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Gebruik m;kend van het verlof dat de Faculteit der

Rechtsgeleerdheid mij daartoe, in afwijking van de

regel, schonk, moge ik mij voor het begin van dit proef

schrift wenden tot U. hooggeleerde Vrij, die mij hebt

opgeleid, maar die mijn promotor niet meer kunt zjjn.

Gij hebt mij dertien jaren geleden een spoor gewezen

en hebt mij in de jaren gedurende welke ik dat, tussen

talrijke onderbrekingen in, kon volgen, met raad en daad

ondersteund. Het Îs Uw onderwijs, en zeker niet slechts

dat van de collegeuren, geweest dat mij in wetenschap

pelijk onderzoek verdere perspectieven leerde zien, dan

de voor de hand liggende. Het was een veelvuldig per

soonlijk contact: met U, waarin U zeer veel eigen tijd

hebt willen opofferen, dat mijn criminologische oplei

ding voltooide. Ik acht het een voorrecht, dat ik mij Uw

leerling kan noemen. Ik ben U zeer dankbaar! .
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INLEIDING

Oss is de hoofdplaats van het kWaIrier Maasland van de Meyerij van 's-Hertogen.
""",h.

De naam van de stad is voor ons met twee verschillende zaken verbonden.
Ten eerste met een, voornamelijk in 1935 berechte, bijzondere criminaliteit;

in de tweede plaats is er een "zaak Oss", die de pulementaÎre en administratief·
rechtelijke behandeling omvu 'iaR~ politionele kwestie der jaren 1938 en 1939.

Her is de eerste zaak, die V:I.R de Osse criminaliteit, welke in dit proefschrifl
aan ecn onderzoek wordt onderworpen.

Tussen beide affaires bestaat in zoverre verband, dar hetzelfde corps dar in
het opruimen van de Osse criminaliteit ongewone lof geoogst heeft, bij zijn op
sporingsactivireir van enkele juen larer aan ernstige cririek werd blOOtgesteld.
Daar beide affaires echter nier zelden met elkaar worden verward, is her goed ze
deugdelijk v~n elkaar te onderscheiden. Daanoe zij hier in het kon aan de tweede
zaak Oss herinnerd.

Op 1 April 1938 werd Je Osse brigade van de Koninklijke Marecha~

rijdelijk haar opsporingsbevoegdheid ontnomen, mer overplaarsing. De larer te
noemen opperwachtmeester J. Mintjes, die de opsporing van de round up op zo
uitnemende wijze nxe geleid had. was ~n nier m~r in Oss, in October 1936
namelijk overgeplaatst naar Venlo. maar werd na de bovenaangeduide moeilijk
heden, op 7 April 1938. weer tetuggt'plaatst naar Oss. Van degenen die in 1935
aan her opsporingsonderzoek hadden deelgenomen waren er, roen er kwesries
kwamen. nog slechts vier in Oss. De aanleiding tor de moeilijkheden was, volgens
de ministeriële verklaring in de Tw~e Kamer op 7 April 1938. dar in enkele
opsporingsonderzoeken, 0.2. tegen twee geestelijken en een kassier. de Konink·
lijke Marechaussee was opgetreden op een wijze die de rechtszekerheid ernstig
in gcvaar bracht.

Deze kwestie heeft in onze parlememaire geschiedenis van de laatste decennia
een belangrijke rol gespeeld. Na een interpellatie van het lid der Tweede Ka
mer Drop. op 7 April 1938, het gretige inhaken van de NSB-er her kamerlid
Rast van Tonningen en een met 50 tegen 37 stemmen verWatpen voorste! van
mr \Vendelaar tOt het houden VUl een parlementaire enquête; volgden een noca
van de Minisrer van Jusdtie G<Rling en in Juni 1939 een rappon van een bij
zondere commissie. waarvan dc conclusiën door de Kamer wcrden aangenomen.
Inmiddcls hadden de overgeplaatste marechaussees zich beklaagd bij het ambte
n~rengerecht rc 's-Gravenhage. dar de klagers echrer in het ongelijk stelde, welke
Ultspt'3ak in hoger beroep werd bevestigd door de Centrale Raad van Beroep in
Utrecht. Ook minister Gerbrandy verdedigde met kracht her beleid van zijn
voorganger (verklaring in de Tweede Kamer op 13 Dec. 1939).

Bij de bespteking van de pers als mareriaalbron zal nog eenmaal worden terug
gekomen op deze andere za!k Oss.

Toen de misdadigheid van Oss in het voorjaar van 1935 op haar hoogtepunt
gekomen was, besprak Prof. Me M. P. Vrij haar mer een groep van zijn groningse
studenten. Hij wekre in de eersre plaats bdangsreUing op voor war hij nomuk
dc...deuk in de rechrsorde", de gevoeligheid van de locale gemeenschap Voot de
misdadigheid waaronder zij re lijden had. Als een der eerste srcaffuncties het
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herstel van de geschonden rechtoede was, zou de criminoloog kunnen ttachten de
mate van deze schending, in de voorstelling van de rechtSgenoten, te onderzoeken.
Her vloedgolfkaeakrer van de criminaliteit die Oss en omgeving scheen te over
spoelen gaf aanleiding tOt de vetonderstelling d:n ervaring van, althans veel ge
sprek over deze criminaliteit, wel algemeen zou zijn; Oss leek een uitgezocht
veld om met een exploratie naar geschokr rechtbewusrzijn te beginnen.

Onder leiding van prof. Vrij werd aan de voorbereiding van een enquête, het
instrument dat tOt bedoelde sondering het meest voor de hand leek te liggen,
gewerkt. Kort daarna ging ik met een der andere leden van de werkgroep
naar Oss om het fieldwork verder voor te bereiden en gedeeltelijk reeds aan te
vangen. Inmiddels was toen de round up begonnen.

&n verblijf van enige maanden in Oss. met kennisneming van hetgeen uit
de langzamerhand rot kJaarheid komende zaken bleek, deed mij de noodzaak
inzien om de omvang en de phenomenologie dezer bijzondere criminaliteit te
leren ken~n, aleer de bestudering van de reacrie daarop in de re<hrsorde rot
haar recht kon komen.

In afwachting van de laatste behandeling van alle str3fzaken, ongeveer medio
1936 door het GerechtShof te 's-Hertogenbosch, vond de zeer tijdrovende be
werking plaats van de oude en jongste politieregisters van gemeentepolitie en
KOIiinkJijke Marechaussee en van de vonnissenboeken uit het archief van de grif.
fie van dat Gerechtshof van de franse tijd af; een systeem met ruim vier duizend
kaarten betreffende zaken en personen was het resultaat.

Door de bijzonder welwillende medewerking van de Heer Procureur-Generaal
bij het Gerechtshof, Mr E. L M. H. baron Speyarr van Woerden, aan wie ik
hier mijn grote dank moge uitSpreken, en door de hulpvaardigheid van het per
soneel van griffie en parket hetwelk ik eveneens mijn erkentelijkheid betuig,
konden de 80 dossiers van strafzaken eind 1936 te mijner heschiklcing komen.
Ik had roen helaas voorlopig geen gelegenheid verder aan het onderzoek re
werken. Mijn collega, de jut. cand. Tj. de Vrieze (thans advocaat en procureur
te Amsterdam), had zich van het onderzoek al ~rder moeten losm3ken.

Omstteeks 1941 hervond ik de gelegenheid ror dossierstudies. In 1944 ging,
bij de confiscatie van mijn huis en inboedel door de sn, een en ander van het
verzamelde en deels uitgewerkte materiaal verloren. Bij mijn terugkomst leek
het eerst of de schade~ zou vallen, maar er ontbraken zoveel losse fragmenten
en aantekeningen, dat herstel van het geprojecteerde werkstuk niet mogelijk
bleek. Aangezien ik de mij toe~rtrouwde dossiers tijdig had weg,qeborgen,
bleven die gespaard en kon ik omstreeks het voorjaar van 1946, toen mijn werk·
zaamheden van direcr na de bevrijding dit toeStonden, weer geheel opnieuw
beginnen, met een andere opzet, waaruit dit proefschrift thans ontStaan is.

In plaats van een onderzoek naar de schade door de bevolking van Oss en
omgeving in haar rechtsbewustzijn ervaren, ontstond een criminologisch onder
zoek over de misdadigheid van Oss; de voor eerstbeoogd onderzoek bedoelde
voorbereiding bleek nJ. zo belangrijk re zijn dat zij zelf doel werd.

Oe behandeling van het onderwerp wijkt af van de hier voor criminologisch
sfteekonrlerzoek gebruikelijke sociografisch-criminologische. Deze za.! voor ob
jecren,·waarvoor over de phenomenologie van de misdaad en de moveringen det
daders geen gegevens bereikbaar zijn, de aange~n merhode blijven; in Oss
had ik in dezen wel enige kansen, en om geen mengvorm met de sociografische
behandeling te verkrijgen, die veel te groot en te onoverzichtelijk zou moeten
worden, heb ik zoveel mogelijk alle cijfermatige criminologie vetmeden. Een
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zodanig onderzoek, met landelijke en provinciak vergelijkingen met de misdadig
heid der ingezetenen van Oss. met de gebruikelijke rubriceringen, blijft natuurlijk
nog evengoed mogelijk.

Voor een psychologisch onderzoek, wellicht ook mogelijk als men de delin·
quenten in de loop der jaren in voorarrest of gev3ngenschap had mogen en had
kunnen ondetzoeken, weet ik mij niet competent. Gebruikmaking van deskun
digen-rapporten was uitgesloten omdat zij, op een enkele uitzondering na (als
inzake Gettit Hooy), niet beslOnden. Or J. Casparie, gedurende ruim 30 jaren
gevangenisarts en gerechtelijk psychiater te 's-Hertogenbosch, zegt dar de crimi
nele Ossenaren nOtrn:lle venegenwoordigers van het Nederlandse volk waren 1;
beslist zonder psychopathie. Tussen 1903 en 1911 namelijk heeft hij de zorg ge.
had voor de psychopathen die, als ongeschikt voor celstraf, in de Bijzondere Straf
gevangenis die er wen in Den Bosch was, werden verpleegd; van de 443 ver·
pleegden uit die jaren nu was er slechts 1 uit Oss afkomstig, maar deze was in
Grave geboren. Verder schrijft hij t.a.v. de Osse criminelen: "Een nader onderzoek
naat de geestvermogens werd in geen epkel geval opgedragen, en darnoe beo
hoefde ik den Rechter ook nimmer te adviseren" (p. 10). De onderwijzers deel
den mij verder eenstemmig mede, dat de kinderen uit her criminele milieu nor
maal tot goed begaafd waren, niet onijverig en niet bijzonder lastig.

Belangrijk nevendoel van mijn onderzoek achtte ik her historische: de beschrij
ving van de criminaliteit van Oss sedert 1809.

Ik moet hier melding maken van de teleurstellende uitkomst van een poging
om een bijzondere gelegenheid te benutten, de suijdvraag, of milieu dan wel aan·
leg de voornaamste oorzaak van criminaliteit is, voor Oss een eindweegs op te
lossen.

Toen de firm:t van den Be:rgh, na de te noemen moeilijkheden met het ge:
meentebestuur van Oss. haar fabriek omsueeks 1892 naar Rotterdam verplaatste,
nam zij een 2S0-tal arbeiders mee, voor ruim een derde deel uit hetzelfde bloed
als de achterblijvenden en verwant aan criminele milieuleden van omstteeks 1930.
Dat opende her perspectief. naar de criminaliteit van deze immigranten, plor:soe
ling naar een grOte stad ovetgebracht en als het ware van de erfsuoom afgetapt,
een onderzoek in te stellen.

Ik mag thans volstaan met mede te delen dat ook dit ruim derde deel en zijn
nakomelingen zich in hun nieuwe omgeving als Rotterdammers hebben gedragen.
Rekening moet echter worden gehouden met het feit, dat van den Bergh stellig de'
beSt bruikbare krachten heeft meegenomen en de lastiger, onwerkwilliger en on·
betrouwbaarder werknemers heeft achtergelaten; dar onze afgescheiden groep dus
een niet geheel representatiC"e, namelijk te gunstige keuze, een plus-selectie vormt.

Daar stond echter tegenover dat ik een minus-selectie kon vinden. In 1893
namelijk. onder de indruk van de felle justitiële reacries op de moord op wacht
m~ter Hoekman, nam een groep van zestien Ossenaren. mannen met een enkele
v~.ou:w, van het I~~gste allooi, de vlucht naar Amerika. In Antwerpen scheepten
ZIJ ZICh, gedeeltelijk ondct valse namen, bij de ,.Red Star" lijn in; de plaats waar
zij zich in de USA vestigden was te vinden en betreffende hun nakomelingschap
zouden gegevens over de criminaliteit van hen en de hunnen kunnen gevonden
worden. Toegezegde hulp van een amerikaanse criminoloog bij de nasporing van
een en ander werd evenwel nog niet verleend. Ik nam nog contact op met

I Beschouwingen over de CrÎmin:t!ireit im Oss e.o. vergeleken bi; die in andere ,eotra
van Noord·Brat:...nt. Bijeenkomst van het Psy,hiarrisch·Jutidisdl Gezelschap op 2 Decem
ber 1933. Versl~ nr 9, Amsterdam 1934.
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locale amerikaansc autoriteiten, dat echter niet kon leiden tot meer dan de belof
ren om nasporing te zullen doen. Misschien bestaat cr later no:~ eens gelegen
heid de genoemde plus- en minus-sclccties met elkaar te vergeliJken; ~hans. kan
deze unieke kans, die een criminoloog toegeworpen kon worden om bIOlogIsche
en milieufactoren tegenover elkaar te stellen, niet worden benut.

Na de bevrijding van het vaderland bleek mij uit de bij een overleden natio
naal-socialist in beslag genomen correspondentie, dat er over het onderwerp van
mijn dissertatie, althans de erfbiologische kant ervan, is ond:rhandel~ door een
leverancier van proefschriften en een promovendus. De cuneuze bnef van 16
Sept. 1942, waarin het "proefschrift" door een amsterdams medicus te koop wordt
aangeboden, luidt als volgt:

Kilmer4lZli,

Uw brief heeft cr een liemal dagcn ovcr gedaan, voordat dcu mij bereiktc. Mogelijk
hebl Ge mer ongeduld mijn antwoord gewachr. Ik heb dus ieu ~. te makcn ~. doe
dil plIrnc omdat ik berichtcn voor U heb, die wcl zeer waarschlJnhJK U zullen hjkcn.
Het onder''''crp ovcr het leven van G. v. Swieten is nicr meer ~hikba:lr. Een onzer
kamcnden is %CCr lot zijn vrcugde durop gcpromoveerd. Laat dit voor U geen teleur.
Slelling zijn, wam thans heb ik voor U een onderwerp "'aumede ~ groten naam. k~D1
maKen. Goed op de hoogte van het mildadigen-cemrum te Ou en In de gelegenheid ID

zage te verkrijgcn van de ~nchillende vonninen re 's Henogenbosch kunt Gc promovcren
op het ondcrwerp ,,Erfgang der Crimi~lir~it" 'I'..~I een ,,:an d.~ mccst dankbare onde~:
"·clpen. die Ge denkcn kum. VcrmoedelIJk IS hct t beste JO Mun?ten. te promovcren bil
StaalSrath Prof. Dr RüdÎn, dien ik persoonlijk zeer goed ken en b'J wlen Ik U zttr goed
kan inltoducercn. U vraagt mij de kosten? Deze bedragen f 12~0 wU!V*n f 2)0 ~oor
onkosren, een bedrag, dat zeer lug is in velband. met de .be'l'.-erklDg ~an ~ct z.g.n. ~~gen

onderzoek. dal te 's Hcrtogenbosçh moet pluIS VlOden. Dil bedrag dlcnt In 1\ rermlJnen
re wordcn voldun I.W. 1 termijn, ditca als bewerking een h-nvang neemt, groor f ..250
vermeerderd mcl f 125 onkostcn, lermijn 11 eveneens f 375 als I v~l - 16 bladzl'deo
drukt in machinc5Chrift U berei1:l. tcrmijn 111 zo vel 2 in Uw bezit IS, bcdragend f no
en termijn IV, gloor f 250 als de disscnatie geheel gereed is en ~n hur geheel aan U
werd overgemaaki. PubliutÎC kan pluIS vinden in de "Monographleen aIU ~ Gcsam~
gcbiete der NeurologÎC und Psychiauie". Dit heeh ~it voor, dat. dc promor!C qua talu
U dan niets of teer ""einig behoeft tC kosten, a:lOgezICn ~ practisch voor DIets of voor
"'einig geld de beschikking krijgt ovcr de nodigc Sonderabdrücke. Een promotÎC in ons
land duun ongemeen veel langer dan in Duitsland, o~dar ~ SOffi:S m-:anden. moel wachten
op een papierlocwijzing., wclke alleen met loestemmlng van Dulrse IOStanues wordt ver
strekt. Een promorie in Duitsland vcrloopt veel en veel sneller en .het zal toch "'cl de
bedoeling zijn, dar zo spoedig mogelijk de dOClorshocd Uw slapen s.en. ~n nu tenslotte.
Gaarne 8Ittf ik U de gclegenheid actief mede IC werken aan Uwe promotIe en aan U zal
ik parne een indeling van hel onde",'erp in de ~rst:hillcn~e hoofdsruk.ken ~ocn loe~~n
op het ogcnblik. dat ~ dit onderwcrp voor Uw dlSSCfialle .tceptccn. Wllr spoedig !CU

van U laten horen. TOl 15 October zal ik het voor U reserveren. Met K.meraadsch. groet,
In nou,,·e. Hou zee.

Was getekend: G. C. VAN BALEN BLANKEN.

Het is mij met bekend, of de studie ooit 3angevangen is, mur ik mccn deze
naciona31-socialisdsche pogin~ om de criminaliteit van Oss lOt object van een
erfbiologische verh3ndeling te maken, niet onvermeld te moeten laten.
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DEEL I

De voorbereiding

HOOFDSTUK I

Hiscorische en sociografische gegevens

S I. DJ! in de oorlogen der eeuwen

Aan her einde van de 12e of in het begin V3n de Be eeuw neemt de bedijking
van Maasland een begin. N3dat de weidegronden op de linker Maasocver in ex
ploiratie genomen zijn, wordt Oss, dan nog één met Berghem, de belangrijkste
pl3atS in Maasland. Her is ni~[ bnger nodig, dat men een woonterp bouwt voor
men zich in het weidcland kan veStigen. maar men kan zich nu rondom de plaats
overal neerzetten.

Veereelt en 3kkerbouw gaan sterk vooruit. De schrale heide kan namelijk met
meststoffen, die de veeteelr leven, wotden ontgonnen en de heikant (tOt in deze
eeuw nog zo genoemd, als cr rogge in p1:latS van heide groeit) kan, zo nodig,
veevoeder opleveren. Op de grenzen van polder en heikant wordt gemengd be
drijf gehouden.

Op een gegeven ogenblik schijnen Oss en Bcrghcm van elkander te zijn ge
scheiden. Als hoofdplaatS van het kwanier rrekt Oss nijverheid aan: er komr
linnen· en lakenfabricatie, en handel.

Maar de voorspoed, die Oss in de i4e eeuw dcelachtig wordt, betekent weIdn
evenveel rampspoed als geluk.

De ligging van her Maasland, aan de rand van het gebied der henogen van Bra
bant en tegen de grens met dar van de agressieve Gelderse hertogen, maakr her
een naar evenredigheid van zijn welvaart5toeneming aamrekkclijker object om
oorlog over te voeren. In de tijden, waarin plundering en brandschatting een
VOOrnaam oorlogsdoel op zichó:elf zijn, had de welvarende streek zelfs een ge
schiktheid om cr oorlog in te voeren.

Spoedig nadat Oss enige welvaart verwerft beginnen de oorlogen met Gelder-
land; zij zullen, met onderbrekingen, eeuwen lang duren. .

In onderscaande tijdtafel heb ik het voornaamste bijeengepla::tst uit het lOl

van Oss in de Gelderse oorlogen en in het krijgsrumoer da:lma...

1386-1390. Hertog Willem van ~Ire voert een aanvalsoorlog legen Henogin Johanna
V:ln Brabant. ~Ire verovert Grave twee keren en Johanoa doet pogingen bet te her
overen. De positie van Oss. on,ll:eveer IUSSoCn Grave en Den Bosch in, .....r dc twee
hoofdmachren op 30 .Ir.m van elkaar 1i88C'n, maakt dat helovedasr van beide legers
heefl.

1387. Oss wOldt door de Geldersen genomcn en verbrand; de meesle inwoocrs vluchten.
Oss woedl letU88C'n0mcn. weer opgebouwd en krijgt een bezetting nn boogschutlCn
en ruiters. Uiterurd lijdt het 't meesl van de naar Den Bosch opdringende vija.od,
mur ook van pretenties der oprukkcndc, tClUggeslagen of verdedigendc Brabantcrs
heeft het genoeg IC verduren.
Na dc vrede blijft er overlasi van zwervende soldaten.

1397-1399. Een nieuwe oorlog., met: dezelfde lasren. Gravc gaal un Geldcr ver1oreu.
1399, 14 OeI. Dirca n. de vrede van R.avcstein ~rhcft Henogin Johanna Oss tOl Stad.

De privilcgebrieE geeft het eigen rcchlspraak, een cigcn weekmarkt (op Dinsdag),
marktvrijhcid en bescherming der poirlcrs regen gerechtelijkc vervolging builen de
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sad.. Gem poineJ: vaD Oss mag in 't kwutier van Maasland worden ungehoudrD
ol ~nut; geen poineJ: mag. hetzij in Oss. hettij daarbuilen. door ten schoul ol
door een benadeelde partij 't'oor hel gerechl gedugd worden wegem dooWlag of
medeplichtigheid daaraan, lenzij ook door 2 onpartijdige poinen Ie zijnen nadele
geruigd werd. ,,Als de poiners even geslOlen wllten als ze nu voor 'I gerechl blijken
Ie zijn. zullen er weinig vonnissen geveld Ûjn" J. Bovendien werd bepaald. d.e ieder,
die een Ossenaar wegens doodslag aanklaagde, mllar zijn aankl.che niel mei 2 ge,
ruigende poinen kon be....ijzen. een flinke geldboeee 't'erbeurde. waarvan de helft
aan de "onschuldige" verviel 2,

Her voordeel voor de Henogin was., dat ze een sead, die 1ich 101 veslins $terk
maakce. in haar grensgebied kreeg. Gelre zier de bouw er v.n met lede ogen aan en
uache hem ce verhinderen.

1399-1477, Tijdperk van welvaart door de gereglemenlee-rde en geprivilegeude nijver
heid en weekmarkt.

1477. Na de dood van Kuel de Sroute wil Gelder van Bourgondië af; hel kiese ten nieuwe
hertOg. In Brabant u Maria, docheer v.n Karel de Stouee. met Muimiliaan van Oonen
rijk getrouwd. welke de rechlen v.n hee Bourgondische huu op Gelderlllnd wil be
houden. De henog van Brunswijk sluit zich bij Gelderlllnd un en vemerkl zich in
Grave.

1478-1481. Nieuwe oorlog. De hertog van Brunswijlc verovert Oss mer 6000 man,
plundert hee en steeke het in bnnd.

1481. De Seaeen vau Gdderlllnd onderv.erpen zich aan Maximiliun. die met een srOOl
leger oprukt.

1497. Kuel van GeMer 't'erovert Oss zonder voorafgegane oorlogsverkhring, plundert
het en semi het in bn.nd. De nieuwe oorlog is begonnen.

1::i0~. Vrede.
I~06. De oorlog breekt opnieuw uie.
U12. Oss worde belegerd, geeft zich over en Icoopt de plundering af. De vijand ueb

....eg mUf komt na ~ maanden .l....eer terug en sleekt de sead dan in brand.
1~13-1~17. Vierjarig besland. gedurende hetwelk de onrust blijfe. Afgedankte krijgs

benden siropen Maasl.nd af. In 1~1::i b.v. komen 3000 ontslagen Gelderse sold.een
de Maas over om van Oss en hee Maasland de achlerstallige soldij ce eisen! Overgeleverd
is een venlas 3 dae Leooard Corueau. Rudsheer van Karel V, in I::il::i voor %ijn heer
uitbrengt: over de economische toe:sca.nd in Oss en omgeving. Hij doer een haardtd
ling in Oss. die uitwijse. dae er 91 haardsleden %ijn. tegen 361 (benevens 86 armen
woningen) iu 1437.

1::i17. Na de afloop van het bes:cand nieuwe invallen der Geldenea, nu onder Mu.nm
vaD Rossum.

n42. Van Rossum neemt de srad bij verrassing, voen vele gevangenen weg. plundert en
seeekt de binnenstad in brand.

I ~'13. Maanen v.n Rossum er~kt opnieuw plunderend door Maasland.
IH3. Karel V onderwerpt Gelderland en neemt Maareen van Rossum als veldheer In

zijn dienst.
n68-I648. Tacluisiarige oorlog.
nno In Oss ligt Spaanse ruiterij, hergeen een aanval der Hollanders uitlokt; %ij nemen

de srad, doden de pasrooc en steken 60 huizeu in brand. waarna t.ij weer aftrekken
I ~89. Staatse muilers overvallen de stad; her t.ija vootlwaelijk Engelse uoepen, die de

sc.ad Geenruide:oberg u.u de hertog n.n Parma haddeu verkoche. om %icb acheerstal
lige soldij te versduJfen. waarna ze in Maasla.od rondom Oss blijven zwerven. loyale
staatse uoepen binden de mijd un met de vefraderlijlce bondgenoten en maken ze
onschadelijk.

1~92. Spaanse (d.W.L Icaliunse ~n Ierse) muieers plunderen Maasl.nd en steken een deel
v.n Oss in brand.

U99. Spaanse bezeeling; bonger. pest.
Direct na opheffing der bezetting weer .lIerhand~ soon muieers.

1601. Bij de bel~gering van Oen Bosch door Prins Maurics worden de Musdijken door
gesrolcen; Maasland loopt onder Water.

1609-1621. Twaalfjarig Bestand. Ongekende rust, e:oi& ecooomiscb hentel

1 Aldus CM''''', GeschiedenÎl v.n Oss, Oss 1932. p. 32.
t Het gehele privilege werd op 12 Oe«mber 16~2 !lOg door de Seaeen-Generaal bevesLÎgd.
1: Taxandru. 1922. p. 2~ VV.
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1621. Na bet einde van het Beseand worden de pogingen om Deo Bosch te veroveren
door de Scaacsen hervae. Beide partijen fourageren in ,Maasland.

1629. Verovering van Deo Bosch. Beide palTijen doen aanspraken op Oss gelden. De
sf3dsrekcningen krijgen nu 10( de vrede v.n Munsler, dus oog 19 jaren l.ng, twee
hoofdslukken voor belastingen: een voor de "eentmee5ter van Brahane". de venegen
woordi,i;cr van Spanje, die zijn zelel langzamerhand naar Antwerpen verplaatsen moer,
en een van de remmcescer der Staten. Oss beeaale rrouw belasting aan beide parlijen!
(Cunen, p. ~8).

1642-1643. Jnkwanieeing van Seutse ruieerij en voecvolk. Oe gemeeneerekeningen beo
vatten in deze iaten bele reeksen kleinere en grotere ,,sdtenkagiën" aan quartiermees
ters. riuDeeSeers, Juieenancs en andere wapendragers. om Oss vrij van plundering te
houd=

1648. Vrede ,..n Munster; de ongunscige Slatus dir Braham in de Republiek krijgt:, ,,'otdl
hierna besproken.

1672-1678. Oorlog mei Fr.nkrijk. De legers van Lodewijk XIV uellen braudschattend
door Bnhant. Onnoemelijke schade, ook VOOt Oss en het Maasland.

1702. Bij hee begin van de Spunse SucC'e'sie-oorlog trekken de Fransen naar Nijmegen
Op. maar moeeen wijken. Hoewel Maasland wederom zeer ongelukkig ligt:, lezen wij
weinig van overlasi.

1747-1748. Anders u bet in de Ooseenrijkse Successie-oorlog. waar de Republiek in 1747
in v..orde betrokken. Na de slag bij Lafele, in dat jaar. uellen de Fransen Brahaut
binnen. Oss heeft zeer Ie lijden onder suoperij van descneurs uit Enge.Ise. Ho1la.ndse
en Ft;1f1se legers.
Larer koml het regiment van de prins van Stolhetg in de scad te liggen. hetgeen o.a.. tOl
gevolg heeft, dat op koseen der gemeente huizen van magisuaaupersonm van nieuwe
dOlen en vensrerualies voorzien worden en hel scadsarchid veiligheidshalve naar Deo
Bosch worde overgebracht ....-aar hel .nderhalf jaar blijfe. Oe hereog van Cumberl.nd
lige gedurende de vredesonderhandelingen mee Engelse en Zwitserse uoepen bij en
in Oss; de sc.d ondervinde grote overlast van deze soldaeen.

1787. GrOOI feese van het srerk prinsgezinde Oss. als de pauioceenp.rcij de strijd (voor
lopig) verloren heefe. (Het Oranjehuu h.d zich .ltijd veel schappelijker len aanzien
van de rechtm.eige grieven der Bnbaneers betoond d.n de Hollandse regeneen).

1794. Bij het dreigen v.n een Fnnse, revo1ueionnaire, invasie weigeren de Qsseruiren te
werken aan de verdedigingswerken in Oen BoKb, v6ót een vast dagloon gegarandee-rd
is. Een corner met een commando ruieers. ter pwtse gezonden. ziet geen hns ze te
dwingen. Gedurende de Franse overheersios "'emelt het in Maasland van desoerteurs
en landlopers.

1814, F~r. De Ossenaren en de hoeren van MaasLand. bevrijd van de Franse conscriptie.
weIgeren echter volsuekt zich te melden voor de 100ing van de nieuwe milide. die nodig
geache worde, omdat er b.v. in Grave nog Fransen versterke zillen. Kroonprins Willem
(de laeerc: Koning Willem IJ) kalmeen de gemoederen bij een persoonlijk bezoek,
wallena mee alleen de lodngen geregeld verlopen, illllar zich zeUs veel vrijwilligen
melden -J. Hierover meer bijzonderheden in S 3. Hoofdsruk IV, Deel IV. .

183~1839. Cunen spreekt niet over de Belgische opstand, maar aan Maasland zijn even
Olm als aan de resl van de Meyerij de n.egen jaren zonder hinder 'f'OO(bijgegaan waarin
de Nederlandse Uoepen werkeloos lagen. inge1:wanierd in Brabant.

1914--1918. De mohilisaIie van het leger gedurende de ee-rSte wereldoorlog beceltene niet
.Uten dat de dienstplichtigen moeren dienen, wal voor geheel NederLand geldt. maar
voor de M~erij, door haar sttategisdJe ligging, bovendien inkwaniering. Deu ligging
maake de Meyerij verder 101 geschikt centrum voor smokkelarij 1$.

S 2. De crimi/lalilcit van Oi! in gewestelijke verholIdingen

~e~ moet zich niet voorstellen dat Oss van oudsher als een eiland van crimi
nalHen .in Zu~d-Nederland gelegen ~ft, wam aanwijzingen daarvan zijn er niet.
Nasporingen IR de arrestenboeken van het Hof van Assisen van ·s.Henogenbosch
leverden weinig Osse namen op. Omdat de migratie naar en van de naburige

.. Joh. BOIlc.h., Het leven van WilJem den Tweede. Amseerdam 3e dr.• p. 164 VV.en/. CMnen. p. 84. 8~. •
1930G~4~J KnMVIU". V.nuit wingewesten, een sociografie van hee Zuiden, Hilversum

, p. IO~.
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plaat~n zoveel voorkomt (zelfs van de delinquenten uit de jongste groepen stond
de wieg vaak buiten de gemeentegrenzen, in Berghem of Heesch), zocht ik van
de russen 1811 en 1838 gevelde 1694 vonnissen die op, welke veroordeelden uir
Oss, Berghem, Heesch en Schayk betroffen. Het waren er 37, of 2.18% 6, waar·
onder een aartsvader Bron, meermalen voorkomende, die uit West-Brabant kwam
en zich pas naderhand in Oss vesÜgde 1. ~ kwamiteit is dus niet abnormaal,
maar ook de aard van de gevonden Osse criminalireit wijkt niet van die van de
rest af.

In de arresten van het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant, dat in
18}9 gaat werken, vond ik tOt 1880 slechts 43 zaken betreffende inwoners van
de vier genoemde buurgemeenten, of 1.24% 8 van alle strafzaken door dat Hof
berecht.

Overigens blijkr voldoende uit een "Beknopt Overzicht van de Geschiedenis
der 2e divisie Koninklijke Marechaussee" van H. Stoffels in 1937, geschreven
in opdracht van de Inspecteur der M 9, dat Oss niet de enige pbats in haar ambts
gebied is, die gedurende her bestaan van de divisie criminele bijzonderheden ver
toond heeft.

Na de oprichting van de Marechaussee in Oct. 1814 is dit wapen, oorspron
kelijk bedoeld als een nederlandse voortzetting der franse gendarmerie, in 1838
uitgebreid met een compagnie voor Noord-Brabant. In 1843 wordt deze com
pagnie de tweede van de 2 divisies (later zijn er 4). Oss wordt een van de 15
st:lndplaatsen.

In 18}7 is versterking van de (uit I brigadier en 3 marechaussees te paard be
staande) brigade nodig, benevens zelfs het zenden van een detachement huzaren,
wegens gevreesde onregelmatigheden bij de tiendeverpachtingen; dit is de eerste
bijzonderheid. Het loopt met de onrust nog al los en de versterkingen trekken
na enige dagen weer terug. Dan blijft alles normaal. ~ omstreeks 1890 toege
nomen criminaliteit in Oss noemt h~ overzicht speciaal in verband met de ge
beurtenissen rondom de zaak Hoekman.
~ andere geva.l1en waarin de divisie (in het ambtsgebied; er zijn ook herhaal

delijk detachementen naar boven-Moerdijkse oorden uitgezonden, tOt in Gron~?

gen en Friesland) tegen bijzondere criminaliteit of wangedrag moer optreden ZIJn
de volgende:

In 1847 is er sterk toenemende onveiligheid in Lithoyen en omgeving. Er bre
ken veel branden uit onder verdachte omstandigheden en zelfs het burgemeesters
huis vah het vuur ten prooi. ~ gemeente krijgt enige tijd op verzoek een deta
chement van 3 marechaussees te voet; wanneer dir na enige tijd weer terugge
trokken wordt, protesteert de burgemeester (tevergeefs), schrijvende dat het
"vooral het gespuis van Oss. Lith, Lirhoyen, Kessel en Teeffelen is, dat in toom
gehouden moet worden, alsmede de schare bedelaars, welke de Geldersche ge
meenten thans leveren".

In her midden van de 1ge eeuw moeten er extra detachementen M., ook weer
met detachementen huzaren, Daar Heythuizen (midden-Limburg) waar veel en

ft Voor genoemde periode meen ik de bedoelde bevolkinssgroep gemiddeld op ongeveer
2% % van die van het toenmalige Noord·Brabant te moeten $Iellen.

7 ee'98 ponefeuilles mei pr<>Cn$lUkken der Corre<:rionele Kamer heb ik oiet doonocht.
Ik venvachue ,geen $Ierk afwijkende verhoudingen en de bdansrijlole criminaliteit werd
door het Hof. berecht.

11 00Ic voor deze periode meen ik deze bevolkingsgroep op gemiddeld ongeveer 2*%
nn NOOI"d·Brab&nt te moeten $Icllen.

, Niet in dc handel.
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massale geweldscriminaliteit bedreven wordt. Zo ook naar Gennep (Stropers in
bende-verband), Venray, Nederweert en Kerlcrade. Daarna naar Schinveld en Gan·
geit (Zuid-Limburg) en Vlodrop, telkens terzake van het optreden van benden
srropers, bedelaars en dieven, waaronder zich nog al eens troepen zigeuners be
vinden.

De aanleg van een spoorlijn tussen Sittard en Herzogenralh in 1894-1896,
welke veel polderjongens nailf die streken trekt, die de criminaliteit, met voor
een deel zeer ernstige misdrijven, tOt zorgwekkende hoogte doen stijgen, maakt
het noodzakelijk de brigades Beek, Heerlen en Kerkrade met elk 7 hoofden te
versterken.

In 1890 breekr in Uden een staking uit over loongeschillen bij de meststof
fenfabrieken. Dit leidt tOt ongeregeldheden, die in een ware opstand ontaarden,
als de brigade de orde gaat handhaven. De karabijnen dienen als slagwapens en
de marechaussees moeten er mee "vechten als leeuwen", zoals de rapporten ver·
melden 10. Daar allen min of meer ernstig gewond zijn en verzwakt door bloed
verlies, is niemand in staat de vereiste versterkingen te requireren (telefoon is
er nog niet) en zo komt pas in de late namiddag hulp, onder leiding ~an een
kapitein. Deze versterking bestaat uit het gehele personeel van alle omliggende
brigades. Enige dagen lang woedt de srrijd. Enkelen der voornaamste ordeverstoor
ders en verzetplegers worden zwaar gestraft en anderen nemen de vlucht naar het
buitenland. Een en ander heeft een beschikking van de Minisrer van Oorlog rot
gevolg, dat ook de M te voet met revolvers wordt uitgerust, de brigade Uden
het eerst.

In de jaren 1890 en '92 verzoekt Groesbeek om M, daar dan diefstallen en
ordeverstOrÎngen aan de orde van de dag zijn.

In 1894 heeft Griendtsveen, gem. Horst, een tijdelijke bevolkingsaanwas van
een goede duizend veenarbeiders, die criminaliteit veroorzaken. Omd·,lt de Straf
bare feiten in h~ bijzonder gedurende de weekeinden gepleegd worden, komt
gedurende enige tijd elke Zaterdag een M-post in Griendtsvee:n, die Maandags
weer inrukr_ Op den duur echter is de vestiging van ~n geheel derachen:'-ent, en
wel blijvend, geboden. Pas in 1923, als er daar practisch geen veenarbeid meer
verricht wordt, kan dit detachement wotden teruggenomen.

Siebengewald, gvn.. Bergen (L), heeft omstreeks 1896 overlast ~an ~nden

bezembinders, smokkeJaars en landlopers, geweten aan de ongunstige IOvloed
van her daar vlak bij gelegen duitse stadje Goch. In die tijd ttnden de randge
meenten van Maastricht, Meerssen, Ambij. Heer en Gronsveld requesten om M...
wegens sterk roegenomen criminaliteir. . .

Behalve Hoekman sneuvelden in district 11 in tOtaal nog 3 andere politieman
nen in de strijd tegen misdadigers, n:lmelijk in 1875 een rijksveldwachter, in
1890 een mareçhaussee en in 1896 een gemeenteveldwachter, allen in Zuid
Limburg.

Ook uit beschrijvingen van andere brabantse streken blijkt dat het opkomen
en weer verdwijnen van criminaliteitscomplexen niet zo buitengewoon is. In het
laatst van de 18e eeuw wordt de gehele Meyerij van Den Bosch bezocht met
knevelarij, geweldpleging en roof 11. In Geffen is er in het begin van de 1ge eeuw

10 Sto/ltls, p. 41 co 42.
11 S. JO. d. B"lh J,., Het leven van het echtpallf 5imon van den Bergh en Eli.sabeth

van der Wielen, een gcdetiXboek fl.t1 1938, niet in de handcl. NUl" dit prachûge boek onr
het familieleven io Brabant van dezc hardwerkcnde jood5e echtelieden ut ik nlr.:er ver
wijUn.
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de dievenbende van Berteske Threese (van Berkom, een voorvader van onze
"baron") geweest 12. In bijzondere mate heeft van zich doen sprekën het Heike
van Rucphen, pas in 1910 gepacificeerd 13.

Oss is ongetwijfeld een concentratie van criminaliteit geweesr, die door haar
sterkte en de duur van haar bestaan ook Voot Brabant zeer bijzonder was. Hoe
zij een eigen modulatie verkreeg, hoop ik hierna aan te wijzen; dat echter de en
dogene faanren der misdadigheid van Oss un her overige Brabant vreemd
zouden zijn, is niet waarschijnHjk geworden.

Waar de bevolking van het Maasland zich in aanleg niet onderscheidt van die
van de Peel en hee Kempenland, volgens mijn persoonlijke ervaring en bHjkens
de (te noemen) auteurs over die kwartieren, zal ik voortdurend gebruik maken
van de demografieën over de naburige bevolking.

Oss ligt in een deel van Europa, waar in vroeger eeuwen grote onruse en de
uit ongeregeldheid voortvloeiende misdadigheid frequent waren. In hoeverre ech
ter in Brabant groter misdadigheid dan elders, en in Oss groter criminaliteit dan
in Brabant was, is niet meer na te gaan.

Dat het gewest in vroeger tijden crimineler geweese zou zijn dan andere
streken, die onder europees oorlogsgeweld van vele eeuwen leden, is nier waar
schijnlijk; de befaamde Limbur~ Bokkenrijders en de Kempendieven opereer
den meer buiten dan in het gebied van de tegenwoordige provincie. A. HaJlem4
heeft uit de gegevens van Serv""s Van d. Graaff. een onderzoeker naar gevange
nistaestanden van het begin der vorige eeuw 14, die in 1806 een rapport uit
bracht over de toestanden van de gevangenissen in het departement van "Bataafsch
Braband" 15, afgeleid dat Brabant, blijkens de gegevens omtrent de dan gedeti
neerden, zeUs gunstig afsteekt bij andere door hem bestudeerde gebieden 16.

S 3. De betekenÜ der indllJtrialiJatie

In de grote winsten die Holland uit zijn koloniën haalde sinds de oprichting
van de Oost-Indische Compagnie heeft Brabant geen deel gehad. Ook na de vtede
van Munster, in 1648, is de verhouding tOt de Republiek niet zo, dat het welvaarts
tekon kan worden bestreden en de achterstand worden ingelopen. Zij blijft lange
tijd eerder groter worden.

In het begin van de 17e eeuw teisteren misoogst, besmettelijke veeziekten en
overstromingen het gewest.

H. N. Ouwerling 17 verhaalt, dae na de vrede van Rijswijk in 1697, als de dorpen
verwoest en het land uitgeput zijn, de Staren de resten van het graan nog laten
halen en nieuwe belastingen heffen.

1~ KnNt·,IJer, U.p., p. 373.
1:\ Zie A. F. ti. SchreI/Tl, HCI kerkdorp SI. Willebrord (Het Heikel. een sociaal.

geografische en criminologische studie; diss. Ulredir 1947.
I~ Ook de schrijver van de "Hislorisch Statistische BeKhrijving van het Koninkrijk Hol

land", deel 1, Anulerdam 1807; als ..wetenschapsman en dichter" wu hem door Konins
Lodewijk Napoleon opge.lragen een Stalislische beschrijving nn het Koninkrijk samen te
stellen; hii begon %ijn ....-erk met Bcabt.nt, omdat er, nur hij in zijn voorrede verklurt.
geen enkel departement minder bekend _ dan dil. ~

a Tijdschrift voor Sirafrechl XXXIX, pp. 414.433.
18 In het keurvorstendom SaJzburg bv., mei hetzelfde zielental (240.000) als Brabant,

zitten dan 6 moordenl1llrs, 7 Slraatrovers, 17 veerovers en 150 dieven gevansen, terwijl deze
cijfers voor Brabant resp. 2, I, 2 en 14 zijn.

11 Uil de donkere gewesten, Helmond 1908, p. 124,
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Een verslag van de ontvanger der gemene middelen in 1761 rapporteert over
de ontstellende armoede in ~e hele Mey.erij IS. . . .

De afgevaardigde de GulJé betO?gt JO de. N~t1onale Vergadermg JO 1796, dat
"/3 der ingezetenen van de MeyerlJ behoefug IS 19. . 
- In 1851, als de armoede nog groot is in en om Oss, wordt de S.t. Vincentlusve!
eniging opgericht. Men kr~jgt n~e!ijk.het inzicht, dat de eeuwIge werld~held

armoede wellicht door IOdustnahsaue kunnen worden bestreden, en Wil door
en'ddel van de opgerichte vereniging de vestiging van spinnerijen en weverijen
michten te bevorderen. Oss dankte zijn middeleeuwse bloei immers ook groten·
~1s aan de laken- en linnennijverheid! .

In hoeverre de St. Vincenriusvereniging aan de totStandkoming heeft .meege·
'erkt kan ik niet nagaan, maar een feit is, dat Daniel van den Bergb, wiens fa

;ilie '(een andere dan die van de botethandel) reeds jarenlang een wattenmolen
had gedreven, deze in 1856 tal een hbriek hervormde, die lan~merhand voor
Oss van groot belang werd. Tussen 1880 en 1900 is de fabriek..geme<l~anisee~d
en aanzienlijk uitgebreid; in de decenniën daarna warde het bedClJ~ grootl~dustCle
met een spinnerij en een weverij van moquette en ander..stoHerlDgstexue~ dan
onder de naam Koninklijke Industrie en HandelmaatsehapplJ Gebr. van den Bergh.

In deze industrie is de groei gestadiger en langzamer geweest dan in de mar·
garine-industrie, doordat de arbeiders een betere opleiding behoeven en, opge
leid, ro lang mogelijk vastgehouden worden.

Door haar natuurlijke~ langzame groei heeft deze nijverheid, welke wellicht
meer in de bevolking gegroeid is en meer voor haar heeft kunnen beteke~7n d~n
de bijna eruptiev-e bloei der margarine.indusrrie, roeh de armoede lange tiJd Dlet
krachldadig kunnen bestrijden. In 1863 zijn van de 4517 inwoners nog 1063
armlastig.

In de jaren 1872-1875 spreken de gemeenreverslagen opeens van een sterke
vermindering van het getal der armlastigen. De margarine-industrie is geboren. Zij
redt niet alleen degenen aan wie zij rechtstreeks werk verschaft, maar vergroot de
omzet der kuipers en brengt algemeen leven in de brouwerij. ..

De bolerhandel is de basis van deze nieuwe industrie. In de 18 eeuw komt hiJ
al op. Opgekocht tOt ver buiten het kwartier van Maasland, in Gelderland en
Noord-Limburg, wordt de boter "ervoerd naar Holland. In 1769 sticht men.Qe
boterwaag en de Ossenaren propageren gebruikmaking daarvan in hun omgevlOg
met kracht. De grootste bloei krijge de boterhandel e<hter van vreemde elementen.

Aan het einde van de lBc: eeuw trekken de reizende manufacturenkooplieden
WIllem en ~dert Jurgens, twee broers afkomstig uit Zuid-Limburg, met hun
"pak" door Brabant. Na een huwelijk met twee dochters uir een ~ familie,
vcsligen de gebroeders zich als bescheiden manufaeturenhandelaars 20.

De boeren in de Mcyerij gaven de voorkeur aan bt>taling in boter, geld was
i~ deze e<onomisch achterop gekomen streken schaars, en de Jurgens' moesten
zien deze boter weer te slijten. Deze nevenhandel overvleugelt de oorspronkelijke
affaire weldra geheel. In 1801 hebben zij al een flinke boterhandel. De zonen
van Willem, Amon en Johan, die in 1820 in de zaak komen, geven er de grote

Ig Ouu'"rJing, 125.
,I," Gerard Knl/veidllf', t.a.p., p. 373.

• _.0 CunelJ. en een anonieme geschie<lkundige verhandeling In ..Oe Stad Oss" van 18
"fel 1913.
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vcs{ig{ zich in Oss en handelt er in manufacturen en koloniale waren. Ook hij
krijgt boter als betaalmiddel en wordt langzamerhand door de noodzaak deze te
slijten boterhandelaar. Zo ook zijn zoon Simon (evenals zijn vader met een Elisa
beth van der Wielen gehuwd, een nichtje).

Van Simon is bekend, dat hij buitengewoon hard werkte en te paard vaak
12 tot 14 uren daags langs de onbegaande wegen van Brab:tnt trok om boter te
kopen. Deze boter wordt verkocht op de markten van Rotterdam, Amsterdam en
Londen - maar de agenten in londen leveren het minste profijt. Soms gebeurt
het, dat het gehele gewin van weken zwoegen in de winkel in Oss, waar de
moeder manufaCturen en koloniale waren blijft verkopen, op de markt in een uur
verloren gaal door een prijsdaling.

Het speculatieve karakter V;ln de boterhandel wordt de oude Simon fataal in
1868, als hij failliet gaar. Daarna Stuurt hij zijn oudste twee zonen naar londen
om zelf de verkoop te behartigen, en dit is het begin van de goede fortuin. Even
als bij de f:lmilie Jurgens komt er ook hier een efficiënte taakverdeling. Een van
de broers verkoopt met succes boter in londen, een andere koopt. als de vraag
groter wordt, zelf boter uit \'{festf:llen en uit Zuid-Duitsland. Deze duitse borer
vermengt Simon, die in Oss blijft, met hollandse boter, om ze daarna in de vorm
van de in Engeland meer gewenste franse en belgische stukken te rollen voor de
uitvoer. Hoe de familie van den Bergh, na Jurgens, in de margarine·industrie
komt, moge Sam van den Bergh hier zelf vertellen 24.

"Bij de firma Jurgens ging alles zeer geheimzinnig toe en wij wisten niet pre
cies wat daar gebeurde totdar, wij herinneren het ons nog levendig, op een avond
de heer Jan Jurgens bij onze ouders binnenkwam met een schoteltje botee in de
hand, W;I:J.rvan hij Vader liet proeven, die op dit gebied als een grOOt fijnproever
bekend stond. Op de vraag w;J.e Vader van die boeer dacht, antwoordde hij, dar ze
naar vet smaakte, waarop Jltrgens erkende, dat zij inderd:lad van vet was ge
maakt; dat hee een nieuw produCt was, een SOOrt kunstboter, en dat niemand het
k.on 1lnmaken, omdat het artikel in alle landen gebreveteerd war',

Nauwelijks was de heer Jurgens het huis uir, of het denkbeeld, "zouden wij
niet eveneens zulke kunstboter kunnen maken", werd door vader uitgesproken
en mcrkwaarclig genoeg, elk der huisgenoten voor zich had precies hetzelfde
gedaclu'",

En even later: "De heren Jurgens, die reeds een jaar aan het werk waren, be
gingen de grote fout overal in het dorp op de fabelachtige winsten, die zij maak
ten, te bluffen".

In londen heeft Jacob imussen ook in de krant gelezen over de uitvinding van
kUlIs.l.boter, waarover hij naar huis schrijft. Een en ;Inder is aanleiding, dat Simon
en zIJn zoon Henri zich naar Parijs begeven om inlichtingen in te winnen 25. Er
moet met het brevet toch iets niet zo waterdicht geweest zijn als Jurgens meende,
wam door van den Bergh wordt korle tijd daarna de bbriek geopend, "niet
tegellStaande de openlijke en verdekee eegenwetking van onze concurrenten".

Aleycr van Leeuwen, ook een Israëliet, begint ongeveer tegelijk met van den
Ber~h een kleine margarinefabriek in de Molenstraat, welke het niet ver breng'
en I -lil let JUar 1909 door van den Bergh wordt overgenomen.
cl in ~eesch drijven de neven A. en N. van Zwanenberg, wier familien:lam voor

e registratie V:ln Hecsch luidde, al in 1875 een exportzaak in kleiner vee. Zij

~.~ Gedenkboek, p. 72.
N.V. Oe~e en andere gegevens Uîl corresp<>ndt'nlie ('n andere archiefslukken van Unilever

vlucht aan :!1. Deze Anton wordt de stichter van het bedrijf genoemd 22. Zijn
zonen, Jan, Henri en Arnold komen ± 1855 in de zaak; in 1856 warde de
firma De Gebroeders Jurgens weer ontbonden. AntOn en Frans, zonen van Henri,
drijven de grootste zaak daarna, tOtdat de drie zonen van Anron in 1867 de firm:!
Anton Jurgens. naar hun vader genoemd, stichten, terwijl er nog enige rijd
daarnaast een firma J. Jurgens blijft bestaan.

Arnold is de fabrikant en blijft in Oss, Henri koopt in Duitsland botet op, en
Jan (gest. 1913 te Oss) vetkoopt die in Schotland. Ging de boter namelijk eerst
naar den Bosch, als de firmanten ontdekken dat er in Rotterdam meer voor betaald
wordt gaan ze dáárheen, en veel later om dezelfde reden naar Londen. De groei van
de boterhandel in Oss blijkt uit de omzetten van 1852: 181.400 pond en 1870:
9.000.000 pond, waarvan een belangrijk deel geëxporteerd warde.

In 1869 vindt een frans chemicus, A. M. Mège-Mouriès, de kunstboter uit.
Volgens alle berichten is het keizer Napoleon lH geweest, op wiens verlangen
Mouriès zich al geruime tijd met het zoeken naar een waardevol botersurrogaat
had beziggehouden. De boter was schaars en duur in Frankrijk en werd aan
boord van de oorlogsschepen, die lang op zee bleven, veel te gauw ranzig. Na
poleon gaf zijn chemicus een der keizerlijke boerderijen bij St. Cloud ter be
schikking en de opdracht een kunstmatige, meer houdbare boter uit te vinden.

Nederlanders waren de eersten die het grote belang van deze uitvinding be
grepen 23. Reeds enkele weken na het einde van de Frans-Duitse oorlog reist
Jan Jurgens. die van de uitvinding heeft gehoord, naar Parijs om het patent te
kopen voor een rente van 10.000 francs per jaar, zolang het patent niet aan an
deren bekend was. (Deze last heeft de firma niet lang bezwaard: in 1873 al
sticht Simon van den Bergh zijn margarinefabriek te Oss). In 1871 beginnen
de Jutgens' de fabricage van margarine, het jaar daarop plaatsen ze stoomma·
chines en 20 jaar later werken er ruim 200 Ossenaren in de fabriek van de firma
A. en een 70 in de dan nog flfzonderlijke fabriek van J. Jurgens. In 1896 wordt
de laatste fabriek, die de bloei van de eerste niet heeft kunnen bereiken, stil ge
legd en worden de belangen gefuseerd.

De andere fabrikanten, die zich bij Jurgens aansluiten en van Oss een industtie
stad maken, zijn van Joodsen bloede.

De inheemsheid der Joden in Brabanr is van aanzienlijk oude datum. Cunen
(p,155) vond in de rekeningen van de schout van Maasland een bewijs, dat zij
reeds in het jaar 1400 in Oss leefden. In de 18e eeuw waren er 6 joodse gezin
nen en bij de intekenaren voor de te bouwen synagoge in 1830 vinden wij al 2
heren van Zwanenberg en 1 van den Bergh, In de dorpen rondom Oss woonden.
eeuwen geleden, van den Berghs. Hartogs, van leèuwens, van der Wielens en
van Zwanenbergs. langzamerhand komt er een grotere joodse concentratie in
Oss zelf en in 1932 telt de Israëlietische gemeente 243 zielen (de Ned. Hervormde
slechts 409!).

Op het platteland waren Joden veelal slagers en veehandelaren. Zo ook een
Dan,iel van den Bergh. wonende in Geffen, wiens zoon Zadok, geboren in 1769,
in 1811 de naam van den B~rgh aanneemt. Deze troUWt met Elisabeth uit Oss,
ook een Joodse, wier hmilie in 1811 de naam van der Wielen aanneemt. Hij

~l Margarîne, Ihe origin and developmem of a greal industry bij iJS {ounders. auteur
onbekend, londen 1899.

22 Niederrheinisches Volksblau van 13 Oet. 1913, hij het 25·jarig jubileum van de ves
tiging in Duitsland.

~:l L'llluscracion Economique et Financii:re. 1928 nr. 4, p. 19H.
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zijn aan de familie van den Bergh geparenteerd. Hun bedrijf is ook begonnen
met het kopen van vatkens in de dorpen van de Meyetij, die te voet naar den
Bosch werden gedreven, daarvandaan vervoerd naar Rotterdam en later per schip
naar Engeland 26. In 1880 verenigen zich de neven in een firma en in 1883
verplaatsen zij de zetel daarvan naar OS5.

Ongeveer in 1883 zou uit een klein ongeluk de exportslachterij ontstaan zijn:
een aan boord in nood gesbcht varken komt als goed vlees in Engeland aan. In
1887 voeren de heren van Zwanenberg al geen varkens meer op de omslachtige
wijze uir, maar enkel nog in de vorm van bacon. Er wordt druk naar Engeland
geëxporteerd. Een vleeswarenfabriek, een vetsmelterij, een zeepfabriek en een
margarinefabriek worden daarna in gebruik genomen. De afbeeldingen achterin
het boek tonen het verschil in omvang van her bedrijf russen de oprichring en nu.

Ook ongeveer in 1883 gaat H. Hartog, slager in Oss, zich toeleggen op fabriek
matige bewerking van dierlijk vet, oorspronkelijk met als debiet de margarine_
industrie. later breidt zich zijn fabriek uit; hij gaar voor de export slachten en
zelf margarine maken. Als HarlOg een grote margarine-fabriek en hardingsfabriek
in Kleef wil gaan bouwen, acht de inmiddels rot stand gekomen Unie het ogen
blik rijp om Harrog in de fusie op te nemen (1929).

Dat de Nederlanders, die er in Europa het eerst bij zijn, van hun VOOrsprong
uitnemend gebruik weten te maken, blijkt in de volgende tientallen jaren. In
Duitsland draait de eerste margatinefabriek pas in 1874 re Frankfurt a.M. :27,

maar ook daarna blijft de invoer der Ossenaren via Hamburg en Bremen groeien.
Vlak voordat deze beide havensreden door Bismarck in her tolverbond gebracht
worden (1888) en zo de hoge invoerrechren ook voor deze steden gaan gelden,
sticht eerst van den Bergh een fabriek in Kleef en daarna Jurgens een in Goch,
ren Z.W. van Kleef, sleChts enkele kilomerers over de Limburgse grens (l887
en 1888). Enige jaren later vestigt van den Bergh een filiaal in Brussel en binnen
tien jaren dáárna COntroleren van den Bergh en Jurgens practisch de gehele mar
garine.industrie van Europa.

De Jurgens' zijn reeds in de negentiger jaren rot grOOt vermogensbezit ge.
stegen. De Provinciale Noord-Brabanrsche t:n 's-Hertogenbossche Courant van
10 Mei 1893 bevat een lijst van de 339 hoogst aangeslagenen van de belasting in
de provincie. Op deze lijst staat boven de gehele brabantse adel uitgegroeid, een
A, Jurgens (Anton of Arnold?) als de hoogscaangeslagene (f 2939.84), dan komt
een Smits van Oyen (f 2518.71) en dan weer een Jurgens (Jan) met (f 2508.18).

De aankomende captains of industry Anton en Arnold hebben in de tijd van
de Hoekman-moord hun definitieve sociale plaats nog nier gevonden. Het dos
sier tOOnt ons l]en met het ene been in de fabriek naast de meesterknechr en met
het andere been op de Stoep van het patriciaat. Er liggen van beiden brieven in
het dossier en van Amon een telegram. Deftig gesreld en gericht aan de Procu
reur-Generaal Serraris, met de vrailg of Zijn Edel Grootachtbare hem nog vÓÓr
de behandeling in hoger beroep omvangen kan voor het doen van "eenige be
langrijke presseerende mededelingen". De brief die et op volgt is met een ge
drongen-sierlijke hand geschreven op in twee kleuren bedrukt papier dat er, met
,,Marga.tine.works", een Telegrafic Address en de mededeling, dat behalve in
Oss ook· al in Duirsland een fabriek sraat van Jurgens, in het briefhoofd, voor die
tijd buirengewoon indrukwekkend uitziet. De stijl van Arnold is veel eenvoudiger.

;;1: A.R. in Ll!Juslracion Eeonomique <'1 Financihe. 1928 nr. 4. p. 209.
21 117. Fahriml. Die Fabrikacion der Margarine. d<.'S GlY2Crins und Slearins. Samm.lung Gösehen 1920, deel 829.
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, . . 5 het vermeldt alleen, dat hij in "Villa Ja.
Zijn ~,r:::rle~:j ~:t:~tg:;:~;t~g, dat het zijn taak is, om medt het werk~~
hanna . d h',' daarom wel kan aanwijzen, wie er tot e res.peeta ,
om te gaan, en at I I n erdorven zijn. Deze Amold Vindt Zich
\V,erkmanss:dn~:;I~r:~I:_~e:: k:ar7~ li:derentafel "Excelsior" op re treden bij
met te go "d h P I.eo-feest in Februari 1893.
de gele~enhell . van I et a~~en de gtOOt geworden fabrikanten e<:hter ee~ uiterst

Een (lema Jare.n ater nl' Oss in Een zegsman herinnert Zich nog
exclusieve plaats In de samen eVlng ~:~end poiiricus in Oss wonende, een haar

~:; :.,';'; ~:,~,;;,,::;;~;,;~~, ;,e;d mo< voil~ d'~:~h~; k:,:~g:~~~:gd~:
d ' -meisJ'e van een fabnkantenvrouw met e 11. '1 d

lens. J " X nog g<;<;n VOl e roeg,
dame zo'n hoed ~ingfd~a$:11 ~ s_~:~m:~o~~en~ver de autochthone bevolking is,

Hoe. gesl~.ten et a n ~n en . be in niet ideaal. Processen-verbaal over
onderh,ng zIJn ~eb,:e~hOu~J~ge~ I~j~e~een guitzondering. Van Holland uit srnren
schend lOg van a ne sge elme 0 het te<:hnische personeel van de
boterha.ndelare-? k

hun m~-?dn ~~art e;~h~~ v~ van den Berg over her ontstaan
m"gaClne-fabne en te ",Je en, e . h If

' 'J gens spreekt voor ZIC ze .
van de concurrentIe met '~\h cl n die diep in de economische geschiedenis van

In 1888 komen ~r moeJ IJ e e, h . hoe root de vlucht is die de marga.
Oss ingrijpen. De fltma van den Bkerg zl~'n'_'llig~nr pmJ'e<:t voor een kanaal van
' 'd . k "gen kan en maa teen '" " .. h dl

nne-lO ustne ClJ 1 b ed 1d !stand nog geen uur gaans zIJn. De an e
de Maas n;ar Oss. Hemdes ;~lelez~er:l~ zal er aanzienlijk grOtete mog~lijkheden
op Rott~r am Men mekt" "...,...d geïntrigeerde kwesties: het haventje waarop
door krIJJl:en. en Cllgt nu e--. d n de fabriek van van
het kanaal uitloopt zal n~~8b~ hd: ~:~n~e~a;~r:::n;:r::d, waarin twee heren
den Betgh komen. In I or er komt nu helemaal geen kanaal.
Jurgens zitting hebben, het plan verworpen en k
Van den Bergh maakt plannen zich uit Oss terug te trek en. ed m' van een

'I 1891 en 1892 vertrekt de firma naar Rotterdam m:~. m ene lOg d
n , De' d h·kte bbJven achrer en wor en,250-t;t1 van de beste werkIJeden. mlO er gesc I ",'n d. ,-meliJ'ke landbouw

d b-.J" . 'er opnemen en ZIJ ",
voorzover de.an ere. =ClJven ze n~ 0 bl"v nde margarinefabrieken houdengeen emplOOI terugvmden, armlastlg. e IJ e

een 400 man personeel. d' . 0 woonde metter-
In 1916 vertrekt Frans Jurgens, dedl"dtstefJbu~gekns leg:bn~~c~~ naat R~tterclàm.

N .. . 1928 wor tea C1e ovet" ...
woon naar IJmegen, en Jn ... 1929/30 volgt de vereniging
In 1928 komt de fusie met de Margarme Ume en J~ ï NV Hartog is wel,
met Lever Bros in Boston (USA) onder de n:l:lm m ever ...

V:ln Zwanenberg nier in dir ,concern opgenodme~'b . k d'e p wetenschappelijke
In het concern is evenmlll opgenomen e a Cle I 0 .

rondsla or anen en andere stoffen tOt medische en pharm:t.ceu~Jsche preparaten
g 'k,g d gN' V O-g,non in 1923 te Oss gesricht en in 1932 lfi naam en orga-ver\\er t. e . .• ,
nisatie gewijzigd.

De geschikrheid van de bewoner van Ma.asland o~ zich snel tot ~~~b:i~::~:
beider te transformeren zal niet zeer grOOt geweesr zIJn. Over gd,b'bek , :ln

' kl d t nderen zeggen van e ewoners vlust wordt weliswaar nOOIt ge aag ; wa a 'e en later al-
de Meyerij 2.11 echter, misschien in geringere mat~ o~da[ldr vro;g~ Ba;ends~n
(ijd enige industrie in Oss was, ook voor M~as an ge en, . . evoel voor

vond, dat de boeren geen gevoel vdoor ~.co~~mlsch~ g~tSt v:~s;f~~n Shoe werk-
moderne producriewijzen hadden, at ZIJ UJ en rac ,
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willig zij ook zijn, dat zij war slotdig van aard zijn en in hun dagelijkse leven
zin voor efficiency misten 1S. A. j. flan LieJhoul 19 noemt de bewoners van
Uden niet zeer vooruitstrevend, zegt dat zij weinig lust ronen risico's te dragen,
vindt er gebrek aan belangstelling voor geestelijke omwikkeling en voor vakbe
kwaamheid en vindt er een gebrek aan initiatief.

