester van die gemeente
en de plaatselijke politie, de activiteit der Koninklijke mare-
chaussee overmatig werd geprezen, met nadruk werd gewezen
op tegenstellingen tusschen beide soorten politie en het gezag
van het hoofd van plaatselijke politie tegenover de in bijstand
werkende Rijkspolitie werd aangetast en ondermijnd. Deze

, campagne. moet naar mijn oordeel mede ongunstig hebban ge-
werkt op de mentaliteit der marechaussees.
Mijn antwoord op de tweede vraag luidt:
Gedurende het verloop van een achttal dagen - ik heb dat

geschetst - zijn mij die methoden geleidelijk uit verbalen en
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rapporten bekend geworden. Onverwijld ingrijpen was te meer
rrebOOen,omdat de wijze, waarop het onderzoek in de zaak der
jeucrdwerldoozenzorg had plaats gevonden - dit is een andere
zaak van het najaar van verleden jaar -, den officier van justi-
tie bereids had aanleiding gegeven om op 15 November 1937
de brigade Koninklijke marechaussee te verbieden onderzoeken
in te stellen in zaken waarbij organen der g~me.~nteOss waren
betrokken, hetgeen voor de brigade der Koninklijke mareehaus;
see een ernstige waarschuwing moet zijn geweest. .
Het antwoord op de derde vraag lui~t -- het kan. niet .ap.ders

zijn dan een paraphrase op hetgeen Ik al meer uitvoerig heb
medegedeeld -: .
Tot de bedoelde opdracht hebben aanleiding ge,geven de vol-

gende feiten - ik geef ze in telegrametijl -:
a. de zaak van den bankier:
Opmaken van processen-verbaal ten aanzien van feiten, die

reeds geruimen tijd zijn verjaard en waarvan de belangen zoo
gering waren, dat, al ware de verjaringstermijn nog niet vol-
tooid geweest, een opsporingsonderzoek niet opportuum was te
achten. Arrest.atie en de wijze waarop zullts geschiedde. Huis-
zoeking en inbeslagneming geheel archief op eigen gezag. De
aan deze heele zaak gegeven ruchtbaarheid;
b. zaak opzichters-werkverschaffing:
Ondanks mededeeling van het hoofd van politie van Oss,

dat hem bij onderzoek gebleken was, dat het hier geen straf,
baar' feit betrof, overgegaan tot arrestabie van die twee jonge
menschen, welke bij voorgeleiding na 4 dagen door den officier
van justitie werden in vrijheid gesteld. Indien van eenig straf-
baar feit sprake zou zijn geweest, had dit geen hoogere waarde
kunnen betreffen dan ongeveer flO. Veel ruchtbaarheid, waar-
door gemeentelijke gezagsdragers volkomen ten onrechte in een
kwaad daglicht werden gesteld. (Zie antwoord op vraag 2);

c. onrechtmatige arrestabie in een van den aanvang af als
civielrechtelijk te onderkennen financieele quaestie, waarbij
klaarblijkelijk de bedoeling heeft voorgezeten door vrijheidsbe-
roeving pressie tot oplossing der quaestie in een bepaalde rich-
tiner te beïnvloeden; .
d. onderzoekingen tegen de beide geestelijken; in beide

gevallen een uitvoerig onderzoek, terwijl vaststond, dat van een
strafbaar feit geen sprake was; verhoor van verschillende
minderjarigen. Een. minderjarige, die eerder reeds had ver-
klaard, dat met hem niets was voorgevallen, gehoord in het
bijzijn van den aangever, die 18 strafvonnissen tegen zich zag
gewezen en ook bij de Koninklijke marechaussee zeer ongunstig
bekendstond. Ruchtbaarheid omtrent die zaken;

e. gegronde verdenking van mishandeling van een persoon,
verdacht van overtreding der Vuurwapenwet, ten einde hem
tot bekentenis te brengen;
f. in verbalen in strijd met de waarheid verklaren, op last

of met medeweten van den officier van justitie te handelen.
Het antwoord op de vierde vraag luidt:
Het is mij bekend, dat de verhouding tusschen Koninklijke

marechaussee en gemeentepolitie, na in 1934 en 1935 aan-
vankelijk slecht te zijn geweest, aanzienlijk is verbeterd onder
leiding van den vorigen opperwachtmeester en weder ernstig is
verstoord sedert de herplaatsing in Oss van den tegenwoordigen
brigadecommandant. Verwacht mag worden, dat de goede ver-
houding zal worden hersteld door den eerstgenoemden opper-
wachtmeester, die juist met het oog daarop wordt terug-
geplaatst.
Het antwoord op de vijfde vraag luidt:
Deze voorloopige maatregel werd door noodzakelijkheid ge-

boden. Een voorname taak van de versterkte brigade ligt in
de beoefening mede der preventieve politie, het door haar gezag
en waakzaamheid voorkomen van strafbare feiten. Het ware
onjuist geweest de brigade daarvan te ontheffen. Daarom heb
ik dat ook niet gedaan.
Het antwoord op de laatste vraag luidt:
De juistheid van hetgeen in deze vraag wordt gesuggereerd

kan ik in geen enkelopzicht erkennen .; Daargelaten de vraag
of de jonge opzichters der werkverschaffmg, de overtreder der
Vuurwapenwet, de winkelier B. en zelfs d~ assurantiebezorger
v. d. H. behooren tot de vooraanstaande .krmgen van Oss, die,
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zooals ook enkele bladen hebben geïnsinueerd, thans tegen de
onderzoekingen der actieve marechaussees zouden moeten
worden beschermd, merk ik op, dat ik geen onrechtmatig
optreden duld ten aanzien van eenig persoon, tot welken rang
en stand deze ook mocht behooren. De door het optreden der
Koninklijke marechaussee in het algemeen in gevaar gebrachte
rechtszekerheid zal worden hersteld en versterkt, doordat door
den betrokken korpschef in overleg met mijn ambtgenoot van
Defensie en mij het noodige ter vervanging van personeel wordt
verricht.
Mijnheer de Voorzitter! Thans een enkel slotwoord. De eer

van het korps is niet aangestast. Die zou slechts aangetast
kunnen worden door een averechtsche verdediging. Dat men
dat ook in het korps zoo gevoelt, heb ik, natuurlijk met eenige
genoegdoening, dezer dagen ervaren, toen mij eergisteren, ter
gelegenheid van het 120-jarig bestaan van de Eerste Divisie
der Koninklijke Marechaussee te Den Bosch een telegram
bereikte van den volgenden inhoud:

"Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van de Eerste
Divisie Koninklijke Marechaussee verzekeren officieren,
onderofficieren en marechaussees uwer Excellentie eerbiedig
hun nauwgezette plichtsbetrachting."

Mijnheer de Voorzitter I Die verzekering heb ik gaarne en
tell volle aanvaard. Het .vertrouwen van de Rege81'ing in het
korps is niet verzwakt. De inlossing. van de hernieuwde be-
tuiging van trouw staat voor mij vast, maar de Regeering zal
niet dulden, dat die trouw door gewroet van buiten af in
verdenking wordt gebracht. Evengoed als de weermacht moet
de pol~tie een betrouwbaar apparaat zijn in handen van de
Hegeerll1g, misschien thans meer dan ooit. De Volksverteeen-
woordigin.g, die een machtig aandeel heeft in het vormen" en
in het lelden van de publieke opinie, zal de Regeering onge-
twijfeld daarbij willen steunen. Zij, die van wantrouwen Ieven,
daaraan hij voorbaat uitdrukking hebben gegeven en daarmede
systematisch doorgaan, schakelen zich zelf uit uit de rijen van
opbouwende werkers. Dat feit zal moeten worden aanvaard,
maar. er zal niet werkeloos in worden berust. Krachtige, even-
wichtige gezagshandhaving sluit ook in erkenning van de rechten
der burgers en evenzeer erkermine door de Overheid van
zedelijke normen, waaraan ook zij gebonden is. Deze gezonde
h.~rmonieeischt natuurlijk vertrouwen. Het. kan een goed gevolg
zun van de kwade~ vooral kwaad opgeblazen, zaak, wanneer
het vert~ouwen door deze debatten zou mogen worden versterkt,
Zooals Ik de .Volksvertegenwoordiging ken en zooals ik het
Nederlandsche volk ken en mij in uw midden één voel met
dat volk, twijfel ik niet aan dit resultaat ..

~e heer Drop: Mijn~eer d.e Voorzitte~! Laat ik mogen
begll;.nen :r_netden Mmls~er miJn waardeermg te betuigen voor
de UItvo.erlgebean.twoordmg van de vragen, die ik heb gesteld
in deze interpellatin. Uit den aard van de zaak moet de Kamer
afgaan op de mededeelingen, die de Minister doet. Ik heb
slechts aanleiding om hier en daar een heel) enkele kantteelee-
n~ng t.~maken en daarnaas~ een paar nadere vragen te stellen,
dl~ :r_nIJv?or de de opheldering van de zaak, ook in de publieke
Oplme, niet ..zonder belang schijnen. De eerste opmerking is
deze, dat bij het nauwkeurig luisteren naar de uiteenzetting
van den gang va~ zaken in Oss, die de Minister heeft gegeven,
het vooral ee~ viertal feiten -waren, die tot ingrijpen hebben
ge?-~opt, terwijl daa~a plotseling in de samenvatting van den
Mmlste~ ~e mededeelingen .opdoken omtrent gebeurtenissen bij
de administratis van he~. Jeugdwerk en andere gemeentelijke
bemoellngen. Dat trof mil, omdat bekend is dat die feiten en
gebeurtenissen van vrij geruimen tijd geleden'dateeren. Het ge-
bruik maken -:an die rnededeelingen over het optreden van de
mare.chaussee III zake het Jeugdwerk en de gemeentelijke admini-
stratie :yan de werkverschaffing b.v. trof mij ook, omdat men
toen blijkbam- zelfs niet waarschuwend is opgetreden. Ik meen te
m?g~n vragen, of deze laatstgenoemde feiten pas nu den
Minister zijn beleend geworden, dan wel, of hij daarmede
vroeger bekend IS geweest. Ik stel die vraag om deze reden:
als de Mmlster vroeger bekend is geweest met de feiten, die
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een half of driekwart jaar geleden hebben plaats gehad door
het optreden van de marechaussee, dan krijgt het snelle verloopv:an de verhoudingen in de laatste weken een geheel anderè
figuur. Is de Minister met die feiten niet bekend geweest, dan
krIjgt de spontaneïteit en de juistheid van het optreden in de
laatste weken een grooter waarschijnlijkheid dan zij anders zou
hebben.

Nauwkeurig luisterend, kan ik, ook na de uiteenzetting van
de zaken, die aanleiding hebben gegeven tot de maatregelen,
welk~ de Minister nu ten aanzien van de brigade heeft genomen,
den indruk niet van mij afzetten, dat er eigenlijk maar één
belangrijk argument is geleverd, al zeg ik niet, dat dat argu-
ment onvoldoende was voor de krachtige maatregelen, die men
plots~ling en blijkbaar zonder eenigen overgang heeft genomen.
Dat IS het verzamelen van getuigenverklaringen, zonder dat
men een feitelijken verdachte op het oog heeft en die verdachte
heeft ondervraagd. Dat lijkt mij een van de belangnJ~~te
punten in de geheele reeks van mededeelingen, welke de Minis-
ter heeft gedaan. Maar dan vraag ik mij toch af, of voor de
andere belangen, welke in Oss nu toch een aantal jaren door
de brigade zijn behartigd en de daardoor toch stellig gekweekte
opvatting, dat de marechaussee daar een bepaalde taak had,
niet alleen in de laatste plaats op zedenzuiverend gebied, a~s
dat eene punt, dat ik aanwees, het belangrijkste was, nu nocdig
was de snelheid van de maatregelen, welke de Minister in dit
opzicht heeft genomen. Ik geloof, dat de Minister zich heel
wat rumoer en heel wat moeilijkheden, voor zoover dat dan
moeilijkheden zijn, had kunnen besparen, indien hier wat
minder spontaan zou zijn opgetreden. Ik geloof, dat dat de
verdienste zou hebben gehad, dat daardoor minder verkeerde
schijn zou zijn gewekt dan er nu in elk geval gewekt is.
, Ik wil nu gaarne nog van deze gelegenheid gebruik maken
om een paar vragen te stellen, eveneens met geen ander doel
.dan om de zaak te kunnen verhelderen.
. De Minister heeft herhaaldelijk geciteerd uit rapporten, die
hem den laatsten tijd hebben bereikt en waaruit ook gebleken

. is, dat hij den gang van zaken in Oss gedurende de laatste
10 dagen in ieder geval met groote nauwkeurigheid en van dag
tot dag heeft nagegaan. Ik zou nu gaarne van den Minister
antwoord hebben op deze vraag, of die rapporten ten slotte zijn
tot stand gekomen en aan den Minister zijn toegezonden alleen
ten gevolge van overleg met den chef van den dienst, met
wien de Minister het meest en het eerst in aanraking komt,
met den procureur-generaal, dan wel of zij zijn verzameld en
opgemaakt ook in overleg met de autoriteiten, die onder de
bevelen van den procureur-generaal en fungeerend directeur
van politie staan, met name dus, ?f. de verzameling yan ge-
gevens, die geleid heeft tot de beslissing van Vrijdag J1., met
volle medewerking van den officier van justitie en van den
divisie-commandant der marechaussee is tot stand gekomen.
zoodat wij hier niet alleen te maken hebben met mededeelingen,
welke gegrond zijn op overleg tusschen den Minister en den
procureur-generaal alleen.
. Mijnheer de Voorzitter! Ik stel deze vraag, omdat -. tot
nu toe is dit niet in de pers geweest; ik heb mij van persberich-
ten zooveel mogelijk onthouden - mij is medegedeeld, Ik stel
er prijs op, dat rondweg te zeggen, dat op of omstreeksSê ~aart
1938 een conferentie is geweest op het parket, uItsimtend
tusschen de betrokken marechaussee en den procureur-generaal,
die geduurd heeft van's middags halfdrie tot's avonds 11 uur.
in welke conferentie van de zijde van den procureur-generaal
gepoogd zou zijn rapport-en over yoor-o:r:derzoekingen yerder ter
zijde te leggen, en de onderzoekingen in bepaalde kringen van
de Oss'sche samenleving niet verder door te zetten. .

Ik heb er mij in eersten termijn voor gehoed hiervan lets
uit te laten, maar in het verloop, dat de zaak nu gekregen
heeft, lijkt mij een antwoord op deze positieve vraag niet zonder
beteekenis.
Een punt, dat ook nog moet worden opgehelderd, is. ~it:

wordt de heele brigade verplaatst of treft men alleen de l81dlllg
van de brigade? Die vraag is - dunkt mij - van beteekenis,
omdat uit de mededeelingen van den Minister mag word~n
opgemaakt, !lab e~ ook tegenover de marechaussee in Oss uit-

(Drop e. e.)
sluitend een corrigeerende maatregel is of zal worden onder-
nomen. De Minister heeft gesproken van verplaatsing. Ik vraag
nu, of de maatregel zoo wordt genomen, dat hier een zansch
nieuwe brigade zal komen, zi~ het ?an met een leidir~g, die
met de oorspronkelijke verhoudmgen m Oss bekend is, dan wel,
of alleen zuiverend wordt opgetreden tegen de leiding van de
brigade. Ik noem het woord "zuiverend", ofschoon ik het
natuurlijk verder niet beoordee1en wil. Ik geloof, dat het heele
verloop van de zaak van zoodanigen aard is, dat er geen aan-
leidino is om na het werk, dab de marechaussee op degelijke
wijze 0 heeft gedaan, del; schijn" te wekken, dat bepaalde
menschen uit dat korps III het bijzonder worden getroffen of
gestraft, omdat hun werk een richting heeft genomen, die
misschien niet geheel in overeenstemming is met den opzet en
met hun taak. Het resuHaat moet niet zijn, dat men in de
Oss'sche wereld zou kunnen zeggen, dat bepaalde menschen
ten gevolge van het verloop van de gebeurtenissen zijn weg-
gewerkt. Ten slotte zit in het heele verloop van de zaak ook
dit element maar nu los van alle sensationeele berichten, dat
men van tijd tot tijd den indruk ,krijgt van ,e~n. zekeren strijd
tusschen de beide locale organen, Ik bedoel drviste-commendene
en het parket van justitie, die met het werk van de mare-
chaussee te maken hebben.
Is er geen gevaar, dat bij de beoordeeling van deze heele

zaak dit element een rol speelt, dat de procureur-generaal zich
Over de organisatie, den diensttijd, het werk en de wijze van
indeeling van het werk van de marechaussee een taak wenscht
toebedeeld te zien, die hem krachtens de organieke inrichting
niet toekomt, en is er geen gevaar, dat daardoor de verhou-
dingen tusschen den procureur-generaal en den divisie-com-
mandant van de marechaussee, die dat andere deel in handen
heeft, ongunstig wordt beïnvloed, mede ten nadeele ook van
het optreden van het wapen zelf? Ik geloof, dat het van
beteekenis is, dat in dit debat ook deze bijkomstigheden eenige
opheldering zouden kunnen verkrijgen.

De beraadslaging wordt geopend.

De heer Wendelaar: Mijnheer de Voorzitter! In zijn overtui-
gend en glashelder, bet?og heeft de Minister zijn afkeuring
uitgesproken over die uiterste elementen, die naar aanleiding
van het gebeurde te Oss wantrouwen hebben gezaaid tegen de
Hegeering en die, niettegenstaande zij over betere inlichtingen
konden beschikken, daarmee zijn doorgegaan. Ik wil beginnen
met mij bij die woorden aan te sluiten en mij volkomen los
te maken van dezulken. Ik wil daarmee niets gemeen hebben.
Integendeel, het was juist om dezen menschen den wind uit de
zeilen te nemen, dat ik gisteren naar den President ben gegaan
om Over deze zaak een interpellatie aan te vragen.
Ik meende, dat over deze zaak zooveel stof was opgejaagd

en dat zij in zoo groote mate de aandacht en de belangstelling
van het Nederlandsche volk in zijn verschillende groepeeringen
trok, dat ik het noodzakelijk achtte, dat over deze zaak in het
Parlement het volle licht zou opgaan. "Want het is een groot
voordeel van het parlementaire stelsel, dat deze en dergelijke
zaken in het Parlement openlijk behandeld kunnen worden.

Als ik de interpellatie had moeten houden, zou ik het onge-
veer in denzelfden geest hebben gedaan als de heer Drop, nl.
volkomen zakelijk en alleen met deze bedoeling, dat de Kamer
van de Begeering de inlichtingen zou ontvangen, die in deze
zaak op dit oogeJ?-b.likgewenscht war~n. , "
Ik ben den Minister zeer arkentelijk voor de duidelijke, uit-

voerige en afdoende wijze, wa~rop hij deze inlichtingen a,an ~e
Kamer heeft verschaft. Wat hij gezegd heeft, was zoo duidelijk
en overtuiaend, dat men m. i. mag verwachten, dat nu aan
deze door ~ommigen tot een "relletje" opgeblazen zaak defini-
tief een einde zal zijn gemaakt.
Intusschen zij het mij veroorloofd een enkele kantteekening

te maken op hetgeen de Minister heeft gezegd, omdat ik het
hier en daar niet geheel begrepen heb, zoodat er naar ik hoop
voor den Minister aanleiding zal zijn, daarop nog met een enkel
woord in te gaan. Zoo heeft het mij getroffen, dat de Minister
zeide, dat in een bepaald geval de menschen met hun klacht
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"toevalligerwijs" bij de marechausse~ zijn terechtgekC?men, Ik
weet niet of dat woord aan den Minister ontsnapt IS of dat
de Minist~l' ook daarvoor de noodige zakelijke gegevens heeft.
Het zou nl. ook kunnen, dat degenen, die met hun klacht bij
de marechaussee zijn gekomen, dat zeer o.pzettelijk hebbon
gedaan, omdat zij meer vertrouwen hadden lIl: ?et belel~. van
de marechaussee dan in dat van de gemeentepolitie. De Ministar
heeft meegedeeld, dat er een zeker antagonisme tusschen d~e
beide is e~ dat weten wij in de Kamer ook wel, en daarom ~s
het van' belaria te weten, of de Minister met dat eene woordje
niet meer heeft gezegd dan de Minister kan verantwoorden.
In de tweede plaats heeft de Minister gesproken over ~.en

aantal dossiers, die er tegen de brigade Oss verzameld ;ZIJn.
Uit die dossiers heeft de Minister enkele gevallen opgedIept,
cevallen niet van zoo heel groote beteekenis, maar toch ter
illustratie van den geest, die zich bij d,e brigade. Oss la~g_
zamerhand zou hebben ontwikkeld, en dien de Minister niet
lanzer kon dulden.

Mag ik vragen, of over die dossiers de betrokkenen gehoord
zijn? Met andere woorden, zijn de inlichtingen, waarop de
Minister in dezen is afgegaan - het geldt hier mindar belang-
rijke zaken maar die de Minister toch belangrijk genoeg vond
om ze ons'mede te deelen -, van zoodanigen aard, .dat .de
feiten voldoende vaststaan; zijn de marechaussees, die zioh
daaraan schuldig hebben gemaakt,. er ove.r gehoord ~!l hebben
zij ze erkend? Het bestaan van die dossiers was mIl bekend.
Het is mij ook bekend, dat in kringen van de marechaussee
over het verzamelen van een gr?Ot aantal gegevens door hooge
politieautoriteiten over de actie van de marechaussee een
zekere ontevredenheid heersebt. In hoeverre deze gewettigd is
dan wel niet, weet ik niet, dat kan ik niet beoord~elen, maar
bet is wel van belanz voor de zaak om te weten III hoeverre
de marechaussee ove"r de feiten, die de Minister hiel' heeft
medegedeeld, is gehoord en of die feiten door de betrokkenen
zijn erkend en toegegeven. .
Wanneer ik nu terugkeer tot wat Ik als de hoofdzaak be-

schouw, hetgeen de Minister heeft medegedeel~ over ~e toe-
standen. welke er in Oss heerschen, dan h~? ik den mdruk,
dat de Minister hier den maatregel, dien hij heeft genomen,
tezenover de Kamer volkomen heeft kunnen motive'eren.
D~armede is deze zaak hier, naar het mij voorkomt, afgedaan.
Maar ik zou dan met den Minister willen constateeren. dat het
verheusend is' dat de eer van het korps marechaussee in het
algeme~n onb~vlekt is gebleven. De marechaussee heeft in de
orzanisatie van onzen Staat een zeer belangrijks taak te ver-
vullen een taak die dikwijls onder buitengewoon ZW3,recm-
standi~heden moet worden uitgevoerd en het zou zeer te be-
treul'e~ zijn, wanneer op de ~er v~n dat wapen een of .andere
vlek zou zijn gevallen. Het IS mu een groote voldoemng ge-
weest uit de woorden van den Minister te hebben mogen ver-
nemen, dat dat in geen enkelopzicht het geval is.

De heer Rost van Tonningen: Mijnheer de Voorzitter! De
wijze, waarop deze interpellatie in de ~amer is gehoudsn, b~-
antwoordt geheel en al .a~n de verwachtingen, welke WIJv~n dit
systeem hebben. De Minister en de heer Drop ZIJnhet zóo eens
geweest dat de Minister reeds schriftelijk te voren op de vragen
kon antwoorden. Ik wil dezen Minister herinneren aan wat ik
in mijn begrootingarede heb gezegd, nl. om de verdere uiteen_
zettin,gen in een goed Iicht te plaatsen.
Mijnheer de Voorzitter! U kent onze meening over dit parle-

mentaire systeem, u kent o~s _oordeelover de. wetgevende en
uitvoerende macht, zooals die m ons ongelukkig land door de
vereenigde politieke partijen aan de Koninklijke macht zijn ont-
trokken. di ..
U kent echter ook den eerbied en het vertrouwen, re WIJvoor

de rechterlijke macht heb~eJ?-'doch teveJ?-sheb ik bij mijn be-
grootingsrede over den MmIste~,. aan wren de zorg van deze
justitie is toevertrouwd, woordelijk het volgende gezegd:

"Mag ik beginnen met te verkla~en, dat onze bew.e~ng
dezen Minister als vertegenwoordiger van het pohtleke
Katholicisme, ~elks praktijken uit de ervaringen in andere

(Rost van TonningeDJ
landen maar al te goed bekend zijn, elk vertrouwen moet
onthouden. "

Deze Kamer heeft zich toen, met enkele uitzonderingen, aan
de zijde van den Minister geschaard. .
In die zelfde rede heb ik over het prachtige korps der mare-

chaussee woordelijk gezegd:

Het is maar al te bekend hoe de marechaussee de
St~atspartij een doorn iJ?-het oog .~s.. D~t korps heeft
traditie betracht een strikte onpartijdigheid en een on-
kreukb~re plichtsvervulling. Dit zijn eigenschappen, die
natuurlijk een ernstigen hinderpaal vormen voor eventueele
machtsaspiraties. "

Welnu, de gebeurtenissen sindsdien hebben mij volkomen in
het gelijk gesteld. Minister Goseling heeft de marechauss~e. het
zwijgen opgelegd. Ik herinner aan den eed! door Minister
Goseling bij zijn ambtsaanvaarding afgelegd:

"Ik zweer getrouwheid aan de Koningin en ~$n de
Grondwet; ik zweer al de plichten, welke het Mmlst~!-
ambt mij oplegt, getrouw te zullen vervullen. Zoo waarlijk
helpe mij God Almachtig."

Artikel 4 der Grondwet, die Minister Goseling bezworen heeft,
luidt:

"Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevin-
den, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon
en goed." .

Deze interpellatie heeft blijk gegeven van gebrek aan mede.
doogen tegenover deze meisjes, wier leven voor goed is ge-
schonden.

(In den voorgaanden zin is een door den Voorzitter ontoelaat-
baar geoordeeld gedeelte door andere woorden vervangen.)
Daarover is in deze Kamer geen woord gevallen. De Marxisten

in deze Kamer hebben zich over het volk, dat zij zeggen te
vertegenwoordigen, vroolijk gemaakt. .

De Voorzitter: Ik verzoek den geachten afgevaardigde zich
te matigen.

De heer Rost van Tonnfngen: Ik constateer, evenals ik dat
indertijd heb geconstateerd, dat deze Minister niet kan ontken-
nen, dat het dossier van 't Sant was weggeraakt, dat de Minis-
ter geen inzage van dossiers geeft, en dat hij die inlichtingen
geeft, die hem passen, en voorts, dat hij de marechaussee het
zwijgen heeft opgelegd.
Welke zijn de feiten, die ondanks alle van hoogerhand bevolen

geheimzinnigheid bekend zijn?
De marechausseebrigade te Oss heeft de fatsoenlijke bevol-

king van dit plaatsje eindelijk verlost van het rijk van Toon
de Soep en zijn misdadige kornuiten. Negen en twintig ge-
detineerde bendeleden zullen in totaal 149 jaar in de gevangenis
moeten doorbrengen. Niemand minder dan onze Koningin heeft
dit werk naar juiste waarde weten te schatten en de mannen,
die nu door dezen Minister als onwaardigen op non-activiteit
worden gesteld, het eeremetaal op de borst gespeld.
De heer Drop gaat natuurlijk de marechaussee te lijf.
Mijnheer de Voorzitter! Zoudt u dit onrustige gezelschap niet

tot de orde roepen?

De Voorzitter: Ik verzoek u, de lelding aan mij over te
laten. Wilt u zoo goed zijn om u rustig uit te drukken en geen
terminologie te bezigen, die aanstoot geeft en te recht aanstoot
geeft?

De heer Rost van Tonningen: Het hardhandig optreden van
de marechaussee wordt door den heer Drop en door den Minister
becritiseerd. Als de heer Drop geen bewijzen geeft, dan moet
dit als een insinuatie worden opgevat.
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(Rost van Tonningell!)
De Voorzitter: Ik verzoek den geachten afgevaardigde van zijn

medeleden niet te zeggen, dat zij insinueeren. Ik verzoek den
geach~en .afgevaardigde nogmaals zich te matigen, want anders
kan dit met zoo voortgaan.

De heer Rost van Tonningen: De marechaussee is, getrouw
aan haar taak, er niet voor teruggedeinsd, na eerst de kleine
onderwereld te hebben opgeruimd, etc., de hooge onderwereld
aan te pakken. .'
Het moet merkwaardig heeten, dat de marechaussee ~ierblJ

van de plaatselijke justitie, in het bijzonder van den inmiddels
tot aller verbazing herbenoemden burgemeester Ploegmakers,
dezelfde of nog erger tegenwerking ondervond dan bIJ het uit-
roeien van het misdadigersnest aan het Schaiksche Veld.
Toen in Oss-en omgeving minstens éénmaal per week de roode

haan kraaide of een oude man overhoop werd gestoken, ver-
klaarde burgemeester Ploegmakers, dat er niets bijzonders a:;.n
de hand was en het in Oss niet ongenoeglijker toegmg dan III
andere plaatsen. De pers had de misdaden opgeblazen. De pers
heeft de zaak niet opgeblazen, maar verzwegen. Het h~e:Et:een
week geduurd vóórdat de pers op die zaak überhaupt IS.l~ge-
gaan, en nu de pers er inderdaad op is ingegaan, weet de Minister
slechts een stamelende verontschuldiging te vinden.
Dezelfde beschuldiging, dat de pers de zaak opg~blaze~ hee~.t,

hoorden wij nog luider, toen de marechaussee bij de villawijk
was aangeland. .

Ondanks deze meer dan schandelijke behandeling heeft de
marechaussee, niets en niemand ontziende, haar werk voort-
gezet.
De arrestatie van den directeur der Organon was slechts een

begin. Met ontzetting nam Nederland kennis .van de vuige prak-
tijken, welke dit volksvreemde individu op zijn geweten had.
Eindelijk was de ban verbroken en een stroom van zedeloosheId
en ontaarding kwam aan de oppervlakte. Een woord van protest
daartegen is in deze Kamer niet gehoord.
De arrestatie van den heer van der Hoven, die volgens den

Minister en zijn Marxistische vrienden geen bankier is, moet
beschouwd worden als een tusschenspel. Het moet duidelijk
worden onderstreept, dat deze arrestatie geschiedde met mede-
weten en toestemming van den procureur-generaal van het &~-
rechtshof te den Bosch. Nu men dezen man weer op vrije
voeten heeft moeten stellen, maakt men er de marechaussee een
verwijt van, dat zij hem op klaarlichten dag uit zijn villa hebben
gehaald en per motorzijspan naar de marechausseekazerne heb-
ben overgebracht. .
Mijnheer de Voorzitter! Wanneer een werklooze een d~g hech-

tenis moet ondergaan, omdat hij zonder belastingplaatje .. heeft
gereden en niet in staat is de boete te voldoen, wordt hij door
de Rijksveldwacht in uniform, desnoods over den op~nbaren weg
loopende, naar het huis van bewaring gebracht. H16rmede yer-
geleken moet het transport van den bankdirecteur als luxieus
worden beschouwd.

Men moet niet trachten door futiliteiten op te blazen de aan-
dacht van de kern van de zaak af te leiden. .

Mijnheer de Voorzitter! Ik stel op grond van inlichtingen, ~16
nog nader zullen worden onderzocht, om.~at de bew.ijze.nnog niet
in handen waren, althans ik heb de bewijzen nog niet III handen,
het volgende vast.
Het onderzoek van de zedenschandalen was zoo ver gevor-

derd, dat wachtmeester de Gier zich verplicht achtte tot arres-
tatie van een geestelijke over te gaan. ..

Mijnheer de Voo~zitter! 'Yachtmeester de Gl~r IS zelf ~en
trouwen diepgeloovig Katholiek. Slechts harde plichtsvervullinê
en onkreukbaar rechtsbesef konden hem er toe brengen over te
gaan tot een maatregel, die hem persoonlijk buiten.~ewoon z:v:;.ar
moest vallen. Het is tegen deze arrestabie dat bIJ den officier
van justitie te den Bosch verzet rees. Urenlang heeft baron
Speyart van Woerden, procureur bij het gerechtehof te den
Bosch, tot wachtmees·ter de Gier over deze quaestie gesprok~n.
Maar de Gier bleef - zooals men van een marechaussee niet
anders mag verwachten - op zijn standpunt staan, dat deze
zaak voor den burgerrechter - één recht, één wet, Mijnheer
de Voorzitter! - en niet voor den kerkelijken rechter moest
behandeld worden.

(Rost van Tonningen e. a.:)
Toen de Gier van geen wijken wilde weten, is het overleg

tusschen den procureur-generaal en dezen Minister. gevolgd,
met het verbijsterende gevolg, dat de geheele brigade der
marechaussee te Oss op non-activiteit werd gesteld. Tegen den
verdachten geestelijke is sedert Juli 1937 een heel dossier ver-
zameld. Het onderzoek spreidde zich over het geheele land uit,
ondanks het feit, dat het werk der Koninklijke marechaussee
den laatsten ~ijd zorgvuldig besp~onneerd schijnt te zijn door
den.. Rijksrechercheur Zuurhof uit Venlo, dIe. medege~eeld
schIjnt te hebben door het hoogste gezag met dit baantje te
zijn .belast.
Dat deze Minister wel het begin van zijn heilloos optreden

weet, maar niet het einde, blijkt uit zijn verklaringen, die
kennelijk met de werkelijkheid in strijd zijn. Zoo heeft hij ver-
klaard, dat de marechausseebrigade te Oss nog steeds surveil-
lance-diensten kan verrichten. Het is niet waar: de Rijkspolitie
heeft haar intrek genomen. in de mare~hausseekazerne en deze
en de gemeentepolitie verrichten den dierist.
De Minister begon met de overplaatsmg van de marechaussee-

brigade te ontkennen. Thans moet de .Minister, nadat de
ochtendbladen van vandaag de overplaatsing hebben gepubli-
ceerd, ze wederom erkennen.
Het ingrijpen van dezen Minister en van de Kamer moet als

onduldbaar als gevaarlijk voor de rechtszekerheid en als tee-
kenend voor het verval van recht en moraal in den demo-
liberalen staat worden gebrandmerkt. ::Vie het wel meent
met de rechtszekerheid in ons land, WIe de hoogste waarde
hecht aan een justitie, die niet en nooit bereid is, den
blinddoek af te werpen en in het rechtspreken zonder aanzien
des persoons de hoogste ro~ping ziet, moet het aftreden van
dezen Minister eischen. Wie het daarenboven ook nog wel
meent met ons volk eischt tevens het aftreden van het Kabinet,
dat het verbijstere~d handelen van dezen Minister tolereert
en er schijnbaar zijn zegen op ge~f~. .
Mijnheer de Voorzitter! De .~mlster zegt zonder aanziens

des persoons te handelen. De Minister zegt zulks, maar de heer
van Vessem lid van de Eerste Kamer, heeft aan den Voorzitter
der Eerste 'Kamer eenige vragen ter doorzending aan den
Minister van Justitie doen toekomen.
Die vragen die door den heer de Vos van Steenwijk werden

gecensureerd,' zullen var;daag verschijnen in Volk en Vaderland,
zoodat de Minister er zich van op de hoogte kan stellen.
Ik protesteer nogmaals tegen de meedoogenlooze wijze,

waarop deze man behandeld is. \
(In den voorgaanden zin is een door den Vooreitier ontoe-

laatbaar geoordeeld gedeelte door andere woorden vervangen.)
Een dergelijke behandeling van een zaak, die zooveel leed

heeft veroorzaakt, vind ik ongepast.
Ik verwacht van den Minister en va? de Kamer, dat van

dit oogenblik af deze heele interpel.latie ar;.der~ zal word~n
behandeld. Gebeurt dit niet, dan stellen ZIJ zich eenvoudig
buiten het volk.