Ouwer/illg 30 noemt als oorzaak van de achterstand ook de onverschilligheid
van de bewoners van zijn streek zelf en klaagt steen en been over hun gebrek
kige omwikkeling en hun traagheid zich cultureel te verheffen.

Her is moeilijk te beoordelen of en in hoeverre de rampspoed van eeuwen
de bevolking een traagheid gegeven kan hebben in het srreven naar het roch im
mers weinig houdbare mareriële goed; misschien is haar aard wel inderdaad min
der efficient en nijver. Hoe de verhouding tussen phaenotype en genotype ligt
is niet precies te zeggen, maar her is een feir, dat de Ossenaar in de loop van de
Üjd aan zijn industrialisaÜe heeft kunnen gewennen en allang ecn zeer gewaar
deerd fabrieksarbeider geworden is. Misschien accomodeerde hij alleen wat
langzaam.

Hier rijst de vraag of hun rooms·katholieke godsdienst misschien invloed kan
hebben gehad op de Maaslanders ten aanzien van hun instelling op het maat
schappelijke leven, een instelling van oorspronkelijke vreemdheid tegenover mo
derne productiemethoden en een strikr efficiem fabrieksleven, en een andere Wirt
schafrsgesinnung dan die der calvinisten b.v..

Kempe 31 introducC('rde in de criminologie, die zich mer de correlatie ge.
loof (of kerkgenoorschap) en misdadigheid bezig hield, de godsdienscsociologie.
Mer name voor Nederland heeft hij voortbouwend op Max Weber en Troeiuch
getracht bloot te leggen, welke diepliggende verschillen tussen rooms-katholieken
en calvinisten kunnen beStaan ten aanzien van hun houding tegenover de maat
schappij en met welke mogelijke consequenties voor hun crimin:lliteit. Ik kan
Kempe's opvattingen niet alle delen; ik meen met name, dar ook hij niet onr
komen is aan de misverstanden ornrrenr Weber, door R. F. Beuling 32 met zo.
vC('1 zorg geanalogiseerd. Het voornaamste dezer misverstanden is, dat Weber
de kapitalistische geest ontsproten zou hebben gezien aan de leer V:ln Calvijn, ter
wijl her calvinisme door hem in werkelijkheid eerder gezien werd als één van
de dtagers van de reeds in ontwikkeling zijnde opvoeding tOt deze (nieuw.)
kapitalistische geest. Zolang de vraag nier afdoend beantv.'oord is, waarom bij
de reformatie de ttn calvinist, de ander dopers of luthers werd en een derde
rooms bleef (afgezien van het ..tocval" der staatkundige politiek), moet nog
altijd met de mogelijkheid rekening gehouden worden, dat de Brabanrers aan
de oude leer zijn blijven vasthouden, c.q. door de contratefOtmatie werden her
wonnen, krachtens dezelfde ethische en maarschappelijke instelling, die thans nog
wordt gezien als de grond van hun economische en culturele achrerstand - ,n
tengevolge van deze ook als oorzaak van hun criminologische bijzonderheden.
Verder meen ik dat de mentaliteit, die Kempe van sommige calvinisten beschrijft,
welke in succes in zaken een kenreken van een voorbeeldig leven naar Gods wil
zien, practisch niet voorkomr 33. Ongetwijfeld echter blijkt de calvinist, wellicht

:!Ij Hel Oude Kempenland, Gronin~ 19H. p. 279·281 en fil.
~ Uden, dw. Amslerdam G.V. 19Ji8, p. 177 en 371.
3\> T.a.p. p. 55 en 57.
31 Criminaliteit en kerkgenOOtschap, diss. Utre<:hl 1938.
3~ Protestanlisme en kapitalisme, Max Weber in de criliek, nr 3 der Publicaties van her

Sociologisdi Instituut aan de R.U. te Groningen, Groningen 19Ji6.
:J:I V..,. Root. De criminalile;1 omler de Kalholidcen. prae·advie$ voor de Vereeniging

24
•

door het feit dat hij zich zelf ontslagen weet van zorgen voor zijn leven na de
dood, omdat zelfwerkzaamheid (en dezen niets vermag, in sterkere mate ingesteld
op een beheersing van de matt'rie. Het doel van zijn leven is, althans voor hem,
niel om in de hemel te komen, maar een goed rentmeester te zijn op aarde 
Soli Deo Gloria. Dit moet wel een bijzondere waardering meebrengen van de
deugden, die Kempe noemr: een asketische leefwijze, arbeidzaamheid en spaar
z.,amheid 34. Ik meen echrer, dat de twijfel die). M. 1Ia11 BemmelelI 3(; oppert tegen
de opvatting, dat het de katholieken daarentegen, op grond van hun godsdienstige
overtuiging, ..in laatste instantie nooit mogelijk zal zijn hun m:l:ltschappelijke
energie geheel te ontvouwen in een maatschappij. die nier volgens kalholieke
beginselen is ingerichr" 36, geheel gerechtvaardigd is. De zakendoende roomse
middenstand doet in ambitie E-n ijver voor de protestantse beslist niet onder.

Toepassing van Kempc's godsdienstsociologische opvatting op de toestanden
in Oss is nier mogelijk, omdat een te vergelijken calvinistisch volksdeel ontbreekt
en omdat de bevolkingsgroep die modern-commerciële insrelling heeft te klein
is voor een vergelijking met de overige autochthone bevolking. Gezegd kan slechtS
worden, dat de }urgens' met hun voornaamste stafleden strikter katholiek waren
dan de meesten hunner arbeiders ... en dar aan de andere industriëlen, allen Israë
lieten. ook wel geen calvinistische instelling kan worden toegeschreven.

!OI het bevorderen van de beoefening der wet~hap onder de K1otholieken in Nederland.
s G.lave~hage 1939, gaal zo ver. dat hij ,.succes in zaken" bij de protestanlen (hij onder
t~~e~dt, h,er hel cal:vinismc niM van and.er prot.eS.la~tjsme) een kenteken zelfs. van uitver
I~tn~ nOl,'ml; dal IS voor alle. al dan met calv'msllschc, protcscanlen, een Cll!lCllturisering.

va I Een gercfor~rd zakenman uit Friesland, die ~ijn gemeente goed kende, getuigde er
11, <lal. d~ ~lllell vlak na de oollog stelk geduld was. Op mijn I1lldere vaag of er dan

:er.cflm,nailleit bedreven ~'erd, meer gedr~)Dken of legen de seJtueie mocw.l gezondigd
. n ~oor:hc:en, anl""oordde miJn zegsman beshSl OIltkC'nnend; op mijn informalie waarin die
h~molalJlel~ d:lll was gcl~~ zei hij. dat ~ memen n.i.et Jl.Ietr .~pu.ldC'n, maar veel Ie ylor
. n geld ",.lgaven: Zo blijken spaarzaamhel<I en ukellJkheld blJ bedoelde groep inderdaad

lIel op ethisch IlJveau te wOlden getrokken, hetgeen men bij rooms-katholieken minder
aanlreft.

:l~ Criminologie. Zwolle 1?48. 2e dl. p. lB.
:11: K'IfI/JI. p. 171.
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HOOFDSTUK II

Materiaal en werkwijze

S L Hel gebeÛgde matef'ÎtJal.

In de beschouwingen, die de dagbladen in 1935 en 1936 bij de round up en
de daaropvolgende terechtzittingen 330 de criminele tOest2nden in Oss wijdden,
werd regelmatig teruggewezen naar de omstandigheden der jaren van omstreeks
1893, [Den in Oss eveneens een golf van criminaliteit zou geheerst hebben. Er
werd herinnerd aan de moordzaak Hoekman, die in de overlevering iets zeer
sinisters heeft ~houden en waarvan de daders voorouders van de tegenwoordige
criminelen zouden zijn. Al aanstonds meende ik hierom, dat het nadere onder
zoek in elk geval terug moest gaan tor vóór deze opzienbarende zaak. Dit bleek
ook uitvoerbaar.

Het materiaal toch, dat ik heb kunnen verzamelen, bestaat uit:
1. Registers der processen-verbaal van de brigade Oss der 2e divisie Konink·

lijke Marechaussee. 17 boeken met deze ~gisters zijn bewaard gebleven en doot
ons in 1942 met wijlen de opperwachuneesrer der Koninklijke Marechaussee
J. Mint jes herontdekt op de vlieting van de Marechausseekazerne te Oss.

Het eerste verbalenboek. dat aanwezig is, opent op 18 October 1889, het laatste
breekt af op 10 Juli 1900. Het boek VI - dat zijn de processen-verbaal 154
tlm 320 van het jaar 1892. ofwel het srulc russen 9 Mei en 11 September 
ontbreekt helaas.

Het materiaal leverde in toraal 4247 processen-verbaal op, berreffende 4817
aangelegenheden die een politie-administratie pleegt in te boeken.

Na het terzijdcleggen van die verbalen welke relateerden: aanhoudingen voor
de executie van vonnissen, geconstateerde zelfmoorden en ongelukken, de over
tredingen behalve de hier nagenoemde, en niet ter zake dienende polirionele ver·
richtingen. bleven er 2508 verbalen over. van belang voor ons onderzoek. Zij..bt
treffen de misdrijven behalve stroperij alsmede de overtredingen bedelarij, land
loperij en openbare dronkenschap.

2. De processrukken van de zaak Hoekman.
3. Een dossier uit de nalatenschap van Mr ebaron Speyart van Woerden, die

de zaak Hoekman behandelde als subsriruut-Officier van Justitie te 's·Hertogen
bosch. Dit dossier. behelzende vele persoonlijke notities, de tekst van her uitge
sproken requisitoir, krantenverslagen en brieven, werd ons voor gebruik afge
staan door de won, de tegenwoordige Procureur-Generaal bij het Bossche Ge
recheshof.

4. Een uittreksel uit de ndminiSlratÎe van de opperwachtmeester Mint jes,
door deze gemaakt op verzoek van de PrOCureur-Generaal en hem als rapport
aangeboden op 19 October 1~35. Dir rapport is 99 bladzijden groot en telt 1795
misdrijven. Het loopr van On. 1889 tot in Ocr. 1935. Minrjes is dus evenver tC'

ruggegaan als ons eersre regislerboek (zie hierbo"en onder 1) en zijn rapport
zwijgt êveneens over de periode door regislerboek VI bestreken, hetgeen blijkt bij
vergelijking van registerboeken en administratie-uittreksel. Het rapport zelf wijst
op deze leemre nict. Her lijkt waarschijnlijk dat het eerSte gedeelte 1889-1900
uit de bron der regisrerboekcn geput is, hoewel deze omst:lOdigheid en deze bron
Mint jes in 1942 niet meer bekend wa~n.
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5 Het samenStellen van eenzelfde overzicht werd aan de inspecteur van..poli~ie
OSS P. van Kempen, opgedragen. Hij ~ de Procureur.-Generaal zIJn UIt

te k I' uir de gemeentelijke politie-administratie op 28 JanuaCl 1936 aan. Het 64
~Ie d5e:'den tellende rapport loopt van 6 Mei 1857 tO( 1 Januari 1935, noe:t t

12a6;IJmisdrijven, maar vertoont betreurenswaardige gapingen. De ontbreke e

perioden zijn: . 1902 1903 1904 en
van eind October 1876 tot Juli 1893; de Jaargangen .' '

het gedeelte van 1905 tot 10 September, en tenslotte de peClode van 1 AugustuS

19lD tot 13 Maart 1912. . . 808 'sdr"
In de periode van 1900 rot 1924, waarover het rapport. Ml.~tJes mi IJven

telde had dir P-register 583 processen.verbaal van mlsd~IJ~en. Van Kempen
~rteert consciëntieus en waarschUWt relken~ met betUlglOg van leedwezen

rap d lacunes door vermissingen in het archief ontstaan.
v6~ ~en door' de hoofdagent A. Keultjes vO?r de ~urgem~rer van Oss ~an
het einde van 1935 gemaakt overzicht van alle IR dat Jaar door het ~eentehJke

r 'ccorps behandelde misdrijven. in totaal 239. Enkele daarvan, 10 1935 ge·
:~::ateerd worden als aangegeven en nog niet opgehelderd genoemd; de andere
z.ïn ;Ueen 'vermeld als opgehelderd (d~r ~kenrenis). Grotendeels dus het resul·
l'3.~t van het aandeel der gemeentepolitie IR de round. up. met daard~rheen de
in de tijd van die onderzoeken binnengekomen OIeuwe constateClngen van

misdrijf. d 'sd .. d men der
7. Elf lijsten mer korte beschrijvingen van e mI r.IJ~en met e?~

daders, kort na de z.uivering door Minrjes aan de OffiCIer van Justitie aange-

boden (50 gevallen). db' d
8. Her rapport nr 429 geheim. d.cl.. 13 Augustus 1935. van ~ Clga erom

mandant der M te Oss. vermeldende de door het personeel der bClgade opgehel
derde misdrijven noemende 41 gevallen. d

9. Een lijst :net 55 opgehelderde misd~i~ven, lijst ..L~' genoemd, kort na e
round up door de politie aan substituut-Officier Mr Dubols aangeboden.

10. Een lijst van S misdrijven, opgehelderd door de M te Uden_
11. Het proces-verbaal van het misdrijf (C 39) door (Ie M te Veghel op-

gehelderd. . ' . h h f n
12. 69 strafdossiers uit de archIeven van de GClffie van.het C?erec tS 0 e

die van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, ons door de vClendehJke medewer
king van Openbaa.r Ministerie en Griffiers ter inzage toevertroow~. ~trfe~lt
verschillende niet berechte zaken konden gegevens geput wmden UIt ad In OI
mandurn bij andere dossiers gevoegde processen-verbaal. .

13. Dit basis.materiaal wordt op vele punten aangevuld ~et ge~evens UIl
het gemeentelijke archief door de bijzonder zorgvuldige en vClendelLJke mede
werking van de heer F. J. van Wil!. hoofd~ommies-chef Algemene ~k.en t~I
secretarie re Oss, de archieven' van de N.V. UOllever te Ron~rdam, de adn:uOls~tie
van de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden en. ,'a.n dIverse andere IOStanues.

14. Gegevens uit de archieven van de ProvlOClale Noordbrabantsche en
's·Herrogenbossche Couranr over 1889·1900. ..'

15. Een veeldelige verzameling knipsels uit couranten en t1Jdschnften over..de
jaren 1924 tOt heden. Critische bewerking van dit materiaal deed de noodzakehJk
heid blijken over de Pers als materiaal.bron enige op~erkingen vooraf te maken.

De genoemde politie.ambtenaren .be?evens ver~l.lll.lendc andere,. ~eer. o~de~:
geschikte opsporingsambtenaren z.al Ik 10 (Ie b:<:schClJvtng van de CrlmlOa!Jttlt b J
name 3:l.nduiden. omdal een groot deel van mIJn lezers nog met hun n:l.men vet
trouwd zal zijn.
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S 2. De perI als 1tlaleriiUll·bron

Hef bel:mg van publieke verslaggeving in criminele zaken blijkt al dadelijk
vasr te staan, als men hoon hoeveel .lij voor de criminden ulf betekent. De meeste
van ~~ door mij daaro~er ~ndervra~~de Osse delinqu('men vertrouwden mij roe,
dat ZIJ de dag na een misdrijf mer blJwndere belangstelling op de krant wachnen.
Dat zij zich met name plachte~ re verm.aken mer de door hun slachtoffers te hoog
opge~even gestolen waarden, IS van minder belang dan dat zij gevoelden d:u de
pubbcaties hun faam in het milieu vergrootten. Hoe sensationeler de berichten
waren, hoe belangrijker men zich gevoelde, hoe meer de behoefte aan show groeide.
Oo~ voor de onderzoeker is het bebog evident; zijn kennis uit de dossiers

laat ZIch soms op ueffende wijze aanvullen zowel mer betichten over de indruk
die het misdrijf .in de omgeving maakte en over de éroppes in her onderzoek als
mei het ooggerulgeverslag van de behandeling ter terechtzitting, op andere wijze
(met een ander doel immers) samengesteld dan het proces-verbaal.

Over d~ rol ~n de Pers in de Osse zaken het navolgende.
Oe betlchtgevJOg omtrent het deliCt is meestal v~l minder uitgebreid dan de

reporroge van de rechtzaak.
In het eerste criminele tijdperk (rond Hoekman) was deze eerstbedoelde beo

richtgeving geheel onvolledig en bovendien zeer sober. Van de vele vlak voor de
Hoekman'~aak gepl.ee~de misd.rijven, die ik in de registers van de politie ooemoet
" - ernsnge verOleiJngen, mIshandelingen, een poging tOt moord, en2- _, vond
Ik alleen van een poging tOt inbraak het bericht in de Provinciale Nootdbrabanr
sche.en 's-Hertogenbossche Courant, een blad dat te dien rijde o\-er het Maasland
OVetlgens goed geïnfotmeetd ~!eek te zijn, Oe opzienbarende moord op de .....acht
meester Hoekm:an zelf .....erd 1O het nummer van 28 Mrt, 1893 in totaal in 10
,"?Izinnen. ~nder headlines of wisseling van lettertype medegedeeld (zie a~l.
d~ng.achterlO het boek). ~~n de verhalen over de "indiaanse" wonderdokier Sequah,
dIe 1O ~f.'zelfde dagen zIJn zegetocht door Br:ab:mt houdt, is aanzienlijk meer
plaatsrUImte bestee(f. Oe volgende aIb, laat zien hoeveel uitgebreider het bericht
ovet de roofoverval te Oij~n, 40 j.aat later, in dez.elfde couranr wordt medegedeeld.

. Als de Pers dus hem, dIe dOSSIers bestudeert. van bijzonderheden voorzien kan
dIe hem a~dets zouden omgaan, blijft de vraag over in hoeverre zij echter be
trouwbaar IS.

.Na~ere .~ergelijk~ng van de t .....ee al genoemde perioden wijst uit, dat het pu
blIek m ZIJ~ sens:ltlezucht vroeger ook al bediend werd, zij het minder grof dan
tegen~oordlg, en voornamelijk niet door de dagbladen maar door bladen met
een Pitaval·karakter.. In .,Het Paleis van Justitie", een blad van ongeveer de om
~hreven S?Ort, tref Ik de volgende 19de eeuwse, romantische beschrijvingen uit

e berechtmg der Hoekman·:uak aan. Drie v:an de vier verdachten hebben echre
~ventronies en zouden ind.erd~a~ onder de Calibrische struikrovers een g~ fi.
guur. maken. Een wreedaardIg CID Isme spreekt uit hunne woeste blikken. Slechts
de v~erde beklaagde ma:akt hierop een uitzondering. Zijne trekken verraden al
lermIDst een zoo m.eedoo~enlooze inborst als hij in werkelijkheid moet bezitten",
Ook onder de getuIgen vIDdt de verslaggever "gewetenloozc su/·etten". Vooreerst
van Gd' r·k d ":~. e el;8en IJ e verra er van het complot, wiens optreden verreweg den
walgelIJksten JOdruk wekte:' Dan heeft hij her over de 17-j:arige concubine van
een der daders, ..d.ie met een ijzeren voorhoofd brut:lal stond te liegen. En dan
~vele anderen Uit Oss, die alle~ om het h:ardst logen. Het was akelig om te
zl.en en het gaf ee~ heel slechten lOdruk van de tOCSt:lnden in de plaats waar zoo
dIepe verdorvenheid op elk gebied schijnt Ie heerschen".
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Oe afst:lnd van de verslaggever lOt de misdadiger is in onze tijd minder grom
geworden en de bevrediging der behoefte aan sensarie bij de lezer is tegelijk :uke
lijker (:n plomper. In de opmaak van de arrikelen en berichten gaven de inmiddels
verdwenen kranten "Oe Telegraaf" en ,.Her Nieuws van de Dag" van de meest
slechte smaak blijk. Zelfs rustige artikelen als van de oud·kinderrechter Mr G. T.
J. de Jongh werden opgemaakt met koppen als: "De zwijgende cirkelgang van
Oss" (over 2 kolommen) en daar onder: "Het recht der messen" en "een repe
teerende breuk met roode cijfers" I. Het ralent van de teken~ar Jo Spier werd
d:larbij veelvuldig misbruikt voor deze smakeloze humbug 2. Beschaafder bladen
als "Oe Maasbode" doen het toch nog met headlines als "Een lijk ligt in de
sneeuw" en ..Demonische vrouw. die velen in her verderf heeft gestOrt" (14
Oct. 1935),

Uit de vorm waarin zij plaats vindt, blijkr de onderzoeker dus dat hij minder
vaak Ie doen heeft met consciëntieuze beriChtgeving, die hij benutten kan, dan
mer dagelijks voer voor de sensariehonger van het publiek. Met de Pers als
materiaal-bron heeft men ze<:r behoedzaam te zijn. Niet alle onbetrouwbaarheid
is zo duidelijk als die van de volgende voorbeelden. Van de verslaggeving van de
Paris Soir ziet men de afbeelding \':an de koppen achterin het boek.

Oe Wesrfälische landeszeitung van 11 Nov, 1935 berichtte, dat bij de round
up 650 arrestaties verricht waren, toen dit geral in werkelijkheid in de 60 liep.
De courant wist verder te vertellen dat Koosje Dron, die als leider van de mis
dadigers genoemd werd, een instituut ter opleiding van de criminelen hield, dar
in na:l.m een school voor bloembollenkwekers was, Oss ligt ver van de bollen
teeltgebieden vetwijderd, de bloembollen zijn er dus bijgehaald \'oor de fantasie
van de lezers. De mededeling in hetzelfde blad, dat het eerste nederlandse nazi
sb.chtoffet van der lubbe. de 2-g, Stichter van de br.md in het Rijksdaggebouw,
ook al in dit institUut was opgeleid, bewijst de opzettelijke valsheid in deze be
richtgeving voldoende.

Zelfs in 1947 vinden wij nog een staaltje van de wijo:e waarop de Pers her
nieuws misbruikte om de 5ensatielust van het publiek te bevredigen. In de
Gooische Klanken van Vrijdag 10 Januari 1947 staat onder de vette kop "Kan
er icts goeds van Oss komen?" een bericht over een diefstal van vee uit de
weide door iemand, die alleen maar een korte tijd in Oss gevestigd geweeSt is
en elders zijn misdrijf pleegde. De gemeentepolitie van Oss, die de man in het
opsporingsregister vermeld gezien had en er toevallig van op de. hoogte was. dar
hij in Bussum verblijf hield, h3d deze wetenschap aan de politie in Bussum door
gegeven.

Het opvallende bericht st:lat in hetzelfde blad. waarin her dagelijks politie
rapport van Bussum 4 diefstlilen blijkt te rellen. In dezelfde rijd heeft het politie
p<'rsverslag van Oss, dat maar twee keer pet week verschijnr. slechts zeer zelden
lets te melden.

, De vcrspreiding..van overdreven se~sationele berichten kwam, tragiSCh genoeg,
gedurende Ian~e tiJd ~oor een deel UIt Oss zelf, Een der belangrijkste producen
tcn van het meuws, dIe b.v., naar later bleek, van de brand in een kippenschuul
\lCt afb~:anden va~, een. kapit:lle ~rderij '?laakte. leefde met de gemeenrepolitie
n onmm, naar hiJ zei, omdat dIe hem mmmer nieuws verstrekken wilde; mij

blt:ek echte~ een dieper liggende oorzaak \'an de onenigheid: de burgemeester had

I ..De Telegraaf'. 28 Febr. 1934.
" 4 Maart 1934.
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hem ~wongen een revolver in te leveren, die hij van een wachtmeester der M
in gebruik gekregen had. Hij heeft het zijne bijgedragen tot het ODtsraan van de
afkeuring van burgemeester en gemeentepolitie bij het publiek en de, inderdaad
ook wel zeer verdienstelijke, marechaussee daar stelselmatig boven gesteld.

Dett opinievorming heeft ernstige gevolgen gehad, omdat er in de jaren 1938
en 1939 en onder de duitse bezetting politieke munt uit werd geslagen door de
nationaal-socialisten en fascisten in Nederland, men de tweede "zaak Oss" Ont
staan was. Het is mijn ervaring, dat vrij velen der politie-ambtenaren en beroeps
militairen die gedurende de oorlog tot landverraad vervielen, zich op de legende
van Oss beroepen. ,.In de criminaliteit van Oss hebben priesters en joden een
zekere rol gespeeld, maar op een gegeven ogenblik heeft de Minister van Justitie
verder onderzoek verboden en de matechaussees, die op het punt stonden hiervan
bewijs te krijgen, voor straf ,-erplaaut en achteruitgezet", luidt de verklaring, die
ik dikwijls van politieke delinquenten te horen kreeg. Waaruit de ontzaglijke ver
antwoordelijkheid van de Pers VOOt haar berichtgeving en haar betekenis voor het
onutaan van criminaliteit (tOt welke de politieke delinquentie behoort) reeds
blijkt.

S 3. De methode f-'an onderzoek

De criminaliteit van 1889 af kan gezien wotden als een onderzoekingsveld,
waarin ik 5 sectoren heb onderscheiden.

Se&lor I. De fHoceJJen-vnbaaJ 'flan de periode van 1889 tot miáden 1900,

Van de in S 1 genoemde materiaal-groepen zijn hiervoor de nummers I, 2, 3
en 6 geheel, en 4 en 5 voor het betreffende gedeelte benUL Uir een mtaal van
3845 processen-verbaal zijn in tabel 1 practisch alle soorren misdrijven, ten ge
tale van 1507, bijeengezocht t'n enkele soorten overtredingen, ten getale van 651.
De gevonden waarden vormen geen gewone criminele statistiek, maar een sta
tistiek van opgemaakte processen-verbaal; verbaal van aangifte en verbalen van
nader onderzoek in dezelfde zaak worden samen als 1 geteld.

Niet vaSt staar, dat de strafbare feiten alle werkelijk gepleegd zijn. Slechts in
enkele groepen, als die van wederspannigheid en openbare dronkenschap levert
het proces-verbaal afdoende bewijs op voor het werkelijk plaats gehad hebben
van her feit; in deze gevallen geschiedde het constateren namelijk steeds door de
verbalisant-opsporingsambtenaar.

Tussen de uitersten van bv. wederspannigheid (waarin dus de werkelijke fre
quentie niet kan afwijken van de statistisch getelde) enerzijds en belediging en
lichte mishandeling anderzijds bewegen zich alle andere groepen. Dit geldt zelfs
voor "moord", omdat onder dit hoofd ook kindermoord en -doodslag zijn be
grepen, misdrijven die nier, zoals bij de moord door het vinden van een ver
slagene het geval is, per se in de politiememotanda terecht moeten komen. De p0
ging is als voltooid deliCt geteld.

Aan de äiefstal is het misdrijf van stroperij niet toegevoegd. Van de plaatsge
vonden branden was het aantal gevallen waarirt zij aan brandstichting te wijten
waren niet re schatten; de branden zijn dus alle, en op een enigszins aparte plaats
opgenomen en niet bij het totaal der mi.sdrijv~n geteld.
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TABEL I

- 11889 '90 '91 '92 '93 '9i '95 '96 '97 '98'99 1900 p M lorul

8 2" 2.2
I. belc<l.iging i 26 19 16 7 6 29 20 11 17 33 3

12223 22 11 11
., bedreiging

7 • 3 I • 7 I 7 • 3 2 ., .,
j: huisvrc<l.ebreuk

3'1261511 • 23 20 IJ 12 13 7 lBO
<I. vernieling

52372015 IJ J8 21 IJ 16 IJ 7 18 2<5 2.3(vernielers)
5 5 5 12 I 2 I 22 31 53

5. wederspan?,i,gheîd
19 67 10 28 3i 27 51 50183911 19 ••36. mishandeling

(mishandelaars) I. 89 18 37 39 36 62 60 56 16 52 I. 2< 5.3 585
2 3 5 57. moord

branden
,

]I 22 I 2 9 20 20 17 15 li ]I 1<2

9-1 J. diefsl~l . 3 20 " " 18 •" 18 8 1621 7 ,. 21. 238
3 • I 2 • 3 -- • 18 1812. verdul$lermg

5 3 3 2 2 2 2 3 - 22 2213. bedrog

aanlal misdrijven I 1507

openbare dronken· I 6 75 87 60 80 20 10 69 53 6267 2 621
sc:hap

2 2 - 1 5landlopen (inheems) , --
idem (vreemdelin.o,tenl I 2 ]I . - 2 I - 5 25

- -
:.an11J dezer I 6"overIredingen

Bij de tellingen diem te worden bedacht, dat de cijfers niet de persone~ maar
de feilen tellen, behalve bij vernieling en mishandeling (nrs 4 en 6); ook bI' .meer
daders en medeplichtigen in één misdrijf is slechts 1 eenheid geteld. Pas In de
volgende sectoren konden de deelnemende personen worden geteld; een methode,
die het best aansluit bij de gebruikelijke criminele statistieken, die immers ver
oordelingsstatistieken zijn. De diefstal is hier nog niet onderscheiden in eenvou
dige diefstal, gekwalificeerde diefstal en roof.

Sector IJ. De proceuen-v"baal dn periode van medio 1900 tol en met 1923.

Voot tabel 11 is geput uit de materiaalgroepen 4 en 5, de gegevens der M- en
der P-memoranda; de M voor alle 24 jaren, de P ontbrekend over 1901, 1902,
1903, 1904 en 1911, incompleet in 1905, 1910 en 1912. .

Wat de thans onderscheiden rubrieken 9, 10 en 11, in tabel I nog als »dlefstal"
samengevat, betreft: de roofoverval zal wel sreeds de gekwalificeerde diefstal van
art. 312 Sr. zijn. Echter, M en P beide, inbraak en diefstal onderscheidend, be
doelen met inbtaak. d~ gekwalificeerde diefstal van att. 311, Ie lid, 50 Sr, en be
grijpen onder diefstal niet alleen de eenvoudige diefstal van art. 310, maar ook
de andere gekwalificeerde diefstallen van art. 311, dus ook. "diefstal door twee of
meet vereenigde personen" (311, Ie lid, 4°). Vooral hierdoor zijn voor 294 ge
vallen van »diefstal" 354 personen als daders vermeld.

Sec/or lfl, De proceJJen-vnbaal dn pniode 'flan 1924 lol medio 193'.

In 192ti begint een nieuwe criminaliteiugolf, die breekt in de round up van
1935. Voor de bestudering van deze secmr zijn de materiaalgroepen 4, 5, 6 en 7
de belangrijkste bronnen. De se<:tor omvat 1100 misdrijven met 1480 daders naar
een specificatie, die ik zal verantwoorden bij mijn besprekingen van d~ delinquen
ten, Deel IV, Hoofdstuk 1.
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Sector IV: j\fonografieën van misdrijven uit sector lIl.

Deze sector van her ondenoekingsveld is afzonderlijk besc~en in Deel 1I..
Hoofdstuk H.

Oe keus van deze gevallen is allereerst bepaald door het feit van de berechting
na de round up. De eerSte suafuak met de roond up samenhan~de(h~ eng bet
verband zelfs was. zullen wij bij de behandeling daarvan zien), was de Oyense
100fmoord, die in MUf( 1935 voor het eBSt voor de Rechtbank: diende (C 61).
Op 14 October van dat jaar komt eigenlijk de eerste rol met resultaten van de
schoonmaak: 5 verdachten. Dan op 17 October reeds weer 7 verdachten en zo
voof( tOt in Juni 1936.

In totaal behandelt de Rechtbank als oogst van de lOund up 50 zaken, vrij
wel elke met meer verdachten, in totaal 155, welke echter meermalen dezelfden
zijn, ,'andaar in 't geheel 66 personen. 11 zittingen werden gehouden in de
herfst van 1935, de rest, veelal aangehouden zaken. werd in het jaar 1936 over
nog 8 zittingen verdeeld. Deze 50 zaken zijn de nummers 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
12,13.16,17.18,19.20.22,27,28,30.31,32,33.38,39,40, 42. 43, 44, 46, 50.'
52,53,54,55,56.58,59,60.61,62,63,64,65, 67 ),2,3.68,71.72, SQ. Zij konden
het uitgangspunt zijn van onze monografische behandeling. maar aangezien het
streven van her O.M. niet is om een complex criminaliteir bloot te leggen voor
een onderzoeker, maar om voor de bestraffing van misdadigers voldoende zaken
..rond" te krijgen. zochr ik deze groep van zaken te versterken met andere.

Zij werden aangevuld met 30 andere zaken, hetzij niet berechte (17 stuks, nl.
de nummers I, 5),2,3, 15.21,23, 24, 25, 26. 29. 36, 47 1,47 4• 47 5, 48, 57),
hetzij niet in het grote verband (meestal eerder) berechte zaken (13, nl. de num
mers 9. 14, 34. 37, 41. 45. 47:t, 47 3,49,51.66,69.70).

De 80 gevallen werden beschreven en doorlopend tot en met 72 genummerd,
~et subnummering in de zaken 5 (1.2,3),47 (1,2,3,4,5) en 67 (1,2,3), waar
In complexen van feiten bij elkaar gehouden werden.

Bij de monografieën van criminaliteit kan men drie beschrijvingsrypen bezigen:
I. Van de dader uir. Men volgt hem dan van het maken van het plan en het

samenspreken met zijn medeplichtigen af, tOt het verdelen van de buit toe.

TABEL III

1921 '25 '26 '27 '28 '29 '30 '31 '32 '33 '31 '35 misde daden

•
---

I. beledigins I I 2 2 • •
2. bedreiging I 2 1 3 7 7

). huisvredebreuk
0 0

4. vernieling 9 , 12 • 7 8 • 8 I • .7 86

, .....edenpaooigheid 3 9 , 5 1 5 • 3 1 1 3 11 51

6. mishandeling 5 9 IJ 18 I. 19 19 I. 17 23 I. , 175 188

7. moord 2 I 2 2 I , • , 2 " "---
bf2,nd 1 I I I 1 5

8. brandstichting 1 I 2 2 5 3 2 7 2 2. 11

9. roofovecvü I 3 2 2 , 3 • 11 9 ; i5 127

10. inbeuk
, IJ 28 28 55 IJ 20 12 11 iO i9 • 309 555

I I. diefsIlIl 23 22 H 15 29 28 i9 39 59 32 66 ; 3SO 3SO

12. verduistering 2 I 3 3

13. bedrog I 2 2 2 3 1 12 12

--
Totaal I 1090 HSO

(Bovendien 2 gevallen van ,,unrandins")·
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;I. D.w.z. mcara! io Ou geboren, DlUl ook een enkele keer uit Heesch of Berghem .J
kODUt~, doch d.n geheel in Ou I"code, criminelen.

4 Zie VOOI" deze recidive het Besluit, einde.

o tiro 7 samen) (207) OH,. brandukhting 43
9. roofoverval 129

10. gekw. diefslll1 43' 3
I I. diefstal 138 17

(9, IQ en 11 samen) (~O,) (20)
12. verduinering 4
13. bedrog 10
I'. heling 12 8

T<><uI 981 43
'<Urn<" 1024

o

35

o

o

o

10

o

00

40

•-•-•
Fig. 6. Het verloop der criminaliteit van On, zoab deze uit de .dm~nin~tie van
p en M blijkt, over de perioden der sectoren I'"li en III, met logamhmlsch v~r.

deelde horizontale as. volgens welke de werkelijke aantallen geconstateerde miS'
drijven aangeg"en worden.
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Onder weclerspannigheid rekende ik een geval van ".aanval op polirie", een ~
\'31 van openlijke geweldpleging tegen pe~nen en goederen (aH. 141 ~r.), ~~Ige

evallen van insubordinari~ en van d~rrJ~ door de be{(o~~nen als d,ensrphch-
~ De enkele gevallen van meineed, openbare schenms d~r eerbaarheid enugen. . I'
dierenmishandeling zijn wegens hun te verwaarlozen gt"rlOg aanta met opge-

nomen. 3 19"5' l.--IdHieronder iS het verloop der Osse criminaliteit van 189 tor , 10 l.>C'C

gebracht.

'00

2,
2,

1. belediging
2. bedreiging
3. huisvredebreuk
4. vernieling
,. wederspannigheid
, .. insubordinatie
6. mimandeling
7. moord

2. M~n beleeft het stralbu~ feit van d~ zijde van het sbchfOHer. Vooral bij
de nacht~lijk~ roofovervall~n is deze method~ bruikbaar, omdar men daar het
s1achtoH~r kan laten vertellen wat ~r gebeurde van het moment, waarop hij h~t
eerste geluid hoord~, fOt na h~t vertrek d~r daders.

3. Men kan zich pbatsen naast d~ opsporingsambtenaar. Zo beleelt men de
alarmering en doorloopt de fasen van onderzoek, tot en met de aanhouding van
vetdachten.

Speciaal in de gevallen, die criminalistisch interessante kanten hebben, ver
dient dit laatste type voorkeur. Het gehele delict kan daarin volledige beschrijving
vinden, door weergave van de verhoren van getuigen en daders.

Elk delict heelt zijn ~igen beschrijvingstype nodig. Een doodslag laat zich b.v.
niet op de tweede wijze ..verslaan". In de beschriîving~nhierna zijn alle dri~ ()'pen
vertegenwoordigd

Sector V. De monografieën der tLulerJ ,lit secror TV.

Van onze 80 misdrijven uit seccor IV onderzocht ik d~ gehele criminel~ car
rière van 71 der daders. Dit zijn allen daders, met uirzondering van enkelen, die
voor het overige niet met de Osse criminaliteit verbonden voorkomen. Mijn be
schrijvingen verzamelde ik in Deel Il, Hoofdsruk III.

De 71 criminelen zijn in 3 groepen te verdelen:
a. de 58 inheemse 3 criminelen (de nes 1 tlm 58 uiunak~nde); de eerste 30 per

sonen hiervan, tot 6 families behorende, zijn in lamilieverband en in deze
volgorde besproken: fam. Bron, Damen, Te Morrel, Scbroeder, Stel en HoO'J;

b. de 3 van elders afkomstige, met crimineel Oss samenw~rkende, misdadigers
Benner, Kanr en Oogt;

c. de 10 inheemse begunstigt"fS of profiteurs.
De criminaliteit van de 3 niet in Oss thuis behorenden is nier meegeteld in de

volgende staar, die dus de gehele criminalit~it van 68 personen aangeeft:

vóQr round up begaan na round up beSUn 4
14 I

1
4

32
60
4

76
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DEEL IJ

Het onderzoek

HOOFDSTUK I

De moord op Hoekman, Palmzondag 1893

. H~~. ~aa1f c~mi~~ter dikke d0S5ier van de Hoekman·zaak bevestigt de indruk
du~ wil wc de hIStorische en sociografische gegevens over de criminaliteit van Oss
io de negenriger jaren kregen. Overheersend is de indruk van suijd; mijd tussen
[Wee kampen: dat van de economisch bovendrijvenden die hun cultuur met de
industrialisatie mee wijzigen en dat van de sociaal bij elkaar gedrevenen die de
oude zeden en de locale "cultuur" vasthouden.
. Zoal~.. wjj zagen... hebben wij omstreeks 1890 aan de ene kam de "partij" der
mdusrrJelen, dat zIJn de ,,moffen" en de joodse industriëlen. Geboren Ossenaren
van de betere klassen sluiten zich daarbij aan en bij een raadsverkiezing ziet het
volk ..d~ moffen" we~keJijk.als partij, die ~tels wim of v.ediesr. Tegenwoordige
employ~ 5 van de Umleve: IR ~~nterdam. Uit Oss afkomstIg, spraken er mij nog
over, dat her werken SpecIaal biJ Jurgens genoemd werd: ,.Ik werk bij de mof'.

Aan de andere zijde leven de arbeiders. Van de tweehonderd in de stukken
van de zaak Hoekman voorkomende Ossenaren zijn de mannen, die niet tOt de
enkele boeren en bierhuis-houders behoren, bijna alle bij de industrie betrokken.
Of ze er wel bij varen, is niet uit de stukken op te maken. Voorzover als hun
~eroep.enkel ...kui~r" staat opgegeven is niet dadelijk uit te maken, of zij al
Indus~~Ie-arbelder .ZIJn dan wel nog zelfstandig en dan, naar nader zal blijken,
noodliJdend. De meuw gecreëerde fabrieksarbeider-kuiper, die dus van zijn onder.
nemersvrijheid en een uitzicht op economische zelfstandigheid afstand doen IDOeit,

~?rmt .~v~nwel met de. zelfstandig gebleven, maar debiet verliezende, collega's
een gelfmeerde bevolkmgsgroep, zodat een onderscheiding er ook minder toe
doet.

..Oss. moet in die jaten wel stikvol kroegen, stille en publieke, geweest zijn.
Bijna leder van het JO de Hoekman·zaak gehoorde 200-tal lieden blijkt wel een
deel van de Palmzondag, in de avond waarvan de schoten vallen, in een herberg
doorgebracht te hebben, en bijna talloos zijn de namen die genoemd worden van
deze gelegenheden.
. Opm~rke.lijk ..is ook de klaarblijkelijke volslagen afwezigheid van Zondagsrust
In~ IR die tlJd_ ~erschillenden der arbeiders en boeren leggen de verklaring af
dat ZIJ, na al dan met eerst de mis te hebben bijgewoond, de hele dag gespit of
mest gemi:n hebben. Als Ae. Klokgieters b.v. moet vertellen war hij op de dag
van het ..mlsdrijf heeft uitgevoerd, blijkt, dat hij naar de vroegmis geweesr is,
daar~~ zIJn loon van de "Baron", bij wie hij als kuiper werkte, gebeurd heeft, waar.
na hiJ de gehele verdere dag met "zijne meid" op stap is om het te verbrassen.

ln de stukken spelen veel houdsters van stille kroegen een rol, gedeeltelij~ bij
het produceren van een alibi door sommigen der onder verdenking staanden; één
ervan, Geffense Jans, wordt ronduit een hoer genoemd.

Van veel der arbeiders wordt bij hun naam vermeld, dat zij "uit her woud" of
..van de heide" afkomstig zijn; bij sommigen is dit zelfs het vaste epitheton.
Men kan aannemen, dat uit de verlaten bos- en heihoek aan de Schayckse kant
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\"eel armoedzaaiers naar de industrie getrokken zijn door de betrekkelijk hoge en,
zij het even betrekkelijk, vaste lonen, maar ook de kleine boeren, die de arme
~ndgrond ontginnen, heet men "van de heide" te komen. Zij kluwen sam~n langs
de randen van de gemeente, voornamelijk in de noordoosthoek, alwaar In 1935
het merendeel der criminele geslachten nog bijeenhokte in "Horzak" (nu Horzak
str'l:H), "Achter"- of "Aeffen Schayck" (nu Schayckveldstraat, Warerstraat, en de
overige wirwar van de typische straat- en landwegjes benoorden de Berghem
se weg).

Slechts betrekkelijk vast blijkt deze tewerkstelling in de f:l.briek te zijn, wam
f:ll1oos zijn de gevallen van geschorste of ontslagen arbeiders. Her dossier verraadt
slechts zelden wnrom; een enkele keer wegens dronkenschap (nota bene!) en bij
een paar wegens aanslag o~ een opzichter van de fabriek. Misschien z.ijn deze
uitsluitingen voor een deel filet anders dan ontslagen om redenen van conJuncruur
geweest, maar het staat wel vast, dat zij althans mede beogen de sanering van het
peil vnn het werkvolk. De kerels van hei en Horzak worden uitgeselecteerd, en de
executieve in deze sonering is de wachtmeester te paard G. Hoekman. Als Hoek
man iemand wil doen omslaan, heeft hij het maar voor te stellen; vindt Hoekman,
dat een man wel eens weer aan het werk kan, dan gebeurt het, zo is althans de
v:aste overtuiging van de bevolking, en het werd mij later door een zoon van
de wachtmeester bevestigd. Om de zwijgzaamheid van de bevolking inzake de
misdrijven van de laatste tijd te doorbreken deed Hoekman, volgens de familie
waarschijnlijk op instigatie van zijn commandant Boreel de Mauregnauh, de Fa.
Jurgens het voorstel (dat werd aangenomen) om ettelijke arbeiders in de wimer
van '92/'93 te ontslaan. Die gezinnen werden opzettelijk aan de honger overge
leverd; alleen diegenen, die een daartoe strekkend briefje van Hoekman konden
tOnen, werden weer aangenomen. Deze maatregel zou geen resultaat gehad hebben;
hij heeft ongetwijfeld wèl gestrekt tOt groter verbetenheid tegenover de wacht
meester.

Hoekman moet een imransigeme figuur geweest zijn, die als vreemdeling
afwijzend stond tegenover de losse en onzakelijke leefwijze van de autochthone
Ossenaren en die het hem opgelegde semi-ambtelijke agentschap voor de fabrikan
len fanatiek opvatte. Zijn protCl'itant-zijn was hiervoor geen beletsel, eer het tegen
deel, naar ik mij kan indenken. Maar zijn isolement tegenover de geheel roomse
arbeiderswereld berekende psychologisch misschien reeds een vOOtwaarde temeer
\'oor de zo scherpe vorm, die de snijd heeft aangenomen. Men kan zich nauwlijks
voorstellen, du de infame grafschennis op 15 April gepleegd zou zijn ten aan
zien van een in gewijde a:arde begraven lijk.

In het volk van Oss en omgeving treft men bijna bendevormige, tegen elkander
agressieve kluwens aan, één om iemand, die ik VicIOr zal noemen, en de belang
rijkste en gevaarlijkste om ..de Baron".

Die "Baron" is Marinus van B., kuiper, landbouwer en herbergier v:\n een
café aan de Berghemse weg. Hoe hij aan zijn bijnaam gekomen is, is onbekend.
Wel blijkt, dat zijn zoons deze naam ieder voor zich reeds erfden voor het ver
dwijnen van de oude. Het zijn de ,,Baronnen" die de zelfkam van Oss regeren; in
hun omgeving eigenlijk geen "gang", maar meer een crimineel milieu mer zekere
concemraties, culmineert de grote misdadigheid van het Oss van de negentiger
jaren, tot aan de round up in 1893 (waarbij vrijwillige ~migrntie naar Amerika
nog belangrijker rol speelde dan de Justitie).

Een strafblad van de Baron is er niet meer, maar een onderzoek van de register
boeken leverde mij op te zijnen name:
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3 mishandelingen.
I veroordeling tOt 6 maanden wegens bedreiging van de politie,
I bedreiging van Jan Jurgeos en
I ordeverstoring met openbare dronkenschap.
De mishandelingen zijn met zijn zoons samen en deels bij concurrenten bierhuis
houders gepleegd.

Zijn zoon Anl()n;Ns (Antonie), geboren in 1870, heefr een Strafblad met:
3 veroordelingen wegens mishandeling,
1 wegens belediging,
1 wegens medeplichtigheid aan moord;
voortS vond ik in de registerboeken bovendien:
I vernieling en
I openbare dronkenschap.

Zijn zoon Fra'Jciscus, ook geboren in t870, heeft een strafblad met:
I huisvredebreuk en
1 mishandeling.

Zijn zoon jalJ Francis, geb. in 1869, heeft een srrafblad met:
1 wederspannigheid,
1 mishandeling 2 maal gepleegd en
1 mishandeling.

Van zijn andere kinderen, ook van l.4mbertNs, die de mishandeling tegen VictQr
medepleegde, geen verdere gegevens.
. ~er aan~eel dar de Baronnenfamilie leverde in de guerilla tegen de indusrrie
IS OIe.t genng; de leidende rol die zij speelde is nog aanzienlijk belangrijker dan
het dltecre aandeel in de gewelddadigheid.

Hier volgen nog enige namen van figuren rondom de Baron:
Gijs van Gelder, de Bron's, Jan Schepers, Amon van den Broek, Hendrika

van den Burg. Jans van den Burgt en haar fiancee Aegidius Klokgieters, Antoon
van Ge.enen (de Saai), G. Zwiers, Jan Zwaans, de weduwe Glabbeek een andere
Klokgi:.ters n::'et zijn vrouw PetronelIa Hepsen, Geertruida van de Stoppen, G.
Bergh:IJe, Willem .va~ ~nzel, Mina Perquin, kleermaker Maas en zijn vrouw,
van TllbUI~ de "klevuten (P. Vosscnberg en familie, een zoon wordt in 1909
~egens poglDg .ux doodslag tot 7 jaren en in 1911 wegens eenzelfde feir tt)[ 9
Jaren gevangenisstraf veroordeeld), een zekere lhmboes, een Schuijers, Wil
helmus van Haren. de Si)pen ltoen gewoonlijk met z gespeld)n!. Hasje (Johannes
Vos) :n Geert Vos. .~.asJe heer ac:'k wel Jan de Lcm en is boer en herbergier aan
het Vlerhoeksk~. Hl' IS geboren In 1855, gehuwd met een zuster van de Sijpen,
Johanna.; zelf Uit ee? ~nder geslachr Vos. De vrouw van Gerardus heet Johanna
van D~lOhoven en IS In 1~ geboren. Jan Vlijn is de zoon van Jan Ulijn en
Cor~~ha Brouwer. Deze uliJn stroopte veel met van Gelder en heeft een schiet
partiJ met de marechaussee g.:had. Al in 1891 moeten Gijs van Gelder en hij
ec:~s gesn~.fd hebben: "Als WIJ de wachtmeester nog eens te pakken ktijgen, gaat
hl) er. aan. ,verder Rudolf Westerveld (zoon van de veldwachter), I.eonardus
(Naatje) Smlts, geb. 1873, vriend van WesterveId, Driekske van Galen en Adsi
anus en Ja? van Galen. Deze laatsten zijn betrokken geweest bij een l<XX!diefsral
op de fabr~ek, en Adrianus is daar nu al tweemaal weggejaagd. Jn zijn gezin is
wel ~r bittere armoede geleden. Hij gaat verhuizen naar de Horm om met
van Gelder onder ~n dak te wonen, en Iarer verklaart zijn vrouw, dat h~n morele
ondergang dateert van de inrrede in deze buurt. Jan was smid. Hij maakte om.
kogels van lood.
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zo sterk is de band in de groep, dat velen het in hun verklaringen met de ouder
.....etse militaire uitdrukking, die hun nog van de courantenberichten over de
Atjeh-oorlog bij ligt, hebben over "de onzen" wanneer de bende wo~t be<!oeld.
"Oe onzen" hebben de Heuvel omsingeld, enz. Aan de andere kant .~Jn er I~ de
groep ook tegenstellingen; het: blijkt b.v: dat de Baronnen tegen de SIJpen kuipen,
om die voor de moord te laten opdraaien wanneer het onderzoek een voor hen
ongunstig verloop gaat nemen. . .. .

Er waren verschillende acure spanmngen, die ZICh onrladen hebben IR de ~rd
aanslag op de wachtmeester, maar het is wel duidelijk, dat de Baron de chro~.I~he
motieven van de anderen dienstbaar heefr kunnen maken aan..de verwezenlijking
van zijn plannen. Er zouden nl. enkele zaken door het verdWijnen van de wacht
meester kunnen blijven rusten:

I. In de nacht van 8 op 9 September 1880 was te Oss door messteken ver
moord Jan van den Heuvel ("den Brus"). Verdacht waren de oude Bar~n en Klaas
van lieshout. Reeds tweemaal had Hoekman het onderzoek hervat. Wie kon zeg
gen. of de wachtmeester dit niet nog eens zou willen doen en met welk resul

laat dan?
2. Er was in de nacht van 2 op 3 Oct. 1892 een ernstige mishandeling gepleegd

legen Frederik van Vlijmen, HendriOlS van Vlijmen, Ger3tdus Vos en Albenha
Goossens. De verdachten, Marinus, Aotonie., Jan Francis en lambertUS van B. (de
Baronnen) stonden op 20 Oct. 1892 voor de Rechtbank re 's-Hertogenbosch te
recht; de behandeling m~t echter worden geschorst wegens het vermoeden van
meineed door de herbergier Vos en zijn vrouw, Helena van Vught.. Na een her
vatting der behandeling op 23 Maart volgt op 30 Maart veroordeling van twee
van de Baronnen.

3. Martinus van Uden, knecht van van Vlijmen, had tegen het echtpaar Vos
zeer bezwarende verklaringen afgelegd, tevoren ook reeds tegen de Baronnen. D.e
oude Baron belooft zijn knechr, Aeg. Klokgieters, 5 gulden, als deze van Uden wJi
bestraffen. De mishandeling vindt plaatS op een ogenblik, dar van Uden de kerk
binnenrreedt (Helena van Vught getuigt later weer over dit aanbieden van geld
IR de zaak Hoekman).

4. Op 14 Maart staat Klokgieten in de onder 3 genoemde za~k rerechr. Voor
naamste getuige is Jacobus Bton (vader van de ".ee verdachten In de Hoekman
zaak). Deze legt een gans ander getuigenis af dan bij het vac:'ronderzoek. Bron
wordr verdacht van meineed eo de stukken worden wederom 10 handen van de
rechter-commissaris gesteld. Bij exploit van 25 Maan wordt Bron regen 28 Maart
opgeroepen, samen mer wachuneeste.r Hoekman. Bron weet, d~t deze confronta
tie waarschijnlijk door preventieve detentie terzake van memeed gevolgd zal
worden.

Er waren dus 4 zaken hangende, ten nauwste met elkaar verbonden; in alle
zaken waren de Baronnen belanghebbend, in de laatste zaak de oude Bron ook.
De wachtmeester is bovendien 12 dagen voot zijn dood een onderzoek aange
vangen in verschillende diefsrallen en had tegen de Bron's grond voor verdenking
gevonden.

Verder zijn er de al dan niet terecht ontslagenen, die door de bittere armoede
van hun gezin gevaarlijk geworden zijn. Een week of vier voor de moord op de
w:u:hrmeester is vernieling gepleegd op her huis van een van de Jurgens'; mede
rengevolge van dit feir zijn weer tal van werklieden uit de fabriek omslagen.
Rud. Wcsterveld, de veldwacbterszoon, heefr volgens de verklaringen van sommige
getuigen eens uitgeroepen: ftWij krijgen DOOit geen werk meer, zolang de wacht-
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meester niet kapot is; g~f mij het gew~r maar, dan zal ik het hem wel geven!"
Dir is de overtuiging geworden, waarm~ al die kerels die ,>Bedaan" gekregen
hebben, rondlopen; en deze overtuiging wordt bijna opgezworen tOt ~n voorstel
ling mer magische kracht: de dood van de wachrm«Ster alleen kan ons redden!

Deze onrwikkeling van de spanningen komt de oude Baron wel te srade, Wij
krijgen de indruk, dat zijn baat verstandelijk is en vtij koud. Her is hem voldoen
de bekend, dat de wachtmeesrer hem beschouwt als de ziel van de Osse bende
en hem en zijn rovers in het bijzonder van het daderschap van enkele ernstige
misdrijven verdenkt. En de vasthoudendheid van Hoekman begon zelfs effect te
sorteren. Als de Baron met twee van zijn zonen wegens de genoemde ernstige mis
handeling van Van Vlijmen en Van Uden vervolgd worden, treffen zijn gewone
verdedigingsmiddden g~n doel, doch worden tw~ der beinvloede getuigen
wegens meineed veroord~ld en kan op 30 Maan 1893 de veroordeling van tw~

van de Baronnen, de oude incluis, volgen,
Op de zitting van 23 Maart h~ft de wachtmeester zijn verklaringen afgelegd

en er iets aan roegevoegd over de buitengewoon slechte reputatie van de familie
van B.. Brigadier Brunius verklaart later, als getuige bij de behandeling van de
moordaanslag. dar hij roen onmiddellijk gedacht heeft: "Wachtmeester, dar is je
dood", En volgens andere verklaringen zou de Baron na de zitting gezegd hebben:
"Die wachtmeester zal regen ons niet weer geruigen". Hij heeft trouwens al eerder
regen Klokgieters gezegd: ..Je hebt eens vijf gulden van mij gehad, omdar je de
knechr van Van Vlijmen een oplazer gegeven hebt, maar als je "de Vlek" (de wacht
meester had op zijn gezicht een bloedvlek; men noemde hem ook wel "de Blauwe")
een kogel door zijn verdoemenis jaagt, kun je de beste koe uit mijn sral krijgen."
Behalve deze koe heeft de Baron geldbedragen uirgeloofd van tien tor veertig
gulden voor de gelukkige schutter, Wie van deze feiten kennis neemr, vindr het
niet vreemd meer, dat men in deze tijd sprak van "de kwartjesmoorden" I,

Heel Oss voelt de spanning mee. AI zijn de mensen natuurlijk wel onder de in
druk van de moord, ze zijn toch niet al te zeer verbijsterd. Er zijn zelfs onder·
vraagden, die verklaren, dar zij, roen ze op hun bed gelegen de schmen hoorden
vallen, meteen aan de wachtmeester moesten denken_

Een aanslag op de wachaneesrer werd algemeen beschouwd als iees, dar zeker
komen zou en eUte dag gebeuren kon 2. Op 23 Maart heeft Hoekman zijn eigen
dienovereenkomstige verwachtingen medegedeeld aan de districtscommandant, die
hem onmiddellijke overplaatsing aanbood, Hij wilde niet 2, De O. v, J, zei in
zijn requisitOir o.a,: ,,Het enige wat verdachten zouden kunnen zeggen is, dar zij
mer hun vieren rerechr staan "oor een feir, waar misschien 20 schuldig zijn" 3,
en gaf hiermee uitdrukking aan wat ieder meende. Dir is het huiveringwekkende
in deze zaak, dat ieder~n in Oss de spanning voelt groeien, dat het haast wel
zeker is, dar deze ene man in zijn mijd tegen een gehele gemeenschap her onder·
spit moet delven, en dat het inzetten van een voldoende politiemacht om de
rechtsorde te herstellen van deze overheden nier verwacht kan wotden, voordat
het kwaad gebeurd is, In de pleitrede van Me J. A. loeff lezen wij: "Ik weet niet
of het U (d.i. de rechtbank, N.) gegaan is als mij, maar ik wil U gaarne bekennen,
dat mij, wanneer ik in deze dagen '$avonds in de eenzaamheid mij met de lezing
van dit srrafdossier bezighield. meer dan eens een zeket gevoel van beklemming
overviel en ik een onwillekeurige huivering mij langs de leden voelde 10pen"l:I,

I Slof/eb, Beknopt Overzicht, p. 41 en 42,
2 ..Oe Koninklijke Marechaus.s«" van U Oaober 1929,
:J ,,Het Paleis van Justitie" van 13 November 1893.
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treur blïkt in her dossier op allerlei plaarsen, W. Hendriks, een ~rlijk,e
Van te d. d an Galen precies wist wat er gebeurd was, heeft dit noon

land~u:~de~:rt~:nv Hermanus Jansen, die' Toon van B. vlak voordat de schoten
d~rlve bij. de Eiken~mgaard op verdachre wijze heeft zien wachdodpen, durBh
VLe en _.1_.1 I later bekend worde, at van '
dit slechts aan zijn vader m==e en, wanneer hU d 4e maal door

h heeft zich een alibi re verschaffen. Pas wanneer IJ v~~ e
gemcc.' d boo,d bekent hij' dir. Ook van anderen blijkt een onnatuur
deR- wortver , , 'd k-deano-

u • u houdendheid in her afleggen van verklanngen 10 eze zaa , .
h!ke :~r~ven die erover binnenkomen, zijn daarentegen talrijk. De

d
hOudl~g v~n

~::Galen gr~nst aan mede'p'lichrigheid, Hij zieberin de onaChtkva~ h~" a;;s;:cht~
__ , be "pt war er gaar ge uren. an om

daders gerc:cu staan en gr" d Cu d Thui, _komen eet hijhU ZIJn groet wor t !X'"..ntwoor , 0-
medter tegen, IJ groet en bed d " rouw ook maar iets re vertellen van

boterham en gaar naar zon er ZIJn v .. . .
een e gebeuren staat En dit alles vertelt hij ook rustig 10 de lOstruwe. d
w'o" B"on bedreig; bliJ'kens het latere onderzoek, alle getuigen en Id"'d:er er

, , '11 d W, giJ' ieman Ie een-oek"n die valse eden zouden Wl en oen." ee , k" 'k
mensen.. "', .... I"k ,n' ,nders nlg'

_.1 ·'·1 doen" colporteert hiJ vnj open IJ ' "w\'al.se e= voor mi' WI , ,
mijn zoon nooir terug:' Het helpt hem nLet.

De Palmzondag,

Het verhaal van de moordaanslag zelf kan kort zijn, De daders hebben ,~er w;l
I ten voorkomen dat de wachtmeester een rikje aangeschote.n was, toend,hIJ. oP. e

be' ,.. avond ~e ongeveer half twaalf over de Heuvel liep,. maar Lt ~~LDlet
wus.. ", b' B-'mus en marc....nauswaarschijnlijk. Het was allerminst zIJn gewoonte en tig. H'

Set van der Peyl verkl:uen bovendien eerst een 0?4erzoek metdh""be 'ke h;bben
h h-cben ....... 'rveilleerd Over e re ems vanedaan en daarna oog met em te cu, 0---_. b

~'t merkwaardige bedenksellarer meer 10 Deel IV, Hoofdstuk IV, § 3, .
I Kort nadat zij uit elkaar gegaan zijn, Hoe,kllman om zi~h ~n de :C~~~~:s~:rn:;e~:

be even de anderen om verder te patrOUl eren, wor tew .
H:uvel beschoten vanuit de Eikenboomgaard door Gijs van Gelder. NiC. Bro~e~
Toon v, B. seconderen de laatste. Hendr. Bron staar mee op wacht. Her ~~Srtede a~.
, , do<! I"k De wachtmeester mchr hard weg te lopen, maar 0 . ..
IS met e IJ . ·_L If) V ,.. schier op "In

k hU.. olver kommandeerr (ZIU'ze :" uur. en
tocht ue t IJ zIJn rev, . .. HO' k Gelder met een
aanvallers. terwijl hij zelf op de~OIee: zak~. he~ :~t~rV~elijk. Van Gelder
schampschot bij d~,enke!. Het twe e ~ oe ,treI~dië velen in het zand had doen
pocht tegenover ZLJn vne?den "dat hIJ ~r IO

d
' II als Hoekman" 4, Zware

bijren maar nog nimmer Iemand zo mooI ha ZLen ro en
hagel 'no 0 wordt bij de sectie in hart en lever aangetroffen. h 15
Midd~n op de straat vindr men de dode, de revolv~r metheen le~ ~trO~:~~r

d nd liggend De daders maken, ook mer met ree rstree. '
op e gra . cr d h rb' n gaan rustig naar bed, 10 de over
nauwkeurige afspraken bene en e un a 1 Ie. ." d d Ir

k I h omgevlOg LS VC1JWei op e avon zeruiging dat niemand hun wat maa t. n un d d I II eed
no bekend wat eschied is. Men zegt "als ieder z'n mon hou t, oopt a es 8

g , goed f k" En zoals hietonder verhaald wordt, her kostaf, want alles IS gagespro en" " .
d ' .. . d d d m"nd"n aleer er voldoende heht 10 de zaak IS.e JuStitie 10 er aa. ..

De 0pJi)(wing.

Opm"rkelï,k aan dir opsporingsonderzoek, zo,als ,?et g~reeons~rueerd kan wor·
- I b d ,n,nuCtle, Terwijl in deden uit het dossier, is, dat het zwaartepunt Lgr IJ e

4 ..Oe Koninklijke Marechaussee" van 15 October 1929.



zak~n van se<:tor IV d~ w~rkzaamheden van d~ recherch~ de zaak steeds in zo v~r
mog~lijk stadium t~ br~ngen, om t~mlott~, zo nodig m~t parallel doorInpend poli.
[jon~d onderzoek, een besluit t~ vinden bij d~ R.-c, start hier d~ze Iaatsr~ (Me
baron van Lamsweerd~) m~t .zijn w~rhaamhffien reeds des nachts, na een reis
met d~ goederentrein, op d~ plaats .van het ddia.

De subst.-O. v.}. Mr. ebaron Speijart van Woerden, eigenlijk de ziel van de
imuuaie, is van het begin af aanwezig, ~n zelfs zijn tussentijdse benoeming tot
O. v.}. re Roermond belet niet dat hij, voor deze zaak daartoe aang~w~zen, d~
v~rvolging vocn tOt en met de vene~nwoordiging van het OM. ter terechtzitting.
In het begin wordr ook 's nachts doorg~werkt door de justitie, in het kamonge
rechtsgebouw van Oss. Direct onder het oog van het parket verticht de poli[j~
haar werk, en haar verbalen hebben maar een klein aandeel in het omvangrijk~
p:tkk~t stukken. O. v. J. en R.-c. blijven h~t onderzoek volkomen beheersen.

Opmerking verdient een goed secriempport, uitgebracht door twee ansen. Er
worden verder voor die tijd moderne schietproeven genom~n m~t het inbeslagge.
nomen geweer.