Applaus en geroep op de publieke tribune.

De Voorzitter: Ik gelast, dat de publieke tribune zal worden
ontruimd.

De publieke tribune wordt ontruimd.

De heer van der Goes van Naters: Mijnheer de Voorzitter!
Ret is vanmiddag wel gebleken, dat in on~ stelsel cr~tiek. ~og
altijd mogelijk is en dat zelfs van ..Regeerll1gsz1J~e .die critiek
Wordt geapprecieerd, voor zoov_e!~lJ ~pbouwend IS .• D~t geeft
aan ons stelsel zijn groote ~tablhte~t, a~e daar af,,:ezlg IS, ~::ar
zij, die hier de critiek buitensporig uitoefenen, led~.re ~;ltlek
den kop indrukken. In ons land zou een zaak "R:?hm , en
speciaal de emotioneele liquidatie van een dergelijks zaak,
absoluut onmogelijk zijn. Laten wij hopen, dat dat onmogelijk
! I bli.za IJven. .. .

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het bet<_Jogvan rmjn vriend
Drop willen aanvullen met twee opmerkingen. een van for-
meelen en een van materieelen aard.
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(van del' Goes van .Naters e. a.)
De formeele opmerking, eigenlijk een vraag, -is deze: volgens

art. 141 van het Wethoek van Strafvordering zijn met de op-
sporing van strafbare feiten belast:

,,5°. de officieren en onderofficieren der marechaussee;
5°. de militairen der marechaussee beneden den rang

van officier, door den Minister aangewezen."

Deze aanwijzing kan dus worden ingetrokken, maar ten aan-
zien van de bepaling sub 5°., dat de officieren en onder-
officieren der marechaussee belast zijn met de opsporing, is
van intrekking geen sprake, is m. i. de Minister door de wet
gebonden. Hoe is daarmee te rijmen, aldus mijn vraag, het
eerste antwoord' van den Minister op de vragen van den heer
Wijnkoop en hoe is daarmee te rijmen zijn mededeeling, dat
"de leden" der brigade zich van opsporingsonderzoek hebben
te onthouden?

Nu mijn tweede opmerking. Deze opmerking is een cri de
coeur van een jurist, die groot vertrouwen heeft in de juridische
bekwaamheden van dezen Minister.

Er is in Europa nog steeds een voedingsbodem voor een ver-
achtelijk antipapisme.
Zekere in het buitenland met ostentatie gevoerde processen

terren geestelijken bewezen het. Zwakke nagalmen daarvan
hooren wij ook enkele keeren zelfs hier in dit gebouw. De
Minister geve aan die neigingen geen enkelen steun. Het
publiek wordt nu reeds van bepaalde zijde heïnfluenceerd, dat
personen, behoorende tot een speciale categorie, tot een be-
paalden stand" vaD:nu af aan straffeloos strafbare feite~ zouden
kunnen plegen. Hl~r. moet men tegen ingaan, maar hier m~~t
men met onderscheidingsvermogen tegen ingaan. Vandaar mijn
tweede vraag. De Minister heeft nu in zijn antwoord uitvoerig
besproken d~t stuk ?ver ..aie twee geestelijk~n, ~at wel he~~
weinig emotlOneel eigenlijk was en dat misschien een VrIJ
onbenullige zaak uitmaakt, en hij heeft daarbij ook speciaal
genoemd de onvoorzichtigheid der marechaussee ten aanzien
van deze twee personen. Vooralsnog kan ik niet inzien, waar
die onvoorzichtigheid hier lag. Dat kan liggen aan mijn
appreciatie, het kan ook liggen aan het feit, dat de..inlichtingen
nog niet uitvoerig genoeg en niet duidelijk genoeg ZIJn. Er bleek
een geroddel te zijn geweest over deze personen, over deze
feiten in Brabant. Het was mij nog niet bekend. Nu is .de straf-
baarheid van de aan die geestelijken aangewreven feiten niet
gebleken' de bewering daaromtrent is ongegrond gebleken, ge-
lukkig. Maar in confesso is. het, dat er aanwijz.inge~.waren, die
zijn onderzocht, en dat, die twee personen met ZIJn·gehoord,
hetaee~ een fout kan zijn, maar hetgeen ook van een z~kere
tact kan getuigen. Ook is in confesso - dat heb ik ten minste
gemeend te hooren -, dat de..br~gade-cOID;mandantzelf tot de
conclusie was gekomen, dat hij die zaak met zou. moeten door-
zetten. Dit heeft hij gescl~!even in het rappo~t, dat IS v<?o:gele.zen.
Waarom zoo vraag ik mij af, was dan noodig deze ministerieele
maatreg~l, met nogal eenig éclat? ~aarom was dan n<??dighet
bericht van den Persdienst? Was hier, zoo hebben WlJ ons af
te vragen, dan werkelijk een. onre~htlD;atig optrede~. v!1n den
kant van de mare0haussee, die .mlsschlen te co~s:llentleus de
menschen is gaan hooren, maar die tot .de con.~lubsl~~IS gekamden:

hoor het is niets en het wordt mets, WIJ ijven va~ eze
neen, . h . h'd . ik It'zaak af. Die onvOOrzlCtIg ei ZIe 1 e~ voora snog ~le in.
D arom vraag ik mij af of deze met eemg éclat geschiede en
:t éclat door de Regeering gepubliceerde maatregel het doel

iliende, dat de Regeering zic?- v~r oogen heeft gesteld, en of
die nu de uitwerking heeft, die WIJ.alle~ g~arne he~hen, nl.. dat
de rechtszekerheid voor de bevolkmg m ieder opzicht gediend
wordt. . d d: N-.3De Minister spreke met kracht uib, at ten eze in eder-
land tusschen de burgers geen onderscheidingen zullen worden
gemaakt, ook niet in de toekomst.

De heer Truijen : Mijnheer de V~orzitter!. Ik behoef nauwelijks
te zeggen dat ik met groote belangstelling de debatten heb
gevolgd, die naar aarlleiding van de door den heer Drop gestelde
vragen in deze Kamer hebben plaats gehad.

;S:~elingeD, ger ~.~&~l. ,_ ~-~~ - L

(Truijen)
Met het antwoord, dat de Minister op die vragen gegeven

heeft, verklaar ik mij volkomen bevredigd. De Minister heeft
met alleszins afdoende argumenten zijn houding gerechtvaar-
digd en uiteengezet, waarom hij zich genoodzaakt heeft gezien,
mede in het belang van het wapen der marechaussee zelf, dat
een politie-orgaan en geen censor morum is, in de beha~deli~g
van en het onderzoek naar te Oss gepleegde strafbare feiten in
te grijpen op de ongewone wijze, waarop hij zulks meende te
moeten doen.
Ik begeef mij daarbij niet in een beoordeeling van den formeel-

rechtelijken kant dezer quaestie, die mijns inziens geheel in het
niet wegzinkt in vergelijking met de groote belangen van mate-
rieel justitieel beleid, die hierbij op het spel staan. Ik meen mij
bovendien op het stanpunt te mogen plaatsen, dat deze Minister
een te bekwaam en te conscientieus jurist is en van voldoende
bekwame raadgevers is omringd om de veronderstelling toe te
laten, dat hij met de ten deze toepasselijke formeel-rechtelijke
bepalingen te lichtvaardia zou zijn omgesprongen. Van een
ingrijpen tegenover de zelfstandige rechterlijke macht, waarvan
de geachte afgevaardigde de heer Drop sprak - de Minister
wees er reeds op -, kan natuurlijk heelemaal geen sprake zijn,
ook omdat de opsporingsambtenaren evenmin als het openbaar
ministerie tot de onafhankelijke rechterlijke macht behooren.
Ik zou dan ook geen aanleiding hebben, Mijnheer de Voorzitter,

mij in dit debat te mengen, indien niet daarbij dingen waren
gezegd, die ik niet onweersproken wensch te laten.
Dat er in Oss sinds verschillende jaren op meer dan één gebied

toestanden hebben bestaan en feiten hebben plaats gegrepen,
die in de hoogste mate afkeurenswaardig zijn, kan door niemand
meer worden betreurd dan door mij en de leden der politieke
partij, waarvan ik de eer heb deel uit te maken. Maar hoe er
een reden kan worden gevonden om daarvan de Roomsch-
Katholieke Staatspartij een verwijt te maken of deze te stellen
op rekening van beginselen of praktijken van aanhangers dier
partij in den lande - zooals in een deel der pers is geschied,
waarvan wij heden hier in deze Kamer een weerklank hebben
gehoord, al kan ik met voldoening erkennen, dat de inter-
pellant ze~f en de overgroote meerderheid der spr~kers. zich
daaraan met schuldig hebben gemaakt -, verklaar ik met te
begrijpen. Een dergelijke beschuldiging, die door niets is ge-
staafd, moet ik onvoorwaardelijk afwijzen.
Ik mag het, ook bij de tegenstanders onzer partij, bekend

veronderstellen, hoe streng de leer der Roomsch-Katholieke Kerk
onzedelijke toestanden, als te Oss aan het licht zijn getreden,
veroordeelt en hoe met name de Hoornseh-Katholieke geestelijk-
heid onafgebroken in het geweer is om voor de reinheid van
zeden en gewoonten te waken.
Ik mag ook bekend veronderstellen, hoe voornamelijk in

industrieele centra de R.-K. geestelijkheid, en waarlijk niet zon-
der SU0Ces,zooals mgr. Frencken uit Breda onlangs in een pers-
oonferentie heeft uiteengezet, waarvan men uit de dagbladen
heeft kunnen kennis nemen, en indien de heer Drop inderdaad
in de streken van Brabant een beetje bekend is, zal hij dit
ook weten, er naar streeft de jeugd en in het bijzonder ook de
vrouwelijke jeugd voor het gevaar van zedenbederf te behoeden.
En ik geloof te mogen aannemen, dat, dank zij deze voort-
durende en alle krachtsinspanning vereischende zorg, de mora-
liteit in het zuiden des lands en met name in Brabant geenszins
onQ"Unstigafsteekt bij die in meer noordelijk gelegen gewesten.
fk moet op de tweede plaats afwijzen de beschuldiging, gericht

aan het adres der plaatselijke autoriteiten te Oss, speciaal van
den burgemeester, als zouden zij door onvoldoende waakzaam-
heid of te weinig energiek optreden het ontstaan en voortbestaan
der te Oss heerseliende misstapden op schuldige wijze in de
hand hebben gewerkt. Er zijn tal van andere oorzaken denkbaar
en aannemelijk, die er toe hebben geleid, dat niet eerder in
dezen Augiasstal is kunnen ingegrepen worden. In alle geval is
met deze beschuldiging in flagranten strijd de herbenoeming
v-an den burgemeester nog kort geleden, die onder verantwoor-
delijkheid van een anderen Minister is geschied dan van dezen
Minister van Justitie. Het is toch geheelonaannemelijk, dat in
de bestaande omstandigheden lichtvaardig en zonder behoorlijk
onderzoek tot deze herbenoeming zou zijn overgegaan, Blijk-
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(Truijen)

baar hebben de voor die herbenoeming verantwoordelijke autori-
teiten geen schuld in dezen burgemeester gevonden. U zult het
mij ten goede houden, Mijnheer de Voorzitter, dat Dr aan het
oordeel van deze autoriteiten grooter waarde t-oeken dan aan dat
van onverantwoordelijke sprekers en scribenten.
Zeker, Mijnheer de Voorzitter, wij verheugen er ons over, dat

ten slotte door het actieve optreden der marechaussee aan
sinds lang bestaande wantoestanden een einde is gekomen. Ik
laat in het midden in hoeverre andere omstandigheden daartoe
hebben meegewerkt. Maar ik wil wel uitdrukkelijk verklaren,
dat niemand meer dan ik sympabhie kan hebben voor het.vOOr-
treffelijke politiekorps, dat de Koninklijke marechaussee IS, en
ik erken de juistheid van de opmerking van den heer Drop, dat
het korps die voortreffelijkheid mede dankt aan ZIJn grootere
onafhankelijkheid tegenover locale toestenden.
Maar dit wil niet zeQ',aen dat dit uitmuntende korps geen

fouten zou kunnen make"n. Ik heb zelf indertijd in een. str~£-
zaak wel eens het regendeel ondervonden. In iedere ~:}l~gamsatle,
zelfs in de meest voortreffelijke, komen wel e~ns minder g~de
en zeker wel eens minder voorzichtige en ruinder verstandige
elementen voor. " 0

Ik begrijp, dat het den Minister aan het hart moet zijn. ge-
gaan - want hij deelt, zij het met duidelijk ~itgesproken eigen
zelfstandig inzicht, ongetwijfeld mijn hoogaehbing voor de mare-
chaussee - tegen bepaalde personen van dit wapen op ~
treden, zooals hij heeft gemeend dit te moet-en doen. En Ik
kan hem slechts prijzen, dat hij den inderdaad gr~ote~ moed
heeft gehad dit ook te doen in omstandigheden, die dit voor
hem bijzonder moeilijk maakten, omdat deze Minister scherp-
zinnig genoeg is om te begrijpen, dat dit geval tegen hen: zou
worden uitgebuit en dat hem daarbij onzuivere motieven lil de
schoenen zouden worden geschoven.
Dat de zaak, die ons hier vandaag bezighoudt, tot een cause

célèbre is geworden, dankt zij immers in den grond zoogoed als
uitsluitend aan de omstandigheid, dat de marechaussee in haar
onderzoek had betrokken een klacht wegens handelingen, waar-
'aan een tweetal geestelijken zich zouden hebben schuldig ge-
maakt. Zeker een buitengewoon ernstig feit, vooralook wegens
den stand der personen, tegen wie de klacht werd aangebracht.
Die stand mocht zeker voor de politie en justitie absoluut

geen reden zijn om een onderzoek achterwege te laten. Ook de
geestelijkheid valt in ons \land, wat de berechting van strafbare
feiten betreft, onder het gemeene recht. Ik constateer dit met
nadruk, omdat ik er prijs op stel, dat aangaande mijn inzicht
daaromtrent geen twijfel besta.
Maar al is dit zoo, dan braebt toch de omstandigheid, dat

de klacht tegen geestelijken was gericht, voor de poli~ie een
op het algemeen belang gegronde bijzondere voorzichtigheId mee,
_die in acht genomen behoorde te worden, daar nu eenTI~aal..de
positie en de aard van het werk der geestelijkheid zoodanig ZIJn,
dat daaraan op meer dan gewone wijze afbreuk wordt gedaan,
wanneer een verdenking van onzedelijkheid op haar komt te
rusten. Is de marechaussee in deze voorzichtigheid te kort ge-
.schoten? Heeft zij bij het onderzoek van andere zaken onge-
noegzaam beleid in ernstige mate aan den dag gelegd? . .
De Minister heef-t ons daaromtrent heden de vereischte inlich-

tingen gegeven, die zijn antwoord op de schriftelijke vragen
van den heer Wijnkoop niet bevatte. Ik gaf reeds te kennen,
dat dit antwoord mij heeft bevredigd. Ik acht het door den
Minister ten deze ingenomen standpunt juist.
De Minister heeft zich daarbij volstrekt niet, zooals in een

gede-elte der pers luide is verkondigd - een belangrijk gedeelte
der pers, ik zeg dit met groote waardeering, heeft een veel
eerlijker houding aangenomen - op het standpunt ,&estel~,dat
er in ons land een kaste van personen bestaat, voor WIerdmstere
macht de justitie moet wijken, maar op het standpunt van het
gelijke recht voor allen, dat tevens inachtneming van recht-
matige belangen in zich sluit.
Dat de Minister hier met 'lenige voortvarendheid is opgetr~-

den, daarvan mag hem zeker geen grief worden gemaakt, en ik
heb mij er over verwonderd, dat dit iu tweeden termijn door
den heer Drop is geschied, die het, dunkt mij, alleen maar moet
waerdeeren, dat de Minister hier te lande geen Gestapo-manie-

(Truijen e. 8.)
ren, zelfs niet in een beginstadium, wil Iaten insluipen, maar
onmiddellijk den kop indrukt.
Ik meen ten slotte, dat juist zij, wier geestverwanten in

andere landen den rechtsstaat in een machtsstaat hebben doen
ondergaan, dit bijzonder dienen t.e waardeeren. Immers :::an de
handhavinz van dit standpunt hier te lande outleenon ZIJhun
vrijheid va~ beweging en de fei_t<:lijkemogelijkheid om de daden
der Hegsering aan openbare cntI~k te onderwerpen en daarom.
trent aan den Minister opheldermg te vragen, en daarop rust
de plicht van den Minister om die opheldering te verschaffen,
zooals hij ook inderdaad gedaan heeft.

De heer Kersten: Mijnheer de Voorzitter! Het bericht, dat
de brigade der Koninklijke marechaussee te Oss van haar op-
sporingsfunctie ontheven is, heeft te recht groote ontroering in
geheel het land gewekt. Dit is te meer het geval geweest,
omdat de marechaussee geldt als een zeer vertrouwd wapen, dat
in de meer dan 100 jaren van zijn bestaan zijn roem in ons
land heeft gevestigd. Is het wonder, dat het Nederlandsche
volk vraagt, welk gr~welstuk de b.rigade te pss wel moet be-
dreven hebben om ZICheen plotselinge ontzetting van de waar-
neming van haar ambt waardig te maken, als namens den
Minister van Justitie door den procureur-generaal te 's-Herto-
genbosch is geschied? Van zulk een ingrijpen is in ons land nog
nooit gehoord.
Er zouden wel zeer bijzondere redenen moeten zijn, ernstige

schelmstukken moeten bedreven zijn om zulk een handeling te
rechtvaardigen.

Zulks geldt de betrokken brigade te Oss nog te meer, omdat
deze zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft, vooral de laatste
jaren. Oss toch was berucht vanwege zijn rooven en moorden.
Het is toen de marechaussee gelukt, aan de thans gewraakte
brigade nog wel, de schuldigen op te sporen en hen achter slot
en grendel te brengen. Het gold toen Toon de Soep en Bijs de
Sijp e.a. van Jan Boezeroen. Hun opbergen bracht een ware
verlichting onder geheel de bevolking van Oss en omstreken; ja,
geheel Nederland heeft met belangstelling en groote waardee-
ring het optreden der marechaussee gevolgd. En wat nog meer
zegt - ook al vervult het den Minister met diepen afkeer, als
hij dit telkens weer leest, ik mag er toch wel op wijzen -, het
heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd het plichtsgetrouw
en succesvoloptreden te erkennen door een zeer bijzondere
onderscheiding te verleenen. Dit was een nobele daad van Hare
Majesteit, Het korps heeft zich die onderscheiding waardig
gemaakt.
Wie had nu kunnen vermoeden, dat die zelfde marechaussee

korten tijd daarna smadelijk van haar functie zou worden ent-
~even. Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal, om zulk een be-
Jegening zich waardig te maken, moet de betrokken mare-
chaussee zich wel aan ernstig vergrijp hebben schuldig gemaakt.
Van zulk een zich schuldig maken is ons echter totaal niets ge-
bleken, ook niet uit het antwoord, dat de Minister van Justitie
gegeven heeft op de vragen van den heer Wijnkoop. Ook hebben
de mededeelingen, door den Minister hedenmiddag gedaan, ons
niet overtuigd, dat handelingen zijn gepleegd, die een ingrijpen,
als is geschied, rechtvaardigen. Dit feit doet ons vreezen, dat
andere motieven in het spel zijn. Laat ons een oogenblik aan-
nemen, hetgeen ik nog niet doe, dat de marechaussee wat hard.
handig, misschien wat ontactvol , in een bepaald geval opge-
treden is. In dergelijke gevallen is het steeds plicht geweest de
politioneele macht te beschermen, zoover dit immer kan. Het
gezag moet gehandhaafd worden. Op dat standpunj, heeft de
Regeering zich steeds geplaatst. Dat moet ons standpunt ook
hier zijn.
De Minister doelde op hardhandig optreden der marechaussee

maar in een geval, dat nog in onderzoek is. Ik hoorde er ook
van. Zelfs werd verteld, dat bloed zou gespat zijn aan een
wand. Bij onderzoek werden deze verhalen, naar mij werd ver-
zekerd, gelogenstraft. Er was van niet één bloe-dspoor iets te
bespeuren. Men had een verfvlek voor bloedspatten aanzezien,
Van 'lenige harde bejegening is niets gebleken, al bakt naar
vanzeH spreekt" de marechaussee geen zoete broodjes. Tegen
hardhandig optreden is te waken, maar men vergete niet de
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uiterst moeilijke positie der Koninklijke Marechaussee te Oss.
In de mededeeling van den Minister is, ik herhaal het, ons

geen genoegzame grond gegeven om te rechtvaardigen, hetgeen
ten opzichte van de marechauss-ee te Oss is geschied.
Bovendien, al handelde de betrokken wachtmeester dan ook

in een onderdeel van de zaak van H. aanvankelijk zonder op-
dracht van den officier van justitie, de Minister verklaarde
toch ook, dat op mededeeling van den wachtmeester van aan-
wijzingen voor overtreding de officier oordeelde, dat tot inhech-
tenisneming moest worden overgegaan. De marechaussee gaat
dus vrij uit.
Eindelijk zijn deze leden van de brigade te Oss toch wel in

staat gesteld elders hun opsporingsdiensten te verrichten. Voor
andere plaatsen zijn zij dus geschikt. En de zaak wordt geheel
in het duister gehuld doordat de marechaussee een absoluut
stilzwijgen extra is opgelegd. Wij krijgen een eenzijdige Voor-
lichting in dit geval.
Daarbij komt nu nog het geval van Max van Zwanenberg.

Is het geen gruwel, dat deze fabrikant zedelijk misbruik maakte
van minderjarige meisjes? Is dat geen gruwel? Heeft de mare-
chaussee in dezen niet naar plich-t en geweten gehandeld?
Zij heeft ook den heer van Zwanenberg niet ontzien, al was

deze familie van den man, die eens van de Regeeringstafel
genoemd is een onbaatzuchtig vaderlander.

De Voorzitter: Zoudt u zoo goed willen zijn dergelijke dingen
niet te zeggen? U heeft zich tot het onderwerp te bepalen en
de familierelatie heeft niets met de zaak te maken.

De heer Kersten: Mijnheer de Voorzitter ! Voor dit optreden
verdient de marechaussee te Oss toch lof.
En nu komt het ergste nog.
Toen bleek, volgens berichten in de nieuwsbladen, dat althans

een tweetal priesters van een zedenschandaal niet onbekend
was al gold het volgens de verklaring van den Minister niet
de ~aak-van Zwanenberg, heeft die zelfde marechaussee ook
deze priesters niet ontzien en een onderzoek ingesteld.
Dit deed ingrijpen.
Het gold Roomsehe priesters. Ja, er waren, zoo ons in de

nieuwsbladen bericht werd, ten overstaan van de marechaussee
verklaringen afgelegd, die in elke andere zaak, althans tot een
verhoor zouden hebben geleid. De Telegraaf noemde het een
leugen, dat, zooals beweerd is, uitsluitend. één slecht bekend
staand individu iets ten nadeele van de belde geestelijken zou
hebben verklaard. Er moeten meerdere verklaringen zijn afge-
legd. Het Volk meldde:

Bij dit proces-verbaal bevinden zich", zegt het blad,
~~dergeteekende getuigenverklaringen van hoogst beschul-

digenden aard. Het materiaal was voldoende om tot ingrijpen
te kunnen overgaan."

De Minister las verklaringen voor, die niet spreken van
strafbare feiten: Maar waarom dan die geheimzinnigheid, waarin
alles is gehuld? Waarom hier het zwijgen opgelegd en waarom
de dossiers niet geopend?

Mijnheer de Voorzitter! Wat heeft de marechaussee toen
misdreven, toen zij op ingediende klachten haar onderzoek
instelde?
Hier wringt de schoen. ..,
Men moge er omheen praten, dit IS de indruk op geheel

het Nederlandsehe volk, dat de Roomsehe Minister van Justitie
heeft ingegrepen, om Roomsche priesters aan de marechaussee
en daarmede aan het Nederlandsche recht te onttrekken. Het
Roomsch-kanonieke recht verbiedt een priester te brengen Voor
het wereldlijk gerecht.. .

Minister Goseling nu heeft In deze zeer droeve zaak zich
als zoon der Roomsche Kerk in dienst van dat kanonieke recht
gesteld En dat in ons Geuzenland; eens uit Rome's klauw
verlost i Men kan er om lachen, het is het diep schrijnsnda,
dat ik in deze zaak gevoel. Ik wensch het aan de Regeenng
te zeggen: Nederland heeft recht om naar Nederlandsch recht
bestu~rd te worden en het is dure plicht van onze bewinds-
lieden het ,!iederlandsche recht te handhaven. De Minister vgn

Justitie heeft daarmede, naar het ons voorkomt, in strijd
gehandeld.
Moet dat alles getolereerd worden door den Voorzitter van

den Ministerraad, dr. Colijn? Hier openbaren zich nu duidelijk
de bittere vruchten van de coalitie, waartegen wij steeds ge-
streden hebben als tegen een monsterverbond.
Rome eischt het oppergezag. Als het er op aankomt, gaat

het door met zijn zaken en trekt zich van niemand iets aan."
Het heeft mij zeer pijnlijk getroffen, dat de Minister van
Defensie volle instemming betoonde met hetgeen te Oss is
geschied! Het feit ligt er, dat het ging om priesters aan den
Nederlandsehen rechter te onttrekken. Dit is de diepgaande
beteekenis van deze droeve zaak. De Roomsche geestelijkheid
en de Minister van Justitie en de procureur-generaal van het
hof van 's-Hertogenbosch werkten saam om het onderzoek
naar bepaalde daden van priesters in Rome's binnenkameren
te behandelen en aan den wereldlijken rechter te onttrekken.
Zoover drijft Rome het in ons land, dat het voor zich de

rechtspraak opeischt voor priesters. Dat men vordert, dat de
bisschop zal beoordeelen of die twee (en wie zegt hoeveel meer)
priesters schuldig zijn of niet?
Men heeft volgens mededeeling in Het Volk gepoogd de

marechaussee te bewegen van verdere opsporing en vervolging
af te zien. Een onderhoud van 8 uren zou zelfs hebben plaats
gehad. Maar de manschappen gevoelden zich te zeer Neder-
landsch ambtenaar en waren te plichtsgetrouw, dan dat zij
voor de onrechtvaardige eischen der Roomsche Kerk bukken
wilden. Toen greep de Minister in. En thans meldt men ons,
dat de geridderde marechaussees van Oss worden overgeplaatst,
onder nadrukkelijk bevel van ...... te zwijgen. Verzwijgen wil
Rome. Het Nederlandsche recht is bij vernieuwing vertrapt.
De Minister heeft gehandeld, alsof geen Nederlandsch recht

bestaat. Ten rechte werd in een der ochtendbladen opgemerkt,
dat volgens art. 163 van het Wetboek van Strafvordering
opsporingsambtenaren, en daaronder behooren officieren en
onderofficieren der marechaussee, verplicht zijn aangiften van
strafbare feiten te ontvangen en door te zenden, hetzij de aan-
klacht mondeling of schriftelijk geschiedt.
Maar de Minister van Justitie maakt dit wetsartikel voor Oss

krachteloos. Willekeur zal in Nederland heerschen in plaats van
recht. Rome's wetgeving in stede van het recht dezer landen.
Zoover is het dan nu gekomen, dank zij de coalitie-genooten.
Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten ons met alle kracht

verzetten tegen het onttrekken van Nederlandsche onderdanen
aan het Nederlandsche recht; tegen het invoeren op Neder-
landschen bodem van het Roomsch-kanonieke recht. Ook
Roomsche priesters zijn aan den Nederlandsehen wetgever
onderworpen. En zeker ook, als het schandalen betreft, gelijk
thans in het geding zijn. Laat de dossiers spreken! Maar neen,
dat mag niet. De vrees bekruipt ons, dat in Nederland heer-
schen duistere machten. Om politieke beoogingen moet alles
bedekt. Rome heeft de vrije hand.
Nog zijn wij de Bossche rechtzaak niet vergeten, waarbij een

vrouwals een hoer werd neergezet, omdat zij naar Nederlandsch
recht met een Protestantschen man gehuwd was. Wij laken het,
dat Rome in Nederland meer en meer optreedt als ware dit land
een Roomsch gewest. Het is een gruwel in onze oogen, dat
Protestanten ons geuzenland verraderlijk in de macht van Rome
overleveren.

De Voorzitter: Ik zou u willen verzoeken u te matigen en te
beperken.

De heer Kersten: Mijnheer de Voorziter! Ik meen, dat ik geen
woord te veel zeg, wanneer ik doel op de handelingen van de
Protestanten, die krachtens het door hen beleden beginsel ge-
roepen zijn den strijd aan te binden tegen Rome, tegen de
Roomsche politiek en de Roomsche overheersching.

De Voorzitter: Als u dat in een behoorlijke terminologie doet,
heb ik daartegen geen bezwaar.
De heer Kersten: Wanneer zij dat niet niet doen, dan leveren

zij ons land over en dan plegen zij verraad aan het Protestantsche
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beginsel; Het geval te Oss moet ons volk de oogen open doen
gaan. In elk geval hebben wij te eischen, dat het Nederlandsche
recht gehandhaafd blijft.
De ma~echa1fsse~ trad in Oss op tegen ieder inwoner zonder

0!ldersch61d, die zich schuldig maakte aan overtreding van de
Nederlandseh., wet. Dat is haar thans belet. De brigade wordt
mteengeslagen en door het geheele land verspreid. De kracht
dezer ;r:nannenmoet gebroken. Bovendien is de marechaussee het
stll.~wIJgenopgelegd, hoewel zij krachtens hun functie reeds tot
ZWIjgenverplicht waren.
.Mijnheer de Yoorzitter! Helaas, ook de dienaren van den gods-

dierist mak.en zich soms schuldig aan ergerlijke feiten. Ik z~.gdif
volstrekt met van Rome alleen, maar laat de zaak dan eerlIjk en
naar de wet behandeld worden.

Wat thans is geschied te Oss, doet de uitoefening van het
Nederlandscha recht wankelen. In de handelingen van den
Minister van Justitie blijkt weer eens zeer duidelijk het groote
gevaar, dat Rome voor ons land vormt. Gaat deze zaak door,
zonder heretel der gedupeerde marechaussee, zonder de Room-
sch~ priesters en rechters te brengen en te dwingen tot hand-
havmg van het recht, dat in Nederland voor alle burgers geldt,
dan is ons volk van' heden af geknecht onder Rome.
Ik roep geheel het Nederlandsche volk op, om als een eenig

m~n tegen de aanmatigingen van Rome zich te verzetten, even-
rrnn als een Protestantsch predikant door zijn kerkelijke besturen
alleen wordt geoordeeld, maar door den Nederlandschen rechter
wordt gevonnist, evenmin mag een Roomsch priester aan den
Nederlandschen rechter worden onttrokken.

Ik besluit met een ernstig protest tegen de volvoering in ons
land van den beruchten Syllabus, waarin o. m. wordt opgezet
tegen het burgerlijk recht, indien dit niet strookt met de op-
vattingen der Roomsche kerk.

Niet alleen Bismarck, maar ook dr. Kuyper zeide: "Denkt
om Syllabus en Encycliek". En niet zonder reden.
Mijnheer de Voorzitter! U waarschuwt, dat mijn spreektijd

verstreken is. Ik eindig dan met de Protestanten op te wekken
tot den eenparigen strijd, opdat thans een einde worde gemaakt
aan Rome's knechting van ons geuzenland, dat met het bloed
der martelaren is gekocht.

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er uiter-
aard geen spijt van, dat ik mijn vragen heb gesteld en snel
heb gesteld. Ik heb daarbij niets anders gevraagd, of de be-
richten, die op dat oogenblik bekend waren, juist waren, en,
indien zij juist waren, wat dan de grond was voor het bedoelde
optreden.
Het is in confesso, dat de Minister mij daarop niet vol-

doende heeft geantwoord; de Minister heeft dat ook erkend, en
het doet mij dan ook genoegen, dat onmiddellijk daarop de
interpellatie is gevolgd, die nu vandaag is gehouden. Het
spreekt vanzelf, dat, indien de heer Drop of een ander daartoe
niet ware overgegaan, ik deze interpellatie had aangevraagd.
Maar voor de zaak zelf doet het er ten slotte niet toe, wie zoo
snel deze interpellatie houdt, en daarom juich ik het toe, dat
het door den heer Drop is gedaan. Ik ga uiteraard niet in op d.~
juridische quaesties, die hierbij betrokken zijn, omdat ik mij
daartoe mijnerzijds ook nauwelijks in staat acht. Ik constateer,
dat de Minister veel inlichtingen heeft gegeven, maar dat er nog
wel eenige vragen zijn overgebleven, en ik acht het van het
grootste belang, dat de Minister ook omtrent die vragen de
meest mogelijke klaarheid geeft. . ,
Het is van geweldig groet belang, dat wij in geen enkel op-

zicht in het duister worden gelaten over het optreden van de
Regeering en over de motieven, die haar daartoe hebben ge-
leid.
Het spreekt wel vanzelf - en dat is ook uit mijn vragen

gebleken -, dat ik in geen enkelopzicht wensch mee te doen
aan de politieke rel, die door de fascisten hiervan is gemaakt.
Deze heeren hebben natuurlijk allerminst recht en reden om,
zelfs als' wat zij veronderstellen werkelijk gebeurd zou zijn,
hunnerzijds daarover ook maar eenigszins alarm te slaan. Want
het is een bekend feit, dat in het land, waar de beschermheeren
van deze heeren het heft in handen hebben, schandalen, zooals

(Wijnkoop)
zij zich hier voorstellen, en speciaal zedenschandalen, zooals zij
zich hier voorstellen in de eerste plaats onder hun groepen be-
staan. Als dan ook de afgevaardigde v:a~ het fascisme hier een,
voordat hij het antwoord van den Minister gehoord heeft, op-
geschreven rede heeft weergegeven, dan bewijst dat alleen de
politieke rel, die men hier van die kant uit deze zaak heeft
willen slaan en wil ik wel zeggen, dat een van de motieven,
waarom wij juist met die uiterste snelheid ten d.eze zijn. opge-
treden, is geweest, om dat wapen van, d~~agogle. m~~ Ik van
u nu eenmaal niet zeggen, maar van politieke misleiding hun
uit de hand te slaan. Voor zoover deze Minister, en hij heeft
dat in ieder geval geprobeer~, een volledig antwo?r~. op be-
paalde dingen heeft gegeven, IShem, en dus ons als initiatoran,
dat gelukt.