Op 27 Maan worden al v~rhoren afg~nom~n van omwon~nden en mensen, di~
men~n iets te kunn~n vert~llen. Hoewel ieder begtijpt in welk~ richting gezocht
moet worden, maakt d~ omvang van d~ bende en~rzijds en de groorre van de~p
der waarschijnlijke dad~rs anderzijds, dat het parket eerst vrijwel geheel in het
duister taSr. Er wordt een beloning uitgeloofd, groot 25 gulden, voor aanwijzin.
gen. De \'erhor~n (tot 28 Juli 1893, wanneer de imuuoie gt'SIOlen wordt, 180
stuks, en van elk v~rhoor berust een v~rbaal in het dossier) zijn zakelijk en
scherp. De Griffier springt echter herhaaldelijk al te slordig om met de namen
van de geruigen ~n v~rdacht~n. langzam~rhand komt ~r licht, maar h~t blij fr
voetj~ voor voetje gaan. Het geweer is van d~ beide Vossen ~n van hen geleend
door van Geld~r. Op 14 April kan aan A. van B. d~ ordonnaO(i~ van rechtsingang
worden berekend. Van Gelder, Bron en A. van Galen worden op de ISe gevangen
genomen.

Als tenslotte van Galen gaat doorslaan, komt de zaak geheel boven Water. Van
Geld~r tracht nog d~ rol1~n om te draai~n ~n van Galen te beschuldigen, maat op
verschillende punr~n wordt hij op onjuisthed~n betrapt. Twee artsen vinden een
V~rs litteken, waarschijnlijk van een revolver afkomstig, aan hem. De oude Baron
tracht nog op alle wijzen zijn zoon vrij t~ krijgen. Hij informeen zelfs of meo
niet iemand voor hem Weet, die een m~inedig ontlastend getuigenis zou willen
afIegge~. Twee jonge k~rels gaan kwasi op zijn voorsr~lI~n in, met de bedoeling
hem enn te laten lopen, wam "daar de Baron hi~r t~ Oss al mvt'el ongelukkig
ge.maakt heeft en ~r z~ker voor hem al zeer veel valscden zijn gezworen, heb ik
enn roegesremd om mede te werken om de Baron er nu zelf eens ach~r te
krijgen, doch (verklaren ze v~iligheidshalve voordien aan de politie) wij komen
U e~rst met alles in kennis stellen, zodat wij ~r zelven geen kwaad mee kunnen."

~a~n.eer wij oog blijven houden voor het sociale element in deze strijd van
~e JustltJe tegen de bende, zal het ons niet verrassen, dat de burgerij aan de justi.
ti:. de hand langt waar zij kan. Vooral de mededelingen van Antoon Jurgem
WJJzen op zeer goede informatie. Hij bereidt d~ P.-G. erop voor, dat Jan en Pi~t

Bron, d~ zoons van Johannes, nev~n van de verdachte Bron's voor het Hof zul
l:n g~tuigen, dat Gijs van G~Ider op h~t tijdstip van de moord door hen was g~_
zien m d~ Oyen~ hut. Verd~r, dat zeker~ Jan van Galen, smid van beroep, die de
hagel gemaakr zou hebben, .,heden" via Amst~rdarn naar Amerika 2:11 venrekk~n.
Dat verd~r de Baron g~poogd zou h~bben van Gal~n met d~ze Jan t~ doen mee
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d ' • w·,"ld opdat hi,· dan in staat zou zijn van daar uit zijn ingaan naar e nieuw.. .....'. .
eerst~ instantie afgel~gd~ verklarmg per bttef.te herroepen. . h d

De burgemeester, ~n typisch liberaal magistraat~ lS9~, haast ZlC om e
'U$titi~ en de fabrikanrenpanij .zijn diensten aan te bIeden. HIJ ~oer de O.v.J.~
~richt toekomen, waarin hij kam zi~t, zijn aan~~name relaties ~e ~~rmeld~n~
Door russenkomst van Mr B. juist op dat ogenbhk vert~ende. biJ ~.IJn schoon
~der de Heer Aroold Jurgem Am, mijn ov~rbuur, d~l Ik d~ m mIJn oog zeer
ewichtige bekentenis dadelijk aan de Heer O. v). med~.:.. . . .

g \'(I'anneer wij kennis nemen van de inhoud van dit zo.g~"':'.lchug~beticht, schttk
k .. De vrouw van van Gelder is nl. op 25 Apttl biJ de burgemeester ge
k~~~:lJ~m door zijn tussenkomst meer onderstand te krijgen voor haar en haar

'er kinderen die in bittere armoede aChtergelaten, van het arm~tuur nu slechts
~~n roggebr~d Per week krijgen. Hij eist van haar de bekentems dat haar man
op de avond van de moord niet thuis was (eerst had z~ verklaard van wel).
A k

"

,'k voldoet ze aan deze voorwaarde, na lang aarzelen en onder hetanvan e . ...._ b
ston~n van tranen, maar later herroept ze de v~rklarmg. LIC .urgemccster r~ppor

teert dan: "na haar wederom gewezen te hebben op de verschJilende verklarmgen,
die lijnrecht elkander t~g~nspraken, heb ik haat laten gaa~ zonder haar ond~r·

stand te vermeerderen, welke onderstand heden bestaat m 1 roggebrood ~r

week". Het is d~ bedoeling, dat d~ O. v.J. russen d~ re~b ~r leest, dat ..e
ij\'erige burgemeester door deze taoische ~~hongenn~ mISSChIen toch profijt
krijgt voor de jU$titi~, want de Offici~r begrijpt oatu~ItJk w~1, da~ de mocd~r en
d~ vier kinder~n het op dat roggebrood ni~t zullen uuhouden. Nlette~emtaan<k

de h~rroeping, wordt deze vetklaring van zijn vrouw ?oor d~ president toch
tegen van Geld~r gebruikt. Men had haar dus evengoed wel te eten kunnen geven.

Na de uitspraak van de rechtbank blijft het onderzoek voonduren, omdat aUe
vier verdachten hog~r beroep aanreken~n.

Bij de berechting door de Rechtbank blijkt dat r~im 20 Ossenaren, de oud~

Daron incluis heimelijk (via Anrwerpen en gedeeltelIjk onder valse namen) naar
Amerika zijn' geëmigreerd; van hen is in de I?leiding .~l gesproken. De Baron
zelf is spoedig reruggekeerd· zijn correspondentle met zJJn zoon lambertus w~rd

onderschept; zij leverde nog' belastend mat~ria~.1. yerder blijkt uit het dossier v:m
een ,,geheime agent", die de justitie veel aanwlJzmgen heeft v~rstr~kt.

De Berechting. .

Tenlastegelegd is aan van Gelder alleen moord, aan. de andere drie moord
subsidiair ten ~rst~ het misdrijf van art. 136 Sr. (kenmsdragend van het voor
nemen tOt moord nalaten tijdig daarvan kennis te geven) en ten tweede mede
plichtigheid aan moord. Aan van B. bovendien subs. uitlokking van moord (door
ht:t geven van inlichting~n). .

De zittingen gehouden op 6 en 7 Nov~mber 1893,.~egmn~n om 9 uur en wor
den met twee korte schorsingen op de uren der maaitIjden beld~ dagen voortgezet
lOt half twaalf des avonds! ,

Er moeten rrouw~ns 6s geruigen à charge gehoord worden en 5 a d~harge.

Jans van der Burgt blijkt, als men haar wil dagvaarden, spoorloos te zIJn. v~~

dwen~n; men v~rmoedt dat zij, schaIIeltj~ van Ae. Kl«,>kgieters, d~ze na~erelsd IS
naar Amerika. Helena van Vught ondergaat gevangemsstraf w~ge~ ~elOeed, als
zij in d~ze zaak wordr gehoord als getuig~; t~t .~raagt de verdedl~lOg acte van
dit feit. De O. v. J. vraagt ter "jning de onmiddellijke gevangennemmg van Ger
dina van Esch w~gem meinCt.-d.
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Nabericht.

De geschiedenis van de moord op wachtmeester Hoekman is njet compleet ~n
der de vermelding van de grove grafschennis, die daarna geple:~d werd. 'Yoordlen
worden in de kroeg openlijk lugubere grappen getap~ als: ..~IJ kun~~n t zon~er
onze wachtmeester niet doen, we zullen 'm er weer UI( halen en "WIJ hebben m
erin geschoten, we zullen 'm er ook weer uirschieten." .

Deze uitlatingen wijzen erop, dat de daad voorbereid wer~. J?e grove. grap
pen hielpen de daders misschien over tegenzin heen. De opzet IS Uit het brem van
de oude Baron: hij meende de aandacht van d: justitie t:. kunnen afbrengen van
het ingeslagen spoor, als de grafschennis geschiedde terWijl de. verdachten gevan
gen zaten. Op 15 April 1893 vond de schending plaats. De kUil w:rd opengedol
ven en de kist bevuild, en een krans met mest besmeerd aan ,?e IOgan~ van de
protestantse begraafplaats gezet. De legende heeft zich na~~1UrlIJk van dlt.verhaal
meester gemaakt, maar dat het lijk zelf aangeraakt zou ZIJ? of dat de kist voor
de Mare<:haussee-kazerne zou zijn opgehangen (war thans In Oss verteld wordt)
lS met waar. .

Daders waren waarschijnlijk de Baron zelf, een zwager en NlC. Bron.

" H. L W n Gigch uit Amsterdam en van de drie anderen Mr J. A.Bron IS J~U . va
Blok van Den Bosch (Mt Loef{ is ziek). ., ..

De advocaat-generaal, Mr Reitsma, overtreft I.~ h~t plctu~le va? z.l!n re
uisitoir de rhetorica van zijn eigen eeuw ve~: ,,ZIJn lippen, die zo ;lkwlJIs d:r

~titie van dienst waren geweeS(, waren met meer 10 sraar om e naam e
J men van de sluipmoordenaar, die hij zeker meer hebben herkend. Ndg slech~
noe flauw rochelen de klagende stem des bloeds, die van de aarde naar e Hem;
:nmoordenaar op:iep vóór de Opperste RKhter, die lreffen zal, ook war aan e
:um der justitie ontkomt." . kc'

Een talrijk publiek, "onder 't welk zelfs enige dames Uit de voorname Ing
r burgerij" hoort deze woorden van de O.M.-kansel aan. .

onJosephus V~ thans als getuige gehoord. blijkt inmidd~1s 10 Rotterdam te
. Hij kreeg daar oog een brief van de oude Baron, die h~ werk belooft,

::n~j' zich houdt "zoals hij in Oss ~eda~n had". Hij dOet dan weh de medede-
lin eo, die hij eerder uit angst voor Zich hield.. .be eis is levenslang tegen van Gelder en 15 Jaar tegen de dtle andere ver-

dachten. ., ""nI""k d d u-!.oeff enHer optreden van Me van Gigch verschl t PiJ IJ met at v~o e Jn..."

BI k en vertOOnt overeenkomsr met de stijl van de advocaat 10, de Oyense zaak:
C 61 l.ir van Gigch deelt aan de rechtbank (eigenlijk aan de tribune) mede, dar
men ·hem uit Oss geschreven heeft: heb ~iet de m~ om .na~r .d~ Bosch te
komen om re pleiren. Voorts signaleert hiJ een poglDg tOt lO(Jm.ld~~le van her
Hof door de kranten, die gewaarschuwd zouden hebben, dar e:n vtlJspraak het
venrekkeo uit Oss van een der grootste industriële ondernemmge~. rengevol~

zou hebben. Verder zou er een lasrercampagne tegen hem g:voerd ZIJn. ~aar hiJ" "", ",' _.,,_.I~~ -kom omdar men hem dreigde...want Ik vreesIS nu JUIS UI LUll:> ru........ ..,~ ~ ,.. . ..
niemand en niets!" Hij wil een vonms, waarbij de rechter ZIch gerust op ZIJn
sterfbed kan neerleggen, overtuigd volgens zijn geweten rKht te hebben gesproken
(en dat zal niet kunnen als zijn cliënt veroordeeld wordt). ..

Veroordeling van alle vier "erdachren volgt, ~an Gelder kriJgt: levenslange ge
vangenisstraf, N. en H. Bron 15 jaar, van B. 10 Jaar gev.straf.

Hun cassatieberoepen worden verworpen.
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Het Hof houdt voor deze zaak zitting op 14 Maart 1894. Raadsman van één

Wij krijgen een uitnemende indruk van her peil waarop Openbaar Ministetle
en verdediging beide hun taak vervullen. De welsprekendheid van de.o. v. J. in
zijn requisitOir is rypisch 19c eeuws letterkundig. Hij schildert de wachtmeester
naar de kazerne lopende, waarbij hij de weg neemt, die langs het kerkhof leidt,
..een weg, die niemand, in wie nog iets goeds zit, betreedt zonder eerbied, omdar
die weg hem doet denken aan de Schepper, aan zijn dierbare betrekkingen, die
hem zijn vootafgegaan in Je eeuwigheid, weinig vermoedende, dat daar «n
viertal ellendelingen klaar stonden om hem aan zijn nuttige werkkring te Ont
rukken, «n liefhebbende vrouw tOt weduwe, zijn kinderen tOt wezen te maken".
De verslaggever tekent hierbij aan dat op deze woorden sensatie in de zaal Ont
stond 5. Gffisr wordr tegen van Gelder levenslang, tegen elk der drie anderen
wegens medeplichtigheid 15 jaren gevangenissrraf.

Voor onze smaak overdrijft de verdediger, bir J. A. Loeff, ah hij zijn pleidooi
aanvangr mer zich, na hiertoe verlof re hebben verkregen, nomen; de f/erdachten
aan te sluiten bij de hulde de overleden wachtmeester door de Officier gd>racht.

Zijn pleidooi is scherpzinnig. Enige pumen daaruit te memoreren zijn: Her
OM. onderscheidde niet voldoende scherp mededaderschap van medeplichtigheid.
De dagvaarding begint mer alle 4 verdachten in een uitvoerige schildering voor.
bedachte raad toe te schrijven, hetg«n alleen doel zou treffen indien de uitwer.
king van her ten laste gelegde op med.edaderschap i.p.v. op medeplichrigheid ge
richt zou zijn. De medeplichtige aan een mer voorbedachte raad gepleegd mis.
drijf behoeft nier zelf voorbedachre raad re hebben. En als nu de rechtbank mede
daderschap zou aannemen, zon veroordeling niet mogelijk zijn.

Verder: her is niet logisch te zamen met medeplichrigheid aan moord ook het
misdrijf van art. 136 relasr te leggen. De medeplichrige immers zou van de door
art. 136 gevorderde kennisgeving ..gevaar voor strafvervolging voor zichzelven"
doen ontstaan, hetwelk volgens art. 137 de roepassing van art. 136 op hem uitsluit.

Mr Loeff valt natuurlijk ook over her optreden van de kroongetuige van
Galen 6, Deze heefr zelf ~ maanden preventief gezeten als verdachte in de.
zelfde zaak. Op hem pasr ongetwijfeld an. 1365r., waarom dus hèm buiten ver.
volging gesreld? Hij houdt de rechtbank voor, dat volgens art. 85 5v. (oud) ver
wijzing naar de terechrzining nier mocht uitblijven: ..in aUe andere gevallen
verwijsr zij de zaak naar de teregtzitting" en verzer zich tegen het getuigen van
van Galen met een beroep op de M. v. T. bij arr. 1365r, die de Code Pénal af.
wijsr waar deze aan revelatie somtijds de beloning verbindt van vrijstelling van
straf" .

Enkele geheel formele bezwaren zullen wij niet volgen, nu thans een geheel
ander strafprocesrecht geldt.

De uitspraken luiden: Van GeIder, levenslang wegens moord, van B. 15 jaar
wegens medeplichtigheid en vrijspraak van de gebroeders Bron.

Na afloop van de zitting op de laatste dag wordt bekend, dat cven tevoren, te
circa 11 uur, de oude Baron, uit Amerika weergekeerd, op het station is ge
:Hresteerd. Deze mare brengt nog te middernacht een opeengepakte mensen
massa in de omgeving van her rechtsgebouw bijeen.

"

:; Uit het verslag in het Geïlluslr~rd Politie Nieuws, 20e Jaargang, Of 1683.
(; De bijzonderheid moel vermeld, dat van Galen, die uit Goch moer komen (de'Jurgens'

hebben in Goch fabrieken), van de trein gehaald wordt door de genoemde Khoonzoon
van Jurgens, bij wie hij ook logeert.

.. Zie H.]. SmiJt. Gesthiedenis van het Wetboek Van Srtafr«ht 11, Haatlem 1881, p. n.
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Een commiSSie is voorts gevormd, die ,,het lot van weduwe en kinderen zal
verzachten". Daarin zitten, behalve de burgemeestet, O.a. Amold en Jan Jutgens.
HM. de Koningin.Regemes deed deze commissie f 100.- toekomen voor de
nabestaanden.

De voornaamste indruk die een en ander maakt is, dat een behoorlijke pen
sioenregeling deze in het harnas gestOrven politieman wel onthouden geweest
zal zijn. En bij nader onderzoek blijkt deze argwaan gerechtvaardigd. De zonen
van de gesneuvelde wachtmeester deelden mij mede, dar hun moeder 8 à 9 maan
den na her overlijden bericht kreeg, dar haar een pensioen van 250 gulden 's jaars
was toegekend.

De commissie, die in "De Stad Oss" van 1 April 1893 adverteerde om bijdragen,
bracht, naar een zoon zich weet te herinneren, een 3000 gulden bijeen, voor welk
~rag werd ingeschreven op het Grootboek der N.W.5.. met de beperkende be
paling dat pas tot uitkering zou mogen worden overgegaan als de jongste der
kinderen 18 jaar zou zijn ....

Gelukkig was de weduwe een buitengewoon ijverige en intelligente vrouw, die
haar eigen weg durfde zoeken en kon vinden. De 4 zoons zijn allen zeer goed re
recht gekomen. Als ik dit schrijf leven zij nog, als gepensionneerde hoofdoffi
cieren van her N.OJ. leger en als hoofdambrenaren.

Over de veroordeelden kJn her volgende worden meegedeeld: Van Gelder
werd in 1923 voorwaardelijk in vrijheid gesteld, na 2 jaren eerder "op jaren" ge
steld te zijn. Hij heeft zich in de gevangenis voorbeeldig gedragen. Zijn lichame
lijke en ~telijke gesteldheid was vrij goed, toen hij zich op 6O-jarige leeftijd ~
Z, de hem aangewezen gemeente, vestigde. Hij kon aldaar gedurende de eerste
tijd ramelijk goed in zijn levensonderhoud voorzien, maar moest later door de
kerk ondersteund worden. Tot zijn sterven in 1935 heeft hij onder toezicht ge
Staan van de R.K. Rec1asseringsvereniging, zonder ooit aanleiding tOt klachten
te hebben gegeven. Nog éénmaal is her hem vergund geweest Oss te bezoeken,
om daar van een ziek familielid afscheid re nemen.

Van B. kwam in 1905 weer vrij: vermeld staar, dat hij zich als gevangene "uit.
muntend" gedroeg.

Hendr. Bron kwam vrij in 1909. Hij heeft zich zeer goed gedragen en krijgt na
zijn vrijlating een baantje bij de gemeentelijke reinigingsdienst in Oss, in welke
betrekking hij later gepensionneerd wordr.

Zijn broer kwam eveneens vrij in 1909. Ook zijn gedrag in de gevangenis
wordt ,,zeer goed" genoemd. In 1912 wordt hij wegens inbrnak weer voor 8 jaren
naar leeuwarden gezonden, waar her judicium wederom "zeer goed" luidt.

Achreraf vair moeilijk te scharren, of her criminalireicscomplex waarvan de zaak
Hoekman de tOP was als geheel even ernstig geweest is als de golf van 1924-1935.
In 1894 is naast de grote kerk een gedenkteken opgericht: drie beelden, waarvan
één het opschrift dtaagt: "Ter herinnering aan het noodlottige jaar 1893" bet
tweede: "Tor dankzegging voor de gelukkige uitkomst in 1894" en her Mariabeeld
in het midden: "Ik ben de Onbevlekte Ontvange:nis. Ik ben de bewaarster van
deze plaars~.

Bij her zien van dir beeld is men geneigd te denken dat de misdadigheid van
1924-1935 een zwakke herhaling zou zijn van die van vroeger. In elk geval
wijst het oprichten van een dergelijk monument wel op het eigenaardige karak
ter van strijd, bijna op burgeroorlog gelijkend, van de oudere periode.
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HOOFDSTUK IJ.

80 delicten (1924-1935)

1/2 November 1924. ROOFOVERVAL TE OSS.
1. D.1ders: Puck HooJ (cursivering van de naam betekent dat de aangeduide dader

\'oor de berreffende zaak is berecht), Driek Sassen en van Zaayen.
Her slachtoffer is een zeStigjarige varkenskoopman, in de stad wonende. Uit

gangspunt van de onderneming w~ de woning ~~n Hooy. Door ~et openschuive.n
van een raam komen de dieven blOnen, waar ZIJ de bewoner, die gealarmeerd IS
door her lawaai, aantreffen. De dieven nemen de vlucht waarbij Hooy nog schiet
op de bewoner, die gerroffen wordt.

Opsporing.
De gemeentepolitie houdr aan als verdachten: van Zaayen? Sassen en Schram,

die alle drie preventief gezet worden, eerstgenoemde zelfs vier maanden. Tege:n
Hooy is voldoende bewijs: in 1925 wordt hij tot 6 j. gev.srr. veroordeeld. De an~e.
ren bekennen later, in verband met andere zaken, maar worden voor deze zaak: DIer
meer berecht.

2. 5/6 December 1925. DE MOORD OP VAN NEERVOORT.

Dader: Hornil!x.

Her slachroffer is een jongen van de vlakte, even als de dader en zijn vrienden.
Hij had verkering met een meisje R., maar toen bleek, dar zij bevallen moest, wilde
hij haar nier trouwen. ("Hij kon nier", zegt zijn moeder voor de R-e., "want
mijn zoon had geen werk".) Na drie maanden zv.:angerschap is er a~r:w en d~ar
na zoekt van Neervoorr weer c.ontaet, maar inmiddels heefr her meisJe verkenng
gekregen met een ander. Vader R. moet niets meer van de vrijage van Van Neer
voorr hebben en heeft al eens met een riek gewapend op zijn komst geloerd. De
broers zijn fW"ieus. ..

Maar hij heeft nog meer vijanden. Een B. haat hem ook als d.e pesr; her bhJkt
nier waarom. Hornikx heeft ook war regen hem, omdat van Neervoorr eens ge
schoren heeft op zijn broer. Waarom een L hem ook al haat is niet beken? Veel
complicaties blijken echter mogelijk, als men er achter komt dat L verkerlOg i?~
had heeft mer een andere zuster R., dar broer R en de re noemen P. neven ZIJn
en broer R weer verkering heeft mer een zuster van L

Op Sinr-Nicolaasavond bevinden zich R., 1., P., Kees Bron, Hornikx en $eh.
in een café waar stevig gedronken wordt. R. en L tracteren Hornikx en op een
gegeven o~enblik vesrigen zij zijn aandachr op van Neervoon, die daar ook zir,
mer de woorden: "Daar zir de schieter!" Hiermee zinspelen zij op de tegen de
broer van Hornikx gepleegde aanslag. Vermoedelijk hebben zij Hornikx flink
opgewarmd.

Bij het, ongeveer gelijktijdige, verlaten van het café lopen al de genoemden in
dezelfde richting. Her vertrek van Horniio: blijlcr overhaast te zijn geweest, wanr
hij laat zijn jeneverglas onuitgedronken sraan. Hornikx bevindr zich mer Kees
Bron in de achrerhoede. Bij deze laatsten voegr zich nog B., die uir een ander café
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komt. Hornikx stuurt hem door het gangetje (zie de schets) om in de kazernestraat
van Neervoort, "waarmee hij wil afrekenen", op te vangen en aan de praat te
houden. Door snel ~et gangetje te passeren kan B. van Neervoort nog net treffen.
"Wacht even, Hormkx moet Je spreken!" voegt hij hem toe. Van Neervoort blijfr
staan wachten.

Als Horni~ ve.rsch.ijnt volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Hornikx: zet
een woorde~~lsse!.mg In:. "Je m~t eens op mij sc.~ieten, net zoals je op mijn broer
gedaan hebt. VtlJw.el dl.reer begmt de steekpamJ. Zeer waarschijnlijk deden ook
1.. en R.. mee, B. mISSchien ook. Kees Bron (die zich bij de politie en de R.-e
mets hennnerd had) weet tenminste voor de rechtbank te verklaren, dat B. hem ge
zegd ZOll hebben:."Ik heb hem..(v. N.) gepakt, bij de keel gegrepen, tegen de muur
gezet en een mes 10 ?et onder1J!f gestoken". Hornikx bevestigt dit. In elk geval staat
wel vast dat, zo B. ZICh onbetUigd gelaten heeft in de strijd, hij tOch kalmweg
~ees Bron he~ft. staan toek!jken, hoe van Neervoort werd afgeslacht. Afslachte::
Inderdaad de !~Iste benammg Voot het wilde et op in hakken, dat Hornikx: doet
~n waarmee hl) doorgaat als de ander, onder een doodsschrei die de omwonenden
In h~n bed hebbe',l. kunnen haten, neer strompelt. ,,Ziezo", zegt Hornikx, "die
zal met .meer ol'! miJn broer schieten, hij staat niet meer op".

H?rmkx schijnt zelf een hoofdwondje te hebben opgelopen. Hij wast dit, even
al.s zIJn mes, sc~oon mer de sneeuw in het gangetje. Het drietal B., Bron en Hor.
mb:: begeeft z~ch naar het huis van de laatste (nadat deze nog even het zo pas
v~r1at~n café bJnnenwand~lt om het restant van zijn bOrtel uit te drinken!), waar
Zl.' emge andere gezellen ulr de "onderweteld" aantreffen. Over het "vootval" wordt
mer meer gerept. Vrouw H~rnikx begroet haat man met de woorden: "Zo, ben je
weer aan d~ gang geweest? , maar het antwoord: "Hou jij je mond" schijnt vol
doende te zIJn om verder vragen H~ ve~~indeten. In de keuken wOtden bij de pomp
bak de laatste sporen van het mlsdtlJf weggewist; vast staat dat ook B. aan die
schoonmaak deelneemt.

~aarschijnJjjk hebben op deze Sint Nicolaasavond mannen als R. en 1. kans
gezien om de reeds bij Hornikx tegen van Neervoort bestaande wrok zozeer op ~
watmen, dat deze, onder invloed van drank, door her dolle heen, met of zonder
hun hulp, d~ steen des aanstOOts uit de weg ruimde. Hornikx was een stoere knaap.
een gevaarlijke vechtetsbaas als hij ondet de invloed van sterke dtank was en zulk
~n tege',lsta~der zal n~ig geweest zijn voor Van Neervoort, kennelijk ook een
Jongen die met bang u.ltgevallen was en die, blijkens de verklaringen van de lijk
schouwers, .~eer kr.~chtlg gebouwd geweest moet zijn. Hornikx kende als slager
(dat .~as hiJ e.en tlJdlang) de weerstand van het vlees tegen het mes. Zijn onge.
looflIJk..er·op-m.hakken kan daarmede verklaard zijn.
. De lijkschouwers vinden zes verse steek- en snijwonden: in de nek, twee aan de

lInkeronderarm, een aan her linkerbovenbeen, een dodelijke wond in de linker
pols, \\:aarvan. de p?lsslagadet geheel doorgesneden is, en een dodelijke snij-steek
wond In ?e bnkerlJes; zowel de arteria als de vena femoralis zijn geheel doorge-
sneden. BI) de verslagene zelf werd het mes gesloten in de broekzak gevonden.

Van ?e gebeurtenissen ná de daad relateer ik. nog: in 1932, op Vastenavond
zondag- ~ nachts om ongeveer 12 uur, wordt er aan de woning van van Y. geklopt.
V.an Y. IS op een afstand getuige geweest van de mootd, maar heeft er uit vrees
mmmer over gesprok~.n en meem ook dat Hornikx het niet gezien heeft. Na her
haald kloppe? doet hl) open en Hornikx komt binnen met zijn broer Hendrikus.
Ze hadde~ fhnk ged~onken. Nadat ze bij van Y. ook nog wat gebruikt hebben, en
over koetjes en kalfjes gesproken, gaan ze weg. Bij het uitlaten alleen zegt Hor-
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nikx: "Denk eraan, niks zeggen". Ze hadden anders nooit omgang met elkaar.
Hieruit bleek van Y., dat Hornikx hem gezien moet hebben in de nacht van
5 Dec. 1925.

Tussen Hornikx en onze delinquent Visser ontstaat vijandschap. Een paar
maanden na de moord komen zij elkaar op een nacht op Straat tegen. Hornikx
vr~agt om een sigaret, maar Visser antwoordt: "Ik heb er geen, maar had ik ze, dan
kreeg jij er nog geen een". Hornikx vraagt, waarom niet, en Visser zegt: "Ik geef
aan een lafaard geen sigaretten." Op een wedervraag van Hornikx antwoordt hij:
"Ik ben geen van Neervoort!" Hornih weet dan, dat nog een buitenstaander zijn
geheim kent. Grote vijandschap omstaat russen Visser en diens familie enerzijds en
Hornih, Koosje Bron, Noest en Joh. te Mortel anderzijds. Visser zegt, dar hij
tengevolge hiervan ook moest "optreden", en mede in de loop van deze twisten, in
een ogenblik van dronkenschap, de broer van Hornik" heeft aangeschoten.

OpJporing.

Het dode lichaam wordt door een voorbijganger aangetroffen te ongeveer 11 uur
's avonds. Van Kempen is spoedig ter plaatse en vangt met het onderzoek aan. Hij
hoort dezelfde nacht de personen, met wie van Neervoort in het café gezien is,
nL L., Seh., R. en P. Die verklaren eenstemmig, dat van Neervoon met hen het
Cifê had verlaten, dat hij in de achterhoede was blijven lopen, dat zij hem opeens
hoorden schreeuwen, daarom teruggingen, hem in het bloed badend op de grond
hadden zien liggen en dat ze et toen ijlings vandoor zijn gegaan. Ze verklaren, dat
ze daarna met zijn vieren eerst nog getracht hebben bij twee andere café's binnen
te komen, maar beide kroegen waren al gesloten. Ze geven geen verklaring waar
om ze geen politie, of tenminste een dokter, gehaald hebben. Alle vier worden ze
in verzekering gesteld. Op 15 De<:. 1925 votden de O.v.J. "re<:htsingang met in
structie en gevangenhouding" tegen hen; een feit, waaraan het Hof later ernstige
processuele consequenties verbindt.

Er is een zeer uitgebreide en geregelde correspondentie russen van Kempen
en de R.-C. Ze nemen vele verhoren af; allerlei proeven doen"ze en laten ze doen.
Van Kempen neemt een geluidsproef met een der bewoners van de Kazernestraat,
die de doodsschreeuw gehoord heeft. Hij laat een onderzoek doen naar vezel
sporen op het mes van 1. (dat bij hem thuis gevonden is). De aangetroffen vezel·
stukjes blijken van dezelfde aard te zijn als het garen, dat verwerkt wordt in de
fabriek, waar L werkt, en niet van de textiel die de verslagene droeg. De deskun
dige vindt bloedsporen op de broeken van L. en van Sch.; bij L. in de rechrerbroèk
zak en bij Sch. spatjes aan het ondereind der broekspijpen.

Van Kempen hoort alle bewoners van de percelen op de Heuvel en in de Ka
U'rnestraat. De meeste mensen hadden echter al op bed gelegen; een enkele heeft
op her tijdstip van de moord horen gillen. Eén beschrijft het als het schreeuwen
van een kat, dat ook het geschrei v:m een kind kan zijn. Een bewoner van de
Heuvel, dicht bij de Kazernestraar, heeft ongeveer 5 mensen horen lopen, die aan
het ,,moelve<:hten" waren. De stem van van Neervoott (een schor geluid) heeft hij
herkend. Hij wil liever niet ge<:onfronteerd worden met de verdachten, om.dat hij
daar bang voor is, "zoals algemeen te Oss" voegt van Kempen daaraan toe. Van
de vier verdachten wordt alle kleding, gedragen ten tijde van de mootd, in beslag
genomen en ter griffie gedeponeerd. Van Kempen gaat verder. Alle wevers ge-
bruiken op hun werk een zakmes, dat zij bij zich plegen te dragen. Van het vier
ral is nog niemand van zijn werk thuis geweest, dus moeten zij hun messen nog
bij zich dragen. Alleen bij R. e<:hter wordt het aangetroffen. Waar lieten de an-
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deren hun mes? En waarom deden ze het verdwijnen? De vraag lijkt redelijk. On
der de vele bezoekers van het café, die ondervraagd wotden, bevindt zich ook Hor
nilcx. Hij heeft niets gehoord en gezien van ruzie met van Neervoort.

1~ Berechting.

15 Juli 1926. Nadat de beide andere verdachten al eerder buiten vervolging ge
steld zijn, staan R. en L terecht. De telastlegging luidt op de am. 287, 302, Ie en
2e lid, 300, Ie, 2e en 3e lid Sr. Er zijn 19 getuigen opgeroepen, die samen geen
bewijs opleveren. Beide verd3chten worden vrijgesproken en onmiddellijk in vrij
heid gesteld.

De oplossing is wel dichtbij geweest. Bij hun vrijlating hebben P: en Sch.
tegen elkaar gezegd (in de cel afgeluisterd door Visser): "Als ze me nog één maand
langer gehouden hadden, dan had ik gesproken."

In 1935 komt de oplossing. Een verbaal van de P begint met de voorgeschiede
nis en vervolgt dan: "sindsdien werd vernomen, dat heimelijk een ander als dader
van deze moord werd genoemd, en wel Hornikx, die indertijd alleen als getuige
werd gehoord" en »de meeste der mededelingen waren streng vertrouwelijk".

Gehoord wordt op 1 Juli 1S/35 Visser, die Hornikx met een ander heeft zien
staan wachten bij de woning van van S. Hij heeft Hornikx oog ..goeie avond"
gezegd. Later had hij onmiddellijk gedacht, dat Hornilcx de moord gepleegd moest
hebben, gezien de (hem bekende) vijandschap russen het slachtoffer en de familie
Hornilex. Voor het Hof e<:hter zegt Visser zich niets te herinneren, noch ook
zelfs dat hij erover door P of R.-e. gehoord is.

Daarna horen zij van Y., dan in de strafgevangenis te Breda (wegens mishan
deling, de dood tengevolge hebbende). Hij heeft de vechtpartij gezien en Hornikx
mer geopend mes zien dreigen. (Voor het Hof herroept hij deze verklaring in
zoverre, dat hij dan zegt, geen dader te hebben herkend).

In de nacht van 1 op 2 Juli 1935 wordt Hornikx door de P van zijn bed ge
licht. Her bevel tOt bewaring wordt verleend op grond van "vrees voor her
haling"; bij de gevangenhouding is de aangegeven grond "vrees voor vluchc"; dit
klinkt redelijker. Hij begint met te ontkennen, maar valt tenslotre na een scherp
verhoor door de mand. Er wordt nog een buitenstaander gevonden, die roegeeft,
na vele ontwijkende antwoorden, de daad te hebben zien plegen. Hij kende de
dader niet. Samen mer zijn meisje heeft hij, van de richting van de Heuvel ko
mende, op een afstand van 20 meter de doodsschreeuw van van Neervoort ge
hoord. Ijlings hebben zij rechtsomkeert gemaakt. Uit vrees voor de gevolgen
heeft hij nooit iets durven vertellen. Bij de terechtzittingen is hij niet aanwezig
"wegens ziekte".

2~ Berechting.

Het tweede bedrijf, 9 jaar later, in Oct. 1935, begint met de dagvaarding van
Hornikx. Hem worden subsidiair ten laste gelegd de misdrijven van 289 Sr en 302,
Ie en 2e lid Sr_.

De eis is ter zake van doodslag 8 jaar gevangenisstraf met aftrek. Het vonnis
luidt: vrijspraak; de rechtbank meent, dat her te1asrgelegde niet bewezen is, niet·
tegenstaande het proces-verbaal van de terechtzitting verkl.aringen inhoudt van de
ooggeruige B., die Hornikx heeft horen zeggen: "Hij zal niet meer op mijn broer
schieten, het is genoeg, hij staat niet meer op", en van verdachte zelf, die bekent
verscheidene malen met zijn mes op het slachtoffer te hebben ingeslagen. Vrijge
sprokene wordt onmiddellijk in vrijheid gesteld.

~o

Bij het Gerechtshof neemt de zaak een geheel onverwachte wending, in Maart
1936; zie een uitvoerige bespreking in Deel V, Hoofdstuk I, S 2..

In September 1936 volgt, na terugwijzing van de Hog~ Raad, ~Ieuwe behan~e
ling door bet Hof, waarbij de P.-G. te~ke van :z.ware mlS~a.ndehng veroor~eling
tOt 3 jaar gevangenisstraf vordert. De ultsp~k IS: ~V~(lgl?g van het vClJsp~e·

kende vonnis van de Rechtbank! De vraag C1Jst of dit met mlD of meer een mlD
nelijke schikking is in een processuele strijd ....

3, 10/11 Augustus 1926. BRANDSTICHTING TE OSS.

Daders: Joh. '/Jan NiJpen, Driek. SOJJen, Wil/em HooJ en Hoppe.

Slachtoffers: een vrouwen 3 kinderen verbranden levend; de Olee bewoners, een
zwerver en de assuradeur lopen materiële schade op.

Over her begin van de onderhandelingen russen Hooy en Hoppe bestaa~.geen
zekerheid. Hooy zegt, dat Hoppe hem eens ontmoette en toen vroeg, of hiJ wat
wilde verdienen. Om het letterlijk te citeren: "Ik gaf aan Hoppe ten antwoord:
dat ligt eraan, wat ik er voor doen moeL Hoppe zei wen: dat huis. van ~ij af·
stoken op Spitsbergen. Ik wist dat huis echter niet. te Staan, en zt'~, dat Ik ber
niet deed. Hoppe beloofde mij f 100.- wanneer Ik brand zou stIChten en d.e
woning zou daardoor afbranden." ..

Hoppe zegr echter: "Ik kwam Willem Hooy eens te~~n, toen h~J goed gedronk.~n
had. Ik kende hem goed, want zijn moeder heeft biJ ons gedIend en met ZIJn
vader heb ik. gewerkt. Willem inviteerde mij op drank, want bij had "goed.ver·
diend". Onder het gesprek bood hij mij toen aan om voor f 50.- het hulS te
Spitsbergen plat te leggen. Doelend op het huis, zei hij: "Is dat niet iets voor de
vlam?" Ik ging met dit aanbod accoord". "-oor Rechtbank en. Hof handhaven
beiden hun lezing van het gebeurde. Hoppe het reeds eerder hUlzen afbranden.

Hooy geelt aan van Nispen en Sassen de boodschap door. cp een avond, w~
neer beiden gedronken hebben, zeggen deze tegen Hooy: WIJ gaan ..her zaakje
opknappen. Zij gaan naar de woning om te onder~ken op welke w~lze de aan
slag het best kan plaats vinden, en overleggen het hUIS aan d~ N~rdzIJde, achter
aan, in brand te steken. Her strodak is zo hoog, dat ze er nIet biJ kunnen, zodat
Sossen tegen de muur gaat Staan en van Nispen o~f!: Jd4nt, ~m met een
lucifer de hoek van het strodak aan te steken. Nadat ZIJ Zich overtuigen dat her
wel zal blijven branden, verdwijnen zij over de weilanden in de richting van de
Oyense weg. Aldaar gekomen, kijken ze om, ze zien de vlammen .~n lope~ dan
door zonder zich te overtuigen of de brand gelukt_ Dan gaan ze biJ van Nispen
buiten voor de deur zitten, om te laren zien, dat ze thuis zijn, om zo eventuele
verdenking van zich af te schuiven.

In het huis wonen twee families; de beide vrouwen zijn zusters. De ene vrouw
en drie kinderen verbrandden levend; een zwerver, die er onderdak had, liep
ernstige brandwonden op. De ene echtgeD()()[ werkte die avond op de fabriek.

Enige weken later betaalr Hoppe (naar zijn ze~n omdat zijn vrouw er op
aandringt) f 50.-, in een ludferIdoosie, aan Hooy. Volgens van Kempen betaalde
hij het brandstichtersloon ook eerder, in andere gevallen, in een lucifersdoosje.
[k daders hebben het geld verdronken. Sossen en van Nispen zijn naM de begrafe
nisstoet van de slachtoffers gaan kijken en hebben her, volgens hun eigen ver
klaring, bij het aanschouwen zeer te kwaad gehad.
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Daders: Toon SOJJen, Gerrit HOQY en Va/I Zaayen.

Het slachtoffer, de 56 jaar oude arbeider K, een alleen wonende weduwnaar,
was al twee keer gewekt door het blaffen van zijn hond. Hij gaat uir zijn bed,
maar vindt geen onraad. Toch neemt hij na de tweede keer zijn ongeladen jacht
geweer mee in bed en plaatst hij een doos met patronen dicht bij zich op een
tafel. Dan slaapt hij rustig weer in om ruw wakker gemaakt te worden doot twee
handen, die zich om zijn keel sluiten. Er staat een kerel voor hem met een zwarte
doek voor het gezicht waar doorheen alleen een paar ogen kijken "Je geld of je
leven!" wordt hem, naar de wijze der rovers, toegevoegd. Het is ongeveer half twee.
Bij de hierop volgende worsteling valt K uit het bed op de vloer. Nog een andere
rover, ook gemaskerd, voegt zich in de strijd, maar K geeft zich niet gewonnen.
Ze houden hem dreigend het jachtgeweer op de borst, maar K weet immers, dat
het niet geladen is en blijft weigeren te zeggen, waar hij zijn geld heeft. Hij heeft
trouwens bijna niets in huis. De rovers zeggen: ,Je hebt immers f 100.- uit de
verzekering getrokken, toen je vrouw gestorven is?" (dat weten ze dus). Maar van
dat geld heeft K, na het betalen der gemaakte kosten, niet meer dan een gulden
of 8 overgehouden. Met dit bedragje, dat hij afstaat, het geweer en de munitie,
trekken de rovers af, nadat ze het hele huis ondersteboven gehaald hebben. Voor
ze weggaan, spreken ze K. nog overredend toe: "Geef ons dan maar f 30.-, dan
hebben we ieder een tientje!" K. blijft achter met de sporen van het gepleegde ge
weid aan zijn lichaam.

later blijkt, dat de rovers konden binnenkomen door het forceren van de buiten
deur, waarvoor het uit een koÛjn buigen van een kram al voldoende was.

Het drietal heeft, voor de overval gepleegd werd, "goed gedronken". In welk
café ze elkaar getroffen hebben weten ze nier meer na 8 jaar.

0pJporing.
De aangifte komt bij van Kempen. Deze speurt, zonder resultaat, met zijn hond.

Omdat de hond in de richting van de Kansteeg zoekt, worden daar een paar huis
zoekingen gedaan. Zo bij een broer van Georgius Stel, die zegr: "Ik ben de hele
winter al zonder werk en mijn kinderen hebben haast geen kleren aan hun lichaam
en men zou er wel haast toe komen om te gaan stelen, doch ik heb bij K niets ge
daan en blijf er bij dat ik er niet geweest ben." Bij deze man· wordt wel een ge
weet met patronen gevonden, maar het is een ander. Een proces-verbaal wegens
overtreding van de Vuurwapenwe't 1919 blijft hier her enige resultaat. Verder bij
iemand die tegen van Kempen zegt: "Ik heb werk, ik heb nog nimmer gestolen en
behoef dit ook niet re doen." Van Kempen vindt vingerafdrukken; een paar op
re ruw hout om te kunnen reproduceren en een paar bruikbare op een fles. De af
drukken gaan, gefotografeerd, met prenten van K., van enige verdachten (van
huiszoekingen) en dactyloscopische signalementen van bekende inbrekers uit Oss
naar dr W. F. Hesselink re Arnhem, die geen overeenkomsten kan vinden.

In October 1935 wordt Toon Sassen over deze zaak gehoord door de P; hij be
kent en noemt de namen van zijn mededaders. Van Zaayen bekent 2 dagen later,
geeft ook nog [oe de zaak C 1 te hebben medegepleegd, herhaalt deze bekentenis
voor de R.-e, maar ontkent later ter terechtzitting alles weer. Hij zou geslagen
zijn door de politie, schrijft hij in een brief van uit het Huis van Bewaring aan de
Advocaat-Generaal. Als getuige tegen Hooy vertelt hij echter het hele verhaal weer
zoals eerst voor de politie.

4. 19/20 April 1927. ROOFOVERVAL TE OSS.

Hoppe

8 j. gev.str.
4 j. gev.str.

Hooy

5 J. gev.str.
vflJspr.

12 j. gev.str.
8 j. gev.str.

bevestiging
bevestiging

12 j. gev.str.
8 j. gev.str.

bevestiging
bevestiging

b D~ t~l~s~legging van Hoppe en Hooy is gebaseerd op de uitlokking van de
ra~snc nng vabn art. 157, 3° Sr.. Van Nispen en Sassen staan hiervoor terecht

en ssen nog su S. voor medeplichtigheid daaraan.

van Nispen Sossen

In Juli 1935 verklaarde een vrouw, die onbekend wilde bliJ'ven aan de P d, ..
d II

·b "aZIJ
van een an ere vrouw a es WIst etreffende deze brand. Wanneer deze nl ook
nog aan Joh. te Mor~ei teiastegeiegd zou worden, zouden die andere vrouw ~n zï
hem wei eens verde<hgen. J

Driek ~s.sen is vroeger bij deze tweede vrouw in de kost geweest en had met
haar een l.nneme :erhouding; hij had haar destijds op de hoogte gebracht van de
gebeurtemssen. BIJ de massa-arrestaties werd Sassen ongetust, vrezende dat ook
deze zaak weer zou wo:d.en opgerakeld. Hij wist, dat Hooy al gearrestee:d was en
per auto naar .het pol.I.t1ebureau ovetgebracht. Toen hij uitstapte, stond Sassen
tussen het. publiek te kijken; Hooy keek hem waarschuwend aan. Een politieagent
plaatste. ZICh tussen hen, waarna zij t6ch nog trachtten contact te houden Sassen
zocht hler~a nog eens con.tact .r:'et de bedoelde vrouw, die hij in jaren niet ~ntmoet
had, om ZICh van haar s~~lzwllgen te verzekeren. Ruim een week later wordt hij
~?ter aangehouden en hiJ bekent. Enige dagen later volgen de arrestaties van van

Ispen en ~oppe. Zij vallen na enkele maanden door de mand. Beide bedoelde
i'tro~w~n willen all.een spreken, als zij niet gedwongen zullen worden voor de

ec ~ ank te getul~~n en laten op afgesproken uren verstek gaan voor de beo
spreklllg op het polltIebureau, omdat zich daar te veel volk in de buurt ophoudt.

Berechting.

Oprporing.

~e bra.~dsirene wekt de inspecteur van Kempen. Als hij ter plaatse komt, is het
hUlS al. bijna geheel verbrand, wam .~e brandweer kan niets doen, omdat er geen
water lSo Om half twee wotden de lIJke~. v:1n de vrouwen twee kinderen op één
bed gevonden, later nog het verkoolde lijkje van het oudste kind aan de binnen
zijde voor de buitendeur.

V.an. Kempen hoon d.e ov~tlevende familie. en. veie andere getuigen. Zijn con·
c1~.sle IS, dat de brand Illet biJ de schoorsteen IS .~.Iltg7broken, dus wellicht gesticht.
HIJ zet h~t onderzoek VOOtt, maa~r n~ar later bhJkt, In de verkeerde richting. Zijn
aandacht ~s op de ene bewoner (dIe Illet erg krachtdadig gered heeft) en op zekere
X. gevesugd. Aan de R.e. verklaart hij op 22 October 1926 een anonieme brief
te hebben omvangen (deze is niet meer in het dossier). De R.e. hoon een zeven,
cal petsonen, maar niet ge~oemde X. of Hoppe, hoewel Hoppe belanghebbende
was en geen blanco strafregIster had. Het getechtelijk vooronderzoek wotdt zonder
resulcaat gesloten.

Eis O. V. J.
Rb. 18 Nov. 1935

Eis P.-G.l
Hof 11 Mei 1936

bevestiging .
vrijspraak

I I (g. bewijs)

hogerbe~;ps::~~e~Ol~a'"d,~re<:,h'dingh~adde grote zuivering tekende de Officier van Ju~cirie
, SIS eer e IJ aarvan naderhand weer.
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Berechting.

Van Zaayen ~n Hooy word~n alI«n berecht en wd .fzond~rlïk Er w d
ten last~ gekgd roofov~rva.l, aLt. 312, 1~ lid ~n 2~ lid 1°, 20 ~n 3J,Sr. or t hun
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}. v. Nisp4n
3 jaar gev. stnf
J.! jaar gev. straf

3 JUt gev. straf
1 Jaar gcv. stnf

bevestiging
bevestiging

Kees Bron
10 jaat gev. straf
8 jaar gev. straf

eis P.-G.
Hof 29 April 1936

eis O. v.].
Rb. 2 Jan. 1936

OjJJpo";"g.

Pas 2 uren, nadat de kassier de inbraak heeft bemerkt, doet hij aangifte bij d~

M-brigade Geffen. De marechaussees vinden buiten het huis ~nige vage voet
sporen, die z.ich ni~t meer lenen voor gipsafdrukken, want zij zijn verregend. Het
is ol ~r ruw weer geweest di~ nacht, hetgeen mee kan verklaren, dat de be
woners d~ ingrijpende v~rhuiz.ing van de kast, waarbij zelfs een koujn uit de
muur verwijderd werd, niet bemerkt hebben. Raam en kozijn staan weer in de
muur, los. De politiemannen constateren, dat de slecht~ kwaliteit van de kalk
specie de opentie mogelijk gemaakt heeft. Binnenshuis geen vingenfdrukken.
Bij de brandkast, di~ van een veroudetd type blijkt te zijn en waarvan de klink·
nagels voor het grootste deel doorgeroest zijn, bevinden zich een voorhamer en
een kleine blikschaar. Met de hamer zijn de vier poten van de kast, die op de
kop staat, afgeslagen. De kleine blikschaar is voldoende geweest om de bodem
open te scheuren. Alleen aan dat stuk gereedschap bevinden zich namelijk sporen
van het witte vulselpoeder dat met het oog op besmetting en nasporing altijd in
deuren en wanden van brandkasten zit. Van dit poeder wordt een monster ge- t

.zonden naar de brig.edt. te Oss, mer. verzoek om huiszoeking bij in aanmerking
komende Ossenaren, en dan te letten op met het poeder besmette kleren. IRze
edt. deelt echter na drie dagen mede de huiszoekingen .zonder resultaat te hebben
verricht. Er volgt ndio-omroeping en plaatsing in her. politieblad, alles zonder
gevolg.

In September 1935 zet de gemeentepolitie te Oss het onderzoek VOOrt door
Driek $ossen (gedetineerd) te horen, di~ bekent, ~n d~ namen van z.ijn mede
daders noemt. Van Nispen bekent ook en daarna Toon Sassen. Kees Bron, ook
gearresteerd, blijft ontkennen.

Be.-echti"g.

Alleen Bron en van Nispen staan terecht, Bron mede VOOt C 8. Beide t~rzake van
inbraak in vereniging en bij nacht (311 Sr.).

lege brandkast aangetrOffen. Het gereedschap blijkt re zijn ..geleend" van de smid,
waar men dezelfde nacht in d~ smidse had ingebroken door opschuiving van een
raam naar de w~tkplaats. De buit bedrugt ongeveer f 700.- aan geld, en ver
schillende effecten; voornamelijk de boerenleenbank is gedupeerd.

De kassier is te twee uur 's nachts wel even wakker geweest door ~nig gerucht,
maar hij heeft dit toegeschr~ven aan de kat, die wel op muizen jacht zou ujn. In
1935 blijkt wi~ de daders waren en dat in de schuur van Winke~ waar Driek
Sassen in de kost was, de buit vetdeeld is. Toon Sassen is het eerst het huis bin
nengedrongen om voor de anderen de deur te openen. Kees Bron heeft de kast
geopend, nadat van Nispen en Sassen gereedschap gehaald hebben bij de smid.
Het was bekend, dat het een oud kastje was. Kop, die mee had zullen gaan, maar
hen gemist heeft, krijgt van ieder f 10.-. De papieren zijn in de kachel gestopt.

6 jaar m~t afrrek

4 jaar Bev. straf

-

6 j. gev. stro mer
onmiddellijk~ ge

vangenneming.
4 jaar gev. straf

I~ ZlttlDg (19 0«. 1935)
schorsing ~n nieuw~ insUUCti~

~is O. v. J.

Rb" 2 Juli '936

eis P.-G.
Hof 4 Nov. 1936 bevest!g~ng bevestiging

bevestiging bevesriging

Toon $ossen tr~kt zijn verklaringen voor de politie en de Red ""
weer reru kj .. .- . op e zittingen

g en ver aart nu Zich Diets m«r t~ herinneren.

6. 24 November 1928. INBRAAK TE HEESCH.

Dad~rs: J~c. Vtm Nirpen, KeeJ &0", Toon $ossen en Driek $ossen.
De kassIer van de boerenleenbank komt hd...

ziet, dal de brandk 1 .op e::n oe ten In zIJn huiskamer en
binnendeur met ge::~I~poog~~;e.rdwendenbis.. BIJdnader onderzoek blijkt, dat een

d I r~ IS en e Uiten eut door het weg",h "
gren es, van binnenuit dus. In de bijkeuk . d h"" h UlVen van
hoe de dieven binnen hebb k en VlO t . IJ et antwoord op de vraag,
bij 6~ cm. met koli,"n en eJn .undnen komen; daar IS een vensrerraampje van 55

. a Uit e muur genomen ge d dop zijn plaats gezet. weest en na erhan weer

m~;t:kg~:mi:n, ~.et hij~. dat de ~andkar van de timmerman, die daar staan
""d ". dg: HIJ begriJpt, dar zIJn brandkast wenn-i.racht is -_.- d J

tiJ 10 e omgeving v k be d . 66....., DJ<lll e aatsre
santen. Zijn somix-r v:o:

r
ge I ur d" benaar hij .nog opmerkt tegen de verbali_

hu·· . gevoe wor t WUth~ld: op een 150 meter van z.ïn
IS, IQ een weiland, worden de timmermanskar, war brcoekwerkruÎgen en ~n

54

S. 5/6 Januari 1928, DRIE INBRAKEN IN DE GEMEENTE ZEELAND.

G«n ~iBen .strafdossi~r; B~gevens uir losse verbalen.

Dad~rs: Dri~k~ J. v. Nispen, Daamen en Toon $ossen.

eer~e~n:~ca:,a~~~;s~nt~t~~~~~~m~~ie~i~~~:e;:ra~e~nd he~ br«kr daar

raam. De buit bestaat uit rook~ar~n, enig geld en een ring me~~e~:;I:~ van een

wo~dtnd::nhe~o;:~~~~v~~r~~c:l;~er:~i;!,h::a:tet:nt~g~~~:~~~nverkregen

de~:~b~~kf~ken ZIJ ~og fOP dezelfde manier in een winkd in. Daar l~igen :dj
a e m~t rUim. ~O.- en nemen 2J! weer sleutels mee.

~ame~ hee~~ biJ de dtJe Inbraken buiten gestaan als wachr. Het geld d
roo waar IS gelijk opverdeeld, de herensokken nemen d~ $osse... e N~n e

.... n van Ispen.
Berechting.

Heefr niet plaats gevonden.



8. 28/29 Janua.ri 1929. ROOFOVERVAL TE DINTHER.

Dad~rs:. Dri~k Sassen, Keer Bron, j. v. Nis.....n, Benn~r J h
SneN (uldokk~r en heler). r~, O. t~ Mort~l, /salie

Een 79·jarige weduwnaar S. wordt t~ ongeveer 1 uur des nachts wakker, door-
%

7. 15 Januari 1929. ROOFOVERVAL TE GEFFEN.

Daders: Toon Sossen, Joh. Kop eon Groo/.

Bij een ~?-jarige boer wordt 's avonds om ongeveer half acht op de cl
klopt. Op .~IJn geroep: ,,,Wie is daar?", hoon hij de naam van een zwager n~~~'
Hoewel hl' de stem nIet als van deze zwager herkem doet hO. h .
omdat het . .1 ,IJ toe open wam

00$ zo vroeg JO ue avond is, verwacht hij geen kwaad. Dir~ min.
geo; echter ~Cle gemaskerde mannen binnen, waarvan er een met een kou J
dreigt en umoepr: ,Je -Id oC J'c leven" .....- 1..__.. d PP<cl 0- • L.J'O: I.J<.J'et en ZIJD vrouw e ~te na
eerst ~:8en e grond geslagen te zijn, doen nog een aanval met Pook en ran
;aa:bIJ de rove~ flinke klappen oplopen, maar kunnen nicr verhinderen dat cf;

er e rover aD er~ al În de slaapkamer een drietal poetemonnai~ vindt.
In rot'a

d
al wo~dr ongeveer 20 gulden gestolen. De rovers verlaren danfop meteen

weer e WOfllflg.

0pJpor;ng.

De M t~ Geffen wOtdt dez~Jfde avond al gauw gewaarschuwd en van t
:s m~t het ond~rzoek aall. H~t echtpaar geeft zeer sl«ht~ signal~mem~n.a~

~~war~n b: zwart~ rulle zond~r ooggat~n. un r~iziger, wiens stemgeluid
~~ OP,tt

b
. ~n e r a.~n cm der rOv~rs deed denken, wordt gearr~teerd, maar als

ZIJn a I. I muurvast bliJkt, weer losgelaten.
Pas I~ 1935 komt er licht in d~~. zaak, als de g~meent~politie Toon Sassen

hOOrt, dl~ bekem en de namen van zIJn kornuiten noemt.
bera d~le hw~ken ......ordt GrOOt :,an zijn bed gdicht en hij bekent ook. Joh. Kop

ent lil et HUlS van Bewarlilg te den Bosch voor de p al z" 'sd ..
w~aron~~r ook deze overval. ("mee op aandringen van Dr;~k ~::II~nIlJ~~n:
NI5~a , v~rklar~n d~ v~rbaltsant~n), maar in Oss gekomen, u~kt h" 1 .. J "
klartngen weer 1II_. Gmoe hedt met een knuppd geslag~n ~n san:~: ::~n v:~
Kop h~t ech~paar tn bedwang gehouden. Sassen was d~ d~rd~ man, di~ d~ ~uit
;;.~~ Gd,rooc IS ~eegenomen door d~ twee ander~n en kreeg van h~n zijn masker

IJ a naar hl~ vertelt, eerst ..goed gedronken". Zijn aandeel in de buit was ti
rld~~. GCOOt'bd,e zond~r wc.rk was, is uitg~nodigd door d~ beide and~r~n. Ook

e an eren he ben eerst st~v;g g~dronken.

BereehÛng.

Telasd~88ing: roofoverval (art. 312 Sr.).

dat ~r leven aan zijn woning wordt g~aak[. Hij kleedt zich, wapent z.ich m~t

een knuppel en doorzoekt het huis, maar bespeun geen onraad. Een kwarti~r

later evenwel wordt de deur van zijn slaapkamer geopend door een gemaskerde
bandiet, die zonder veel verwijl S. aangrijpt, hem d~ knuppel ontneemt, hem op
de grond gooit en op hem gaat zitten terwijl hij hem stevig vasthoudt. De doch
ter, die inmiddds is komen binnensnellen, wordt vastgegrepen door een tweede
rover, ook gemaskerd. Zij vraagt, of ze haar vader en haar geen kwaad zullen
doen als zij alles wijst wae de bandieeen willen weten. Deze stemmen roe ~n op
aanwijzing van Johanna halenze de sleurels uie d~ broekzak van Pa, met bebulp
waarvan :ze uir d~ brandkast bemachtigen: 5 à 600 gulden aan gdd, een gouden
dameshorloge met ketting, gouden armbanden en and~re sierad~n. Ze ver~kken

na de vader en bet meisje in hun sJaapkamer te hebben opg~loten. Tot zover de
beschrijving van slachrofferszijde.

Uit de dossiers vernem~n wij later, dar Kees Bron gehoord heeft van Sneu,
een landbouwer te Heesch, dat er bij S. "geld zat". Joh. ee Monel, Kees Bron, J.
v. Nispen en Benner zijn op de bewuste avond met de cram naar Veghel gegaan
(Benner afzond~rlijk en eerst~ klas) en verder lopende naar Dinther. Tot midder
nacht hebbenze zich in een hooiberg v~rscholen en daarna ging~n :ze aan de slag.
Ben~r ~n K~ Bron boren de blinden en een raam open. De rovers dringen bin·
nen. J. v_ Nispen overw~ldigt d~ man, geeft de bewaking van hem dan ov~r aan
te Monel om zelf verder op het meisj~ t~ passen. &nner opent mee de sleutds
de kast. H~t viertal is teruggcwanddd over de h~i, via Nistelrode en Hecsch.
Hee geld wordt verdeeld in de woning van Winkel, waar Sossen in de kose is.
Enige gouden voorwerpen, die bij de buit behoren, neemt Benner mee. Isaac
Sneu krijge later I 40.- (,,10%", zegt te Monel), elk krijgt een 100 gulden
van de buit. V~rmeld moet worden, dat de mannen gemaskerd waren en Benner
met een revolver g~wapend.

Opsporing.

Wanneer de dieven weg zijn ontsnappen vader en dochrer door het raam, te
ongeveer half drie. Men hoort de dieven weglopen in de richring Veghel. Uit de
stukken blijkt verder niet, wanneer en hoe en door wie de aangifte is gedaan. Er
is een proces·verbaal van opsporing, van de M·brigade Veghel, die bericht de
mededeling van de overval te hebben gekregen van de rijksveldwachter, te om
streeks 8.30 uur. .

Uit de signalementen, die de dochter Johanna aan de politi~ kan verstrekken,
blijkt een buit~ngewoon scherp opmcrkingsvcrmogen. Zij veddaan O.a.: ..De per
soon, die mij bewaakte, was ongeveer 1.60 m lang en sprak brabants dialect. Hij
droeg een lichtkleurige pet, w~lke hij diep over de ogen getrOkk~a had ~n een
groen masker. Toen die masker even opwaaide, zag ik, dat hij een kortgeknipt
kneveltje had, donkerblond haar en een koperkleurige gelaacstint. Deze persoon
droeg een korte overjas" (een uitstekende beschrijving van v. Nispen). "De
man, die mijn vader vasthield" (die was ee Morrel) "droeg een wit masker, een
lichtkl~urige pee en een lange donkere oV~rjas. Hij was vrij lang, minstens 1.80 m
en brttd geschouderd. De persoon, di~ her geld uie d~ kast haalde" (Benner) ..was
naar schatting 1.75 à 1.80 m. Hij droeg een :zwart masker en een lange overjas
met achterin een slip. Het leek wd of hij enigszins scheve schouders had. Hij
droeg verder een bruinleren ras mer een riem over de schouder:'

De M hooIt een paar dag~n later de tramconduaeur, die passagiers vervoerd
heeft, waarvan de signalementen overeenkomen m~r di~ van de rovers. Hij weer
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straf
straf

Groot

3 jaar gev. Straf
2 jaar 8~v. straf

3~ jaar gev.
2f jaar gev.

~is O. v.j.
Rb. 12 Jan. 1935

eis P.-G.
Hof 24 April 1936



- 59

Daders: Driek SOl1en en }. "IJ. Nispen.

Heler: Ummels.

De onrustbarende toename van de kippendiefstallen in de omgeving doet de
p te Oss verdekt opgesteld posten bij Ummels, allang verdacht van heling.

De 14de nacht zijn zij er te middernacht inderdaad geruigen van dat, dwars door
de rogge, zo goed als geruisloos en onzichtbaar, een zak met jonge kippen wordt
a:lngebracht. Ondanks uiterst voorzichtig verkennen wordt de aanwezigheid der P
toch opgemerkt. Zij zijn dan gedwongen om te attaqueren en treffen aan: 21
jonge, daar kennelijk nier thuishorende (ook anders gemerkte), wakker en schuw
rondlopende kippen (in de nacht, als ze dus op stok horen) en ]. v. Nispen,
Driek Sossen, de notoire kippendieven, die zeggen de hele nacht geslapen te heb
ben in de schuur van Ummels. Verder Ununels zelf, die voor zijn nieHe·bed·zijn
de verklaring geeft, dat hij ge:-ucht buiten gehoord had en daarom zijn bed had
"erlaten om eens te kijken.

De mannen houden deze verklaringed van onschuld vol, maar de P volgt, na de
inverzekeringstelling van her drietal, het spoor van aankomst en ontdekt des och
temis, op een 350 meter afstand, een boerderij met kippen van dezelfde SOOrt
als de aangeuoffene en evenzo gemerkt. De boerenfamilie herkent de gestolen
kippen. Het slor van de deur van het kippenhok is verbroken en her elearische
alarmsignaal heeft geluid; dit deed de bewoners trOUwens alleen die hinderlijke
schel afzetten, waarna zij de volgende ochtend verbaasd warm het kippenhok
leeg te vinden. De verf, waarmee de vleugels van de dubieuze kippen getekend
zijn, is van dezelfde samenstelling als die, welke in de verfpotten op de boerderij
wordt aangetroffen.