Ik wilook noz een anderen politieken kant van dit geval
stellen, dat is, d~t wij ook in geeJ?-o~zic~t mede wenschen te
doen aan de anti-Katholieke rel, die hier IS gemaakt, want het
blijkt, dat men door een dergelijk optreden, dat trouwens op
zich zelf ook heelemaal niet in de bedoeling van het commu-
~isme ligt, op dit oogenblik den werkel.ijkeJ?-landverrader hier
rn het land een positie geeft, en dat IS met Rome maar de
zetbaas van nazi-Berlijn. Daarvoor wordt door de heeren natio-
naal-socialisten op het oogenblik ook in dit geding gewerkt, en
het spijt mij dat een zich zoo goed noemend vaderlander als de
heer Kerste~ op het oogenblik het spel van die heeren ook
~eclt. .
Verder wil ik constateeren, dat, voor zoover deze Minister

dus hier, wat wij moeten aannemen, de volle werkelijkheid heeft
medegedeeld en voor zoover hij dat nog niet gedaan mocht
hebben. zal hij door de vragen, -wolke nog zijn gesteld, nog wel
de gelegenheid krijgen om de volle werkelijkheid mede te deelen,
vaststaat, maar dat moet dan ook, dat geestelijken en ook
:Katholieke geestelijken in Nederland onder geen enkel ander
recht worden berecht dan onder het bestaande Nederlandsche
recht. Daar gaat het hier eigenlijk om. Als dat uit de woorden
Van de Regeering kan worden opgemaakt, spreekt het vanzelf,
dat wij daartegen geen bezwaar zullen hebben, maar dat integen-
deel uitmuntend vinden.
Nu komt nog de quaestie van de marechaussee. Ik heb het

zóó begrepen, dat de Minister van bepaalde personen in de
marechaussee heeft geconstateerd, dat zij opgetreden zijn op
een wijze, die in Nederland volgens het geldende recht volstrekt
on.oorbaar is. Ik zeg: "personen". Ik heb niet begrepen van den
Mmister, dat hij de marechaussee als zoodanig een bepaalde
vlek kan aanwrijven, maar ik heb begrepen uit zijn precieze
mededeelingen, die misschien nog vervolledigd moeten worden,
dat het hier gaat om een aantal bepaalde personen en voor zoo-
ver de Minister deze feiten heeft medegedeeld, wil ikmijnerzijdsw:el z.eggen, dat, als die feiten juist zijn - en waarom zouden ze
n
h
16tJuist zijn, als de Minister dat zoo precies mededeelt -, dat
et ook juist is, dat tegen deze personen snel is opgetreden.

Tegen snelheid, indien er verkeerd door personen is gehandeld,
zullen wij communisten geen bezwaar maken. ' .
Ret gaat er om, dat er werkelijk zonder aanzien des persoons

wordt opgetreden en ik begrijp, dat de Minister dat althans heeft
bedoeld uiteen te zetten en indien dat over de volle linie zoo is,
dan kan ik dat niet anders dan in orde vinden, en hoop, dat het
Voortgang zal vinden. Of het nu noodig was, dat daarom een
bepaalde maatregel tegen de brigade in haar geheel werd ge-
nomen, kan ik op het oogenblik nog niet zoo zonder meer be-
?ordeelen. Het is best mogelijk, ik voel dat nog niet zoo, maar
Ik begrijp, dat door den Minister is ingegrepen tegen bepaalde
personen, die met name genoemde feiten hebben begaan, die de
Minister, gegeven het Nederlandsche recht, en dan te recht, niet
kan tolereeren.
. En daarmede kom ik dan tot de uiteraard korte conclusie, die
Ik over deze zaak kan nemen. Het is mij en onze partij hierom
gegaan met het snelle optreden, om aan te toonen tegenover
den fascistischen rel, dat de democratie, ook zooals zij in Neder-
land bestaat en zooals wij daar critiek op kunnen hebben, vol-
k?men in staat is om tegen corruptie en knoeierij zonder aan-
ZIen des persoons en met de noodige openbaarheid en zonder
achterbakschheid op te treden. En als ons dat is gelukt - dat
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zal natuurlijk ook nog uit het verder verloop cvan zaken en de
verdere mededeelingen van den Minister moeten blijken -, dan
hebben wij hier inderdaad iets, dat ik deze Regeering ook voor
volgende en andere gelegenheden wil aanprijzen, want dan is
dit een zuivering van een bepaald korps, waartegen wij op zich
zelf niet opkomen, van elementen, die dienstig zijn voor zeer
bepaalde bedoelingen en waartegen het noodig was op te treden.
Wij begrijpen het zoo, dat het fascisme alleen, behalve natuurlijk
uit de sociale ellende, waartegen wij natuurlijk altijd met kracht
opkomen, zijn propaganda betrekt uit het schandaal en als de
demoeratie hier dus in staaf is om zonder aanzien des persoons
met volle openbaarheid op te treden tegen personen, die zich
te buiten gaan, dan kunnen wij dat toejuichen, maar dan hoop
ik ook, dat uit het verder verloop van zaken zal blijken, dat het
zoo is en dat -er hier dus geen ander recht, ook niet voor Katho-
lieke geestelijken, bestaat dan het Nederlandsche recht, zooals
het in het wetboek is beschreven.

De heer Joekes: Mijnheer de President! Ik: meen, dat wij
kunnen vaststellen, dat deze interpellatie van groot nut is ge-
weest; Zij heeft verheldering gebracht ten aanzien van gebeur-
tenissen en Regeeringshandelingen, die in het land in hooge
mate de belangstelling hebben gewekt en niet alleen belang-
stelling, maar ook mag me:r: naar het mij voorkomt gerust
zeggen blijkens de vele schrifturen van de laatste dagen, een
zekere'mate van beroering. Hier was een korps van de mare-
chaussee, dat in den loop der laatst~ ja~~n zeer verdienstelijk
werk heeft verricht, dat een aantal misdrijven heeft opgespoord
en tot berechting heeft zien brengen en aan hetwelk nu plotse-
ling door den Minister van Justitie de opsporingsbevoegdheid
werd onthouden.
c In verband met de omstandigheid, dat in de laatste tijden
zekere onderzoekingen waren ingesteld door die b~igade tegen-
over personen uit een ander deel van de samenlevmg dan dat,
hetwelk het onderwerp van de zorg van dezelfde briga.dt:;.eenige
jaren geleden had uitg~maakt, werd. van deze en gene zijde het
vermoeden, de vrees Ultgesproken: IS het nu zoo, dat, wanneer
de brigade marechaussee optreedt tegen een bende, Toon de
Soep en de zijnen, uit wat men pleegt te noemen ,.'.de onder-
wereld", zij haar gang kan gaan, maar wanneer ZlJ optreedt
t,egenover menschen uit andere, beter geplaatste kr.mgen van
de maatschappij, tegenover menschen als e~~ bankier, zooals
het in de berichten heette, en tegen geestelijken, de Mmlster
van Justitie tusschenbeide komt?
, Dat was zeer kennelijk het onderwerp van zorg en het onder-
werp, stellig van een aantal zijden, van een zekere mate van
vrees.
Vrees, laten wij het er gerust bij zegg~n" ~ie. -:an sommige

zijden nog te ernstiger wer~, omdat hierbij JUlst. genoemd
werden enkele geestelijken, die ongeoorloofde handelingen zou-
den hebben gepleegd, naar w~l~e een onderzoek w~rd. ingesteld,
en hierbij een Katholieke Minister optreedt. Dat IS lil het ge-
heele complex van het vraagstuk mede een element, dat de
menschen beroerde.
_ Nu doet het mij genoegen, zooals reeds gebleken is, dat het
de groote meerderh.eid van de~e Kamer .een groot ~en?e~n is,
dat de Minister met alleen m zeer ruime mate mhchhngen
heeft gegeven, maar dat die inlichtingen ook van dien ll:~rdzijn,
dat men enkele dingen kan vaststellen. Ik stel er pnJs op in
den loop van dit debat hierop nog met een enkel woord te
wijzen. ..
In de eerste plaats, dat het gerechtelijk onderzoek tegenover

den directeur van een groote onderneming ongehinderd voort-
gaat en geheel buiten deze zaak staat. Er is dus geen sprake
van, dat deze strafrechtelijke vervolging eenige belemmerinp
zou ondervinden door den getroffen maatregel; een vervolgmg
dus ten aanzien van iemand uit die groepen der samenleving,
waarvan men vreesde, dat een belemmering zou worden in den
weg gelegd bij de toepassing van den normalen rec~tsgang.
In de tweede plaats, dat het onderzoek ten aanzien van den

zg. bankier reeds was afgeloopen en tot geen strafvervol~'lJ?g
aanleiding heeft gegeven; dat dus het optreden van den Minis-
ter te dien aanzien hoegenaamd geen effect heeft. -
Ilande!ingen der ~_tl1tel:!-G~1de~aca!,- !9§_7-!9?~, - Jb

(Joekes)
In d.~ derde ..plaats, dat, voor zoover hier bij het onderzoek

geestehJ.ken zqn betrokken, ook. van strafvervolging geen
sprake IS.
Men moet het ongetwijfeld in hooge mate betreuren, indien

en .yoor.,wover door geestelijken handelingen zijn verricht, die in
strijd ztjn met de goede zeden. Men moet dat vaststellen en
ik ben er van overtuigd, dat de Minister onder de eersten zal
zijn, die dat doen, maar de vraag, die hier aan de orde is, is
deze, or er aanleiding was voor strafvervolging en uit de mede-
deelingen van den Minister is gebleken, dat reeds is komen
va~t te. staan -:- en ik hoop, dat de Minister dat nog eens nader
dUldeh]k zal WIllen zeggen in verband met de rede van den heer
Kersten -, dat hetgeen aan den dag is gekomen, heeft uitge-
wezen, dat er voor een vervolging geen aanleiding bestaat.
Daarom IS het zoo te betreuren en te verwonderen, dat iemand
als de heer Kersten, die zijn gewone ambt vindt in het prediken
va_n.het Woord, ook na de duidelijke uiteenzetting van den
Minister de voorstelling geeft alsof, nu het tegen geestelijken
g:~ng,de Minister van Justitie heeft ingegrepen en deze geeste-
lijken krachtens een ander recht, het canoniek recht, zou hebben
onttrokk,en aan het wereldlijk rechb, Dat is volstrekt onjuist
gebleken na de inlichtingen van den Minister, die hij, naar ik
hoop, nog nader zal willen herhalen, omdat dat noodig is ge-
bleken tegenover sommige leden der Kamer.

De heer Kersten: Het ging niet over het strafwaardige van
het feit, maar over het onderzoek er naar.

De heer Joekes: Een strafvervolging zou dan toch alleen
kunnen plaats hebben, indien er strafwaardige dingen zijn ge-
beurd. En als de heer Kersten gesproken heeft van het onttrek-
ken aan den gewonen rechter, dan moet men aannemen, dat
er strafwaardige dingen zijn gebeurd. Anders spreekt de heer
Kersten over dingen, waarbij hij de betcekenis van zijn woor-
den eenvoudig niet begrijpt.
Nu is er niettemin, Mijnheer de Voorzitter, in de inlichtingen

van den Minister één punt, dat mij niet geheel duidelijk is ge-
worden en ten aanzien waarvan ook de heer Drop nog een
nadere vraag heeft gesteld.
Ook mijnerzijds zou ik er prijs op stellen, indien de Minister

daaromtrent nog eenige aanvullende mededeelingen zou willen
doen. Waaraan is het toe te schrijven, dat hier de Minister van
Justitie, de hoogste autoriteit met betrekking tot een orgaan,
dat voor het opsporingswerk op justitieel gebied heeft te zorgen,
heeft moeten ingrijpen? Voor zoover ik heb kunnen opmaken uit
de inlichtingen van den Minister, is dit niet geschied op voor-
stel van den meer directen chef, maar uit eigen initiatief.
Waaraan is het toe te schrijven, dat hier niet de rechtstreeksche
chef - ik denk in de eerste plaats aan den procureur-generaal
bij het betrokken 1;of - die-maatregelen heeft genomen of voor-
gesteld, om een emde te maken aan een practijk, welke inder-
daad met betrekking tot het opsporingswerk in Oss kennelijk
zekere gebreken vertoonde? Te dien aanzien houd ik mij voor
nadere inlichtingen gaarne aanbevolen. Intusschen is datgene,
wat de Regeermg gedaan heeft, - dat is ook volkomen duide-
lijk geworden -, uitsluitend het voor korten tijd onttrekken
van bepaalde ambtenaren aan de opsporingsbevoegdheid. Vol-
gens berichten in de bladen is nu in deze laatste dagen aan de
ambtenaren van de marechaussee een volstrekte zwijgplicht op-
gelegd. Is dit ook van den Minister uitgegaan en, zoo ja, kan
de Minister daaromtrent eenige nadere mededeelingen doen?
Ter vermijding van conclusies, die er aan verbonden zijn, zou
het nuttig zijn die mededeeling te doen; ook daarom nuttig,
omdat men daarmede dan tegelijkertijrl de gelegenheid heeft
om aan een voorstelling, als door den heer Rost v~n Tonningen
gegeven, de waarde toe te kennen, die een dergelijke voorstel-
ling verdient. Die afgevaardigde toch heeft de vrijmoedigheid
gehad om na de uitvoerige inlichtingen, die wij hier van den
kant van de Regeering hebben ontvangen, en die volkomen
duidelijk hebben doen zien, 'dat de Minister het korps mare-
chaussee in zijn eer geheelonaangetast laat, het voor te stellen,
alsof de Koninklijke marechaussee zou zijn een zelfstandig en
een flink korps, een korps, dat een belemmering zou zijn voor
de Roomsch-J(atholieke Staatspartij om te komen to~ een greep
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n~ar de Staatsmacht en alsof daarom de Regeering de Konink-
Iijks marechaussee hiermede in een hoek zou hebben geduwd.
\Van_neerdeze voorstelling in verband met de reëele feiten niet
zoo mbespottehJk was, dan zou ze verdienen te worden weer-
sproken; ik geloof, dat het thans voldoende is haar te herhalen
om haar in h~ar ware gedaante ons allen voor oogen te stellen-
Maar deze mterpellatie heeft niet alleen het nut, dat WIJt=

~anzlen van deze zaak, die in zoo hooge mate de belangstelhng
m het Land heeft getrokken, inlichtingen hebben gekregen van
den Minister, zij heeft ook nog een andere beteekenis, ze heeft
ook nog een ander belang, waarop ook de Minister reeds,. te
recht, in zijn toelichting heeft gedoeld. Dat is de staatkundIge
beteekenis.

De heer Rost van Tonningen heeft het hier voorgesteld alsof
de Kamer met .de Regeering zich schuldig m~ke:r;aan een groote
mate van gemis aan mededoogen, omdat WIJhier spreken over
het optreden van de marechaussee en over het optreden van de
Regeering. De heer Rost van Tonningen heeft het voorgesteld
alsof hier Begsering en Parlement met elkaar onderling de zaak
bedisselen en deze zaak afdoen zonder op de kern daarvan in te
gaan. Maar als van één zijde men zich met betrekking tot de "?e-
handeling van een zaak als deze beperking moest opleggen, .indien
men van één zijde zich bewust moest zijn, dat het stelsel, dat
men zelf voorstaat, juist te kort schiet in de mogelijkheid o~,
waar een zaak het volk beroert en waar aanleiding is voor uibin-
gen niet alleen van mededoogen, maar ook voor uitingen in het
openbaar van mogelijk gekwetst rechtsgevoel, dan is het juist
van de zijde van de voorstanders van het nationaal-socialisme.
Daarom zou de heer Rost van Tonningen hier een ander woord
hebben moeten spreken of zelfs heelemaal hebben moeten ZWIJ-
gen. Het is immers juist het groote belang van een interpallatie
als deze, dat in een democratisch stelsel, zooals wij in Nederland
hebben, wanneer zich iets voordoet - het moge in Oss zijn of in
een andere plaats -, het Parlement het recht heeft aan den
Minister vragen te richten en de Regeering in ons land verplicht
is aan' het Parlement die inlichtingen te geven, waarop het Parle-
ment als vertegenwoordiging van het Nederlandsche volk recht
heeft. Waar zouden wij blijven onder een stelsel, als waarvan de
heer Rost van Tonningen voorstander is en waarvan hij de woord-
voerder is? Dan zouden allerlei dingen, veel erger dan wat wij
in Nederland ooit hebben beleefd, kunnen gebeuren en dan zou
het Nederlsndsche volk eenvoudig hebben te zwijgen en te
dulden. Is het dan aan een afgevaardigde van juist deze rich-
ting om hier op te treden en het voor te stellen alsof wij hier op
dit oogenblik min of meer handjeplak spelen en ons er samen op
toeleggen om de feiten zooveel mogelijk te verdoezelen? Ik acht
dat een houding, die zóó scheef is en zóó door en door onwaar-
achtig, dat zij niet anders dan verontwaardiging verdient van een
ieder, die het wel meent met het hooghouden van een stelsel, dat
op sociale rechtvaardigheid is gericht.

De heer de Geer: Mijnheer de Voorzitter ! Ik had niet het
plan, mij in deze discussie te mengen en het is ook niet mijn
bedoeling om dit nu uitvoerig te doen. Ik heb slechts het woord
gevraagd om een kort woord te zeggen naar aanleiding van
het gesprokene door den geachten afgevaardigde den heer
Kersten.
Laat mij vooraf zeggen, Mijnheer de Voorzitter, nu ik toch

aan het woord ben, dat ik uit de rede van den Minister den
stelligen indruk heb gekregen, dat hij naar eer en geweten, en
zonder verwerpelijke motieven, heelt gedaan wat hij zijn plicht
achtte. Ik stel er te meer prijs op, dit te zeggen, omdat ik besef,
dat die plichtsbetrachting in dit geval den Minister niet gemak-
kelijk is gevallen om den schijn, dien hij daarmede op zich
laden kon.
Thans een enkel woord naar aanleiding van het gesprokene

door den heer Kersten. Deze geachte afgevaardigde heeft in het
bijzonder aandacht gewijd aan twee gevallen uit het dossier
van den Minister, nl. de gevallen, waarin Roomseh-Katholieke
geestelijken waren betrokken. De heer Kersten heeft daarbij
loyaal vooropgesteld, dat, ook wanneer er misdragingen geweest
waren, toch een bepaalde richting daarop niet zou mogen wor-
den aangezien. Hij heeft erkend, dat het bezwijken voor de

(de Geer e. a.)
zonde onder alle richtingen voorkomt. Het is trouwens gebleken,
dat zelfs onder Protestantsche predikanten - ik herinner aan
het geval van 40 jaar geleden met .den Haagschen predikant
dr. Thijm, die tot een zware gevangemsstraf werd v_eroordeeld-
zoo iets mogelijk is. :Maa~de geachte afg~vaard~gde heeft er
aan toegevoegd: Wat ik hIe:::ze~, IS dus lll~.t ger~cht.tegen de
Roomsch-Katholieke geestehJkheld, maar ~lJn grief IS, dat de
Minister ons geldend strafrecht ~eeft ter zijde ge~.teldvoor. het
kanonieke recht m. a. w. dat hij op grond van ZIJnKatholieke
overtuiging den' procesgang tegen de geestel~j.ke~heeft gestuit.
Mijnheer de Voorzitter! Dit zou n~tuurhJk III hooge mate

verwerpelijk zijn maar ik wil er op WIJzen, zooals ook de heer,
J oekes heeft gedaan, dat de Ministe.r dit niet a.llean ontkend
heeft, maar dat hij ook die ontkenning aannemelijk heeft ge·
maakt door tal van andere gevallen te noemen - o. a. het
geval van die civiele vordering van f 13, waarom iemand een
nacht opgesloten gehouden is :-:-' :vaar~it blijkt, dat. inderdaad.
de mannen van de brigade eemgszms lilt hun evenwicht waren
geraakt dat hun hoofd op hol was gebracht door de hulde,
die zij 'hadden gekregen, en dat zij daardoor in de betrokken
gemeente niet meer konden worden gehandhaafd.
- Nu is mijn grief tegen den heer Kersten, vooreerst, dat hij de
feiten, waarmee de Minister zijn goede trouw heeft aannemelijk
gemaakt volkomen heeft verwaarloosd, en toch maar als axioma
h~eft aa~genomen, dat de Minister het Nederlands?h strafrecht
bIJ het kanonieke recht heeft achtergesteld. Maar III de tweede
plaats, dat hij nog verder is gegaan. De gea~hte a£g:evaardigde
heeft verondersteld, dat die Protestanten, die op dit punt de'
zijde van den Minister kiezen en de goede trouw van den Minis-
ter aannemen - ik denk aan de collega's van den Minister van
Justitie, de Ministers van Dijk en Colijn, die met name ge·
noem,d zijn door den geachten afgevaardigde -, uit een coalitis-
belang dat onjuiste verwerpelijke, booze, monstrueuze stand-
punt, dat den Mini~ter toegedicht wordt, maar dat hij beslist:
afwijst, zouden gesteund hebben. Hoezeer de geachte afgevaar-
digde ook tegenstander van de coalitie mag zijn, het heeft mij
toch verbaasd, dat hij een dergelijk spinrag in zijn hoofd heeft,
dat hij kan veronderstellen, dat Protestanten, voor wie het een
grondstelling is, dat alle burgers, waaronder ook geestelijken
Van alle richtingen, aan het gemeene strafrecht behooren onder-
Worpen te zijn, uit coalitiebelang dit standpunt zouden ver-
loochend hebben. Het heeft mij dubbel verbaasd, daar de ge-
achte afgevaardigde uit de rede van den heer Wendelaar reeds
had vernomen, - de heer Joekes sprak eerst nà hem -, dat
de verantwoording van den Minister ook ~p iemand, die vol-
komen buiten de coalitie staat, een bevredigenden indruk had
gemaakt. De heer \Vendelaar zeide: "hiermede is het relletje
~fg!"loopen". Ik vraag: kan de .geachte: afgevaardigde zich: nie:~
mdenken dat die zelfde havredigende indruk ook gewekt IS bIJ
de Prote~tanten die tot de vroegere coalitie behooren, en te
Voren ook bij d~ ambtgenooten van den Minister? Is daarom
hetgeen de geachte afgevaardigde hier gezegd heeft feitelijk niet
een zonde tegen het Negende Gebod?

De heer Goseling, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor-
zitt·er! Ik ben van meening, dat ik in dezen stand van de gedach-
tenwisselinO"in den Geest van de Kamer handel door mij nog iets
meer bepe~king op b te leggen dan ik in eersten termijn heb
gedaan. Dat neemt niet weg, dat ik gaarne verder nadere inlich-
tingen zal geven, voor zoover mij uit de gedachtenwisseling is
gebleken dat die nut zouden kunnen hebben.
Ik ben' dan allereerst den geachten afgevaardigden dankbaar,

die mij hebben doen blijken, dat mijn uiteenzetting voor hen
ten gevolge heeft g-~had,d::>tzij niet alleen i~ mijn goede trouw
gelaoven, maar mijn houding ook aannemelijk en verdedigbaar-
vinden. Het spreekt vanzelf, dat ik ook den geachten afgevaar-
di~den, die onderling al in een aangename gedachtenwis.seling
mIsverstanden hebben opgelost, dankbaar ben voor hun bijstand
en hulp.
Mijnheer de Voorzitter! Ik begin nu eerst met een woord te

zeggen tot den geachten afgevaardigde den heer Wijnkoop. Dat
lijkt mij even redelijk als onschuldig. De heer Wijnkoop heeft
gepostuleerd het vaderschap van deze interpellatie. De geachte
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afgevaardigde zeide: Ik heb deze vragen vlug gesteld, en daarop
is vlug geantwoord; daarop is deze interpellatie gekomen. Dat
was eigenlijk gezegd de conclusie van den geachten afgevaar-
dizde. Nademaal ik door die beantwoording dier vragen er aan
heb medegewerkt om deze interpellatie mogelijk te maken, wil
ik geen verstoring brengen in deze voldoening van den geachten
afgevaardigde den heer Wijnkoop.
Mijnheer de Voorzitter ! Ik kom thans in de allereerste plaats

tot den geachten interpellant, die mij nog nadere vragen gesteld
heeft en die ik gaarne zal trachten te beantwoorden. De inter-
pellans heeft twee rubrieken gemaakt in zijn rede. Echter een
scherp onderscheid bestond er niet tusschen. Hij heeft gespro-
ken van opmerkingen en van vragen, maar het liep in elkaar.
Het waren vragende opmerkingen en opmerkende vragen. Bij
de eerste heeft de geachte interpellant gesproken over de admi-
nistratie van het jeugdwerk. Hij zeide: den gang van zaken
heeft de Minister ons nu uiteengezet aan de hand van 4 feiten
_ ik geloof, dat het er 5 of 6 waren, maar dat 'doet er niet
toe -, maar bij de zaak van het jeugdwerk is er toch niets
gebeurd, toen is er niet ingegrepen. De geachte interpellant
heeft mij het antwoord gemakkelijk gemaakt. Inderdaad, zooals
het meer gaat met die dingen, deze zaak is mij in de finesses
bekend geworden toen ik met de andere zaken bezig was.
Natuurlijk wist ik er wel wat van; ik lees ook couranten, in
zooverre was mij er wel wat van bekend. Vandaar, dat ik mijn
antwoord op de vragen van den geachten interpellant zoo heb
ingekleed, dat ik de zaak van het jeugdwerk niet in die eerste
rubriek heb gebracht, maar heb behandeld bij de verhouding
tot de gemeentelijke autoriteiten.
De geachte afgevaardigde heeft ook gemeend te moeten op-

merken, dat ten aanzien van de maatregelen betreffende de
brigade maar één belangrijk argument genoemd is; dat is de
zaak van dien geestelijke, die geen verdachte was.

Ik treed niet gaarne terug in de eerste instantie, Mijnheer
de Voorzitter ! De geachte afgevaardigde heeft het kunnen
hooren uit het debat, uit de opmerkingen, die gemaakt zijn,
niet in het minst in verband met de zoo puntige opmerking
van den heer Joekes, die zeide: dit en dit en dit is voor ieder
objectief beschouwer komen vast te staan.

Daaruit volgt, dat er meer dingen zijn geweest dan alleen
de zaak ten aanzien van den man, die geen verdachte kon
worden.
En wat betreft de snelheid van de maatregelen, ik heb daar-

over ook van andere zijde met waardeering hooren spreken.
De heer Drop heeft er niet zijn afkeuring over uitgesproken.
Het gaat echter met deze zaken zoo. Me~ moet met behoorlijke
overwegingen komen, maar als men op ZIen komen gaat spelen,
brengt niet ingrijpen ook groote verantwoordelijkheid mede
voor verdere dingen! die kun,r:en gaan gebe~ren. Daarom is op
zien komen spelen III dergelijke gevallen niet verantwoord.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde heeft gezegd

en dat is een punt niet zonder belang - ik kan zeer goed begrij-
pen dat men, waar ik een uur heb gesproken, niet alles direct
kan'verwerken -: de Minister heeft geciteerd uit rapporten van
den laatsten tijd, maar zijn die rapporten opgemaakt alleen in
overleg met den procureur-generaal en den l\;1i~ister of zijn zij
verzameld in overleg met de justibioneele autoriteiten van la-geren
rang, en zijn de maatregelen met medewerking van den officier
van justitie en den divisiecommandant getroffen. Daarop moet
ik anûwoorden - en dat IS ook het antwoord op een vraag van
één van de geachte afgevaardigden, ik geloof, dat het de heer
"Vendelaar was -: de dossiers zijn niet opgemaakt als onder,
zoekingsmateriaal tegen de marechaussee, maar het zijn hun
eigen verbalen. en rapporten. in zake!! tegen a;nderen.. De
onjuiste gedragmgen en handelingen blijken dus uit hun eigen
verbalen en rapporten. Ik zou niet gaarne toepassen de
methode van recherche in de politie. Ik heb dan ook slechts
aanhalingen gedaan uit rapporten en verbalen van de menschen
zelf. En de maatregelen kon ik natuurlijk niet met mede-
werkinz van den officier van justitie nemen en ik behoefde dit
ook ni~t te doen. Het betrof hier maatregelen ten aanzien van
het opsporingsonderzoek van de politieman_n~n, die staan onder
den fungeerenden directeur van de politie, den procureur-

generaal bij het gerechtshof, die weer onder mij staat. Die lijn
moet worden vastgehouden. De officier van justitie is geen-
politioneel maar een justitieel ambtenaar. Daarom moest ik het
nooit over die lijn voeren. Welnu, met den procureur-generaal,
den fungeerenden directeur van politie, heb ik natuurlijk in
deze dagen alle overleg gevoerd, omdat het zijn ressort betrof,
omdat hij de verantwoordelijke man onder mij is voor wat
betreft de vervulling van den inhoud van de politietaak. Ik
leg den nadruk op "den inhoud van de politietaak", omdat
men weet, de geachte interpellant heeft daarop gewezen, dat
de plichtsvervulling van het militaire korps hoort onder de
verantwoordelijkheid van den Minister van Defensie. Maar als
ik zie, dat er iets hapert aan de vervulling van de politietaak
en ik meen, dat er maatregelen genomen moeten worden, dan
ben ik de eerst aangewezene om in te grijpen.
Er is gewezen op het onderhoud van 26 Maart 1938 op het

parket van den procureur-generaal. Ik wil daarover een zake-
lijke mededeeling doen en daaraan een opmerking vastknoopen,
die ik straks verder zal uitwerken. Die opmerking is deze.
Er is..in ~eze gedachtenwisseling herhaaldelijk gesproken over

den zwijgplicht. Ik zal daarstraks op terugkomen. Hoe is het
mogel~jk,d:;t~de heer DrOl?van dit onderhoud op de hoogte was?
Er ZIJn bIJ tegenwoordig geweest: de substituut-officier van
justitie in den Bosch, de procureur-generaal en een wachtmees-
ter. Ten aanzien van den procureur-generaal weet ik met zeker-
heid, dat hij er geen ruchtbaarheid aan heeIt gegeven. Ook ten
aanzien van den substituut-officier van justitie is dit volkomen
zeker. Waar heeft men die mededeeling verkregen? Er behoeft
niets verborgen te worden, maar van zwijgplicht gesproken!
Thans wat de gebeurtenis op 26 Maart betreft. In verband

met de a~ntijging tegen die beide geestelijken is de wacht-
meester, die de zaak in handen had, bij den officier van justitie
ontboden, in tegenwoordigheid van den procureur-generaal.
Daar heeft inderdaad een lang, noemt u het, verhoor plaats
gehad er: dat verhoor is neergelegd in een verbaal, dat ge-
teekend IS door den wachtmeester. Ik acht dit van het grootste
belang, opdat men niet drijft op waarschijnlijkheden, op on-dits ..
De wachtmeester moest gelegenheid hebben zijn standpunt
uiteen te zetten. Uif het verbaal van dat verhoor heb ik enkele
mededeelinge~ gedaan, maar ik heb er al op gewezen - in
eersten termIJ.n -, dat er geen sprake van is, dat die man
geprest zou ZIJn een ander standpunt in te nemen ten aanzien
van een onderzoek of een vervolging, die hij zelf had willen
doorzetten. Deze besprek~ng was op 26 Maart. Op 24 Maart
zegt de wachtmeester al: Ik kan het onderzoek niet doorzetten.
Hij zegt er alleen ten onrechte bij: in overleg met den officier
van justitie. Achteraf is gebleken, dat deze het er mede eens
was. Zoo liggen de feiten en zoo is de volgorde.
.Thans iets betreffen~e de vraag van den geachten afgevaar-

digde .of de heele brigade wordt overgeplaatst. Ik wil daar
graag lets ove~ zegg~n, maar dit raakt toch zoozeer een subtiele
nuance van l!Itvoermg, dat ik mij nauwelijks kan voorstellen,
d~t daarvoor m de Karnar belangstelling bestaat. Maatstaf moet
ZIJn,wat voor den dierist en voor de menschen het beste is. Dit
laatste moet men ~ok niet uit het oog verliezen. Als er zoo iets'
gebeurt, dan kan. Ik IlllJ voorstellen, dat het goed is, dat de
marisohen verspreid wC?~de~,e_ndat Zij beter hun dienst kunnen
vernchten, w~nneer ZIJ met III de combinatie zijn, waarin zij
waren. Daarbij zal volkomen humaniteit betracht worden. "Vel
zullen maatregelen gen?men worden om te zorgen, dat in ieder
geval de kop van de brigade er af gaat; niet dat de marechaus-
sees koploos zullen worden; de brigade zalonmiddellijk een
nieuwen kop terug krijgen.

Uit de meded~eling van den heer Drop, dat het tusschen de
locale organen ~let goed was, had ik eerst begrepen, dat de ge-
achte afgevaardigde bedoelde, dat de verhouding tusschen het
g~:neent.e?estuur e~ de &emeentepolitie van Oss eenerzijds en de
RIjkspolItIe anderzijds lll~~ goed ~.ouzijn. Maar als ik hem goed
gevolgd heb, bedoeld.e h.IJ, te wijzen op een houding van den
prpcureur.generaal, die zich te veel zou bemoeien met de werk-
indeeling van de brigade-Oss, en met de vraag, hoe men den
dienst moet regelen.
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Ik heb in den tijd van mijn ambtsvervulling _ 'die, ik ge~f
het toe, nog niet zoo bijster lang is - overvloedig gelegenheId
gehad, kennis te nemen van de werkzaamheid en de activiteit
van dien procureur-generaal, maar ik kan wel verzekeren, dat
de man te verstandig is om zich daarmee in te laten. Dat zou
~~n groote dwaasheid zijn; hij heeft te waken over een behoor-
~'ike vervulling van de politietaak, maar de indeeling van den
dierist moet worden overgelaten aan den brigade-commandant,
onder toezicht van den districtscommandant. Van alle vreemde
klachten, die mij ter oore zijn gekomen, is deze klacht geh.eel
nieuw Voor mij, dat de procureur-generaal zich zou bemoeien
met de dienstindeeling van de brigade! Daar is geen sprake
van.

Deze verheldering, Mijnheer de Voorzitter, heb ik nog
gaarne willen geven, en ik kom thans tot de enkele "kant-
teekeningen", zooals hij ze noemde, die de geachte afgevaar-
digde de heer Wendelaar zich veroorloofd heeft. Hij heeft g~-
zegd : is de Minister niet iets verder gegaan dan hij e!genlIJk
bedoelde en is wel volkomen verantwoord de mededeelmg: ~e
klacht in de zaak tegen den fabrieksdirecteur is toevalligerWIjS
ingekomen bij de Koninklijke marechaussee? De geachte ~f~e-
vaardigde meende: het zou mogelijk zijn, dat de klaagster JU1S~
daarom naar de marechaussee is gegaan, omdat zij vreesde, da
zij bij de gemeentepolitie in dit opzicht geen goede ontvangst
zou vinden. Ik moet erkennen: absolute zekerheid bestaat er
niet in dien zin, dat die overweging bij de klaagster niet als
zooveelste bijoverweging heeft gegolden, maar ik heb die op-
merking alleen gemaakt om deze tegenstelling te maken: ~n
den mateloczen en ook welondermijnenden lof, die aa~, die
brigade is toegezwaaid, is het wel zoo voorgesteld, alsof über-
haupt het aan het licht komen van dit feit het gevolg was van
den speurzin en van de opsporingen van deze brigade. Daarom
heb ik gezegd: dat is niet juist. Er is iemand met een bezwaard
gemoed naar de politie geloopen, en dat politiebureau is' gewe~st
de kazerne van de marechaussee. Ik zeg nog eens: ik doe nief
te kort aan de activiteit, die de brigade daarbij heeft getoond,
maar laten wii de menschen niet meer schaden met lof dan
zij op het oogenblîk al tot hun schade hebben moeten onder-
yinden.
,Wat de dossiers betreft, ik heb gelegenheid gehad, daarover

een enkel woord te zeggen in verband met de opmerking van
den heer Drop en ik meen te mogen aannemen, dat ik den
geachten afgevaardigde den heer Wendelaar en de Kamer daar-
mee een dierist heb bewezen. ,
Ik kan mij voorstellen in het groote complex van het g~hee~,

dat dit punt niet aanstonds volkomen duidelijk was. -qlt ~Ie
dossiers over strafzaken, potentieele strafzaken althans! mt ZICh
daarin bevindende verbalen en rapporten heb ik geCIteerd, en
daarop heb ik mijn meening gegrond. Ten aanzien van één ge-
val heb ik voorbehoud gemaakt, omdat dat niet te constate.eren
was uit de verbalen of rapporten uit strafzaken of. potentI~ele
strafzaken, dat was ten aanzien van die ernstige mlshan~elmg.
Daarbij heb ik gesproken van gegronde verdenking, maar Ik heb
gezegd, dat moet nog nader worden onderzocht bij de menschen
zelf.
Als ik nu kom tot den heer Rost von Tonningen, spreekt het

vanzelf dat de Kamer niet verwacht, dat ik mij geroepen acht
om op' dat betooz in onderdeelen in te gaan. Ik wil volstaan
met een kleine vriendelijkheid. Da~.is deze. Deze geachte afge-
vaardigde heeft, wat ik best begr~Jpen kan, afgezien van ,:a~
ik heb gezegd, voorgelezen wat hij van te v:oren..had klaar"'fd
maakt. Mij is de opmerking gemaakt, dat Ik mij veroorloo
had mijn antwoord aan den heer Drop van vellen voor te lezep.
Nademaal het op grond van mijn ervaring niet de gewoonte is,
Mijnheer de Voorzitter, dat u onmiddellijk. een. geachten a~e-
vaardigde van inlichtineen dient, mag ik misschien zeggen, at
het hier, bij mijn ervaring, de gewoonte is, dat men de vragen
uit hoffelijkheid te voren aan den Min~ster.. toestuurt, zoodat
deze ze ook strikt formeel te voren schriftelijk kon beantwoor-
den. Maar wat men mij ook verder verwijten mag, ik gelo~f,
dat ik mij niet zóó aan mijn papier heb gebonden, dat wat Ik
vóór de categorische beantwoording heb gezegd, niet te V?Jgen
zou zijp. geweest"

Ik kan met te meer recht heden van een verdere gedachten-
wisseling met dien aeachten afgevaardigde afzien, omdat hij
ook heeft medegede~ld, ~at ~ij dingen heeft vastgesteld op
grond van inlichtingen, die hij nog moest verkrijgen en :van
feiten die voor hem nog bewezen moesten worden.
De 'heer van der Goes van Naters heeft mij een oogenblik

het genoegen niet will.en onthouden <?m~r: dit debat in een
eeniaszins andere sfeer dan anders bIJ jusbibie plaats heeft, ook
nog '"eenkleine juridische noot te plaatsen. Het was ~e opmer-
king, waarin hij zeide: is de maatregel met betrekking tot de
opsporingsbevoegdheid wel heelemaal ~ormeel III orde? ,Er sbaab
in art. 141 Wetboek van Strafvordering onder ten VIJfde, dat
de officieren en onderofficieren van de marechaussee met de
opsporing van strafbare feiten zijn belast, en onder ten zesde
staat: "de rijksveldwachters, enz .. er: marechauss~e. beneden
den rang van officier, door Onzen Minister van Justitie daartoe
aangewezen" .
Nu zegt de geachte afgevaardigde, den marechaussees kunt u

de opsporingsbevoegdheid geven en u kunt ze hun weer ont-
nemen ma~r dien banderen kunt u ze niet ontnemen. Zooals
wel m~er met een redeneering a contrario het geval is, klopt ze
niet. De eenstrucbie van artikel 141 beteekent e~nvoudig dit:
In ten vijfde staat,. dat de daarge?oemden qualitate qua de
OpsporingsbevoegdheId hebben, en in ,te? ze~de staa~, dat de
daargenoemden de opsporingsbevoegdnel'd met ..qualitate .. qua
hebben, maal' pas verkrijgen door uitdrukkelIjke aaJ?:wIJzmg
mijnerzijds. Maar ten aanzien van allen geldt, dat Zl:l. onder
hoogste verantwoordelijkheid van den ~inister van Jusbibie h~n
taak vervullen en van de uitoefening van hun bevoegdheld
incidenteel kunnen worden ontheven.
Nu is dat gebeurd in verband met de omstandigheden, die

hebben plaats gevonden. De bevoegdheid is hun nie~ ontnome~,
maar eenvoudig om redenen, die daarvoor aanwezrg waren, 1:S
de uitoefening van die bevoegdheid gedurende een paar dagen
stopgezet.
Dat wat de interpretatie van artikel 141 Wetboek van Straf.

vordering betreft. ..
De geachte afzevaardizde heeft mIJook nog gesproken over

een mogelijk ant~-papis~e, dat in verband met een onderdeel
in deze zaak zou kunnen oplaaien. Hetgeen daeromtrent gezegd
is, wil ik gaarne in verband brengen als ik straks omtrent die
zaak van de geestelijken in het algemeen nog een mededeeling
zal doen.
Ik kom dan allereerst nog even tot den heer Joe~es, die -

ik zeide het reeds - tot mijn gr~te v?ldoe?mg punbig nog eens
even onderlijnd heeft, wat nu eIgenlIjk dit de?at heeft opg~-
leverd. Hij heeft ook nog gevraagd - en op die vraag ben Ik
nog een antwoord schuldig -: waarom heeft ~e hoogste auto-
riteit op eigen initiatief ingegrepen en waarom met de procureur-
generaal ?
Mijnlheer de Voorzitter ! Het is zoo geweest, dat ten aanzien

van deze zaak mijn overleg met d~n procureur-ge?eraal zeer
Îl:lll'igen regelmatig is geweest. Maa:r ik heb ten a~nzIen van het
hjdelijk opschorten van de opsporingsbevoegdheid en met het
oog op hetgeen verder zou moeten gebeuren ten aanzien van de
mutaties in de brigade, die ik na~uurhlk ~ou t;noeten bespreken
met mijn ambtgenoot van Defensie, het dienstig geoordeeld zelf
de zaak in mijn handen te nemen.
Ik kom thans en ten slotte nog aan twee onderdeelen, dat zijn

de zaak van de geestelijken, waarover meerderen hebben ge-
sproken, en de zwij'€fplicht. ..
Mijnheer de Voorzitter! ..De .zaak van de geestelIJken. 1k heb,

meen ik, het al zoo duidelijk mteepge~,et en de geachte afgevaar-
digde de heer de Geer heeft het I? ZIJn korte rede zooeven nog
eens zoo duidelijk onderstreept. UIt alles wat voor OilS lag bleek
duidelijk, dat het hierom ging, dat er. g:oen aanwijzing was yo<?r
strafbare feiten. Er waren wel aantijgingen, maar of men die
feiten" maz noemen, weet ik niet. Echter, alle aantijgingen,

die waar zouden kunnen zijn en, als zij waar zijn, reden kunnen
geven tot scherpe afkeuring, zijn daarom nog geen straf~are
feiten. Ik zeg niets meer dan ik verantwoc:rden kap. Ik zf!,gmets
omtrent de waarheid van de feiten. Voor ieder, die tot ZIJn doc-
toraal in de rechten gevorderd was, stond vast, <lat de betich-
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tingen nooit strafbare feiten volgens het Nederlandsche recht
),:ond~n opleveren. Daarom was het zoo onverantwoord, in die
·richting door te gaan .
. Ik wil met den meesten nadruk zeggen, dat ik die verantwoor-

_ding zwaar gevo~ld heb, juist in verband met den valscnen
,schIJn, waarover Ik al .s~rak en dien de geachte afgevaardigde
_de heer de Geer zoo JUISt getypeerd heeft. Ik heb niettemin
gemeend ~e. maatregelen, die waarlijk niet alleen .in deze zaken
hun aanleiding vonden, niet achterwege te mogen laten omdat
als Irl:~ne~n maatregel op zich zelf geboden acht, me~ er niet
om b~J~otIeven van af mag zien. Ik ben overtuigd, dat ik hier-
door JUISt de rechtszekerheid gediend heb.
Ik heb al gezegd: die zelfde bescherming dienen ook te srenia.

ten alle burgers en, indien zij er bij betrokken zouden v/,'rden
.welke bedie~~aI'. d~s woords of. :velke bedienaar in welke Kerk
.dan oo~. Ju~~udit IS ~~ dezen tijd een belangrijke zaak.
· Als ik mIl door bIJ-~)Ver~egingen van valschen schijn had
l~te~ we~rho~den, zou Ik mij begeven hebben op den weg, die
uiteindelijk leidt t<?~de afschaffing van het Wetboek van Straf.
recht en zouden WIJmoeten komen tot een geheel arbitrair stel-
.sel, e-eheel anders dan wij nu hebben.
I W.il. men dat, dan moet men er bij de begrooting van

I g-Us.tlt~eover spreken, maar zoolang het Wetboek van Strafrecht
,er IS, acht ik het mijn plicht het te handhaven voor iederen
, burger in Nederland.
, Ik wil !Va~g nadrukkelijk yerklaren, .dat ik op· het standpunt
·sta,. dat, indien er ten aanzien .van .deze heeren in geestelijke
bediening van strafbare feiten gebleken ware (strafbaar naar
.Iiet Nederlandsche rechb), zij denzelfden weg hadden gevolgd
als iedere andere burger in Nederland. b

Ten slotte i~~s ov.er :vat men noemt den zwijgplicht.
Het beeft mIl eemgszms verwonderd en ik heb mij tegenover

den geachten afgevaardigde den heer Drop veroorloofd het uit
te spreken (later is het nog eens naar voren gekomen door
het betoog. van den .ge~chten afgevaardigde den heer Kersten),
dat men hier .alleriel dingen weet en beweert, waarvan ik niet
anders dan UIt ~mb.t~~IJ~everbalen en rapporten heb kunnen
k~nms nemen. Nu mIl dit gebleken is in deze zaak -r-+ heusch
met nu voor het eerst, maar ook wel toen ik nog niet in dit
; ambt was -, .heb ik mij verplicht gooien een onderzoek in te
_stellen en ik heb mij ook een beeld gevormd hoe het b. v. in
193~ en 1935 ge~eest is. Er is zeker veel verdienstelijk werk
_verricht en er ZIJn vele lauweren geoogst, .maar er is toen
ook v:el. te veel gepraat, gelijk blijkt uit allerlei stukken. En
·toen Ik I~ de laatste weken dezen gang van zaken zich weer
_~ag ontwikkelen, toen heb ik geen zwijgplicht opgelegd, maar
Ik heb er op gewe~:n,. of h:et geen tijd werd den mensch en
hun bestaanden zwijgplicht m te scherpen. Want het is toch
zoo, dat zij krachtens het Wetboek van Strafrecht en krachtens
h?n elg~n r.~glementen en voorschriften tot zwijgen gehouden
ZIJn. ~IJ krlJgen dus geen meuwen. plicht opgelegd, maar de
~akommg van. een besbaanden plicht wordt hun nog eens
ingescherpt. Er was, gezien ook de groote .belangstelling in de
pers voor deze zaken, waarbij men niet kon verklaren hoe al
die beweringen als het ware uit de wolken gegrepen werden
,zeker aanleiding om dezen maatregel te nemen. Niet in het
minst, ik zeg dat er bij, in het belang van de menschon zelf
want als men het liet doorgaan, zouden zij zich op een gegeve~
oogenblik blootstellen aan disciplinair ingrijpen. '

Op dergelijke moeilijke momenten moet het' den menschen
voorgehouden worden, da~ zij. daar staan niet als zelfstandige
orgaantjes, met als staatjes m den Staat, maar als dienende
organel). in handen :van het bestuur. van den Staat.
, Zoo heb ik het gezien en die belangen, die, naar ik meen
van nog iets hooger orde zijn dan misschien wel algemeen wordt
ingezien, h.~b. ik mee~.en te moeten di~~en. en ik ben daar
.blij om, gelIjk Ik ook HIJ ben om de mogelijkheid van bespreking
van deze zaken in deze Kamer, want ik geloof, dat mijn ver-
wachmllg niet ijdel was, die ik in mijn eerste rede heb uit-
gedrukt, dat daardoor kan versterkt worden het vertrouwen, datT
juist een Staatsbestel als het onze zoo ter dege noodig heeft ..
De Voorzitter: Enkele l~~n hebben nog het woord gevraagd.',
Ik stel voor, den apreektijd voor de replieken te bepalen op

ten hoogste vijf minuten per spreker.
Daartoe wordt besloten.

~elingan der ~~~~-9:ep.e~ - ;b937-1938, - :m.

De Voorzitter: De heer Drop heeft voor de derde maal het
woord gevraagd.

Ik stel voor, het hem, als interpellanb, te verleenen.

Daartoe wordt besloten.

.De heer Drop: Mijnheer de Voorzitter! Een tweetal opmer-
kmgen zou ik nog willen maken van min of meer persoonlijken
aard. De eerste daarvan is ingegeven door hetgeen de Minister
nu heeft gezegd in verband met de mededeeling over de confe-
rentie met den procureur-generaal.
Ik wil daaromtrent gaarne nadrukkelijk verklaren, dat mij

de bestaande zwijgplic,ht, ook van de marechaussee, evenals
van de andere ambtenaren, bekend was en dat ik over deze
zaak met geen van die ambtenaren een woord heb gewisseld.
Dit sluit dus in, en ik hoop, dat de Minister dit zal aanvaar-
den, dat de mededeeling, die ik in tweeden termijn infer-
meerenderwijze plaatste, mij niet uit ambtelijken kring heeft
bereikt, want dan zou ik haar niet hebben gebruikt. Ik hoop,
dat de Minister' dit zal willen aannemen.
De tweede opmerking, die ik wilde maken, is deze, dat het

mij genoegen doet, dat ik in tweeden termijn een inlichting heb
gevraagd over de positie .van den procureur-generaal tegenover
het wapen der marechaussee. Hetgeen de Minister omtrent
diens .positie tegenover de divisiecommandanten en tegenover
den dieast van d~ marechausseeEier heeft gesteld, is voor mij
voor het oogenbhk afdoende.
Ten slotte zou ik mijnerzijds deze interpellatie willen afsluiten

met e.en k0:t woord over den achtergrond van de zaak, die hier
vanmldd~~. IS besproken, den achtergrond, die in de interpellatie
z~lf m.oeIhJk sterker 'op ~en voorgrond kon. treden. De 'opmer-
kmg IS gemaakt, dat rn deze intcrpellatie geen woord van
mededoogen is gehoord over de slachtoffers van de zeden-
misdrijven .. Deze zaak groepe.ert zich op het oogenblik rondom
de arrestatie van en, het gedmg betreffende den directeur van
een onderneming. Het is een goede gewoonte in ons land - de
heer J oekes heeft daarover uitvoerig gesproken en ik kan daar-
om m~t een k?rte opmerking volstaan -, dat men, zoolang
geen UItspraak IS gedaan, over rechtszaken niet in besprekingen
treedt. .

M~n kanvan lauden, waar niet geregeerd wordt, maar waar
de dictatuur heerscht, zelfs niet zeggen, dat verklaringen wor-
den gegeven' als de Regeering hier vanmiddag gaf. De Kamer
heeft, dat is althans mijn sterke indruk, behoudens de uitzon-
d~ringen, die .zich buiben het volk stelden, blijk gegeven, dat
ZIJ de opvattmg, dat de zedenstrafzaak thans nog niet kan
wOl'denbesproken, omdat ze nog in behandeling is, eerbiedigt
en erkent. W~l mogen echter de .groote zedelijke belangen, die
voor de meISjeS en de vrouwen in het algemeen doch in de
omgeving van Oss in het bijzonder, helaas, de a~ndacht trek-
ken, er a~nlei~ing toe &e:,~n om vooral naar dien kant op de
noodzakelijkheid van definitieve bescherming te wijzen. Natuur-
lijk begrijp ik weer, dat de justitie daarbij ten slotte alleen kan
grijpen naar strafbare feiten, en voor zoover het aantasten van
de zedelijke waardij in de ondernemingen aan de orde is raakt
het dan in hoofdzaak de minderjarigheid van de betrokkenen,
Ma~r ik kan toch niet nalaten om van deze gelegenheid ge-
bruik te maken, ook na hetg.een gebeurd is, den Minister wel
zeer sterk op het hart. te bmden, dat hij de onverbiddelijke
op.spormg en de berechtmg van schuldigen op dit terrein, in de
"krmgen van 'welk deel v~n de bevolking zij ook gevonden wor-
den, ter hand n.eemt. DIt beroep op bescherming heeft zekere
wa~rde, waar. mms~ens sterke twijfel - het was geen punt van
de .~nterpe!l~tle -. IS ger~zen aan de activiteit van de gemeen-
, telijke politie op dit terrem, getuiae 0.' a. het oordeel dat daar-
over h:rhaa~delijk .is. uitgesproke~ ook in de kring~n van de
!Cathoheke Jeug~leldmg. De vrouwen zeker' de minderjarige
in de onderneming behoort tegen de uitspattingen van hen.
die in de onderneming overwicht hebben, afdoende en krachtig
.fe worden beschermd.

. De heer Rost .van Tonningen: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou
het volgende willen vaststellen. In wezen waren de politieke
partijen het vandaag, ondanks alle vertoöningen in woord en
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partijgenootan van weleer doen dat nog, Nu acht ik het plicht,
dat het Protestantsche volk dat Roomsche juk afschudt, voor-
dat het gehef'l daaronder zal geraken. Ik wensch niets af te
doen aan het handelen naar eer en geweten van den Minister
van Justitie. Mijn rede mag niet worden verstaan als een aan-
tasting van den persoon des Ministers. Indien ik dat gedaan
had, dan-zou ik met uw hamer te doen hebben ,gekregen, Mijn-
heer de Voorzitter. Maar ik stel beginsel tegenover beginsel.

Ten slotte, tot mijn spijt heeft de Minister mij niet kunnen
overtuigen, dat de marechaussee te Oss zich zoo zou hebben
misdragen, dat zij zich de strenge maatregelen zou hebben
waardig gemaakt, die nu op haar worden toegepast.

46ste VERGADERING. - 7 APRIL 1938.
Interpellatie van den heer Drop.

(Rost van Tonnlngen e. a.~)
gebaar, met elkander eens. Het debat en de verklaringen van
den Minister toonen aan, dat men de kern van de zaak heeft
ontweken. De Minister is in gebreke gebleven aan te toonen
dat de zwijgplicht aan de marechaussee door hem niet is opge~
legd om vooraanstaande personen te sparen; dat het noodig
was, de marechaussee, die op de hoogte was. van de feiten,
te verspreiden en te vervangen door anderen, die van de feiten
onkundig zijn; dat hij de dossiers voor de Kamer gesloten
houdt; dat tegen de marechaussee werd opgetreden op het
oogenblik, dat eenige Roomsch-Katholieke geestelijken in het
ge~.ing kwamen, en dat de Minister is opgetreden om deze gE:es-
telijken aan een vervolging door den strafrechter te onttrekken.

Op 26 Maart, zegt de Minister, heeft een gesprek plaats gehad
en daarbij waren aanwezig de procureur-generaal, de officier
van justitie en een van de wachtmeesters. Wanneer de Minister
~egt: de anderen kunnen er niet hebben gesproken, dan begrijp
-ik, dat de Minister wil zeggen, dat de wachtmeester het heeft
gedaan. Als dit het geval is, beschuldigt de Minister een weer-
loos ambte~a.ar. De man heeft geen enkele pr~s~ie ondergaan,
~egt de Minister. Ik ben, op grond van de inliehtingan, die
Ik heb, niet bereid deze verklaring te aanvaarden.
Ik stel vast, dat de Kamer onvolledig is ingelicht en dat zij

daarmee tevreden is. De Minister heeft, sprekende over de
hoffelijkheid, op de goede vormen inbreuk gemaakt en hij heeft
mijn woorden verdraaid.

De Voorzitter: Als de Minister op de goede vormen inbreuk
zou hebben gemaakt, zou ik tusschenbeide zijn gekomen. Ik
ontzeg den geachten afgevaardigde dus het recht dit van den
Minister te zeggen.

De heer Rost van Tonnlngen: Dan zal ik voorlezen hetzeen
~.gezegd heb. Als ik den Minister juist heb verstaan, dan heeft
hij gezegd, dat ik mijn betoog had gebouwd op inlichtingen,
die ik niet had. Nu wordt hier opgemerkt, dat ik dat zelf heb
g~zegd. Dan heeft men heel slecht naar mij geluisterd. Ik heb
hier het stenographisch protocol, waaruit blijkt, dat ik gezegd
heb:

"Ik stel op grond van inlichtingen, die nog nader zullen
worden onderzocht, omdat de bewijzen nog niet in handen
waren, althans ik heb de bewijzen nog niet in handen,
het volgende vast."

Die inlichtingen heb ik dus gekregen en ik hoop die met
bewijzen te staven.
Men kan zich op een dergelijke wijze niet van de zaak

afmaken. Hier zijn minderjarige meisjes verkracht en hier wordt
ee?- Roomsch-Katholiaks, geestelijke in het geding gebracht.
HIer 1S een demoeratie, maar hier is geen recht.

De heer Kersten: Mijnheer de Voorzitter ! De opmerkingen
van den geachten afgevaardigde den heer de Geer nopen mij
een heel kort woord ten antwoord te geven.
.De. heer .~e Geer heeft gevraagd, of hetgeen ik gesproken heb

filet In strijd was met het negende gebod. Wij zijn zachtjes-
aan wel gewend, dat het negende gebod teeren ons wordt uit-
gespeeld en dat wij in het land maar voorg~dragen worden als
waren wij de grootste leugenaars en lasteraars.

Nu de geachte afgevaardigde de heer de Geer deze vraaz
gesteld heeft, hier in het Parlement, wil ik zonder mij daar-
tegen te verdedigen, alleen deze vraag hem' stellen, of het be-
trachten van het negende g~bOodis, dat in het openbaar, in deze
Kamer, door hem een predikant uit het graf wordt gehaald en
met name wordt genOoemd,die een zware. gevangenisstraf heeft
ondergaan. Men leze maar eens de verklarIng van onzen Heidel-
berger Catechismus. En wat voorts de opmerkingen van dezen
afgevaardigde betreft, het volgende. De geachte'" afgevaardigde
de heer de Geer stelde de figuur niet juist. De geachte aferevaar-
gaf het voor, alsof ik het OonmOogelij.~zou achten, dat PrOotes-
tanten de overtuiging zou WOordenbijgebracht, dat de Minister
van Justitie naar "'eer en ,geweten in deze zaak zou hebben ge-
handeld. Zoo is het niet. Ik heb gewezen op de gevaren van
de coalitie, en de oude coalitie heeft naar mijn stellige over-
tuiging Rome tot groote macht gebracht in ons land, en de

De heer de Geer: 'Mijnheer de Voorzitter! Nog een enkel
woord naar aanleiding van de zooeven door den geachten afge-
vaardigde den heer Kersten gevoerde repliek. In de eerste plaats
deze opmerking, die eigenlijk buiten het kader van dit debát
valt, dat ik het niet onvoegzaam acht een feit te noemen, dat
destijds algemeen bekend was, dat veertig jaar geleden in de
couranten uitvoerig vermeld stond en dat nu een historisch
gegeven is geworden. Ik meen, dat het met valsche getuigenis
spreken tegen den naaste niets te maken heeft, als men, indien
het te pas komt, aan een dergelijke daadzaak herinnert en
daarbij een naam noemt, die in die dagen publiekelijk genoemd
IS. Wanneer de geachte afgevaardigde dit echter betreurt dan
spijt het mij, dat ik hem, wat dit punt betreft, zonder d;t het
noodig was heb gewond.
Ik heb voornamelijk het woord gevraagd voor iets anders. De

geachte afgevaardigde heef-t nu gezegd, dat hij meent, niet
ge;wndlgd te hebben tegen het negende gebod, omdat hij den
Minister volkomen in zijn Katholieke overtuiging heeft geëerd
en ook den Pro.testanten, die aan 's Ministers woord geloof
hechten, geen onjuiste motieven heeft willen toeschrijven. D_r
:noet d.lt ontkennen. De geachte afgevaardigde heeft in eerste
mstantie te kennen gegeven, dat de Minister in strijd met ziin
ambtsplicht het kanonieke recht heeft gesteld hoven het Ned~r-
landsche strafrecht, dat de Minister willens en wetens, men
z,?u kunnen zeggen "mala fide", al heeft de geachte afgevaar-
dIgde deze woorden niet gebruikt, geestelijken onttrok aan ons
st~a~recht.' omd~t zij daaronder volgens zijn Katholieke over-
tmgmg DIet thuisbehooren. De Minister heeft dit met grooten
nadruk ontkend ~n verklaard, dat hij iederen burger van Neder-
land zonder aanzien des persoons, geestelijke of niet-geestelijke
onderworpen acht aan ons strafrecht en dat hij daa~naar han:
delt. De geachte afgevaardigde gelooft dit niet en dicht boven-
dien den Protestants chen Ministers toe, dat zij dit óók niet
gelooven, immers dat zij de houding van den Minister aanvaar-
den uit coalitiet~'?uw. Dit is m. i. zondigen tegen het negende
gebod, te ergerlijker, nu de geachte afgevaardigde weet, dat
ook de heeren Wendelaar en J oekes tot de overtuiging zijn
gekomen, dat .de Minister naa~ eer en geweten gehandeld heeft,
dat het kanomeke r~c~t geen mvloed heeft gehad, maar dat hij
ge.daan heeft wat hij 111 het belang van de rechtszekerheid zijn
plicht achtte.
De g.eachte afgev.aardigde heeft de zuiverheid aangetast van

de motieven, waaruit zoowel de Minister als zijn Protestantschs
ambtgen_ooten gehandeld hebben. Daarom moet ik bij mijn
straks uitgesproken oordeel blijven.

De beraadslaging wordt gesloten.

De Voorzitter: Namens de Kamer zez ik den Minister dank
voor de verstrekte inlichtingen. '"

Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden ter insace
gelegd~ gedeelte v~n het officieels verslag der Handelingen v~n
de vorige vergadering goed te keuren.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt gesloten en de Kamer gaat tot nadere
bijeenroeping uiteen.
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Jan en Zijne Excellentie de Minister van 0.,K.enW.
H et departement van Onderwijs

heeft nieuwe bepalingen, gemaakt
inzake de toelating van leerlingen
tot de vijfjarige H.B.S. De candida-
ten zullen worden onderworpen aan
'n onderzoek "naar hun geschikheid
tot het volgen van middelbaar onder-
wijs". Er zal van hen niet alleen
meer "kennis" van de vakken Neäer-
landsclie taal, rekenen, aaräriiks-
kunde en geschiedenis worden ge-
uraaçä, maar "kennis en inzicht".
En tenslotte zullen leerkrachten van
het lager onderwijs met raadgevende
stem deel uit kunnen maken van
de toelaiinascomrnissie,

De directeur van de H.B.S.: - Dat is
een van de gelukkigste dagen van mijn
Ieven, Wat heb ik al die jaren niet moeten
meemaken met jongens, die op mijn H.B.S.
(of op wélke andere H.B.s. ook) niet thuis
hoorden! Het was altijd hetzelfde liedje.
Mit Milne und Not deden zoe't toelatings-
examen. Natuurlijk begrepen wij er alles
van, zondra we de cüters maar zagen. Maar
praat eens 'tegen een vader v:an zoo'n
jongen, om hem te bewegen hem niet naar
de H.B.S. te zenden! Onbegonnen werk.
Ze voelden zich min of meer beleedigd!
En later kwam de misère. slechte cijfers,
slechte stemming. Zitten blijven. veront- -,
waardiging bij Vader en Moeder. Het zat
'm niet in hun jongen: het zat 'm in die
leeraren, die niet voor hun werk. deugden!
Of van wie deze en die geen begrip van
paedagogie had, niet met jongens kon
omgaan, hem achterstelde bij de andere
Ieerlmgen enzoovoort. In het begin werd
je er kwaad over; later haalde je er de
schouders over op. Een of twee klassen
doubleeren: groet gevaar om het volgen-
de jaar heelemaal scnipbreuk te lijden.
En dan kwam er op zekeren dag ineens
bericht, dat de jongen weg bleef. Hij
verdween uit het leven van de school.
Later hoorde je dan soms, dat hij hier' of
daar in een onderneming zat, of een of
andere betrekking had waar hij het heel
goed rnaakte. Ja, waarom ook .niet? Stel je
voor, dat je een maatschappelijk misluk-
keling moest worden alleen maar omdat
joe de vijfjàrige H.B.S. niet goed g-enoeg

_ kunt volgen! Maar nu is die misère uit.
"GesiCliilK'ttrei<l"~-"inzi·cb:t", en bovendien
het formeele advies van onderwijzer of
schoofhoofd - prachtig! Nu hebben wij
het niet meer alléén gedaan. Vertoornde
vaders of moeders - 0, die moeders! -
zullen nu ook den vroegeren onderwijzer
van den jongen moeten afloopen, om hun
gal te luchten. Nu, dan zullen ze wel Iiever
thuis blijven. Een gelukkige dag voor me.
Bra vo, ExceHentie!

De leeraar : -:- Den hemel zij dank! Ik
had niet gedacht, het nog te mogen be-

• leven. Nu zal het spoedig uit zijn met die
leerlingen, die je gewoon wanhopig maak-
ten. Ze waren een kruis voor den leeraar
en een groote lastpost voor de goede
Ieerlingen. Tja, j,e kon ze toch niet zoo
maar aan hun lot overlaten. J'e moest ze
op sleeptouw zien te nemen. Maar het ging
natuurlijk op kosten van de vluggen. Ze
hieLden het tempo tegen;" je had veel
beter kunnen opschieten als [e ze maar
nièt in de klas had gehad. En dan de
teleurstellende overgangsexamens. De ge-
griefde vaders .... en de kwaje briefjes .... en,
niet te vergeten, de ongelukkige jongens
zelf! Kunnen zij het helpen, dat zij voor
de H.B.S. geen ".geschik,theid" bezitten?
Je moest er soms meelij mee hebben. Ze
spanden zich in. Ze waren van goeden
wil - niet allemaal natuurlijk - en het
bleef toch maar sukkelen, Een heel jaar
moeitevot werken en dan: zitten .blijven.
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Z,e hartden nooit hier moeten komen, maar
ja, ze glipten er bij het toelatïngsexamen
nèt door. Naar "geschiktheid" werd nog
niet gevraagd. Gelukkig wordt het nu
anders. Het is een pak van mijn hart. En
het doet me nog het meeste genoegen
voor de Jongens zelf! Goed gedaan, Excel-
lentiet

De onderwijzer: - Ja, ik word gevraagd
Voor die commissie; met raadgevende
stem wel te verstaan. Ik zal den besten
raad' geven die ik voor Jan geven kan:
nièt op de H.B.S. De jongen brengt er
nietS van terecht. Het wordt een marteling
voor hem, een groote last voor 'de leeraren
en. een teleurst-e-lling voor zijn ouders. Ik
verwacht eigenlük niet eens, dat mijn
advies noodig zal zijn; de cijfers zullen
hun eigen taal spreken. Het is verloren
moeite en verkwiste tijd. Hoe is 't gegaan
met Piet en Klaas en Hel1ik en Wim en
Kees ? Geen van hen heeft de H.B.S. af
kunnen maken. Ze moesten er af of Papa
nàm ze er af, toen het hem duidelijk werd.
Hadden ze maar eerder naar mij geluis-
terd! Maar ze wisten het altijd beter dan
wij. Waarom zou hun Jongen niet voor de
H,B.S. geschikt zijn, als de zoon van hun
buurman er wèl geschikt voor was? De
slechte cijfers op school? Dat was niet de
schuld van hun zoon; dat was de schuld
van den meester .... Och ja, je kende het
deuntje langzamerhand al! Het ligt nooit
bij den jongen; het ligt altijd ergens
anders. En wie wex{i ex het meest de dupe
van? Dè jongen zeif. Nu, voorzoover het
van mijn advies zal afhangen, zal ik Jan
onnoodige misère sparen. Een goede maat-
regel, Excelle.ntie!

Jan z'n vader: - Wat moet ik nou met
Jan beginnen? Het hoofd der school zegt,
dat-ie geen schijntje kans heeft voor de
H.B.S. En het ergste is, dat ik hem in
mijn hart gelijk moet geven. Jan is' niet
van de vlugste. De wetten van de ertenik-
heid zijn dikwijls maar schijn, want waar
zou hij dát anders vandaan kunnen heb-
ben? ! Ik had vroeger al tijd prachtige
cijfers - er was zelfs wel eens een 7 bij -
en ik .sta mijn man, al zeg ik het zelf. Ik
geloof achteraf; dat ik Jan niet naar die
school had moeten sturen. Pieterse klaag-
de e:r ook over, dat ze geen voldoende
aandacht aan de jongens besteden; hij
kon het aan zijn eigen zoon goed merken.
Maar je kunt alles niet van te voren
weten. Aan den anderen kant neem ik
het ook weer niet té zowaar, als ze hem
niet op de H.B.S. toelaten. Je kunt een
heele goeie zakenman worden en het
behoorlijk ver brengen zonder het theore-
ma' van Phyt.... PhiJoras.... of hoe
heet-ie ook weer, en zonder heele reeksen
jaartallen te kennen. Ik zeg altij.d maar:
ik kijk naar me zèlf. Mijn zaken gaan best
en dáárvoor zal ik Jan wel zèlf opleiden.
Het is alleen maar zoo vervelend tegen-
over de kennissen. Het is net alsof Jan niet
in staat zou zijn de H.B.S. te volgen, en
dat is natuurtijk malligheid. Je wilt alleen
maar niet te veel van zoo'n jongen vergen.
Voor mijn kantoor Is-te nog te jong. Hij
moet eerst nog een paar j aar ergens
anders heen. Ik moet daar nog eens goed
over denken. En ik houd m'n hart al vast,
als i!k aan m'n vrouw denk.... Zoo'n
minister trekt zich natuurlijk niets aan
van de problemen, waar hij een huisvader
voor stelt. U hebt gemakkelijk praten,
Excellentie!

Jan z'n moeder: Ik vind het een
ongehoord schandaal! Ongehóórd gewoon.
Verbeeld je: onze Jan niet wiüen toelaten
op de H.B.S. Een jongen met zoo'n helde-
re kop, zoo vlug en zoo handig. Maar die
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surrért van hier naast, die ze niet eens
in doe voetbalclub willen hebben, die is
wél knap genoeg voor de H.B.S. En die
jongen van de slager, die komt el' óök,
Net alsof je zulk soort jongens kon verge-
lijken met onze Jan! En waar moet het
arme kind nou naar toe? stuur hem
toch naar de ambachtsschool, durfde die
mevrouw Jarusen me laatst in mijn gezicht
te zeggen. Het mensch is veel te dom en
veel te onbeschaafd, om te beseffen hoe
ze een moederhart door zulke woorden;
beleedigt. Onze Jan naar de ambachts-
senoot. ... dát zal niet gebeuren! Zijn
vader zou best in staat Zijn, er toe over
te gaan; hij zou in zijn leven een hoop
domme dingen hebben gedaan als ik er
niet geweest. was om het tegen te houden.
Moeder heeft niet voor niets tegen me
gezegd, toen ik trouwde: "Zorg dat je
hem onder de duim houdt, hOOI'! Mannen
hebben geen goeie kijk op het reven: ze
hebben Ielding van hun vrouw noodig",
Nou, aan Ierding heeft het niet bij me
orrtbroken en het zal 'er ook nou niet aan
ontbreken! Als ik de vrouw van den minis-
ter was, zouden die schandalige bepalingen
er vast niet gekomen zijn. Ik vind hep
weer echt iets van dat ontaarde demoli-
berale stelsel. Slagers- en bakkersjongens
mogen wel op de H.B.S. en de zoon van
gev.estig4.e .bu:rgers mag er nièt op. Ik
stem doevolgende keer op Mussert. U moest
u schamen, Exceljentde l

Jan, tot Harry: - Hè-je het al gehoord?
Man, wat 'n 'bof! Ik ben gezakt! GeIukikig, I

nou hoef ik niet naar dat r.thok.'
Vijf jaar lang, verbeeld je, op dat hok
zitten en al die r.tvakken leeren, waar
ik geen snars van begrijp. Man, ik ben er
al een half jaar lang doodsbenauwd voor
geweest. En kwaje leeraren als je d'r hebt!
Moet je Gerrit over hoorent P .stkoppen
gewoon. Hij moet alle dagen uren lang
werk maken, zegt-ie; hij hèt niet eens
meer tij d voor e'en spelletje voetbal ....
Wat ik nou ga doen? Wat kan mijn It
schelent Ik wou, dat Vader me maar in
die auto-garage liet werken. Fijn, man,
met al die motoren en auto's! Maar het
zal niet gaan. Bij Vader zou het misschien
nog wel lukken, maar Moeder, zie lel Van
Moeder moot ik met alle geweld studee-
ren. Misschien moet ik nou naar de Mulo.
Nou ja, dat 18 lang niet zoo erg als op de
H.B.S. We zalle wel zien. Ik hèt nou eerst
fijn vacantie. Ga je mee fietsen? Ik zou
die minister haast een brief willen schrij-
ven, om te zeggen: Wel bedankt, Ekxil-
lentie!