Al deze feiten vermogen de drie aangehouden verdachten niet in het minst
uit hun evenwicht te brengen: zij zijn onschuldig. Her onderzoek van de P geeft
blijk van grore voortvarendheid en intelligentie. Zo wordt er nog geconuoleerd,
hoeveel jonge kippen in dit seizoen door Ummels en zijn vrouw zijn verkocht,
dat is 349 stuks. Het echtpaar houdr echter vol, dat dit de meer dan overvloedige
productie is van hun eigen bedrijf. Als dat waar is, heeft elk der oudetejaars·
hennen van de familie deze keer 20 kuikens uitgebroed. mer welk resultaat zij
zich rijk gezegend mogen achten. Maar er is meer bijzonders. Van deze 349 jonge
kippen zijn er slechts 57 van het mannelijk geslacht, een ver buiten het normale
vallende verhouding, die 1: 1 is. Nu zouden Ummels en zijn' gezin de andere
haantjes hebben opgegeten (d.i. een 250 stuks in deze enkele maanden) wat
eensdeels de buitensporige productie nog weer groter maakt en overigens doet
vragen naar de plaats, waar die 500 poten en die 250 koppen dan wel gebleven
zijn. Door de honden opgevreten? Goed, maar dan de veren?

Vele getuigen worden gevonden, die kunnen vetklaren, dat zij dikwijls de laat
ste tijd jonge kippen hebben gekocht van Ummels, terwijl er dan later weer op
eens jonge kippen op het erf waren. Het waren altijd witte leghorns, dezelfde
SOOrt, die Ummels hield, Een vijl, gevonden op de grond in de schuur, waar
Sassen en van Nispen "sliepen", past precies in de breeksporen op de kippenhok
deur. De P neemt verder nog bij het kippenhok aangetroffen "vreemde" mense
lijke faecaliën in beslag om die te doen onderzoeken en te vergelijken met die van
verdachren, maar op dit pum wordt het onderzoek niet voortgezet. Op de andere
bovengenoemde evidenries mer getuigenissen van de opsporingsambtenaren en
de bestolene worden beide verdachten veroordeeld.

9. 20/21 Juli 1929. KJPPENDIEFSTAL TE OSS.

Snel/.

9 maanden gevangenisstraf
Vrijspraak voor het eerste, voor het
tweede 6 mnd m.a., waarvan 4
mnd voorw. (toezicht R.K. Re
dass.ver.). Ter zitting op vrije voe
ten gesteld.

In Septem.~r 1935 bekent Driek Sossen zijn aandeel in de zaale tegenover de
gemeentepolitie van Oss en noemt de namen van zijn mededaders Van Nispen
bekeur en herhaalt in de strafgevangenis re Breda, waar hij voor ~ ander feit
straf onder~~, v~r de R.·e zijn bekentenis. Toon Sassen en te Mortel volgen,
m~~r Bron. bllJfr In alle instanties ontkennen. Sneu wordt gearresteerd en bekent.
HIJ wordt In bewaring gesteld "uit vrees voor herhaling",

Er blijkt, dat Bron en Benner her breekwerk verzorgd hebben.

BerechÛng.

Sneu wordt gedagvaard ter zake van uitlokking van de gekwalificeerde diefstal
van art, 312 Sr. en heling.

Keel Bron
(tevens voor C6)
10 jaar gev.straf
8 jaar gev.straf

de meisjes te noemen, waarmee het dtietal in gesprek was en twee van die meisjes
kenden v. Nispen persoonlijk. Alle meisjes kunnen trouwens goede beschrijvin
gen geven van de drie besproken trampassagiers.

Als de M .te Waalwijk ~nner en ]. v. Nispen aanhoudt, treft hij bij hen
een taS met Inb~~erswerkcuI8en aan, welke tas wordt herkend door Johanna
en waa~an het Inliggend ger~schap gebruikt kon zijn te Dimher; de beitels
passen In de daat gemaakte moeten. Een in de taS liggend masker (een lap met
gaten) wo~dt. eveneens ?erkend. Vermeld moet nog worden, dar in dezelfde
nacht O?~ IS Ingebroken In het gemeentehuis in Dinther. Men bevindt het raam
~ welmg opge.scho~en en verschillende kasten geopend. Er wordt niets ver
mist. Ook van dit fel[ wordt aangifte gedaan bij de M en ook hier vindt deze
geen enkel spoor. Men c.?nstateert echter, dat een breekijzer-indruk dezelfde
breedte hedt als een breekiJzer-spoor in het kozijn van S_ De M vermoedt verder
dat mer een f~nse. s~eutel is gewerkt. (Inderdaad; een uit het arsenaal va~
Benner.) Van ~Ir feit IS op 29 Januari aangifte gedaan en op 8 Februari wordt
het onderzoek !ngesteld, waarbij her breekijzer-spoor wordt gevonden. Dan wordt
op 13 Februari ~g een spoorwegarbeider gehoord, die re 8.15 des avonds voor
de ove~al te DJOther aan de Provo weg Dinther-Veghel 4 mannen heefr zien
lopen,. die hem verdacht voorkwamen. Voorop liep een grote van ongeveer 1.80 DL

Dan hepen er twee kleinere en dan liep er een mer een leren tas aan een riem
aan de schouder. (Dat is Benner geweesr.) Hiermee blijft de eerste f~ van het
onderzoek echrer vruchteloos.

eis O. v.].
Rb. 2 Jan. 1936

eis P.-G. bevestiging
Hof 20 Mei 1936 bevestiging

~ls .getuige tegen Sneu op~~roepe~, volhardt Bron nawurlijk bij zijn omken
te.ms..~et overstelpende ~ewlJsmatefiaal doet hem niet wankelen, wam als hij
hIer ZIJ.~ aand.ccl toegeeft, IS dlt.óók een bekemenis in zijn eigen zaak. Hij pleegr
na~urhJk meineed.. Als. de Rresldem .~em nog wa.~rschuwt, dar hij er zo wegens
meineed nog een jaartje bIJ kan knJgen, legt hIJ gelaten "in Godsnaam dan".
Proces-verbaal wordt ter zitting opgemaakt, maar de meineed wordt niet berecht.
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10, Ir December 1929. DOODSLAG OP JOH. VAN NISPEN TE OSS.

Dader: Taan SOften.

•

Nispen zijn bekomsr had gegeven mer het broodmes. Zij voegt hiera.an roe.
deze wetenschap nimmer aan de politie te hebben durven mededelen, ulr .vrees
voor wraak van ~n, die een persoon zou zijn, welke nergens voor terug deinsde.
Een andere vrouw. die in de keuken van de herberg aan het wassen geweest was
toen de doodslag plaats vond, verklaart nu tegenover de M, dar Toon Sossen
opeens met bebloed gezicht was binnengestormd, een \'oorwerp van de rafel had
genomen en meteen weer de gang ingelopen was. Ook zij had nimmer durven
spreken. .. ..

Deze verklaringen, hem voorgehouden, doen $ossen s.1echrs volharden biJ ZIJn
ongeïnteresseerde verklaring van eertijds: "Het kán wel zijn, ook wel, dat ik
het aan vrouw Bron gezegd heb, maar ik herinner het me nu eenmaal niet meer".
Nog iemand anders weer de M te vertellen, dat Sossc:n hem na zi}n invrijheid·
stelling toevertrouwd had, wat er gebeurd was. Van Nispen zou Jenna voor hoer
hebben uitgescholden, wa:lrOp $ossen zijn vriendin verdedigd had door zijn neef
de raad te geven: ..Kijk jij maar naar je moeder". Hierop zou van Nispen hem
gestoken hebben en $ossen hem nog maar net Voot geweest zijn, anders had van
Nispen hém afgemaakt. Dir zou nog niet zo'n onaannemelijke verklaring zijn.
De deelneming aan de strijd van Jerina (met glazen en flessen in de richting van
van Nispen) is in dat beeld het duidelijkst. Zie echter hierna Sossen's vertrouwe
lijke opmerking over deu verklaring. Jerina, die in November daaropvolgend
wordt gehoord door de P (die in Ocrober in dit onderzoek aanhaakr), weer echter
niets te vertellen. Georgius Stel vertdt een dergelijk verhaal en voegt er nog
aan loe. dat~n hem gezegd heeft: "Hij had meteen zijn bekomst, want ik ben
slachter geweesr en ik weet precies, waar ik iemand raken moet."

Sossen blijft in alle sranden van het onderzoek de houding aannemen: ik kan
het wel gedaan hebben, maar ik weet het niet. Als ik nou drie roofovervallen en
ruim 50 andere grote en kleine misdrijven beken; waarom zou ik dan nu niet
toegeven? Voor het Hof zegt hij, als hem het laatste woord gegund wordt: "Ik
was dronken, ik weet niet wat et gebeurd is, Jk weet ook niet, dat ik met een mes
gestoken ben. Ik heb wel eens meer iers gedaan. zonder dat ik het wist. Het is
mogelijk. dat ik deze doodslag gepleegd heb, doch ik weet her niet. Ik heb het
in ieder geval niet opzettelijk gedaan. Ik stel er geen prijs op om bij de uirspraak
tegenwoordig re zijn." De pen van de Griffier geeft een verklaring ter terecht
zitting altijd een zekere srylering. Deze ten spijr kan men uit deu eenvoudige
woorden leun, dat Sossen geestelijk knockout is.

In de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden. waar ik Sossen .enige keren
opzocht, is hij toegeeflijker dan vroeger. Hij ugt in de cd moeite gehad re heb
ben over de herinneringen aan deu zaak heen re komen. Al zijn andere daden
tellen daar nier bij. "Ik heb het nooit voluit bekend. Als ik dat wel gedaan had,
was ik et misschien met rwee jaar afgekomen, want het was een vechtpartij in
dronkenschap. waarbij mijn neef mij tOt het uiterste tergde. Wij waten in het
café en ik tracteerde en betaalde alles voor de jongen. Niettemin begon hij, tOen
hij dronken was, mij voor verrader uit te maken. Ik werd woedend en hij trok
het mes en gaf mij de eerste steek. Ik vluchtte achteruit en greep het broodmes,
dat op rafel lag en viel daarmee op hem aan. Ik heb namelijk zelf nooit een
mes bij me. Hoe het verder ging, weet ik beslist niet predes, maar ik ben er
van overtuigd. dat ik het gedaan heb. Ik heb nooit durven toegeven, dar het
mijn schuJd was, tegenover mijzelf nier. omdat ik her zo erg vind, en uir schaam
te tegenover de politie."
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•

bevestiging
tt jaar m. afu.

Driek SOSJen

2t jaar gev..straf
I jaar geuttaf

bevestiging
I! jaar m. aftr.

1929

BerechJing.

Tdastgt'legd is: diefstal met braaJc.
}. 11. NiJpen

2! jaar geutraf
lt jaar gev.straf

eis O.v.].
Rb. 10 Oct.

eis P.-G.
Hof 6 Jan. 1930

Op c;en Woc:nsdagavond om ongev«r half negen is het een gezellige boel in
het cafe van Winkel, op de HeuveL Daar zijn bijeen Gettit Hooy te Morrel, F
Kop, leo van Nis~n. Jerina Bron, nog een paar lieden met mee; neutrale namr:
Toon ~n en z~Jn neef !oh. v. Ni~,pen. Bijna het gehde gezeLschap heeft de
dag dootgebracht In verschillende ede s en is min of meer dtonken.

Op een gegeven moment Ontstaat er ruzie russen de twee laarstgenoemd
zelfs na alle onderzoeken, de drie ter t~echrz.itting incluis, kan nog niet w:den
vastgesre~d. h~ de rwist oors.raan is en hoe de fatale onrwikkding precies Plaae:
vond. Misschien h«'ft van NIspen Sassen verraad verweten in een oude _~.I_
~ ·eh . I' =<Ul, wat

n Zl n~et I.et ge.zeggen (zie ook, war ~n mij in de gevangenis ver-
reld hee.~t) .. Misschien glOg het alleen maar om een rondje, war anderen zeggen
BelangtlJk lS, dar van Kem~n later voor de Rechtbank verklaart, dat het slacht~
offer zeket net zo vlu.g met ZIJ~ mes was als $ossen, en niet helemaal normaal. Vast
staat, dat de herbergier en enige andere aanwezigen getracht hebben de part'.en
te verzoenen. dat Jerina Bron de partij gekozen heeft van Sossen en met f1~n
geslagen. Va~t staat ook, dar Sassen zelf drie steekwonden heeft opgelopen,
waarvan een In .~e rug ter hoogte van de rechterschouder en een snijwond in de
ha1ssrreek, dar ~IJ daarna naa:. achteren•. het achterhuis is ingdopen en dat na zijn
terugkeer v. NiSpen de doddlJke wond IS toegebracht. Uit de keuken is het brood
mes verdwenen.

ledVan Nis~n is nog naar de dokter gestrompeld. maar daar na 5 minuten over.
en. ~ lijkschouwers constateren een diepe steekwonde met een U'er scherp

b~r,,:,erp; longen en grore bloedvaten zijn geraakt, hetgeen een doddijke ver
oedlOg ten gevolge hedt gehad. Het verhoor van alle aanwezigen levert niet

~eer op, dan..dar vast komt re staan, dar er gerwist is. Op 10 Maan 1930 wordr
et gerechtelijk vooronderzoek gesloten met buitenvervolgingstellîng van Sassen.

uit
De

opsporing wo~dt herv~t in 1935, door. de M. Ondanks het feit, dat Sassen
ander~n hoofde IS gedetIDeerd. wordt nieuw gerechtelijk vooronderzoek (ex

art: 255. lid 3 Sv..~~za,kelijk) gevorderd op 12 Augustus 1935. Welke zijn de
"nl~uwe ~zwar~n (;I:le hd 2 van genoemd artikd)? De vrouw van Koosje Bron
~er laart In JUOl .193? aan de M, dat Toon ~n en Jerina Bron omstreeks de
~slag veel~dlg biJ haar Over de vloer kwamen en dar Toon toen hij na zïn

bUitenvervolgIngstelling zijn pakket bebloede kleren van de M had rerugonrva~
gen, laChende veneld had, hoe hij, nadat hijzelf door hem ,8('wond werd, van
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11. 4 Maart 1930. BRANDSTICHTING TE OSS.

Berechting.

Telastlegging: doOdslag, subsidiair zware mishandeling de dood ten gevolge
hebbende.

bevestiging
bevestiging

eis P.-G.
Hof 21 Sept. 1936
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Bron (de vader van de vermoorde Paulus), die een stuk in zijn kraag had, bij haar
neergeknield was in oprecht pogen haar te troosten ....

Toch is de opzet niet gelukt, want de verzekeringsmaatschappij wilde de
f 1200.- (voor de inboedel, die tegen f 1500.- verzekerd was; het huis was
verzekerd voor f 2000.-, maar behoorde een oom van Koosje, Paulus Bron, toe)
niet uitkeren aan Jerina. Ze zoekt haar man nog op in Arnhem, maar die weigen
haar te machtigen tOt de ontvangst der gelden. De boosheid van Toon Sassen valt
mee: hij leent Jerina er nog f 100.- bij om kleren te kopen voor haar gezin!

Als Koosje weer thuis komt, zoekt Joh. re Mortel hem al gauw op en vraagt
droog om zijn beloning; hij meent tteht te hebben op honderd gulden. "Ik heb
hem gezegd, dat ik mij daar niet mee bemoeide, doch dat hij dat maar met mijn
vrouw moest afwerken", verklaart Koosje Bron aan van Kempen. Merkwaardig
is, dat Bron aan Toon Sos.sen de f 300.- terugbetaalt!

Opsporing.

Het oorspronkelijke verbaal, dat de brand constateert, geeft geen verdenking
re kennen van brandstichting.

In October 1935 hOOrt de P re Mortel, die vOor andere kwesties gedetineerd
is. Hij vertelt thans ook, wat hij van deze oude zaak weet. Sassen, genoemd door
te Mortel, geeft toe het deel àat hem betreft. Op deze aanwijzingen wordt vrouw
Bron te Eindhoven, waar ze woont, aangehouden en naar Oss ov~gebracht. Ze
ontkent eerst alles, gaat dan te Monel beschuldigen en bekent tenslotte voor de
R.·C.. De grond, waarop haar gevangenhouding gevorderd wordt, is: "vr~ voor
herhaling"!

Berechling.
Telastgelegd worden de misdrijven van de am. 328 en 157 Sr.

eis O. v. J. 5 jaar gev.straf
Rb. 18 Juni 1936 3 jaar gev.straf (wegens 157 Sr., met vrijspraak

van het primair telastgelegde.)

12. 29 April 1930. ROOFOVERVAL TE NISTELRODE.

Daders: Kees Bron, Kever, Oogl en GeorgiUJ Stel.

Het slachroffer is een SO-jarige, alleenwonende landbouwer G.. De beroofde
vervoegt zich op 20 April 1930 te 3.45 uur bij de gemeenreveldwachter, die de
11.1 uir Uden laat halen, welke te 4.45 uur ter plaatse is. Van de M is het proces
verbaal. waarin G. verklaart: "Ik ben gisterenavond om ongeveer 10 uur naar bed
gegaan. Zo russen 2 en 3 uur werd ik wakker door een regelmatig tikkend geluid.
Omdat er een sterke wind stond dacht ik. dat een raam, dat los stond, hierdoor
heen en weer bewogen werd. Omdat het geluid mij roch te langdurig voorkwam
ging ik uit bed en op onderzoek uit. Toen ik in mijn slaapkamet stond, hoorde
ik een hard gerommel en uit het raam ziende, zag ik zo nu en dan wat licht
schijnen. hetgeen mij aan onweer d~ denken. Maar nadat ik her elecuiscbe
licht ontStoken had viel dit door de ruit heen op een man, die voorovergebogen
met de neus tegen het raam bij mij naar binnen stond te kijken."

(ZW3J'e mishandeling. de dood ten
gevolge hebbende), krachtens an.
63 Sr. rekening houdende met zijn
veroordeling inzake C 13.bevesriging

IO jaar gev.straf

141 jaar geurraf
10 jaar gev.straf

6 Jaar gev.straf

eis O.v.].
2de eis; 7 maanden eer
der is er een interlocuroir
gewezen voor nadere ID

struOle.
Rb. 2 Juli 1936

eis P.·G.

Hof 5 Oct. 1936

Zijn verdediger tast, volgens de dagbladen, her zwakke bewijs aan en ..wijst
tens.1oue nog op de lichamelijke gesteldheid van de verdachte, die in zijn jeugd
een ernstige ziekte heeft meegemaakt". Sassen stierf in de Bijzondere Strafgevan.
genis re Leeuwarden op 9 Mei 1944.

Daders: Joh. te Mortel en JeN'la Bron.

Jerina leeft met Toon Sassen, als haar man, Koosje Bron. in de gevangenis te
Arnhem zit. Ze blijft pas geheel alleen met haar drie kinderen, als ook Sassen
wordt aangehouden en preventief gezet, verdacht van doodslag op zijn neef van
Nispen. Toon Sassen had zijn kleren en 300 gulden onder Jerina's hoede achter
gelaten. Het geld is afkomstig van een roofoverval in Oyen, meent Jerina, en als
ze in nood komt verbruikt ze er een tweehonderd gulden van.

AI spoedig begint dit misbruik van vertrouwen haar te drukken. Ze stelt zich
met angst voor, hoe Sassen het zal opvatten, als hij weer terugkomt en als re
Mortel dan in het begin van 1930 eens vertelt, hoe hij het huis van zijn ouders
heeft in brand gestoken voor de verzekeringspenningen, brengt haar dit op een
gedachte. Ze bespreekt de zaak enkele malen met re Mortel en die verklaart zich
bereid, re helpen, waarop zij samen allerlei goederen, als een kast, een bed, kleren
(waaronder die van Toon Sos.sen) in veiligheid brengen bij een oom van re Morrel
Die verklaart larer wel te hebben begrepen dat er een luchrje aan een en ander
zat, toen de brand uitgebroken was, maar is blijven zwijgen.

Op Vastenavond, als de kinderen ergens anders onder dak gebrachr zijn, wordt
de brand gesticht; mer een fles petroleum begeven ze zich naar de zolder om
een strozak te begieren. Jerina spant eerst nog een doek voor de ramen om voor
tijdige ontdekking van de brand te voorkomen. Dan ontsteken ze het' vuur. Be
neden stichten ze brand in een voorraad aanmaakhourjes in een kast onder de
trap. Ze 'verlaten het huis aan de achterzijde en snellen het veld door naar haar
moeder. Goed en wel daar aangekomen, slaat de vlam al uit en keren ze, "gealar
meerd", over de weg rerug. Bij het huis geeft ze nog schreiende een venoning
van radeloze vrouw. Nog dikwijls hebben ze later met K~ Bron, aan wie ze
alles veneld hadden, moeten lachen om deze goed gespeelde verdrietscène, en hoe
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Hierop volgt een signalement: de man droeg netre kleding, een boord met een
~asje, een klein sno~rerje: ,.Ik deed onmiddellijk het lichr w~ uit en greep mijn
Jachrgeweer. Toen ik dI[ met een hagelpatro()Q wilde laden, hoorde ik naasr
mijn kam~, binnenshuis, zeggen: .,Kom gauw". Mereen werd ik overvallen en
vennoedelijk 3 personen sprongen mij op het lijf en wierpen mij tegen de grond.
Ik verzene mij uir alle machr. Ik heb geen kans gehad, degenen die binnen
waren re zien, wam ze hebben mij direcr een rafelldeed over het hoofd geworpen."

Zonder dat hem dit al te veel pijn doet, slaan ze hem een paar malen in het
gezicht en laren hem dan op het gevoel (het kleed nemen ze hem nier van zijn
hoofd af) de brandkasr openen. De buit is gering: er zitten maar een paar zil
veren guldens en rijksdaalders in. Ze staan hem nu toe om te blijven Staan, en
later mag hij zelfs zitten, steeds met het kleed over zijn hoofd en twee dieven
aan elke kam van hem, die zijn armen vasthouden. De rovers spreken met elkaar
"een soon duits, althans een rare raai, die nogal wat van het nederlands afweek".
Bij hee weggaan zegt één van hen: "Toe baasje, geef ons nog war geld, wij zijn
ZO arm en leven hoofdzakelijk van roven en van stelen."

Als ze wegzijn, blijken er nog een gouden horloge mer inscriptie, een pone
roonnaie met 10 gulden, een sruk spek en 150 eieren re zijn gestolen. G. meent,
dar een der daders erg lang geweest moer zijn. Die van voor het raam denkt hij
te kunnen herkennen, evenals de vreemde spraak.

0pJporing.

De M en de veldwachter beginnen dadelijk na de aangifte met het onderzoek.
In het huis ligt letterlijk alles overhoop. Uit het in het huis staande rijwiel zijn
de ventielen getrokken (om achtervolging te bemoeilijken). De inbrekers zijn
binnengekomen door een gat van ± 70 bij 70 on, dar zij in de buitenmuur ge
broken hebben, nabij de kelder. Buieen hee huis worden voetsporen gevonden
in de richting van Oss. Eén voetspoor is 31 cm lang en vertOOnt de afdrukken
van nieuwe gummihakken me. acht gaarjes. Een ander is 28 on lang en heefr •
blijkens de afdrukken meer gesleten hakken, ook met acht gaatjes. De beide
poliriemannen volgen, door veld- en zandwegen, over een afsrand van ongeveer
5 à 6 kilometer deze sporen in Osse richting. Ze leiden naar de woning van
Georgius Stel, nemen ze aan, hoewel her op een kilometer afstand daarvan niet
m~ te volgen is. GipsafdruJcken zijn niet genomen, omdat de grond ~
droog was.

Te 2 uur zijn de Officier van Justirie en de R..-C aanwezig. Nu worden foto's
genomen van vingerafdrukken, die voorkomen op de deur van de brandkasr en
op een blind van een der ramen, en van her gat in de buitenmuur. Naar aan
leiding van het gevonden spoor srellen de M, de veldwachrer en van Kempen
een onderzoek in bij Georgius Stel. Op 2,!;- m afstand van diens woning wordt,
in een blikken doosje geborgen en in een~ walletje weggestopt, hee gouden hor
loge van G. gevonden! De inscripei~ is dezelfde als G. had opgegeven. In de
woning vindt men twee paren schoenen; één ervan is 31 cm lang, her andere 28.
Van het eerste paar zijn de gummihakk~n (mer 8 gaatjes) nieuw, van het and~re
paar' (ook mer 8 gaatjes) zijn ze meer gesleten. Voorts wordt op het dak ttD

breekijzer gevonden, waarvan de scherpe kant precies pasr in ttD opening van
een stuk afgesroren steen. Verder wordr een zeer gcoor aanral eieren aan~uof·
fen, wat op zichzelf weinig zege, omdat Stel zelf pluimvee houdt, maar deze
eieren waren bijna allemaal gekneusd.

64

Stel wordt gearrest~d, evenals Toon Sossen, die bij hem w~~dt aangetroffen
als logé. Nadar blijkr, dat ook Oogt in de bepaalde nachr biJ Stel heefr ge
slapen, wordt ook deze opgespoord en aangehou~~n. ~merkin~. verdienr, dar
Ooge soms wel een mengsel van limburgs en dUits bnigc, als .hlJ spreekt, vol
gens zijn eigen verklaring. Bij confrontatie blijkt G. hem pettmenr te herken
nen aan deze spraak:. Verder herkenr hij, zond~r zich te behoeven bedenken,
Sossen als de man, die hij bij het raam verraste bij het ~pieden. Over Stel is
hij nier zeker.

Stel ontkenr alles. De grootsre schoenen behoren hem toe, zege hij. Het
breekijzer zou van een metselaar zijn, die bij hem werkte. Sossen ontkeoc ook,
maar geefr toe, dat het kleinste paar schoenen hem toebehoort. Oogt ontkent
ook. . De Opperwachtmeester van de brigade Oss doee Petrus Mak nog aan·
houden; als niets blijkt van enig contact mee Stel c.s. laat men hem de volgende
dag weer gaan. . ..

De R..-c. houdt zijn eerste verhoor reeds op 29 Apnl. HIJ benoemt dr W. F.
Hesselink rot deskundige voor een dactyloscopisch onderzoe~. Het mae~riaaI is
helaas zo oo.scherp, dat alleen vingerafdrukken van her slachtoffer worden herkend.
De 17de Juni verzoekt de waarnemende R..-C ex art. 69 Sv. de voorlopige hechte
nis op re h~ff~n, overw~gend~: "dar het onderzoek in deze zaak nog niet voldoende
heefr doen blijken dat het srrafbar~ feit door verdachten is gepleegd, doch dat
de omstandjghed~n gelegen in het eindigen van de waarneming van g~elden

di~nst (die van het rechter-commissariaat) door ond~rg~teekende en 10 het
naderen van de vacanrietijd aan deze Rechtbank nier langer rechtvaardigen de
herhaalde verlenging der voorlopige hechtenis van verdachten, daar door deze
omstandigheden het onderzoek ni~t geregeld kon worden voortgezet", ~n. op
18 Juni spreekr de Rechtbank inderdaad de opheffing uit. Dit betekent h~r elDde
van de eerste fase van hee onderzoek.

Na een pauze van vijf jaren komt de bekentenis van $ossen voor de P,
in October 1935. Daarna word. Kever, die dadelijk door de mand valt, door haar
aangehouden en daarna bekenr Oogt, di~ dan in Arnh~m gevangen zit. GeorgiUli
Stel is op 25 October als verdachte gehoord door de M en hij bekent ook. Nader
hand blijken nog de volgende bizonderheden van het misdrij.f: Kev~r is ~et

her plan gekomen; hij wist van Frans Kop, dat er geld moest Zitten. De wOIDOg
van Seel was het uitgangspunt; re voet zijn de rovers naar Nisre1rode geuokken.
Sossen heeft het kelderraam uitgebroken en Stel is met hem door de kelder~
de buitendeur die toen voor de anderen geopend kon worden, gedrongen. Al·
len waren ze gemaskerd. Stel springt het eersr op G. af. De buit heeft ongeveer
vijfrien gulden bedragen, welk bedrag verdeeld wordt, waarna Sossen zijn. deel
aan Kever geeft; deze krijgt ook hee gtootste deel van het spek en de eieren.
Kever beweert echeer, dat Sassen gedreigd heeft hem "kapor" te zullen schieten
als hij niet meeging, toen hij geopperd had toch maar af te zien van zijn v?Or
nemen om mee te doen. Kever was werkloos en kreeg geen onderst~uOlng;

deze verklaring is nooit nader onderzocht. Hij zegt met zijn vrouw en ~ee ki~:

deren armoede te hebben geleden. Hij is bovendien niet helemaal valide, hl)
heefr ongelukkige handen. Hij en Oogr gedroegen zich nogal bang bij de overval.

65



8/9 September 1930. ROOFOVERV.AL IN DE GEMEENTE ALEM.

Daders: Toon Sossen, Georgius Stel, Joh. Kop.
Medeplichtigen: Frans Kop, L4mb. Stel.
Uitlokker en heler: Gerarà Je Stoppe14er.

Van de aangifte is ons niets bekend; hoewel de nummering van .de product.en
g6woon doorloopt moeten er in her begin beslist andere verbalen 10 het dOSSier
gelegen hebben. Het geeft als ettSte proces·verbaal dat van de M te..Oss, die
een onderzoek instelt ter plaatse. Georgius Stel, Toon Sassen en Oogt Zijn dan al
gearresteerd; dit blijkt later ten min.ste, m.aar wij worden niet gewaar op welke
grond en door wie. De M van <?ss vl~d.t vlDgerafdrukken op de brandkas~, welke
hij fotografeert; men laat een t1Jkspohtlehond speuren, welk onderzoek mets op
leven. De R.-C doet Oogt dadelijk in vrijheid stellen, omdat er geen voldoende
aanwijzingeQ tegen hem bestaan. De. Officier .....an Justitie vordert tJuiszoeking ~e
mogen houden bij Stel en Sassen, die toen biJ elkaar woonden, warao~ men JO

her achterhuis van Stel een oude jas vindt, waarin f 475.- steekt. Belden .ont
kennen iets met de overval of met het aanzienlijke bedrag, dat aangetroffen IS, te
maken te hebben. Het wordt in beslag genomen.

Bij een conftontatie meent de kassier, dat de een. hem w.el en de ~ndete hem
niet bekend voorkomt. Hij zegt de handschoenen, die ook JO het hUIS gevonde:"
zijn, te herkennen. [k R.-C geeft opdracht om te o~dea:oeken of degenen, die
de laatste tijd geld inlegden bij de bank in Alem, misschien d~ nummers geno
teerd hebben van hun bankbiljetten. De M ondervraagt 13 101eggers, zon?er
resultaat. De gevonden ving~r.lfdrukken wotden met de prenten van de belde
verdachten voor een vergelijking naar dr Hesselink gezonden.

Op 12 Deçember 1930 weigert de Rechtbank de gevangenhouding. De ver
dachten worden dus in vrijheid gesteld.

In Juni 1935 verklaan de P in een ptoces-verbaal, dal ze van iemand, ..die
onbekend wenst te blijven" een tip heeft gekregen over deze oude overvalszaak.
Een man meI een hazenlip uit M., die zich in een café eens, na de overval, ~nder
invloed van alcohol, de mond voorbij gepraat heeft (de Stoppelaet; het IS na-
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Opsporing.

geweest! [k stoutmoedige ~n, direct g.evolgd door Georgius St~1, die zeer
fel is, loopt op het vuurwapen 10 en ontwtlngr het kalm aan de kaSSier, evenals
het fluitje. Ondenussen slaagt de vrouw er in een nam Ie openen en om hulp
te roepen, wat haar spoedig verder belet wordt. Van de rovers merken .de kas
sier en zijn vrOuw niet veel meer op, dan dat ze maskers van gebreide st?f
dtagen en handschoenen. De kassier wordt naar ben~en, naar het kant~r geleld
en gedwongen zelf zijn bramikast te openen. Met ruun f 3000.- aan bUIt, w~·
onder 24 gouden tientjes, verdwijnen de rovers weer om ongeveer half dtle.
Op f 20.- na, die de armenkas toebehoren, is het geld. van de bank. . .

Op de weg naar huis verdelen de rovers hun bUit al Vermel~lOg verdient
nog, dat Toon Sassen zijn aandeel in ~n blikken ~usje verstopt 10 toen k~re~
mijt van een buurman van Stel, zekere S. zonder diens medeweten. Als hiJ Uit
de verzeketde bewaring ontslagen wordt is het koten ~edorst! Op hoge ~nen
begeeft Toon zich naar S. en eist van deze een nauwkeurig ond:r:roek. Ze VlOden
het platte busje met het geld er nog in, geheel platgepersI 10.een stropalc. S.
heeft het nooit gewaagd van een en ander iets te zeggen, aan wie ook. Voor de
Sroppelaer leggen allen wat in, waatvan Frans Kop de ..agent" slechts ~ee ~oud:n
lientjes afgeeft. Gezamenlijk met Kop verdrinkt de StoppeJaer de WIl~st 10 ~n
avond, te Oss, in het café van de louw, rot hij de scaat van la~~loosheld bereikt
heeft en al zijn geld weer kwijt is. Georgius Stel heeft dadelijk na de overval
een nieuwe koe gekocht.

•

Keiler Oogt
4 Jaar gev.straf 8 jaar gev.straf
2t jaar gev.straf 6 jaar gev.straf

4 Jaat gev.straf 7 jaat gev.straf
2t jaar gev.straf 6 jaat gev.straf

2 jaar gev.stnf
2 jaar gev.straf

BerechÛng.
Te1astgelegd is roofoverval (312 Sr.).

Stel
3 jaar gev.straf
2 jaat gev.straf

eisen P.-G.
Hof 29 April 1936

eisen O.v.].
Rb. 12 Deç.1935

De Stoppela4r, een klein winke1iertje in Maren, fierst op een goeie dag in
de zomet van 1930 naar Oss en drinkt een glaasje bier in het café van Akbouw.
Hij vertelt aan Frans Kop, die hij daar ontmoet, dat hij wel geld weet ,.,zitten".
Misschien is het wel f 8000.-. Het bevindt zich in een Lipsbrandkast. Kop ver·
wijdert zich even uit het café en komt na tien minuten terug met een voor de
Sroppelaer onbekende, die hem monstert en vraagt, of het waar is wat hij aan
Kop beeft verteld. De Stoppelaer bevestigt een en ander. Die persoon, her blijkt
later Toon Sassen te zijn geweest, spreekt er dan niet verder over, maar Staat
een week later 's avonds om 10 uur in het winkeltje van de Sroppelaer. Hij koopt
een doosje sigaretten en verzoekt de Stoppelaer hem het huis aan te wijzen,
waarover het gesprek gegaan was. De S. wijst het hem, vertdt, waar de k~t

staat, hoe de indeling is, en dat de bewoners boven slape:o. ..
On~eer tien dagen later wordr de inbraak gepleegd. Toon Sassen vraagr de

gasten voor her inbreekavondje. Het wordt als een eer beschouwd mee geïnvi
reerd te worden. Aan Michae1 Haalover wordr bv. meegedeeld, dat hij niet mee
mag en als dezelfde Haalover later aan de politie vendt, wat hij weet (van
Sassen), is dit verraad misschien te beschouwen in het licht van een ressenrimenrje.

De plannen zijn gesmeed in de woning van Georgius Stel. Op de avond van 8
September 1930 verlaten ze, de- 3 hoofddaders en Lambettus Stel, in 2 gtoepen
Oss en komen bijeen ergens buiten. (Dit is de methode, die steeds meer ge
bezigd wordt; in Oss valt de eventueel passerende politieman dan niers bijzond~

op). Voordat ze in de kom van Maren komen, laten ze de fietsen in de polder
a~hter. Een kettinghond van een buurman, die belangstelling voor de nachte
hJke be:roekers zou kunnen krijgen, wOtdt losgemaakt en laat zich een behoor
lijk eind verderop vastleggen. Deze hond stond nogal als een goede waakhond
bekend!

Bij het huis van de kassier van de Boerenleenbank gekomen, vat Lamberrus
Stel post als uitkijk. Als eerste dringt Toon Sassen binnen. Hij klimt door het
w.c.-raampje en opent voor de anderen de buitendeur. Hij en Georgius Stel gaan
de zoldertrap ?p, maar vinden het luik gesloten. Als ze dat geforceerd hebben,
~taat de 6O-,ange kassier met zijn vtouW naast hem, een fluitje waar hij op blaast
10 de mond en een met schetp geladen revolver (zes schoten) in de hand, waarmee
hij nier durft schieten. Hij had nL geen ervaring, klaagt hij laler; tien jaar ge
leden had hij de revolver een paar keer geprobeerd en nadien niet weer. En stel
je eens voor, dat het wapen kerste, dan zou hij er nog ongelukkiger aan toe zijn
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Afzonderlijk staan terecht A. de Sroppelaer, Frans Kop en Stel De andere 3
samen. Dit alles om in dezelfde zaak betrokkenen tegen elkaar te kunnen laren
geruigen.
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Optporing.

Om plm. 1 uur '5 nachts geschiedt de aangifte bij de gemeenteveldwachters te

Geldrop, die direct ter plaa~ zijn. Zij. vinden in ~ hoop losgestorr zan~ da:~
aan de zijde van her geopende raam ligt, karakteristIeke voetafdrukken, dIe ZIJ
opnemen en waarvan zij afdrukken maken, en verder geen spoor van de daders.

Bef6chting heeft niet plaats gevonden.
•

Daders: Toon Sossen, Kersthoh en Marinus te Morrel.

Het plan is van te Morrel, die de situarie kent en h~ geldkis~!e weet te staan;
Het uitgekozen slachroffer is een 64-jaar oude herbergierster. ZIJ houdt een we
in het gehucht Hulst en, omdat zij alleen thuis is, slaapt een buurman 's nachts
in haar huis. .

De dieven komen per fiets van Eindhoven. De rijwielen worden in "'.'at struik·
gewas verborgen, waarna te Mortel voor het café posr ,:at als uitkijk. Kerst~.olt en
Sassen bteken aan de zijkant van her huis een raampje open waardoor ZIJ kans
zien een raam op te schuiven en binnen re k~en. ~ls zij bezig zijn in het café
te zoeken, ontwaakt de herbergierster en begint lwdkeels om hulp te roepen.
Sosscn wil nog op haar af: J...aar ons dat wijf maar gauw ~vallen",. maar
KersrhoIr neemt de benen. Dit komt hem buiten op een ernsrlg standje van
Sassen te staan. De enige buit is een veerrigtal sigaren.

gers bekent onmiddellijk, dtu Oogt het wasgoed gestolen heeft en dat haar man
een gedeelte daarvan met hem uit de voorlopige schuilplaats gehaald heeft en na..ar

de wagen gebracht... .. .
Bij nauwkeurig verhoor blijkt al gauw, dat ZIJ door deze arrest~~I~ ~k op het

spoor zijn van een op 18 October .1930 te Ge~en gepleegde rIJ;-'iel~lefstal en
van verschillende kippendiefstallen m de omgevmg. De bedoelde flets IS gestolen
door een zwervend pacaplumaker en geheeld door een faillieten rijwielhersteller.
De kippen zijn telkens geheeld door vaste opkopers. ~ ~ijwielhers~.ell~r stond
bij de politie al lang bekend als opkoper van gestolen. tlJwlelen ~n tlJ':lelonder
delen; hij gaf gemiddeld f 15.- voor een gestolen flets. ~ kIppendIefstallen
campagne stond onder leiding van Oogr en werd met hem uitgevoerd doo~.&:,n
gers en nog iemand anders. De vrouw van Hongers heeft Oogr ongaarne biJ Zich
in de wagen, maar nierregcnsmande zij over deze logé ongenoegen heeft mer haar
man, blijft hij er dagen achrer elkaar wonen.

Berechting.

De relasdegging houdt in: diefstal van het wasgoed en heling van het rijwiel
Oogt

eis O. v. J. 2 jaar gev.straf
Rb. 29 Jan. 1931 lt jaar gev.straf met aftrek

eis P.·G. bevestiging
Hof 22 April 1931 bevestiging

15. 28 October 1930. INBRAAK TE GELDROP.

SOJJfm F.Kop
j. g.ste. 3 j. g.ste.

j.g.str. I j.g.srr.
(wegens
m.plh.)

L. Stel T.
4 j. g.str. 2

11' j. g.srr. :;
(wegens
m.pl.h.)

/' Kop G. Stel
6 j.g.str. 6 j.g.str.

4 j.g.str.:; j.g.srr.

A.deS.
3 j. g.str.

2 j.g.str.
(uid en
heling)

eisen O. v. 1
Rb. 21 Nov. '35

eisen P.·G. 3t j. g.ste. bey. 6 J. g.str. 3 j. g.str. 6 ,. g.Stt. bev.

Hof 6Mei '36 2 J. g.ste. na vern. 5 J. g.Stt. 2 j. g.ste. j," . bey... J. g.ste.
dezelfde
",.f

tuurlijk zijn fuif mer de twee gouden eientjes geweest), zal er wel meer van
weten. En hij heeft daarbij de namen genoemd van de daders, welke namen de
onbekende aangever in zijn hint mede doorgeeft. ~ gemeente-politie arresteert
J. de Stoppelaer (van Kempen is persoonlijk naar M. gefietst om te ervaren, dat
de Stoppelaer wellicht zijn man is) en de Stoppelaer valt meteen door de mand.
Hij noemt de naam van Frans Kop die dezelfde dag nog aangehouden wordt,
waarop op 21 en 24 Juni Georgius Stel en Toon Sossen volgen. Fnns Kop beo
kent min of meer de dag na zijn arrestatie; hij verkleint· de door hem gespeelde
rol wel erg. Daarna wordr lamberrus Stel aangehouden; hij bekent. Hem volgen
Toon Sassen en Joh. Kop. ~rgiU$ Stel bekende ter terechnirring.

Berechting.

Op 22 October wordt door een huisvrouw te Zeeland aangifte gedaan van de
diefstal van haar te bleek liggend wasgoed in de afgelopen nacht. De aangifce
wordt ontvangen door de gemeenteveldwachter te Zeeland, en samen met de
rijksveldwachter stelt hij op 23 October 1930 een onderzoek in bij de woning
van de bescolene, waarbij hij diens vrouw hoon en een nauwkeurige opgave
krijgt van de ontvr~de goederen. Een signalement gaat uit mar de verschil
lende politie-insranties te Uden en Mil, waarbij opsporing van her ontvreemde
en aanhouding van de onbekende daders verzocht worde

Omdat in de afgelopen maanden abnormaal veel diefstallen hebben plaats
gehad, is de marechaussee te Uden aan het onderzoek veel gelegen. Zij vallen
binnen in het woonwagenkamp onder hun gemeente en vinden in de onmiddel·
lijke nabijheid van ~n der woonwagens op her gns een partijtje wasgoed, dat
getieel voldoet aan het nauwkeurige signalement.. De wagen, waarbij het wasgoed
gevonden wordt, is die van Bengers. Zij treffen bij hem aan, behalve zijn vrouw,
Oogt, een zwerver, die de naam heefc, beroepsdief te zijn. Oogt blijkt in de
marechausseekazerne te Uden, waarnaar hij opgebracht wordt, een onderbroek
op zijn lijf te dragen, die behoort bij het gestolen wasgoed. De vrouw van Hon-
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14. Herfst 1930. DIEFSTAllEN GEPLEEGD TE ZEELAND EN GEMERT.

Daders: Oogl, Bongers en 1 mededader.

Twee helers.



16. 2 November 1930. ROOFOVERVAL IN DE GEMEENTE OSS.

Daders: Joh. te Morte~ Schram, Adr. Slei en A1arinu! Schroeder.

Medeplichtigen: Michael Haalover en Georgius Stel.

Hoewel hij de overval zelf niet meemaakte, geeft Haalover aan de P een zo
uitvoerige beschrijving van de planvorming en een mislukte eerste "poging" tOt
het misdrijf, dat ik hem kan l~ten vertellen:

,.In het najaar van 1930 woonde ik Ie Oss. Aldaar had ik een ",,·inkelrje. Bij mij aan
huis kwamen vaak Toon Sos.sc.-n, re Monel en KOO$je Bron. Ik kwam op een keer Georgius
Srel tegen. Ik had geen werk en klugde legen hem mijn nood, dar ik armoe had. Srel
tei loen tegen mii, dat ik maar eens een keer meI hem moest komen puren. Een paar
dagen later ging ik naar de woning van Srel en hij vertelde mij, dat :tij iets wislen; hij
beQoelde hiermede om te gaan stelen en hij vroeg mij of ik eeD paar dagen later op eeD

Zaterdag, 00 morgeru om half drie, bij hem aan tijn woning wilde komen, dan touden
:tij er op uit gaan. De vrouw van Stel WllS loen pas bevallen en lag nog te bed.

Ik ben I~n op hel afgesproken ,:,ur, des morgens, hel was Allerheiligen, naar de woning
van Georglus Slei gegaan en toen Ik daar kwam, waren daar twee personen binne'n, die ik
roen nog nier kende en later bleken te zijn },fatinus Schroeder en Schram. Georgius Stel
was op en zeide, dat bij niet meegins. doch hier zijn ook een paar goede en die gaan mei:

je mee. Stel gal een breekiizer mede. Ik wist goed, dal we gingen inbreken, d<dl WUI we
heen moe5len, wisl ik nog nier".

Het voornemen voor de overval was het eerst bij Schroeder opgekomen, die
een 14 dagen eerder sigaretten gekocht had bij IC., waar hij met een bankbiljet
van 10 gulden betaalde om te zien, waar het wisselgeld vandaan werd gehaald.
Hij had geluk, wam vrouw K. had zich naar de huiskamer begeven voor dit wis·
selgeld en Schoeder gelegenheid gelaren door de geopende deur te zien, dat zij
het ergeR! bij het bed weghaalde. Omdat hij vermoedde, dat er meer geld zat,
nam hij Schram in vertrOuwen voor een kraakje. evenals Georgius Ste~ die er
echter van het begin af aan niet veel voor voelde. HaaJover vervolgt:

....Wij ~.ingen toen mer ~ d~.ieën de J:'eide in, in de riellling van Zevenberseo. Ongeveer
bij de RiJ~weg kwamen WIJ bij een huIS. ~hroc<ler en Schram vertelden mij, dat we daar
moesten zIJn. Het was omslreeks 4.30 uur m de morgen. Schroeder en Schram zeiden dat
die man dade~~jk naar ?e ketk sing. Het lichr in die woning WllS reeds aansotok.cn. 'Wij
bleven vlak bil dat huIS wachten C1I omstreeks , uur kwam die man die later K. bleek
te tijn, roer tijn rijwiel naar buiten en ging naar de kerk.. Hij liet de ~oordeut open staan
C1I ik boorde, dat hij dep: ..Pierje, doe de deur diche, waaraan geen gevolg werd gesnen,
wanl toen IC. reeds we.!l8ercden was, bleel de dcur nog open staan. Het WllS donker. We
hadde~ toen heel gemakkelij~. binnen kunn.en komen. Toen wc binnen zouden pan,
kreeg Ik ansst en dacht aan miJn vrouwen kmderen. Ik zeide legen &hum en Schroedet:
"Doen jullie,~ !e wilt: maar ,~ ga niet mee naar binnen". Schroedel zei lOCO tegrn mij:
..verdomd schiJthUIS dal )e benl , waarop Sch/"l.iIl ui: ,Ja, ja, mur bij is gcuouwd".
~ ging weg en de beide anderen kwamen mij na. tonder dat er ,·etder iets gebeurd was.

WIJ hadden n9g wat bij dat huis ttetloefd en gingen locn lopende de heide door op huis
aan. Op de weg door de heide naar Oss passeerden ons twee wielrijders die van Oss
kwamen. Wij hielden ons daarvoor schuil. Ik zei tegen Schum en Scbroc.:ler: Wie tijn
dat?", waarop deze zeiden, dat K. daar bij was, waar we tevoren hadden willen"inbrekcn.
Toen de fieuers gepasseerd waren. gingen wij verder in de richting van Oss en kwamen
voorbij de woning van Zwiers. Daar begon een hood Ie blaffen. Schram haalde lOCO een
revolver uil tijn uk en schOOl tweemul. Een hond ug ik echter niet. Ik zci locn tegen
Schram: ,,Maak nou geen flauwe kul". We gingen weer nur de woning van Georgius
Stel en deze WllS reeds rhuis uit de eerste Mis. Toen we daar kwamen, begon het reeds
dag re worden. Het eetsle wat Stel ons vroeg was: ,,Hoc is het", waarop Marinus Schroeder
~egen hem zei, doclende op mij: .,Dat sdiijthuis durfde niet". Stel zei toen: "Verdomme,
)e hebt ze niet voor noo". Schrocder zei lOCO: ,.Als her motgen niet gebeurt, sla ik bii
K. al de ruiten in, dan heefl geen mens er meer kans op". Mogelijk was hij bang dal
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ik er met iemand anders heen zou .'laan. Daarop ben ik nur huis gepan. Ik zei tocn
tegen mijn vrouw: ..Wal hen ik blij, dat ik. thuis ben. Ik lijd nog liever honger, alt
dat ik zoiets zou docn·'.
Diezelfde dag, des namiddags, kwam ik op de Bcrgbeoue weS. te Moerel tege~. co ver·
lelde hem, wal wij die morgen gedaan hadden. Te Morrel zei roeo tegea mi,: "Maar
dan ga a vanavond naar Stel".

De verklaring van te Mortel tegenover de M in 1935 doet ons vermoede~, dat
Haalover hem in een soort wanhoop opgezocht beeft om hem voor de affaue te
interesseren, hetgeen onmiddellijk gelukte. Als te Mortel 's namiddags bij G.
Stel komt, treft hij daar ook aan diens broer Adria~us, Schram en Schroeder.
De zaak wordt door en door besproken en het beslUIt tot de overval genomen:
hij zal de volgende ochtend in de vroegte plaats vinden. Schram is bij Stel in de
kost en te Monel blijfr er voor de gelegenheid ook overnachten.

Zondagmorgen, nadat om oms~ks 4. uur Schtoeder en Adr..Stel het andere
tweetal zijn komen halen, begeeft men Zich te voet ~aar. de wonlD~ v~n K, een
winkelier te Zevenbergen, 32 jaar oud. In een boSJe, ID de ~ablJhetd van d~
woning, wachten ze, tOt K., als naar gewoonte, naar de vroegmis gaat. Zodra. ZIJ
hem zijn woning zien verlaten, binden zij zich de maskers voor het gezlChr
(witte lappen met uitgeknipte garen), uekken de handschoenen aan en gaan
rechtstreeks op de achterdeur aan, Schram met de gela~~n revolver in de hand,
"gereed om er mee te schieten", zegt te Monellater. (HIJ heeft Schram de revol
ver nog afgenomen, uit vrees, dat deze er gekke dingen mee zou doen.) Met ge·
weld breken ~ de deur open. De .zeer beangste vrouw K tracht nog met haar
lichaamsgewicht de deur gesloten te houden, maar valt er mee naar binnen, als
de grendel bezwijkt. Drie rovers pakken de luid schreeuwende vrouw beet en
houden haar mond met hun geschoeMe handen zo hardhandig gesloten, dar ze bij
de komst van wachtmeester de Gier, een paar uur later, geheel gezwollen lippen

heeft.
Inmiddels doorzoekt Schroeder het bewuste bed, waarin hij inderdaad het

geld vindt, ruim 700 gulden. Op de terugweg verdelen u dit kapitaaJ.. ergens
in de hei. Schroeder gaat rechtstreeks naar zijn woning; de a~~ere? gaan nog
even met Georgius mee, waar te Monel zich verkleedt. Nauwe~'Jks IS te Mortel
weer in zijn huis, of Haalover komt al opdagen om een belomng. Om hemzelf

weer het woord te geven:

..De volgende dag 's morgens, hel WllS tocn Zondag, ~?"Ide ik van mijn sc:hoonmocder
dat cr die morgen een roofoverval bad plaats gehad, bij K. Ik ~oorde verrellen, dat. er
1000 gulden geslolen :rou zijn. Hel was 10etl ongeveer 8 uur I~ de morge":. Ik 8J~
direct: naar de woning nu te Mortel en deze lag nog te bed. HIJ vertelde mIJ, ~ bij
aan die roofoverval had deel.senomcn en dat hij op de fiets van G. Stel naar huIS was
gereden en dat hij die fiets bij zijn oom neergezet: had. Ik ..zci tegen te Mortel, ~ ~
gehoord had, dat er 1000 gulden gestOlen was, waarop hl' antwoordde: ,,Lang niet..
Hij verleide nier hoeveel het wel was. Ik kr~g nog tw~ gulden ~n t~. Monel en ~k
vrocg, of hij die nu wilde betalen. Hij zei loen: "Ik heb ze nog Dlet blJ ~e, maar Ik
heb gehoord dat Sch/"l.iIl al aangehouden is". Ik hen roen weggepan. 's NamicIdags kwam
te Monel bij mij aan huis. Ik was zelf niet thuis en toen. heeft re Morrel. die ~ee guI~
aan mijn vrouw gegnen. Twee dagen na de overval, DlDsdag, bevond Ik mij met miJn
vrouw op de weekmarkt te Oss en ug daar Slei, Sc.~ram en Schroeder. Toen .ik bij ben
kwam, ging Schrocder weg. Stel vertelde toen, dat hIJ op de ",larkt een koe Wilde kopen.
Mijn vrouwen ik liepen nog een eindje mee en ik dacht, dat Ik nog wel een paar centen
van hem :t:OU krijgen., omdat ik goed wisl, dat zij geld hadden. Ik kreeg ec.brel geen cent
van hem en ik zci later oog tegen mijn vrouw: "Nou weten ze, dat ik :w'D armoe
heb en ze geven mij nog niks". Ik weet. dat Schl~ t~ een nievw manchester ~
aan had en ook, dal Slei en Sch/"l.iIl~ ieder tetI DlNwe zllden das hebben gd::ochr. Zij
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k~len die op de markt en ik ging er eJ:tra bij Stutl in de boop dat ..
m~! ~ een zouden kopen, doch zij deden dat niet. Het is mij bekend' en GZJ1Slef h~
miJ dil zeil veneld, dat hij daarna een koe heelt gekocht". ,. e ee

Opsporing.

Dc;s mor~ om 7 uur ontvangt de M aangifre van de overval In same 
wetklng met O.a. van Kempen, rijksveldwachter Wens en d Id"
wacht H h h" e gemeeme-ve 

er van eesc, vangt IJ her onderzoek aan. De f '1" Kr"I 1000 ld arm Ie . gee t op dar JO
tl;>taa. een gu en ontvreemd is. Wens volgr mer zijn hond een s 'r in de
C1chtlng van Oss, dar echter na korte tijd ophoudr. Mer het oog volr;oK. If
n~g ee? spoor, geco~trOleerd ~oo~ de politiemannen, dat leidt tor in de V~er
Winden ond~r Oss, In de o:1blJheld waarvan G. Stel woonr, hetgeen d "bar
santen dadelijk opmerkelijk vinden. In genoemde bos.se kever I
die """ bek d 0 omr een zekere X

r_r se ~n en en ongenoemd wiJ blijven, roelopen en uir ei eo bewe in ..
verklaart hl) om ongeveer half zeven, uir de kerk rhuis komende tg h g g
de woning van G. Stel drie mannen uit het kreu.....lhou' -e hebbe' er . oogk

te
van

d' I bed Id . . r~' n zien omen
Ie~oe ~~a~ l ;. e wonmg hepen. De politie verrichr, zonder resultaat huis:

zoe ng IJ te el treft men Schram aan, die een licht grijs cosru cl
Geconfronteerd met vrouw K.. herkent deze hem niet waarna~ 0 ra~.
~ d~ O. v.~. weer in vrijheid wOrdt gesreld. Voerafd;mken op het bou~1an;
~J IC. s wOning gevonden, verronen veel overeenkomst mer de pantoffels van

bram. Afdr:'kke~ worden 8enomen van de meest sprekende sporen.
blaI'"dh,et doss~er hgt eeed" '"doniem briefje, op een uit een notirieboekje gescheurd

J , waarin meeg cel wordt (het dr b k) d
Monel de hand gehad hebbe: . h ~/Ê om ree t ar Haalover en te
tijd lang zou houden met ~ ID er m . IJ . I.aarstgen~de, die her al een
gesteld hebbe kj zekere Jaruna. zou haar ZIJn aandeel tet hand
doo h n, om. eren van te. kopen. Op verzoek van van Kempen wotdt een
doo; d:m ~angedulde ~~ouw, wier naam wij uit het dossier niet leren kennen
de vele i~~~;~SS;. FOJltle g:~chatuwd. Vier rapponen in het dossier vermelde~
briefje tOt verhC:Or ~an eH~ov:rn0: ;::.: ,;~~~nh~e:ft. Het blijkt niet, dat dit

In Juli 1935 hoon de Matecha Schr d' t.
de dag een bekenteni afl ussee: am, Ie eersr ontkenI, maar later op
Later wordt hij wede~m ge~. ~lfde dag wordt Stel gehoord, die ontkent.
Bosch k'k .. oor en zegt tegen alle verklaringen in: In den
. h an .Ihno~ altijd bekennen, hier zeg ik niets!" Hij lacht de marechaussees
10 Scun geZiC t Uit en ontkent ook voor de R.-C,
Adr. ~~~L~etineerd, wordt g~h~rd en bekent. In AugustuS 1935 bekenr

.x..nram zegt ter terechtZItting' "Ik. heb" kw'
~gelegd, omdat ik. gepijnigd ben door d w mlJn ~er .. lOg op..de kazerne
nIS achterhaald VOOt de R..c. d' h e. ach~eester. HIJ heeft ZIJn bekente-
klaring voor de Rechtbank '~~ :m~Iet ~llshandel~. heeft, volgens zijn ver
over de M. . e orre egde zIJn bekentenis af tegen-

B~e,hJing, allen wegens arr. 312 Sr.

eisO.v.].
• Rb. 18 Nov. 1935

eis P.-G.
Hof 15 April 1936
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Schram
8 jaar gev.scraf
5 jaar gev.straf

7 jaar gev.seraf
6 jaar gev.seraf

Ach. SleI
6 jaar gev.seraf
3 jaar gev.straf

bevestiging
3 jaar geurraf

Schroeder
8 jaar gev.seraf
5 jaar gev.seraf

6 jaar gevseraf
6 jaar gev.straf

•

11. 26 December 1930. INBRAAK TE EINDHOVEN.

Daders: Toon Sossen, Mar. Ie Morlel en Kerstholr.

Op deze 2e Kerstdag bevindr her drietal zich 's avonds vroeg bij Kersthoh thuis
en als Sosseo voorstelt eens te gaan zien of er ..wat re verdienen" is. gaan ze,
zonder een vasr doel, de S[[;l.at op. Uit een woonhuis zien ze enkele personen
komen, die de deur zorgvuldig achter zich sluiten, in een auto stappen en ver·
trekken. Het huis blijft geheel in her donker achter. Dit is voor Kerstholt aan
leiding om aan te bellen en bij geen gehoor probeert hij zijn lopet op her slot:

mer succes.
Men ueedt binnen en vindr een bedrag van 230 gulden. Sossen weet zich,

na 5 jaar, nog precies te herinneren, dat her bedrag bestOnd uit een bankbiljet
van 200, een van 25 en 2 zilveren rijksdaalders (hergeen klopr). Kersrhoh zegt,
dat Jerina Bron de grote coupure gewisseld heeft, maar Sassen wil daarvan nier
horen en beween het zelf, op het postkantoor, gedaan re hebben.

Op/poring.
Aangifte geschiedt reeds tegen half negen bij de gemeenrepolitie. Deze vindt

geen sporen en denkr, terecht, aan een valse sleutel De oplossing volgt pas in 1935.

18. 28 December 1930. INBRAAK TE EINDHOVEN.

Daders: Toon Sossen, Mar. Ie Mor/el en Kerstholt.

Op de bewuste avoad komen Kersthoh met zijn vrouw en kinderen en zijn
vriend te Monel op visite bij Toon Sossen, die in die rijd in Eindhoven woont
met zijn vriendin Jerina Bron, de echrgenote van Koosje. Ze zijn bijeen om de
verdeling van de inmiddels gewisselde 200 gulden van twee dagen geleden te
vieren. Op eea gegeven ogenblik stelt de gastheer de heten voor, eens een seraatje
om te wandelen om te kijken, of er misschien weet iets "te verdienen" zou zijn.
Het drietal wandelt volondernemingsgeesr door een dichrbijgelegen straal, als
een bewoner mer zijn vrouw her huis verlaat om naar de bioscoop re gaan. De
drie dieven breken van de achrerzijde her huis binnen en stelen een bedrag van
f 8,25, ergens in een busje aangerroffen. Een veel grOtere geldsom, die ook in

huis is, vinden ze niet.
Aldus de eerste der "visite-inbraken".

Opsporing.
De aangifte vindt te kwart voor tien plaats bij de Politie. Deze speurt zonder

resultaat.

19. 28 December 1930. INBRAAK TE STRATUM, GEM. EINDHOVEN.

Daders: Toon Sassen, MM. 18 Mortel en Kersthoh.

Weer in de familiekring gekomen, vindt men her bedrag van goed acht gulden
maar een schamel resultaat, zodat de drie vrienden opnieuw de smat opgaan,
in de hoop op rijker buit.

In de Ranon~elstraat zien ze een familie uit een huisdeut komen, die kennelijk
ook op "visite" gaat en geen enkel licht laat branden in haar huis. Een van de
drie belr aan om te zien, of er nog iemand thuis is en als dit nier het geval blijkr



Een cassatieberoep wordt verworpen, een revisieberoep DIer ontvankelijk ver.
klaard.

te zijn, begeven zij zich naar de achterzijde van het huis om een nieuw kraakje
te proberen. Kerstholt klimt over een schutting. wat hem in Staat stelt voor de
~deren een poortje te openen, waardoor men bij de achterdeur komt. Na her
JOdrukken van een ruitje kunnen zij de tuindeuren openen, waar aan de bin
nenkant de sleutel in het slot stak en hierna wordt her gehele huis doorsnuffeld.
Sassen werkt beneden en houdt m~~ een oogje op de buitendeuren, terwijl te
Morte~ en Kerstholt de bovenverdieping behandelen. Uit diverse ..POtjes" van
allerlei plaatSen gappen zij een 400 gulden bij elkaar, waarna zij de aftocht
blazen.

23 April 1931. GEFINGEERDE INBRAAK EN OPLICHTING TE HEESCH.

Daders: VerbunJ, Noest, Lamb. Stel en Joh. Kop.

SlachtOffer: de NV. Arnhemsche Verzekeringsmaatschappij trgen Brandschade
te Arnhem.

In 1927 reeds heeft Noest Verbu~r gebezigd voor dirnUde spel: na het weg
nemen van dakpannen klom Noest binnen en "stal" regen een aandeel in de winst
een bedrag van I 130.-, welk bedrag door de assuradeur vergoed werd. Noest
kreeg roen I 25.-.
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22. 1930,14 Februari. INBRAAK TE OSS.

De oudpapier-ophaler Laake geeft van Oers en Vlies de t~~t dat er in de won~~g
van de koopman Z. wel geld zit en dat Z. en zijn vrouw bijna elke dag weg ZIJD.
Bovendien is daar gemakkelijk in te breken. Een veertien dagen na her ontvangen
van de hint ondernemen zij de diefstal, zij stellen zich verdekt op in een bos
bij de woning. Als zij gezien hebbton, dat Z en zijn vrouw: het huis verlaten
hebben, dringen zij, door o~uiving van een raam, naar blDnen en halen de
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Dit wordt nu weer geprobeerd. Vetbunt en Noest onderhouden een los con
taCt, omdat Noest de ander wel eens mollenvellen verkoopt. N~dat Noest. ge
durende_ enige dagen allerlei goederen (w.o. manufacturen) verbuisd heeft, VlOdt
de ,.inbraak" plaats, op de beproefde wijze, door het dak. Een deur wordt ver·
broken en de boel erg overhoop gehaald. Verbuor ~~t, volgens de plannen, aan·
gifte bij de politie en zijn verzekeringsmaatsehapPIJ en ontvangt: van de laatste
een bedrag van f 375.-, waarvan hij Noesr f 75.- doet roekomen. De maat·
schappij vindt in dit tweede geval aanleiding om Verbum als verzekerde te

royeren.

OpJporing.
De M. van Geffen vindt een duidelijke indruk van een linkerschoen: opvallend

lang en smal. Tot het einde van de dag wordt met een speurhond gezocht, maar
zonder resultaar. In AugustuS 193~ arresteert de P van Oss Verbum, nadat hij bij
andere onderzoeken inlichtingen over deze gefingeerde.inbraak had ver~ege~.
Bewaring wordt bevolen op gtond van vrees voor collUSie, gevangenhouding wt
vrees voor vlucht en herbaling.

Bere&hting.
Telastgelegd is oplichting en het doen van valse aangifte.

VerbII'"

eis O. v. J. 1 jaar gevangenisstraf
Rh. 26 Dec. 1935 li jaar gevangenisstraf

. P G bev. (met andere bewezenverklaringleIs .- .
Hof 15 April 1936 bey. (met andere bewezenverklaring)

EEN REEKS INBRAKEN TE OSS, GEPLEEGD VOOR HET MERENDEEL
IN 1932.

Deze inbraken behoren rot éin complex. Aangezien de meeste begaan werden
in 1932, volgen zij op deze plaats.
Daders: Van DlliJblffg, VlieJ en CONf. 1Ian OerJ.
Begunstigers: Sooit en Laake. .