*De vorige w-eek hebben WIJ, 111 verband
met het idee van den Arbeidsdienst voor
werklooze jongelieden, uit de "Tijd" iets
geciteerd over een rapport-Draayer, in-
zake de lijnen, te volgen bij het irwtellen
van een verplichten Arbeidsdienst.

Mr. Draayer, directeur-generaal van de
Werkverschaffing en Steunverleening aan
het departement van Sociale Zaken, heert
nu aan de "Tijd" bericht, dat hier van
geen departementale studäecommlssie
sprake is. Het gaat om een rapport, door
belangstellende particulieren samengesteld
waarbij een ambtenaar van het departe-
ment uit eigen beweging en niet in zijn
functie heeft medegewerkt. Het rapport
is aan minister Romme aangeboden. De
minister heef,t zijn waardeerlrig betuigd
en tevens me degedeeld , dat het vraagstuk
van de jeugd zijn bijzondere belangstelling
heeft.
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De mutaties iD de KOD.Marech ussee-
Brigade te Oss

• IN DE TWEEDE KAMER BEHANDELD

.Overplaatsing ln het belang der manschappen zelf

.............................................................
! :. .
! "DIE BRIGADE IS OP HOL :. :i GESLAGEN" i
i :
; :..............................................................

In de hedenmiddag gehouden zitting der 2de
Kamer der Staten-Generaal kwam na afhande-
ling van enkele kleinere wetsontwerpen aan de
orde de interpellatie van den heer Drop over de
voorloopige beslissingen ten aanzien van de Bri-
gade der Kon. Marechaussee te Oss en hetgeen
daarmede in verband staat.
De heer Drop (s.d.) zeide, dat er in deze zaak

klaarheid noodig is. Dit is ook op grond van
vroegere 'zaken tegen een hoofdcommissaris van
politie CL een tweetal hoofdam'l:*na1'en noo<llg,
ook dienaangaande is er nog geen klaarheid.
Het gaat in Oss om maatregelen tegen personen

die rechtstreeks onder het departement staan.
Opheldering is noodig, ook na het gegeven pers-
communiqué.

Dat indertijd de marechausee te Oss werd ver-
sterkt, was noodig en werd algemeen toege-
juicht. Allerlei verhalen hebben de ronde ge-
daan over de gemeentepolitie te Oss, maar van
ernstige feiten is er niets gebleken.
Den laatsten tijd zijn er berichten ingekomen,

dat niet meer tegen mensch en met bijnamen doch
ook tegen een fabrikant en een bankier werd
opgetreden. Het perscommuniqué is niet duidelijk
en men moet uit de berichten opmaken, dat het
besluit om de brigade te Oss een deel van haar
taak te ontnemen, plotseling is genomen. Er
schijnt verschil van meerring te zijn tusschen de
departementen van Justitie en Defensie. Spr.
wijst op het tweeslachtig karakter der mare-
chaussee. Een opperwachtmeester is ook hulp-
officier van Justitie. Waarom is nu opgetreden?
Zeker niet om het geschil tusschen twee depar-
tementen? Uit verbalen en rapporten zou zijn ge-
bleken, dat bij opsporingswerkzaamheden door
marechaussees rechtmatige belangen van burgers
op pijnlijke wijze zijn geschonden, waaruit be-
staat dit en waaruit is dit gebleken? Er is pijn-
lijke onzekerheid in bijna elk woord van het
perscommuniqué. Waarom moet de marechaussee
te Oss zich van opsporingsdienst onthouden? De
verhouding tusschen gemeentebestuur en .de
marechaussee is in het geding. Er is verwondermg
over de herbenoeming van den Burgemeester van
Oss. In hoever daarvo.or reden is, kan spr. niet
beoordeelen. Is de marechaussee haar bevoegd-
heid tegen het gemeentebestuur te buiten 'ge-
gaan? Hoe denkt men een verkeerden toesta~d
te herstellen door de marechaussee gedeelteltJk
buiten working te stellen?
Spr. stelt de volgende vragen:

Zes vragen van den heer Drop
1. Welke zijn de niet wel te verantwoorden

uitingen in sommige persorganen, die tegenstel-
lingen hebben geschapen tusschen de brigade der
Kon. Marechaussee te Oss eenerzijds en andere
organen van bestuur en politie anderzijds, welker
aanwakkering niet kan worden geduld?
2. Sinds hoelang is uit verbalen en rapporten

gebleken, dat bij het opsporingsonderzoek door
de Kon. Marechaussee te Oss methoden werden
toegepast, waardoor rechtmatige belangen van
burgers op pijnlijke wijze werden geschonden,
zoodat het onverwijld geboden was maatregelen
te nemen om het vereischte evenwicht te her-
stellen?
3. Welke bepaalde feiten, gebeurtenissen of

gedragingen hebben aanleiding gegeven tot het
besluit om aan de brigade Kon. Marechaussee te
Oss opdracht te geven zich tot nader order van
opsporingsdiensten te onthouden?
4. Wat is den minister bekend van de ver-

houding tusschen gemeentebestuur of gemeente-
politie en de leiding der brigade van de mare-
chaussee te Oss, op welk tijdstip is een minder
goed verhouding hem bekend geworden en welke
maatregelen stelt de minister zich voor te nemen
ten einde deze verhouding op goede basis te
regelen?
5.' Acht de minister het uit een oogpunt van

algemeen justitieel beleid juist, in omstandighe-
den als die te Oss aanwezig zijn de brigade der
Kon. Marechaussee surveillance en bewakings-
diensten te laten doen blijkbaar ook in het ter-

ritoir der gemeentepolitie, terwijl de brigade haar
voornaamste taak, waarvoor zij destijds is ver-
sterkt, niet mag uitoefenen?

6. Moet de minister niet erkennen, dat het
gevoel van rechtszekerheid kan zijn aangetast
door ingrijpen op een oogenblik, dat gerechte-
lijk onderzoek werd gedaan in andere kringen
der bevolking dan die, waarin sinds 1935 mis-
drijven weden opgespoord en tot berechting ge-
bracht en op welke wijze stelt hij zich dan voor
de waarborgen voor rechtszekerheid gelijkelijk
voor alle bevolkingsgroepen te herstellen of te
versterken?

aan

"

Het vooronderzoek is reeds ver gevorderd. Spr.
wijst op lofwaardige activiteit der brigade ten
deze. Doch ook is het niet zoo, dat zij alleen
te prijzen is voor haar werk ten deze. B.v. had
men zich evengoed tot de gemeentepolitie als
tot de marechaussee kunnen wenden. De feiten
in andere strafzaken hebben met deze strafzaak
niets te maken; deze staat geheel op zichzelve.
Er bestaat tusschen deze zaak en andere

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

bankdirecteur, die makelaar is en bezorger van
assurantiën. De aangehoudene werd vervoerd in
een zijspan van den marechaussee-motor, in-
plaats van in een auto, waarom hij gevraagd
had. Op 19 Maart om 3 uur is de man gearres-
teerd, om 9 uur in verzekerde bewaring gesteld;
om 4 uur had huiszoeking plaats. Doch de offi-
cier van justitie wist daar niets van. Wat de
inbeslagneming betreft, heeft de wachtmeester
op eigen gelegenheid gehandeld. O-p 28 Maart
is den verdachte beteekend, dat hij niet verder
zou worden vervolgd op grond van het voor-
onderzoek; die zaak is afgeloopen.

Spr. komt tot twee zaken tegen Ossche bur-
'gers in geestelijken dienst, Daaromtrent zijn ver-
schillende personen gehoord, "omdat er geen
verdachte als zoodanig was". Van strafbare
feiten is niet gebleken. Zoo ging het o.m. om
verjaarde zaken, indien die al gepleegd waren.
De andere zaak betreft ook een Ossehen in-

woner in geestelijke bediening.

Wat spr. het meest getroffen heeft, is de manier
waarop men destijds - minderjarigen nu - heeft
meenen te moeten hooren, over dingen die zeven
jaar geleden gebeurd zouden zijn. De kroonge-
tuige heeft 18 veroordeelingen .achter den rug,
een berucht individu die zich blijkens rapporten
op zedelijk gebied beestachtig gedragen heeft.
Er is gesuggereerd dat op druk van hoogerhand
het verhoor niet is doorgezet. Spr. komt daar-
tegen op, o.m. op grond van een brief van den
Officier van Justitie van 29 Maart. Spr. heeft
terdege begrepen, welke kiemen hierin zaten.
Dool' valsehen schijn heeft spr. zich niet van zijn
plicht laten afbrengen juist in de sfeer van het
moderne Europa. Men had anders het wetboek
van strafrecht en strafvordering wel kunnen
wegbergen.
Spr. critiseert het optreden der marechaussee

in zaken, eigenlijk van civielen aard. Men moet
de sfeer, zoo groeiend, voelen, en zich afvragen,
of dat zoo door kan gaan. Spr. heeft zich geregeld
laten voorlichten om à jour te blijven, en zag
zich . genoopt, in overeenstemming met den
Procureur-Generaal, te constateeren: die brigade
is op hol geslagen. Overplaatsing was in het
beieng van de menschen zelf. Hun chefs hebben
in's Hertogenbosch van alle stukken kennis ge-
nomen.

3. Tot de bedoelde opdracht hebben aanlei-
ding gegeven de volgende feiten:
a. Zaak v/d H.:
Opmaken van processen-verbaal t.a.v. feiten,

die reeds geruimen tijd zijn verjaard en waarvan
de belangen zco gering waren, dat, al ware de
verjaring stermijr, nog niet voltooid geweest, een
opsporingsonderzoek niet opportuun was te
achten. Arrestatie en de wijze waarop zulks ge-
schiedde. Huiszoeking en in beslagneming geheel
archief op eigen gezag. De aan deze heel zaak
gegeven ruchtbaarheid.
b. Zaak opzichters-werkverschaffing:
Ondanks mededeeling van het hoofd van

politie van Oss, dat hem bij onderzoek gebleken
was, dat het hier geen strafbaar feit betrof, over-
gegaan tot arrestatie van die twee jonge men-
schen, welke hij voorgeleiding na 4 dagen door I Regeering en volk stellen
den Officier van Justitie werden in vrijheid . h bui hik'
gesteld. Indien van eenig strafbaar feit sprake zie .. -r uiten et vo ,
zou zijn geweest, had dit geen hoogere waarde " . - _
kunnen betreffen dan ongeveer flO. Veel rucht- D.e heer Ro~t van Tormingen (N ',S.B:) zegt ?àt--
baarheid, waardoor gemeentelijke gezagsdragers de interpallatie volkomen aan spr. s ve:,,:,achtmg
volkomen ten onrechte in een kwaad daglicht heeft beantwoord. Tevoren heeft de minister de
werden Jesteld. vragen vr.n den heer Drop ol_ltvangen om ze te
c. Onrechtmatige arrestatie in een van den k~nnen beant,,:,oorden. Spr. prijst de onkr~k?are

aanvang af als civielrechtelijk te onderkennen phcht~betracht1l1g der mar.echaussee, minister
financieele kwestie, waarbij klaarblijkelijk de Geseling heeft haar het zwijgen opgelegd. Spr.
bedoeling heeft voorgezeten door vrijheidsbe- beroept zich op art. 4 der grondwet. Deze kamer
rooving pressie tot oplossing der kwestie in een heeft met eens harteloosheid ....
bepaalde richting te beïnvlueden.
d. Onderzoekingen tegen de beide geeste-

lijken, in beide gevallen een uitvoerig c der-
zoek, terwijl vaststond, dat van een strafbaar feit
geen sprake was, verhoor van verschillende I
minderjarigen. Een minderjarige, die eerder
reeds had verklaard, dat met hem niets was voor-
gevallen, gehoord in het bijzijn van den aanga- )
gever, die 18 strafvonnissen tegen zich zag g,,-
wezen en ook bij de Kon. Marechaussee als zeer
ongunstig /·",kend stond. Ruchtbaarheid omtrent
die zaken.
e. Gegronde verdenking van mishandeling \

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

klaren, op last of met medeweten van den Offi-
cier van J ustiti ~ te handelen. 1
4. Het is mij bekend, dat de verhouding

tusschen Kon. Marechaussee en gemeentepolitie
na in 1934 en 1935 aanvankelijk slecht te zijn
geweest, aanzienlijk is verbeterd onder leiding
van den vorigen opperwachtmeester en weder
ernstig is verstoord sedert de herplaatsing in Oss
van den tegenwoordigen brigadecommandant.
Verwacht mag worden, dat de goede verhouding
zal 'worden hersteld door den eerstgenoemden
opperwachtmeester, di s juist met 'het oog
daarop wordt teruggeplaatst.

organen der gemeente Oss waren betrokken,
hetgeen voor de brigade der K. M. een ernstige
waarschuwing moet zijn geweest.

Spr. heeft geen behoefte aan sensatie of critiek
op den minister. Men doet geenerlei groep dien-
sten door gedragingen te verbloemen. Het feit te
Oss ligt er nu eenmaal. Er was een reeks mis-
dri}ven, waarvan de daders in het minst draag-
krachtig deel der bevolking leefden. Lof en on-
derscheiding is ten deel gevallen aan hen die deze
"misdadigers" deden vervolgen. Doch nu wordt
opgetreden tegen een groep politie, meer onaf-
hankelijk van plaatselijke omstandigheden dan
de gemeentepolitie. Deze heeft niet veel tot
klaarheid gebracht, wel vele vergissingen be-
gaan. Hier klopt iets niet. Het is het gevoel van
rechtsonzekerheid, dat vooral aanleiding is tot de
onrust, die deze zaak verwekt. Is dit het geval
sinds er onderzoek wordt gedaan in andere krin-
gen dan voorheen?

De
het

Minister van Justitie
woord

Toen zijn er verder maatregelen genomen.
Tijdelijk werd eerst, Vrijdag 1, April (vroolijk,...
heid) aan de menschen der brigade opsporings-"
bevoegdheid ontnomen, niet aan de brigade.'
Geenszins werd de brigade als het ware _gecon-
singneerd in de kazerne. Op 2 April zijn verdere
besprekingen gevoerd. Inmiddels worden de
; .aatregelen uitgevoerd. De nieuwe brigade zal
met enkele dagen ook weer opsporingsbevoegd-
heid hebben. Zooals het was, mocht het niet
blijven. I

Spr. komt tot een beantwoording meer speciaal
der vragen, als in het bovenstaan-ie neergelegd.
Het antwoord op de gestelde V1'~gen luidt:

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

De minister van Justitie, de heer Geseling, is
den heer Drop en de Kamer erkentelijk voor
aanvraag en toestaan der interpellatie. Het snelle
antwoord aan den heer Wijnkoop op diens
vragen was een weg om een spoedige inter-
pellatie te bevorderen. Spr. hecht aan de groote
waarde hiervan in ons staatsbestel. En tegen-
over het Hoofd van den Staat èn tegenover de
volksvertegenwoordiging draagt spr. gaarne de
verantwoordelijkheid.
Spr. vermaant tot bezinning. Spr. waardeert

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

tusschen ingrijpen jegens de zelfstandige rech-
terlijke macht en het politie-optreden. Van de
brigade Oss zal het personeel worden overge-
plaatst; tot nader order heeft het zich van
opsporingsdienst te onthouden. In Oss blijft een
brigade van gelijke sterkte.
Spr. moet zich beperking opleggen. Spr. kan

niet alle dosiers hier gaan behandelen. Spr. zal
rechtmatige belangen van individueele burgers
en leden der brigade moeten ontzien. Spr. mag
niet alle dossiers hier gaan behandelen. Spr. zal
handelen zonder aanzien des persoons.
In veel van hetgeen over het gebeurde is ge-

schreven wordt de indruk gevestigd alsof het
gaat tegen de door H. M. de Koningin gedeco-
reerde brigade. Dergelijke aantijging is onbe-
hoorlijk. Van de brigade, in 1935 sterk 20 man,
zijn er 4 gedecoreerd, waarvan er' nog 2 in Oss

(

zijn.
Is echter iemand dan voor zijn heele leven

onfeilbaar ?
Het corps is een onmisbaar orgaan, maar in

handen van de verantwoordelijke overheid. Deze
laat het zich niet uit haar handen wringen door
pogingen van anderen. Spr. zoekt eer schuld bij
hen die het corps, den man met matelooze eer-
bied overgieten. De regeering moet voor even-
wicht zorgen, niet het minst in het belang der
mensch en zelven.

Bij deze zaak zijn de ministers van Justitie,
Defensie en Binnenlandsche Zaken betrok-
ken. Het heeft den burgemeester van Oss
niet aan tact en doortastendheid ontbroken.
Met den ambtsgenoot van Defensie is er ook
volledige, overeenstemming. De mare-
chaussee is in ;!te eerste plaats politiecorps;
tucht en discijdine c.a. ressorteeren onder
Defensie. Iedere minister heeft specifieke
verantwoordelijkheid. De noodig geachte
mutaties hebben de volle instemming van
den minister van Defencie.

1. Niet wel is aan te' nemen, dat interpellant
onbekend zou zijn met de in min of meer
sensationeelen vorm gestelde beschouwingen in
eenige bladen, waarbij, mede naar aanleiding
van een ernstige zedenzaak te Oss ten koste van
den burgemeester van die gemeerree en de plaat-
selijke politie de activiteit der Koninklijke mare-
chaussee overmatig werd geprezen, met nadruk
werd gewezen op tegenstellingen tusschen beide
soorten politie en het gezag van het hoofd van
plaatselijke politie tegenover de in bijstand
werkende rijkspolitie werd aangetast en onder-
mijnd. Deze campagne mod naar mijn oordeel
mede ongunstig hebben gewerkt op de mentali-
teit der marechaussee.

1·

2. Gedurende het verloep van eén achttal
dagen zijn .rnij die methoden geleidelijk uit
verbalen en rapporten h~kend geworden.
Onverwijld' ingrijpen was te meer geboden,
omdat de wijze, waarop het onderzoek in de
zaak der jeugdwerkloozenzorg had plaats ge-
vonden, den Officier van Justitie reeds had
aanleiding gegeven om. op 15 November 1937
de brigade Kon. Marechaussee te verbieden
onderzoeken in te stellen in zaken waarbij

6. De juistheid van hetgeen in deze vraag
wordt gesuggereerd kan ik in geen enkelopzicht
erkennen. Daargelaten de vraag of de jonge op-
zichters der werkverschaffing, de overtreder der
vuurwapenwet, de winkelier B. en zelfs de
assurantiebezorger v/d H. behooren tot de voor-
aanstaande kringen van Oss, die, zooals ook
enkele bladen [lebben geïnsinueerd, thans tegen
de onderzoekingen der actieve marechaussees

• zouden moeten worden beschermd, merk ik op,
dat ik geen onrechtmatig optreden duld ten
aanzien van eenig persoon tot welken rang en
stand deze ook mocht behooren. De door het
optreden der Kon. Marechaussee in het algemeen
in gevaar gebrachte rechtszekerheid zal worden
hersteld en versterkt, doordat door den betrok-
ken korpschef in overleg met mijn ambtgenoot
van Defensie en mij het noodige ter vervanging
van personeel wordt verricht.

De eer van het corps is niet aangetast. Dat
voelt men ook in het corps, zooals spr. heeft
c .aren. Spr. leest een desbetreffend telegram
van de eerste divisie die dezer dagen jubileerde,
voor. Evengoed als de weermacht moet de politie
een goed apparaat zijn in handen van de regee-

I, ring. Anders is geen opbouwend werk mogelijk.
Krachtige, evenwichtige gezagshandhaving er-
kent ook de rechten der burgers. Moge het
onderling vertrouwen ten deze in het Nederland-
sche volk nu hersteld zijn.

Replieken

Zelfs is er beweerd, dat er groote eneenig-
heid zou zijn tusschen de ministers van Justitie
en Defensie. (Vroolijkheid.) .
Wat meer inzonderheid de derde vraag be-

treft, komt spr. tot de strafzaak tegen een
fabrieksdirecteur te Oss. Die zaak heeft haar
normaal verloop. De verdachte is in arrest en
er is niet aan gedacht hem daaruit te ontslaan.

De heer Drop repliceert. Spr. vraagt zich af,
of bepaalde feiten den minister eerst kort ge-
leden bekend zijn geworden. Dit acht spr. wel
van belang.

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

er op 26 Maart j.l. een langdurige conferentie is
geweest tusschen den Procureur-Generaal en de
marechaussee, en dat bepaalde inwoners van Oss
buiten vervolging zouden worden gesteld. Is er
tegen de brigade te Oss uitsluitend disciplinair
opgetreden? Spr. heeft den indruk dat er strijd
is met de locale organen die ook met de mare-
chaussee hebben te maken. Spr. heeft den indruk
dat de Procureur-Generaal een taak vervulde
die hem organiek niet toekomt. Dit is van be-

teekenis in dit debat;
De heer Wendelaar (lib.) stemt ia met de

afkeuring tegen hen die wantrouwen zaaien tegen
den minister, justitie en politie. Om hun den
~ind uit de zeilen te nemen, had ook spr. zich
een interpellatie voorgenomen. Als spr. de inter-
pellatie had moeten houden, had spr. dit even
zakelijk gedaan. Spr. hoopt dat thans volkomen
rech t is gedaan. Het heeft spr. echter getroffen
dat volgens den minister in een bepaald geval
de menschen toevallig bij de marechaussee terecht
zijn gekomen. Spr.· wijst op het antagonisme
tusschen i.iarechaussee en gemeente-politie in Oss.
Er zou bij de marechaussee in Oss een geest

zijn ontstaan, dien de minister niet verder kan
dulden. Staat dit voldoende vast? Zijn de dossiers
niet eenzijdig en is hun inhoud door de betrok-
kenen erkend? Spr. acht het verheugend, dat al
zijn er dingen gebeurd, die de minister niet vol-
komen kan dekken, de eer van het corps mare-
chaussee onbevlekt is gebleven.

De Voorzitter hamert.
De heer Rost van Tonningen zegt, dat de

marxisten zich in deze Kamer vroolijk hebben
gemaakt over het lot van jonge meisjes. Spr.
herinnert aan een zoek geraakt dossier in de
zaak-van 't Sant. Spr. prijst de marechaussee,
die Oss zuiverde van Toon de Soep e. d. De
heer Drop ging de marechaussee t" lilf (dav,,-
rende vroolijkheid). Spr. verzoekt den bame-
renden voorzitter dit luidruchtige gezelschap
tot de orde te roepen. .
(De Voorzitter hamert opnieuw.)
Spr. critiseert de herbenoeming van den bur-

gemeester te Oss. De pers zou de misdrijven
hebben opgeblazen; integendeel heeft ze lang
gezwegen.
Nu men den bewusten bankier te Oss weer op

vrije voeten heeft gesteld, maakt men de mare-
chaussee een verwijt, dat deze den man in een
zijspan heeft vervoerd. Hoe doet men anders
wel met menschen, die een dag hechtenis heb-
ben te ondergaan? Wachtmeester De Gier is zelf
een plichtsgetrouw katholiek. '-;ru neemt men
hem kwalijk, dat hij tegen een geestelijke op-
trad. Spr. critiseert de houding "an den heer
Speyart van Woerden jegens den wachtmeester.
Spr. critiseert ook '; ministers houding jegen-g--
de brigade marechausse te Oss. De houding van
den minister is een gevaar voor de rechtszeker-
heid. Wie deze wenscht, eischt het aftreden van
den minister van dit kabinet.
Spr. protesteert tegen de harteloaze wijze,

waarop deze Kamer (de Voorzitter hamert) deze
interpellatie behandelt. Nu stellen regeering en
volk zich buiten het volk. (Applaus op de pu-
blieke tribune.)

De Voorzitter f' last, dat de publieke tribune
zal worden ontruimd.

Nadat dit geschied is, voert de heer v. d. Goes
van Naters (S.D.) het woord. Een ,,;erucht-
makende liquidatie als in .de zaak-Röhm zou
hier niet mogelijk zijn.
Er is in Europa nog steeds een voedings-

bodem voor een verachtelijk anti-papisme. Het
publiek wordt gesuggereerd dat een bepaalde
groep ongestraft strafbare feiten zou mogen doen.
Daartegen komt spr. op. Misschien echter heeft
de marechaussee wel juist aim allerlei geroddel
den kop willen indrukken. Juist om de rechts-
zekerheid te bevorderen. Er warde nu noch in
de toekomst onderscheid gemaakt.
De heer Truijen (R.K.) is volkomen bevredigd

door het antwoord van den minister.

Dat ill Oss verkeerde toestanden bestonden, is
afkeurenswaard en wordt betreurd door spr. en
de leden zijner part:. Doch daarom mogen de
R. K. Staatspartij nog geen verwijten worden
gemaakt. Zij wil voor de reinheid van zeden en
gewoonten blijven waken. De geestelijkheid
streeft er ook in Brabant naar, de jeugd, inzon-
derheid de vrouwelijke: jeugd, te beschermen.
De herbenoeming van den burgemeester in Oss
is geschied door een anderen dan dezen mi-
nister. Er is uit deri aard der zaak reden ge-
weest voor deze herbenoeming.
Spr. heeft sympathic voor het voortreffelijke

I politiecorps, dat de marechausse is, vooral door
haar onafhankelijkheid van plaatselijke toe-
standen. Doch daaruit volgt niet, dat ze nooit
fouten kan maken. Spr. prijst den minister voor
diens optreden, dat in deze zeer moeilijk was.

I Dat de zaak zooveel gerucht heeft gemaakt,
is mede een gevolg van het feit, dat er een twee-
till geestelijken bij betrokken werd. De geeste-
lijkheid valt hier te lande onder het gewone
recht. Het is ernstig als op haar verdenking van
onzedelijkheid rust. Doch het antwoord van den
minister is volkomen bevredigend. Er is hier
te lande geen kaste van personen, voor wie de
justitie moet wijken. Dit blijkt weer uit het
antwoord van den minister. Gestapo-manieren
blijven ons vreemd. We moeten waardeeren, dat
ons land een rechtstaat blijft.
De heer Kersten (Stk. Ger.) zegt, dat de mare-

chaussee in ons land als zeer betrouwbaar bekend
staat. Er ging dan ook een schok door ons land
wegens het gebeurde in Oss. De brigade Oss
heeft zich de laatste jaren zeer verdienstelijk
gemaakt. Ze is daarvoor koninklijk onderscheiden.

(De zitting duurt voort)
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Brigade van Ossverspreid i---Oss
Mr. Goselino-e
moet heden
rekenschap
afleggen.

INTERPELLATIE-DROP
AANDE ORDE.

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

interpellatie-Drop over de affaire-Üss
wordt reeds hedenmiddag te 1 uur ge-
houden.

Gelijk men weet heeft de heer Drop (s, d.)
gisteren in de Tweede Kamer verzocht den
minister 'an JUstitie, mr. Goseltng, te mogen
interpeI1eeren in verband met de genomen
voorloopige beschikkingen ten aanzien van de
brigade der Koninklijke Marechaussee te Oss
en hetgeen daarmede it' verband staat, Dit ver.
zoek is toegestaan en op voorstel van den voor.
zittel' werd de interpeI1atie aan de agenda
toegevoegd.

In de zitting van gisteren is deze
agenda zoover gevorderd, dat heden bij
den aanvang der zitting, de interpella-
tie aan de orde komt.
De heer Drop zal dan tot den minister een

aantal vragen richten en deze toelichten. Na
het antwooru van den minister kan dan een
debat volgen, dat, naar men hopen moet, licht
in de duisternis van deze àffaire zal brengen.

Nieuwe vragen.
HET Eerste-Kamerlid Van V e sse m (n.s.

b.) heeft aan den minister van Justitie
de volgende vragen gesteld:

Heeft de minister kennis genomen van de
mededeeling in de Nieuwe Rotter-damscha Cou-
rant van 5 April, Ochtendblad, volgens welke
aan de brigade Koninklijke Marechaussee te
Oss haar bevoegdheden zijn ontnomen en van
de daarbij gegeven toelichting?
Heeft de minister opgemerkt den pijnlijken

Indruk die zulks in den lande heeft gewekt,
vooral waar genoemde brigade destijds voor
haar lofwaardig optreden tegen bepaalde wan.
toestanden door Hare Majesteit de Koningin
ds onderscheiden?
Is de minister bereid onverwijld de noodige

maatregelen te nemen, opdat niet de indruk
zou kunnen worden gevestigd, als zouden hier
te lande misdadige kringen bestaan, die over
zooveel macht beschikken, dat zelfs politie-
autoriteiten niet zonder gevaar voor eigen po-
sitie haar plicht tegenover hen kunnen ver-
vullen?

NAAR wij vernemen ligt het in het voornemen, ten aanzien van
de Brigade Oss der K'Oninklijke Marechaussee de volgende

mutaties toe te passen:
Wachtmeester De Gier wOrdt overgeplaatst naar Maastricht;
de opperwachtmeester Curls, chef der brigade, wordt overge-
plaatst naar Venlo;
de marechaussee Van Rennes wordt overgeplaatst naar Sieben-
gewald;
de marechaussee v. d. Berg wordt overgeplaatst naar Sittard;
de marechaussee Roffel wordt overgeplaatst naar Roermond.

Voorts zou, zoo vernemen wij, de opperwachtmeester Mientjes van zijn
tegenwoordige standplaats Venlo weder worden overgeplaatst naar Oss,
waar hij ook vroeger standplaats had. Hij zal als chef der brigade Oss
optreden.

Deze mutaties zouden ingaan per 8 April a.s.

I

I,

De surveillance in Oss geschiedt op het
oogenblik door gemeentepolitie.

Van bevoegde zijde vernemen wij, dat het
zich onthouden van surveillance- en opspo.
diensten door de marechaussee niet het gevo.Jg,
is van een directe order van het departement
van Justitie. Wanneer deze diensten niet wor-
den verricht dan gebeurt zulks op gezag van
de betrokken commandanten.



INTERPELLATIE OVER OSS

Spoed gewenscht.
De kwestie van de marechaussee te Oss

dreigt uit -te groeien tot een anti-paprstische
rel van de meest bedenkelijke soort.
Het Nationale Dagblad ontzag zich niet

een met name genoemd geestelijke als "zie-
lenverderver" aan de kaak te stellen En het
Amsterdamsche sensatieblad zette Clinge
Doorenbos aan het dichten. die een product
leverde waarin het o.a. heet:

de weg voert naar - de geest'lijkheit;l;
d à n - laat de hóógste macht ons los
en wij staan machteloos in Oss.

Dat is wel de meest schandelijke aan-
klacht, die men aan het adres van" een mi-
nister van Justitie kan richten.
Het is dringend gewenscht, dat de inter-

pellatie-Drop zoo spoedig mogelijk gehou-
den wordt, opdat minister Goseling afdoende
van antwoord kunne dienen.



I
De marechaussee te Oss

Thans stelt de N.S.B.-er v. Vessem
vragen

Het Eerste Kamerlid Van Vessem (N.S.B.)
heeft aan den minister van Justitie gevraagd, of
de minister kennis genomen heeft var>de mede-
deelingen, volgens welke aan de brigade der
Koninklijke Marechaussee te Oss hare bevoegd-
heden zijn ontnomen.
Heeft de minister opgemerkt, aldus vrager,

eren pijnlijken indruk, dien zulks in den lande
heeft gewekt, vooral waar genoemde brigade des-
tijds voor haar lofwaardig optreden tegen be-
paalde wantoestanden door H. M. de Koningin
is onderscheiden?
Is de minister bereid, onverwijld de noodige

maatregelen te nemen, opdat niet de indruk zou
kunnen worden gevestigd, als zouden hier te
lande misdadige kringen bestaan, die over zoo-
veel macht beschikken, dat zelfs politie-autori-
teiten niet zonder gevaar voor eigen positie hun

r plicht tegenover hen kunnen vervullen? .



~,Onbevredigend" acht de pers
Goseling's antwoord.• •munster
-------------------

MEN VRAAGT OM: FEI1'EN.
HET antwoord van mimister Gose-
- ling op de vragen van het Twee-
de-Kamerlid Wijnkoop over de Ossche
affaire heeft de pers in het geheel niet
bevredigd.
Zoo schrijft de chr. hist, Ned e r I and er:
Het spreekt vanzelf, dat het antwoord van

minister Goseling op de vragen van den heer
Wijnkoop in zake de marechaussee te Oss
niet bevredigend kan worden genoemd. De
minister verwijst naar het communiqué van
den Regeerings Persdienst en acht dit dus
blijkbaar voldoende. Dit nu is juist zoo te-
leurstellend. Indien de minister den indruk
vermijden wil - en wij twijfelen geen oogen-
blik daaraan - dat er iets achtergehouden
wordt, zal het geven van verdere opening
van zaken toch niet zijn te ontgaan. En
waarom dan niet Iiever aanstonds meer ge-
zegd?
Ook nu weer wordt gesproken van ernsti-

ge fouten, door de marechaussee begaan.
Van welken aard waren die fouten? Is het
waar, dat geestelijke en wereldlijke autori-
teiten bij de betreffende zaken betrokken
waren? Heeft de marechaussee de geïncri-
mineerde handelingen verricht in overleg
met den officier van Justitie? Waarom kan
het oordeelover de vraag of bepaalde per-
sonen ten onrechte onder verdenking zijn
gesteld, niet aan de competente justitioneele
autoriteiten worden overgelaten?
Op deze en dergelijke vragen moe t er

antwoord komen. Niet van de R. K. pers
maar van de regeer-ing.
"Waarom mogen wij ook van de regeering

niet vernemen, welke "ernstige fouten in be-
paalde opsporingsonderzoeken". zooals het nu
neet, door de marechaussee zijn begraan,'
vraagt de N i e uwe Rot ter dam s c h e
Co u I' ant. Nu wekt de minister den schijn,
dat er iets te verbergen valt,
Dit blad gaat dan verder in op het feit. dat

de marechaussee verplicht zou zijn hen die
aangifte komen doen van een strafbaar feit
te verwijzen naar de gemeentepolltle, en zegt:

Indien dit juist is. acht de minister deze
opdracht dan te rijmen met de wet, met na-
me met het Wetboek van Strafvordcrmg î

Deze vraag rijst bij lezing van de desbe-
treffende artikelen van het Wetboek (artt.
100-166 Sv.) Art. 163 immers bepaalt. dat
tot het ontvangen van de aangiften van straf-
bare feiten opsporingsambtenaren. als hoe-
danig de wet officieren en onderofficieren
van de marechaussee uitdrukkelijk aanwijst.
ver p I i c h t zijn. Volgens hetzelfde artikel
geschiedt de aangifte schriftelijk of monde-
ling. "De mondelinge aangifte wordt door
den ambtenaar. die haar ontvangt, in schrifte
gesteld en na voorlezing door hem met den
aangever of diens gemachtigde ondertee-
kend". Art. 155 bepaalt dan, dat de hulpof-
ficieren van Justitie de door hen opgemaak-
te processen-verbaalonverwijld doen toeko-
men aan den offieier van Justitie.