21. Het begin vond ik in 1925. 8/9 Februan.

Vlies en van (krs, dan respectievelijk 17 en 18 jaar oud, breken in versch~·
lende scholen te Oss in. Zij vangen de strOOptocht aan, na op het invallen der duIS
ternis te hebben gewacht. Door w.c.-raampjes komen zij binnen; alle lokalen wor
den doorzocht; Vlies heeft een stuk beitel meegenomen om de.~esse:n~arsopen :e
breken.~ buit is gering; een paar kwartjes uit potjes. wat schriJfgerei, een k~ok~,
enz.. Een door de P gehoorde onderwijzer verk~~art lat~r, dat. er verscheidene
malen in zijn school was ingebroken, maar dat er bijna nooit aangifte gedaan werd.

•

bevestiging
bevestiging

eis P.-G.
Hof 8 Juli 1936

Ofuporing.

Te kw~.rt over negen de~ ~vonds na de laatste inbraak wordt daarvan aangifte
gedaan biJ .de ~emeentepoIUie. Een agent-rechercheur spoedt zich naar de plaats
van. ~et mlsdtllf om een ondetzoek aan te vangen, maar het enige wat deze
poiUIeman kan doen i~ d~. wij~, wa~p de inbrekers binnen gekomen zijn,
nagaan en op de gebrulkehJke Wijze "sIgnalementen verspreiden". Vingerafdruk.
ken of andere sporen worden ook hier nier gevonden.

In October 193~ horen teD Westenend en Leemhuis op het politieb~u
re Oss Toon Sassen over deze zaken, waarop hij bekent en de namen van zijn
mededaders noemt. In overleg met de Officier wordt her verdere onderzoek aan
~e gemeentepolitie ~e Eindhoven overgelaten. Een hoofdagent-rechercheur hoon:
JO de s~fgcvangems te ~terda.m Kersrholt, die, na een aanvankelijke strikte
onrkeonID~ de handre.kemng van Sossen ondet diens proces-verbaal herkent en
dan ook Dlet langer wd volharden. Alleen zegt hij zeket te weten, dat te Monel
hem dood zal schieten als die her te weten komt, omdat hij te Mortel al eerder
heeft verraden. Hij geeft voor, di.e diefstallen uit armoede te hebben gepleegd.
Het geval C 18 weet Kerstholt ZIch mer de beste wil nier meer te herinneren.
Te Mortel wordt aangehouden, maar ontkent categorisch.

Berechting, alleen van Je Mor/elf

Telastgelegd zijn de zaken C 17 en C 19 samen, suhs. heling.

eis O. v.}. 6 jaar gev..srraf
Rb. 13 Maan: 1936 5 jaar gcv..srraf

20.
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beeld weet, van Duisburg en Stoit noemt tegenover de P. ~ P handelt alles met
dev: aanwijzing af.

11. OerJ
2 jaar gev.srraf
1 jaar gev.straf

2 jaar gev.straf
It jaar gev.straf

lt jaar gev.straf
9 mnd gev.straf

1 jaar gev.straf
I jaar gev.straf

eisen P.-G.
Hof -4 Mei 1936

eisen O. v. J.
Rb. 12 Dec 1935

Beroep in cassatie van van Duisburg wordt verworpen.

Berechting_

De telasde88ingen zijn gegrond voor van Duisburg op de zaken C 27 en 28,
voor Vlies op C 22, voor van Oen op C 22, 27 en 28(,,meermalen gepleegd"),
een en ander van alle drie in één dagvaarding verwerkt.

fI. DlliJbllrg Vlier
1 jaar gev.straf I jaar gev.straf
1 jaar gev.straf 6 mnd gev.straf

16 Januari 1932. BRANDSTICHTING TE OSS.

Daders: Corn. v. Nispen, Mar. Schroeder, Joep Schroeder en Cieremans (uidokker)_

Benadeeld: de bewoner van het huis en de assuradeuren.
De eigenaar van het huis, van beroep caféhouder, opent de bespreking met

Cara. van Nispen. Als je maar ,,goed" afbrandt, dan is het nog niet zo slechr,
zegt hij, waarop van Nispen antwoordt, dat hij wd zo'n zaakje zou willen op
knappen. Cieremans weer: "Dan weer ik misschien wel wat voor je".

Enige rijd later krijgt van Nispen definirief de order. Voor 50 gulden kan een
huis, dat Cieremans verhuurt, worden "afgestoken". Van Nispen informeert eerst
nog of de bewoner zelf ook verzekerd is, want anden wil hij niet. Deze bezorgd
heid lijkt wat overdreven, als blijkt, dar hij er zich bij het volbterlgen van het
misdrijf in her geheel niet om bekommert, of er zich misschien ook iemand in
her huis bevindr, die gevaar za.! kunnen lopen.

Van Nispen betrekr Mar. en Joep Schroeder in her karweitje. Op een Zater
dagavond om ongeveer 10 uur gebeuer het. Een in petroleum gedrenkte lap wordt
op een lange stok, brandende, door een achterraampje in het hooi .gestoken. ~
bewoner wordt bijna door de brand verrast. Hij lag (half gek.Jeed) m bed, alleen
thuis: zijn vrouwen kinderen hadden hem een week tevoren verlaten omdar .hij
veel dronk en in dronkenschap zijn gezin plachr te bedreigen. Aan dev: ernstige
omstandigheid, dat de brand de dood van de bewoner ten gevolge gehad zou
kunnen hebben, wordt bij de berechting geen aandacht meer geschonken.

Er zijn nog war meubelen gered, zij het met waterschade. Cieremans .betaalt bet
brandstichrccsloon aan alle drie daders persoonlijk uir, drie maal zeventien gulden.
Hij denkt daarmee erg voorzichtig te handelen, omdat hij aan van Nispen de
hele f 50.- niet toevertrouwt, maar verliest uit het oog, dat hij zodoende on
nodig twee geruigen meer in de zaak haalt.

Opsporing.
In October 1935 hooft de P Corn. van Nispen op het bureau te Oss. Hij be

kent en noemt de namen van zijn mededaders. Daarna bekent Mar. Schroeder in
her Huis van Bewaring zijn aandeel eveneens. Zijn broer volgr dezelfde dag.
Cieremans, daarna aangehouden, bekent ook direct. Zijn bewaring wordt ge
vraagd en bevolen op grond van "vrees voor herhaling".

30.

boel.weg. De buit is: een geweer, wat patronen, een mes en een spaarbank.
boekje (à f. 400:-). Laake krijgt als beloning het geweer.

.~ M. die Vlies verdenkt, doet in zijn woning nog huiszoeking. Hoewel later
blijkt, dar de spullen er inderdaad toen waren, is er niets gevonden.

23. 1932, 22 Januari. DIEFSTAL TE OSS.

Her drietal steelr in het villapark te Oss enige koffers uit een auto.

24. 1932, 2 Februari. DIEFSTAl. TE OSS.

Zij stelen 6 zakken kunstmest.

26. 1932, 6 April INBRAAK. TE OSS.

:ran Duisburg en van ~rs weten, ~.at de familie C. afwezig is. Zij bezoeken het
hUlS en ontdekken, dat ZIJ gemakkelijk kunnen binnensluipen, omdat de achter
deur op ee:n kier staat. Opeens komen de bewoners de voordeur weer binnen,
~t de dleve~ moeren vluchten. Er worden vingerafdrukken gevonden en met
VCl, grote s~l1Jgheid geïdentificeerd als te zijn van van Duisburg. Hij werd ge_
hoord, maar ontkent.

27. 23 Augustus. INBRAAK. TE HEESCH.

Van Oen en van Duisburg bezoeken de kermis in Heesch. Als 's avonds om
ongeveer negen .uur de bevolking geacht wordt kermis te vieren, wandelt her
tweetal. het terreID af en dringt in een willekeurige boerderij binnen door het
opsc:hulven van ee? raam. Zij ste~en een weinig geld, een wekker, ~ horloge
ketting en een kruisbeeld. De kettmg brengt f ljO op, het kruisbeeld f 2.-.

28. 1932, 1-4/15 October. INBRAAK TE OSS.

Va~ Duisb~rg ~n van Oers ondernemen deze inbraak bij nacht. Het slacht.
offer I.S een wmkeher. ~a over een muur te zijn geklommen, breken zij ~n kleine
~n weg. wat hen In staat stelt, de deur te openen. Van Duisburg licht de
Winkellade (5 ~den m~t wat posrugeIs) en van Oen v:t een schrijfmachine
en een hoeveelheid tafelZilver klaar. Als echter de winkelierster ontijdig ontwaakt
en gaat gillen, nemen de dieven de vlucht, zonder het gereedgezette te kunnen
meenemen. De postzegels verscheuren ze, het geld wordt verdeeld.

29. De j~te datum van een DIEFSTAl. bij de ..Volksbazar" is niet meer bekend. Van
~ ~s er loopknecht. Hij. zet een doos mer schoencrêmedoosjes ergens buiren neer
om dIe later met van DUisburg weg re halen. Stoit, die de herkomst van dit goed
kent, koopt her VOOr f 1,50, hetgeen ver beneden de waarde is.

OpJporing.

Al deu zaken komen uir, nadat Driek Sosse:n, die van de diefsral van her kruis
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25. 1932, 22 Maart. INBRAAK TE OSS.

Van Duisburg staat in een poon te ..wateren en zier van her huis, waar zijn
O?g op valt, een raam Openstaan. Als hiJ geen bewoners bemerkt, klimt hij naar
bIDnen .om ~oor ongeveer 50 gulden aan sigaretten te stelen met nog een paar
du.bbeltjes UIt de muntmeter. De sigaretten verkoopt hij voor een deel aan Stoit
(d!e weet, waar v: vandaan komen) voor 3 gulden. Van de rest omhaalt hij zijn
vrienden.



31. 12 Mei 1932. BRANDSTICHTING TE OSS, HEIDE.

Berechting.

Telasdegsing: uitlokking van de misdrijven der artt. 157 en 358 Sr. (in één om·
schrijving).

•

Fig. 8. A = het in brand gestoken huis, B = het dichmbijzijnde huis,
C = een perceel dennenbos, E, F, en D aan derden toebehorende percelen

bouwland.

Uit hee onderzoek blijkt niets van de richting en de sterkte van de wind. Uit
een door mij gevraagde informaeie bij het KNMI. te de Bilt blijkt, dat de rich
ting was als aangegeven op de situatietekening van fig. 8, en de kracht 3 tOt 4
meter per secunde. Het "gemene gevaar" heeft dus practisch niet bestaan, maar
wordt door Rechtbank en Hof wè1 bewezrn verHaard. In feite is gepleegd uitlok
king toe het misdrijf van 328 Sr., maar hiervoor is niee voldoende bewijs.

•

Cieretnam
2t jaar gevangenissuaf
2 jr. m. a. (voor de uitlokking van 157 Sr.;
die va'n 328 Sr. worde niee bewezen veekI.)

elS O. v. J.
Rb. 12 ~. 1935

Daders: Corn. van Nispen, Jac van Nispen, Joh. Kop en Overbed.

Stoit (zie ook C29) legt contaCt rossen Overbeek en Com. van Nispen. Zij
treffen elkaar meer dan eens bij Overbeek en of Overbeek nu een brandstichter
zocht (wat van Nispen zegt) of wel van Nispen zich via Stoit aanbiedt (Wat Over
beek beweert), zrker is, dat overleg plaats heeft ~had. Overbeek heeft aan van
Nispen en de door hem erbij gevraagde Joh. Kop (een zwager van van Nispen; hij
was in de buurt) het huis aangeduid. Zij spreken aI, dat hij een voor de brand
stichting geschikte dag zal aangeven.

Op zrkere dag deelt Overbeek van Nispen bij Stoit mede, dat hij op 12 Mei
'savonds met zijn ~zin ter bruiloft zal zijn. ~ieën Uac. van Nispen is mede
uitgenodigd) begeven de brandstichten zich naar het huis en daarna Jac. zich
alleen op de zolder om het vuur te ontsteken. Het nooi~ stond daar gereed, zegt
Jac. van Nispen later, brandhout en een kan petroleum. Later schrijft hij uit de
gevangenis, dae het ook wel zijn kan, dat hij die kan beneden in het huis ge
vonden heeft. Com. van Nispen stond op de uitkijk.. Ge:wnenlijk halen zr nog
wat kleren uit het huis (een overjas van Overbeek wordt dezr ongeveer een
maand later weer teruggegeven, maar in ruil voor een fiets!)

De premie (Overbeek heefe f 50.- beloofd en later ook betaald) wordt al·
dus verdeeld: de beide van Nispens ieder f 20.-, Kop f 10.-.

Opsporing.

De brand slaae Donderdagavond + 10.30 uit. De P hoort man, vrouw, buur
vrouwen moeder, maar zonder resultaat. Er blijkt, dat er geen kachel gebrand had.

De P hoort in October 1935 over deze zaak Caen. van Nispen, dan in Breda in
de gevangenis. Hij bekent direct. Later horen zij in dezelfde serafgevangenis
Koosje van Nispen, die ook bekent. Daarna volgt Overbeek. De O. v. J. vordert
bewaring, op grond van "vreer 1Ioor herhaling, waar hij herhaaldelijk mee beo
ruchte Ossenaren omgaat", het bevel wordt op dezelfde grond gegeven. Evenzo
wordt later de gevangenhouding door de Re<htbank bevolen, behalve uit de over-
weging van het gevanr voor vlucht, uit vrees voor herhaling. ~

Berechting.

Overbeek, die als enige terechtstaat, wordt telastgelegd de uitlokking van de in
één volzin gecombineerde feiten der am. 157 en 328 Sr.. Hee gemeen gevaar voor
aan derden toebehorende goederen zou alleen het dennenbos zijn, dat op één
punt op een afstand van 6 m van de woning ligt. Het dichmbijstaande huis is
58 m verwijderd.
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eis a.v.].
Rb. 26 Dec. 1935

eis P.-G.
Hof 8 April 1936

Overbeek
li jaar gev.straf
2 jaar gev.straf (alleen voor de uitlokking tOt 157 Sr.)

3t jaar gev.straf
2 jaar gev.seraf (alleen voor de uitlokking tOt 157 Sr.)
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Eis P.-G. bevestiging bevestiging
Hof 29 April 1936 bevestiging 3 jaar gev.:straf

De rechtbank brengt bij de straf van van Nispen in rekening een gevange
nisstraf van 3 jaar, waanoe het Hof hem op 19 Juni 1933 veroordeelde (C6).

Westerhllis

6 jaar gev.straf
3 jaar gev.straf (medepl.heid)

VQn Nispen

9 jaar gev.srraf
6 jaar gev.srraf

eis O. v. J.
Rb. 18 Nov. 1935

33. 8/9 November 1932. DE MOORD OP Z TE BERGHEM.

Dader: Petrus Mak.

Op een eenzaam stuk weiland wordt in de ochtend van 9 November het lijk
van den caféhouder Z gevonden, die de avond daarvoor zijn dertigste verjaardag
had gevierd en 's avonds om eU uur zijn woning bad verlaren. Hij blijkt gedood
re zijn met vier revolverschoten. De lijkschouwers rapporteren, dat drie onbelang
rijke schotwonden in armen en lendenen te zien zijn en dat een vierde (laatste)
kogel, binnengekomen onder her linkerschouderblad, recht door het hart is gegaan.
!De afstand was waarschijnlijk niet al te gering geweest. Het slachtoffer moet zich
nog onder de aanval omgewend hebben.

Het rapport van de wachtmeesters de Gier en van de Weerd kan ons her
snelst de achtergrond van de moord schilderen. Nadat het uitvoerig van de dader
vertelt, vervolgt het aldus: "Onderwijl ""~rd in de onmiddellijke nabijheid van
de woning van de familie M2:k een caf~ gebouwd. Dat werd betrokken door het
pas gehuwde paar Z. Als buurjongen maakte Mak kennis met de caféhouder en
sloot met hem reeds terstOnd vriendschap. Z., eveneens een sterke, rondborstige,
jonge kerel, riep Mak bij elke gelegenheid te hulp in de woning en in het caf~,

zodat hij op den duur allerlei huiselijke werkzaamheden moest verrichten.
Z. was in dienst bij een bierbonelaar, en zodoende hele d?-gen van huis en be

dronk zich veelvuldig. met het gevolg. dat hij ruwen onverschillig werd voor zijn
huisgezin. Tijdens de afwezigbe:id van Z moest Mak hem op zijn verzoek dikwijls
als kastelein vervangen. Z. pleegde meermalen mishandelingen op zijn vrouw, spe
ciaal, wanneer hij dronken thuiskwam. Zo kwam het, dat Mak nagenoeg dagelijks
getuige was van de mishandelingen, die de vrouw van Z. te verduren had Vlm
haar man. Zij riep dan meermalen de hulp in van Mak, wel we'tende, dat hij zulks
wel durfde en zijn mannetje kon staan. Het werd ~ldra een publiek geheim,
omdat vrouw Z aan iedere bezoeker haar lief en leed vertelde om medelijden op
te wekken. Zij wist door listen en het geven van lekkernijen en andere lokmidde
len Malt voor zich te winnen en door huilbuien zijn medelijden op te wekken.
Mak was daar zeer gevoelig voor, temeer omdat hij voordien zo goed als nimmer
omgang met vrouwen had gehad. Zo kwam het, dat Mak het opnam voor die
vrouwen er zijn afkeuring over te kennen gaf, wanneer zij klappen kreeg van
haar man. Hierbij werd hij gesteund door zijn vrienden, die Mak meermalen te
kennen gaven, dat zo'n kerel beter kapot geschoten Icon worden, enz.. Mak: liep
hierover dagen lang te prakkizrren en zich op te winden om. aan zulk een leven
een einde te maleen. Het duurde nier lang. of vrouw Z knoopte in het gehei.J:n,
door haar vleierijen, intieme betrekkingen aan mee Male.

Inrussen Wf'.rd Z. gaandeweg armer en de verstandhouding tussen hem en zijn
vrouw werd met de dag slechter. Zijn vrouw, die de kunst verstond met Mak om
te gaan, zorgde er wei voor dat hij haar beschermde. langzamerhand en aange-

Bet'schÛng.

Telastlegging: voor van Nispen en Westerhuis beiden medeplegen, voor Wes·
terhuis subs. medeplichtigheid en heling, alles betr. art. 312 Sr..

•

Daders: Noest, Joh. te Morrel, Jac van NiJpen.

Medeplichtige: Westerhuis.

Piet Westuhuis komt bij Joh. te Mortel met de hint, dat in een café in l~~

een paar vrouwen wonen, die, naar hij vermoedt, wel geld hebben. Volge~ u.Jn
verklaring zou te Mortel hem voordien oo~ ~ v~ gev~g~ hebben, o~ hiJ Dlet
ergens geld wist te zitten. Dat WesterhulS 10 Iith eDlgsuns be~nd IS, komt,
dootdat zijn vrouw ervan afkomstig is. Te Mortel betrekt Noest enn, sameo doen
ze het later van Nispen.

Op de avond van 30 Mei rijdt het viertal in 2 groepen. van 2 dO?r de polder
naar lith en om ongeveer middernacht bereiken ze het hUIs, na de fletsen ergens
in de polder te hebben achtergelaten. Van Nispen ziet kans. door het b~eke~ van
een ruit, een rum op te schuiven, waardoor allen, behalve WestuhulS, die de
wacht zal houden, binnen gaan. Ze zijn gemaskerd, behalve Westerhuis, en dragen
lappen om de schoenen. Eersr zoeken ze de benedenkamers en her café af naar
buit: sigaren, sigaretten en drank. Het tafelzilver vergeten ze, maar wel nemen zt:

een bronzen gedenkpenning mee, in 1891 door Koningin Emma aan de vader
van de vrouwen geschonken voor een heldhaftige redding op de Maas. Dan gaan
ze naar boven, waat de vier zusters (tussen 30 en 50 jaar oud) wakker worden
aangetroffen. 'h: worden vrij hardhandig aangepakt, lopen een paar klappen en
gescheurde nachtkleren op, en worden met het hoofd in de kussens op de bedden
geduwd. Te Morrel dreigt bij zijn optreden met een geladen revolver. ~ oudste
der dames biedt, als ze om geld vragen, de inbrekers een ham aan, maar daarmee
nemen ze geen genoegen. Ze vinden het geld (dat wel aanwezig is) niet en ~Iazen
de aftocht met slechts een huishoudpotje met een gulden of S. Een van de zusters
heeft kans gezien het huis, achter de tovers om, te ontvluchten, en heeft de buren
gealarmeerd. ~ rovers fietsen langs een andere weg terug naar Oss.

Opsporing.

Om ruim 2.30 uur, dat is een haU uur na het plaats vinden van de overval, v:'C?r
den de rijksveldwachters en de gemeente-veldwachter gealarmeerd. De poht~e
mannen constateren, dat alles grondig onderzocht is. Ze vinden slechts een drie
tal vingerafdrukken op een stuk glas, dat in beslag genomen wordt en naar
de griffie gestuurd. Het is later echter verdwenen. ~ burgemeester, ook geaJa.r'
meen!, waarschuwt per telefoon zoveel mogelijk de politie in de omtrek. Al 10

de vroegte wordt per rijwiel de omgeving van lith afgezocht, zonder dat echter
een spoor gevonden wordt. .

De zaak blijft rusten tOt 1935, wanneer, in September. Noest in het HUIS van
Bewaring voor de P bekent deze overval medegepleegd te hebben. Te Mortel,
door genoemde heren te zel/det' plaatse hierna ook gehoord, bekent eveneens.
Dan wordt Westerhuis aangehouden; hij ontkent. Van Nispen, dan in de Sl1"a~:
gevangenis re Breda, wordt naar het politiebureau (e Oss overgebracht, waar hiJ
bekent. Westerhuis bekent later voor de R.-c.
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32. 31 ~i 1932. ROOFOVERVAL TE IlTH.
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m~igd door vele anderen. rijpte bij Mak een plan om Z. op te ruimen. Op den
duur meende hij, dat hij hiermede zelfs een weldaad beging. Hij kocht voor dat
doel een cylinder-revolver en liep er dagen en nachten over te piekeren. zodat hij
op den duur de waanzinnigheid nabij was. Op een zekere avond was bij Mak het
plan gerijpt om voorg~ ~n einde te maken aan deze mishandelingen. Toen
hij, laat in de avond, alleen met Z. over de slechte tijden sprak, vond hij een ge
legenheid om Z. mee te lokken door te verzinnen, dat hij een brandkast wist te
zitten met veel geld. Z. ging hierop in en samen gingen zij na het winkeWuitings·
uur naar een stille heide, waar Mak zijn voorgenomen daad volvoerde:'

Her slachtoffer is in dit rapport misschien onvoldoende getypeerd. Hij moet
een beetje eigenaardig geweest zijn, een man, die dikwijls klappen ktijgt en niet
opgewassen is tegen de slimheid van zijn vrouw. Hij staat in mijn kaartsysteem
dikwijls te boek, maat telkens als slachtoffer. Hij moet een keer wat uit de kelder
halen. weren bezoekers later te vertellen, en als hij op de trap is, werpt zijn
vrouw ten aanschouwen van deze dièmele het luik dicht, op zijn hoofd. Als hij
briesend weer boven komt, speelt zijn vrouw voor de rribune de verontwaardigde
onschuld, zij weet nergens van. Tegen her tragisch einde van zijn leven wOtden
zijn eenden gesrolen. Als hij zich hierover jn het café beklaagt en Mak begint
te lachen. vaan hij driftig uit: jij weet er zeker m~r van! Hierop roept Mak hem
even mee naar buiten en tOOnt hem zijn revolver. Z. moet dan zeggen of hij die
beschuldiging m~nr; hij zegr, dat het natuurlijk maar een grapje was ....

De t~racht van dit misdrijf laac zich misschien het besc beschrijven door de
moordenaar zelf, als hij tenslotte, na bijna drie jaren, voor de wachtmeesters een
bekentenis aflegt, doot mij, ontdaan van de politiestijl, overgeschreven:

..Het is inderdud waar, dat ik Z. in de bewuste nadit nn 8 op 9 November 1932, op
de plaats waar men hem gevonden heeft, heb doodgeschoten. Toen Z. zich bij 011$
in de buurl kwam vesligen. als nfo.!houder, k.noopte ik vriendschap mei hem aan; hij
was toen kort geleden geuou",·d. Het duurde dan ook niet lang, of Z. dep mij bij iedere
gelegenheid binnen om voor hem of zijn vrouw hui$elijke arbeid te verrichlen. Z. was
in dienst nn de Amslelbrouwerij en zodocnde vaak afwezig. Zo kwam het op den duur,
dal ik zo goed als elke dag tOl laat in de avond bij Z. over de vlocr kwam. Ik 'WCJ'd
op den duur erg vrij en werd door Z. en zijn vrouw overladen mer lck1eroij, ieu, wat
ik me bij mijn ouders niet kon veroorloven. Vooral vrouw Z. wist niet, wat ze doen
IIlOC$I om me op de duur toe zidi re Irekken en overlaadde mij in her geheim met geld
en eetwaren. Zo was ik meermalen geruige ""n de onCtliBhcid, die cr tussen man en vrouw
heerste. Ik heb meermalen gezieD, dat Z, wanneer hij dronken thuis kwam, zijn vrouw ruw
aanpakte en hlW" slocg en zelfs schopie. Zo kwam het, d.t vrouw Z. mij door vleierij
binnenhield om haar bij te slaan, als :tij dachl, dal haar man Ihuis zou komen en haar
zou mish.ndelen. Door her vele drinken en uitgaan van Z. werd deze gaandeweg armer
en de ellende in de huishouding was niet meer te oveniCtl. Dal werd nog erger, toCtI

hij ontslasen werd uit zijn dicnslbeuekking. De uJerelen, die zidi tussen Z Ctl zijn
vrouw afspeelden Ctl waarvan ik gcruige was, zijn nier te beschrijvcn. Meermalen riep
vrouw Z. mij IC hulp, als ze door haar man werd mishandeld.

Hel wa.s mei de begrafenis nn een buurman, ","Urbij Z. als drager behulpuam was,
wat uil burenplichl gedaan werd. Na afloop van de begrafenis kwam Z. Ihuis. Innusen.
was ik mei zijn vrouw bezig hCl uft schoon IC maken. Z. vroeg zijn vrouw om vijf
gulden, maar zij gaf hem IC kennen, dal zij geen geld had en bradit hem aan zijn vcr·
stand, dat de slechle lijden her nicr toclicren om steeds weer CCD zeker bedrag IC gaan
verdrinken. Over dit gezegde werd Z. woedend en begon zijn vrouw uil te schelden en te
beledigen. Hij ging n..aar de slaapkamer en forc;ecrde een hsûade, waatin zijn vrouw
twee rijksdaalders bewaarde; d.t geld nam hij mee. Zijn vrouwonldekte dal en vroeg hem,
of hij dal ~Id er uil genOlnCn had. Z. werd tOCn erg driftig en ontkende dal gedaan
Ie hebben. Zijn vrouw vccwecr hem, dal niemand anders het gedaan kon hebben dan hij,
omdat het geld cr even levoren nog gelegen had. Z. schold haar telkens uit., voor hoer
en dergelijke I.ge uitdrukldngen. De vrouw begon dan te huilen en vertelde dal baar dal
zo'n pijn deed dat zij lelkens door haar man als een minderwaardige vrouw aan de kaak
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werd gcsteld legenover hel publiek in het openbaar. Plotseling liep Z naar zijn vrouw
en vervolgde haar toen zij vluchtte en slocg en u.ple haar, dat zij er bij neerviel en zich
bewusleloos hield. Daarna slond ze ""ecr op Cf! vluchtle naar haar buurman, .chtervolgd
door haar man, die .is een razende tegen haar vlockle en tierde. Als er zkh dan zoiets
afspeelde, dan moest ik mocite docn en wel met inspanning van .11e krachlen om me Ie
beheersen. Als Z. mij op zo'n moment had aangesproken, had ik me aan hem vergrepen,
want dan verkeerde ik in een vlaag van waanzin.
'b> was ik meermalen ~ige van wlke ergerlijke Staalljes van mishandeling en belediging,
die er runen Z. en zijn vrouw voorvielen. W.nneer hij afwezig was, werd ik aangehaald
door zijn vrouw, zij zochl IrOOII bij mij en gaf mij dikwijls IC kennen, dal ze mij meer
tot man begeerde dan baar eigen man. Ik liet me met haar vleierij mccslcpcn en wel z6,
dal ik cr als her ware waanzinnig van werd. Wij ledden in her gdleim als man en vrouw.
Voordien had ik nog nimmer omgang gehad met vrouwen of meisjes. Honderden malen
was ik getuige, dat de vrouw in huilbuien losbarstte. Dil JaaCite Irok ik mij zo erg aan,
dal ik het niet meer van me af kon zetten en het speelde me geregeld door mijn
hoofd een einde te m.aken aan de diende, die :tij re verduren had. Hel bovenstaande is
maar een greep uit de vele lientallen mishandelingen, wurnn ik getuige ben gewecsL
Door de incieme samenleving mei vrouw Z. liel zij zich meermalen ontvallen, dat zij
gaarne zag, dal haar man kapol geschOlen werd. Het speelde mij dan ook geregeld door
mijn hoofd, dat hij uil de weg geruimd mDCSl worden om de vrouw een beter leven Ie
kunnen geven. Dezelfde woorden werden ook gebezigd door .ndere vrienden nn mij
en hierdoor werd ik lelkens meer aangemoedigd zodal ik hel op het laaut vanzelfsprekend
vond en hel als ccn goede daad beschouwde, als ik hem opruimde. Ik sprak cr mccrmalen
over met een vriend. Jk beken ook, dal ik geprobeerd heb Z. in de verzekering te bijgcn
voor de som van I ~OO of I 1000. HCI lier me niet meer los om hem op te ruimen en ik
wist in het laaul dan ook niCi berer of ik IIlOC$I het doen. Wal een strijd mij dat gekOSt
heeft is niet te beschrijven, maar ik kon niCi langer zien, dac deze vrouw zo door haar
man 'werd mishandeld. Ik leefde in die lijd in een werkelijke waanzin, wat ik Ihans zie.
Van de morgen toe de avood dachl ik hier slcdlu aan en dat ik de vitvcrkocen. peooon
was om Z. van kanl Ie m.aken. Hierin werd ik DOg gesterkl door zijn ZUSIer, die steeds
de uitdrukkingen bezigde als: laat hem wat paardenhaar opcren, dat hij kapcxg:aat., de .rocuk,
en nog meer dergelijke uitlatingen. Doordat de familieleden van de vrouw daB 10 dag
uit over de slechte levenswijze nn Z. spraken, werd ik in mijn voornemens nog gesletkt
en gevoed, zodal ik er onmogelijk meer aan kon OQ!komeo om mijn voorgenomen daad
uit IC voeren. Zoals ik reeds verklaard heb, vertoefde ik in de avond van de 8ste November
1932 in gezelschap, wederom in hel café. Hel was de dag, dat Z. jarig was. De gchele. avond
hebben wij meI Z. gebiljarL Omslreeks half tien veruok het gezelschap en bleef ik mer
Z achter. Zijn vrouw was al n..aar bed gegaan omdal ze zidi niCi ",'Cl v~lde. Toen ~
alleen Uien, sprak hij mei mij over de slcdlte tijden en over zijn zaken, die erg achlcnut
gingen. Ik verzon loen ccn middel om Z. diezelfde avond nog mee Ie nemen en vrocg of
hij meI mij mee wilde gun om geld te SleIen. Ik zei, dat ik een bedrag va~ f 1~OO.
wisl te zitlen bij een boer in Bcrghem, waar mijn meisje werkzaam was (ik bad toCtI

verkering mei een meisje daar). Ik zei, dat er bij die boer een brandkast nood waar
f UOO.- in Uten, maar dat ik die brandkast alleen nier kon dugen cu vroeg hem .om
mee te helpen dragen. Ik ui de brandkast openbreken, vervolgde ik,. en jij kri!81 de helft
van het bcdras, dus f 7'0.-. Dit alles was cdller maar gefantaseerd. Z wlid~ .er wel
van WClCtl en gaf toe om mee IC gaan, als zijn vrouw her goed vond. Toen ~ dWlIngN.ur
van elf uur aanbrak, vertrok ik uil her afo.! Ctl ging naar mijn worring, waar ik een over",
aantrolr over mijn kleren. Tevens stak ik ccn revolver, een cylinder·revolver, Beladen mei
zes scherpe patronen, die ik op ccn balk in de sdiuur had liggen, in mijn jaszak. De revolver
behoorde mij in eigendom IOC, ik had die oogevecr veertien dagen levoren voor 6 gulden
van mijn zwager gekocht mei bet docl Z. van her levCtl te belOfen. Ik wachtte hem vol
gens afspraak op achter onze woning op her ..erf. Wc zij~ toen samen te voer door de
weilanden gelopen tOl aan de plaa!S, waar het hJk gevonden iS. Onderweg hebben wc SI1lll:~

gesproken over de ..diefstal", die wc zouden plegen en de goede afloop d~ Tcrw,}l
wc voortlicpc:n, dacht ik echter nergcru anders over dan over her doodsdllcren, dat ik
van plan was.. Ik hoorde niet eens meer, war hij toe mij sprU.. Ik had het gevoel, d,al
het uur van vergelding voor hem was aangebroken en dat hij moest boeten voor de miS'
handelingen zijn vrouw aangedaan. Tocn we in een perceel weiland waren aangekomen,
waar CCD wit paard liep, keerde ik mij ploue:ling om en schoor toen ZODdcr een woord
te zeggen bcm mCi mijn qlindeHevolver dood. Ik heb zes palrODCf! op hem venebotcn
Tijdens hel schieten ricp hij nog: ,,0, Mak, wal doc je nou?~' Waar ik m.ijn r~olver

op riditle, kan ik niet zeggen, omdar hel IC donker was, maar 10 elk geval C1dille ik het
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piuooi op zijn lidtum. Of hij zich tijdens mijn schieteft nog omdraaide, kan ik ook niet
zeggen, het: was te donker en ik was door bet dolle heen. Ik kedt niet: meer naar hem
om toen ik ~ ocugeschoren had, maar ..-Iuchtte onmiddellijk: door de weilanden in de
richtins nn mijn ouderlijke woning. Oodenreg beo ik nog eenmul op mijn hurken gun
zilten om te luisteren of Z. oog zou roepen. Ik hoorde echter nieu meet en was et" wel
..-.n oorertuigd, dat hij dood moest zijn. Bij huis aangekomen, hel was roen dra midder.
nacht, ben ik: heimelijk binnengeslopen en heb ik mij te bed begeven. Ik sliep, u.ls ge
woonlijk, DUSr mijn broer en deze beeft vermoedelijk ook wel ~rkt, dar ik thuis kwam.
Voordat ik re bed gins, heb ik mijn revolver weet" op zijn plaats gelegd. De andere motgen
beo ik om ongeveer 8 uur opgestaan en deed war ik gewoon was re doen, ol. ra mijn
ontbijt naar Z. gun. Toen ik over de weg liep naar de woning, US ik dat de gordijDen
nn het café nog gesloten waren en ik wilde doorlopen. Ik werd nageroepen door het
dienstmeisje, dat mij vroeg of ik even binnen wilde komen, wat ik deed. Ik begaf mij
in het café, waar ik de vrouw aantrof. Zij lag re bed. Zij zei tegen mij: "Mijn man is
nog nier thuis" en vroeg mij of ik bij de politie wilde informeren waar of haar man
was. Ik antwoordde hierop: ,Ja., dat zal ik wel doen", maar terwijl ik wegliep, riep de
vrouw mij na: "Och, ik weer het wel, wanr gij bent gisterenavond met hem meegegaan
om te stelen". Ik antwoordde: "Och, houd dat maar sril". Zij vroeg mij toen of ik wisr,
waar haar man was. Ik antwoordde hierop ondcenDend. Ik heb hierop Ûjn rijwiel genomen
en mij begeven in de richtins van de stad om bij de politie re informeren. Onderweg kwam
ik de wachrmeestet C. reAeft, die ik staande hield en aan wie ik te kennen pi, dar ik
sebootd had, dat Z. gistereru.vond van huis was gegaan en rot op heden DOg niet: weer.
gekeerd was. De wadlUneester nam. mij mee naar het politiebuteau, waar ik in een cel
geplaatst werd. Nadar ik door de justitie ....5 verhoord. ~ ik mij dalfde avond "'CU

naar huis brguen, ik was in ..-riiheid gesteld. Daags durna heb ik de revolver weer ter
hand gesteld aan mijn zwager, onder voot"Wetldsel, dar ik et toCh nÏoets mee .kon doen..
Dit zei ik om hem de zekerheid te geven <b.t ik met de moord nim had uit re staan,
maar hij werd bij het overhandigm van de revolver bleek, wat mij goed op..-iel en hij
verwijderde zich ogenblilc.lr.elijlc. Nadien werd ik wel ~, dar mijn zwager de bewuste
revolver opgeruimd, vermoedelijk zelfs kapot geslagen heeft. Nimmer heefr hij echter
zoiets tegen mij gezegd.
Kort hierop is vrouw Z. vertrokken naar X. Ik heb haar daar eenmul bezocht met mijn
,ace-fieu. Ik deed dar omdat ik mij onrustig gevoelde en wilde weten, wat ze van haar
dachten. Latet heb ik haar nog twee keer te IJ. mocht. Ik heb toen maar even met: haar
gesproken, maar ik heb hur nimmer toegegeven, dat ik haar man ve,moord heb".

0pJporing.

Als Z in de ochtend van 9 November gemist wordt, maakt zich niemand on
gerUSt. Maar des middags vindt een landbouwer, die zijn paard uir de weide haalt,
bet lijk.

fk M wordt gewaarschuwd en begint mer kracht het onderzoek.. Nadat al
spoedig blijkt, dat het slachtoffer her laatst gezien is, toen hij met' Mak zijn huis
verlier, wordt deze laaOiite aangehouden, op her ogenblik, dar hij de M op straat
aanspreekt. Met grote vrijmoedigheid en koelheid ondergaat hij het onderzoek,
pertinent ontkennende. Hij moet na 48 uur weer op vrije voeren gesteld worden.
~ M blijft haar aandacht a:ltl de zaak wijden, in de overtuiging (die door heel
Oss gedeeld wordt), dat niemand anders dan Mak de moord gepleegd kan hebben.
Iemand, die dan zelf voor doodslag in den Bosch zit, vertelt aan burgemeester
Ploegmakers en van Kempen, dat Mak de dader is; hij noemt zelfs een medeplich
rige. Verdacht van de roofoverval te Deurne in Juli '34 (C 63), werden Koosje
Bron en Mak een half jaar lang vastgehouden (en daarna vrijgesproken) en van
deze gelegep.heid maakt de M gebruik Mak ook nog geducht aan de rand te voelen
over deze moord. Als bij de grote opruiming de bevolking langzamerhand wil gaan
spreken, komen er na intensief onderzoek bij vele familieleden en bekenden van
Mak (een 25-taI mensen wordt gehoord) aanwijzingen genoeg voor een arrestarie
van de weduwe Z Deze vrouw, die inderdaad spoedig na de daad naar x. gegaan
is, werkte daar als animeermeisje in een café, waar de M hur nog een enkele keer

84

opzocht. Later hertrouwde zij met iemand in IJ., van welke plaats Uil zij nog een
enkele keer: met Male, die dan in Montfoort werkt, correspondeert. Zij wordt op
25 Maan 1935 door de M gearresteerd en naar Oss overgebracht en legt dan zttr

bezwarende verHaringen af, die ze zegt tot dusver uit angst voor de moordenaar
voor zich gehouden re hebben, tengevolge waarvan Mak op 27 Maan 1935 weer
wordt aangehouden. Te middernacht op 26 Mei 1935 legt Male, nadat de M al die
tijd onvermoeid bezig geweest is met her onderzoek, een volledige bekentenis af.

Berechting.

Telastlegging: moord (arr.289 Sr.), tezamen mer de toofoverval van C 58. De
rechtbank beval echter splitsing van de gevoegde zaken.

eis O. v. J. 10 jaar gev.straf
Rb. 14 Nov. 1935 8 jaar gev.suaf

eis P.-G. 11t jaar gev.straf
Hof 4 Mei 1936 JO jaar gev.straf

34. 25126 en 26/27 December 1932. INBRAKEN' TE OSS.

Daders: ...,m DuiJburg, Jac. ti. NiJpen en Cam. .... Oer;.

Helers: Pijnenborg en Vlies.

Na flink te hebben gedronken, begeeft zich ber drietal ongeveer te middernacht
op straat om te zien, of er niet hier of daar war te stelen is. Zij proberen her eerst
bij een winkelier, maar komen daar door goed sluitwerk niet verdet dan het uit·
snijden van een ruitje.

Bij een andere winkelier hebben zjj meer succes. Van Njspen haalt eerst de
toonbankla leeg en dan stelen zij nog enkele pakken sigareten, bonbons en sigaren.
Koosje van Nispen gaat nog even naar huis om een zak te halen, want ze kunnen
nier zoveel dragen als er re stelen valt. Voor de tweede keer dIingen zij dan weer
binnen. fk gevulde zak brengt van Nispen naar de heler Pijnenborg (de heide
anderen moeten buiten staan). Van Nispen komt mer een bedrag van f 12,50 weer
mu&

35. ~ volgende nacht probeTen van Duisburg en van Oers het, na veel cafe's
te hebben bezocht, bij de winkel van een weduwe. Weer wordt door middel van
her uitsnijden van een raam binnengedrongen. Her is weer eerst de roonbanklade,
die geledigd wordt; mer verder aan buit" flessen drank verlaren zij het huis. Al
wandelende, ledigen zij een groot gedeelte van de flessen, totdat zij bij de woning
van hun vriend Vlies, die ze wakker maken, komen. De moeder van Vlies gaat ook
opstaan en gevieren drinken zjj nog wat verder. Vrouw Vlies wordt gul een deel
van de kwarrjes en dubbeltjes toegeschoven.

Op;poring.

Te omstreeks 2.30 uur v.m. wordt al aangifte gedaan bij de P, die direct tele
fonisch de M waarschuwt. Terstond wordt beraadslaagd. Inspecteur van Kempen
weel te verrdlen, dat 14 dagen eerdet van Duisburg en van Oers zich op verdachre
wijze hadden opgehouden in her pottiek van de bewuste winkeL Mee in verband
met de verdenking, die de M allang regen van Duisburg koesterde, begeeft men
zich naar het huis van van Duisburg, die dan nog nier thuis gekomen is. Dan komt.,



37.

Berechting.
Dagv.: poging tot doodslag, althans zware mishandeling, althans mishandeling.

Oplporing.
De aangifte geschiedt bij de M.. De medicus verklaart later, dat het projectiel

zich volgens de röntgenopname ongeveer 10 à 12 cm onder de hals van het linker
bovenbeen bevindt, terwijl hee schot in de rechterliesstreek is ingekomen. De kogel
is onder de urineleider doorgegaan en had een dodelijke verwonding kunnen ver
oorzaken.

Uit het onderzoek blijkt, dat Visser met zijn zwager Schroeder van ongeveer
half twee af in het café van Netten heeft gezeten. Volgens Netten en diens dochter
waren ze bij het weggaan niet dronken. Visser beweert echter wèl dronken te zijn
geweest - de marechaussees die hem om 10 uur aanhouden echter merken van
een roes geen spoor. Christ. Schroeder weet van niets. Twee getuigen worde.n ge
vonden, die de vechtpartij gezien hebben en het schot hören vallen. Ze zagen
Visser na het schot haastig zijn fiets oprapen en er vandoor gaan. Het laatste heeft
nog een andere getuige gezien. Later wordt door een inquisitieve burger een kope
ren revolverhuLs, kaliber 6.35, gevonden bij de plaats van de aanslag.
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ViJler

3! jaar gev.srraf3t jaar gev.straf (wegens poging tot doodslag)

bevestiging
bevestiging

eis P.-G.
Hof 4 (kt. 1933

eis O. v. J.
Rb. 25 Mei 1933

en zijn vrienden gezocht. Hij verklaart voor de R.-C: "Ik heb spoedig daarna (d.w.z.
na het onderzoek in 1925) bemerkt, dat Hornikx en zijn broer mijn vijanden ge
worden waren. Ik ben dan ook voortdurend door hen gezocht geworden, ook door
Koosje Bron, Noest en te Mortel, die allen bij elkaar hoorden. Een gevolg van een
en ander is dan ook geweest, dat ik heb moeten optreden en dat ik Hornikx heb
aangeschoten, ik was toen dronken. Het is aan mij en mijn verdediger in de straf
zaak tegen mij, welke is geëindigd met mijn veroordeling te dezer zake, niet gelukt
het voorafgaande, wat ik heb meegedeeld, aannemelijk te maken. Ik was tevoren
opgejaagd als een wild dier. Ditzelfde is ook gebeurd tegenover geruige. Ik heb
voor bedoeld schieten drie en een half jaar gevangenisstraf gekregen".

In de M7registers vond ik ·tI, dat in Februari 1932 vier mishandelingen gepleegd
werden, waarvan de ouders van Visser, 2 der daders, Visser zelf en zijn moeder
2 keer slachtoffer zijn. Verder blijkt Hornikx met een vriend te hebben terecht
gestaan wegens mishandeling van Visser's vader; hij is toen vrijgesproken. Wacht
meester Curfs weet de K-e. te vertellen, dat op de Berghemse kermis een vecht
partij tussen de oude Visser en Hornikx heeft plaats gehad.

Op een Zondagmiddag nu wandelt ergens een broer van Hornikx, namelijk Max.
Bij de woning van Kever komen Visser en Mar. Schroeder hem fietsend tegen.
Beiden stappen af en Visser zoekt ruzie met Max Hornikx. Na wat woorden ("Heb
je nu soms nog zin?" enz.) en een korte schermutseling trekt Visser zijn revolver
en schiet Max Hornikx in het onderlijf. Zo althans is diens lezing. Visser, die om
tien uur op straat wordt aangehouden, ontkent.

Leemhuis vertellen, dat hij in de woning van Vlies, waar men nog op is, in de
voorkamer heeft horen praten en doot een slecht gesloten gotdijn geld zien tellen.

Men besluipt het huis en de wachtmeester luistert aan het raam een gesprek af.
Hii. hoort de volg~~de wO?rden zeggen d~t van Duisburg: ,,Mijn moeder zegt
alCiJd tegen de polme, dat Ik om elf uur thUlS gekomen ben". Hij hoon van Oers
er .over moppere~, dat men hem bedonderd heeft met het verdelen van het geld.
Belden geven bh,k veel te hebben gedronken. Kon daarna gaat het licht uit en
treden beide verdachten uit de achterdeur naar buiten, waar zij onder verzet ge
arresteerd moeten worden.

Bij fouillering treffen zij in de zak van van Oers een opvallend beschadigd geld
stuk aan, dat door de besrolene en haar zoon herkend wordt als afkomstig uit de
toonbanklade. Va~ Oers en van Duisburg bekennen. Van Nispen, daarna opge
haald, ontkent. PIJnenborg (waar het geheelde, precies overeenkomende in SOOrt
en getal met wat de bestolenen opgeven, nog wordt aangetroffen) ontkent. Van
Duisburg en van Oers willen liever niet in het bijzijn van van Nispen worden ver
hoord, omdat zij bevreesd zijn, dat die hen later wel eens zou kunnen doodschieten.

Van Nispen en Pijnenborg worden (met de overweging van vrees voor herha
ling) in bewaring gesteld. Op de zitting weet van Duisburg nergens meer van; de
verklaring, die hij voor de politie heeft afgelegd, schrijft hij toe aan dwang.

BerechJing, voor van Duisburg tevens wegens C 34.

1/. N. Pijnenborg 1/. DuiJburg 1/. Oers

eis O. v. J. 3 j. g.Str. 10 mnd gev.str. (blijkt niet) (blijkt niet)
Rb. 23 Febr. 1933 3 j. g.ste. vrijspraak 12 + 4 mnd gev.str. 8 mnd g.Str.

36. 24/24 Maart 1933. INBRAAK. TE HEESWIJK.

Daders: Koolje Bron, Pijnenborg, Noest en Joh. te Mortel.

Medeplichtige: Gerardus Gannef.

u
H :.t slachtoffe~ is een agent van de verzekeringsinspeneur Gannef. Deze merkt

bi,. zIJn veelvuldige bezoeken aan zijn agem diens brandkast op; een oud model
letje, verdekt opgesteld in de hoek van een kamer.

..Volgens Gannef is dit de eerste keer, dat hij samenwerkt met de groep Noest,
Pl,nenborg en Koosje Bron. In een café, waar hij Noest dikwijls ontmoet heeft,
deelt. hij hem zijn bevinding mede, daarbij zijn verwachting uitende, dat er geld
zal Zitten. Noest belegt een bijeenkomst nabij het station met Koosje Bron, die
gezegd had Gannef graag te willen leren kennen. Als de bespreking op een avond
plaats vin.dt,.licht Gannef de mannen uitvoerig in. Koosje zegt bij het afscheid:
"Nou beglD ,e met ons, maar denk er om, als je ons verklikr, schieten we je kapot".

Gannef hoort naderhand, dat de kraak gepleegd is en begeeft zich naar het café
om daal' van de kastelein (die zegt geen vermoeden gehad te hebben, waarvoor
deze voldoening diende) 30 gulden als beloning in ontvangst te nemen. De buit
bedroeg echter 600 gulden.

Berechtin.g heeft niet plaats gevonden.

26 Maan 1933. POGING TOT DOODSLAG TE OSS.
Dader: Viller.

De B<:schiedenis van deze i'.aak blijkt te wortelen in de doodslag van C 2. Visser,
dan 20 ,aar oud en buiten zijn wil geruige van een en ander, wordt door Hornikx

,
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39. 6/7 Mei 1933. ROOFOVERVAl. TE VEGHEL

BerechJing.

Alleen Winkel staat terecht. Hem IS telastgelegd het medeplegen, subs. mede
plichtigheid, sub$. heling.

Winkel

'I'. jaar gev.straf
-l jaar gev.straf (wegens heling)

2i- jaar gev.straf (wegens heling)lt jaar gev.smf (wegens heling)
eis P.-G.
Hof 8 April 1936

eis O. v. J.
Rb. 7 Nov. 1935

Daders: Paulus Bron, Wim Bron en flan de MaeJ.

Her slachtOffer is een 70-jarige, alleen levende man.

Paulus, die ~ nichtje van de oude baas kent, heeft hem met haar een paar
malen een bezoek gebracht en weer, dat er geld moet zinen. Dit meisje blijft
later onbekend; de oude man B., tijdens de behandeling van de zaak re Veghel in
een ~thuis. kan er niets over vertellen. Paulus heeft zijn wetenschap aan zijn
neef en aan van de Maes meegedeeld en op de vooravond van de Zeelandse bede
vaansdag in 1933, + 22 uur, vertrekt het drietlll per Hets naar Nistelrocle. Een
paar honderd meter voor het huis 1eggen zij de rijwielen aan de kant van de weg
om te voet verder te trekken naar het huisje. Daar gaat Paulus op wacht staan, en
de beide anderen trachten aan verschillende kanten het huisje binnen te komen.
Ze klimmen door een luik, dat hen edtrer slechts op een zoldertje boven de stal
brengt, van waaruit ze het huis niet kunnen binnendringen. Ze lichten enige dak·
pannen van het dak, maar dat geeft ook oog geen toegang tot het huis.

Dan komt er onraad; Paulus houdt op straat een man aan de praat. Wim Bron
legt zich Daast de gevel van het hu.i5 in de brandnetels, maar van de Maes vlucht
over de landen ver "''eg. Ze zoeken hem eerst vruchteloos, maar na verloop van
tijd komt van de Maes toch weer aanzetten. Dan gaan ze nog beraadslagen of ze
de poging nog verder zullen voortzetten, of misschien liever zullen wachten tot
een andere keer. Tenslotte kruipen ze door een raampje naar binnen, grijpen de
oude man, leggen hem gebonden op de grond, en werpen beddegoed bovenop
hem, opdat bij niets kan zien. Paulus kan dan ook binnenkomen. Het roofridder
lijke "je geld of je leven" is hier "je geld potverdom.me!"

De buit vinden ~, in een zwarte lap gewonden, in het beddestro: f 680.-. Het
was het laatste geld van de oude baas. Hij was al eens eerder beroofd van een be
drag van 380 gulden. De kinderen hadden er toen op aangedrongen, dat hij het
geld op de spaarbank rou zetten, maar daar was nooit van gekomen. In bet hUÎs
van Wim is de buit verdeeld.

Trientje Mak en haar man (geen familie van Petrus) hebben alles geweten van
de beraamde plannen en het gelukken van de overva~ maar zeggen nooit iets te
hebben durven aangeven uit vrees voor wraakneming. Het is waarschijnlijk, dat
de Mak's ook profijt van de overval hebben gehad, want van de Maes vertelt later,
dat er prompt na de overval bij Mak nieuwe matten op de vloer kwamen, dat zijn
vrouw een nieuwe jurk en nieuwe schoenen aan had en er genever in huis wu.
Van de Maes heeft er het zijne van gedacht. Nog anderen dan G. Kop en zijn vrouw
wisten alles van het geval af.

•

Heler: Winkel.

OiIJporing.

Daders: KooJje Bron> Job. te Mortel, NoeJl.

Koos Bron is ervan op de hoogte, dat bij F. veel geld moet zitten en dat F. en
zijn huishoudster '05 Zondags dikwijls uir zijn. Hij zou dat vernomen hebben, toen
F. en hij gelijkrijdig een café bezochten.

Met Joh. te Monel en Noest wordr zonder veel overleg of voorbereiding op
Zarerdag 7 Mei re 11.30 uur '05 namiddags de inbraak gepleegd. Winke~ die het
drietal op hun heenweg regenkomt, wordr meegenomen om als uitkijk dienst te
doen. Noest klimt over ~n poortje aan de achterzijde, gelegen aan de Eikenboom
gaard, dar hij daarna van binnen uit kan openen. Op de binnenplaatS gekomen
breken ze de achterdeur open met een breekijzer. Binnengekomen, .schuiven zij de
grendel op de voordeur (aan de Heuvel), zodar niemand ongemerkt kan binnen
komen. Winkel is buirengebleven, bij het poortje.

Overee~~omstig de verwa~hting w?rdr geen van de bewoners thuis aangetrof
fen. Terwijl Noesr beneden 10 het hUlS zelf wacht houdt, opent Koosje Bron, met
assisrenrie van Te Mortel, de brandkast, die zich bevindr in een slaapkamer aan de
voorkant boven. Hij werkt met boor en .scheurijzer; aan de rugzijde wordt een
stuk uir de wand gescheurd. Juist als ze zich van de buit (een 400 gulden) verze
kerd hebben, komt de huishoudster weer thuis en probeerr tevergCt"fs de voordeur
binnen te komen. Ze ziet 'door een raampje een vreemde man in huis, wat haar
alarm doet maken. Ze belt bij een naburig café naar de marechaussee-kazerne.
Door de achterdeur en het poortje kunnen de dieven het huis nog tijdig verlaten.
De buit wordt voorlopig in een roggeveldje verstopt, om daar de volgende dag
weer vandaan gehaald te worden. Het drietal krijgt per man ongeveer 120 gulden,
Winkel 70 gulden als aandeel

. Het telefOOntje wordt te ongeveer 0.15 aangenomen, waarna de M zich zo spoe
dig mogelijk naar de plaatS van het misdrijf begeeft. Of de daders moeten nog in
huis zijn Of het spoor is tenminste nog warm. De wachtmeester treft voetsporen
in krijt aan, die naar de achteruitgang leiden, terwijl de brandkast open blijkt te
zijn, de inhoud verspreid door de kamer. De inbrekers hebben alleen een breek·
ij~ en een schroefsleutel adltergelaten, geen vingerafdrukken. Een politiehond
vlDdt geen enkel spoor. Uitgebreid ondenoek met veel huiszoekingen blijft zon
der ttsWtllat.

De Gier en van der Weerd brengen in Juli 1935 te Mortel tot een bekentenis.
waarin hij alleen het aandeel van Winkel in het misdrijf verzwijgt. In AugustuS
1935 horen van Kempen c.s. Noest, die bekenr. Hij zit dan in den Bosch in het
Huis van Bewaring in verband met een andere zaak. Ook hij noemt Winkel niet.

In September 1935 wordt te Mortel wederom gehoord, omdat bekend is gewot
den, dar c.r medeplichtigen waren geweest. Dan noemt hij Winkel. Deze wordt
dan eveneens gehoord. Noest weigen toe te geven, dat Winkel deel aan de inbraak
heeft gehad. "Te Morrel kan zeggen, wat hij wil". De Gier en van der Weerd
noemen als verklaring van deze houding: "dat Noest altijd een huisvriend is ge.
weest van Winkel en intieme betrekkingen onderhield met de vrouw van laatst.
genoemde".
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38. 7 Mei 1933. INBRAAK TE OSS.
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eis P.-G. bevestiging bevestiging
Hof 8 April 1935 bevestiging bevestiging

De srrafverhoging boven de 12 jaren berust dus op de herhaling, arr. 421 Sr..
Cassatieberoep van beiden wordt verworpen, een gratieverzoek van Bron afge-

brelcing van een ruit kans gezien hebben de openslaande gb.~n deuren te openen.
De gesloten archiefdeur u ter hoogte van het slot geforceerd.. Van de beiteJindruk
wordt een plasticine-afdruk genomen. Dan wordt op de wens van de burgemeester
een naburig rijksveldwachter met zijn politiehond om assistentie verzocht. Per
autO komt de geleider met zijn politiehond in Gassel, maar de hond verliest buiten
het gemeentehuis ditect alle sporen.

Een scherf glas van de balcondeur, een uit de brandkast afkomstig metalen
geIdbakje en een beschermgla:lSje van de archiefdeur, die vingerafdrukken ver
tonen, worden in beslag genomen. In de brandkastdeur is ter hoogte van het slot
door boring en scheuren een gat germ.akt, waarna de deur onrsknen kon worden.
Een en ander moet bijna geluidloos geschied zijn; de huishoudstet en het kinder
meisje van de secretaris, die op de~lfde verdieping en in hetzelfde huis sJiepen,
hebben in het geheel nietS gehoord..

Signalementen worden verzonden naar de omliggende politieposten en het Al
gemeen Politieblad.

In Juni 1935 wordt van de vier voor de overval te Veghel gearresteerden,
die ook de daders van de~ zaak blijken te zijn, de bewaring en het gerechtelijk
vooronderzoek gevorderd.. Te Moreel bekent voor de M, hem volgt Noest tegen
over de P.

Uit de verhoren van Noest en te Monel blijkt, dat het viertal de hint van
Gannef heeft gekregen. Deze had voor zijn maatSchappij een inbraakverzekering
met de gemeente afgesloten cn heeft precies uitgelegd, waar de brandkast stond
en hoe die te bereiken was. Bij het onderzoek was reeds opgevallen, dat de daders
beslist op de hoogte hadden moeten zijn van de situatie, omdat ze de ruimten,
waar ze eerst dootgekomen waren, strikt ordelijk gelaten hadden.

Het viettal is zonder Gannef per fiets naar Gassel gegaan. Van een boer heb
ben ze ongevraagd een ladder geleend, met behulp waarvan ~ het balcon be
klimmen konden; re Mortel bleef buiten uitkijken. Koosje Bron boorde het sJot
uit de kast - "dat is geen gemakkelijk werkje", ~gt Noest, "maar Koosje kan dat
welft - en een scheurijzer doet de rest. De ladder wordt keurig weer gedepo
neerd, waar zij hoon. Ergens in de ~ide wordt het geld geteld en verdeeld; voor
Gannef houden ze circa 10% achter, nl. f 35.-, welk bedrag hem te Bergbem
in een café tet hand gesteld wordt door de caféhouder. Vreemd genoeg ver
klaren Noest en te Moreel pas tet tetechtzitting, dat Henri Kant er ook bij was,
en dat met name hij Koosje Bron heeft bijgeseaan in het technische werk.

Berechting.

De dagvaarding legt deze overval zowel ais die van Veghel (C 59) en die
van langenhoom (C 54) tewt.
Tewtgelegd is hier de gekwalificeerde diefstal van art. 312, 2e lid, 1° en 2°
waarop een maximum·seraf van 12 jaren staat - bij herhaling.

Pijnenborg
16 jaar gev.straf
14 jaar gev.straf

KOOJ Bron
16 jaar gev.srraf
14 jaar gev.srraf

eis Q. y. J.
Rb. 28 Oct. 1935

•

OfJJfJMing.

In de nacht, om 3 1/ 4 uur, Immt de, in de buurt wonende, zoon van het slacht
offer aan de kazeroe te Veghel om aangifte te doen. De M begeeft zich naar het
huis, zet alles af en waarschuwt de gemeente-veldwachter. De rijksveldwachter uit
Heesch, ook gewaarschuwd, komt mer zijn hond om + 4t uur ter plaatse. Tor de
plaats, w~ar de dieven hun rijwielen hadden neergezet, volgt de hond hun spoor,
verder ntet... E?,kele voetafdrukken worden gevonden voor het raampje aan de
voorkant. ZIJ uJn wel te meren (28 en 32 on), maar niet geschikt voor gipsafdruk.
Verder wordt alles behoorlijk gete'COnsrrueerd.. Er zijn geen vingerafdrukken. B.
kan geen enkele ~nwijzinggeven; het enige is, dat êen der rovers een bruinachtig
hemd aan had.. BIJ het beddegoed wordt een sierspeldje gevonden.

Dan wordt, na een telefoongesprek russen van Kempen eo de M, van de Maes
door de M ge~rd.. Wij weren niet, waarop de verdenking is gegrond. Hij ont.
kenr. Confrontatie vlCldt plaats, maar B. kan hem niet herkennen, al had hij wel
hetzelfde postuur. De lengte van zijn schoenen is 32 on. Vit het dossier C 42
blijkt later, dat Paulus Bron in deze zaak in 1933 ook al verdacht was. Het p.v.
wordt onverrichterzake gesloten.

In 1935 h~ren de Gier en van de Weerd op 22 Mei Franciscus Mak en zijn
vrouw over dit geval en verkrijgen van hen hun inlichtingen. De aanhouding van
van de Maes volgt, die veertien dagen larer in de kazerne re Veghel bekeor. Eerder
had Wim Bron dit al bij de M gedaan..

BerechJing.

Alleen van de Maes staat t;erecht, op de telastlegging van art. }12 Sr..

eis Q. v. J. 6 Jaar gev.srraf
Rb. 28 Ocr. 1935 4 Jaar gev.straf
eis P.-G. 4 Jaar gev.straf
Hof I April 1936 5 jaar gev.straf

40. 16/17 Mei 1933. INBRAAK. IN HET GEMEENTEHUIS TE GASSEL

Daders: Noest, KooJje Bron, Pijnenborg, Joh. te Moreel.

Begunstiger: GerardUJ Gann~f.

In de ochtend va~ 17 Mei J933 begeeft zich, ais gewoonlijk, tegen negen uur
de gemeen~r.~n~ar zijn secretarie. Als hij de goedgesloteD buitendeur ge
opend heeft, Ziet hiJ blClnen deuren open staan, die anders steeds gesloten zijn,
wat hem al bevreemdt, en op de secretarie zelf de be.ide gIazen balcondeuren, die
met het nachtslot gesloten geweest zijn, aangeduwd in plaats van dicht. Dit veront
rust hem ten zeerste. Naar het archief gesneld, ziet hij, dat de deur, die daarroe
toegang geeft en ~ie ook in het nachtslot geweest was, eveneens open Staat, en dat
de brandkast daarm geforceerd is. De vloer is bezaaid met brandkastpapieren en
het ~eld, een bedrag van ruim f 400.- en een pak waardeloze duitse bankbiljet
ten, IS v~rdwenen. Hij doet onmiddellijk aangifte bij de gemeenreveldwachter en
de burgeJ;leester. De~ laatSte waarschuwt de brigadeait. der Maredtaussee te
Grave.

°pJfJor;ng.

De M zet zich met de gemeenteveldwachter terstond aan het onderzoek. De
i~rekers moeten op het ruim 3! meter hoge balcon zijn geklommen en door ver-
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Berechting. Aan te Mortel telasrgelegd poging tor de brandstichting van art. 157,

11 '., J. g.s. waarvan
• 1 j. v.w.

na verstek en ge
daan verzet bevest.

vrijspraak.

6 mnd gev.straf cass.ber. verworpenoms!. v.
rechtsverv.

Hoge Raad

eis O. v. J. 8 jaar gev.straf 4 ,aar gev.straf

Rb. 5 Oct. 1934 vrijspraak vrijspraak

eis P.-G. 6 ,aar gev.straf 2 par gev.straf

Hof 18 Dec. 1934 4 par gev.straf 6 mnd ge\'.straf

vastgebonden, met een touw van enige meters aan de trekker. Dit rouw is door het
keukenraam, over het plaatsje- en over een stenen scheidingsmuur geleid, bijna
2 meter hoog, uitkomend in een andete straat. Om het comfoor worden in benzine
gedrenkte kledingstukken gelegd en daarvandaan is een rol closetpapier afgewik·
keld naar een papieren doos, enige afstand verder, vol met in benzine gedrenkte
vodden.. Een, eveneens in benzine gedrenkte, vilren band loopt de trap op en het
hele huis door naar voorbereide brandhaarden in andere vertrekken. Als aan het
tOUW gerrokken zou worden, kon verwacht worden, dat het hele huis als een
fakkel in brand vloog. (Zie foto's achterin). Dat dit niet gebeurt, komt wel, door
dat buren en een nachtwaker, getroffen door de sterke benzinelucht, gaan kijken,
al gauw her touw zien hangen en de rest begrijpeIL Zij waarschuwen de politie.

K en zijn vrouw geven al spoedig toe, maar te Mortel ontkent hardnekkig.
o ja, hij is de laatste tijd wel enkele keren bij K. aan huis geweest, maar voor
namelijk om vleselijke gemeenschap met diens vrouw te hebben! Tijdens her
transport naar den Bosch hoont hij de arme K. nog; hij geeft hem de raad niets
te zeggen en wat hij in Eindhoven verklaard heeft, weer rustig in te trekken.
Dat kan nog. Verder moet hij maar zeggen, dat hij Vtm p14n geweest is brand
te stichten, maar dat hij er op het laatste ogenblik van afg~zien heeft. f. blijft
ook ontkennen

1°, Sr., aan F. medeplichtigheid aan die poging. aan K.. uitlokking.

Te Mortel F. K.

lt J. g.s. waarvan
1 j. v.w.
vrijspraak

Dit arrest van de Hoge Raad, waarbij dat van het Hof op principiële grond
werd vernietigd, is het in de doctrine beroemd geworden arrest van 19 Maan
1934, N.]. 1934 p. 450, met noot van Taverne, en W. 12731, met noot van van
Bemmelen, aldaar voorafgegaan door diens hoofdartikel, waarin hij het arrest~

in hetwelk de H.R. tOt de objectieve pogingsleer à outrance overgaat, bestrijdt.
De kwestie is, dat voor poging een begin van uitvoering nodig is en dat de
H.R. meende dat alle door mij tx-schreven maatregelen, hoe vmtrekkend ook,
slechts voorbereiding waten, daar voor poging tOt brandstichting een begin van
de brandsrichting nodig is. Een opvatting die bestraffing in gevallen als het onze
practisch onmogelijk maakt.

Het arrest van de H.R. inzake K. komt door het verstek 3 maanden later.

4t. 4 Juni 1933. BRANDSTICHTING TE EINDHOVEN.

Daders: Marinus te Mortel en twee mededaders.

De schoenmaker K. staat als goed oppassend bekend. Na lang als schoerunakers
gezel bij een ander gewetkt te hebben, is hij, ongeveer 4 jaar voor dit misdrijf,
een eigen zaak begonnen mo:t een winkel en een moderne reparatie-installatie.
Door de zeer langdurige werkloosheid van de fabrieksbevolking van Eindhoven
en het feit, dat K. zijn diemèJe bijna uitsluitend heeft onder de arbeidersbevol
king, loopt zijn zaak mis en kan hij nier langer aan zijn verplichtingen voldoen.

Jn deze situatie treedt de verleidet op als de duivel in een middeleeuws toneel
spel. K. heeft namelijk zijn huisraad en inboedel verzekerd tegen een bedrag van
9450 gulden en dan komt F.. iemand uit Oss, die al enige malen brand in de fa
milie gehad heeft, de aandacht vestigen op de mogelijkheid om door brand uit de
brand te raken. K. voelt er nog niets voor en zijn vrouw jaagt de verleidet de
deur uit.

Korte tijd latet echter laat iemand zich in de winkel een paar laatzen aan
meten, die opeens fluistert: is hier niets te verdienen, is hier geen zaakje op te
knappen? Dat is te Mortel

Pas na enige herhaalde: bezoeken komt het tOt onderhandelingen en als K.
maar een vinger toegegeven heeft, is hij geheel verloren. Hij heeft niets meer te
zeggen. Te Mortel rekent hem voor, dat hij ongeveer 8000 gulden uitgekeerd zal
krijgen en eiSt van dat bedrag 750 gulden, ,.geen 10 %, zoals anderen vragen".
Te Mortel belooft verder een vergroting van het profijt, door toepassing van een
gedeeltelijke geheime verhuizing vóór de brand. Als IC. toeStemt, blijkt de bru
taliteit nn te Mortel grenzeloos te zijn, IC. heeft nietS meer te vertellen. Te Mortel
komt met een assistent, die niemand anders dan F. blijkt te zijn, de man die de
familie K. al enige malen met gemaakte boodschapjes en smoesjes in huis gehad
heeft, en pakt onverwijld war hem belieft (K ziet er nimmer iets van terug) in
grote kisten in. "Dit neem ik maar mee, wam het is zonde, dat het verbrandt"
zegt te Mortel, en het jacquet, een boekenkast met boeken, speelgoed V2ll de kin
deren, alles verdwijnt. De duistere figuur F. vervoert alles op een handwagelL Toch
blijven K. en zijn VtouW nog aarzelen. Als echter op 1 Juni 1933 het deurwaat
detsexploit komt, waarbij de huur wordt opgezegd, moet het gebeuren. Te Mortel
kan niet langer wachten. Hij laat zichzelf en f. nog wat nieuwe schoenen uit de
winkel cadeau geven ("het zou zonde zijn, als ze verbranden"), begint bussen
benzine en ander materiaal in het huis te brengen en smeert de scharnieren V2ll

de deuren (dat zou veiliger zijn).
In de ochtend van 4 Juni brengt het echtpaar K. de kinderen bij familie onder

en reist naar R.. Te Mortel zou die dag zijn taak verrichten. De K.'s bezoeken
het strand van R. en de dierentuin, en komen laat in de avond weer in Eindhoven,
waar zij·~ereen gearresteerd worden, want de brandstichting is mislukt.

Dat is niet helemaal de schuld van te Mortel en zijn assistent. Hun plan was
zelfs min of meer geniaal en aan de uitvoering hadden zij veel zorg besteed. De
keuken was het uitgangspunt van de actie. Het gascomfoot was in schuine stand
geplaatst door middel van een kussen. Aan dit comfoor was een z.g. gaspistool
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wezen. Allebei hebben revisie aangevraagd.. Van Bron vinden wij gegevens in het
dossiet: aanvraget heeft een SChriftelijke verklaring overgelegd van Mak en en
kele verklaringen betreffende zijn ziekte (het liesgezwel), die alle echter ten
aanzien van de tijd der ziekte te vaag zijn.



42. 8 Juni 1933. BRANDSTICHTING TE P.

Daders: Paulus Bron, Wim Bcon cn tJan Loenen.

Op 7 Juni 1933 bevinden zich twee veldwachters in de kom van het dorp P.,
wanneer een autO nadert uit de richting Oss. Zij doen het motorvoertuig stoppen;
de bestuurder, uit Sch. "omeoek, beweert, dat bij op verzoek van van Loenen, die
daar em hotel. en in P. een bakkerij houde, diens kinderen moet balen omdat die
erostig ziek zouden zijn.

AIs niet dezelfde nacht ernstige dingen gebeurd waren, zou deze nachtelijke
ontmoeting het vermelden niet waard geweest zijn. De beide veldwachters wan·
delen vijf kwartier later op de Maasdijk, waar ze plotseling uit de richting van de
kom van het dorp, op ongeveer een kilometer afstand, aanhoudend hondengeblaf
horen en daarop waarnemen, dat de vlammen door een dak slaan. Zij begeven
zich onmiddellijk naar het dorp en zien daar de autOgarage van van Loenen,
door een gemetselde muur gescheiden van de test van het perceel, fel branden.

Zij gaan naar binnen en zien, du het perceel vóór ook brandt. Omdat de gatage
met de rest binnenshuis geen vetbinding heeft, rijst bij hen ditect het vermoeden
van brandstichting. In de winkel zien ze, dat de kassa geopend is en een KR.O.
busje leeg op de roonbank Staar. Als, mee met behulp van de IDOtOtbrandspuit
uit Oss, de brand bedwongen is, blijkt, dat het in het midden door een brandgevel
gescheiden perceel, van voren en van achterm, geheel afzonderlijk is uitgebrand.

De knecht en het dienstmeisje hebben zich kunnen redden. Het meisje heeft
te ruim 12 uur gehoord: dat er inbrekers in de winkel waren, die luid mer elkaar
praatten, met bussen en flessen rammelden, bij de kassa zaten, tegen elkaar zeiden:
"De onderste kas is op slot, maar je kunt hem niet openbreken", het scheuren van
J»pier, en dat men naar de zolder ging. Kort daarop werd er aan haar deur ge
rammeid en tOCO hoorde ze: ;ze slapen nog. Steek de boel maar aan". Ze hoorde
de inbrekers het huis verlaten door het raam van de bakkerij en vluchtte daarna in
nachtgewaad naar buiten, naar de burgemeester, om alles te vertellen.

Opsporing.

De burgemeester verzoekt de M van Oss het onderzoek op zich te nemen. Bij
deze wordt de verdenking tegen van Loenen zeer ernstig. wanneer blijkt, dar:
1. het J»nd goed was verzekerd (met inboedel en machinerieën) en dat er een
hypotheek op rustte van f 5000.-;
2. deze verzekering bij aangetekend schrijven d.d. 2 Juni 1933, was opgezegd door
de assuradeur met ingang van 9 Juni 1933 "naar aanleiding det gehouden in
spectie"; ..
3. een week voor de brand van Loenen zijn waakhond, en een dag ervoor al ZIJn
(negen) biggen verkocht heeft;
4. van Loenen op de avond van 7 Juni 1933 zijn kinderen uit P. naar $eh. heeft
laten komen, voorgevend, dat hij ernstig ziek was en wel zou kunnen sterven.
Van die ernstige ziekte is niees gebleken, evenmin heeft van Loenen, die RK.
was. de pastOOt luen halen;
5. enige maanden tevoren op de openbatt weg te Mill een luxe autO van. van
Loenen toraal uitgebrand is; de oorzaak is onbekend gebleven en de vuzekumgs
penningen werden uitgekeerd.

Op 22 Juni ontvangt de M een anonieme brief met verdachtmaking van Paulus
Bron, die bij van Loenen gewetkt heeft.

Later weigert de Rechtbank bevel tOt gevangenhouding tegen verdachte te ver-
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lenen, en beft zij het bevel tOt: bewaring op, overwegende o.m.: ,.dat uit geen
bepaalde omstandigheid blijkt, dat u gevaar bestaat voor vluchr van verdachte of
dat er beStaat een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid welke de
onverwijlde vrijheidsbeneming van verdachte vordert." Na 8 dagen wordt van
loenen zo weer in vrijheid gesteld. Het onderzoek wordt echter doot de R.-C
VOOrtgezet, die b.v. de huisarts hoort, welke z.ich van het afleggen van een ver
lc1aring verschoont. Eerder had dezr echter al aan de politie veddaard, dat hij
van Loenen maar een paar spuitjes gegeven had, om de man, die zich naar zijn
mening aanstelde, te kalmeren. Hij had nooit de raad gegeven de kinderen te
waarschuwen, zoals van loenen beweerde.

De zaak blijft rusten tOt Mei 1934, wanneer de jonge man, die per auto de
kinderen van van Loenen uit P. gehaald heeft op de avond van de brand, een
dreigbriefje krijgt, kort genoeg om hier over te nemen: "Mijnheer, indien U Uw
mond niet houdt aangaande van Loenen zullen wij U een permanent zwijgen
opleggen, je bent gewaarschuwd."

In dezelfde tijd vertrouwt een "te goeder naam en faam bekend staand per
soon uit Sch.", waarvan de naam niet genoemd mag worden, deze chauffeur toe,
dat hij dezelfde weg op zal gaan aIs de inmiddels vermoorde Paulus Bron. Hij
wendt zich met een en ander tOt de burgemeester van p .. die de O. v. J. op de
hoogte brengt. Deze moet na ruim drie weken, door het in gebreke blijven van
de rijksrecherche, het ondetzoek opdragen aan de brig.cdt te Oss. De wachtmeester
vindt in deze tuSSenkomende affaire wel aanleiding om het onderzoek nog eens
op te nemen. Trientje Mak verklaart hem, dat Paulus de brand met zijn vader
gesticht heeft, hetgeen Paulus haar verteld zou hebben. Het is de M verder
bekend, dat de twee families Bron elkaar van de brandstichting beschuldigen.
Wachtmeester de Gier krijgt opdracht om zijn aandacht speciaal op deze zaak
te houden

Dan wordt, na ruim een jaar, in Juni 1935, op verzoek van de M te Oss, van
loenen opnieuw aangehouden. De Gier en van der Weetd hebben nL op de
voorgaande dag vrouw Mak weet eens gehoord; waarom zij het spoor bij haar
zoeken, wordt duidelijk uit her dossier betreffende de moordzaak Wim Bron. In
deze zaak heeft zij het ook nog over deze brandstichting gehad. Paulus had haar
ervan op de hOOgte gebracht, niet slechtS van het voltooide delict, maar een dag
van tevoren al van het voo~en daanoe. Zij doet het verhaal, dat Paulus Bron
haar, in tegenwoordigheid van zijn neef Wim, verteld zou hebben: ,.Ik moet in
opdracht van mijn vader voor het oog van de mensen bij van loenen gaan
werken te Veghel. Dit moet ik doen, omdat van loenen met ons (mijn vader en
mij) heeft afgesproken, binnenkort zijn te P. staande woning in brand te steken,
want van Loenen is arm. Wij moeten dan aldaar zo lang wachten met het aan·
steken totdat de kinderen, die in P. in de zaak zitten, de woning zullen verlaten.
Van Loenen zal dan ongeveer elf uur in de avond vanuit $eh. met zijn kinderen
te P. telefoneren en zeggen dat hij plotseling ernstig ziek is geworden en dat hun
overkomst dringend gewenst is. Er is afgesproken, dat mijn vader alleen de
woning moet aansteken; maar omdat hij nogal bang is, zal ik ook maar meegaan:'
De middag voor de brand zouden Paulus en Wim weer bij haar op bezoek ge
weest zijn, en Paulus bad toen gezegd: ,Je moet vanavond laat maar eens naar de
lucht kijken (hij had hierbij in de richting van P. gekeken), dan zie je de rooie
haan wel vliegen, want van Loenen is arm en dan weet je wel waarom:' Hij had
thans daaraan toegevoegd, dat zijn neef Wim mee zou gaan, want een an~er

vertrouwde hij het niet toe. Toen Mak thuis kwam., had zijn vrouw hem het
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verhaal gedaan, en 's avonds zijn zij enige malen naar buiten gegaan om in de
richting van P. te speuren.. Inderdaad hadden ze na enig wachren een VQ(e vuur
gloed beipeurd in de lxdoelde richting. Daags na de brand zou Paulus wederom
op bezoek geweest zijn. en tOr in bijzonderheden veneld hebben, hoe hij, mer zijn
neef Wim, de brand had gesticht.

Paulus is al dood, als dit onderzoek hervar is, maar neef Wim Bron, dan gede
tineerd in het Huis van Bewaring te den Bosch, wordt in Juni 1935 gehoord, Ont·
kent eerSt, maar geeft later zijn aandeel in de brandstichting roe. Hij legt voor de
M een verklaring af, welke strookt met het bovenstaande. Hij weet, dat zijn oom
en diens zoon Paulus van van loenen de opdtacht hadden om diens huis te P. be
nevens een auto, die zich op het etf van dar huis bevond, in brand te steken. Op
de avond, v<!Orafgaande aan de brand bij van Loenen te P., vroeg zijn neef Paulus
hem, of hij f 50.- wilde verdienen. "Her gaat van van Loenen uir en ga met
mij maar mee naar mijn vader, die wa"t er ook alles van." Hij ging met Paulus
mee naar zijn oom, die vroeg of Paulus hem van de brandstichtingsplannen in
kennis had gesre1d. Hij vroeg wat hij moesr doen en war of er moest gebeuren.
Zijn oom en Paulus verrelden, dat hun f 100.- beloofd was, indien zij de woning
re P. in brand zouden steken. Er werd bij verteld, dat van Loenen geroyeerd was
uit de brandverzekering, maar de tijd was nog niet verstreken. Ze vertelden verder,
dat van Loenen zich ernstig ziek zou houden. Hij zou dan een "kruienbitrer"
drinken om goed te transpireren. Er werd verder besproken, dar van Loenen zijn
kinderen zou relefoneren vanuit Sch., dar hij plotseling ernstig ziek was geworden
en dat hun overkoIDSr dringend gewensr was. Op een bepaald uur zouden zij
elkaar bij de woning te P. "inden, die zij dan verlaten zouden aantreffen.

De moeder van Paulus heefr een kleiner zoontje twee flessen benzine larm
halen, waarvan Paulus en Wim ieder een fles voor hun rekening namen. Zij
liepen re voet door de polder, zoveel mogelijk de grote wegen vermijdende, naar
de aangewezen woning van van Loenen. Toen ze bet huis bereikt hadden, hebben
ze vooraf geluisterd, of de bewoners afwezig waren, war, naar zij dachten, het
geval bleek te zijn. Zij schoven aan de zijkant der woning een raam omhoog
en klommen daardoor naar binnen. Zij hebben hierna alles in de woning afge·
zocht. Ook de cassa, die in de winkel op de toonbank stond, werd opengetrokken
en nagezien en het geld, zilvergeld tOt een bedrag van ongeveer 7 gulden, werd
meegenomen. Ze nemen een jas, een horloge en een kistje sigaren ~ee en als er
niers meer re vinden is om mee te nemen, gaan ze naar de zolder. Wun sprenkelt
daar zijn benzine uh en maakt tevens een vuurhaard van oude IOdden, die ze
vinden. Toen de benzine vlam gevat had, moesten zij snel voor het vuur vluchten,
daar alles onmiddellijk in lichter laaie stOnd.

Zij hebben de woning weer verlaten door het raam, waardoor ze naar binnen
waren geklommen. De autO, die zich op het erf bevond, is door Paulus aangesroken
mer de benzine, die deze nog in zijn bezit had. Zij zijn daarop door de polder
weer naar de woning gegaan van de vader van Paulus en kwamen daar tegen de
morgen aan, toen het reeds begon te dagen. Daar vertelden ze, dat ze de brand
gesticht hadden. Nadien heefr Wim meermalen aan Paulus en zijn vader ge
vraagd of zij het geld, uitgeloofd voor de brandstichting, nog niet hadden ont
vangen.· Paulus moesr later voor het oog van de mensen bij van Loenen werk
zaam blijven. Van Loenen kwam. echter niet meer bij de vader van Paulus op be
zoek, bang zijnde, dat dit argwaan zou wekken.

Ongeveer drie maanden na de brandstichting heefr de oom de 100 gulden ont
vangen. Volgens afspraak zou Wim daar 50 gulden van krijgen, maar hij heefr
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nooir een cent voor de brandsrichring omvangen. Van Paulus hoorde hij later,
dat die evenmin iers ontvangen had en dat zijn vader het bedrag voor zich had
behouden. Op de avond, toen oom de opdradu gaf om her huis van van Loenen
in brand re sreken, heefr hij verreld, dat hij zich gebrand had toen hij re Mill
een auto van deze had aangestoken en daardoor er tegen opzag om weer brand
te stichren. Her is bij de familie bekend, dat de oom bij die brandstichcing zijn
wenkbrauwen had geschroeid en zijn pet verloren.

De volgende dag hoort de Marechaussee van Loenen. Deze verklaart, dat hij in
ongeveer 1925 Contact kreeg met de familie Bron, waarvan er dan enkelen met
zijn brood venten in Oss. Hij vertelt verder, hoe hij de vader van Paulus ontmoet
heefr bij een wielerwedstrijd in den Bosch, en daar, onder her genot van eeD glas
bier, zouden zij gesproken hebben over de situatie, die onrstaan was na opzeg
ging van de venckeringsovereenkomsr. Bron had hem roen aangeboden het zaakje
voor f 50.- te zullen "afstoken", maar van Loenen zou geantwOOrd hebben
.,Jonge, jonge, als gij her aansteekt, verbranden al mijn kinderen en ge zoudt on
gelukken maken." Hij besluir: ..Thans weer ik niet meer, en kan U nietS meer
verklaren, wam ik moer nog eens over alles nadenken. Ik kan her nog in den
Bosch tegen de Officier van JU$rÜie vertellen."

De volgende ochtend om zes uur laat van Loenen de wachtmeesters roepen, met
de mededeling, dat hij behoefte gevoelt alles te bekennen. Zij schrijven, dat hij
hen tegemoecrreedt met uitgestrekte handen, en dat hij onder een stortvloed van
tranen zegt: "Och heren, neemt het mij toch niet kwalijk, maar ik heb de gehele
nacht nier geslapen en heb nu maar lopen bidden om alles aan U re vertellen en
nu heb ik de moed om mijn bekentenis te doen, och helpt mij dan roch." Hij
bekem dan, dar hij de afspraak voor de brandstichting gemaakr heeft met de
oude Bron, en dar hij overtuigd is, dat deze mer zijn zoon Paulus de brand ge
sticht heefr. Hij zou de bewusre avond grore wroegIng gehad hebben over zijn
roezegging, en zijn voorgewende ziekte zou bijna veranderd zijn in een werkelijke,
door de zorg over zijn kinderen. De beloofde 50 gulden (dir bedrag noemr hij)
heeft hij nooit willen betalen "omdat hij die misdadige mensen niet meer kon
luchten of zien", ze hebben hem er echter verscheidene malen om gemaand. Hij be
weert het feit wel vijf maal te hebben gebiechr, maar nOg steeds geen rust te
hebben gevonden. En passant bekem hij reeds eerder zijn auto te hebben laten
verbranden te MilL Hij had toen als passagier de vader van Paulus bij zich en
toen hij onder her rijden opmerkte, dat de wagen zo ca.mmelde en hem overigens
ook nier beviel, zei deze, dar de auto dan maar beter kon verbranden, waarna
van Loenen immers van het uit te keren venckeringsgeld een mooie, nieuwe
:lUtO koo kopen. In Mill heefr Bron de auto meteen maar in brand gesroken, ter
wijl van Loenen ergens biDDen was. Bron had hier f 15.- voor gekregen.

Als men van Loenen later op de dag wederom wil verhoren, geefr hij te kennen
zich van het bovenstaande nietS meer te herinneren. Hij barst nu eens in lachen
uit, dan weer in huilen, maar er is niets meer met hem aan te vangen. Een mare
chaussee, die de wachtmeesters op de vroege morgen heeft moeten roepen, ver
klaart nog eens afzonderlijk, dat van loenen hem reeds te vier uur v.m. hiertoe
heefr bewogen; hij had ook regenover hem snikkende zijn daad bekend. Daags
daarop hoort de R..e. hem ook, maaI hij omkem. Van der Weerd verklaart hier·
over ter terechtzitring o.a.: ..'sMorgens om zes uur hebben wij hem mee naar het
bureau genomen. Daar heefr hij roen rersrond bekend, ook over de brand van de
auto. Toen zijn wij gaan sbpen. 's Morgens· begon hij weer te bekennen.. Wij
hebben hem een sigaar laten opsteken. Toen hij halfweg was, zweeg hij, zeggende:
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bevestiging
bevestiging

"Ik kan altijd nog wel eens onderhandelen in den Bosch."
Onderzoek naar de geestvermogens van van Loenen volgt. Het leidt tOt de con

clusie!. ~at voo~. ontbrekende of ook verminderde toerekeningsvatbaarheid geen
aanwIJzmgen ZIJn.
. De houdin~ van van !.oe.nen.. t.O.V. de verdediging is merkwaardig. Omdat hij

zICh onschuldig verklaart, wJl hiJ geen advocaat hebben. Mr H. is door de familie
ais raadsman gekozen; ook als zelfs een pater in de cel komt aandringen: .,Neem
Me H. nu maar", blijft van !.oenen weigerachtig diens hulp te aanvaarden. Hem
wordt dan"Mr M. toegevoegd, maar op de zitting verklaan van Loenen van deze
verdediging geen gebruik te willen maken. Voor het Hof kiest hij zelf Mr S. uir
Amsterdam om die echter later weer te "bedanken".

BerechJing.

TeIastgelegd is; uitlokking tot brandstichting gepaard met levensgevaar en
gemeen-gevaar voor aan derden toebehorende gebouwen en inboedels.

Van Loenen
eis O. v. J. 24 Oct. 1935 5 Jaar gev.5rraf

Na aanhouding: eis O.v.]. 9 par gev.suaf
Rb. 28 Mei 1936 7 ,aar gev.srraf

eis P.-G.
Hof

Beroep in cassatie wordt verworpen.

Vermeld zij nog, dat van Loenen, die zijn onschuld tot het allerlaatst volhoudt,
weigert gebruik te maken van een kans op voorwaardelijke invrijheidstelling en
er de voorkeur aan geeft zijn straf tOt en met de laatste dag uit te zinen, omdat
hij hiermede zijn onschuld wil betogen.

43. 3 Juli 1933. BRANDSTICHTING TE OSS.

Daders: AnIon Je SloppelaM, te Mortel en HeJJe/ink.

Het gebouw, een sportpaviljoen, hoorde in eigendom toe aan de Stoppelaer.
Het was geheel van hout opgetrokken en met eterniet golfplaten gedekt. Een vol
ledige café inventaris met verdere benodigdheden was er in aanwezig. Gebouwen
inboedel waren tegen btandschade verzekerd. In 1929 of 1930 werd het pavil
joen gesticht in het pas aangelegde gemeentelijke sportpark. Toen in 1932 door
de gemeente een wielerbaan gebouwd werd, geschiedde dit op enige afstand van
h~ paviljoen. Het publiek zou dikwijls de mening geuit hebben, dar het dichter
bI' de baan behoorde te staan. VaSt staat, dat de exploitatie verlies opleverde.

Volgens de Stoppelaer wetd hij een maand of 3 voor het uitbreken van de
brand aangesproken door te Mortel, die de ongunstige ligging van het paviljoen
nog~~ bespra~. en daarna aanbood om het voor 50 gulden "af te stoken". Aan
vankelIJk was hIJ daar niet op ingegaan, maar eind Juni zou hij toegestemd heb
ben. Hesselink en te Mortel (die elkaar voorheen niet kenden) houden echter
v~l, dat het Contact via Hesselink gelegd is, nadat De 5toppelaer aan Hesselink
zIJn wens ..te kennen had gegeven. Er zou, volgens te Morrel, dikwijls over ge
sproken Zl'n, omdat men het over de beloning niet eens was.
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Hesselink en te Mortel zijn op de bewuste avond naar het paviljoen gegaan,
na zich door een opening in de omrastering van het terrein gewerkt te hebben.
De deur van het gebouw is niet geslOten, en zij treffen papier, houtwol en spiri
tUS aan, alles volgens afspraak gereed gezet voor de brand. De houtwol en het pa
pier, de tafels en de stoelen worden met spiritus besprenkeld en. een paar lucifers
zijn voldoende om het gebouw bijna onmiddellilk in lichter laaIe te brenge~:

Tijdens de brand lag de Stoppelaer te bed. EOlge dagen daarna betaalde hl) het
bedrag van 50 gulden uit. Te Morrel zou nadien nog verschillende malen om
meer geld gevraagd, maar het niet gekregen hebben. Hesselink heeft f n.
van te Mortel gekregen.

Opsporing.
Tegen middernacht breekr de brand zichtbaar uit met een snelheid als van een

explosie. Voorbijgangers hebben te 11.45 n.m. nog niers bijzonders aan het ge
bouw kunnen bespeuren, maar een minuut of 7 later keren ze al op hun weg
terug, omdat ze achter zich horen knallen, of er geschoten wordt, en de lucht
geheel rood zien worden.

Een rechercheur van de p is te 12 uur al aanwezig. Het paviljoen brandr dan
fel, vooral in de rechterachterkam van het gebouw. Het staat in een sportpark.,
dat omringd is met een betonnen schutting, met bovendien gedeeltdijk een ge
vlochten ijzeren afrastering. De parkwachter moet de deur eerst ontsluiten, wil
men binnen kunnen komen, maar ook dan kan men het paviljoen nog niet dicht
naderen door de gloeiende golfplaten, die over het rerrein vliegen. Zo kan men
niet constateren, of de dichte deuren al dan niet op sJOt zijn. ~ Stoppelaer en
enige voorbijgangers worden gehoord, en daarmede moer het p.v., opgemaakt
tegen "onbekende daders" (hoewel het verbaal geen enkel aanknopingspunr geeft
voor het vermoeden van brandstichting), gesloten worden.

Tot Juni 1935 horen we niets. Dan verklaart de p ovet deze brand: .,Het in
gestelde onderzoek naar de oorzaak had geen resultaat, alhoewel er etnstig werd
vermoed, dar hier aan kwaadwilligheid moest worden gedachr." Wel had het ver
trouwelijke rapport van de expert van de assuradeur in dezen aanknopingspunten
geboden. "Kort saamgevat kunnen wij omtrent deze zaak zeggen, wat de alge
mene opinie ter plaatse is van bijna iedere brand in Oss, nl. de nieuwe regel: de
brand is aangestoken, de vraag is maar door wie." .

Op 3 dezer is verzekerde (les avonds rossen 6 en 7 uur in het gebouwtje ge
weest en heeft niets bizonders bemerkt. Verzekerde veronderstelt, dat de brand
door derden is gesticht .na voorafgegane diefstal. Volgens zijn beweren is er
meermalen ingebroken."

De P ga:u VOOrt: "De bekomen inlichtingen omtrent verzekerde waren no~aI
verschillend en ons persoonlijk oordeel achtten wij beïnvloed door omstandig
heden". Het onderzoek naar de oorzaak van deze brand werd door ten Westenend
steeds voortgezet en van tijd tot tijd kreeg deze kleine mededelingen hierom
trent, doch nimmer voldoende om het onderzoek opnieuw ter hand te nemen.
Jn het voorjaar van 1935 kreeg hij echter de mededeling van iemand, die ab
soluut onbekend wensle te blijven, dat zekere te Mortel en Hesselink de brand
hadden gesticht en daarvoor f 25.- als beloning hadden o~tv1lnge~."

In Juni wordt dan de 5roppel:ter aangehouden en na eersr biJ herhabng ontkend
te hebben, legt hij tenslotte dezelfde dag nog ee~ bek.entenis af. :re Mortel, dan ge
delineerd, op 15 Juni 1935 gehoord, bekent; hl' weigert eetst lets ten nadele van
Hesselink te ze~n, maar completeert het verhaal dan roch.
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Telastgelegd is 157 Sr., subsidiair medeplichrigheid aan, meer subsidiair Ult·

lokking van 157 Voof de Swppeiaer; 157 Sr. voor Hesselink. .
(C46) en

10 jaar gev.straf 12 jaar gev.straf
10 jaar gev.suaf 10 jaar gev.srraf

eis O. v. J.
Rb. 21 Nov. 1935

•

Berechting.

Dagvaarding krachtens 311 Sr., mede voor de inbraak te Reucum
krachtens 312 Sr. voor de roofoverval te Loon op Zand (C68).

Te Mortel NoestHcuelink

4 jaar gev.straf
1• . f:!" Jaar gev.srra

De Stoppe/aer

3 Jaar gev.srcaf
2 par gev.straf

cis O. v. J.
Rb. 31 Ocr. 1935

eis P.-G.
Hof 15 April 1936

2 jaar gev.straf
2! jaar gev.srraf

2 Jaar gev.5uaf
2 Jaac gev.straf

eis P.·G.
Hof 29 April 1936

bevestiging
bevestiging

bevestiging
bevestiging

45. 8 Augustus 1933. MOORD OP PAULUS BRON TE BERGHEM.

44. 29/30 Juli 1933. INBRAAK TE LANGENBOOM, GEM. ESCHAREN. Dader: Wim Bron.

Daders: Joh. Ie Mor/el, Noelt, Koosje Bron, Pijncnborg.

Het slachtoffer is een 62.jarige winkelier, die wordt bestolen voor een geld.
bedrag van Ongeveer 1000 gulden.

Te MorreJ.. die in Langeoboom en omstreken goed ~kend was, wist, dat er een
kleine brandkast stond. Toen hij over deze w&enschap eens sprak met Pij~nborg,
Noesr en Koosje Bron en het vermoeden geuit werd, dar daar wel geld zou zitten,
werd besloten rot een inbraak.

Men spreekt een punt van samenkomst af buiten Oss en fietsr vandaar naar
Langenboom, waar men on~eft" re middernachr aankomt. Pijnenborg klimt
door een openstaand raam naar binnen en openr voor de anderen daarna een
groter raam. Ah ze allen binnen zijn, vinden zij in een kamer, grenzend aan her
slaapverrrek, de brandkasr. Die dragen ze door het open~ven raam naar
buiten. Vervolgens brengen zij de kur in een nabijgelegen bos, waar zij haar met:
boor en breekijzers (Bron heeft her gereedschap bij zich en verricht mer behulp
van re Mortel het technische deel van her werk) openbreken. Omdar inmiddels
alarm gemaakt is, overal licht ontstoken wordt en veel fietsers op de been zijn,
verrichten zij her onderzoek van de open kast niet al te consciëntieus; zij zijn
slechrs op een honderd meter van her huis en zouden onrdekt kunnen worden.
. M~t een dui~nd gulden aan buit vertrekken zij langs allerlei zandp3den in de
!J~hung van Nlstelro<!e. In een café ald3ar zijn ze voorlopig veilig. Omdat het in
m,dde~s Zo~dag werd, moeten zij hun Zondagse kleren hebben. Een gedienstige
geest 10 NIstelrode brengt een briefje naar de vader van Paulus Bron, die zijn
zoon Stuurt met de Zondagse kleren van het hele gezelschap.

Van de buit krijgt ieder 250 gulden.

OpsporhJg.

. De aangifte geschiedt bij en de opsporing wordt ter hand genomen door de M,
die. ook· met hulp van de rijkspolitiehandgeleider niets belangrijks vindt. Pas in
Juh 1935 bekent te Morrel, die al voor andere feiten is aangehouden, regenover
de M te Oss ook dir feir. Noest wordt in het Huis van Bewaring door de P beo
werkt en volgt met zijn bekentenis. De beide anderen blijven ontkennen.

HlO

Een Osse arbeider, die met vrouwen kinderen bramen zoekt, vindt in de
muiken een lijk, het lichaam van een jonge man. Hij denkt direct aan Paulus
Bron, die sinds een dag vermist wordt. naar hem bekend is, en ijlt naar de M
om aangifre te doen van zijn vondst.

Twee wachtmeesters begeven zich met 3 marechaWSttS op weg en vinden in
Berghem op een afstand van 20 à 25 meter van de grens met Oss het lijk van de
20·jarige Paulus Bron, waaromheen zich reeds massa's mensen verdringen. Zij
nemen er nota v3n, dat vrouw Mak, die zich onder de aanwezigen bevindt, bij het
dode lichaam neerknielt. Volgens verschillende omsc-anders moer zij uitgeroepen
hebben: .,Kon ik hem nog maar één keer kussen!" Het lijk is reeds in een aan
vangssradium van onrbinding.

De conclusie van de lijkschouwers luidt, dat de dood her gevolg is van talrijke
gestoken en gesneden wonden (67 in totaal), waarbij O.a. de luchtpijp is geopend
door een halswond van 13 cm lengte en 7 cm breedte (het is onwaarschijnlijk,
dat deze wond door één snede is veroorzaakt, verklaarr een medisch deskundige
bter rer zining) en waarbij een groor bloedverlies is ontstaan.

De beide wachtmeesters werpen zich als frenen op dit onderzoek, dar hen fa
natiek bezig zal houden gedurende anderhalf jaar. Onmiddellijk gaan re naar het
huis van genoemde vrouw M3.k, omdat zij weten, dat Paulus mer zijn neef Wim
en van de Maes da3.r dagelijks vertoeven. Zij treffen Wim Bron aan, die voor
overgebogen op een stoel zit en bij hun binnentreden in het geheel nier opkijkt.
Zij spreken hem aan, vragen Ilcm naar zijn naam. Hij doet erg zenuwachtig. Ze
"brengen zijn hoofd in rechre stand" cn zien, dat zijn gezicht vol verse schram
men en strepen zit, met gekartelde randen; ook zien ze schrammen op zijn han
den. Ze ondervragen hem verder niet tet' plaatse, maar arresteren hem onmiddel
lijk en brengen hcm naar de marechaussee-kazerne over. Hij vraagt onderweg in
het geheel niet naar de reden van de aanhouding en merkt alleen eens op, "dat
het mooi wecr is."

De familie Mak vertelt: in de avond van 8 Augustus kwamen Wim en Paulus
met van de Maes bij ons op bezoek. Het waren vaste huisvrienden; Paulus Bron
al eerder dan Wim. Ze (de Bron's) hebben helpen bonen rengen en daarna ging
Wim eerst weg en een paar uur later Paulus. Er was geen ruzie en ook niets
anders, waar de aandacht op W3S gevallen. Ook van de Maes wordt gehoord, die
evenmin iets nieuws kan verrel1en. Geen van drieën kan zich zelfs indenken,
dat Paulus een vijand had.
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De vader van het slachtoffer vertelt: niljn zoon is veertien dagen geleden thuis
gekomen met steeksporen in de rugzijde van zijn jas; hij wilde de herkomst er
van niet meedelen en gaf zelfs voor er niets van te weten. Zo heeft hij zich ook
aangesteld tegenover de kleermaker, die de jas heeft gerepareerd.

Er blijkt verder, dat Wim na de familie Mak een familie J. opgezocht heeft,
waar hij harmonica heeft zitten spelen. Om -+- 10 uur is hij daarvandaan vertrok
ken op een fiets zonder licht; hij had voorgegeven naar huis te gaan. Volgens de
familie zou Wim omstreeks 10.30 thuisgekomen zijn en toen, na koffie gedron
ken en nog wat gegeten te hebben, naar bed gegaan zijn.

De medearbeiders in de fabriek worden gehoord. Een ervan zegt, dat Wim de
9de Augustus anders was dan gewoon. Alle kameraden hebben gezien, dat zijn
gezicht geschramd is. Op hun vraag, hoe dat kwam, heeft Wim gezegd: "Ik heb
jacht gemaakt op een vogeltje en schramde me toen aan de struiken."

Het ondervragen van de fabrieksarbeiders wordt voortgezet. Twee blijken
Wim met een vrouw, die herkend was als vrouw Mak, voor op zijn fiets gezien
te hebben; ze kusten elkaar onder het rijden. Het viel de arbeiders op, omdat
Wim nooit over meisjes meesprak. "Hij is altijd nogal stil". Toen zijn chef eens
zei: "Hoe is het met het mokkel?", liep hij kleurend weg. later verklaart Wim
de schrammen: "Ik ben in het mulle zand geslipt. Ik heb tegen mijn kameraden
op de fabriek wel gezegd, dat ik een vogeltje heb willen vangen, en daarbij de
schrammen had opgelopen, maar dat is niet waar; ik wilde me niet laten uit
lachen door het juiste verhaal te vertellen, want dan zouden ze zeggen, dat ik
niet kan fietsen!"

Bij de huiszoeking wordt bi; Wim in de kleerkast gevonden: een geruite pet,
een zaklantaarn en een knipmes. Bron herkent de spullen als de zijne, behalve
het knipmes. Andere kledingstukken waren pas uitgewassen en hingen aan de
drooglijn.

Dan worden deskundigen benoemd, om bloedsporen te zoeken en evenrueel te
onderzoeken op deze ovettuigingsstukken. Op de pet van Wim vinden zij verse
bloedspat jes, mensenbloed, van de bloedgroep AB (volgens de nomenclatuur van
Dungern en Hirszfeld); zij krijgen nu bebloede kledingstukken van Paulus en
wat van het lijk afgetapt bloed. Alle deskundigen krijgen onafhankelijk van elkaar
een kledingstuk. Het onderzoek vindt plaats volgens de door dr van Herwerden
en Th. J. Boele-Nijland uitgewerkte methode, gepubliceerd in de verslagen van
de Kon. Academie van Wetenschappen te Amsterdam onder de titel "Investigation
of bloodgroups in Holland" (Proceedings Vol. XXXlII No. 6. 1930 p. 1659-1661).

Een onderzoek naar de bloedgroepen M, N en MN van landsteiner was on
mogelijk door ingetreden bederf van het bloedmonster. De voornaamste con
clusies zijn predes gelijk: het bloed van verdachte bleek re behoren tOt de groep
B, dat van het slachtoffer tOt de groep AB; verdachte heeft sporen AB-bloed op
zijn kledingstukken en zelfs op zijn fiets.

Opmerkelijk is, dat de bloedgroep van Paulus in Nederland geen hoger fre
quentie heeft dan + 3.500/0. Wim verklaart de sporen van het bloed van
Paul\.l~, die hij droeg, onbeschroomd en prompt uit een stoeipartij, waarbij Paulus
een bloedneus had opgelopen, een veertien dagen voor zijn dood. De zaklantaarn
zal dan uit zijn zak gerold zijn, en zodoende eveneens met bloed besmet.

De moeder van Paulus weer re vertellen, dat Paulus haar een week of vier
geleden tOevertrouwd heeft, dat Wim zo jaloers was. Wim kwam sinds 5 weken
niet meer bij hen, hoewel hij vroeger heel veel kwam. De figuren Franciscus
Mak en zijn vrouw worden dan zo goed mogelijk aan een beschouwing onder-
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worpen. Beiden geven toe, dat de jongens hen zeer veel bezochten; Paulus vonden
ze altijd "aardiger" dan Wim. Over haar moraal: een geruige geeft toe vrouw Mak
in het struikgewas langs de wegen minstens twintigmaal te hebben gebruikt. Van
andeten, en ook van de jongens, wordt eenzelfde verhouding met haar aange
nomen. Mak, werkloos en een tijdlang geschorsr in de werkverschaffing, betaalde
Steeds op tijd zijn huur. Hij doet bij de verschillende verhoren net, alsof hij met
het overspelige gedrag van zijn vrouw totaal onbekend is.

De verhouding tussen de twee families is intussen zeer vijandig geworden. De
vader van het slachtoffer blijft mer behulp van enige werklozen ijverig naar
sporen en overtuigingsstukken zoeken. Het enige resulraat blijft, dat zij uit een
plas, ongeveer 3t km van de plaats verwijderd, waar het lijk gevonden is, de
fiets van Paulus opvissen. (Voor het Hof legt Bron uit, dat een helderziende die
plaats heeft aangewezen.)

Het onderzoek schiet weinig op en het gerechrelijk vooronderzoek wordt ge_
sloten. De Officier requireerr 12 dagen daarna wel, ex art. 237 Sr., heropening,
op grond van het feit, dat twee neefjes van Paulus en Wim, beiden ongeveer 14
jaar oud, verklaard hebben, Wim en vrouw Mak re hebben zien vrijen bij een
café, terwijl zij hadden volgehouden, dat er nooit een intieme verhouding tussen
hen had bestaan. Maar de R.-C. verklaart, dat er geen termen bestaan. Hij over
weegt: "dat, zelfs wanneer het feit vast zou komen te staan dat er een intieme
verhouding bestond tussen verdachte en vrouw Mak, dit in het onderhavige ge
val van geen belang kan zijn voor her bewijs, dat verdachte zich zou hebben
schuldig gemaakt aan het hem ten laste gelegde." Dan wordt op de eis (Ot ver
lenging van de gevangenhouding door de Rechtbank weigerend beschikt, omdat
»niet voldoende ernsrige bezwaren tegen verdachte meer bestaan, dat hij zich
aan het in voornoemd bevel omschreven strafbaar feit heeft schuldig gemaakt"
en Wim wordt weer vrijgelaten.

In Mei 1934 rapporteert de Gier weer aan de Officier van Justitie: gezien de
feiten, dat Gijs Bron inmiddels werd gearresteerd wegens Oyen, dat vrouw Mak
momenteel van haar man verwijderd leeft, dat de vijandschap tussen de twee
families Bron groeiende is, kan het zijn, dat er nog klaarheid komt en is het
gewenst, dat de zaak voorlopig in onderzoek blijft. Hij Îs dus vasthoudend
genoeg.

In Juli 1934 krijgt de M de belangrijke verklaring: iemand heeft te 0l:?-geveer
half één in de moordnacht verdachte op het Schaykse veld ontmoet, die hem
toen al vertelde, ,,gehoord te hebben", dat ze Paulus de hals hadden afgesneden.
De vrouw van zegsman bevestigt, dat haar man zo laat thuis gekomen is en voegt
er aan toe, dat zij zelf ongeveer half twaalf, terwijl ze buiten liep om naar haar
man te zoeken, plotseling luid gillen hoorde, als van een mens in doodsnood, bijna
tegelijk met een angstig hondengehuil. Hevig geschrokken is ze direct naar
binnen gegaan. De man heeft niet eerder durven spreken en wil zijn verklaring
liever niet in een openbare zitting herhalen. Een dag of acht, nadat Wim Bron
weer vrijgelaten was, had deze hem nog eens bij een gemeenschappelijk cafébezoek
in het urinoir gevolgd, waarbij hij hem zeer dringend stilzwijgen oplegde. Weer
in het café teruggekomen, krijgt hij dan een biertje van Bron, omdat hij inder
daad beloofd heeft zijn mond te zullen houden. Een anonieme dreigbrief aan
zekete M. leidt later (Ot dÎens verklaring, dat hij Wim inderdaad herkend heeft, te
+ 11 uur wegschuilend uit het licht van zijn rijwiellantaarn ergens nabij de
Waterscraat. Ook hij wenst zijn verklaring slechts voor de Rechtbank af re
leggen met gesloten deuren en niet in het bijzijn van verdachte.
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Wijst er dan een spoor in andere richting? Een volgende geruige heefr, naar de
wachtmeesters bekend is, Hoek in de buurt van zijn woning zien zwerven na de
moord. De getuige durft kennelijk niet voor de waarheid uitkomen, betuigen de
wachtmeesters spijtig, als het verhoor niets oplevert. Dit verhindert hen e<:hter
niet om Hoek in de ka~rne eens flink aan de tand te voelen. En hij geeft ten·
slotte toe (waarschijnlijk nerv~us, omdat hij vreest, dat men hem wel eens van
de moord zou kunnen verdenken), dat hij Wim. Bron altijd min of meer ver·
dacht heefr; dar hij hem eens op de man af gevraagd heeft of hij de dader is,
maar Wim zou ten stelligste ontkend hebben. Hij meent zich te herinneren, dat
eerdergenoemde M. in de woning van Klaart je Pruul op Nieuwjaarsdag ver
teld heeft, op de avond van de moord Paulus en Wim samen te hebben gezien
roen hij zijn meisje naar huis gebracht had. Verder zouden zijn broer en nog een
ander om ongeveer half elf à eH uur beiden gezien hebben achter de woning
van F. Mak. Later heeft hij \'Vim nog eens weer op de man af gezegd, dat hij de
.moord gepleegd kon hebben, cn toen zou Wim hem toevertrouwd hebben, met
mededeling van bizonderheden, inderdaad de dader te zijn.

Nu worden de voor het bewijs nodige bouwstenen snel achter elkaar verzameld,
want Hoek kent veel bizonderheden. Hoek wordt naast M. (die aangehouden is)
in een cel gezet en haalt hem ten gerieve van Cuef$, die meeluisrert, over, om
t()(' te geven, dar hij op de beWUSte avond Wim samen met Paulus heeft herkend.
Ten oversraan mede van de Gier vult M. daarop zijn eerdere, onvolledige ver
klaring in deze zin aan. Op het dringend verzoek van Hoek wordt nog de vader
van Paulus in de kazerne ontboden, en terwijl Hoek deze de hand toesteekt, vraagt
hij hem vergeving voor zijn te lange stilzwijgen. Als reden voor dit zwijgen
geefr hij op, bang te zijn geweest voor Wim en diens aanhang en dat hij niet
graag iemand in de gevangenis wil helpen. Het broertje van de vermoorde, oud
14 jaar, "ertelt tenslotte nog nader, hoe hij zijn neef bespionneerd heeft bij een
vrijpartij met vrouw Mak.

Berechling.

De zaak is thans sterk genoeg Voot berechting; Wim zit trouwens al lang weer
preventief wegens een andere zaak. De dagvaarding legt ten laste: moord, al·
thans doodslag. althans zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende, al
thans mishandeling de dood len gevolge hebbende, en er worden 33 geruigen ge
dagvaard. De zitting is 17 Dec. 1934. Hoek herhaalt voor de Rechtbank zijn
tegenover de wachtmeesters gedane verklaring, maar M. trekt ze in, voorgevende
er onder de invloed van de door deze beiden toegediende mishandeling (door
het schoppen tegen de schenen en het in een koud hok werpen) toe te zijn ge
komen. Hij ontkent zeHs de dreigbrief, die hij aan de politie heeft overhandigd
en die bij de stukken ligt, te hebben ontvangen. Verdacht van meineed wordt hij
rer zitting gevangen genomen en overgebracht naar het Huis van Bewaring. Zijn
broer gaat, eveneens verdacht van meineed, achtet hem aan. (Uit het proces-ver
baal van de zitting blijkt van een en ander niets; de krant moest mij op her spoor
van deze meineed·geschiedenissen brengen.)

eis O. v. J. levenslang (wegens moord)
Rb. 31 Dec. 1934 levenslang (wegens doodslag)

Wat de straltoemeting beueft, wordt overwogen: "dar de gruwelijke wijze, waar
op de verslagene door verdachte is afgeslacht, zoals deze uit het onderzoek ter

,terechtzitting is gebleken, de Rechtbank er toe noopt aan verdachte de zwaarste
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straf op te leggen, die het Wetboek van Strafrecht voor het misdrijf van dood.
slag toelaat."

Zowel Officier als veroordeelde tekenen hoger beroep aan. AI enige tijd kon
digen de dagbladen het offensief van Mr R., de Arnhemse advocaat, aan, "wiens
optreden men zich herinnert van de moord Giessen·Nieuwkerk". De headlines
bereiden het publiek voor op de mogelijkheid van een andere beslissing. EEN
NIEUWE WENDING IN DE MOORDZAAK TE BERGHEM? KANS OP
HERZIENING VAN HET VONNIS? MR R. STELT ZIQI VAN DE ZAAK
OP DE HOOGTE. MR. R. WIL BRON GRATIS VERDEDIGEN. Enzovoort.
Volgens "De Telegraaf" heeft Me R. de roegewezen confrère schriftelijk medege·
deeld, dar hij Bron gratis zal verdedigen "mits er kans is op vrijspraak", en in
Februari deelt hij de griffier van het Hof mee, dar hij Bron ,.als persoonlijk door
hem gekozen verdediger" zal bijstaan. Volgens genoemd boulevardblad heefr de
advocaat enkele bezoeken gebracht aan Oss, is daar bij allerlei lieden thuis ge
weest en heeft mededelingen ontvangen, die hem aanleiding hebben gegeven, zich
telegrafisch te wenden tOt de Minister van Justitie, met het verzoek de Procureur
Generaal te den Bosch te willen opdragen naar de juistheid daarvan een onderzoek
in te stellen.

Her Hof verricht, enige dagen "oor de behandeling, met de Advocaat-Genetaal
een descente te Oss. Bezocht worden de plaatsen, waar het lijk is gevonden en
"''aar het rijwiel is opgevist, bene"ens de woning van F. Mak.

Ter zitting worden nu 36 getuigen geboord, waarvan 15 à dêcharge. Hoek
trekt aJ zijn verklaringen, voor de politie en de Rechtbank afgelegd, weer in. Hij
weet niet m~r, wat hij verteld heeft, wam de Gier en Curfs hebben hem suf ge
slagen. Mr R. stelt, dar Hoek O.a. met ..electrische apparaten" gepijnigd zou zijn
en verdet zouden de wachtmeesters hem rweemaal half dood geslagen hebben.
De Gier en Curfs wijzen onder ede de beschuldiging mer verontwaardiging van de
hand; de kazerne was toentertijd overigens nog niet aan het electrische net aan·
geslOten .... Maar de verdachte tracht m~ re helpen; hij heeft Hoek onder de
mishandeling tor in zijn cel kunnen horen roepen. Curfs vertelt dan, dar Wim
Bron inderdaad wèl ~ns ~n pak slaag gehad h~ft, nl. toen hij na zijn arresratie
io een drankdiefstalzaak getracht had zich op d~ openbare weg uir de voeten re
maken. Mr R. gaat ZO ver, dat hij tijdens de zitting aan de President verzoekt,

. dat tegen de wachtmeesters ~n strafvervolging zal worden ingesteld wegens
meineed, waarop de President hem naar de Auditeur-Militait verwijs!. .

In zijn requisitoir spreekt de A.·G. van de boosaardige geest, die er onder de
uiterlijke ruSt van het SC'adje heersr. De jongeren plegen hun misdrijven onder
approbatie der ouderen, die "nourris dans Ie sérail" zijn. Verder spreekt de A.-G.
de hoop uit, dat de gil, die de vrouw gehoord heeft, nog lang moge naklinken in
de oren van de dader, en dat de straf, die hee Hof zal opleggen, eveneens lang zal
naklinken bij de bevolking. Na deze inleiding gaat hij tOt zijn eigenlijke requisitoir
over, dat eindigt met een eis van 20 jaar gevangenisstraf wegens moord.

Het pleidooi van Mr R. (evenals trouwens het requisitoir uit het 2de extra
nummer van de Provinciale Noordbrabamsche en ·s·Hertogenbossche Courant)
riekt naar de markt. Het is een en al egotisme, en de argumentatie moet door
slimme scherpheden verkrijgen wat zij aan overtuigingskracht mist. De gevoelig
heid voor de tribune kenmerkc. het pleidooi van deze verdediger: een onneder
lands soort jurypleiter, waarvan wij hier gelukkig weinig specimina bezitten.
Hij begint te zeggen, dat de t3ak van een verdediger in Nederland buitenge
woon moeilijk is en niet gewaardeetd wordr. Verder: "Voor dr Hesselink h~ft
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spr. een grote waardering, zolang hij bij chemische dingen blijft. Als hij daar.
buiten gaat, kan pleiter hem aan, gelijk hij verduidelijkr met een voorbeeld uit
de pracrijk." Pleirer doer daarna een aanval op de man van de vrouw, die de gil
heeft gehoord, "zod:lDig, du er naar hij hoopt niets meer van hem overblijft,
noch van zijn vrouw." Als hij de onvoorzichtigheid heeft te zeggen, dar ook in
Culemborg de moordenaars nog rondlopen, vraagt de A.·G.: "U zou die toen toch
aanwijzen, hebt U du nier gedaan? En in de zaak Giessen·Nieuwkerk zou U de
daders ook aanwijzen!" Dan insinueen R., dar het proces-verbaal van een det
gewigen, du zoek is, wel opzettelijk verdonkeremaand zal zijn. Besluirend, dat
her nu eenmaal in zijn aard ligt om onschuldige mensen re verdedigen, vraagt hij
vrijspraak, liefst dezelfde avond nog uit te spreken.

De A.-G., replicerend, kapittelt de advocaar over zijn schaarmeloze venoning,
waarop Me R. ancwoordt: "dar hij er de man nier naar is om geen excuses aan te
bieden, als hij re ver gegaan is. Maar hij iJ hier nier te ver gegaan, hij brengt
misdrijven van de marechaussee aan het Jicht en werkt zodoende mee aan de
zui\'ering van du wapen."

In het arresr, waarbij Bron wegens doodslag (Ot 15 jaar gevangenisstraf wordt
veroordeeld, vinden wij de strafmotivering in aanleg: ..overwegende, dat het
Hof op grond van het gruwelijke en weerzinwekkende kankrer van het feit en
de omstandigheden waaronder bet is gepleegd, van oordeel is ...."

&n cassatie-beroep wordt, conform de conclusie van de A.-G.. verworpen. Het
middel luidde: ,,5chending, aldIans verkeerde toepassing, van de am. 350, 358, 359
en 423 W.v.sv.. "omdu uit de bewijsmiddelen niet kan blijken, dar het slachtoffer
is overleden tengevolge van de steken en sneden volgens de relastlegging hem
door requiranc toegebracht."

Volgens "Het Volk" van 13 Juli 1935 heeft Wim Bron op 12 Juli d.o.v.
regenover wachtmeesrer Van der Beek te Uden bekend, de dader te zijn; hij
heelt het mes zelfs aangewezen, waarmede hij de moord gepleegd heeft. Uir het
dossier blijkt hiervan niets. Uir een eerder rapporr blijkt zelfs, dat Wim Bron
na al zijn bekencenissen in andere zaken te hebben afgelegd, lang volhard heeft
onschuldig re zijn aan de moord op zijn neef. Wel lezen wij in een later rapporr
van de brigadecommandant der Kon. Marechaussee, dar de moordenaar een vol
ledige bekentenis heeft afgelegd' voor de M, op her btigadebureau te Uden; maar
dit is geschied na voormelde berechting.

46. 19 AugustuS 1933. INBRAAK IN DE GEMEENTE TUBBERGEN (Overijse1).

Daders: Joh. te Mortel, NOeJt, Ger. Gannef en van der Berg.

Van der Berg, van beroep eigenlijk wever, heeft als loodgielersgezel in Reurum
gewerkt en lag daar in de kosr bij een berbergier·winkelier. Als hij na beëindiging
van her karwei te Morrel in een café ontmoet, vertelt hij, dat daar geld "zir",
gemakkelijk weg re nemen, wanr opgesloten in een eenvoudige kast. Te Mortel
vraagt me~een, of van der Berg genegen is hem de weg te wijzen, opdat hij het
geld Içan srelen. Hij overlegt met zijn confrater (zo ~mt hij hem) Noest, dar
zij Gannef zullen vragen zijn auro ter beschikking re stellen. Op de dag van
her misdrijf komen te Mortel, Noest en van der Berg om 8 uur 's avonds bijeen
in een café in Berghem, vanwaar Gannef hen in zijn luxe auto meeneemt. In
ongeveer drie uur rijden zijn zij gearriveerd. Van der Berg loodst de onder
neming naar her aangewezen huis. Terwijl Gannef ergens langs de weg in zijn
autO wacht, klimmen de andere rwee naar binnen, na een raam aan de achterzijde

106

van het huis re hebben g~pend. De bewuste kasr wordt ge\'onden en naar
buiten ~erild om. gemakkelijker te worden opengebroken. De buit, een paar lin
nen .zakJeS met Zilvergeld, ~Ioopt ongeveer 120 gulden en wordt in vier gelijke
portJes verdeeld. Gannef IIJdt hen daarna tOr de veerpont van R2venstein. In
Ravenstein bellen ze in een café om een rui uit Oss. die hen om omstreeks 9 uur:
v.m. weer thuis brengr.

Van der Berg vertelt, dat Gannef, die hij hiet heeft leren kennen, hem sinds
dien wel heefr aangehouden om hem om "adressen" te vragen, waarop hij echrer
sreeds ontkennend geantwoord zou hebben.

Opsporing.

Een goede hakafdruk, geschikt voor een gipsgietse1, is het enige resultaat; een
deskundige van de Almelose recherche assisteert de gemeentepolitie. Het slachr
offer var verdenking op regen de vier brabantse loodgieters, die hij een paar dagen
in de kost heefr gehad. Via de P te Oss (het zijn Ossenaren) wordt daar een
onderzoek ingesteld, maar O.a. de moeder van van der Berg verklaan (valselijk
dus), du hij in de bewusre nachr thuis geweest is. Men is dus op een goed spoor
geweest. In Juli 1935 bekent re Morrel aan de M. Van der Berg bekenr daarna,
Gannef volgt ook.

Berechting. Zie C 44.

471, 1 Seprember 1933. INBRAAK TE MIERLO.

Daders: Henri Kant, Schuur, zekere Kr. en een vierde.

Uit een zuivelfabriek te Mierlo wordt + 500 K.G. boter gestolen ter waarde
van + 900 gulden. Henri Kant, die conract opgenomen heeft met de dan in
Eindhoven wonende Schuur, is de leider. Hij is op deze en de volgende excursies
gewapend met een grote leren tas met inbrekerswerktuigen. Schuur vindr de
vrachrrijder Kr. bereid met zijn wagen mee op stap te gaan.

Opsporing.

Door de gemeenrepolitie, voorlopig zonder resultaat.
Geen berechting.

472. 15/16 Seprember 1933. INBRAAK TE HEESCH.

Daders: Henri Kant, Sch,uIr en Kr..

De volgende zuivelfabriek is die van Heesch. Het ruitje van een buitendeur
wordt verbroken, waarna die deur geopend kan worden. Uit de boterkelder steelt
men voor een waarde van + 130 gulden aan borer.

Opsporing.

Het onderzoek wordr gedaan door de M, brigade "Geffen. Men vindt geen
spoor. &0 politiehond, ter assistenrie geroepen, volgt een spoor over 300 mel~r,

waarna de hond bij een driesprong niet verder weet. De buit is bij de fabriek 10

de auro geladen. t
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473, 15/16 September 1933. INBRAAK TE NUlAND.

Dezelfde daders.

Direct na de geslaagde inbraak te Heesch doet het drietal de fabriek St. ]ohan
nis in Nuland aan, waar voor 140 gulden aan boter wordt gestOlen.

Opsporing.

Aangifte geschiedt bij de gemeemeveldwachter van Nuland, die het onderzoek
verricht. Hij vindt geen spoor van braak en moet volstaan met in zijn p.v. het
vermoeden uit te spreken, dat met valse sleutels is gewerkt.

474• 18/19 OctOber 1933. INBRAAK TE RAVENSTEIN.

Dezelfde daders.

Inbraak in de boterfabriek te Ravenstein.

48. 5/6 December 1933. INBRAAK TE VEGHEL.

Daders: Henri Kam, Schuur en 5 anderen.

Henri Kam en Schuur hebben na de artestatie van hun medewerker, de chauf
feur Kr., spoedig weer een nieuwe groep. Daarmee bezoeken zij een firma om er
voor + 80 gulden aan kasgeld en postzegels te stelen.

Opsporing.

De M van Veghel verricht het onderzoek en maakt van enige gevonden voet
sporen, die duidelijke aftekening geven van een gummihak met bepaalde merk
tekens en figuurtjes, gipsafdrukken. Later blijkt, dat het zevental na de inbraak te
Veghel naar St. Oedenrode rijdt om in een winkelhuis een poging tOt inbraak
te ondernemen. Het bleef bij een poging, omdat de bewoners wakker werden.

49. 24/25 December 1933. INBRAAK IN EINDHOVEN.

50. 15/16 OctOber 1933. INBRAAK TE OSS.
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Beroep in cassatie wordt verworpen.

Daders: Driek Sossen, Leo van Nispen en Puck Hooy.

Als Driek Sassen en Leo van Nispen een Zondagavond samen in een café .heb
ben doorgebracht en zich vandaar min of meer dronken naar het huis van de

jaar voor C 472, 3,5
jaar voor C 472,3.5

jaar voor C 472. 3.5
jaar voor C472. 3.5

Berechting, telkens terzake van diefstal in vereniging met braak.

Henri Kant
eis O. v. J. 5 jaar gev.straf voor C 49, 2
Rb. 5 Apr. en 14 Juni 1934 4 jaar gev.srraf voor C 49, 2

3 jaar gev.straf voor C 49, 2
H jaar gev.straf voor C 49, 2

eis P.-G.
Hof

Daders: Schuur, Henri Kant en een derde.

De inbraak wordt gepleegd bij een familie, die in haar geheel naar de nacht
mis is. Door verraad is de politie op de hoogte en de recherche heeft zich in de
woning verborgen.

Alle drie daders worden op heterdaad betrapt. Kant kan niet ontkennen en be
kent dus, maar stelt zijn rol veel te mooi voor. Het gereedschap is niet van hem;
het vijlt;e, waarmee hij aangetroffen wordt, gebruikte hij voor zijn nagels; op
het moment, dat hij overrompeld werd niet natuurlijk, want toen droeg hij glacé
handschoenen; die droeg hij tegen de koude en beslist niet om vingerafdrukken
te voorkomen. Zo gaat het door. De derde figuur, volgens de politie afkomstig
uit Helmond, een zeer groot misdadiger, is al 32 jaar werkloos en leeft, behalve
van misdrijf, van steun. Hij is aan de drank. De wachtmeester, die de Veghelse
zaak in onderzoek heeft, gaat op het politiebureau te Eindhoven zijn gipsmodellen
vergelijken met het schoeisel van de zich daar in verzekerde bewaring bevindende
dieven. Er is een treffende overeenkomst met de schoenen van Schuur. Hij ont
kent echter. Daarop volgt te Iindhoven de arrestatie van andere leden van deze
groep (vgl. C 47 en C 48), verdacht van andere inbraken, en dan beginnen de
bekentenissen te komen.

Van het standpum van de daders is het misdrijf mislukt: door een defect aan
de vrachtauto gelukt het niet om het karwei voor het licht wordt te volbrengen;
zodra het defect hersteld is moeten zij wegrijden. Juridisch is er echter een voltooid
delict: de inbraak is technisch gelukt en de dieven hebben zelfs een paar kilo
grammen boter meegenomen.

Opsporing.