Dit schijnt ons toe een niet door den mi-
nister van Justitie te stuiten rechtsgang.
"H e t Han del s b I a d" wijst op het deli-

cate van de zaak en zegt: men bedenke wel,
dat de integriteit van de justitie op het spel
staat. Wat de passage betreft in het antwoord
van den minister "dat voor 'cort van begane
ernstige' fouten in bepaalde opsporingsonder-
zoeken is gebleken", zegt het blad, dat het niet
noodzakelijk was geweest, daarbij namen te
noemen, maar een aanduiding van het geval
waarom, het gaat, alsmede van de toegepaste
methoden ware alleszins wenschelijk geweest.
Het blad wijst verde-r op de onjuiste wijze van
handelen, vage beschuldigingen aan het adres
van de marechaussee in het openbaar te uiten,
omdat zij niet in de gelegenheid zijn zich on-
middellijk daarop, eveneens in het openbaar,
te verdedigen. Thans moeten zij zwijgen, an-
deren mogen spreken, veronderstellingen uiten,
zelfs maar raak fantaseeren in de zekerheid,
dat er toch geen tegenspraak komt De militai-
re gehoorzaamheid wordt daardoor op een o.i.

te zware proef gesteld, aldus het Handelsblad.
Bijzonderheden over den gang van zaken

na het uitvoerige proces-verbaal, dat wacht-
meester De Gier naar aanleiding van de zede-
lijke gedragingen van twee priesters heeft 'op-
gemaakt, weet "H e t V 0 I k" (soc-dem.) mede
te deelen. Bij dit proces-verbaal bevinden zich,
zegt het blad, onderteekende getuigenverkla-
ringen van hoogst beschuldigenden aard. Het
materiaal was voldoende om tot ingrijpen te
kunnen overgaan. In Den Bosch is echter op
den leider van het onderzoek krachtige aan-
drang uitgeoefend óm het geval verder te la-
ten rusten. "Het Volk" deelt dan verder mede:

Hierbij is een bespreking gevoerd, welke
acht uur- achtereen duurde. Kort na dit on-
derhoud zijn de maatregelen genomen, waar
thans het heele land vol van is. Er is dus
reden om aan te nemen, dat de uitgeoefende
aandrang niet tot resultaat heeft gehad, dat
de marechaussee zich van haar politionee-
len plicht heeft laten afbrengen.
De processen-verbaal zijn in duplo ge-

maakt, Een exemplaar ging naar de justitie
in Den Bosch, een ander naar den militai-
ren superieur van den onderzoek-leider.
In het licht van deze feiten moet men den

dringend opgelegden zwijgplicht bezien. Wij
vestigen er de aandacht op, dat de instruc-
ties van de marechaussee haar reeds ver·
plichten om in geen enkel geval de pers iets
mede te deelen. Waarom was het noodig, de-
zen zwijgplicht nog eens uitdrukkelijk in her-
innering te brengen? Moeten wij hieruit con-
cludeeren, dat justitie en regeering iets te
verbergen hebben? Er loopen eenvoudige
wachtmeesters rond met geheimen, die, wan-
neer zij publiek werden, een schandaal zou-
den verwekken. De zaak-Oss wemelt van
geheimzinnigheden".
En "Het Volk" besluit zijn mededeelingen

als volgt:
Wanneer het hier een eerlijke zaak be-

treft, dan is al dit mysterieuze gedoe overbo-
dig. De minister van Justitie krijgt spoedig
gelegenheid om het Nederlandsche volk te
antwoorden op de vragen, die allerwegen
worden gesteld,
Moge hij daar een dusdanig gebruik van I

kunnen maken, dat de bevolking verlost I
wordt van het beklemmende gevoel, als zou
hier een justitieschandaal van de eerste orde
aan den gang zijn. De reputatie van ons recht
is meer waard dan die van eenige partlculie-
ren.
Wie en wat deze dan ook mogen zijn!

(Zie verder Laatste Nieuws).
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DE PERS OVER lVIIN.
GOSELING'S ANTWOORD.

(Vervolg van pag. 3).

Het Nationale Dagblad (nat. soc.)
herinnert aan de Fra·nsche justitieele zaak,
waarin mgr. De la Villerabel .sich op het stand-
punt had gesteld, dat hij als F'ranschman wet-
telijk verplicht was voor den rechter van in-
structie te getuigen tegen een kanunnik van
het kapittel te Rouaan. mgr. Bertin, ter zake
van verduistering en een zedendelict. Het Va-
ticaan sommeerde den aartsbisschop af te
treden. Deze weigerde, waarop' Rome een gees-
telijke naar Rouaan zond, die den aartsbisschop
wegens schending van het canonieke recht af-
zette. In de R. K. Volkskrant werd, zoo zegt
het Nat. Dagblad, de volgende toelichting ge-
geven: "De kerk is tegen den aartsbisschop

I opgetreden, niet wegene feiten, welke bij het
proces tot uiting zijn gekomen, noch wegens
de sancties tegen den kanunnik, doch omdat
hij in strijd met de meest strikte maatregelen
van het kerkelijke rech t, een geestelijke voor

r
het wereldlijk gerecht heeft gedaagd," Aan
deze ~~a~ knoopt het Nat, Dagblad dan een
vergelijking met de Ossche affaire vast. Het
gaat dan verder:

Het is de vraag, of de handhaving van het
Nederlandsche recht onder alle omstandig-
heden vetlig is in handen van een minister,
die nauwe betrekkingen met de Staatspartij
onderhoudt. De Staatspartij toch wordt bij-
eengehouden door de R. K. geestelijkheid,
welks haar geestelijk gezag daartoe aan-
wendt bij de kiezers. Aan den steun en het
gezag der geestelijkheid danken de leiders
der Staatspartij daardoor hun ambt, hun
positie, hun invloed en aanzien.
Maar afgezien daarvan is er een merk-

waardige overeenkomst tusschen het ingr lj-
pen van minister Goseling in een loopend
justitieelonderzoek tegen enkele geestelij-
ken en de voorschriften van het canonieke I
recht, dat verbiedt een geestelijke voor den
wereJ.dlijken rechter te brengen.
Van de katholieke bladen probeert "D e

Ma a sb ode" het schandaal op de "Orga·
non" te verkleinen. Het spreekt van opblazen
in de pers en zegt: "Maar toen bleek, dat al-
leen de directeur schuldig was en niet twee-
honderd maar vijf of zes meisjes of zelfs nog
mlnder het slachtoffer waren geworden, toen
was er niemand die er aan dacht te herstel-
len, wat hier aan eer en goeden naam van on-
schuldigen was stukgeslagen". Het blad
spreekt verder van het "op hun nummer zet-
ten" 'der marechaussee" en zegt:

En dat ingrijpen was noodig. De mannen
die bij de beruchte groote schoonmaak
zich zooveel verdiensten hebben verworven.
schijnen den roem niet te hebben kunnen
verdragen en nog veel minder den wierook.
die geregeld in de sensatiepers voor hen
werd gebrand. Zij zijn methoden gaan toe-
passen, die niet door den beugel konden bij

hun politiewerk en ook bij de berichtgeving
daarover, zoodat een arrestatie tot een soort
publieke vermakelijkheid kon worden.
Het blad besluit het artikel met de WOOl'·

den:

De vrees is reeds bij voorbaat uitgespro·
ken, dat door het ingrijpen van Den Haag
de in gang zijnde onderzoeken niet zouden
worden doorgezet. Voor hen, die dit vrees-
den, mag de verklaring van minister Oose-
ling in antwoord op de vragen des heeren
Wijnkoop een geruststelling zijn.
Men kan er daarenboven gerust op zijn, I

dat den marechaussees, over wier belang
door deze departementen wordt gewaakt,
geen onrecht zal geschieden.

"De Tijd" (r.k.) zegt ook melding gemaakt
te hebben van 't opsporingsonderzoek ten aan-
zien van twee Ossche geestelijken. Het gaat
dan verder:

En geenszins om iets in te brengen tegen
het feit, dat zulk een onderzoek werd Ings-
steld, maar wel tegen de methoden, die ook
daarin werden gevolgd en met name tegen
een politioneel totaalonverantwoordelijke
publiclteit, die aan deze zeer voorloopige
opsporingen gegeven werd door politie-amb-
tenaren. die hun medereizigers in den trein
gaarne bezighielden met verhalen over de
"zaak", waarmee zij bezig waren.
Dat zijn feiten, die ons ter oore kwamen

en waarin rechtmatige belanger. van bur-
gers - ook priesters zijn burgers - op pijn-
lijke wijze werden geschonden.

Wij doen in eerbied voor de politie en
voor de orde voor niemand onder. Met 'lame
verwachten wij, dat de zedelijkheidsmisdrij-
ven in Oss ook verder, en zonder aanzien
des persoons, met de meeste scherpte zullen
worden vervolgd. Of de marechaussee te Oss
daarvoor de beste waarborgen bood, is een
vraag, die terzijde kan blijven; ook de ma-
rechaussee te Oss heeft den rampzaligen toe-
stand jarenlang laten bestaan en is eerst
door een aanklacht, min of meer toevallig
bij haar in plaats van bij de gemeente-politie
aangebracht, in actie gekomen. Maar hoe
dan ook: de bestrijding der criminaliteit mag
onder dezen maatregel van den minister niet
lijden. :
Ook "De Tijd" dringt er ten slotte op aan, I

dat de minister van Justitie de meest volledige I
opheldering geeft over de feiten, die zijn maat-
regel hebben gemotiveerd.

,,0 n sl"o 0 r cl e n'" verbaast zich er over,
dat ook de chr. hist. Nederlander en De Stan.
daard slecht te spreken zijn over het cornmu.
niqué van den Regeerings Persdienst en dringt
dan eveneens op "meer licht" Clan. "Zou hier
nu geen aanleiding voor een spoedinterpellatie
zijn, welke den minister gelegenheid geeft alle i
tendentieuze praatjes den kop in te drukken?" I

vraagt het blad. De Tweede Kamer heeft daar-
op reeds het antwoord gegeven.
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In de hedenmiddag gehouden zit~j.!1g der 2de
Kamer der Staten-Generaal kwam na afhande-
ling van enkele kleinere wetsontwerpen aan de
orde de interpellatie van den heer Drop over de
voorloopige beslissingen ten aanzien van de Bri-
gade der Kon. Marechaussee te Oss en hetgeen
daarmede in verband staat.

De heer Drop (s.d.) zeide, dat er in deze zaak
klaarheid noodig is. Dit is ook op grond van
vroegere zaken tegen een hoofdcommissaris van
politie Cl: een tweetal hoofdambtenaren noodig,
ook dienaangaande is er nog geen klaarheid.

Het gaat in Oss om maatregelen tegen personen
die rechtstreeks onder het departement staan.
Opheldering is noodig, ook na het gegeven pers-
communiqué.

Dat indertijd de marechausee te Oss werd ver-
sterkt, was noodig en werd algemeen toege-
juicht. Allerlei verhalen hebben de ronde ge-
daan over de gemeentepolitie te Oss, maar van
ernstige feiten is er niets gebleken.
Den laatsten tijd zijn er berichten ingekomen,

dat niet meer tegen mensch en met bijnamen doch
ook tegen een fabrikant en een bankier werd
opgetreden. Het perscommuniqué is niet duidelijk
en men moet uit de berichten opmaken, dat het
besluit om de brigade te Oss een deel van haar
taak te ontnemen, plotseling is genomen. Er
schijnt verschil van meening te zijn tusschen de
departementen van Justitie en Defensie. Spr.
wijst op het tweeslachtig karakter der mare-
chaussee. Een opperwachtmeester is ook hulp-
officier van Justitie. Waarom is nu opgetreden?
Zeker niet om het geschil tusschen twee depar-
tementen? Uit verbalen en rapporten zou zijn ge-
bleken, dat bij opsporingswerkzaamheden door
marechaussees rechtmatige belangen van burgers
op pijnlijke wijze zijn geschonden, waaruit be-
staat dit en waaruit is dit gebleken? Er is pijn-
lijke onzekerheid in bijna elk woord van het
perscommuniqué. Waarom moet de marechaussee
te Oss zich van opsporingsdienst onthouden? De
verhouding tusschen gemeentebestuur en de
marechaussee is in het geding. Er is verwondering
over de herbenoeming van den Burgemeester van
Oss. In hoever daarvoor reden is, kan spr. niet
beoordeelen. Is de marechaussee haar bevoegd-
heid tegen het gemeentebestuur te buiten ge-
gaan? Hoe denkt men een verkeerden toest.and
te herstellen door de marechaussee gedeeltelijk
buiten werking te stellen?

Spr. stelt de volgende vragen:

Zes vragen van den heer Drop
1. Welke zijn de niet wel te verantwoorden

uitingen in sommige persorganen, die tegenstel-
lingen hebben geschapen tusschen de brigade der
Kon. Marechaussee te Oss eenerzijds en andere
organen van bestuur en politie anderzijds, welker
aanwakkering niet kan worden geduld?

'2. Sinds hoelang is uit verbalen en rapporten
gebleken, dat bij het opsporingsonderzoek door
de Kon. Marechaussee te Oss methoden werden
toegepast, waardoor rechtmatige belangen van
burgers op pijnlijke wijze werden geschonden,
zoodat het onverwijld geboden was maatregelen
te nemen om het vereischte evenwicht te her-
stellen?
3. Welke bepaalde feiten, gebeurtenissen of

gedragingen hebben aanleiding gegeven tot net
besluit om aan de brigade Kon. Marechaussee te
Oss opdracht te geven zich tot nader order van
opsporingsdiensten te onthouden?
4. Wat is den minister bekend van de ver-

houding tusschen gemeentebestuur of gemeente-
politie en de leiding der brigade van de mare-
chaussee te Oss, op welk tijdstip is een minder
goed verhouding hem bekend geworden en welke
maatregelen stelt de minister zich voor te nemen
ten einde deze verhouding op goede basis te
regelen?
5. Acht de minister het uit een oogpunt van

algemeen justitieel beleid juist, in omstandighe-
den als die te Oss aanwezig zijn de brigade der
Kon. Marechaussee surveillance en bewakings-
diensten te laten doen blijkbaar ook in het ter-

ritoir der gemeentepolitie, terwijl de brigade haar 1
voornaamste taak, waarvoor zij destijds is ver-I
sterkt, niet mag uitoefenen?
6. Moet de minister niet erkennen, dat het

gevoel van rechtszekerheid ;'an zijn aangetast
door ingrijpen op een oogrnblik, dat gerechte-

lijk onderzoek werd gedaeu in andere kringen
der bevolking dan die, waarin sinds 19a5 mis-
urij'<:'l1 wer"'en opgespoord en tot berechting ge-
bracht en op welke wijze stelt hij zich dan voor
de waarborgen voor rechtszekerheid gelijkelijk
voor alle bevolkingsgroepen te herstellen of te
versterken?

Spr. heeft geen behoefte aan sensatie of critiek
op den minister. Men doet geenerlei groep dien-
sten door gedragingen te verbloemen. Het feit te
Oss ligt er nu eenmaal. Er was een reeks mis-
drijven, waarvan de daders in het minst draag-
krachtig deel der bevolking leefden. Lof en on-
derscheiding is ten deel gevallen aan hen die deze
"misdadigers" deden vervolgen. Doch nu wordt
opgetreden tegen een groep politie, meer onaf-
hankelijk van plaatselijke omstandigheden dan
de gemeentepolitie. Deze heeft niet veel tot
klaarheid gebracht, wel vele vergissingen be-
gaan. Hier klopt iets niet. Het is het gevoel van
rechtsonzekerheid, dat vooral aanleiding is tot de
onrust, die deze zaak verwekt. Is dit het geval
sinds er onderzoek wordt gedaan in andere krin-
gen dGn voorheen?

De Minister van Justitie aan
het woord

De minister van Justitie, de heer Geseling, is
den heer Drop en de Kamer erkentelijk voor
aanvraag en toestaan der interpellatie, Het snelle
antwoord aan den heer Wijnkoop op diens
vragen was een weg om een spoedige inter-
pellatie te bevorderen. Spr. hecht aan de groote
waarde. hiervan in ons staatsbestel. En tegen-
over het Hoofd van den Staat èn tegenover de
volksvertegen woordiging draagt spr. gaarne de
veran twoordelijkheid.
Spr. vermaant tot bezinning. Spr. waardeert

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

tusschen ingrijpen jegens de zelfstandige rech-
terlijke macht en het politie-optreden. Van de
brigade Oss zal het personeel worden overge-
plaatst; tot nader order heeft het zich van
opsporingsdienst te onthouden. In Oss blijft een
brigade van gelijke sterkte.
Spr. moet zich beperking opleggen. Spr. 'kan

niet alle dosiers hier gaan behandelen. Spr. zal
rechtmatige belangen van individueele burgers
en leden der brigade moeten ontzien. Spr. mag
niet alle dossiers hier gaan behandelen. Spr. zal
handelen zonder aanzien des persoons.
In veel van hetgeen over het gebeurde is ge-

schreven wordt de indruk gevestigd alsof het
gaat tegen de "door H. M. de Koningin gedeco-
reerde brigade. Dergelijke aantijging is onbe-
hoorlijk. Van de brigade, in 1935 sterk 20 man,
zijn er 4 gedecoreerd, waarvan er nog 2 in Oss
zijn.
Is echter iemand dan voor zijn heele leven

onfeilbaar?
Het corps is een onmisbaar orgaan, maar in

handen van de verantwoordelijke overheid. Deze
laat het zich niet uit haar handen wringen door
pogingen van anderen. Spr. zoekt eer schuld bij
hen die het corps, den man met matelooze eer-
bied overgieten. De regeering moet voor even-
wicht zorgen, niet het minst in het belang der
mensch en zelven.

Bij deze zaak zijn de ministers van Justitie,
Defensie en Binnenlandsche Zaken betrok-
ken. Het heeft 'den burgemeester van Oss
niet aan tact en doortastendheid ontbroken.
Met den ambtsgenoot van Defensie is er ook
volledige overeenstemming. De mare-
chaussee is in de eerste plaats politiecorps;
tucht en discipline c.a, ressorteeren onder
Defensie. Iedere minister' heeft specifieke
verantwoordelijkheid. De noodig geachte
mutaties hebben de volle instemming van
den minister van Defencie.

Zelfs is er beweerd, dat er groote oneenig-
heid zou zijn tusschen de ministers van Justitie
en Defensie. (Vroolijkheid.)
Wat meer inzonderheid de derde vraag be-

treft, komt spr. tot de strafzaak tegen een
fabrieksdirecteur te Oss. Die zaak heeft haar
normaal verloop. De verdachte is in arrest en
er is niet aan gedacht hem daaruit te ontslaan.

Het vooronderzoek is reeds ver gevorderd. Spr.
wijst op lofwaardige activiteit der brigade ten
deze. Doch ook is het niet zoo, dat zij alleen
te prijzen is voor haar werk ten deze. B.v. had
men zich evengoed tot de gemeentepolitie als
tot de marechaussee kunnen wenden. De feiten
in andere strafzaken hebben met deze strafzaak
niets te maken; deze staat geheel op zichzelve.

Er bestaat tusschen deze zaak en andere
zaken geen verband. Dit zegt spr. om de sfeer
te zuiveren.
Spr. komt tot de zaak van den dusgenaamden

bankdirecteur, die makelaar is en bezorger van
assurantiën. De aangehoudene werd vervoerd in
een zijspan van den marechaussee-motor, in-
plaats van in een auto, waarom hij gevraagd
had. Op 19 Maart om 3 uur is de man gearres-
teerd, om 9 uur in verzekerde bewaring gesteld;
om 4 uur had huiszoeking plaats. Doch de offi-
cier van justitie wist daar niets van. Wat de
inbeslagneming betreft, heeft de wachtmeester
op eigen gelegenheid gehandeld. Op 28 Maart
is den verdachte beteekend, dat hij niet verder
zou worden vervolgd op grond van het voor-
onderzoek; die zaak is afgeloopen.

Spr. komt tot twee zaken tegen Ossche bur-
gers in geestelijken dienst. Daaromtrent zijn ver-
schillende personen gehoord, "omdat er geen
verdachte als zoodanig was". Van strafbare
feiten is niet gebleken. Zoo ging het o.m. om
verjaarde zaken, indien die al gepleegd waren.
De andere zaak betreft ook een Ossehen in-

woner in geestelijke bediening.

Wat spr. het meest getroffen heeft, is de manier
waarop men destijds - minderjarigen nu - heeft
rr.eenen te moeten hooren, over dingen die zeven
jaar geleden gebeurd zouden zijn. De kroonge-
tuige heeft 18 veroordeelingen achter den rug,
een berucht individu die zich blijkens rapporten
op zedelijk gebied beestachtig gedragen heeft.
Er is gesuggereerd dat op druk van hoogerhand
het verhoor niet is doorgezet. Spr. komt daar-
tegen op, o.m. op grond van een brief van den
Officier van Justitie van 29 Maart. Spr. heeft
terdege begrepen, welke kiemen hierin zaten.
Door valsehen schijn heeft spr. zich niet van zijn
plicht laten afbrengen juist in de sfeer van het
moderne Europa. Men had anders het wetboek
van strafrecht en strafvordering wel kunnen
wegbergen.
Spr. critiseert het optreden der marechaussee

in zaken, eigenlijk van civielen aard. Men moet
de sfeer, zoo groeiend, voelen, en zich afvragen,
of dat zoo door kan gaan. Spr. heeft zich geregeld
laten voorlichten om à jour te blijven, en zag
zich genoopt, in overeenstemming met den
Procureur-Generaal, te constateeren: die brigade
is op hol geslagen. Overplaatsing was in het
belang van de menschen zelf. Hun chefs hebben
in's Hertogenbosch van alle stukken kennis ge-
nomen.

Toen zijn er verder maatregelen genomen.
Tijdelijk werd eerst, Vrijdag 1 April (vroolijk-
heid) aan de menschen der brigade opsporings-
bevoegdheid ontnomen, niet aan de brigade.
Geenszins werd de brigade als het ware gecon-
singneerd in de kazerne. Op 2April zijn verdere
besprekingen gevoerd. Inmiddels worden de
,.aatregelen uitgevoerd. De nieuwe brigade zal
met enkele dagen ook weer opsporingsbevoegd-
heid hebben. Zooals het was, mocht het niet
blijven.
Spr. komt tot een beantwoording meer speciaal

der vragen, als in het bovenstaan.ie neergelegd.
Het antwoord op de gestelde vr agen luidt:

1. Niet wel is aan te nemen, dat interpellant
onbekend :-:au zijn met de in min of meer
sensationeelen vorm gestelde beschouwingen in
eenige bladen, waarbij, mede naar aanleiding
van een' ernstige zedenzaak te Oss ten koste van
den burgemeester van die gemeente en de plaat-
selijke politie de activiteit der Koninklijke mare-
chaussee overmatig werd geprezen, met nadruk
werd gewezen op tegenstellingen tusschen beide
soorten politie en het gezag van het hoofd van
plaatselijke politie tegenover de in bijstand
werkende rijkspolitie werd aangetast en onder-
mijnd. Deze campagne mod naar mijn oordeel
mede ongunstig hebben gewerkt op de mentali-
teit der marechaussee.

2. Gedurende het verloop van een achttal
dagen zijn mij die methoden geleidelijk uit
verbalen en rapporten bekend geworden.
'Onverwijld ingrijpen was te meer geboden,
omdat de wijze, waarop het onderzoek in de
zaak der jeugdwerkloozenzorg had plaats ge-
vonden, den Officier van Justitie reeds had
aanleiding gegeven om op 15 November 1937
de brigade Kon. Marechaussee te verbieden
onderzoeken in te stellen in zaken waarbij

organen der gemeente Oss waren betrokken,
hetgeen voor de brigade der K. M. een ernstige
waarschuwing moet zijn geweest.

3. Tot de bedoelde opdracht hebben aanlei-
ding gegeven de volgende feiten:
a. Zaak vld H.:
Opmaken van processen-verbaal t.a.v. feiten,

die reeds geruimen tijd zijn verjaard en waarvan
de belangen, zco gering waren, dat, al ware de
verjaring stermijt. nog niet voltooid geweest, een
opsporingsonderzoek niet opportuun was te
achten. Arrestatie en de wijze waarop zulks ge-
schiedde. Huiszoeking en in beslagneming beheel
archief op eigen gezag. De aan deze heel zaak
gegeven ruchtbaarheid.
b. Zaak upzichters-werkverschaffing:
Ondanks mededeeling van het hoofd van

politie van Oss, dat hem bij onderzoek gebleken
was, dat het hier geen strafbaar feit betrof, over-
gegaan tot arrestatie van die twee jonge men-
schen, welke hij voorgeleiding na 4 dagen door
den Officier van Justitie werden in vrijheid
gesteld. Indien van eenig strafbaar feit sprake
zou zijn geweest, had dit geen hoogere waarde
kunnen betreffen dan ongeveer r io. Veel rucht-
baarheid, waardoor gemeentelijke gezagsdragers
volkomen ten onrechte in een kwaad daglicht
werden Jesteld.

c. Onrechtmatige arrestatie in een van den
aanvang af als civielrechtelijk te onderkennen
financieeIe kwestie, waarbij klaarblijkelijk de
bedoeling heeft voorgezeten door vrijheidsbe-
rooving pressie tot oplossing der kwestie in een
bepaalde richting te beïnvlueden.
d. Onderzoekingen tegen de beide geeste-

lijken, in beide gevallen een uitvoerig ( :ier-
zoek, terwijl vaststond, dat van een strafbaai feit
geen sprake was, verhoor van verschillende
minderjarigen. Een minderjarige, die eerder
reeds had verklaard, dat met hem niets was voor-
gevallen, gehoord in het bijzijn van den aange-
gever, die 18 strafvonnissen tegen zich zag ge-
wezen en ook bij de Kon. Marechaussee als zeer
ongunstig :-ekend stond. Ruchtbaarheid omtrent
die zaken.
e. Gegronde verdenking van mishandeling

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

klaren, op last of met medeweten van den Offi-
cier van Justiti- te handelen. 1
4. Het is mij bekend, dat de verhouding

tusschen Kon. Marechaussee en gemeentepolitie'
na in 1934 en 1935 aanvankelijk slecht te zijn
geweest, aanzienlijk is verbeterd onder leiding
van den vorigen opperwachtmeester en weder
ernstig is verstoord sedert de herplaatsing in Oss
van den tegenwoordigen brigadecommandant.
Verwacht mag worden, dat de goede verhouding
zal wortien hersteld door den eerstgenoemden
opperwachtmeester, di s juist met het oog
daarop wordt teruggeplaatst.

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

6. De juistheid van hetgeen in deze vraag
wordt gesuggereerd kan ik in geen enkelopzicht
erkennen. Daargelaten de vraag of de jonge op-
zichters der werkverschaffing, de overtreder der
vuurwapenwet, de winkelier B. en zelfs de
assurantiebezorger v/ d H. behooren tot de voor-
aanstaande kringen van Oss, die; zooals ook
enkele bladen Lebben geïnsinueerd, thans tegen
de onderzoekingen der actieve marechaussees

• zouden moeten worden beschermd, merk ik op,
dat ik geen onrechtmatig optreden duld ten
aanzien van eenig persoon tot welken rang en
stand deze ook mocht behooren. De door het
optreden der Kon. Marechaussee in het algemeen
in gevaar gebrachte rechtszekerheid zal worden
hersteld en versterkt, doordat door den betrok-
ken korpschef in overleg met mijn ambtgenoot
van Defensie en mij het noodige ter vervanging
van personeel wordt verricht.

De eer van het corps is niet aangetast. Dat
voelt men ook in het corps, zooals spr. heeft
( .aren. Spr. leest een desbetreffend telegram
van de eerste divisie die dezer dagen jubileerde,
voor. Evengoed als de weermacht moet de politie
een goed apparaat zijn in handen van de regee-
ring. Anders is geen opbouwend werk mogelijk.
Krachtige, evenwichtige gezagshandhaving er-
kent ook de rechten der burgers. Moge het
onderling vertrouwen ten deze in het Nederland-
sche volk nu hersteld zijn.

. Repliek.en
De heer Drop repliceert. Spr. vraagt zich af,

of bepaalde feiten den minister eerst kort ge-
leden bekend zijn geworden. Dit acht spr. wel
van belang.

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

er op 26 Maart j.1. een langdurige conferentie is
geweest tusschen der, Procureur-Generaal en de
marechaussee, en dat bepaalde inwoners van Oss
buiten vervolging zouden worden gesteld, Is er
tegen de brigade te Oss uitsluitend disciplinair
opgetreden? Spr. heeft den indruk dat er strijd
is met de locale organen die ook met de mare-
chaussee hebben te maken. Spr. heeft den indruk
dat. de Procureur-Generaal een taak vervulde
die hem organiek niet toekomt. Dit is van be-

teekenis in dit debat.
De heer Wendelaar (lib.) stemt in met de

afkeuring tegen hen die wantrouwen zaaien tegen
den minister, justitie en politie. Om hun den
wind uit de zeilen te nemen, had ook spr. zich
een interpellatie voorgenomen. Als spr. de inter-
pellatie had moeten houden, had spr. dit even
zakelijk gedaan. Spr. hoopt dat thans volkomen
recht is gedaan. Het heeft spr. echter getroffen
dat volgens den minister in een bepaald geval
de menschen toevallig bij de marechaussee terecht
zijn gekomen. Spr. wijst op het antagonisme
tusschen i.iarechaussee en gemeente-politie in Oss.
Er zou bij de marechaussee in Oss een geest

zijn ontstaan, dien de minister niet verder kan
dulden. Staat dit voldoende vast? Zijn de dossiers
niet eenzijdig en is hun inhoud door de betrok-
kenen erkend? Spr. acht het verheugend, dat al
zijn er dingen gebeurd, die de minister niet vol-
komen kan dekken, de eer van het corps mare-
chaussee onbevlekt is gebleven.

Regeering en volk. stellen
zich buiten het volk.!

De heer Rost van Tormingen (N.S.B.) zegt dat

)

de interpellatie volkomen aan spr.'s verwachting
heeft beantwoord. Tevoren heeft de minister de
vragen vsn den heer Drop ontvangen om ze te
kunnen beantwoorden. Spr. prijst de onkreukbare
plichtsbetrachting der marechaussee, minister
Gose1ing heeft haar het zwijgen opgelegd. Spr.
beroept zich op art. 4 der grondwet. Deze kamer
heeft niet eens harteloosheid ....

De Voorzitter hamert.
De heer Rost van Toriningen zegt, dat de

marxisten zich in deze Kamer vroolijk hebben
gemaakt over het lot van jonge meisjes. Spr.
herinnert aan een zoek geraakt dossier in de
zaak-van 't Sant. Spr. prijst de marechaussee,
die Oss zuiverde van Toon de Soep e. d. De
heer Drop ging de marechaussee te lijf (dave-
rende vroolijkheid). Spr. verzoekt den hame-
renden voorzitter dit luidruchtige gezelschap
tot de orde te roepen.
(De Voorzitter hamert opnieuw.)
Spr. critiseert de herbenoeming van den bur-

gemeester te Oss. De pers zou de misdrijven
hebben opgeblazen; integendeel heeft ze lang
gezwegen.
Nu men den bewusten bankier te Oss weer op

vrije voeten heeft gesteld, maakt men de mare-
chaussee een verwijt, dat deze den man in een
zijspan heeft vervoerd. Hoe doet men anders
wel met menschen, die een dag hechtenis heb-
ben te ondergaan? Wacht.meester De Gier is zelf
een plichtsgetrouw katholiek. Nu neemt men
hem kwalijk, dat hij tegen een geestelijke op-
trad. Spr. critiseert de houding van den heer
Speyart van Woerden jegens den wachtmeester.
Spr. critiseert ook ".ministers houding jegens
de brigade marechausse te Oss. De houding van
den minister is een gevaar voor de rechtszeker-
heid. Wie deze wenscht, eischt het aftreden van
den minister van dit kabinet.
Spr. protesteert tegen de harteloaze wijze,

waarop deze Kamer (de Voorzitter hamert) deze
interpellatie behandelt. Nu stellen regeering en
volk zich buiten het volk. (Applaus op de pu-
blieke tribune.)

De Voorzitter C last, dat de publieke tribune
zal worden ontruimd.

Nadat dit geschied is, voert de heer v. d. Goes
van Naters (S.D.) het, woord. Een Jerucht-
makende liquidatie als in de zaak-Röhm zou
hier niet mogelijk zijn.
Er is in Europa nog steeds een voedings-

bodem voor een verachtelijk anti-papisme. Het
publiek wordt gesuggereerd dat een bepaalde
groep ongestraft strafbare feiten zou mogen doen.
Daartegen komt spr. op. Misschien echter heeft
de marechaussee wel juist aan allerlei geroddel
den kop willen indrukken. Juist om de rechts-
zekerheid te bevorderen. Er words nu noch in
de toekomst onderscheid gemaakt.

De heer Truijen (R.K.) is volkomen bevredigd
door het antwoord van den minister.

Dat ill Oss verkeerde toestanden bestonden, is
afkeurenswaard en wordt betreurd door spr. en
de leden zijner part.'. Doch daarom mogen de
R. K. Staatspartij nog geen verwijten worden
gemaakt. Zij wil voor. de reinheid van zeden en
gewoonten blijven waken. De geestelijkheid
streeft er ook in Brabant naar, de jeugd, inzon-
derheid de vrouwelijke jeugd, te beschermen.
De herbenoeming van den burgemeester in Oss
is geschied door een anderen dan dezen mi-
nister. Er is uit den aard der zaak reden ge-
weest voor deze herbenoeming.
Spr. heeft sympathic voor het voortreffelijke

politiecorps, dat de marechausse is, vooral door
haar onafhankelijkheid van plaatselijke toe-
standen. Doch daaruit volgt niet, dat ze nooit
fouten kan maken. Spr. prijst den minister voor
diens optreden, dat in deze zeer moeilijk was.
Dat de zaak zooveel gerucht heeft gemaakt,

is mede een gevolg van het feit, dat er een twee-
tal geestelijken bij betrokken werd. De geeste-
lijkheid valt hier te lande onder het gewone
recht. Het is ernstig als op haar verdenking van
onzedelijkheid rust. Doch het antwoord van den
minister is volkomen bevredigend. Er is hier
te lande geen kaste van personen, voor wie de
justitie moet wijken. Dit blijkt weer uit het
antwoord van den minister. Gestapo-manieren
blijven ons vreemd. We moeten waardeeren, dat
ons land een rechtstaat blijft.
De heer Kersten (Stk, Ger.) zegt, dat de mare-

chaussee in oris land als zeer betrouwbaar bekend
staat. Er ging dan ook een schok door ons land
wegens het gebeurde in Oss. De brigade Oss
heeft zich de laatste jaren zeer verdienstelijk
gemaakt. Ze is daarvoor koninklijk onderscheiden.

(De zitting duurt voort)



We- dachten tot nu toe in onze na-
Ivetait, dat dergelijke roddelverhalen al-
leen konden ontstaan aan de bittertafel
en. in r,e,en spoorwegcoupé, ze blijKen
echter thans ook geventileerd te wor-

In een korte beschouwing over de den in onze grote (?) pers, die toch nog
maatregelen getroffen tegen de huidige een reputatie heeft op te houden.
marechaussee-brigade te oss.' in ons Waardoor opnieuw bewaarheid wordt,
blad van gisteren, stelden wij _devraag dat wanneer het tegen de katholieken
of het niet wenselijk was, over ueze zaak gaat, men in ons 'land inderdaad. Voor
een spoed-interpellatie aan te .vragen, niets staat.
waardoor de minister van Justitie ge- .Gelukkig heeft minister Goseling
legenheid kreeg zich in het openbaar te reeds hedenmiddag de gelegenheid om
verdedigen, tegen de meer dan sc~ande- dit spinrag van lage en laffe verdacht-
lijke tnstnuaües, die momenteel meen making en in elkander te trappen en
groot deel van. de Ned. pers tegen hem deze minderwaardige anti-katholieke rel
worden geventlleerd. aan de kaak te stellen .
. We zijn ditmaal op onze wenken be- Wij kunnen er zeker van zijn, dat
diend, want reeds gistermiddag werd deze minister van Justitie zich afdoen ..
deze mterpellatie door het soc. demo de zal verweren en argumenten te over
Kamerlid den heer Drop aangevraagd heeft, om Zijn houding volkomen te
en onmiddellijk door de Kamer. toege- rechtvaardigen.
staan, terwijl zij reeds hedenmiddag 1 Niet zijn reputatie zal hier in het ge-
uur gehouden wordt. drang komen, maar die vall een zekere
Het werd ook de hoogste tijd, want sensaciepers, die, nu zij haar sensatie-

de wijze, waarop momenteel in een groot berichten losliet tegen de katholieken,
deel van de pers, het z.g. marechaussee bijna overal in de lande - ook in krtn-
belang verdedigd wordt, ging alle per- gen, waar men anders niets van haar
ken van fatsoen te buiten en droeg ken- moet hebben - "anschluss" vond.
nelijk een zeér minderwaardige anti- Het Nederlandse anti-papisme zal he-
papistische Ins.ag, Bij gebeurtenissen denmiddag opnieuwaan de kaak gesteld
ais deze merken wij katholieken weer worden als laf en benepen geroddel.
eens opnieuw hoe sterk dit anti-pa- I Maar helaas veel helpen zal het niet.
pisme in ons land is. Ais he.t gaat om Het zal zich hoogstens even verdekt
een relletje tegen de kathoueken. dan opstellen, om bij de eerst volgende gele-
zien we onmiddellijk één front van de .genheld, het verheven spel te herhalen.
Telegraaf tot de Tri~une, dan. vallen I Alles liever dan Paaps, dat blijft in
Het Volk en Het Nationale Dagblad el- ons land nog altijd het parool.
kander zelfs in de armen en dan zien .
we zelfs bladen ais De Nederfander en
standaard enigszins onder de indruk
komen van een dergelijke rel.
Mag men momenteel een groot deel

van de Ned. pers geloven, dan achten
velen het mogelijk, dat een kath. Procu-
reur-Generaal, daarbij gesteund door
een kath .minister van Justitie, een ge-
rechterlijk onderzoek, van de daarvoor
bij de wet aangewezen opsporingsamb-
tenaren stuit, wanneer de mogelijkheid
aanwezig zou zijn, dat dit onderzoek zou
kunnen leiden tot een vervolging tegen
twee katholieke geestelijken.
In een dergeliJke omstandigheid acht

men het in deze kringen mogelijk, dat
een katholiek minister van Justitie, ge-
pikeerd over een dergelijk optreden te-
gen katnoüeke geestelijken, een gehele
brigade van de Koninklijke Marechaus-
see 0]) non-actief stelt.

Ergerlijke insinuaties
rond Oss.
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DE MARECHAUSSEE
IN OSS

Vragen en interpel-
laties in de Kamer

's - G r a ven hag e, 6 April (Aneta
Radio). Minister Goseling antwoordde op
de desbetreffende vragen van den heer
Wij n k 00 P (c. p. n.) dat aan de Ossche
maréchaussee-brigade is opgedragen tot
nader order zich van opsporingsonderzoek
te onthouden .
.Surveillance en bewaking kunnen ge-

woon worden verricht.
Het ligt geenszins in het voornemen de

Ossche brigade op te heffen of te ver-
zwakken. Dat moest worden opgetreden
is een uitvloeisel van begane ernstige fou-
ten in bepaalde opsporingsonderzoekin-
gen.
De heeren Dr 0 p (s.d.a.p.) en We ri-

del a a r (lib.) vroegen interpellaties aan
over de maatregelen tegen de ossene ma-
l'échaussée.
Deze komen nog deze week aan de or-

de.
Ook de heer van V e sse m (n.s.b.)

stelde vragen ten aanzien van de maré-
chaussée-affaire.



TWEEDE KAMER

De ge beurtenissen te Oss

HET OPTREDEN VAN DE
, MARECHAUSSEE

]Je sociaal-democratische interpel-
lant Drop acht opheldering

noodig

Mr. Goseling vermaant
tot bezinning

In de hedenmiddag gehouden vergadering
van de Tweede Kamer was aan de orde de
interpellatie van den heer Drop over de
voorloopige beslissingen ten aanzien van de
brigade der Koninklijke marechaussee te
Oss en hetgeen daarmede in verband staat.

De heer DROP (S.D.) zegt, dat er in deze
Zaak klaarheid noodig is. Dit is ook op
grond van vroegere zaken tegen een hoofdcom-
missaris van politie en een tweetal hoofdamb-
tenaren noodig; ook dienaangaande is er nog
geen klaarheid.
Het gaat in Oss om maatregelen tegen per-

sonen die rechtstreeks onder het departement
staan. Opheldering is noodig, ook na het ge-
geven perscommuniqué.

Dat indertijd de marechaussee te Oss ver;
sterkt werd, was noodig en werd algemeen toe-
gejuicht. Allerlei verhalen hebben de ronde ge-
daan over de gemeentepolitie te Oss, maar van
ernstige feiten is er niets gebleken.
Den laatsten tijd zijn er berichten ingekomen,

dat met tegen menschen met bijnamen, doch
dat ook tegen een fabrikant en een bankier werd
opgetreden. Het perscommuniqué is niet dui-
delijk. Men moet uit de berichten opmaken,

dat het besluit om de brigade te OSs een deel
van haar taak te ontnemen, plotseling is ge-
nomen. Er schijnt ook verschil van meening te
zijn tusschen de departementen van Justitie
en Defensie. Spr. wijst op het tweeslachtig ka-
rakter der marechaussee. Een opperwachtmees;
ter is ook hulpofficier van justitie. Waarom is
nu opgetreden? ZIekerniet om het geschil tus-
schen twee departementen?
Uit verbalen en rapporten zou gebleken zijn,

dat bij opsportnsswerszaamneden door mare-
chaussees rechtmatige belangen van burgers op
pijnlijke wijze zijn geschonden. Waaruit bestaat
dit en waaruit is dit gebleken?' Er'is pijnlijke'
orf!ekerheid ill bijna elk woord van het pers-
communiqué. Waarom moet de marechaussee te
Oss zich van opsporingsdienst onthouden? De
verhouding tusschen gemeentebestuur en de
marechaussee is in het geding. Er is verwonde-
ring over de herbenoeming van den burgemees-
ter van Oss. In hoever' daarvoor reden is, kan
spr. niet beoordeelen-.Is de marechaussee haar
bevoegdheid tegen het gemeentebestuur te but,
ten gegaan? Hoe denkt men een verkeerden
toestand te herstellen door de marechaussee
gedeeltelijk buiten werking te stellen?
Spr. stelt de volgende vragen: .
1. Welke zijn de niet wel te verantwoorden

Uitingen in sommige persorganen, die tegen-
stellingen hebben geschapen tusschen de bri-
gade der KoninklIjke marechaussee te Oss
eenerzijds en andere organen van bestuur en
Politie anderzijds, welker aanwakkering niet:
kan worden geduld?
2. Sinds hoelang is uit verbalen en rappor-

ten gebleken, dat bij .het opsporingsonderzoek
door de Kon. marechaussee te Oss methoden
Werden toegepast, waardoor rechtmatige be-
langen van burgers op pijnlijke wijze werden
geschonden, zoodat het onverwijld geboden was
maatregelen te nemen om het vereischte even-
WiCht te' herstellen?
3. Welke bepaalde feiten, gebeurtenissen of

gedragingen hebben aanleiding gegeven tot het
besluit om aan de brigade der Kon. mare-
chaussee te Oss opdracht te geven zich tot
nader order van opsporingsdiensten te ont-
houden?
4. Wat is den minister bekend van de ver-

houding tusschen gemeentebestuur of gemeen-
tepolitie en de letding der brigade van de
marechaussee te Oss, op welk tijdstip is een
minder goede verhouding hem bekend gewor-
den en welke maatregelen stelt de minister
zich voor te nemen ten einde deze verhouding
op goede basis te regelen?
5. Acht de Minister het uit een oogpunt van

algemeen justitieel beleid Juist, in omstandig-
heden als die te Oss aanwezig zijn, de brigade
der Kon. marechaussee surveillance en bewa-
kingsdiensten te laten doen blijkbaar ook in het
territoir der gemeentepolitie, terwijl de brigade
haar voornaamste taak,' waarvoor zij destijds is
versterkt, niet mag uitoefenen?
6. Moet de Minister niet erkennen, dat het

gevoel van rechtszekerheid' kan zijn aangetast

door ingrijpen op een oogenblik, dat gerechtelijk
onderzoek werd gedaan in andere kringen der
bevolking dan die, waarin sinds 1935misdrijven
werden opgespoord en tot berechting gebracht
en op welke wijze stelt hij zich dan voor de
waarborgen voor rechtszekerheid gelijkelijk voor
alle bevolkingsgroepen te herstellen of te ver-
sterken?
Spr. heeft geen behoefte aan sensatie of cri-

tiek op den minister. Men bewijst geenerlei groep
een dienst door gedragingen te verbloemen. Het
feit te Oss ligt er nu eenmaal. Er was een reeks
misdrijven, .waarvan de daders in het minst
draagkrachtig deel der bevolking leefden. Lof en
onderscheiding is ten deel gevallen aan hen, die
deze misdadigers" deden vervolgen Doch nu
wordt"opgetreden tegen een groep poütie, meer
onafhankelijk van plaatselijke omstandigheden
dan de gemeentepolitie. Deze heeft niet veel tot
klaarheid gebracht, wel vele vergissingen be-
gaan Hier klopt iets niet. Het is 't gevoel van
rechtsonzekerheid, dat vooral aanleiding is tot
de onrust, die deze zaak verwekt.

Minitter Goseling aan
het woord

De minister van justitie, de heer GOSELING,
is den heer Drop en de Kamer erkentelijk voor
aanvraag en toestaan der interpellatie. Het
snelle antwoord aan den heer WijnkOOpop diens
vragen was een weg om een spoedige interpel-
latte te bevorderen. Spr. hecht aan de groote
waarde hiervan in ons staatsbestel. En tegen-
over het Hoofd van den Staat èn tegenover de
Volksvertegenwoordiging draagt spr. gaarne de
verantwoordelijkheid.

Spr. vermaant tot ~inning. Spr. waar-
deert de interpellatie en haar soberen vorm.
We moeten trachten, in Nederland nuchter-
heid te bewaren en evenwicht in stand te
houden. Daarvan zal de regeering zich niet
laten afbrengen door lichtvaardig optreden
of verdachtmaking.

Terecht heeft de interpellant verschil gemaakt'
tusschen ingrijpen jegens de zelfstandige rech-
terlijke macht en het politie-optreden. Van de
brigade Oss zal het personeel worden overge-
plaatst. Tot nader order heeft het zich van op-
sporingsdienst te onthouden.

In Oss blijft een brigade van gelijke sterkte.
Spr. moet zich beperking opleggen. Spr. kan
niet alle dossiers hier gaan behandelen. Spr.
zal rechtmatige belangen van individueele bur-
gers en leden der brigade moeten ontzien. Spr.
mag niet lichtvaardig optreden, doch moet dat
doen zonder aanzien des persoons.

In veel van hetgeen over het gebeurde is
geschreven, wordt de indruk gevestigd, als-
of het gaat tegen de door H.M. de Ko-
ningin gedecoreerde brigade. Dergelijke
aantijging is onbehoorlijk.

Van de brtgade in 1935, sterk 20 man, zijn
er 4 gedecoreerd, waarvan er nog 2 in Oss zijn.
Is echter iemand dan voor zijn heele teven

onreilbaar ? Het corps is een onmisbaar orgaan,
maar in handen van de verantwoordelijke I
overheid. Deze laat het zich niet uit haar han-
den wringen door pogingen van anderen. Spr.
zoekt eer schuld bij hen, die het corps met ma-
teloozen eerbied overgieten. De regeering moet
voor evenwicht zorgen, niet het minst in het
belang der menschen zelve..
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Oss.
De "Middelburgsche Courant" schrijft:
Gisteren, vandaag en vermoedelijk nog

wel de eerstkomende dagen.: zal er veel
publieke belangstelling zijn voor het "ge-
val" Oss, waar de zeer populaire mare-
chaussee-brigade op zij geschoven is, omdat
zij in haar dienstijver te ver gegaan zou
zijn.
Hier nu zijn twee uiterste opvattingen

mogelijk, met daartusschen allerlei over-
gangen.
De eene uiterste is de opvatting, waarbij

aan gekonkel en geknoei, corruptie en
schandaal gedacht wordt: daarin spelen
allerhande leelijke elementen een hoofd-
rol: anti-papisme, fascisme, communisme,
anti-kapitalisme en wie weet wat nog
meer. De andere uiterste is die "dat het nu
maar eens hoog tijd werd dat de regeering
aan het schandelijke optreden der mare-,
chaussee een eind maakte". I
De eene uiterste zou men aldus kunnen

vertolken: Oss is een centrum van corrup-
tie en zedenbederf; een slappe roomsche
burgemeester en een volkomen onbekwaam
politiecorps kunnen of willen of durven I

er niets aan doen; nu komt dat populaire
keurcorps der marechaussee, dat knapt de
zaak op, en ziet, zoolang het tegen gewone
"boeven" ging, ging alles best, maar nu
ze aan de ,,~lOoge heeren" beginnen, nu
spannen Zwanenberg en de Roomsche
clerus samen om er een stokje 'voor te
steken; dat lukt, en de saneering wordt
stopgezet, de marechaussee gedesavoueerd
en. , .. verwijderd.
Als gezegd: dat is de uiterste opvatting.

Anti-papisme en een soort laag-bij-de]
grondsche soort van communistisch wan-t
trouwen en ihaat tegen "kapitalisten" en'
"hooge iheeren" speelt hierin een rol.
Wij zouden met nadruk tegen het door-

vreten van deze opvattingen willen waar-
schuwen.
Laat ons er voor oppassen, ons door al

te goedkoop sentiment· te laten leiden. De;
marechaussee moge nog zoo'n "populair;
.wapen" wezen, en de Ossche brigade moge
de populairste brigade van dit populaire
wapen zijn, dit sluit de mogelijkheid niet
uit, dat ook deze Ossche brigade objectief
te ver gegaan is: Het lijkt ons, zielkundig
beschouwd, gansch niet . onmogelijk dat,
haar de krijgsroem naar het hoofd gestegen
is, dat zij te crimineel is geworden, ziClh,
te machtig en te veelgerechtigd is gaan;
gevoelen, en dat daardoor haar optreden'
niet meer door die zorgvuldigheid geken-
merkt wordt, welke in het maatschappelijk
verkeer vereisebt wordt.
Men versta ons wel, wij achten dit niet

onmogelijk. Niet: waarschijnlijk - daartoe
ontbreekt ons voldoende veelzijdig beoor-
deelingsmateriaaL Enkel: niet-onmogelijk.
Deze gedachte wordt hierdoor versterkt':

onze regeering bestaat toch nog niet uit I
een stelletje domme, corrupte mannen. De
regeering beeft natuurlijk op haar vingers

. kunnen natellen, dat de schorsing en
overplaatsing der Ossche brigade groote
beroering zou verwekken. Dan zal de
regeering ziclh tevoren ervan verzekerd
hebben, of zij veilig en gedekt was door
vaststaande feiten, voldoende in aantal en I
in bewijskracht. Althans: dat mag men l

Iaannemen. I
Daarom is een veroordeeling van het te i

dezen opzichte gevolgde beleid, 'Zonder dat, I
op grond van veel meer feitenmateriaal I
dan 'thans publiek bekend lis, een heter
inzicht in .de zaak verkregen is, praema-l
tuur en dus ontoelaatbaar.



DE MARECHAUSSEE TE OSS

Mutaties in het corps te wachten
Bij de brigade Oss der Koninklijke Mare-

chaussee zullen, naar de Telegraaf meedeelt, de
volgende mutaties worden toegepast:
Wachtmeester De Gier wordt overgeplaatst

naar Maastricht; de opperwachtmeester Curfs,
chef der brigade, wordt overgeplaatst naar
Venlo; de marechaussee Van Rennes wordt
overgeplaatst naar Siebengewald; de mare-
chaussee v, d. Berg wordt overgeplaatst naar
Sittard; de marechaussee Roffel wordt overge-
plaatst naar Roermond.
Voorts zou de marechaussee Mintjes van zijn

tegenwoordige standplaats Venlo weder worden
overgeplaatst naar Oss, waar hij ook vroeger
standplaats had. Hij zal als chef der brigade
Oss optreden.
Deze mutaties zouden ingaan per 8 April a.s.

DE MARECHAUSSEE TE OSS

Veranderingen in de samen-
stelling der brigade.

Naar wij vernemen, is met ingang van
heden aangewezen als commandant van de
brigade Oss der Kon. marechaussee de op-
perwachtmeester R. Mintjes. die thans com-
mandant is der brigade Venlo. De heer
Mintjes was ook vroeger reeds brigadecom-
mandant te Oss en werd op 1 October 1936
overgeplaatst naar Venlo.
De huidige brigade-commandant van Oss,

de opperwachtmeester L. Curfs wordt met
ingang van heden overgeplaatst naar de
brigade Venlo. Hij commandeerde sinds 1
October 1936 de brigade Oss, waarbij bij
van 1924 tot 1935 als wachtmeester was in-
gedeeld.
Voorts zijn met ingang van denzelfden

datum van Oss overgeplaatst de wachtmees-
ter De Gier naar de brigade Maastricht,
wachtmeester van den Berg naar de brigade
Roermond, wachtmeester Tap naar de bri-
gade Sittard, wachtmeester Van Renes naar
Siebengewald en wachtmeester Roffel. naar
Roermond.
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vragen, welke door
worden beantwoord.

Minister

bestel, en tegenover het hoofd van den
staat en tegenover· de volksvertegen-
woordiging draagt spr. gaarne de ver-
an twoordelij kheid.
Spr. vermaant tot bezinning. Hij

waardeert de interpellatie en haar
soberen vorm. We moeten trachten, in
Nederland nuchterheid te bewaren en
evenwicht in stand te houden. Daarvan
zal de regeering zich niet laten afbren-
gen door lichtvaardig optreden of ver-
dachtmaking.
Terecht heeft de tnterpeüant verschil

gemaakt tusschen ingrijpen jegens de
zelfstandige rechterlijke macht en het
politieoptreden. Van de brigade Oss zal
het personeel worden overgeplaatst. Tot
nade- order heeft het zich van opspo-
ringsdienst te onthouden. In Oss blijft
een brigade van gelijke sterkte.
Spr. moet zich beperking opleggen. Hij
kan niet alle dossders hier gaan behan-
delen. Hij zal recntmatige belangen van
individueele burgers en leden der bri-
gade moeten ontzien. Hij mag niet
lichtvaardig optreden, doch moet dat
doen zonder aanzien des persoons.
In veel van hetgeen over het gebeurde

is geschreven, wordt de indruk geves-
tigd alsof het gaat tegen de .door H. M.
de Koningin gedecoreerde bn~ade. Der-
gelijke aantijging is onbehoorlIJk. Van de
brigade in 1935 sterk 20 man, zijn er
4 gedecoreerd, waarvan er nog 2 in OSS
zijn.
Is echter iemand dan voor zijn heele

leven onfeilbaar?
Het corps is een onmisbaar orgaan,

maar in handen van de verantwoorde-
liJke overheid. Deze laat het zich niet
uit haar handen wringen door pogingen
van anderen. Spr. zoekt eer schuld bij
hen die het corps, den man met mate-
Ioose eerbied overgieten. De regeerlng
moet voor evenwicht zorgen niet het
minst in het belang der menschen
zelven.
Bij deze zaak zijn de ministers van

Justitie, Def.ensie en Binnenlandsche
Zaken betrokken. Het heeft den burge-
meester van 0:::;; met aan tact en door-
tastendheid ontbroken. Met den ambt-
genoot van defensie, is er ook volledige
overeenste,mming. De marechaussée is
in de eerste plaats polrttecorps. Tucht en
disclpllne c.a. ressorteeren onder defen-
sie. Iedere minister heeft specifieke ver-
antwoordelijkheid. De noodig geachte
mutaties hebben de volle instemming
van den minister van defensie. Zelfs is
er beweerd dat er groote oneenigheid
zou zijn tusschen de ministers van
Justit.ie en Defensie. (Vroolij.kheid).

Wat meer inzonderheid de derde
vraag betreft, komt spr. tot de strafzaak
tegen een fabrieksdirecteur te Oss. Die
zaak heeft haar normaal verloop. De
verdachte is in arrest en er is niet aan
gedacht, hem daaruit. te ontslaan. Het
vooronderzoek is reeds gevorderd. Spr.
wijst op lofwaardige activiteit der bri-
gade ten deze. Toch is het niet zoo dat
zij alleen te prijzen is voor haar werk
ten deze. B.V. had men zich evengoed
tot de gemeente-politie als tot de ma-
rechausseee kunnen wenden. De feiten
in andere strafzaken hebben met deze
strafzaak niets te rnazen. Deze staat
geheel op zichzelve.
El' bestaat tusschen deze zaak en

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

genaamden bankdirecteur, die makelaar
is en bezorger van assurantiën. De aan-
gehoudene werd vervoerd in een zijspan
van den marechaussee-motor, in plaats
van in een auto, waarom hij gevraagd
had. Op 19 I'4aart om 3 'lUI' is de man
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InterpelIa tie over de OsscheMarecha ussee
,I "-;

in de Tweede Kamer.
Drop stelt
Goseling

Kamerlid·

Na een scherpe rede van een N.S.B.'er klinkt
er applaus op de publieke tribune, welke

hierna werd ontruimd.
Tweede . Kamer anderzijds, welker aanwakkeril1g niet

kan worden geduld?
Heden kwam de

'Weer bijeen.
.Aan de orde was het verzoek van den

heer van Gelderen om 'verlof tot het
zichten van :Vragen aan den mfnister van
algemeene za-ken, omtrent het beleid der
regeerlng têîi aanzien vim de bestrijding
van de zeer omvangrijke werkloosheid.

Z,h.s. werd besloten, het gevraagde
verlof, te verteenen op nader te bepalen
dag.

De gebeurtenissen te Oss

Aan de orde was de interpellatie van
den heer Drop over de voorloopige be-
slissingen ten aanzien van de brigade
der Koninklijke Marechaussée te Oss en
hetgeen daarmede in verband staat.

De heer Drop (S.D.) zegt, dat er in
deze zaak klaarheid noodig is. Dit is
ook op grond van vroegere zaken tegen
een hoofd-commissaris van politie en
een tweetal hoofdambtenaren noodig.
Ook dienaangaande is er nog geen
klaarheid
Het gaat in Oss om maatregelen tegen

personen die rechtstreeks onder het
departement staan. Opheldering is
noodig, ook· na het gegeven pers-
communiqué.
Dat indertijd de marechaussee te Oss

versterkt werd, was noodig en ·werd
algemeen toegejuicht. Allerlei verhalen
hebben de ronde gedaan over de ge-
meente-politie te Oss, maar van ernstige
:feiten is er niet gebleken.
Den laatsten tijd zijn er berichten in-

gekomen, dat niet meer tegen menschen
met bijnamen, doch dat ook tegen een
fabrikant en een bankier werd opgetre-
den. Het perscommuniqué is niet duide-
lijk. Men moet uit de berichten op-
maken, dat het besluit om de brigade
te Oss. een deel van haar taak te ont-
nemen, . plotseling is genomen. Er
schijnt ook verschil van meening te
~n tusschen de departementen van
justitie en defensie. Spr. wijst op hell
tweeSlachtig karakter der marechaussee.
Een '.opperwachtmeester is ook hulp-
officier van justitie: Waarom is nu op-
getreden? Zeker niet om het geschil
tusschen twee departementen? Uit ver-
balen en rapporten zou gebleken zijn,
dat bij opsporingswerkzaamheden door
marechaussees rechtmatige belangen
van burgers op pijnlijke wijze zijn ge-
schonden.
Waaruit bestaat dit en waaruit is dit

Rebleken? Er is pijnlijke onzekerheid in
bijna elk woord van 't perscommuniqué.
WaarolJl moet de marechaussee te Oss
zich van opsporingsdienst onthouden?
De verhouding tusschen gemeentebestuur
en de marechaussee is in het geding. Er
is verwondering over de .herbenoeming
van den burgemeester van Oss. Of daar-
voor reden is, kan spr. niet beoordeelen.
Is .de marechaussee haar bevoegdheid
tegen het gemeentebestuur te buiten
gegaan? Hoe denkt men een verkeerden
toestand te .herstellen door de mare-
chaussee gedeeltelijk buiten werking te
stellen?
Spr. stelt de volgende vragen:

. 1. Welke zijn de niet wel te verant-
woorden uitingen in sommige pers-
organen, die tegenstellingen hebben ge-
schapen tusschen de brigade del' Kon.
marechaussée te Oss eenerzijds en
andere organen van bestuur en politj~

2. Sinds hoelang is uit verbalen en
rapporten gebleken, dat bij het op-
sporingsonderzoek door de Kon. mare-
chaussée te Oss methoden werden toe-
gepast, waardoor rechtmatige belangen
van burgers op pijnlijke wijze werden
geschonden, zoodat het onverwijld ge-
boden was maatregelen te nemen om
het vereischte evenwicht te herstellen?

3. Welke bepaalde feiten, gebeurte-
nissen of gedragingen hebben aanleiding
gegeven tot het besluit om aan de
brigade Kon. marechaussée te Oss op-
dracht te geven zich tot nader order
van opsporingsdiensten te onthouden?

4. Wat is c\m minister bekend van de
verhouding tusschen gemeentebestuur
of gemeentepolitie en de leiding der
brigade van de marechaussée te Oss, op
welk tijdstip is een minder goede ver-
houding hem bekend geworden en
welke maatregelen stelt de minister zich
voor te nemen ten einde deze verhou-
ding op goede basis te regelen?

5. Acht de minister het uit een oog-
punt van algemeen justitieel beleid juist,
in omstandigheden als die te Oss aan-
wezig zijn de brigade der Kon. Mare-
chaussee surveillance en bewakings-
diensten te Iaten doen blijkbaar ook in
het territoir der gemeentepolitie, terwijl
de brigade haar voornaamste taak,
waarvoor zij destijds is versterkt, niet
mag uitoefenen?

6. Moet de minister niet erkennen,
dat het gevoel van rechtszekerheid kan
zijn aangetast door ingrijpen op een
oogenblik, dat gerechtelijk onderzoek
werd gedaan in andere kringen der be-
volking dan die, waarin sinds 1935 mis-
drijven werden opgespoord en tot be-
rechting gebracht en op welke wijze
stelt hij zich dan voor de waarborgen
voor reehtszekerheid gelijktijdig voor
alle bevolkingsgroepen te herstellen of
te versterken?
Spr. heeft geen behoefte aan sensatie

of critiek op den minister. Men doet
geenerlei groep diensten door gedra-
gingen te verbloemen. Het feit te Oss
ligt er nu eenmaal. Er was een reeks
misdrijven waarvan de daders in het
minst draagkrachtig deel der bevolking
leefden. Lof en onderscheiding is ten
deel gevallen aan hen die deze "misda-
digers" deden vervolgen. Doch nu wordt
opgetreden tegen een groep politie,
meer onafhankelijk van plaatselijke
omstandlgneden dan de gemeente-
politie. Deze heeft niet veel tot klaar-
heid gebracht, wel vele vergissingen be-
gaan. Hier klopt iets niet. Het is het
gevoel van rechtsonzekerheid, dat
vooral aanleiding is tot de onrust, die
deze zaak verwekt. Is dit het geval sinds
.er onderzoek wordt gedaan in andere
kringen uan voorheen?

"".t,

gearresteerd, om 9 uur in verzekerde
bewaring gesteld, om 4 uur had huisz,O~-
king plaats. Doch de officier van justItie
wist daar niets van. Wat de inbeslag-
neming betreft, heeft de wachtmeester
der marechaussee op eigen gelegenbeid
gehandeld. Op 28 Maart is den verdach-
te beteekend dat hij niet verder zou
worden vervolgd op grond van het voor-
onderzoek. Die zaak is afgeloopen.
Spr. komt tot twee zaken tegen ossche

burgers in geestelijken dienst. Daarom-
trent zijn verschillende personen ge-
hoord, ook in de residentie. Doch ver-
dachte was niet gehoord ,,0 m dat er
geen verdachte als zoodanig
was". Van strafbare feiten is niet ge-
bleken. Zoo ging het o.m. om verjaarde
zaken, indien die al gepleegd waren.
De andere zaak betreft ook een

Ossehen inwoner in geestelijke bedie-
mng. ._
Wat spr. het meest getrorren heeft, is

de manier waarop men _ destijds
minderjarigen - nu heeft meenen te
moeten hooren, over dingen die zeVen
Jaar geleden gebeurd zouden zijn. De
kroongetuige heeft 18 veroordeeIi?~en
achter den rug, een berucht in.Q'lVI'du
die zich blijkens rapporten op zedelijk
gebied beestachtig gedragen heeft. Er is
gesuggereerd dat op druk van hoOger-
hand het verhoor niet [s doorgezet. Spr.
komt daartegen op, o.m. op grond ~an
een brief van den Officier van Justitie
van 29 Maart. Spr. heeft terdege begre-
pen, welke kiemen hierin zaten. DOOr
valsehen schijn heeft spr. zich niet van
zijn plicht laten afbrengen juist in de
sfeer van het moderne Europa. Men had
anders het wetboek van strafrecht en
strafvordering wel kunnen wegbergen,

De brigade op hol.
Spr. critiseert het optreden der

marechaussée in zaken, eigenlijk van
civielen aard. Men moet de sfeer, zoo
groeiend, voelen, en zich .afvragen, of
dat zoo door kan gaan. Spr. heeft zich
geregeld laten voorlichten om à JOUr te
blijven en zag zich genoopt, in overeen-
stemming met den procureur-generaal,
te constateeren: die brigade is op hol
geslagen. Overplaatsing was in het hbe-
lang van de menschen zelven, hun c efs
hebben in 's-Hertogenbosch van alle
stukken kennis genomen.
Toen zijn el' verder maatregelen ge-

nomen. Tijdelijk werd eerst, Vrijdag, 1
April (vroolijkheld) aan de menschen
der brigade opsporingsbevoegdheid o~t-
nomen, niet aan de brigade. GeenSz~ns
werd de brigade als het ware geconSIg-
neerd in de kazerne. Op 2 April. zijn
verdere besprekingen gevoerd. InmIddels
worden de maatreg'elen uitgevoerd. De
nieuwe brigade zal met enkele dagen
ook weer opsporingsbevoegdheid he~ben.
Zooals het was, mocht het niet blilven.
Spr. komt tot een beantwoording meer

speciaal der vragen, als in het boven-
staande neergelegd.

Beantwoording dervragen.
Het antwoord op de gestelde vragen

luidt:
1. Niet wel is aan te nemen, dat

interpellant onbekend zou zijn met de
in min of meer sensationeelen vorm ge-
stelde beschou:wingen in eentge bladen,
waarbij, mede naar aanleiding van een
ernstige zedenzaak te Oss ten koste van
den burgemeester van die gemeente en
de plaatseli}ke politie de. activiteit d~r
Koninklijke . Marechaussee overmatig
werd geprezen. Met nadruk werd ge-
wezen op tegenstellingen tusschen helde
soorten politie en het gezag van het
hoofd van plaatselijke politie tegenover
de in bijstand werkende rij'kspoUtie
werd aangetast en ondermijnd. Deze
ccrnpagne moet naar mijn oordeel mede
ongunstig hebben gewerkt op de men-
ta'iteit der marechaussée-
2. Gedurende het verloop van een

achttal dagen zijn mij die methoden ge-
leideliJk uit verbalen en rapporten be-
kend geworden. onverwijld. ingrijpen

was te meer geboden, omdat de wijzê
waarop het onderzoek in de zaak der
jeugdwer'kloozenzorg had pláats ge·
vonden, den officier van justitie bereids
had aanleiding gegeven om op 15 Nov.
193,7 de brigade Kon. Marechaussée te
verbieden onderzoeken in te stellen m
zaken waarbij organen der gemeente
Oss waren betrokken, hetgeen voor de
brigade der Kon. Marechaussées een
ernstige waarschuwing moet zijn ge..
weest.

3. Tot de bedoelde opdracht hebben
aanleiding gegeven de VOlgende feiten:;

Antwoord van den mintster.
De minister van Justitie, de heer

Goseling, is den heer Drop en de Kamer
erkentelijk voor aanvraag en toestaan
der interpellatie. Het snelle antwoord
aan den heer Wijnkoop op diens vragen
was een. weg om een spoedige interpel-
.Iatie te bevorderen. Spr. hecht aan de
groote waarde hiervan in ons staats-

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

feiten, die reeds geruimen tijd zijn ver ..
jaard en waarvan de belangen zoo ge..
ring waren, dat, al ware de verjartngs-
termijn nog niet voltooid geweest, een
op.sparingsondel'OOek niet oppostuun wa.g
te achten. Atrestatie en de wijze waarop
zulks geschiedde. Huiszoeking· en in ..
beslagneming geheel archief op -eigen'
gezag. De aan deze heele zaak gegeven ,c

ruchtbaarheid.

. _ ....~.

b. Zaak opzichters-werkverschaffing:,
Ondanks mededeeling Van het hoofd

van politie van Oss, dat hem bij onder-
zoek gebleken was, dat het hier geen
strafbaar feit betrof, overgegaan tot
arrestatie van die twee jonge menschen,
welke bij voorgeleiding. na 4 dagen
door den officier 'van justitie werden ill.
vrijheid gesteld. Indien van eenig straf~
baar feit sprake zou zijn geweest, haanr
dit geen hoogere waarde kunnen be=
treffen dan ongeveer flO. Veel rucht ..
baarheld waardoor gemeentelijke ge..
zagSdrag~rs volkomen ten onrechte i.n
een kwaad daglicht werden gesteld. (Zie
antwoord op vraag 2.)

c. Onrechtmatige arrestatle in een
van den aanvang af als Civielrechtelijk;
te onderkennen financieele kwestie,
waarbij klaarblijkelijk de bedoelinl?J,
heeft voorgezeten door vrijheidsberoo-
ving pressie tot oplossing de~ kwestie ill
een bepaalde richting te bemvlceden.

d Onderzoekingen tegen de beid~
gee~telijken. In beide gevallen een uit-
voerig' onderzoek, terwijl vaststond, dab
van' een strafbaar feit geen sprake
was. Verhoor van verschillende mlnder ..
jarigen. Een minderjarige, die eerder
reeds had verklaard, dat met hem niets
was voorgevallen, gehoord in het bij-
zijn van den aangever, die 18 strafvon-
nissen tegen zich zag gewezen en ook
bij de Kon. marechaussee als zeer (.~-
gunstig' bekend stond. Ruchtbaarheid
omtrent die zaken.

e. Gegronde verdenking van mis-
handeling van een persoon, verdacht
van overtreding der vuurwapenwet, ten
einde hem tot bekentenis te brengen.
f. In verbalen in strijd met de

waarheid verklaren, op last of met
medeweten van den Officier van Justitie
te handelen.
4. Het is mij bekend, dat de verhou-

ding tusschen Kon. Marechaussee en
gemeentepolitie na in 1934 en 1935 aan-
vankelijk slecht te zijn geweest, aan ...
zienlijk is verbeterd onder Ielding van
den vortgen opperwachtmeester en
weder ernstig is verstoord sedert de
herplaatsing in Oss van den tegenweer-
digen brigadecommandant. Verwacht
mag worden, dat de goede verhouding
zal worden hersteld door den eerstge-
noemden opperwachtmeester, die juist
met het oog daarop wordt terugge-
plaatst.