In deze zaak komt de aangifte bij en wordt de opsporing verricht door de brio
gadier-majoor van de Rijksveldwacht. Hij constateert, aan de manier waarop
botervaten en kluiren boter verplaatst en gereed gezet zijn, dat het misdrijf van
het standpunt der inbrekers niet gelukt is; dit feit combineert hij met een om
vangen mededeling, dat elders in het stadje in de nanacht een 'vrachtauto een
monteur heeft moeten aandoen wegens een defect. De monteur kan t;en beschrij
ving van de wagen geven en het merk noemen, maar heeft niet naar de nummers
gekeken. De majoor is zo gelukkig enige matineuze boeren te vinden, die de auto
hebben zien staan en een van hen heeft zelfs het provinciale nummer (van 5
cijfers!) onthouden. Nu zoekt de rijksveldwacht contact met de M in den Bosch,
die als houder van dat nummer Kr. vindt, vrachtrijder in Eindhoven. Op 27 Oc
tOber volgt zijn aanhouding. Kr. geeft onvoldoende verklaring voor zijn verblijf
des nachts en met de autO in Ravenstein en wordt in verzekering gesteld.

475,26/27 October 1933. INBRAAK TE BERLICUM.

Dezelfde daders.

De nacht, voordat Kr. wordt aangehouden, heeft hij met zijn twee collega's
nog ingebroken in de zuivelfabriek te Berlicum. De buit is daar voor een bedrag
van 1260 gulden aan boter. De opsporing wordt ter hand genomen door de brio
gade van de M te den Bosch, en met veel succes. De M slaagt er nl. in de sporen
op te meteon van de geheimzinnige autO, die ook hier weer dienst gedaan heeft:
vier achterwielen en twee voorwielen, waarvan één band tOt op het canvas in een
bepaalde figuur is versleten. Aangezien de brigade kennis draagt van de Raven
steinse inbraak, wordt de auto van de dezelfde dag gearresteerde Kr. in beslag
genomen. De gevonden afdrukken kloppen precies mer de loopvlakken van de
banden van deze vrachtautO.

De vierde dader wordt in verzekering gesteld, maar ontkent.
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laatste h~bben begeven, voegt zich Puck Hooy bij hen. Driek brengt het gespr~k

op geld, dat moet "zitten" bij een dove, door Jur~ns gepensionneerde, oude man,
dan 79 jaar oud. Zij gaan g~rieën op stap om dIr geld te halen.

Sassen klimt door een raam naar binn~n om daarna voor van Nis~n de d~ur

te o~nen. Hooy staat op.~achr: . . . ••
~ oude slaapt met ZIJn hUlshoudst~r ~n een kielnkmd m een kam~r; desal·

niettemin weten d~ dieven een geldkistje van onder zijn bed weg te halen. Sas
sen vindt in een over een stoel hangende broek een ponemonnaie, waarin zich
de sleuteltjes bevinden en mer behulp daarvan o~nen zij buit~n in het veld het
kisrje waar een 400 gu1d~n in blijkt te zitten, in grote coupures. Hooy neemr dit
grot~'g~ldmee naar huis en keert een ~ar dagen larer d~ anderen hun aandeel uit.
Sassen maakt alles op aan drank ~n sJgar~tten, naar hl' verklaart; Hooy en van
Nis~n ko~n er behalve drank, ook nog wat kl~ren voor.

Opsporing.
De oud~ man wordt omstr~ks 4 uur des nachts wakk~r, merkt dan dar d~

d~uren o~nstaan en ontd~kt, dat hij bestolen is. Hij doet aangift~ bij d~ Po. ~ze
vangt direct ~n onderzoek aan, maar vindt geen spor~n. Gew~ldig~ rege:nbui~n,

de hele ocht~nd door, maken, dat het geen doel meer heeft om een s~urhond te
laten komen.

Juli 1935: Nadat Dti~k Sossm t~n overstaan van d~ burgemeest~r ~n ~nige

rech~rch~urs van d~ P in verschillend~ zaken een volledige bekentenis h~ft af
gelegd, komt hij ook tot deze inbraak. Spoedig worden van Nis~n ~n Hooy "an
hun bed g~licht, die even~ns bek~nn~n.

Bnechling.

Telastg~legd is didstal m~( inbraak, aan Hooy subs. m~eplichtigheid.

Driek SOJIen L. van Nispen Puck Hoo,!
eis O. v. J. 2 jaar gev.sreaf 3 jaar gev.straf 6 jaar gev. straf .
Rb. 18 Nov. 1935 2 jaar gev.straf 3 jaar g~v.straf 3 j. g.s. (m~epl.h~ld)

Tegen HOOf, na de v~roord~ling in eerst~ instanti~ krankzinnig geword.en,
schorst het Hof d~ vervolging (am. 16, 17 ~n 19 Sv.), met last dat de schorsmg
zich tevens zal uitstrekken tOt h~tgeen de voorlopige hechtenis betreft. Hoger
beroep van de beide anderen wordt behandeld.

~is P.-G. bevestiging bevestiging
Hof bevestiging bevestiging

51. 9 November 1933. DOODSLAG TE HEESCH.

Dad~r: BongnI.

Het s1achroffer R.. een woonwagenbewoner, schijnt de dader, zijn neef, .dik
wijls te hebben bedreigd en te zijn lastig gevall~n. ~ oorsprong van de twistetI
was niet meer na t~ gaan; wel wordt alom getuigd, dat R. de meest agressieve van
de beiden was, en dat Bongers een weinig bevreesd voor hem was. Maar Bongers
was 6ók ni~t gemakkelijk; zijn strafregister wijst op srerke aanleg tot g~weld.

aiminalit~it.
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Ook tijd~ns d~ paardenmarkt in Oss op 9 November 1933, di~ v~1 woon
wagenbewon~rs uit d~ omtrek trekt, is de stemming tussen beiden gespann~n_

Als ze des namiddags, tezamen met anderen, van kroeg tot kroeg w~er naar hun
standplaats t~rugr~izend, langzamerhand t~ v~l gedronk~n h~bben, is d~ span
ning g~rijpt tOt de sfeer voor ~n steekpartij.

In het café, waar ze aankom~n om ongev~r 5 uur des namiddags, koopt R. van
iemand van h~t g~zelschap een hit ~n schijnt ni~t dadelijk te will~n of t~ kunnen
betalen, maar ~en rijksdaald~r handgeld voorlopig voldoend~ te achten, wat d~

st~mming tegen hem nog meer prikkelt. De rijksdaalder zal evenwel in het café
v~rdronk~n worden.

Hoe d~ strijd tussen Bongers en R. zich plotseling toespitst is niet m~r na
r~ gaan. Wij kunnen ni~r verd~r reconsuu~~n, dan dat R. o~ns d~ig~nd op
Bongers afkomt en dat deze met ~n mes in de vuist op zijn oude vijand toe·
slaat. Deze ene st~kwond, ond~r de kop van het sleutelbeen aangebracht, 2t on
lang en bijna 4 cm diep, doorboort het kraakbeen van de twe~e rib en snijdt een
grote slagader ~n een grOt~ ad~r geh~1 door. ~ v~rbloeding veroorzaakr d~ dood.

Overijld en v~rmoedelijk w~1 sterk ontnucht~rd v~rlaat h~t rroepj~, allen woon
wagenbewoners ~n allen in Oss geboortig, het café.

Opsporing.

Te ong~veer 6.45 uur n.m. deelt de burgemeest~r van Heesch h~t bericht van
d~ manslag mee aan de brigadecommandant d~r Marechaussee t~ ~ffen. ~ze

Start met het opsporingsonderzoek ~n begint, na d~ eerst~ gegev~ns te h~bben

opgenomen, met al zijn beschikbare manschap~n en met door de brigade Oss ver
leende assistentie, het onder d~ gemeente Oss aan de rijksweg Grave··s-Her
togenbosch gelegen woonwagenkamp ond~r bewaking te stellen, t('tI einde te
voorkomen, dat eventUele gt'cuigen of verdachten zich verwijderen.

Alle bij d~ groep behor~nden worden aangt'houden en gefouilleerd., en hun
wagens, d~ omgeving van het kamp ~n de afstand van ongeveer 2 KM. russen
de plaats van het misdrijf en her kamp, grondig onderzocht op wa~ns. Des
avonds, te ongeveer elf uur, worden de aangehoudenen voor het inmiddels in het
gemeentehuis van Heesch aangekom~n Parket gebracht en tOt 4 uur in d~ vol
g~nde morg~n duurt het ond~rzoek. Behalv~ Bongers en een d~r ande~n, di~

blijkens hun eigen v~rklaring('tI en die d~r ander~n het dichtst bij R f'tebben
gestaan en vlak voor de daad met hem hebben gesproken, word~n de aange·
houdenen weer weggezonden. De detentie van deze twee verdachten levert ten·
slotte ge~n resultaat op. Het gerechtelijk vooronderzoek wordt gesloten en daarna
komt de kennisgeving van ni~t verd~r~ vervolging op grond van onvoldoende
aanwijzing van schuld; tOt Maart 1936 loopt d~ dader vrij rond.

In Maart 1936 haalt van Kem~n een der destijds aanwezigen naar het politie
bureau t~ Oss, om in deze oud~ zaak nog eens licht t~ trachten te krijgen. ~
man, di~ nooit eerder heeft durven spreken uit angst voor gevolgen, wijst
thans direct Bongers aan en ook twee woonwagenlieden, aan wie deze zijn man
slag bek~nd heeft. Na van een van hen een bevesrigend~ v~rklaring te hebben
verkreg~n, begeeh van Kem~n zich met d~ burgemeester van Heesch naar het
woonwag~nkamp te Grave, vanwaar zij Bong~rs overbr~ngen naar het Gemeente
huis te Heesch, alwaar hij spoedig bekent.
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Berech/i,Jg.

TeJasrgelegd is: moord, alrhans doodslag, alth:ms zware mishandeling, de dood
ten gevolge hebbende, alrhans mishandeling de dood tengevolge hebbende.

D.wmm

6 jaar m.a.
5 jaar m.a..

,bevestiging
bevestiging

bevestiging
bevestiging

5 j. gev.straf
naar R..c. voor onderzoek

geestvermogens

5 j. gev.seraf
bekrachtiging van het vooms

sub Ie ~

5 j. gev.straf
bevel tOt nieuwe behandeling I

bevestigÎng
bevestiging

Schroeder van NÜpen

3 j. gev.srr. 6 J. gev.srr.
2 j. gev.srr. 4 J. gev..srr. (verstek en verzet)

3e eis O. v. J.
Rb. 14 Mei 1936

Ie eis O. v.}.
Rb. 7 Jan. 1936

2e eis O.v.}.
Rb. 9 April 1936

Men vindt geen vingerafdrukken. (Later blijkt, dat de rovers gehandschoend
waren). In samenwerking met de M wordt een onderzoek ingesteld in de woning
van de gebroeders van Nispen, (waarom blijkt niet), maar zonder resultaar. Mn.
geeft camelijk goede signalementen; van de gezichten, die gemaskerd waren, kan
hij niets zeggen. Over de kleding: korte grijze jas, lichtgesrreepte fanrasiebroek.
Lange, lichte kerels., niet groot (+ 165 à170 cm), één liep wat hoog in de schou.
dm.

Nimmer is gezochr naa~ een man met e:n losgescheurde of pas aan~aaide
jasmouw en men vnage %.lch af, waar de glpsafdrukken gebleven zijn; zij wor.
den nier lllC'et in de stukken genoemd.

Jn September 1935 begint, met de bekentenis van Sassen tegenover de P,
licht in deze zaak te komen. Van Nispen bekent in October; hij zit dan in de
geyangenis te Breda. Daarop volgen Daamen en Schroeder. Wij missen in het
dossier processen·verbaal van her verhoor van Kop, die ook bij de berechting
geen enkele rol speek

Het blijkt, dae Daamen het eerst vernomen heeft (van een buurman), dat er
bij Mn. ~eld zar..Hij komt. met de tip bij de anderen en wijst de weg. Het plan
wordt bIJ van NIspen thUIS gemaakt. Met van Nispen heeft Daamen zich het
meest op de achtergrond gehouden. Kop is de meest actieve geweest en verdeelt
later de buit ook.

Berechting.

In één dagvaarding wordt aan Schroeder en van Nispen en Daa.men telastge
legd het misdrijf van art. 311 Sr., voor de beide laatsten subsidiair medeplichtig,
heid daaraan.

4e eis O.v.}.
Rb. 25 Juni 1936
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eis P.·G.
Hof 28 Sept. 1936

. 1. Omdal de samenstelling van de Rechlbllnk een andere was dan die van de vorige
zl[nng.

2 De deskundige psychialer bedr rer zilting verkla.ard, dal van Nispen een zenuwad!tÎge
psychopa.ath is; dat hij zich niets zou herinneren, gelijk hij voorgeeft, is niet geloofwaardi!;
hij zou verminderd IOtrekening:$Yatba.a.r zijn.

6 Januari 1934. ROOFOVERVAL IN DE KAPELSTRAAT TE OSS.

Daders: Wim Bron, M(Jf'/enJ, Hoek en Vei/dik.

53.

,

,
:

5 jaar gev.srraf (mish. de dood tengev. hebbende)
bevestiging

Bongen

5 jaar gev.stt:lf (doodslag)
2-:\- jaar gev.srraf (mish. de dood tengev. hebbende)

eis O. v.}.
Rb. 22 Oct. 1936

eis P.-G.
Hof Il Jan. 1937

25 December 1933. ROOFOVERVAL TE HEESCH.

Daders: Driek $ossen, iUarimn Schroedef', Com. f,'an Nispen, Joh. Kop, en Daamen.

De alleenwonende landbouwer Mn., 43 jaar oud, schrikt in de Kerstnachr wakker
en wordt bijna tegelijkertijd al door twee gemaskerde kerels vastgegrepen. In her
licht van ~n lampje, dat bij zijn bed voor een Heilig Hart-beeldje staat en van
de zaklantaarns van de dieven speelt zich de overval af. De rovers roepen: "Je
geld of je leven~", trekken hem van het bed en er ontstaat een flinke worsteling.
Zich steeds verwerende, ziet hij een derde zijn bed doorzoeken. Wanneer die
man de portemonnaie vinde en hem in een van zijn broekzakken steekt, wordt
Mn. zo furieus, dat hij een van zijn aanranders vastgrijpt met de bedoeling hem
niee weer los te laten. De rO\'ers moeten hem met een mes in de hand prikken
(Schroeder) en er met een klomp op slaan (Kop) om hun kameraad los te
krijgen. De mouw is echter van de jas losgescheurd.

Mn. houdt zich hierna bewusteloos en laa( zich in de beddelakens vastbinden
mee een eouw om handen en voeeen. Men legt hem nog in bed en de kussens
op het lichaam; maar een van de dieven haale wat water uit de 3chterkeuken om
die in zijn keel te gooien, als Mn. zich opzettelijk aanstelt en doet, alsof hij geen
adem kan halen.

Na het vemek van de rovers bijt de boer het tOUW om zijn handen los, maakt
zijn bed tereche en ruimt een weinig van de ontstane wanorde op, waarna hij
maar w«r naar bed gaat. Om half vijf is hij weer op om naar de Kerstmis te
gaan, pas daarn:l Stuurt hij zijn buurman n:lar de politie. Hem blijkt f 120.
ontstolen te zijn.

Oprporing.

De aangifte vindt te 8 uur vm. plaats bij de rijksveldw:lcht, die terstond een
onderzoek aanvangt. Het raam bleek gemakkelijk opschuifbaar. Er stond nog
een, van een appelboom van Mn. gesneden, stukje houc onder om het omhoog
te hOllden. De rijksveldwachter vindt zwakke voetafdrukken, maar omdat her in
de nacht wat gevroren heeft, zijn ze zo vaag, dat er geen behoorlijke afdrukken
van te 'maken zijn. Toch nacht hij enkele gipsafdrukken te nemen: een spoor
van drie' mensen kan een eindweegs over een bouwland gevolgd worden. Ook
laar hij zijn hond speuren, die over + 2-!- K.M. een spoor volgt over voet·
paadjes en veldwegen, in de richting van Oss; dan komr het spoor uit op een
druk begaan, hard voet· en rijwielpad, dat die vroege ochtend reeds druk door kerk·
gangers belopen is.
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11/12 Juni 1934. INBRAAK TE LANGENBOOM, GEM. ESCHAREN.

In 1935 legt te Mortel, gedetineerd wegens de overval van Veghel, zijn be
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In Juni 1935 bekent Hoek tegenover de wachuneesters, waarop dir«t de
aanhouding volgt van Martens en Vcstdik, die bekennen. Ook bekent Wim Bron
zijn aandeel in deze roofoverval.

VeJtdik

2 jaar gev.smf
I jaar gev.suaf

eis O. \'. J
Rb. 31 Oct. 1935

Berechting.

Telasrgelegd is roofoverval (312 Sr.).

"'drum
5 jaar gev.srraf
3 jaar gev.srraf

Daders: KooJje Bron, Pijnenborg, Noest en Joh. te Mortel

Medeplichtige: Gannef.

Van de inbraak, die eersr ongeveer half tien des voormiddags door de mole
naarsvrouw ontdekt is, wordt te ongeveer half elf aangifte gedun bij de M van
Grave. Deze vangt rentond met het ondenoek aan.

De gedupeerde is de H-jarige molenaar van H. In een raamkozijn aan de
snaat is een gat geboord, schuin oplopend naar de ra.unpin, wurna het raam
geopend is kunnen worden. In de kamer, waartoe de dieven nu toegang hadden,
staat, een meter of twee van dit raam af, een oud model brandkast. Deze moer
door de dieven met een valse sleutel geopend zijn, want hoewel de molenaar
haar de avond van te voren secuur gesloten heeft, staat zij nu leeg. wnder een
spoor van forceren, met een slechts aan~uwde deur. Een bedrag van ongeveer
f 1900.-, in bankpapier en zilvergeld, is gestOlen. Van H. was verzekerd tegen
inbraak en diefstal tOt f 5000.-.

De brandkast heeft vroeger op de slaapkamer van het echtpaar van H. ge
staan, maar na her afsluiren van de verzekering hebben zij haar, na overleg met
en goedvinden van de inspecteur der Maatschappij, Gannef, in die andere kamer
geplaatst, een vertrek, waar men zelden komr. Andere zaken, die daar te stelen
aanwezig waren (er stOnd o.a. een splinternieuwe fiets), Ûjn onaangeroerd ge
laten. De sleutels van de brandkast bleven 's nachts op de slaapkamer.

De inbraak moet w goed als geruisloos gepleegd zijn: niemand der hu.isg~·
noten of omwonenden heeft 's nachts enig gerucht vernomen en de hond, die 10

de keuken lag, heeft niet aangeslagen.
Nadat de signalementen verzonden zijn, meldt de commissaris van politie van

Zeist, dat aldaar een woonwagenbewoner aangehouden is wegens desertie, die
in het bezit van f 1400.- aan bankpapier is aangetroffen. De deserteur kan
bevredigende verklaringen geven, en xo blij fr de politie "in het duister tasten" tot

Juli 1935.

en Martens, hetwelk, volgens de geruchren, verdacht was van veel der in de
13atste tijd gepleegde overvallen.

Deze drie worden nu op het politiebureau ontboden, maar maken van de korte
tijd, die hun voor hun verschijnen gesteld is, gebruik om nog even de afspraken
te repeteren. Het spreekt van2.f;lf, dat ze ontkennen. Hun alibi schijnt te kloppen.

54.
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0pIponng.

Op Zondagochrend wordt eerSt aangifte gedaan bij van Kempen thuis. Die
is echter in de kerk en de rechercheur, die van een en ander kennis krijgt waar·
schuwt meteen de M. Te 12 uur des middags komt van Kempen er ook bij. Hij
pleegt overleg met de burgemeester en M en xij laten de politiehond komen, die
eohter niers kan uitrichten, omdat er rondom het huis te veel gelopen is.

Van 'Kempen begeeft zich dan naar een adres in de gemeente Oss "waar veel
verdachte petsonen binnen komen, en welke mensen mij meermalen vertrouwde
inlichtingen verschaffen." O:l.ar wordt hem meegedeeld, dat te Mortel en Noest
de bewuste avond daar waren en dat zij dus de overval niet gepleegd kunnen
hebben. Evenwel wordr zijn aandacht gevestigd op het drietal: Hoek, Wim Bron
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Op Zatetdagavond bevinden de 66·jatige landatbeidet B. en xijn 70-jatige
VtOUW Ûch alleen in hun huisje. Tegen xeven uur gaat de deur open en tegelijk
dringen drie gemaskerde bandieten de woning binnen. Twee maken Ûch van de
man meesrer en ~~n houdt de vrouw in bedwang. De man biedt veaet, maar
bloedend, onder builen en schrammen en met een kapotte vinger, moet hij het
onderspit delven. Aan handen en voeten gebonden, met een prop in de mond
en een kussen op Ûjn hoofd, wordt hij achtergelaten. De vrouw roept om hulp,
maar wordt op de grond geworpen en rO( xwijgen gebracht. Wanneer na een
kwartier de rovers vertrekken, bloedt ook Ûj hevig uit neus en mond.

De buit is gering; de rovers nemen alleen een rozenkrans, enige religieuze
medailles en een paar lakens mee; geld wordt niet gevonden.

Wanneer het ruim een jaar luer mogelijk wordt achter deze daad te kijken,
blijkt her volgende: Hoek is op de gedachte gekomen om de overval te ple~n,

toen hij eni~ lijd eerder als toeschouwer van een brand bij de buren van B. op
merkte, dat de vrouw naar buit.en vluchne met een trommeltje in haar hand.
Bij K1aartjc Proul heeft hij deze waarneming meegedeeld aan Paulus en Wim
Bron, en Paulus neemt dadelijk het voornemen op .,het geld" even weg te halen,
maar omdat Hoek niet helernul vertrouwd wordt, spreekt hij af met Frans Mak,
Vestdik en van de Maes. De vader van Paulus mu eens poolshoogte nemen, door
bij B. om een glas water te vragen. Deze plannen schijnen niet uirgevoerd., of
direct bij het begin van de uitvoering mislukt te Ûjn; men hoort er niet meer van.

later, wanne6 Wim Bron uit voonrrest inzake de moord op xijn neef wordt
ontslagen, worden de plannen weer opgevat. Wim neemt nu het initiuief; hij
introduceert Vestdik en Martens in de zaak. Acht dagen lang bespreken xij deze
geviereu en dan wordt, overeenkomstig de plannen, de overval uitgevoerd.

Martens en Wim Bron spreken af, du xij later verklaren :zullen bij Wim
thuis te zijn geweest tOt + 8.30 uur. Hoek gaat om zes uur op de bewuste avond
even ergens heen om xich een alibi te verschaffeIL Op een afstand van 200 meter
vinden de vier samenxweerders elkander. Zij oefenen nog even mer hun xelfge
maakte maskers (dat van Hoek is een haarnetje van een van zijn zusrers), Vestdik
stelt xich bij de woning op ais wacht, en de actie kan beginnen. Wim Bron en
Martens vallen de man aan, Hoek houdt xich met de vrouw bezig.

Wanneer het: drietal weer buiten komt (ze xijn maar tien minuten binnen ~
weest) neemt Vcstdik, opeens bang geworden, de benen en holr weg, zo hard als
hij kan. Hij herstelt zich daarna en begeeft Ûch naar de bioscoop, waar hij zich,
overeenkomstig de afspraak, een alibi zal trachten op re doen.

De lakens geeft Wim Bron aan Vrouw Mak.



kentenissen af ten overstaan un de Gier en v:an der Weerd. Hij bekent ook
de inbraak re Langenboom re hebben gepleegd en mer wie; Noesr volgr dit ,·oor·
beeld en legt voor van Kempen en de zijnen een volledige bekentenis af.

Her blijkt, dar Gannef de hint heefr gegeven, en wel aan Noest en te Morrel,
bij een ontmoeting in een café. Hij heeft her vierral, dar zich bij Pijnenborg ver·
zameld had, op de bewuste avond om ongeveer half twaalf naar Langenhoom
gebrachr en daar de situarie aangegeven. De assuradeur is natuurlijk nier zelf
mee gaan stelen, maar heeft op een binnenweg in her bos, bij zijn auro, de wachr
gehouden.

Koosje Bron heeft het raam opengeboord. Pijnenborg en Koosje die lopers en
ander gereedschap hadden meegebrachr, hebben het eigenlijke werk verricht,
terwijl Noest en te Morrel buiten pe wachr hielden. Het misdrijf is in korre tijd
voorspoedig gelukt; de brandkastdeur wordt dichtgeduwd en her raam weer netjes
gesloten. Bij de auco wordr de buit gelijkelijk onder de vijf verdeeld. Dan wachren
ze rustig de ochrend af, opdat er meer auco's op de weg zullen zijn, als ze de
rerugreis aanvaarden. Bij de Rijksweg onder Hench zet Gannef zijn vrienden
weer af.

De assuradeur Gannef heeft korr na de inbraak een bezoek gebracht aan van
H. en zijn vrouwen meegedeeld, dat er geen uitkering kan plaats vinden, omdar
er geen braak gepleegd was. De brandkast was immers met een sleutel ontsloten!

dossier liggende) foco's zijn slecht en de vingerafdrukken zijn niet deskundig
onderzocht. Er worden bij zeer veel Ossenaren vingerafdrukken genomen, maar
men brengt het niet ror een vergelijking. Huiszoekingen O.a. bij Jaap Bron.

In Augustus 1935 worden Hoogeveen en Schroeder door de Paangehouden,
want "de laalste rijd waren nns mededelingen verstrekt, waaruit bleek, dar er
gegronde vermoedens besconden, dat zekere Hoogeveen en Schroeder te Oss ge
noemde diefstal gepleegd hadden". Na herhaald verhoor bekennen zij, ook voor
de R.·C. Schroeder trekr zijn bekenrenis voor de Rechtbank in zoverre weer in,
d:H hij daar en voor het Hof beweert zich totaal niers te herinneren. Er zou zeer
veel gedronken zijn.

Berechting.

(Inbraak in vereniging).
Hoogeveen SCMoeder

eis O. v. J. 3 jaar gcv.straf 6 Jaar gev.suaf
Rb. 4 Nov. 1935 1 jaar gev.$traf It jaar gev.srraf

eis P.·G. 4 Jaar gev.srraf
Hof 8 April 1936 2 Jaar gev.straf
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Daders: Jan Sossen, Driek Sossen, Ronde en Gans.

Driek $ossen en Ronde komen op een Zondagavond met het sluitingsuur
dronken uit her laatst bezocht caf~. Ze zoeken her huis van Jan $ossen op, waar
Driek onder de tafel gaat liggen slapen en Ronde in een stoel. Als ze wakker
worden, zijn Jan en zijn vrouw naar bed. Het is middernacht. Driek en Ronde
gaan de straat maar eens op om te zien of er niet wat te halen is.

Het schiet Driek te binnen, dat Gans hem wel eens gewezen heefr op het
spek in het rookhok van slager J" Beiden klimmen naar binnen en stelen een
parrij spek, die ze naar GaI'S (een achterbuurman) brengen. De wakkergt:
maakte Gans gaar meteen voor een tweede rocht mee, evenals Jan Sassen, die
werkloos is en het heel armoedig heeft. Deze gaat pas na lang aandringen mee
en blijft buiten de wacht houden. De andere drie gaan weer naar binnen en
komen met grote zakken vol spek weer terug. De waakhond heeft· zich niet
laten horen.

Opsporing.

De bestolene noemt de P al dadelijk de naam van Gans, die een zwager van
hem is en in zijn rokerij gewerkt heeft. De rijksveldwachter komr met zijn
politiehond, die zo ongeveer de woning van Gans aanwijst. Bij huiszoeking
worden er zakken met spek in de W.c. gevonden.

De sporen leiden verder nog naar van B., die 's nachts bij Gans geslapen heeft,
Ronde en de beide Sassen$. Allen ontkennen natuurlijk. De R.·C geeft aan dr
Hesselink te Arnhem opdracht om te onderzoeken:

nagelvuil van Gans en van B.,
handafdrukken van beiden,
een stukje gerookt spek uit de woning van Gans,
een stukje vers spek.

56. 4 Februari 1934. INBRAAK TE OSS.

I

••

gev.$u.
gev.$u.

Brotl

14 j. ge".str.
14 j. ge\'.srr.

16 j.
14 j.

6 jaar gev.straf 14 J. gev.str.
6 jaar gev.straf 14 J. gev.srr.

eis P.-G.
Hof I April 1936

eis O. v. J.
Rb. 28 Oct.

Berechting.

Alleen Pijnenborg, Koosje Bron en Gannef zijn terzake van dit feit vervolgd.
Jn hun dagvaarding wordr deze inbraak ten laste gelegd tezamen met de roof
overval van C 59.

Gannef Staat terecht op 14 October 1935. Dit feir wordt hem telasrgelegd als
medeplichtige en als heler, samen met medeplichtigheid in C 40.

Galmei Pijnetlborg
7 jaar gev.straf 16 j. gev.str.

1935 5 jaar gev.maf 14 j. gev.su.

55. 20/21 Januari 1934. INBRAAK TE OSS.

Daders: Hoogeveen en SerIlaas Schroeder.

Na een ingewikkelde klimpartij over een poort, na opening van een garage
en uitsnijding van een glasruit, komen de dieven in de winkel.

Zij nemen vleeswaren tot een wJarde van + f 85.- mee, met een paar gulden
uir een lade en een paar sigaren uit een jaszak. Niel1land van de inwonenden
heeft iets vernomen. De misdaad is te 2.30 uur ontdekt door een surveillerend
agem van politie.

Opspor;'lg.

Van Kempen verricht het onderzoek. Op de glasruit zijn enige duidelijke
vingerpremen gevonden; die worden gefotografeerd, nadat de glasruir zorgvuldig
verpakt in bewaring is gehouden.

Van Kempen spreekr van "zeer mooie" vingerafdrukken, maar de (bij het
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57. 17 Februari 1934. BRANDSTICHTING TE UDEN.

Vervolg opsporing.

In Juli 1935 begint Driek $ossen, die vastzit voor brandstichting, deze zaak
te bekennen tegenover de politie. Ronde volgt gauw daarop, Jan Sossen eveneens.

ijle Berechting.

Alleen tegen Gans wordt genoeg bewijs aanwezig geacht om een vervolging
te beginnen terzake van inbraak, de anderen zijn inmiddels al we('r in vrijheid
gesteld.

Daders: PetTUs Mak, Am. te Mortel, Wim Bron, Hoek en van Luyn.

Kort na carnaval 1934 treffen de overvallers elkaar in de woning van Frans
Mak. Petrus Mak had, volgens zijn zeggen. een inlichting van van Luyn, de assu
radeur, dat er bij een boer in Uden geld moest "zitten". Het gevolg is, dat Petrus
Mak en Wim Bron (laatstgenoemde kent de naam van het a.s. slachtOffer niet
eens) op een middag gaan "trainen": d.w.z. per fiets verkennen zij de weg erheen
en de ligging van her huis.

Een paar dagen !ater gaan ze, 's avonds te ongeveer negen uur, op stap. Op een
afgesproken punt treffen de anderen Mak. Die heeft een linnen zakje bij zich
met inbrekerswerktuigen, sleutels, maskers en vodden om proppen van te maken.
Vrouw Mak, die ze heeft zien terugkomen, verklaart later, dat zij gekleed waren
in hun "boevenpak". In elk geval, Bron en Mak dragen met scherp geladen hand
vuurwapens bij zich. Zij rijden door het bos naar de woning. Het is maanlicht.
De fietsen laten zij op een aanzienlijke afstand (2 K.M.) in het bos achter en
zij gaan te voet verder. Oms:reeks den uur zijn zij bij het huis.

Hoek en te Mortel blijven op de straat sraan, als Bron en Mak de achterkant
van het huis zoeken. Laatstgenoemde klimt op het dak en probeerr daar een dak
raampje te openen, hetgeen mislukt. Dan maakt hij een gat in het strodak. De
boer, die uit was, komt dan ineens thuis. Hij sluit alle deuren en de dieven
trekken zich terug in een schuurtje, waar zij anderhalf uur wachten. Dan gaat
Mak het gat weer in en opent later van binnenuit een achterdeur. De ande
ren gaan nu ook binnen. Zij zijn gemaskerd (oude sokken met gaten voor ogen;
ze hebben die over het hoofd getrokken) en lopen geruisloos op gymnastiek
schoentjes. Mak en Bron werken met handschoenen aan.

Tussen achter- en voorhuis is eçhter een gesloten deur en zij bevinden zich
nog maar in het achterhuis. Zij breken de brandmuur open op de hooizolder.
Wanneer het gat groot genoeg is, gaan ze de smalle trap langs naar beneden en
komen in de achterkeuken. Weer komen ze voor een gesloten deur te staan, die
Mak en te Morrel mer een vijl trachten te openen. Ze horen iemand opstaan.
Plotseling gaat de deur open en daar staat de 65-jarige boer in nachtgewaad, met
een licht in de hand. Hij schrikt geweldig en probeert de deur nog weer te sluiten,
maar Hoek, door de anderen dadelijk bijgestaan, vliegt op hem af. Er ontsraat een
hevige worstelin8 en de boer loopt flinke klappen op. Tenslotte wordt hij op
de grond geworpen, waar Mak hem met een rouw bindt, dat hij bij zich heeft.
Bron en te Mortel binden de vrouw (55 jaar oud), die ze in een ander vertrek
vinden. "Kalm, kalm, anders kost het U het leven", roepen de bandieten haar toe,
wanneer zij hulp wil gaan roepen. Ze werpen haar op de grond en binden haar
aan handen en voeten. DaarnJ werpen zij over haar en haar man beddegoed. Bron
ontlaadt een eenjoops jachtgeweer, dat boven her bed van het echtpaar hangt.
Het huis wordt nu onderzocht. Wim Bron vindt onder twee plavuizen binnen een
kast een bus met -+- f 1900.- aan bankbiljetten. Te Mortel vindt nog wat gouden
sieraden. Bij het vertrek werpen ze nog enig beddegoed over de gebonden slacht
offers om te voorkomen, dat die het koud zullen krijgen. Ze zeggen nog tegen
elkaar, zodat de boer het horen moet: "De auto staat voor, wij gaan weer naar
Helmond", maar hij begrijpt, dat dit gezegd wordt om hem te misleiden.

Hoek legt het goud in een handschoen en legt die handschoen in een greppel,
bij de plaats, waar de fietsen waren. Teruggekeerd gaan ze eersr weer naar de
woning van Mak, waar zij tussen 3 en 4 uur 's ochtends zijn. De Maks worden
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58. 20 Februari 1934. ROOFOVERVAL TE UDEN.

SOHe1t

1 jaar gev.sttaf

Gans

I!- jaar gev.straf
~ vrijspr:lak

ROIJde
3 jaar gev.straf

eis O. v. J.
Rb. 14 Juni 1934

Ie eis O. v. J.

2e eis O. v. J.
Rb. 23 April 1936

2de Berechting.

vonnis Rechtbank: de zaak wordt in handen van de R.-C. gesteld, omdat ten
aanzien van de begrenzing en de afsluiting van het erf van de slager alles nog niet
duidelijk is.

ROllde JalJ SOHell

3 jaar gev.straf 1 J. v.w.
lt jaar gev.straf 1 J. v.w. (wegens heling)

Het nagelvuil van Gans tOonde doot fluorescentie in ultraviolet licht venig
heid aan. Er kon niet beslist worden of dit spekvet was en nog veel mindet of
het ver van vers dan wel van gerookt spek was. De handafdruk van Gans had
eveneens minimale vlekjes, die zich in ultraviolet licht als vervlekjes ,gedroegen.
Het materiaal is voor een conclusie niet voldoende.

Daders: Wim Bron, Hoek, Petrus Mak, Antonius te Mortel, van Luyn.

Mak heeft van de assuradeur van Luyn de tip, dat er in een aangewezen huis
in Uden twee broers en een zuster wonen, die wel een 20.000 gulden in huis
moeten hebben.

Het viertal maakt zich in de namiddag van de 17de Febtuari 19.,4 op en
fietst naar Uden. Her plan (van Mak, die een fles petroleum voor de uitvoering
bij zich heeft) is, om een in de buurt van her huis liggende schuur in brand te
steken, waarop, als de bewoners hun huis allen wel verlaten zouden hebben om
de brand te zien en te blussen, de dieven hun slag wuden kunnen slaan. Te zeven
uur ~es namiddags, het is donker, wordt de door Mak aangewezen schuur in
brand gestOken. Mak holt naar het huis en roept luidkeels: "Brand! Brand!"

De list blijkt te falen, omdat niemand het huis verlaat. Zo fietst het viertal
teleurgesteld weer naar huis. Zij beramen later om het op een Zondagmorgen
?og eens over te doen, maar er is niets van gekomen. Betrokkenen bekennen dir
10 de marechaussee-kazerne te Uden bij hun verhoren inzake C 44.
Berechti1Jg heeft niet plaats gevonden.
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Van het appèl in de zaken Hoek en Mak heeft de Officier later gedesisteerd.

6 jr. g.5.
bev.

3> .
2 Jr. gev.Slt.

bev.

bovendien aan Hoek en te Mortel van de Oyense roofoverval (C (1) en aan Mak
de moord op Z (C 33).

De Rb. beval splitsing van genoemde zaken, zijnde Haar gebleken, dat voeging
nier in het belang van her onderzoek was. Verdachten bekennen volledig.

Hoek Bron Ie Mot"lel Mak
10 jr. g.5. 3 je. gev.5U. 10 jr. g.s. 10 jr. g.s.

8 + 4 jr. g.s. It jr. gev.su. 7 + 3 jr. g.s. 8 jr. g.5.
eis O. v. J.
Rb. 14 Nov. 1935

eis P.-G.
Hof 13 Mei 1936

59. 16/17 Maart 193.4. ROOFOVERVAL IN DE GEMEENTE VEGHEL

Daders: Pijnenbot"g, Kootje Bron, Joh. re Mortd. Noest en Petrus Mak.

Begunsriger: van LuyD.

A., 61 jaar oud. landbouwer en secr.-penn. van de plaatselijke afdeling van een
eieren-coöperatie, wordr omstreeks half vier in de nacht wakker. doordat zijn
vrouw her lichr aanuekt en zegt: ..Ik geloof, dat er iemand binnen is".

Hij merkt, dat de deur van de slaapkamer inderdaad open staar en ziet meteen
drie gemaskerde mannen binnenstormen. Zij houden hem vast. terwijl een vierde
her elecuische licht uitdoet door de lamp uit de fitting te draaien. Bij zaklan
taarnlicht speelt zich nu de overval verder af. De rovers onderzoeken A. aan den
lijve naar de sleutel van de brandkast. Op de hoofden van hem en zijn vrouw
wordt beddegoed gelegd. Zij horen zich zachtjes toevoegen: "Er gebeurt niets,
maar als je durft te roepen, kost het je je leven". Eén vraagt, waar de commen-'
saai slaapt. maar vrouw Scheppers zegt: "Och, laat die arme jongen maar liggen.
die heeft toch niets."

Nadat lange tijd zonder resulraar gezocht is, vragen ze A. om de sleutel van de
brandkast. Hij wijst hem hun aan. Eén van de rovers (Mak) vraagt dan: ..Gaat
de kast moeilijk open?" en A. antwoordt:

..Ja, hij gaar nogal lastig open.M

De rover: "Nu, dan is her misschien her beste, dat je hem zdf opent. Dàn zal je
niers gebeuren.'·

A: ..Ja, dar is dan zeker her beste." En daarop opent hij zelf de kast.
AI te hardhandig zijn de aangevallenen niet aangepakt, maar stevig genoeg om

danig re zijn geschrokken.
Met in tOtaal een f 1500.- en 0.3. een bruin leren porremonnaie, waarvan het

grootste deel aan de eierbond toebehoorde, verdwijnen de rovers. Ze waar
schuwen nog: "Blijf binnen rotdat het lîcht wordt, anders loop je gevaar." Eén
van hen (later blijkt: Noest) voegt daaraan toe: "Leef verder gelukkig, het is
goed de moeite waard." Even nadat ze weggegaan zijn, rammelen ze nog eens
aan het raam, om te laten zien, dat zij er nog zijn. Dan blijft alles stil.

Bij her onderzoek blijkt, d:n de nichten zijn gewekt door ongewone geluiden
in het huis en duidelijk om hulp hebben horen roepen. De jongste is nog hal
verwege de trap afgedaald, maar weer naar boven gevlucht, wen ze beneden een
vreemde man zag. ..Ik ben roen uit her raampje gaan hangen en kon wel om
hulp roepen, doch heb dit niet gedaan. Ik ben roen naar bed gegaan en heb van
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uir hun bed geklopt en samen schikt men zich om de rafel om nog eens precies
te vertellen wat er ~beurd is en de buir te verdelen. Frans Mak zegt larer. dat
ze tegu hem zeiden: ,Ja, als die oude iets gedaan had. hadden we hem kapot"
moeren schieren". Van de buit krijgr ieder f 470.- en Frans een douceur van
f 30.-. Voor van Luyn collecteert Mak van ieder een tientje. Mak verhaalt larer
zelf, hoe hij van Luyn echrer vijf gulden minder gaf en hem als hij reclameert,
dar hij ~f$ 1oo/o zou krijgen, als volgt voorrekent: 10'/. van f 700.- (her
bedrag dat de krant genoemd heeft) is f 70.-. De helft hiervan is voor mij en
de ~Ifr voor jou, of 35 gulden. Van Luyn kan niet veel anders doen dan deze
cynische afrekening aanvaarden.

Omstreeks drie weken na de overval gaat Hoek op een Zondagochtend mer
te Mortel en Mak het goud halen. De handschoen ligt er nog precies zo. Ze beo
zoeken een paar café's en gaan dan naat het huis van Mak. Zijn vrouw treffen
ze thuis. Vrouw Mak krijgt de ring, her andere goud neemt Hoek mee en ver
bergr het nabij zijn huis, onder een dakpan. Een paar weken daarna zoekt hij her
weer op. Weer een zwerftocht door veel café's en dan is het weg.

OpJporing.

Bij de marechaUSSttkuerne wordt op 21 Februari des motgens om 7 uur, aan
gifte gedaan door de boer zelf. Er zijn 5 foto's guomen, die echter in September
1943 nier meer in her dossier aanwezig zijn.

De boer en zijn vrouw kunnen nier nagaan, wie her weten kon, dat zij :zoveel
geld in huis hadden.

In Januari 1935 blijkt de opperwachtmeester van Uden mer de boer een te
rechtÛuing van de rechtbank te Roermond bij te wonen om daat Mak goed op
te nemen, die zich te verantwoorden had voor de roofoverval in 1934 re Deurne.
Waarom Mak toen dus al verdacht wetd, blijkt uit het dossier nergens. De hoer,
aan wie goede gelegenheid geboden wordt om Mak op te nemen, verklaart zich
de dikke lippen van Mak te herinneren. "Daar heb ik kennis aan; het kan best
een van de bandieten zijn, die mij overvallen hebben. Zéker kan ik dar nooit
zeggen", dit blijfr dus onvoldoende.

Begin Mei 1935 hoorr de M vrouw Mak en haar man. Hun verklarinsen zijn
volledig; zij beweren uir doodsangst nimmer iets te hebben durven aanbrengen
en beschrijven o.a. her .,boevenpak" van P. Mak. Mede op grond hiervan en naar
aanleiding van een ..vertrouwelijke mededeling" wordr huiszoeking gedaan bij
een zwager van Mak, genaamd B., v,-onende aan de Berghemse weg. Aldaar wordr
de lichtbruine jas mer sluitspeld nog in de revers, precies als door vrouw Mak
beschreven is, aangetroffen. De jas wordr in beslag genomen en herkend door
de Maks.

Hoek, die al gedetineerd was, bekende thans volledig. Hij maakt nog duidelijk:
"Ik was destijds met Petrus Mak bevriend, in zoverte, dar als één hunner een
kraakje wist te zetten, hij dar de anderen meedeelde". Mak ontkent alles, maar
bij confrontatie herkent de boer hem nu pertinent; Mak was de man, die hem
gebonden had. Later, te Oss wederom door de Opperwachtmeester gehoord.
herroept Mak zijn verklaringen en bekent. Te Mortel volgt. 12 Juni bekent Bron.
reeds tor 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens moord, zijn aandeel in deze
overval en andere misdrijven, die hem Ie binnen schieten. .

BeI'echJing.

In één dagvaarding worden alle vier verdachten gedagvaard, mer telasrkgging
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die personen niets gezien." De veridaring van de kostganger mag hier recht
streeks uit het proces-verbaal overgenomen worden, omdat zij, ondanks de een
voudige stijl van de opperwachtmeester, uitnemend doet aanvoelen, welke emo
ties de jonge man des nachts bekropen hebben: "Hedennacht omStreeks hall
vier werd ik wakker. Ik hoorde wel leven, net alsof iemand her benauwd had en
hoorde enkele stemmen daartussendoor; wat er gezegd werd, weet ik niet. Ik
dachr eigenlijk, dat de vrouw ziek geworden was, doch ik vermeende toch een
vreemde stem te horen. Ik trok het licht aan en hoorde boven lopen en vermeen
de, dar het een van de meis~ was en later hoorde ik ook in de keuken lopen.
Daarop ging even de deur Vln mijn slaapkamer open en ik zag niets anders als
een stukje van een per. Ik vermeen, dat de pet grijsgroen was. De deur ging weer
dicht en enkele malen bewoog nog de knop. Toen ik de pet zag, meende ik
we~ dar er onraad was. Ik zette het wasralelrje tegen de deur en wilde her raam
uirgaan om hulp te halen, doch ik kon de pin van de blinden er niet uitgeduwd
krijgen. Toen ik daarmee bezig was, zag ik weer de knop bewegen, doch toen
zei A.: "Doe maar open, ik ben het." Van de personen, die binnen geweest zijn,
heb ik niets gezien. A. deelde mij mede dat mijn kamerdeur aan de deur van de
kelder gebonden was."

Uit de bekentenissen blijkt later, dat Pijnenborg inlichringen heeh verkregen
van de verzekeringsagent van Luyn. Pijnenborg en Bron hebben Noest en te
Mortel op de hoogre gebrachr en laatstgenoemde heeft Perrus Mak op de overval
geïnviteerd. Om deze uitnodiging met zijn eigen woorden te verhalen: "Daar ik
echter vernomen had, dat Petrus Mak op die darum ook ergens wilde gaan in·
breken met enige anderen, stelde ik Perrus Mak voor om zijn beraamde inbraak
uit te stellen en om met ons mee te gaan naar Veghel. Mak stemde hierin toe."

Noest had :i.l, een veertien dagen tevoren, poolshoogte genomen bij het huis
(zie hierna, de voetstappen bij het raam). Om ongeveer 11 uur verzamelen allen
zich dicht bij het berkenbosje, waar de fietsen verborgen worden (zie hierna).
Noest had het inbrekersgereedschap (boor, punt- en scheutijzers) meegebracht.
Allen zijn gemaskerd en voorzien van een vuistvuurwapen. Omdat ze wat vroeg
zijn, wachten ze in een boerenschuur in de omgeving tor na middernacht.

Noest, die de roep heeft, dat hij w stil kan werken, opent een raam, klimr naar
binnen en ontgrendelr de voordeur voor de anderen. Noest en Mak vatten post
bij de slaapkamer van her echtpaar A. en de andere drie begeven zich naar de
brandkast. Na zware arbeid \'an één à anderhalf uur breekt het mes van het
scheurijzer en komen ze tor de condusie, dat ze het met de kast niet klaar zullen
spelen. Bij het zoeken van de sleutel ontwaken A. en zijn vrouw, met het bekende
gevolg. Te Mortel en Mak w.tren het, die de mensen in bedwang hielden.

Bij het verdelen van de buit, op de terugweg, wordt lOOI, afgehouden voor van
Luyn. Pijnenborg zal hem deze "provisie" uitkeren.

0pJpori,lg.

De maret:haussee-brigade Veghel wordt om half vijf al gewaarschuwd door de
kostganger en een buurman. Zij roepr de hulp van een politiehond-geleidet in en
waarschuwt de gemeenreveldwachter. Beiden zijn gauw ter plaarse. De brandkast,
die in de voorkamer staat en schuin van de muur al verzet is, vertoom in de
achterwand een gar van 8 bij 10 cm, vermoedelijk met boor en scheurijzer aan·
gebracht. Het kalkpoeder is tussen de wanden uitgelopen. In de binnenwand is
nog een beireispoor te zien.

Nergens worden vingerafdrukken aangetroffen, zodar het vermoeden rijst, dat
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er gewerkt is met handschoenen. Een spoor wijst er op, dar de dieven zijn bin
nengekomen door opschuiving van een zijraam, na verwijdeting van de pinaf
sluiting der blinden.

Om zes uur geeft men de hond lucht. De politiehond volgt een spoor in de
richting van Nistelrode, langs weinig betreden paadjes en door bouwland en
komt na 1500 meter bij een klein berkenbos, waar de politiemannen kunnen
nagaan, dat in een droge sloot rijwielen \'erborgen geweest zijn, waarna de hond
her spoor kwijt is. Enige voemldrukken worden gevonden, die in gips worden
overgenomen. In de struiken van het bosje hangen rwee fantasiesokken, waaraan
de politie meent te kunnen Ûen, dat ze over schoeisel heen gedragen zijn. Latet
blijkt, dat de hond het goede spoor heeft gevolgd. Doot het bestijgen van hun
rijwielen konden de dieven zich aan verder speuren omtrekken.

A. en zijn vrouw geven nauwkeurige signalementen: van de drie personen droeg
één (larer blijkt: Mak) een donkerbruine duffelse jas. Vooral deze jas is uitnemend
waargenomen door vrouw A., zij leek precies op die van een neef van haar.
Merkwaardig is, dat deze bizonderheden wèl scherp waargenomen zijn, maar
dat geen van beiden spteekt over de maskers, die de overvallers toCh droegen.

Dan komr een arbeider te Herghem verklaren: "In de morgen van 17 Maart
zag ik om + 6.50 uur op het rijwielpad van Nistelro:ie naar Berghem twee
mannen komen fiersen uit de richting Nisreirode. Het viel mij op, dat ze w
vroeg uit die richting kwamen rijden. De een was lang en had een bol, rond
hoofd." De gemeenreveldwachter vindt nog werklieden, die op dezelfde zandweg,
5 minuten verder naar Berghem dan de andere getuige, de twee mannen hebben
gezien, waarvan één positief te Mortel en Noest herkend had, wat hij volhoudt
tegenover de M. De ander verklaart er geen acht op te hebben geslagen, ze nier
te kennen en nier re kunnen herkennen, hetgeen de M. doet zeggen "hel ltoml
0111, reial4nlen, tloor, dal deze gelllige de pefJonen wel degelijk opgenomen
heejl, _r zlIlltJ niel wil flerklaren". Op dezelfde dag vindt de aanhouding en
voorgeleiding van Noest en te Morrel plaats. Ze verklaren beiden de hele nacht
te bed te hebben gelegen tot 's morgens omstreeks acht uur. Dit :tlibi wordt niet
voldoende bewezen geacht, waarop inverzekeringstelling volgt.

Oe verdere loop der gebeurtenissen is wel u:er merkwaardig. Het lijkr, alsof een
de misdadigers kwalijk gezind lor tOt elke prijs de sluier over het raadsel wil op
heffen en daartoe de politiemannen telkens een nieuwe draad in handen' geeft,
als de vorige aanwijzing niet toereikend bleek.
De familie A. komt met mysterieuze voetsporen, die ze een veertien dagen
voor de overval rondom het huis, vooral bij de vensters, hebben opgemetkr, en
met een jonge zwerver, die een week geleden om eten is komen vragen. Hij heeft
wel een heel schuchtere indruk gemaakt, maar zijn verschijnen wordt nu ver
dacht gevonden.

De Opper laat een serie foto's zien van Ossenaren en de lamilie A. meent in
her portrer van de jonge te Morrel een der rovers te herkennen! Die herkenning
is er volstrekt naast, en bij een confrontatie met de aangehoudene is de familie
het er over eens, dar zij zich vergist heeft. Zekerheidshalve heeft de voortvarende
Opper maar mereen huiszoeking laten doen bij de jonge te Mortel rhuis, en daar
vindt men in een hooimijt twee pantOffels verstopr. Waartoe? Deze p1moffels
behoren de familie te Mortel niet toe, volgens hun verklating, maat worden door
een tante, de moeder van te Morrel Sr, die er ook maar bijgehaald wordt, herkend
als van haar zoon! De huiszoeking bij de familie van te Mortel Sr. leverr et:hter
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Begunstigers: Gijs Bron en Vloer.

60. 13 April 1934. INBRAAK TE OSS.

Dader: Vestdik.

Het dossier zwijgt weer tot de bekentenissen in 1935, nl. van Mak en te Mortel
aan de Gier en van der Weerd, en van Noest tegenover van Kempen.

Berechting.

.Alleen berecht zijn Pijnenborg en Bron, terzake van roofoverval (:trt. 312 Sr.),
regelijkertijd mer de zaken C 40 en C 54.

Op de bewuste avond komen de jongens van her centrum van hun duiven
bond, waar ze wat kaan gespeeld hebben. Vloer en Gijs Bron, twee kameraden
van 16 en 17 jaar, komen W3t achter de anderen, een tante van Vloer en haar
zoon, aan. Vrouw te Mortel heeft zich nog geërgerd aan de vuile liederen, die het
achter haar lopende neefje en zijn vriendje luidkeels zongen en de moeder van
Vloer gewaarschuwd, dat haar zoon met Gijs Bron op een gegeven moment
achtergebleven was. wat haar weinig goeds scheen te voorspellen. Vrouw Vloer
heeft op deze opmerking niets geantwoord, omdat zij kennelijk niet verdroeg,
dat vrouw re Mortel zich mer het doen en laten van haar zoon bemoeide.

Bij de woning van kapper 8. z~n zij Vesrdik staan, die hen verzoekt even op
de uitkijk re willen gaan staan, wam hij is va"n plan bij 8., die uitgegaan is, te
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tineerd te Roermond, verdachr van de roofoverval te Deurne op 3-4 Juli 1934.
De onbekende weet ook, dar Mak in de krant de bruine jas gesignaleerd gezien
heeft, waarop hij die dir«r weggegeven heeft. Hij weet verder te vertellen, dat
Pijnenborg, te Mortel, Noest en Koosje Bron mededaders zijn. Gekke Vlies
wordt opgespoord en heeft bij aanhouding de jas aan! De Gier herkent de jas
als veel door Mak gedragen en de Opper als sprekend gelijkend op die van de
neef van vrouw A. (zie boven). Zelfs het model is identiek. A. en zijn vrouw
herkennen de jas ook.

Het blijkt dan, dat Petrus Mak na her lezen van het signalement van de jas in
de krant, een keer koffie drinkend bij zijn vriend X., als gekke Vlies voorbij
komt dezen de jas cadeau geeft. De wachrmeester verklaart dat "vrouw X. de
wetenschap moet bijzitten, waarom Mak bedoelde overjas heeft weggegeven,
namelijk uit vrees voor ontdekking. Petrus Mak, die eertijds huisvriend was bij
X., onderhield later intieme betrekkingen met vrouw x., met het gevolg, dat zij
haar man verliet en ging samenleven met Mak. Deze vrouw kan eveneens de
hele siruatie onthullen omrrent de moord op de caféhouder Z., van welke moord
Mak eveneens ernstig verdacht wordt de dader te zijn. Toen Mak kOrte rijd had
samengeleefd mer vrouw X., werd hij gearrest~d als verdacht van de roof
overval bij Deurne_ Vrouw x., die daarna ten einde raad was, srelde toen weer
alles in her werk om met haar man in aanraking te komen. Zulks heeft intussen
reeds plaats gevonden en man en vrouw hebben een woning betrokken. Het zou
aanbeveling verdienen, indien vrouw x., alsmede haar man, konden worden ge
hoord door de Heer R.-e. Wellicht :rou een en ander een andese uitwerking op
hun kunnen teweegbrengen."

Intussen wordt Mak in Roermond gehoord. Hij onrkent, maar geeft roe de
jas te hebben weggegeven.

niets op. Zijn moeder weet niet, hoe laat hij thuis is gekomen, maar wel, dat hij
om 8 uur 's morgens op zijn bed lag.

Nu vindt huiszoeking bij Noest pluts. Een bruine duffelse jas wordt gevonden,
doorweekt, toebehorend aan een broer van verdachre, di~ v~rklaart d~ jas een
week geleden voor h~t laatst te hebben gedra.gen. H~t was w~l buiig weer, maar
doornat kon de jas niet geworden zijn en zeker nî~t nû nog zijn. De broer slaapt
's nachts naast verdachte en is in de bewuste nacht om half elf naar bed gegaan;
roen was Noest nog ni~t thuis. Hij heeft hem ook ni~t thuis horen komen, ook
ni~mand van de ander~ huisgenoten.

Dan worden Noest en te Mortel met A. en vrouw geconfronteerd. Het echtpaar
wordt verzocht zich te bed te begeven, waarna men Noest een bruine jas aan
trekt en een masker voordoet. Te Mortel zenen ze een hoed op en ook hem
maskeren ze. Beide rovers worden dan bij zaklantaarnlicht in de slaapkamer en
naar het bed geduwd. Precies als bij de overval wordt het e1ectrische licht door A.
aangetrokken, waarna de Opper het uitdraait. De vrouw herkent NoeJJ prompt
aan jas, stem ~n postuur en Ie Mortel vaag. De man herkent re MorJel alleen. Het
ene nichtje meent de stem van Noest ook t~ herken~n.

Dezelfde nacht wordt op het kazer~[errein te Veghel een zg. sorteerproef
genomen met d~ speurhond. Men heeft hierroe een hoeveelheid gelijksoortige
houtjes gezaagd, waarvan Noest en te Monel ieder twee, en drie poliriemannen
ied~r één in de zak moeten steken. Nadat de houtjes ongeveer een half uur op
het lichaam van de proefpersonen hebben verbleven, leggen te Mortel en de
drie politiemannen ieder een houtje neer op het terr~in. Vervolgens wordt de
hond luchr gegeven aan de binnenkant van de in het berkenbosje gevonden
sokken. Nadat de hond hierop de vier houtjes zorgvuldig heeft besnuffeld, neemt
hij het hout.ie van te Mortel op en brengt dit bij zijn baas. Enige tijd later her
haald, leven de proef hetzelfde resultaat op. Voor controle deponeren nu vijf p0
litiemannen hun portemonnaie op het terrein, waarna de hond aan een hunner
lucht gegeven wordt. Hij apporteert precies de goede portemonnaie. De twee
hourjes van Noest en te Mortel worden nu ergens op het terrein gelegd en weder
om is de hond lucht gegeven aan de sokken. Hij kiest weer het houtje van te
Mortel. Daarna wordt de proef herhaald mer de drie houtjes van de politie
mannen en de twee van verdachren. \'Vederom kiesr de hond her hourje van te
Monel, als toebehorende bij de lichaamslucht der sokken. Men kan dan aan
~men, dar de sokken door te Mortel gedra.gen moeren zijn. De Opper verklaarr
nog, dat hij de sokken terstond na her vinden in kramenpapi~rheefr gewikkeld en
dat hij gezorgd heeft, dat ze niet in aanraking geweest zijn met een der beide
verdachten.

De dag daarop doet de ook ni~t stilzittende gemeenteveldwachter mededeling,
dat hij nóg een matineus persoon heeft gevonden, die in de vroege morgen van
de l7de iemand heeft zien fietsen onder Berghem, waarvan de beschrijving vol
doet aan het uiterlijk van te Monel.

Toch worden de verdachten op telefonische last van de Officier van Justitie,
die de aanwijzingen blijkbaar niet sterk genoeg vindt, weer op vrije voeten
gesteld.

Tor 13 OctOber 1934 blijft de zaak duister.

Op die dag wordt aan wachtmeester de Gier vertrouwelijk medegedeeld door
een persoon, die onbekend WEnsJ Ie blijven, dar Petrus Mak kort na de overval
een bruine overjas geschonken heeft aan gekke Vlies te Oss. Mak zit dan gede-
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61. 15/16 Mei 1934. ROOFMOORD TE OVEN.

Vestdik bekent eveneens. Zo ook Vloer na lang ontkennen.

Bnechting.

Telastgelegd: inbraak in vereniging

0pJporing.

Om half elf, dezelfde avond, doet B., die thuis gekomen is en de inbraak Ont
dekte, aangifte bij van Kempen. Deze doet een onderzoek instellen, dat echter
geen aanwijzingen oplevert.

In Juli 1935 verklaart Gijs Bron in het Huis van Bewaring regen over de M:
"Nu ik een bekentenis heb afgelegd omtrent de roofmoord te Oyen, wil ik U ook
meedelen, welke misdrijven ik nog meer gepleegd heb, omreden ik overal een
eind aan wil maken", en doet o.a. het verhaal \'an deze inbraak.
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weer wat centen. Gijs kan een nieuw pak krijgen. We kunnen er verder een
glas bier van ddnken."

Hoek wordt daarna in de arm genomen, die op zijn beurt re Monel er in beo
rrekt. Jaap's voornaamste beweegreden is, geld te krijgen voor de verdediging van
Wim, die voor rijwieldieistal gepakt is. 'sZondags voor de overval willen Hoek
en te Mortel P. halen voor een fietstochtje naar Oyen; hij moet hun het huis
wijzen. P. is echter al op weg daarheen met Kees Hoek. Gelukkig weet vrouw
P. er ook alles van en ze licht de beide gezellen omstandig in over de ligging en
het uiterlijk van de woning.

Dat Kees Hoek tenslOtte buiten het misdrijf en de gevangenis blijh, heeft
hij aan zijn broer re danken. Als ze op Maandagavond voor de expeditie klaar
staan in huize Bron, moet vrouw P. eerst nog even een knoop bevestigen aan de
kleren van Gijs. Van de gelegenheid maakt Hoek gebruik zijn jnngere broer, die
hij met misnoegen in het complOt opgenomen gezien had, aao de mouw van zijn
jas naar buiten te loodsen (Kees, die even als zijn broer daarvoor een~ ge
heugen blijkr te hebben, deelt deze del:2ils mede). Buiten de deur gekomen, jaagt
Hoek hem regelrecht naar huis. Hij zal moeder waarschuwen als hij nier als de ik
weet niet war van hier vertrekt! Maar de overval gaar deze avond nier door. De
oude Bron weigert zijn zoon zijn fiets mee te geven; de jongens moeren niet
per fiets gaan. vindt hij, maar door de polder. Als ze nog eens moeren vluchten,
lopen ze dan niet het risico een fiets achter te laren, die de eigenaar gemakkelijk
zou kunnen verraden. Ook is er een beetje wrijving over her al dan niet laten
meedoen van de jongsten. De volgende dag wordt van de Maes nog mee uit
genodigd, die van her genoegen afzier, maar Kop, 's avonds om hall negen nog
gevraagd, wil wel mee.

Om tien uur ~ffen allen elkaar bij de ouderlijke woning van Gijs, her uit
gangspunt voor de operatie. Hoek is thuis eersr zogenaamd naar bed gegaan, om
zijn moeder zand in de ogen te strooien; srillerjes verlaat hij her ouderlijk huis.

In de woning van Bron, waar in de keuken vader Jaap bezig is boterhammen
te snijden, wordt de zaak nog eens uitvoerig met hem besproken. Her klein
sre jongerje krijgt nog een sigaret van een van de jongens, maar wordt dan in
bed gestOpt, omdat hij niet alles hoeh re horen. (Gijs heeh dit alles eerst niet
durven zeggen, uit vrees, dar zijn vader dan gestraft kon worden).

Te voet trekken zij over de straat naar de Oyense hut en van daaruit begeven
zij zich door de polder naar het bedoelde huis. In totaal bedraagt de afstand
een vier à vijf kilometer. Te Mortel heeft een met scherp geladen revolver bij
zich, hem in bruikleen afgestaan door Jaap Bron, benevens een oude vijl. Een
stuk dik touw neemt Hoek mee; ook hij heeft verder een met scherp geladen
browning. Kop is gewapend met een grOOt dolkmes. Behalve Gijs hebben zij
ook maskers. Gijs neemt post als uitkijk, en te Mortel breekt met zijn vijl een
raampje open. Kop klimt erdoor naar binnen, begeeft zich naar de buitendeur,
welke hij ontgrendelt, waarop ook Hoek en te Mortel binnenkomen.

Ze speuren het huis eens rond en zien, dat er twee oude mensen naast elka~r

in bed slapen. Hoek, die verreweg het uitvoerigst weet te vertellen hoe alles IS

toegegaan, herinnert zich hoe ze de mannen in bed horen snurk,;,n. Fluisterend
overwegen ze nog, of ze stil zullen zoeken dan wel de mensen binden.. Tot h.~t

laatste besloten, grijpen Hoek, die het eersr aanvalt, en te Mortel de dIchtstbIJ
liggende man en trekken hem de kamer in. Kop bewaakt de tw~e; hij houdt
hem de mond dicht en dient hem (naar hij later toegeeft) een paar fhnke klappen
toe, omdat hij niet stil wil liggen.

,

,

!