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



G. De juistheid van hetgeen in deze
vraag wordt gesuggereerd kan ik in
geen enkelopzicht erkennen, daarge-
laten de vraag of de jonge opzichters
der werkverschaffing, de overtreder
der vuurwapenwet, de winkelier B. en
telfs de assurantiebezorger v. d. H. be-
hooren tot de vooraanstaande kringen
van Oss, die, zooals ook enkele bladen heb-
ben getnslnueerd, thans tegen de onder-
zoekingen der actieve marechaussees
zouden moeten worden beschermd,
merk ik op, dat ik geen onrechtmatig
optreden duld ten aanzien van eenig
!Persoon tot welken rang en stand deze
ook mocht behooren. De door het op-
treden der Kon. Marechaussee in het
algemeen in gevaar gebrachte rechts-
zekerheld zal worden hersteld en ver-
sterkt, doordat door den betrokken
korpschef in overleg met mijn ambt-
genoot van defensie en mij het noodige
ter vervanging van personeel wordt
:verricht.

eerst kort geleden bekend zijn geworden.
Dit acht spr. wel van belang.

Er is blijkbaar in dit geval veel ver-
keerde schijn gewekt. Spr. zou echter
willen weten, hoe de rapporten aan den
minister zijn tot stand gekomen. Zijn de
gegevens verkregen op grond van over-
leg ook met anderen dan den procureur-
generaal? Spr. vraagt dit omdat hem is
medegedeeld dat er op 26 Maart j.l. een
langdurige conferentie is geweest tus-
schen den procureur-generaal en de
marechaussée, en dat bepaalde inwoners
van Oss buiten vervolging zouden
worden gesteld. Is ertegen de brigade
te Oss uitsluitend disciplinair opge-
treden? Spr. heeft den indruk dat er
striJd is met de locale organen die ook
met de marechaussée hebben te maken.
Spr. heeft den indruk dat de procureur-
generaal een taak vervulde die hem
organiek niet toekomt. Dit is van be-
teekenis in dit debat.
De heer Wendelaar (Lib.) stemt in

met de afkeuring tegen hen die wan-
trouwen' zaaien tegen den minister,
justitie en politie. Om hun den wind uit
de zeilen te nemen, had ook spr. zich
een interpetlatte voorgenomen. Als spr.
de Interpella+v- had moeten houden, had
hij dit even zakelijk gedaan. Spr. hoopt
dat thans volkomen recht is gedaan.
Het heeft hem echter getroffen dat
volgens den minister in een bepaald ge-
val de menschen toevallig bij de mare-
chaussée terecht zijn gekomen. Spr.
wijst op het antagonisme tusschen
marechaussée en gemeente-politie
in Oss.
Er zou bij de marechaussée in Oss een

Repliek. 'geest zijn ontstaan. dien de minister
niet verder kan dulden. Staat dit vol-

Pe heer Drop repliceert. Spr. vraagt doende vast? Zijn de dossiers niet een-
l'-lch af, of bepaalde feiten den minister. zijdig en is hun inhoud door de betrok-

*
De eer van het corps is niet aangetast.

Pat voelt men ook in het corps, zooals
spr. heeft ervaren. Spr. leest een des-
betreffend telegram van de eerste divisie
die dezer dagen jubileerde, voor. Even-
goed als de weermacht moet de politie
een goed apparaat zijn in handen van
de' regeerlng. Anders is geen opbouwend
werk mogelijk. Krachtige, evenwichtige
gezagshàndha.ving erkent ook de rech-
ten der burgers. Moge het onderling
vertrouwen ten deze in het Nederland-
I!:che volk nu hersteld zijn.

den jegens den wachtmeester. Spr. cri-
tiseert ook 's ministers houding jegens de
brigade marechaussée te Oss. De houding
van den minister is een gevaar voor de
rechtszekerheid. Wie deze wenscht, etsent
het aftreden van <len minister, van dit
kabinet.
Spr. protesteert tegen de harteloose

wijze waarop deze Kamer (de voorzitter
hamert) deze interpellatie behandelt. Nu
stellen regeering en kamer zich buiten
het volk (applaus op de publieke tribune),

De voorzitter gelast dat de
publieke tribune zal worden ont-
ruimd.

kenen erkend? ~r. acht het verheugend,
dat al zijn er dingen gebeurd, die de
minister niet volkomen kan dekken, de
eer van het corps marechaussée onbe-
vlekt is gebleven.
De heer Rost van Tonningen (N.S.B.)

zegt dat de interpellatie volkomen aan
spr.ts verwachting heeft beantwoord.
Tevoren heeft de minister de vragen
van den heer Drop ontvangen om ze te
kunnen beantwoorden. Spr. prijst de
onkreukbare plichtsbetrachting der
marechaussée. Minister Goseling heeft
haar het zwijgend opgelegd. Spr. beroept
zich op art. 4 der grondwet. Deze Kamer
heeft niet eens harteloosheid ....

De voorzitter hamert.
De heer Rost van Tonntngen zegt dat

de marxisten zich in deze Kamer vróolijk
hebben gemaakt over het lot van jonge
meisjes. Spr. herinnert aan een zoek ge'-
raakt dossier in de zaak - van 't Sant.
Hij prijst de marechaussée die Oss zui-
verde van Toon de Soep è.d. De heer
Drop ging de marechaussée te lijf (dave-
rende vroolijkheid). Spr. verzoekt den
hamerenden voorzitter dit luidruchtige
gezelschap tot de orde te roepen.

(De voorzitter hamert opnieuw).
Spr. crrtiseert de herbenoeming van

den burgemeester te Oss. De pers zou de
misdrijven hebben opgeblazen. Integen-
deel heeft ze lang gezwegen.

Nu men den bewusten bankier te Oss
weer op vrije voeten heeft gesteld, maakt
men de marechaussée een verwijt dat
deze den man in een zijspan heeft ver-
voerd. Hoe doet men anders wel met
menschen die een dag hechtenis hebben
te ondergaan? Wachtmeester De Gier is
zelf een plichtsgetrouw katholiek. Nu
neemt men hem kwalijk dat hij tegen
een geestelijke optrad. Spr. critiseert de
houding van den heer Speyart van Woer-

*
Nadat dit geschied is, voert de heer

v. d. Goes van Naters (S.D.) het woord.
Een geruchtmakende liquidatie als in de
zaak-Röhrn zou hier niet mogelijk zijn.
Er is in Europa nog steeds een voe-

dingsbodem voor een verachtelijk anti-
papisme. Het publiek wordt gesugge-
reerd dat een bepaalde groep ongestraft
strafbare feiten zou mogen doen. Daar-
tegen komt spr. op. Misschien echter
heeft de marechaussee wel juist aan
allerlei geroddel den kop willen indruk-
ken, juist om de rechtszekerheid te
bevorderen. Er worde nu, noch in de
toekomst onderscheid gemaakt.
De heer Truijen (R.K.) is volkomen

bevredigd door het antwoord van den
minister.
Dat in Oss afkeurenswaardige toestan-

den bestonden, wordt betreurd door spr.
en de leden zijner partij. Doch daarom
mogen de R. K. staatspartij nog geen
verwij ten worden gemaakt. Zij wil voor
de reinheid van zeden en gewoonten

onze\. vraag- en aal
ieder.en Dinsdag en Vrijdag. Pop
vooruitbetaling,

blijven waken. De geestelijkheid streeft
er ook in Brabant naar, de jeugd, inzon-
derheid de vrouwelijke jeugd te bescher-
men. De herbenoeming van den burge-
meester in Oss is geschied door een
anderen dan dezen minister. Er is uit
den aard der zaak reden geweest voor
de herbenoeming.
Spr. heeft sympathie voor het voor-

treffelijke potittecorps, dat de mare-
chaussée is, vooral door haar onafhan-
kelijkheid van plaatselijke toestanden,
doch daaruit volgt niet, dat ze nooit
fouten kan maken. Spr. prijst den
minister voor diens optreden, dat in deze
zeer moeilijk was.
Dat de zaak zooveel gerucht heeft ge-

maakt, is mede aan gevolg van het feit,
dat er een tweetal geestelijken bij be-
trokken werden. De geestelijkheid valt
hier te lande onder het gewone recht.
Het is ernstig als op haar verdenking van
onzedelijkheid rust. Doch het antwoord
van den minister is volkomen bevredi-
gend. Er is hiel," te lande geen kaste van
personen, voor wie de justitie moet wij-
ken. Dit blijkt weer uit het antwoord van.
den minister. Gestapo-manieren blijven
ons vreemd. We moeten waardeeren. dat
ons land een rechtsstaat blijft.
De heer Kersten (Stk. Ger.) zegt, dat

de marechaussée in ons land als zeer be-
trouwbaar bekend staat. Er ging dan ook
een schok door ons land wegens het ge-
beurde in Oss. De brigade Oss heeft zich
de laatste jaren zeer verdienstelijk ge-
maakt. Ze is daarvoor koninklijk onder-
scheiden.

,(De zitting druJurt voort),
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BRIGADE TE OSS

ZAAK-OSS IN TWEEDE KAMER
De heer Drop internelleert over de voorloopige beslis-

singen ten aanzien van de brigde der Konink-
.lijke Marechaussee en hetgeen daar-

mee in verband staat.

ZES VRAGEN GESTELD
In de vergadering van de Tweede

Kamer is hedennamiddag aan de orde
gesteld de interpellatie van den heer
Dr 0 p (s. d.) over de voorloopige be-
slissingen ten aanzien van de brigade
der Koninklijke Marechaussee te Oss
en hetgeen daarmede in verband staat.

De heer Dr 0 p (s, d.) dankt de Kamer voor
het vertof tot he.t houden dezer interpellatie. I
De ongewoon snelle beantwoording der vragen
van den heer Wijnkoop doet het vermoeden
rijzen, dat de minister prijs stelt op andere I

t verklaringen, dan in het persbericht van den
IRegeertngspersdtanst. .

Bij de zaak van een hoofdcommissaris en
bij de zaak tegen twee hoofdambtenaren heb-
ben de toenmalige ministers in den gang der
justitie niet willen ingrijpen. Er is wel verschil
met de thans aanhangige zaak der marechaus-
see te Oss, doch men zal het niet kwalijk
nemen, dat er weinig onderscheid wordt ge-
maakt en dat het ingrijpen wordt beschouwd
als het ingrijpen in een justitieele zaak.

De procureur-generaal heeft natuur-
lijk gehandeld op bevel van den minis-
ter. Men kan het niet anders zien, dan
dat onderzoekingen der rechterlijke
macht zijn stopgezet op bevel van den
minister.

Men heeft aLgemeen het optreden van de
marechaussee te Oss gewaardeerd. Zonder
enthoustasme heeft spr. het optreden in 1935
der marechaussee te Oss gevoLgd.Er zijn toen
verhalen gedaan over een ruwoptreden van
de marechaussee aldaar, Ingegrepen is toen
niet. In den laatsten tijd hebben berichten
melding gemaakt van de aanhouding van
menschen zonder bijnamen.
De eerste vraag, die spreker wü stellen, is:

"Welkiezijn de niet te verantwoorden uitingen
in sommige persorganen, die tegenatelltngen
hebben geschapen tusschen de brigade der
KoniIlikJijkeMarechaussee te Oss en andere
organen anderzijds".
De minister heeft in het perscommuniqué

vermeld, dat deze tegensteJlling geen reëelen
grond heeft. Waarom dan dat ingrijpen? De
beslissing van den minister schijnt plotseling
te zijn genomen. Er zijn geruchten entstaan
over meeningsverschil tusschen de departe-
menten van Defensie en van Justitie. Prac-
tisch heeft de brigade der marechaussee een
groote zelfstandilgheid. Als hulpofficier van

Mutaties aanzekondad.
(Van onzen correspondent.)

N ij meg e n, 7 April.

Naar wij vernemen is hedenmorgen bij de
brigade van de Koninklijke Marechaussee te
Os bericht ingekomen, dat de volgende leden
van de brigade met ingang van morgen naar
de nader vermelde standplaatsen ziJn overge-
plaatst. De opperwachtmeester L. Curfs naar
Venlo, wachtmeester C. de Gier naar Maas-
tricht, wachtmeester J. van den Berg naar
Roermond, wachtmeester J. Tap naar Sittard,
wachtmeester G. van Renes naar Siebenge-
wald en wachtmeester F. Roffel naar Roer-l
mond.
Als r-ommandant van de brigade te Oss is

aangewezen, eveneens ingaande morgen, de
opperwachtmeester R. Mintjes, thans brigade-
commandant te Venlo, die tot 1 October 1936
de brigade te Oss heeft gecommandeerd.

De opper-wachtmeester Curfs maakte van
1924 tot 1 Februari 1935 deel uit van de
brigade te Oss als wachtmeester. Op laatst-
genoemde datum werd hij bevorderd tot. op-
perwachtmeester en belast met het commando
van de brigade te Vlodrop. Sinds 1 October
1936 commandeert hij de brigade te Oss.
Wachtmeester De Gier maakt sinds 1924
onafgebroken deel uit van de brigade te Oss.

justutie is de commandant onderdeel van de
zelfstandige rechterlijke macht. vvaaromtrent
kan er nu meeningsverschil tusschen de depar-
tementen bestaan? Spr. vraagt hieromtrent
inlichtingen. Spr. neemt aan, dat het depar-
tement van justitie de volledige bevoegdheid
heeft tot beschikking in dezen.

Sinds hoelang is uit verbalen en rap-
porten gebleken, dat de marechaussée
te Oss onjuiste opsporingsmethoden
toepaste? Het Nederlandsche volk zou
hieromtrent gaarne inlichtingen heb-
ben. Wat bedoelde de minister met de
woorden, dat de belangen van de bur-
gers op pijnlijke wijze zijn geschonden?

Welke bepaalde feiten zijn er gebleken?
Hoever strekte eigenlijk het verbod van op-
treden aan de marechaussée? Ook hierover
zijn de mededeelingen nog vaag geweest.
Waren de oorzaken van de wrijving met de
gemeentepolitie bij de gemeentepolitie? Dan
moet tegen háár worden opgetreden. Beston-
den de feiten, die gebleken zijn, in een ver-
keerd optreden jegens de gemeentepolitie?
Spr. constateert, dat de ministerieele beslis-
sing de positie van het gemeentebestuur heb-
ben versterkt.

Spr. kan de in de pers verschenen mededee-
lingen niet geheel ter zijde laten en wil een
zoo sober mogelijke samenvatting daarvan
geven. Spr. is niet op sensatie belust en wil op
een bepaalde godsdienstige groep geen blaam
werpen. Anti-clericalisme, dat met zedenmis-
drijven propaganda voert, staat hem tegen.
Anderzhds meent spr., dat het voor het pres-
tige van geen enkel gezag nuttig is, te ver-
doezelen hetgeen openbaar behoort te worden.
Van een deel der bevolking in Oss, behoo-

rende tot de armste bevolkingsgroep, moesten
tot voor eenigen tijd de misdrijven worden op-
gespoord. Nu is een bankier gearresteerd, doch
niet in verzekerde bewaring genomen. Een
tndustrieel werd gearresteerd en men ver-
wachtte, dat nu de gesloten monden zouden
gaan spreken en dat over notabelen, ja zelfs
geestelijken, feiten bekend zouden worden. Nu
opeens heet het, dat de eerst zoo verdienste-
lijke marechaussee (volgens "De Tijd") niets
• dan verg'ïssingen 'begaan, behoudens een toe-
vallige goede daad. Het wekt den schijn, of
wel Toon de Soep, maar niet mijnheer Zus of
Zoo mag worden vervolgd. Het zedelijke gezag
der regeering eischt, dat hier categorische op-
heldering wordt gegeven.

'_(Zieverder bis. 1Jol



De interpellatie-
Drop

Minister Coseling antwoordt
op de vragen.

(Vervolg van biz. I.)

Zes vragen gesteld.
De heer DROP vat zijn betoog samen in de

'Volgende vragen:
1. Welke zijn de n,Let wel te verantwoorden

ll>bi;ngenin sommige persorganen, die tegenetel-
lingen hebben geschapen tusschen de brigade der
Koruinklijke mar-echa.usso te Os'S ee,nerzijds en
andere organen van bestuur en poljtie anderzijds,
welker aanwakkeri,ng ndet kan worden geduld?
2. Sinds hoelang is uit ver-balen en rapporten

gebleken, dat bij het opsporängsonderzoek door de
Kon. mare.~haus'S,eete Oss methoden werden toe-
gepast, waardoor rechtmatige belangen van bur-
gers. op pijnlijke wijze werd.en geschond'en, zoodat I
het onverwijld geboden was maatregelen te
nemen om het vereischte evenwicht te herstellen?
3. Welke bepaa.lda fedt en, gebeurtenissen of ge-

dragingen hebben aanleiding gegeven tot hBltbe-
sluit om aan de brigade Kon. mar-echa.ussee te
Os,s opdracht te geven zich tot nad.er order van I

opsporingsdiensten te onthouden?
4. Wat is den Minister bekend van de verhou-

ding tusschen gemeentebestuur of gemeentepoli-
tie en de leiding der brigade van de marechaussee
te Oss, op welk tijdstip is een minder goede ver-
howUng hem bekend geworden en welke maat-
regelen stelt de minister zich voor te nemen ten
einde deze verhouding op goede basis te regelen?
5. Acht de Minister het uit een oogpunt van

algemeen justitieel beleid juist, in omstandig-
heden als die te Oss aanwezig zijn de brigade der
Kon. marechaussee surveillance en bewakings-
diensten te laten doen blijkbaar ook in het ter-
ritoir der gemeentepolitie, terwijl de brigade
haar voornaamste taak, waarvoor zij destijds is
verste.rkt, niet mag uitoefenen?
6. Moet de minister niet erkennen, dat het ge-

voel van rechtszekerheid kan zijn aangetast door
ingrijpen op een oogenblik, dat gerechtelijk onder-
zoek werd gedaan in andere kringen der bevol-
king dan die, waarin sinds 1935 misdrijven wer-
den opgespoord en tot berechting gebracht en op
welke wijze stett hij zich dan voor de waarborgen
voor rechtszekerheid gelijkelijk voor alle bevol-
kingsgroepen te herstellen of te vèrsterken?

'Minister arttwoordt.
De MINISTER VAN JUSTITIE, de, heer

GOSELING, is den interpellant dankbaar voor
zijn initiatief. Spr. is niet zoo naïef geweest,
te meenen, dat deze zaak schriftelijk kon
worden opgehelderd. De snelle beantwoording
van de vragen van den heer Wijnkoop, be-
doelde den weg te banen voor een Interpellatie.

Er zijn twee systemen van controle
in de wereld. Het eene ruimt overheids-
personen op groote schaalop. Het
andere kent tweezijdige ministerteele
verantwoordelijkheid jegens de Kroon
en jegens de volksvertegenwoordiging.
De laatste verantwoordelijkheid draagt
spr. vrijmoedig en met volle overtui-
ging. Het verheugt hem meer te kun-
nen mededeelen, dan strikt noodig zou
zijn ter beantwoording van de vragen
van (jen heer Drop. "

- ~,,.. "..".. J
Vooraf laat spr. een vermaan gaán tot l:iè-

IZinning. Deze is niet overal in den lande be-
tracht. Men moet nuchter zijn en het ver-
eischte evenwicht in stand houden. Noch door
gerucht, noch door lichtvaardig oordeel, noch
door verdachtmaking zal de regeering zich
hiervan laten afbrengen.

Terecht maakte de interpellant onderscheid
tusschen ingrijpen in zaken, die behooren on-
der de zelfstandige rechterlijke macht, en in
.zaken, die bij de politie berusten.

Van de brigade te Oss zullen de leden wor-
den overgeplaatst. Tot nader order zullen de
leden zich van opsporingsonderzoek hebben te
onthouden. Andere diensten kunnen zij ver-
richten en een brigade zal te Oss blijven ge"
fJtationneerd.

Het optreden tier maréchaussée. heeft ,
ernstige fouten vertoond. Spr. kan met de
dossiers geheelopenen.

De heer ROST VAN TONNINGEN (n.s.b.j :
.,Wel zorgen dat ze wegraken." ..

De heer ALBARDA (s.d.) : "GIJ zijt in Ne-'
demand."

De MINISTER zegt voor goedwillenden
feiten te willen noemen. Hij wijst terug de
wijze van beschouwing die in vele dagbladen
is toegepast. Het gaat volgens die bladen tegen
de door H. M. de Koningin gedecoreerde
brigade. Spr. heeft afschuw daarvoor en H, M.
de Koningin zou de eerste zijn die een dergs-
lljk betrekken van haar persoon zou afkeuren.

Spr. noemt het onbehoorlijk en ongehoord.
De brigade in Oss telt twinti>g man. Daar-

van zijn er in 1935 vier gedécoreerd. Daarvan
zijn er nog twee in Oss. Van degenen, die in
1935 aan het opsporingsonderzoek hebben
deelgenOlIIlen, zijn er nog vier in Oss. "Vat
speelt men nu die décoraües uit ?

De regeering zal zich het orgaan der Iraré-
ehaussée niet uit de hand laten wringen. Spr.
zoekt de fouten niet in de maréchaussée, doch
in de overmaat van lof, aan de stoere kerels,
die ook mensenen zijn, toegezwaa:id.

Spr. brandmerkt de poging tweespalt in de
regeering te zaaien. '

Spr. is met zijn ambtgenoot van
ibinnenlandsche zaken in contact ge-
bleven en uit een recent onderzoek is
komen vast te staan, dat het den burge-
meester van Oss noch aan tact noch aan
voortvarendheid heeft ontbroken. Met
zijn ambtgenoot van defensie heeft spr.
geen oogenbllk vevschil van meening
geh~d.

Politiecorps.
Men houde in het oog, dat de maréchaussée

in de eerste plaats een potitiecorps is. Uit de
omslachUg'heid van bevoegdheden-constructie
zouden moeilijk'heden kunnen zfjn ontstaan,
doch alle mutaties en alle maatregelen, tot
het terrein van defensie behoorend, zijn met l
volle [nsternming en onder volle verantw_oorde-
lijlklheid van den minister van defensie ge-
schied. '
Op de derde vraag van den interpellant ant-

woordt spr. het volgende: . .
Het eerste feit, wat spr. in dit verband ter

, oore kwam, was de arerstatie van een indus-
trieel te Oss. Die zaak heeft haar normale
verloop. De verdachte is in arrest, er is, nooit
aan gedacht hem daaruit te ontslaan en het
onderzoek van den rechter-commissaris is in
een vergevorderd stadium. Spr. wil wiizen op
de lofwaardige activiteit van de bngade in
dezen. .

Intusschen moet men haar met ver-
heerlijken over iets, wat zij niet gedaan
heeft. Een der slachtoffers heeft mede-
deeling aan de maréchaussée gedaan en
hieraan is het te danken geweest, dat
deze de zaak in handen kon nemen.

De gedra.cingen in andere strafzaken heb-
ben met de ~ak Organon niets te maken. Spr.
zegt dat met opzet, omdat er, door verband te
leggen met de zaken, waarin de Kon.
Maechausse heeft gefaald, een sfeer van ver-
denking wordt geschapen.

Een wachtmeester, die in deze zaak heeft
gespeurd, heeft aan den procureur-gener::~l
in een rapport verzekerd, dat er een dergelijk
verband niet bestaat. Men zal dus de sensatie

van dit verband, van de uitdijende olievlek
moeten ontzeggen.

Spr. komt tot de zallik van den "dusge- i
naamden bankier". Men heeft deze man on-
middellijk onder de geldmagnaten willen in-
deelen ten onrechte, want hij verzorgt assu-
ranti6~ en is commissionnair in effecten.

De arrestatte g-eschiedde te 15 uur,
het vervoer in èen open zijsp!lin der
marechaussee, onder groote, publieke
bel,angstelling. Te 16 uur werd een
huiszoeking verricht. Spr. heeft voor
zich een rapport van den huisroeken-
den wach tmeester. Van de huiszoeking
zegt deze, dat het bevel van den offi-
cier van justjtie niet kon worden arge-
wacht. De huiszoeking was dus voor
verantwoording van den wachtmeester.
De officier had tevoren wel over arres-
tatie gesproken, doch geen opdracht
gegeven. De rechter-commissaris had
de huiszoeking uit de krant vernomen.
Na sluitin!!; van het voor-onderzoek heeft

de officier den verdachte beteekend. dat de
zaak niet veroer zou worden vervOllgd,



DRUKTE OP BINNENHOF
Belangstelling voor de
interpetlotie- Drop.

(Van onzen correspondent.)

's-G r a ven hag e, 7 April.

Voor de interpellatie van den heer Drop
(soc.-dem.) in de Tweede Kamer over de
jongste gebeurtenissen te Oss bestond van de
zijde van het publiek hedenmiddag groote beo.
langstelling. De gereserveerde en de publieke
tribunes waren dicht bezet.
Geruimen tijd voor het begin van de ver-

gadering stonden eenige tientallen belangstel-
lenden voor den ingang van de publieke
tribune om toegelaten te worden. Deze rij
groeide allengs aan en zoo was het aantal ge-
gadigden voor een plaatsje in het Kamerge-
bouw bij het begin van de interpellatie veel
grooter dan' de beschikbáre ruimte.
Ook op het Binnenhof was er van de zijde

van het publiek meer dan gewone belang-
stelling voor de interpellatie en de figuur
van minister Goseling.



~~-~, !q.>ut l_fö6' ~ncdtad

IE "nquête naar de feiten
te Oss?

welke thans heerscht over den "toestand" op J
politieel gebied te Oss. Wel is thans een
int er peil a tie toegestaan, maar een i n-
ter peil a tie is geheelonvoldoende en
moe t geheelonvoldoende zijn, omdat de
minlater van Justitie moet putten uit ambte-
lijke rapporten. Nu zal niemand twijfelen aan
de juistheid van de feitelijke inlichtingen,
welke door dein hoofd-rapporteur van den

Prof. mr. C. W. cl e V r i e s schrijft ons: minister worden verstrekt. De Procureur-tja-
neraal van het Gerechtsho~ van's Hertogen- '1

Art. 8 van onze Grondwet (herzien 1938) bosch, in deze zaak 's ministera eerste hulp,
zegt, dat de beide Kamers, zoowel ieder afzon-' deelt mede hetgeen hem ambtshaive bekend is, I

derlijokals in vereenigde vergadering, hebben: maar dit is onvoädoende.De wezenlijke en fei-
het recht van onderzoek (enquête), te regeleri telijke toestanden te Oss op politioneel gebied
door de wet. Onze zoogenaamde Enquêtewet zijn niet in een rapport van een justitteeä
(1850) verstaat deze regeling zoo, dat de ambtenaar te beschrijven, afgezien nog van de
wetgever niet heeft geregeld en ook niet heeft vraag of 'het geheele optreden van de mare-
will en regelen, wat nu eigenlijk den' 0m- chaussee nu reeds in een ambtelijk rapport is
van g is van dit recht van onderzoek. De verwerkt. Daarenboven, hoofdzaak is de ver-
wetgever van 1850 regelt slechts de wijze van houding van de politie-autoriteiten tegenover
procedeeren, de verplichtingen van getuigen de bevolking.
en deskundigen, enz. Over den omvang of het De moeilijkiheid, waarvoor het Nederland-
onderwerp der enquête beslist de Kamer tel-. sche volk nu staat, is niet of meeningsver-
kens zelve. schillen bestaan tusschen rijks- en gemeente-

Het vertegenwoordigend college (Tweede lijke politieele en justitieele autoriteiten.
Kamer, Eerste Kamer en Vereenigde Verga- Het gaat, wij herhalen, om de houding tegen-
dering) bepaalt derhalve zelf, over welk over de be v o lk t n g. Dat is geen geschil,
on der w e r p de enquête zal loopen. Geen dat langs den ambtelij'ken weg kan worden
wetsbepaling beperkt hier haar vrijheid. Het opgelost. Het gaat over een complex Van
parlement zoekt bij deze gelegenheid niet zijn feiten, die aldaar een "toestand" hebben, ge-
licht bij de regeering. De Kamers gaan, bij de schapen, waarover alleen een parlementaire
enquête "de vereischte inlichtingen" zooals enquête-commissie een behoorlijk rapport kan
BuYSzich in zijn commentaar op de Grondwet uitbrengen.
uitdrukt, "opsporen in de buitenwereld, bij Er is indertijd een parlementaire enquête
allen die naar haar meening in staat z~inhaar" 'gehouden over. de "gesteldheid" vaJ?-de kolonie
te brengen wat zij noodig 'heeft, onverschillig Suriname (1845). Het ging daarbij met alleen
wie die personen zijn mogen." om het hooren van ambtenaren en van des-

Enkele malen is gepoogd den omvang 'van' kundigen, hert gaat om de bevolking, om de
het, enquête-recht riader te preciseeren. Groen burgers. Natuurlijk dat bij een dergelijk parle-
van Prinsterer drong hierop aan in 1850 bij mentair onderzoek ook klachten kunnen ter
de behandeling van het ontwerp-Enquête-wet. sprake komen tegen oe ambtena~en. Bij een
De poging is nooit geLukt. De vrijheid van het interpellatie en haar beantwoording van de
parlement is nooit beperkt: alleen wordt aan- regeeririgstafel wordt het heel wat moeilijker
genomen, dat de Kamers niet zullen enquêtes- klachten als deze te formuleeren. De Kamer
ren over den loop 'Vaneen bepaald proces, dat,' kent dan de feiten onvoldoende. Daarom
bij den rechter aanhangig is. Dit in aanmer-
king nemende, wil het ons voorkomen, dat de
Tweede Kamer thans het recht en de plicht
heeft een e n q u'ê tete houden naar de poli-
tieverhoudingen te Oss. Het gaat dan niet om
eenig bepaald proces of om eenige bepaalde
strafzaak, maar om een belangrijken feite.lijken
toestand.

Ons volk behoort te worden inge1icht door
een verslag van de parlementaire enquête-
commissie en door de openbare behandeling
van haar verslag in de Tweede Kamer naar
de feitelijke verhoudingen op politieel ,ge-
bied te Oss, zoowel tusschen de ambtelijke
instanties onderling als de verhouding van de
ambtenaren tegenover de bevolking. De offt-
eleele regeeringsinlichtingen en datgeen wat
de plaatselijke pers 'bericht omtrent het op-
treden der gemeente-politie te Oss zijn geheel
onvoldoende om de onrust weg te nemen,

Waarom een interpellatie
onvoldoende is.



DE GEBEURTEl~ISSEN TE OSS.

Interpellatie in de Tweede
Kamer.

Minister Goseling brengt
klaarheid.

VANMIDDAG reeds kwam in de
Tweede Kamer aan de oirde

de interpellatie van den heer Drop
over de voorloopige beslissingen ten
aanzien van de brigade der Konink-
lijke marechaussee te Oss en hetgeen
daarmede in verband staat,

De heer DROP (S.D.) zegt, dat er in deze
zaak klaarheid noodig is. Dit is ook op grond
van vroegere zaken tegen een hoofdcommis-
saris van politie en een tweetal hoofdambte-
naren noodig. Ook dienaangaande is er nog
geen klaarheid.
Het gaat in Oss om maatregelen tegen per-

sonen, die rechtstreeks onder het departe-
ment staan. Opheldering is noodtg, ook na
het gegeven perscommuniqué.
Dat indertijd de marechaussee te Oss ver-

sterk~ :verd, was noodig en werd algemeen
toegejuicht. Allerlei verhalen hebben de
ronde gedaan over de gemeentepolitie te Oss,
maar van ernstige feiten is er niets gebleken.
Den laatsten tijd zijn er berichten inge-

kome~: dat niet meer alleen tegen mensch en
met bijnamen doch ook, tegen een fabrikant
en e~n bankier werd opgetreden.
Het perscommuniqué is niet duidelijk. Men

mo~t uit de berichten opmaken, dat het be-
sluit om de brigade te, Oss een deel van haar
taa~ te ontnemen, plotseling is genomen. Er
schijnt ook verschil van meening te zijn tus-
schen de departementen van Justitie en De-
fensie. Spr. wijst op het tweeslachtig karak-
ter der marechaussee. Een opperwachtmeester
is ook hulpofficier van justitie. Waarom is
nu opgetreden?
Uit verbalen en rapporten zou gebleken

zijn, dat bij opsporingswerkzaamheden door
marechaussees rechtmatige belangen van
burger~ op pijnlijke wijze zijn geschonden.
waaruit bestaat dit en waaruit is dit ge:-
bleken? Er is pijnlijke onzekerheid in bijna
elk woord van het perscommuniqué. Waar-
om moet de marechaussee te Oss zich van
opsporingswerk onthouden? De verhouding
tusschen gemeentebestuur en de marechaus-
see is in het geding. Er is verwondering over
de herbenoeming van den burgemeester van
Oss; in hoever daarvoor reden is, kan spr.
niet beoordeelen. Is de marechaussee haar
bevoegdheid tegen het gemeentebestuur te
buiten gegaan? Hoe denkt men een verkeer-
den toestand te herstellen door de mare-
chaussee gedeeltelijk buiten werking te stel-
len?

Vragen.
Spreker stelt de volgende vragen:
1. Welke zijn de niet wel te verantwoor-

den uitingen in sommige persorganen, die
tegenstellingen hebben geschapen tusschen

Minister mr, GoseZing.

de brigade der Koninklijke marechaussee te
Oss eenerzijds en andere organen van be-
stuur en politie ánderzijds, welker aanwak-
kering niet kan worden geduld?
2. Sinds hoelang is uit verbalen en rap-

porten gebleken, dat bij het opsporingsonder-
zoek door de Kon. Marechaussee te Oss
methoden werden toegepast, waardoor recht-
matige belangen van burgers op pijnlijke
wijze werden geschonden, zoodat het onver-
wijld geboden was maatregelen te nemen om
het vereischte evenwicht te herstellen?
3. Welke bepaalde feiten, gebeurtenissen

of gedragingen hebben aanleiding gegeven
tot het besluit om aan de brigade Kon. mare-
chaussee te Oss opdracht te geven zich tot
nader order van opsporingsdiensten te ont-
houden?
4. Wat is den minister bekencl. van de ver-

houding tusschen gemeentebestuur of ge-
meentepolitie en de leiding der brigade van
de marechaussee te Oss; op welk tijdstip is
een minder goede verhouding hem bekend
geworden en welke maatregelen st~lt de mi-
nister zich voor te nemen ten einde deze
verhouding op goede basis te regelen?
5. Acht de minister het uit een oogpunt

van algemeen justitieel beleid juist, ~n o.I?-
standigheden, als die te Oss aanwezig Zijn,
de brigade der Kon. marechaussee surveIll.~n-
ce en bewakingsdiensten te laten doen bl~J~-
baar ook in het territoir der gemeentepolrtre,
terwijl de brigade haar voornaams~e taak,
waarvoor zij destijds is versterkt, I).,Ietmag
uitoefenen?
6. Moet de minister niet erkennen, dat het

gevoel van rechtszekerheid kan z~jn aange-
tast door ingrijpen op een oogenblrk, dat ge-
rechtelijk onderzoek werd g~daan in. an~ere
kringen der bevolking dan die, waarm sinds
1935 misdrijven werden opgespoor~. en tot
berechting gebracht en op welke wijze stelt
hij zich dan voor de waarborgen voor re~hts-
zekerheid gelijkelijk voor alle bevolkmgs-
groepen te herstellen of te versterken?