Vloef'

1 jr gev.straf (medeplichtigheid en heling)
6 mnd gev.str. (medeplichtigheid en heling)

eis O. v. J.
Rb. 28 Ocr. 1935

gaan stelen. Het is dan ongeveer half tien. (Vesrdik en Vloer zijn buurjongens).
De jongens stemmen toe en Vestdik begeeft zich naar de achterkant van het huis,
waar hij over een lt meter hoge afrastering klimt. Als hij na een poosje weer
voor den dag komt, heeft hij de zakken volgeladen met scheermessen, cosmetische
artikelen, flesjes parfum, sigarenen en sigaren. Hij heeh ook nog een weinig
klein ~Id gevonden.

Vloer krijgt als beloning o.a. een tondeuse, die hij larer aan zijn oom te Mortel
verkoopt. Her aandeel van Gij~ Bron is een scheermes, dat hij verkoopt aan van
de Maes en een paat flesjes reukspul, waarmee hij vrouw Mak vereert. Vestdik
verkoopt een ander scheermes ~an Noesr voor de som van f 1.50.

Daders: Gijl Bron, Hoek, Kop, te Mortel jr.

Uitlokker: Jaap Bron.

De aanvang ligt bij een gemoedelijk praatje van de mannen, die in de werk
verschaffing, onder leiding van de Heidemaatschappij, aan de Maaswerken bij
Oyen arbeiden. Tijdens een klein~ schaft op de Zaterdag voor de roofoverval,
wijzen ze elkaar op de twee oude boertjes, die al vaker op de dijk Staan toe te
kijken. "Dat zijn ook geen gewonen, die twee!" laat de een zich omvallen en er
wordt geantwoord, niemand weet door wie: "Ja, maar ze hebben een bom
duiten!" Alleen op deze aanwijzing vindt vier dagen later de roofmoord plaats.

De opzichter, die zich dan het gesprek herinnen en tevens, dat P. bij de aan·
wezigen was, spoedt zich naar de veldwachters te Oyen, omdat hij onmiddellijk
aan een verband denkt; niet, dat P. zo slecht bekend zou staan, maar het is er
een uir Oss! P. warmde zijn koffie altijd op bij de slachtoffers.

Naderhand blijkt het verband maat al te reëel. De schoonvader van P., Jaap
Bron, is des avonds al op de hoogre van het feit, dat er in Oyen daar en daar
"geld zit". "Ik zal er wel wat op af sturen!" zegt hij. Hij begim bij Kees Hoek en
zijn 16-jarige zoon Gijs. "Als jullie dat zaakje goed opknappen, heb je allebei
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Hoek en te Mortel houden zich onledig met het andere slachtoffer, dat Kop kan
horen kermen en om zijn broer roepen. Hij hoort de slagen vallen maar zonder
~e kunnen ondersche~den .wie ~ geven. Dan gaan ~ zoeken naar' het geld, rot
In de mams; maar Dlees vindende, wenden ze zich weer tOt hun slachroffers. Men
slaar ~ op het hoofd en schopr ~. Kop gaar op zijn knieën een van beiden op de
borst zitten en vfllagt hem, WlIar hij zijn geld heeft. Dit blijft hij echter weigeren
te zeggen.

Gijs Bron, die inmiddels op her geroep afgekomen binnenrreNt, helpt flink
m«. (Kop .~cht hem tegenover de politie eerst te sauveren, om zijn jeugd, en
zegt, dat GIJS ~eer naar buit.en gestuurd is; later vertelt hij alles volledig.) Hij
gaat de man, die om hulp liep, op de mond staan met z'n met ijzer besJagen
schoenen, e~ trapt he:';" tegen het hoofd. De man spartelt dan nog tegen. Daarop
keert Kop ZIch van zIJn man af en zegt: .,Slaat hem bewusteloos!" en direct daar
op; ..Ga even opzij!" Hij slaat hem dan met de lange vijl twee of driemaal op het
hoofd, waarna de man her hoofd laat hangen en stil wordt; men bindt het andere
slachtoffer, P.iet, hierop aa.n zijn onschadelijk gemaakte broer vast. Gijs gaat pas
weer naar bulten als de belde mannen bewegingloos liggen.

De rovers v~~den..in tOtaal e:n goede f 170.-, in een SOOrt sigarenkoker ver
sropt. Ied~~ knJgt zIJn d~l, GIJs.. f 30.-, de f 5.-, die hij tekon komt, brengt
men als hIJ gearresteerd IS aan zIJn vader. Vrouw P. krijgt later (uit handen van
te Mortel) een bedrag van f 5.- voor de inlichting. Ze trekken langs dezelfde
weg terug, als wa~~langs ~e kwamen. Als ze bij het huis van Bron in de buurt zijn,
menen ze de polme re zIen en durven niet verder. Langs binnenpaden gaan ze
van de Spaandersrraat naar de Waterstraat, waarop Kop Gijs meeneemt naar het
huis van zijn kostbaas E. Als ze daar tegen I uur aankomen, wassen ze hun be
modderde schoenen en Stoppen ze de kleren (waar bloed aan kleefde) in een kuip
met water.

0pJporing.

Na ..de aftocht van de dieven kruipt de ene man, die zich heeft losgebonden
van zIJn broer, naar een buurman, die de politie waarschuwt. De burgemeester
van Oyen wekt te 2.45 uur van Kempen mer zijn telefonisch bericht. Vermoedelijk
heeft men met drie personen te doen, is bekend. Van Kempen stelr burgem~ter
Ploegmakers in kennis, die hem gelast de marechaussee te waarschuwen en alle
age~~en in dienst re r~pen ..Zo is dus het systeem Dubois in werking gekomen!

BIJ alle verdachte heden In Oss zal nu, op last van de burgemeesrer, een in
val gedaan worden.

Op straat ontmoer de burgemeester de brigade-commandant Minrjes met enige
ma~?appen. Men spreekt af, dat de marechaussee zich naar Oyen zal spoeden
om biJ her onderzoek ter plaatse re assisteren; de gemeente·politie zal het onder
zoek te Oss rer hand nemen en de Opper stelt de burgemeester daarvoor nog ter
beschikking drie marechaussees.

Achtereenvolgens worden invallen gedaan bij Noest, Wim Bron, te Mortel Sr
een Schroeder (welke, blijkt niet) en Hooge~een, die allen te bed worden aan:
getróf~en.

Een nauwkeurig onderzoek van kleren en schoeisel leverr niets verdachts op.
De verhoren blijven zonder resultaar.

~et zesde adres is de woning van E.. Van Kempen vindt er op zolder twee
drulpnane, afgewassen schoenen, waaraan kafsporen kleven. Van Kempen vindt
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Gijs Bron in her bed onder de trap en E. weet daar niets van; hij weet alleen, dat
G. Kop re + 1 uur thuiskwam.

Opgehangen kledingstukken met bloedsporen worden gevonden en ook de
kuip met kleren. Beiden geven op, war te hebben gewandeld en te ongeveer 11.30
te bed te zijn gegaan; Bron bij G. Kop, omdat het al ZO laat was, waarom hij nier
thuis durfde re komen; E houdt vol, dat het ongeveer 1 uur geweesr moet zijn.
Hij deelt verder mee, in de stellige overtuiging verkeerd te hebben, dat de door
Kop meegrorachre logé re Mortel Jr "'35, een kameraad van zijn kostganger,
waarvan E. wist, dat die het huis ontugd was in verband met zijn schorsing van
de werkverschaffing.

Hun wordt gelasr zich te kleden, wat hen in moeilijkheden :zou kunnen bren
gen; Kop trekt echter zonder aarzelen Wat kleren van E aan, die hij uit diens
slaapkamer moet halen; Bron tracht zich ook re kleden. trekt O.a. een broek aan,
die hem veel te tuim zit, maar hij kan ge-en sokken en schoenen vinden.

Kop wordt naar het Politiebureau en Bron naar de Mare<.:haussee-kazerne ge
bracht.

Omdat Kop veel omgang heeft met Hoek, gaar men nu daat op af. Hoek wordt
ook gearresteerd, maar "nadat voor ons vrijwel vaststond, dat hij mer de zaak
niets had uit re scaan, werd hij direct weer op vrije voeten gesteld" (v. K. in zijn
proces-verbaal).

De burgemeester verzoekt aan Minrjes om bij zijn terugkeer te Morrel aan
te houden (n.a.v. de verklaring van E) en vertrekt daarna met van Kempen naar
Oyen om zo mogelijk aanwijzingen te verkrijgen in verband met zijn aanhoudin
gen. Zij vinden: L soorrgelijk kaf als aan de inbeslaggenomen natre schoenen
was aangetroffen; in verband hiermee wordt nog gelast het bij E. gevonden kuip
warer in beslag te nemen; 2. bij de buitenmuur van het huis verse faecaliën met
twee voetafdrukken ernaasr. De faeces worden dt Hesselink ter hand gesteld voor
onderzoek.

Terugkerend van Oyen houdt Minr;es met [wee manschappen, op aanwijzing
van de burgemeester, te Morrel aan. Diens overhemd, pet en zakdoek vertonen
bloedvlekken en worden in beslag genomen. Zo ook de schoenen, aangezien die
van de 2 gearresteerden niet: kloppen mer de gevonden voetafdrukken. Te Mortel
tracht de bloedvlekken te verklaren door re zeggen, dat een paard, waatmee hij
gewerkt had, uit de mond groloed had; het paard, door hem aangewezen, toont
echter geen spoor van enige verwonding. Ook wordt een in de broekzak Viln te
Morrel aangetroffen rolletje lOuw in beslag genomen. Dan vervolgt het verbaal
van Minrjes: ,>fijn plan was toen om te Mortel als verdacht van medeplichrigheid
aan de roofmoord te arresteren, doch daar intussen her onderzoek uitwees, dat er
vermoedelijk maar twee daders in aanmerking zouden kunnen komen, is daarvan
voorlopig afgezien." .

Kop geeft zeer brutale antwoorden op gestelde vragen. Op de vraag naar de
herkomst van de kafsporen zegt hij: "Voor mijn pare zit er Jezus aan mijn
schoenen". In zijn portemannaie, waarin volgens zijn opgave hoogstens een paar
gulden kan zitren, vindt men een bedrag van f 37.-, een zakdoek mer er in ge
knoopt een bedrag van f 32.- wordt in een der in beslag genomen broeken
aangeuqffen. Hij wordt met Gijs naar Oyen gebracht, ter confrontatie met het
lijk. Tijdens het transport en ter plaatse stelt hij zich als een beesr aan en is ge
woon liederlijk in zijn uitlatingen, die alle woordelijk door de begeleidende mare
chaussees worden gerelateerd. In Oyen zelf zingt hij. op weg Daar her lijk, een
vrolijk schuin lied, zodat de marechaussees hem het zwijgen moeten opleggen.
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De lijkschouwing, in opdracht van de burgemeester verricht, wijst uit: ver
wondingen aan her hoofd, veel bloeduitstortingen in hoofd en rug en 12 ge
broken ribben. De niet gezonde toestand der longen en het aanmerkelijk ver
grote hart (het woog 610 gram en was gedeeltelijk verkalkt) had de weerstand
van de man ZO verzwakt, dat her op hem toegepaste mKhanische geweld, mer de
ribbenfraauren, als dodelijk aangemerkt kon worden.

Op last van de Officier van. Justitie vindt een onderzoek plaats met een rijks
politiehond. Beide verdachten worden bij het huis gebracht, en nadat de hond
lucht gegeven is van de klompen van Kop, wordt hij door de deur in de kamer
gebracht. Hier begint de hond een tocht door her huis, met aanhlaffing van een
kastlade en andere door Kop aangeraakte voorwerpen, en tenslotte springt de
hond via een tafel uit het raampje, waaruit naar later blijkt, Kop binnengekomen
is, naar buiten. Hij legt dus de weg van Kop in omgekeerde riChting af. Ten op
zichte van Bron wordt de proef herhaald en hier wil de hond per sé ook weer
door de deur naar buiten. Achteraf blijkt dit zeer interessant te zijn. Voor de
opsporing bood het weinig aanknopingspunten. Het speuren met de hond wordt
dan ook gestaakt.

Or Hesselink. de criminalist, bericht eerst voorlopig:

..In de boet-derij vln Verhoeven lag in de $l.aapruimte van de broers veel haverstro, ge
mengd met und en kippenveren. Op jassen van Kop en Bron waren bloedspo!"en, waarin
vlSrsePlakt hJverkafje$; op die van Kop in de bloedsporen bovendien kippeoveren en
undplnikeltjes! Jn de woning van BrOD ""()I"dt nefgell$ bf en stro van haver aangetroffen.
Het rapport van la ~giDa'S lang en met 18 f()(o's vat de voornaamsle bevindingen als volg
samen;

Ie. De hakindrukken naau de woning vertnnen een typische overeensretnming met de
schoenen van Kop,
2e, De bij de hakafdrukken aangetroffen onrlasting bleek resten van sla en aardappelen
te bevallen, volgens getuigenverklaring inderdaad door Kop gegeten.
3e. Op de overjas van Kop waren sporen van zeer gemakkelijk oplosbaar mensenbloed,
waarin haverkafjes, kippenveer, pluisjes en zandkorreltjes waren vastgekleefd; de.ze drie
stoffen waren rer plaatse van het misdrijf bij elkaar aanwezig. Boven op zijn pet bevond
zkh een veegje zeer gemakkelijk oplosbaar mensenbloed.
4e. Op de jas van Bron waren enige sporen zeer gemakkelijk oplosbaar mensenbloed;
in een dezer bloedvlekken waren twee haverkafpanikehjes in het bloed vastgeplakl. Aao
de onderkam vao de klep vao zijn pet was een veegje zeer gemakkelijk oplosbaar mensen.
bloed.
k Op de 2 broeken en de 2 paar schoenen, welke io het ....Iet haddeo gelegen, kon
geen bloed meer worden vastgesreld; op de schoenen van Kop wel meerdere haverbfjes
en op her andere pur schoeoeo ~ haverbfje. ,
6e. 111.de n,'ee pur Khoeoen en aan de twee paar sokkeo waren rijkelijk u.ndpatlikelljeJ
ullwezlg.
7e. Op de vijl wareo rijkelijk sporen van zeer getoillelijk oplosbaar mensenbloed uno
wezig, waarin vele haverkafpanikehjes alsmede kippeoveerpluisjeJ en zand waren VlSl'
gekleefd.
Be. Aan de ponemonnaie VIln Bron (met 73 eenr) vond men niets bijzonders. in die van
Kop (met 1 37.-) enkele lijne haverkafparlikeJrjes. Bij het in een zakdoek aangetroffen
geld (1 32.-) een paar haverkafjes.
ge, De broek, welke Bron bij zijn unhouding aangetrokken heeft, was voor een normaal
gebtuik ?nbruikbaar en gerepareerd met twee soorrcn srof, wurvan lapjes in de woning
van E. zIJn gevonden. Een in het Water gevonden broek was van dezelfde stof als de jas
van Bron, terwijl het klennatre anonieme paar sdloenen van dezelfde maat was als de
panroffels van Bron",

Ook voor het ov~rige stapclr zich het bewijsmateriaal op. E. en zijn vrouw
houden vol, dat de kleren, die Bron op bevel van d~ politi~ aantrok, zijn, E.'s
dgendom zijn; Bron zegt koppig. d:u ze hem toebehoren, hoewel ze hem op
geen stukken na passen. Godfried Kop heeft op de 13~ Mei O.a. sla, de groente',
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waarvan resten in de fae<es waren gevonden, gegete'n..en. de bijbeho.r.ende voet
sporen corresponderen met zijn voetafdrukken. En ZIJ liegen ongelijk omtr~nt

hun ooUl'lOl:ting bij E..
Opgemerkt zij, dat de M Bron blijft ~erhorm e~. getuigen om hem heen, ter

'" d· gemeentepolitie zich aan Godfned Kop bilJft vastklampen en van hem
WIJ'" dh ".- d' d·,-kt Hoek en t~ Mortel wor en e< ter weer ynJgelilten, om at tegenUit on ........... . ..
hen de aanwijzingen niet sterk, genoeg ZIJ~' .. .

Ook voor de R..e., die tot 10 Februan aan d~ze, ~ak doorwer~t, blijven ~Ide

verdachten ontkennen. Zo nu en dan komt de pollti~ nog met Ol~we ~etulge~
verhoren. Zo is er een hoofdbewaarder van h~t HUlS van BewarlOg, die vanuit
een naastgelegen cel getuige is van het ~olledlge doorslaan van Kop tegenover
een medegedetineerde~ die ~~ch v?Or. het. Uithoren .leent. .

Bron schrijft een kmderllJk bnefJe Uit het HU.ls van Be~~rmg aan Mr PulJe.s.
"n v·,d-'iger waarin hiJ' deze tracht te overtuigen van zIJn onschuld: ...... Ja

ZIJ ... ~ , . ad.......,.!. '.1. d
edel achtbare heer het is te hopen dat de goeie G sp""",lg Ulu<omst zent at ze
tenminst~ mij de onSChuldige stakker spoedig de vrijheid geven!"

BerechÛng.
De Officier voelt zich Khter sterk genoeg om een dagvaarding tegen Kop en

G"js Bron te doen uitgaan en op 11 Maan: 1935 dient de geruchtmakende zaak
vc:er de RKhtbank te 's-Hertogenbosch. De telastlegging is ~rd op de .artt.
310,312, 2e lid.l °,2°,3°, eo 3e lid Sr.; geen roofmoord dus. Er zIJn 19 getlllgen
opgeroepen. . .

Beide verdachten ontkennen. De eiS lUidt 15 jaar gevangenisstraf voor ieder
der verdachten.

Me Pulles meent t.a.v. Bron, dat het bewijs niet geleverd is; hij gaat nog
verder en zegt Bron onmogelijk tOt het misdrijf in staat te achten. Ten a~,nzien

van Kop wordt ongeveer evenzo gepleit. Maar de Re<htbank a~ht .het be~IJs ge
leverd en veroordeelt Kop conform de eis en Bro~ tOt terbesc~l~klOgstelhng van
de regering met een daarna te ondergane gevangemsstraf van 7-'J par.

De strafmotiveringen mogen hi~r volgen:

Overwegende len aanzien van de aan verdachte Kop op Ie leggen straf:
dat io de gru';elijke en meedoogenlooze grweldpleging op de bejaarde slachto!~er', \VUf

mede verdachte deo diefstal heeft doen vergezeld gaan en welke den dood van. ~o h~nnet
heefr ren gevolge gehad, ~ en ander zoals uit her oode~ ter. lerech?-,tung IS. ge
bleken, alsmede in de misdadige gnindheid van verdachl~, ~IC' daaruIt en Uit de. qoiKhe
houding na her ple~ van het misdrijf en ter lerechIZJUlng waargenomen, ,pr~r,b:
Rechrbank aanleidins viodt aan dezen verdachre de zwaarste ~~raf op re leggen dlC' I
Wetboek van Slf'lfrechr voot her gepleegde m.isdrijf toelaat, zllnde loch op geen enke e
wijze van eenige verzachtende omSlandigheid pieken.

Overv.·egende, ren alInzien van de aan verdachre 8rQff op te leggen s,~f; n.
dat eenerzijds ook hel vorenoverwogene - voor war betrefl d,e gru.weh,ke en rnee?ooge

looze gev.·eldpleging - voor dezen 16·jarigen en dus nog zeer jCUgd,gen ver~llÇhte m volle
zwaarte geldl, doch de Rechrbank aan de andere zijde er rekening mede Wil houden, dWhet oordeel over verdachte die nimmer revoren veroordeeld werd, zoowel van. ~et hoo
der school als van de geeS!elijke zijner parochie - blijkens het rer rerechtzltlmg ~oor

gelezen rapporl van de Amhtenaresse voor de Kinderwerren - OV~ de voc;:'.rafgaande Jare::
gunstig luidt en hunne vrees voor verdachte's roekolJlSl.. toen slechts zlIn grond von
in het milieu, waarin verdachre is grootgebrachl en dagell,ks verkeerde. . . .

Overwegende, dat de Rechrbank daarin èn in de jeugd van ver~~chte aanleldmg vmdt
oplegging van een maatregel te bevelen, die verdachle un dal mJllC'U onttrekt en l~eDS

heropvoeding mogelijk maakt, terwijl daarnusr en daarna uo verdachle om de~. er~ugeu,

gruwrlijken aard Vln hel gepleegde feir, moel woeden opgelegd de ZWUfsre vUJ!'elCwrraf,
die het Wetboek van Slf'lfrecht IN DAT GEVAL loeiaar, :..Îjnde .krachtens anikel 39t:er
de helft van her ma.imum op het misdrijf gereld".



Een maand daarna staan d~ anderen terecht. Bron ~n Kop geruig~n tegen Hoek
en r~ Mortel en omgekeerd.

Dan, tW~ w~k~n voordat de zaak in hoger be~p zal dienen VOOt het Hof,
gebeUtt het wonder dat <k zaak \'oorlopig van d~ rol doet n~m~n: Gijs Bron beo
k~nt!

Het is wachtmeester d~ Gi~r geweest, die al enk~le malen van zijn overruiging
blijk gaf, dat de zuster van Bron (gehuwd met de in her begin genoemde P.) door
haar invloed wel een bekentenis van haar broettje los zou krijgen. Met goed
vinden van de P.·G., wordt zij in het Huis van Bewaring tot hem toegelaten, en
inderdaad gelukt het haar hem te bew~gen tot een bijna volledig~ bekentenis. Hij
spaatt zijn vader nog in het v~rhaal, maar erkent ~If onder m~r het slachtoffer
Toon met de geschoeide voet de mond t~ hebben dichtgehouden. Te\'~ns noemr
hij zijn drie mededaders.

Acht~reenvol~ns en na herhaalde langdurig~ verhoren br~ngr men Kop rot
bekenr~ni5, waardoor regen Hoek ~n te Mottel jr ook bewijs is; zij bekenn~n.

Hun attestatie hoeft nier plaats te vinden, omdat zij al gederineerd zitten terzak~

van een inbraak te Schayk.
Op 29 April behandelt het Hof de zaak tegen Kop en Bron weer.

eis P.-G.
Hof 13 M~i 1935

K,p
12 jaar ~v.straf

10 jaar gev.straf

Bron
7! jaar gev.sttaf
71- jaar ~.straf

30 Mei 1934. GEFINGEERUE INBRAAK TE BERGHEM.

Daders: T~ Monel Sr., Noest, ZNÎlboll·

De 47-jarige fabrieksarbeider Zuirhoff is pe~ningmeesler van het zg. do~:

f nd' ....·n onderafdeling van de R.K. Werkliedenbond te Bergh~m. Als hiJ
terso~,.... . d fh""3
. h begin 1934 dit verrrollwensambt waardig gekeurd wor t, hee t IJ von-
~ssee~ wegens desertie, een wegens verduisterin~: een weg~ns sn:aokkelen en

. -n'" wegens o....-nbare dronkenschap op zIJn naam staan (dit bel~t hemminst.. ~ ...... r--- f . ")
nier om ter terechtzitting t~ \'erklaren: "Ik heb een blanco $tra register ' ..

H" bekleedt di~ vertrouwenspositi~ nog maar een paar maanden, of hiJ ver, ?zich in het café van de Ikrgh~mse Boer bij d~ hem goed bekende Noesr
\Ot'g Mortel om beleefd te vragen of zij misschien ~negen zijn de kas te std~n;
~~j t~u dan ~n derde deel van de buit moeren hebben. Dit is althans de ~~zmg
van Noest en te Mortel; Zuirhoff zelf zegr, door het tweetal gevraagd te ZIJn, of
hij niet ergens een kraakje voor hen wist. Te Mortel. ~n Noe.~r hebben wel oren
naar dit gemakkelijke karwei en laten zich ~oor Zulthoff wIjzen waar her geld
precies ligt (in een linnen zakje in een lade In de kast van d~ slaapk~mer v~n ~e
kinderen!) en hoe ze binnen kunnen komen (door een kl~m schullra~pje 10

dezelfde kamer). Na veertien dagen komen ze 's nachts het geld (f 60.- a 70.-)
hakn en een paar dagen daarna wordt in d~ Be:rghernse Boer door d~ waard de
penningmeester zijn f 20.- ter hand gesteld. . . ..

Ter terechtzitting bekent hij nog een week of dn~ eerd~r al eens op d~ Uitkijk
te hebben gestaan voor een inbraak van Mak en Noest.
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1 ..In aanmerking nemende, dat zij beiden al tOl 10 j. veroordeeld zijn".

Een be~p op cassarie wordt verwor~.

De zaak van Jaap Bron dient het laatsr. Telastgelegd is uitlokking (van de
Oyens~ roofoverval) door misbruik van gezag (ten aanzien van Gijs) en door
het v~rschaffen van inlichting~n (ten aanzien van al1~n). Er worden 11 geruig~n

gehoord, waarond~r Hoek, te Mortel, Kop, Gijs en P.. De twee laatsten maken
geen gebruik van hun verschoningsrechr, wel wordt Jaap bij deze twee verhoren
naar buiten ~kid. In all~ s~nden van onderzoek en geding blijft de oude Bron
ontkennen.

0pJporing.
Aangifte geschiedt bij de gemeenteveldwachter.. die samen me.r de rijksveld·

wachter een onderzoek instelr. Door de droogte vmden ze geen vmg~rafdrukken

en geen voecafdrukken.

In September 1935 bekennen Noesr en te Mortel in het: Huis v.an Ikwaring
\'oor de Gi~r en van der Weerd d~ di~fstal te h~bben gepleegd.. Zunhoff bekent
ook; de overweging, di~ de O. v. J. bewaring doet vorderen, luidt deze kee~: ,,~rees
voor herhaling, en omdar verdachte hoort tot de Osse bende en heeft 10 led~r
geval met Mak en Noest ook elders ingebroken" ....

Berechting.
Telastgel~gd is uitlokking rot diefstal met braak.

Zllilbo/f

eis O. v.J. 1 jaar gev.straf
Rb. 7 Nov. 1935 1 jaar gev.suaf

3/4 Juli 1934. ROOFOVERVAL TE DEURNE.

Daders: PetrllJ Mak, Wim Bron.

Medeplic\ltige: U.

Vol~nk Mak zou d~ kippenkoopman U. uit Oss met: een collega en mer M~
enige dagen voor d~ ov~rval naar Dwroe zijn gefietst, W2ar de laatste het hUIS
van het slachtoffer is aangewezen. Wim Bron bevestigt, dat Mak hem meegedeeld
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63.

Hoek
5 jaar gev.straf
3 jaar gev.straf

bevestiging
2 jaar gel'.straf

bevestiging
2 jaar gev.srraf

te Mortel

5 jaar gev.seraf
4 jaar gev.straf

}ilap Bron
15 jaar gev.straf
10 jaar gev.straf (w. opz. uidokk. op beide gen. wijzen)

vernieriging w~gens onwettig bewijs (Thans verschonen
zich P. en Gijs nl. wel.)
bevestiging, maar met afer. van d~ prev~nd~v~ hechtenis.

~is P.-G.
Hof 11 Mei 1936

eisO.v.J.I
Rb. 14 Nov. 1935

Hof. 13 Mei 1936

eis P.·G.

~is Q. v.J.
Rb. 31 Dec. 1935



had, V:ln U. de tip omvangen te hebben, dat er in Deurne een oud mannetje woonde
..waar wC'! "''at te stC'!en viel". Dit slachtoffer, een 76-jarige, meem te weten, dat
U. bij zijn buurvrouw geïnformeerd heeft, waar hij zijn geld h:ld.

Op de dag van de overval zijn Mak en Bron naar Deurne gefietst, waar zij in
het haverland hebben liggen wachten tOt het donker ge~g W:lS. Zij hebben wen
een raam opengeschoven en zijn de woning binnengedrongen, W:lar zij de oude
man te bed :lamroffen. Deze werd aan handen en voeten gebonden en bedreigd
met geweld, waarna hij renslotte zijn vest aanwees, onder het hoofdkussen, waaruir
een bedrag van J 35.- werd gt'Stolen.

Het hele huis is daarna, zonder resulta:lt, van onder tor boven afgez<K:ht, waarna
de rerugrocht aanvaard werd. In Oss is het geld verdeeld. Ook aan U. is een deel
van de buit aangeboden, maar deze wilde dit niet aanvaarden. Hoe men de daders
gevonden hecft blijkt niet, over de opsporing zijn geen stukken te vinden.

BerechÛng.

Mak en Bron blijven hardnekkig ontkennen.

PeJnu Mak Wim Bron

eis O. v.J. 2 ja:lr gev.straf 2 jaat gev.suaf
Vonnis Rb. vrijspraak vrijspraak

Als Mak na zijn vrijspraak terugkomt, vertelt hij in zijn kring: ..ja, u d3Chten,
dat ik VOOt de Rechtbank srond te huilen, maar ik dacht, val allemaal maar kapot,
want ik hang nOg nier en ik kwam er lekket uit." Hierbij moesr hij zo lachen dar
iedereen mee plezier had. '

64. 9/10 Mei en 14/15 Juli 1931. INBRAKEN TE SCHAYK.

Daders: Hoek, Je MorJel Jr., \V;m Bron en G. Kop.

Beide inbraken vinden plaats ten koste van herzelfde slachtoffer: de caféhouder
D., 59 jaar oud. De eerste keer is Bron nier en Kop wel bij de daders. Er worden
dan enige kruiken jenever gestolen, nadat de inbrekers zich toegang tot her café
verschafr hebben door uitsnijding van een ruir in de deur.

De tweede keet ko-'.tu t~ Mo~rel Hoek e.n Bron uÎlnodigen. Men wacht onge
veer een u~r, tot atle IJchr m hUIS gedoofd IS, en klimr dan om ongeveer ttn uur,
evenals rultD een maand geleden, naar binnen. Hoek blijfr buiren de wachr
~dell. Thans is de buit een vijfrienral flessen met drank, goedkope wijn en
limonade. •

De meeste der flessen worden verstopr in een greppel, de daders nemen ieder
slechts een enkele mee. •

Hoek rijdr bij de grens van de gemeente Oss op twee marechaussees aan, die
hem aanhouden, omdat zij horen, dat hij icts wegwerpt voor de ontmoeting. De
~n roept: "Handen omhoog!", als hij Hoek herkent, en als dcze.aan dit bcvel
nJet prompt voldoet, slaat hij hem met de vuist van zijn rijwiel, want, zoals ge·
r~~ateerd wordt,. het w::s bekend, dat Hoek er in zijn omgeving op gepochr had
biJ een a:lnhoudlOg meteen op de M te zullen schieten.

Het wegg~wo.rpen voorwerp blijkt een breekijzer te zijn en ze vinden op Hoek
nOg ~n flesje hmon:lde en een paar handschoenen; bij Hoek en gezien de om
standigheden abnormale zaken.

. Op de k.azerne gebrachr hekenr Hoek het gepleegde misdrijf, voorlopig voor
Zich alleen, hter met mededeling van de namen der medeplegers. Deu worden
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dezelfde dag nog aangehouden. Bij Jaap Bron, de vader van Wim, en Franc.iscus
Mak, waar, gelijk. bekend was, Wim veel k~ worden. twee 2utOmatis:che
pisrolen gevonden. Wim loopt verwondinge.n op biJ een ~glOg rO( on~luchtlDg.

Aangezien te Mortel en Bron hardnekkig onrk~n~ Iets mer: de mbraak te
maken te hebben, wordt nurstig naar verdere beWijsmiddelen gezocht.

In de greppel, door Hoek aangewezen, vindt men nog enkele der f~. en
voetindrukken van een gummieschoen en een leren schoen. Volgens de altDln2
list is een op een der flessen gevonden vingerafdruk van Hoek en een schoenaf·
druk qua lengte en breedte van hak, zool en welving, van Wim Bron.

Verder arrangeert de M een gesprek van cel tOt cel ~ssen Bron en Hoek,
hetwelk wordt afgeluisterd en waaruit wel een en ander bhJkr van de schuld van

eerstgenoemde.
Over de besteding van de buit wordt vermeld, dat .~e Monel een deel van de

dunk bij zijn zwager bracht. De vader van Kop en ZIJn zwager hebben ook van
de buit meegeborreld.

BerechJing.
AUee:n de tweede inbraak wordr berecht, in de eerste is het bewijs nier voUedig.

Hoek Wim Bron Je l'tforJeI

. 0 J 1 ,·aar O1OV.suaf 2 ,.", gev.suaf 2 jaar gev.suafeis .v.~· _c
Rb. 3 Jan. 19,5 10 mnd gev.str. 2 jaar gev.srraf 2 jaar gev.su-d.I

. P G bevestiging bevestigingeis .- .
Hof 20 Mrt 19,5 li jaar gev.srraf 1 jaar gev.straf

Hoek blijft bij zijn bekentenis rot en met de Rechtbank-zittingen. Voor het Hof
trekt hij zijn verklaringen weer in.

65. 14/15 Juli 1934. INBRAAK TE HEESWIJK.

Daders: Joh. Kop, Joep Schroeder, ChrirJianuJ Schroeder en Petrus Mak.

Op een avond komr Joep Schroeder ten huize van zijn getrOUwde broer, Chris
tianus. Hij weer te vertellen, d:lf hij vernomen heeft, dar er bij een zeer oude,
stokdove man, die alleen met een oude dienstbode in Heeswijk woont, ,,:eel geld
moer zinco. Joep voelr wel voor een kraakje_ Petrus Mak, die dan binnenkomt,
hoon er ook van. De vrouw van Christianus spoort haar man en haar zwager
aan om Mak mee re nemen. Hij komt dan ook in de affaire. Met als vierde man

·'Joh.J'op gaan ze in de nanachr V:ln 14 Juli 1934 op Stap; Mak, Kop en Chr.
Schroeder met scherp gewapend.

Op een 200 merer van het huis worden de fietsen in her struikgewas ver
borgen. Bij .het huis van her slachtoffer, een gepensionneerd rijksveldwachr~r
dan 84 jaar oud, snijden Kop en Joep een glasruir van her woonkamerraam Ulr,
waarna ze zich, behalve Chris, die de wachr houdt, naar binnen werken.

Nauwelijks in de woonkamer met hun onderzoek begonnen, zien ze in de
naasdiwnde slaapkamer het lichr aanknippen. Mak, die volsrrekt vertrouwt op
de grote doofheid en trOuwens gew:lpend is met zijn revolver, gaat kalmweg
eens kijken, war er in die kamer re doen is. Hij ziet een oude man mer: ee:n lange
baard, die bij de wastafel zijn mond staat re spoelen. Mereen merkr hij in een
2ndere hoek her zeildoeken koffertje op, waarin volgens de gekregen inlichtingen
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671, Z, 3 6 November 1934. INBRAKEN TE OSS.

Daders: Worm en Wille!worduJ van Oef!.

De j~ugdige kameraden spreken op een avond af "ergens" t~ gaan stekn,
omdat zij "zonder c~nten zinen". .

1 Zij klimmen eerst binnen in de Fraterschool JO de Kor~nsuaaL Eersr
~ten zij over een muur en dan door een raam. Zij br~ken !C5Se'.'.aars en kastm
open en nemen mee: een bos sleUtels, een paar centen, koekjes uit een uommel
en derg. kleinigheden.

66. 11 September 1934. DIEFSTAL TE ROSMALEN.

Dader: Adriana Bunzei.

Als het kermis te Rosmalen is, fungeert een Ossenaar daar al~ hulp-kellner.
's Avonds komt zijn vrouw hem met haat zuster bezoek~n. De fletsen, met de
rwee mant~ls over een scuur vastgebonden, worden in een schuurtje achter her
café geut, maar om 10 uur, als de dam~ weer naar Oss willen gaan, .~lijkt. het
dat de mantels van de fiets afgenomen ZIJn en aan een omgebogen spijker IS. te
zien, dat de deur van her schuurtje m~t geweld is geopen~. Omdat de be~~e
vrouwen in het café onder het publiek de hun bekende Adr~~n~ S~~I met ZIJn
schoonzuster Adriana Bunzel opgemerkt hebben, verdenken ZIJ die direct van de

diefstal (vgl C71). cl k' 0 b··
De aangifte vindt plaats bij de rijksveldwachter en het on e.~zoe JO ss ~J

Adriana Bunzel geschiedt door de M. De mantels worden biJ haar aan hUIS
aangetrOffen. Zij zegt u te hebben gevonden na h~t verlaten van het café aan
de kant van de weg en wordt na haar verhoor in vrijheid gesteld.

(wegens diefstal)

bevestiging
bevestiging

Sr.. voor Chr. Schroeder medeplich

Chr. Schroeder
3 jaar gev.straf
li jaar gev.straf

Joep Schroeder
8 jaar gev.straf
6 jaar gev.straf

bevestiging .
f 20.- subs. 20 dagen hechtenis (wegens verdulsr.)

bevestiging
bevestiging

Kop
8 jaar gev.straf
6 jaar gev.straf

diefstal, subs. verduistering.

AMiana Bunzel
6 weken gevang~nisstraf

1 maand gevangenissttaf

·35

P.·G.
Hof 21 Jan 1935

eis O. v. J.
Rb. 8 Nov. 1934

Berechting.

De telastlegging IS:

eis P.-G.
Hof 8 April 1936

eis O. v. J.
Rb. 31 Ocr.

Berechting.

T~lastgelegd wordt het misdrijf van art. 311
tigh~id daaraan.

•

h~t g~ld verborgen moet zijn. Als d~ oud~ man h~t licht weer uitgedraaid heeft
en naar bed g~gaan is, knlipt Mak op handen en voeten dOOt d~ slaapkam~r ~n

~mt d~ koff~r mee.
Buit~n gekom~n, wordt d~ inhoud van d~ koff~r ond~rzochc. De buit valt bitt~r

t~g~n: voor ieder d~r di~ven is ~r een aandeel van f 1.10. Dat is lang niet genoeg;
ze gaan dus opni~uw naat h~t huis en naar binnen. Kop prob~en vruchteloos
m~t behulp van valse sleutels een in d~ woonkam~r staande kast t~ openen. Met
een beitel breken ze di~ dan open. Hi~ruir halen ze de waardevolle voorw~rpen

(een horloge, zilv~ren votk~n en le~1s, Wat gouden sieraden, waaronder een
horloge van de diensanaagd) en de portefeuille met driehonderd gulden.

Waarschijnlijk heefr Kop d~ laalSt~ gevonden ~n voor zich uH gehouden,
want de anderen w~ten daar nielS van. Kop werd trouwens in staat geadu fOt
dergelijke strek~n. Rechtbank en Hof laten hem echter nielS over deu pone
f~uille verklaren en nemen genoegen met zijn woorden "dat hij ook een en ander
heeft weggenomen", zodat het portefeuille-raadsel helaas onopgelost blijft.

Schroeder v~rbergt de sieraden in een geheim zakje, aan de binnenkant van
de spatlap van zijn fiets gennllid, zoals Mak weet te vertellen. Hoewel Schroed.er
eerst ontkent, wordt deze vernuftig gevonden bergplaats op zijn fiets door de
polit~ inderdaad aangeuoffen. Later zou hij de voorwerpen in een café in Rot
terdam aan een onbekende verkocht hebben.

0pJporing.

De aangifte wordt ontvangen door de rijksveldwachteJ, om 7.40 des morgens.
Een speurhond komt ter plaatse en begint naar sporen van de daders te zoeken.
De hond vindt al gauw de plaats, waar de fietsen in het kreu~lhour verborgen
g~legen hebben, apporteert nog "rwee lapjes zwart~ srof' (maskers, die dan als
zodanig nog ni~t h~rkend worden door de politi~!), maar is v~Jd~r van geen nut.
Verdere sporen ontbrek~n en de zaaJc blijft, ingeschrev~n tegen NN.. ten park~n~

rusten.
In zijn bekentenissen doet Mak ook h~t verhaal van deze inbraaJc, zodat het on·

derzoek door de rijksveldwachter, die van de M van Oss een waarschuwing
kreeg, hervat kan worden. De mededaders ontkennen eerst, maar dan wordt Chr.
Schroeder met Mak geconfronteerd en in diens bijzijn kan hij zijn leugens niet
langer volhouden. Hij bekent zijn aandeel in het misdrijf onder een vloed van
rran~n.

Voor:de Rechtbank (hij maakt geen gebruik van zijn verschoningsrecht) blijft
hij wel bij zijn bekentenis, maar slechts ten aanzien van zich*lf ~n Mak. Hij
ontkem dan h~t mededaderschap van zijn broer ~n van Kop. Dit leidt tot een
pnxes-verbaal wegens meineed ter terechtzitting, art. 293 Sv.. Op 29 Oa~ be
kent Joep echter ten overstaan van de P, die dan ook Chrisrianus in het Huis
van Bewaring zijn nieuwste verklaring~n doet herroepen en de oorspronkelijke
herstellen. Hij geeft toe zijn broer te hebben willen sparen. De meineed wordt
ni~t vervolgd. Hij vraagt echter voor het Hof wel van zijr. verschoningsre<:ht ge
bruik t~ mogen maken.

Voor her Hof geeft ook Kop pas toe.
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'flan Oers
2 jaar gev.srraf
1 jaar gev.straf

68.

~. Daarna ~zoeken zij een fabriek; zij komen in het kantoor, doordat een
kleIne.. deur, die roe~ang geeft tot de machinekamer, openstaat. Hier ontvreem.
de~ ZIJ, na openbreking van .~as~en en bureaux, alleen een kist sigaren.

? T~~slo~[e verschaffen ZIJ zIch toegang tot een galanteriewinkel van Oppen
helm. ZIJ klimmen op een plat dak, drukken een zolderraam in en zijn binnen.
De afgesloten kassa ":'~)fdt geopend en geld met war snuisterijen meegenomen.

Worm gaat. zoals hiJ later zelf toegeeft. in alles voorop.

Opsporing.

De ~?Igende ~ht~nd om 8.30 wordt het eerste misdrijf ontdekt. Aangifte
volgt biJ de P, dIe vlOgerafdrukken vindt. Zij roepen een rijksveldwachter met
een politiehond; deze heeft geen succes.

In 2 komt de aangifte bij de M, cm half uur eerder; ook hier worden vinger
afdrukken gevonden.

3 belandt ook bij de M.. die hier eveneens vingerafdrukken vindt.
Er kan meteen verband gelegd worden russen de drie feiten doordat goederen,

gestolen op de ene plaats, achteloos op de andere zijn achtergelaten.
Verder h~ft de M succes, door van buren signclementen te ontvangen van

personen, die des nachtS aangetroffen waren bezig met te trachten de winkeldeur
van Oppenheim te openen. Zondet dit verder toe re lichten vervolgt de M dan; ..in
~er.ban~ met een en and~~ e~.naar aanleiding van rec=ds eerder aan mij verstrekte
IDhchtlDgen stond het biJ miJ vast, dat hier Worm aan het werk geweest was".
Waarom?

Worm .~kent na zijn arrestatie direct en van Oers, daarna opgehaald, ook.
Het bliJkt, dat Oppenheim cm sterk overdreven verhaal gedaan heeft van de

waarde der..gestolen zaken. De beide jongens erkennen elk een mondharmonica en
een paar pijpen te hebben gestolen, maar de winkelier had al een lijst ingeleverd
waar o.a. 17 flesjes eau de cologne en 4 damestassen op voorkwamen. Voor d~
Rechtbank krabbelt hij terug.

Berechting.

Telasrgelegd is diefstal met braak in vereniging.

Worm
eis O. v. J. 2 jaar gev.5traf
Rb. IQ April 1935 1 jaar geuttaf

8/9 Februari 1935. ROOFOVERVAL TE LOON OP ZAND.

. Daders; Koosje Bron, te Mortel Sr., Noest.

Des mor~~ns om ongeveer 8 uur. krijgt de inspecteur van politie van loon op
~and van zl/n ~e1dwachter de aanglfee van de OWrval. Hij roept meteen de hulp
ID van. de M·bClgade Kaatsheuvel en ~poedt zic~. naar de plaats van het misdrijf.

De. ID deze eenzame streek .toevalllge voorbIJgangers, die op het geroep om
hulp van het slaChtoffer naar blDnen waren gedrongen en daarna de politie heb
ben ge~.aa~schuwd, hadd~n in de. meest lerrerlijke zin "niets aangeraakt" wam als
de.. polJtle-lOspecteur amveerr, ligt de arbeider V. nog aan diep in het vlees
sDlJdende koc:'~den ~~bonden ?m verlossing te kermen in zijn bed. De 64.jarige V.
doet, zodra hl) na ziJn verlossIDg wat is bijgekomen, zijn verhaal:
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Hij is al vroeg naar bed gegaan en heeft urenlang geslapen. als hij direct na
drie uur (hij is even wakker geweest toen de klok sloeg maar weer ingesluimerd)
door enig geritSel aan de voorgevel van zijn huis weer wakker wordt.

Hij richt zich wat overeind in zijn bedstee en neemt de zaklantaarn om 4aarmee
de kamer in te schijnen. Het licht valt op een zwijgende manspersoon, die hem
door twee gaten in een zwarte lap voor het gezicht staat aan re kijken. Het venster·
raam is open. De blinden, die hij voor het naar bed gaan altijd opeor, zijn ge·
sloten. En dan ziet hij. dat er nog meer personen in de kamer zijn; v: hebben
allen dev:lfde zwarre maskers voor. Een van de gemaskerden laat opeens licht van
een zaklantaarn op hem schijnen en direct daarop wordt hij door twee der mannen
aangevallen. Zij grijpen hem vast, binden hem vakkundig aan banden en voeren
en werken een gepropte doek in zijn mond (dit laatste doet hem merken, dat zij
gladde handschoenen dragen).

Als hij dan nog geblinddoekt is en weer op zijn bed gelegd, vragen ze hem om
zijn geld (zo nu en dan ontdoen v: zijn mond van de prop, als hij antwOOrd
geven moet). Als hij weigerr zijn geld over te geven, hangen zij hem op, mee de
hals in een strop. maar de man blijft raai. Dan dreigen v: mee het in brand steken
van hee huis en pas als v: werkelijk papier in brand steken aan zijn voeten
geeft hij toe.

Ze binden hem nog niet los, maar dragen hem gebonden en wel naar de zolder
om de buit aan re wijv:n. Het geld bedraagt ongeveer 200 gulden, verborgen in
een doosje.

later blijkt. dat een buitenstaander de hint over de alleenwonende oude man
met spaarduitjes aan Pijoenborg heeft doorgegeven. Pijnenborg heeft van te voren
de omtrek verkend en in de nacht van het misdrijf het huis aangewezen, maar is
doorgefietSt, omdat hij de volgende dag gewichtiger zaken op de veematkt in
deo Bosch had.

Behalve maskers en handschoenen droegen de rovers ook vuÎS[VuurwapeDS
bij zich.

Opsporing.

De Q. v. J. te Breda StuUrt een daCtyloscopische experr. die alleen handschoen
sporen vindt. Hij bericht, dat hij op het eerste oog ..vakwerk" herkende. Zijn 7
bladzijden tellende rapporr geeft overigens weinig opmerkelijks. De politie (M
en P) van Oss en Geffen wordt telefonisch gewaarschuwd, die van Oss, omdat
de deskundige meent, dat een knappe overval als dev: .heel goed door een van de
benden daar gepleegd kan zijn. Het onderzoek leidt tot niets. maar later bekende
te Mortel in de reeks van zijn bekentenissen ook dir feit (8 Juli 1935).

Berechting.

Zie C44.

14/15 Februari 1935. KIPPENDIEFSTALLEN TE GEMERT.

Daders; Oogl en van laake.

Een comroleur van de nachtveiligheidsdienst vindt om drie uur in de nacht een
zak met kippen verbotgen achter een mesthoop. Hij blijft attent en ziet om onge
veer vijf uur er nog een zak bij liggen.
Ijlings waarschuwt hij nu de chef-veldwachter; samen stellen beide~ zich ver
dekt op. Zij laten zich echter door de kippendieven ontdekken, als dLe nog een
krat met leghorns naar de verzamelplaars brengen. Dezen wotden toch aange·
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houden, maar gev~n een verklaring voor hun aanwezigh~id daar met & kippen.
Oe' rijksveldwachter van Heesch komt te ongeveer 10 uur met zijn rijkshood

die langs bijna 100 meter v~rse voetsporen de boerderij vindt waar de kippen
zijn ontvreemd. De hond wijst bovendien Oogr aan, als deze russen willekeurige
an&ren g~z.et is.

Als de kippen worden losgelaten, begeven zij zich direct weer onder de aldaar
lopende kippenstapel, zich gedragende alsof zij daar thuis hoorden. Het aantal
gevonden kippen, pius cie SOOrt, klopt precies met hetgeen de boer opgeeft te
mIssen.

De opkoper wordt ook gevonden, die wekelijks de markt te Venlo bezoekt en
voordien van Oogt (die hij alleen onder een valse naam kent) kippen te koop
aangeboden krijgt.

Berechting.

Telastgelegd: diefstal

eis P.·G. bevestiging
Hof 22 Juli 1935 bevestiging

11 Mei 1935. BRANDSTICHTING TE OSS.

Daderes: de weduwe Vermeu/en.

De 26-jarige weduwe is na de dood van haar man, twee jaar geleden, achterge
bleven met ~ zoontje. De verukeringsuitkering bedraagt 1400 gulden. Weke
lijks krijgt ze f 1.80 "invalidegeld" voor het kind, omdat de man invalide was
voor hij stierf. Op her rijdstip van het misdrijf is haar uitkering op 50 gulden na
op, terwijl er enige onbetaalde rekeningen als die van de dokter (f 40.-) zijn.
Zij is werkloos, na enige tijd bij een ingenieur voor 2 gulden pet week als werk·
vrouw gewerkt re hebben. Haar vader is arm (een keuterboertje met 1 koe) en
haar moeder al dood.

Op klaarlichte dag, om kwart voor elf op een Zaterdagochtend, brengt zij haar
zoontje naar buiten en steekt dan met een lucifer het rietdak aan. Voor f 1200.
is nl. haar inboedel verzekerd. De vader (bij wie zij inwoonde) leed een schade van
f 325.- en krijgt f 213.- uilbetaald. De huiseigenaar was voor f 1350.- ver
zek~rd en krijgt f 1179.- uitbetaald.

Omdat zij nogal in de war il' mer haar schadeopgaven aan haar assuradeur (zij
doet haar uh~rste best om het bedrag van f 1200.- bij ~Ikaar te declareren),
voelt de v~rzek~ringsmaatsehappij zich opgelicht en doet mededelingen aan de
politie. Als deze haar hoon, bekent zij dadelijk het hele misdrijf. De bewaring
.en de gevangenhouding worden bevolen uit vrees voor herhaling. De psychiater
adviseert in zijn rapport aan de Rechtbank om haar toerekenbaar te verklaren.
Berechting.
Telastlegging: art. 157 10 Sr.

eis O. v. J.
Rb. 4 Maan 1935

Klaarlje Pruul
6 jaar gev.straf
') jaar gev.srraf

eis O. v.).
Rb. 3 Jan. 1936.

Van Ltlyn

eis O. v. J. 8 jaar gevang~nisstraf
Rb. 14 Nov. 1935 vrijspraak (m. invrijh.stelling)

Het bewijs is inderdaad te zwak. Te Mortel en Bron en Hoek wisten ieder
voor zich van Mak dat hij in voortdurende onderhandeling was met van luyn,
maar zdf hebben zij nimmer contact met de assuradeur gehad.

eis P.-G. bevestiging
Hof 29 April 1936 3t jaar gev.straf

1935 en vorige je. O.a. DEELNEMING AAN ROOFOVERVAL MET HEUNG.

Dader: de verzekeringsinspecteur f//fn uyn, eerst te Oss, later te Tilburg.

Ofschoon hij alleen terecht staat ter zake van uitlokking van de overval.van
C 58 en heling van door dit misdrijf verkregen goed, wotdt van luyn er:'an vet-
dacht, bij herhaling met de groep van Mak re hebben meegewerkt. ..

Hoe is het contact tussen deze bondgenoten ontstaan? Mak vertelt, dat hl) als
wielrenner door van luyn was verzekerd tegen ongevallen. Mak heeft hem .na
enige maanden bezocht, toen er schadeuitkering gedaan moest worden. EOlge
tijd daarna reiSt hij eens met van luyn mee naar Rott~rdam:.Gedurende de auto
rit zou van luyn mededelingen gedaan hebben over d7 tlJke boer en hebben
aangedrongen op beroving door Ossenaren_ Mak ~oudt z.'~h tegenover hçm, alsof
hij wel een schakel russen van luyn en "de bende kan zIJn. .

Naar aanleiding van het hem ingenuisterde zou Mak Hoek ~'.' de JOnge t~
Mortel om zich verzameld hebben, terwijl de laatstgenoemde Wim Bron erbij
haalde. Van luyn beschrijft echter, dat Mak hem heeft opgezocht !!'et de beo
doeling om inlichtingen te verkrijgen om.~rent rijke verzekerden. ZIJn verzeke·
ring zou maar een voorwendsel geweest. ZIJn, want Mak had toen nog beter te·
recht gekund bij agenten van "an Luyn m Oss.

Berechting.

1935 en vorige jaren. GEWOONTEHELlNG.
Dad~res: Kl4arlje Pruil/ te Oss.

De caféhoudster van een stille kroe& :lan het Schayksveld, was~ zeer lang
verdacht van heling. Vooral de jongere generaties stonden onder haar invloed.
Zij nam alles van ze op, en lie~ de o~br:ngst.. van ,de buit .meteen .~~r in haar
kroeg verdrinken. Dat ze niet heskeung IS bhJkr UIt het f~lt, dat ~'J ook de van
haar zwager geswlen kippen heelt. Zij heeft jarenlang een verhoudmg g~had met
Vestdik, die bij het begin daarvan 16 jaar oud was. Door de bekentemssen van
Hoek komt er eindelijk bewijs regen haar, zodat zij in Ocr. 1935 kan wor~en aan
gehouden. Haat kan dan telastgelegd worden, dat zij van Hoek en Godf~led Kop
geheeld heeft meel, kippen en jenevet, v~n .Hoe~ en van van de Maes ~Ippen en
van te Mortel Jr en Joh. Kop kippen; d,t IS blijkbaar slechts een fractJ~ van de
gehek uitgeoefende practijk.

B~echJing.

Telastlegging: art 417$r.

71.

72.

Oogt
I jaar gev.straf
9 mnd gev.str.

Wed. Vermeu/en
I jaar gevangenisstraf

1 jaar voorwaardelijk met toezicht
Rl<. Reclasseringsvereniging.

eis a.v.).

Rb. 7 Nov. 1935

70.
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HOOFDSTUK III

De zuivering van 1935

Een :tfzonderlijk deel over criminalistiek kon in dit boek m.i. ontbreken. Een
verhandeling over de Osse criminaliteit kan echter moeilijk een overzicht ont
beren van de politionele opsporingswerkzaamheden in de grote zuivering
van 1935.

In deze zuivering werden omstreeks 300 misdrijven tOt opheldering ge
braCht; zij vormen een groof deel van de feiten, welke de 1480 daders van sector
IV en de to24 van sectOr V hebben bedreven. Van deze 300 zijn 50 zaken, met
bijna 80 verschillende daders, berecht.

Van de sinds 1924 lopende criminaliteit van secror IV, in Hoofdstuk IJ beo
schreven, zijn verreweg de meeste zaken pas bij de bedoelde grote rouod up op
gehelderd. Niettemin had de politie al eerder hier en daar een winstpunt ver
overd door het opsporen van de daders in enkele zaken. Het zijn de volgende 8
van de 80 van se'Cfor IV; behalve deze zijn er van 1924-1934 nog wel enkele an
dere opgehelderd

OPGEHElDERDE ZAKEN' UIT SECTOR IV VÓÓR DE ZUIVERING

lijdslip Casus· I opsporing dooropspotlng nummer opgespoorde daders

Juli 1929 9
I

P Driek Sossen, Jac. v, Nispen, Ummels
0<,. 1930 14 M·Uden Ooge, Bongers
D~. 1932 " P + M Van Duisburg, C. v. Oers, Jac. v. Nispen
Mri. 1933 37 M Visser .
Juni 1933 41 P·Eindhoven Mar. Ie Morlel
0«. 1933 47 Rijksveldw.. Kant, Schuur

Ravenstein +
M-den Bosch

0«. 1933 48 d~lfden + Kanl, S<h"~

0«. 1933 49
),i.Veghel

P·Eindhoven Kanl

In her jaar 1934 \'angr dan echter het polirionele succes aan, dar hf'C volledige
oprolkn van de Osse criminaliteit zal betekenen.

,Enerzijds kunnen de in het bovenstaande st:l.arje vermelde opsporingen van 1933
Dlet ,reeds als voor~~n van de grote schoonmaak beschouwd worden. In de op.
sporiOg kwam namelijk een grote wijziging, Begin 1934, als er bijna elke dag
een roofoverv,al !!f e~,n ander zwaar misdrijf in of om Oss gemeld wordt en de
pers om stevIg mgflJpen schreeuwr, vaardigt de Procureur·Generaal te 's.Her.
ro~en~~h als fungerend dirccreur van politie een aanwijzing uit tot grotere
coordlOaru." ,van het gehele poJitiewetk in Maasland. Wáát ook een overval ge.
p~eegd z:J1 word.en, za~ in de toekomst onmiddellijk alarmering moeten plaats
vlOden van alle In~tantles. In Oss zal men op het bericht van het misdrijf direct
ov~rvallen d~n biJ de daarvoor in aanmerking komende adr~n, met M en P
belde. Da:ltblJ wordt de M, die tOt dusver uir slechrs 8 man besC3an had, verSterk[
tOt meer dan het dubbele.
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Er werden 2 detachementen Marechaussee van 'S man srerk uitgezer bij de
Elzenburg, een boerderij in de criminele buuH" en bij Lithoyen" teC"o'ijl de kazerne
bovendien een sterkte van 10 man hield.

Versterking van de gemeenrepolitie had niet plaats. Zij had in 1890 bestllan
uit 2 veldwachters en een nachtwaker. In 1920 was de sterkte van 7 op 10 en
een jaar larer op 11 man gebracht, ~n in 1935 was her nog zo. Van 1910-1920
staar een chef-veldwachter aan het hoofd en in 1920 wordt een inspecteur beo
noemd (Het was de betreffende autoriteiten nier mogelijk, mij de indelingen en
de sterkten van Koninklijke Marechaussee en Rijksveldwacht met alle wi5Se'lingen
sedert 1889 mee te d~len.)

Deze gezamenlijke srerkten van 20 man M onder de opperwachtmeester J,
Mintjes en 11 man P onder inspecteur P. van Kempen hebben Oss gezuiverd van
de rweede golf van criminaliteit, die stad en omgeving in ~n halve eeuw over
stroomde.

Anderzijds begint de aanval in 1934 met een voorpostengevecht. Een broer
van Godfried Kop (in diens persoonsbeschrijving, P 42, genoemd) kwam na 4
jaren gevangenisstraf wegens brandstichting met een flinke uitgaanskas weer
thuis. De opper gaat met een van zijn wadumeesrers eens naar het dronkemans·
feesr kijken, dar in den huize Jaap Bron gevierd wordt ter ere van Kop en met
diens uitgaanskas. Als de M wordr opgemerkt komt het stel naar buiten om
dwaze" als honend bedoelde grappen te maken. Ze staan op het erf van Jaap te
dansen en t~ gekscheren, Kees Bron" de vrouw van Frans Mak, de fam. te Mortel
en andere gasten, mer O.a. een vrouw met een kind op de arm er russen. De M
blijft onbewogen st:l.an kijken, tordat Kop, de jubilaris, op een gegeven moment
P., de schoonzoon van Jaap Bron, genoemd in C 61, voor de ogen der Mare·
chaussee neersteekt. Het verhaal is mij gedaan door Mint jes, die deze keer eens
ooggetuige in zo'n zaak was, en er op grond van wat hij zag zeker van is, dar
Kop stak om te doden; het mes treft P, dan ook slechts een cenrimeter beneden
her haH, De opper en zijn wachtmeester bedenken zich niet langer, maar trekken
de klewang en slaan de visite uit elkaar. Zij slaan 4 der feestgangers bewusteloos
en Mint;es vemouwt mij toe, bang geweest te zijn, dat hij Jaap had doodge
slagen. Gelukkig viel dar mee, al heeft Jaap gedurende 6 weken zijn stoel moeten
houden. Kop wordt meegenomen, kan nier veel anders doen dan bekennen en
wordt door de rechrer weer voor 4 jaren naar her gevang gezonden; deze zaak is
niet onder de 80 deliaen van Hoofdsruk 1I opgenomen. '

Bij de Oyense zaak, in de nachr van 15/16 Mei 1934, treedt her bovengenoem
de alarmeringsysteetn in werking, zoals in C61 is beschreven. De gemeentepoliti~

van Oyen, die de aangifte ontvangt, waarschuwt haar burgemeester, deze belr van
Kempen op, die burgemeester Ploegmakers en opperwachtmeester Mintjes waar·
schuwr. In C61 is beschreven hoe de burgemeester in her gecoördineerde onder·
zoek geluk (hij noemde het, eerlijk genoeg, zelf niet anders) heeft. Het ~rste

proces·verbaal in deze grore zaak is dan ook achtereenvolgens ondertekend door
burgemeesrer Ploegmakers, Mintjes en van Kempen, De daders waren al in de
nacht na de moord gearresteerd, al zou hun bekentenis pas maanden later volgen,

Stellig is de zuivering echter nog meer los gekomen toen de M in Juli 1934,
bijna op heterdaad, Hoek, A. te Mortel en Wim Bron arresteerde; c64.

1n onderst:l.and overzichr zijn bij elke zaak normaal gedrukt de namen van hen,
die voor die zaak het eerst werden aangehouden en tegen wie bewijs in die zaak
geleverd werd; curJie! de namen van hen, wier deelneming aan die zaak, pas
later bleek.

14;·



OVERZICHT DER IN DE ZUIVERING OPGEHELDERDE ZAKEN.
opgespoorde dader

Dridr So»en, Kees BtOf!, Iec.. v. Nis".", Ben
oer, }. Ie Mortel, S-.

J. te Morlel, Noest, Zuitholf
Dridr Soutn, Dumetf, M_ Sduoedet, C. F.

NiJpe.., Job. Kop
}. ce Mond, Noesl. }ac. v. Nispen, 1r/,sJ,,

buis
]. ce Morlel, Noest, Koosje Bron, Widel
Driek Sassen, Toon Sassen, }ac. v. Nispen,

Daamen
}. ce MOrlel, ferin" B,on
G. SleI, K~s Bron, Ooge. K,v"
Toon Sassen, M. Ie Mortel, KerS/hoil

Toon Sassen, G".,is Hooy, F"n Zuy,..
Driek Soutn, Puck Hooy, van Zuyen
Mar. Schroeder, C. v. Nispen. JO#P SebrfHtln,

Cier~,.,."s

C. v. Nispen, }ac:. v. Nispen, }. Kop, ..."
Overh"l

tijdstip Cuw- opsporing dooropspoflng nummer

.. 6 P

.. 62 M

.. " P

.. 32 P

.. 38 M+P
Oaober , P

.. II P

.. 12 P

.. 15, 17, P
18, 19

.. 4 P

.. I P

.. 30 P

•• 31 P

1936
Mun " P

Men kan hier mer behulp van de beschrijving der criminaliteit in Hoofdstuk 11
een indruk hijgen \'an het verloop der opsporingen: de ene zaak leidt soms
zichtbaar naar de andete. Als Driek Sassen bv. in C 3 door de P wordt gevangen•
verkrijgt deze van hem aanwijzingen in de volgende zaken waarin zijn naam
staat als mededader. Soms is het verband ook minder duidelijk. Dezelfde Sassen
geeft bv. de aanwijzing die naar de helet van 5 zaken C21·29 leidt, en van deze
naar de daders, van Duisburg. Vlies en C. van Oers. Hoek, in de 3e zaak (C 64)
gegrepen, geeft, als hij als verdachte van de moord C 33 onder sterke druk ge
zet worde, de eerste bruikb:tre aanwijzingen regen de wei-ke1ijke dader P. Mak.
Deze wordt door de M tOt bekentenis gebracht en biecht dan rouwm~ig aI
zijn misdrijven op. mer de namen ook zijner bondg~ten. In C 59 bekent J. te
Monel tegenover de P, omdat hem blijkt. dat er toch 2 mededaden door de mand
gevallen zijn. De P kan er d:1O niet meer uith:tlen en geeft hem over aan de M.
die ook nog 2 zaken tegen hem heeft met elk 2 getuigen-mededaden (C 59 en
C 58). Het SYSteml van te Monel om, voor een zo gunstig mogelijke strafmaat•
te bekennen als er rOch rwee geruigen zijn, wordt nu door de M benut. Men gaat
met hem onderhandelen. Voor de 3 feiten, die nu tegen hem v:rst staan, zal hij
toch de m:tximumstraf van 20 jaren, die art. IQ Sr. bij samenloop van suafbare
feiten toemat, wel krijgen, leggen zij hem uit; bekent hij thans 6ók de andere
feiten, dan kunnen die geen strafverhoging meer veroorzaken; bekent hij niet
en worden bter nog oude misdrijven tegen hem bewezen, dan zal hij daarvoor
nog vervolgd worden en zo in totaal veel meer straf krijgen. Te Monel zwicht
voor de redelijkheid van deze O-tgumenten en bekent de zaken C 36, 40, 54, 16,68,
44. 46, 8. 62, 32, 38, 1 L Delelfde politiek slaagt ten opzichte van Wim Bron.
Als hij in Maan 1935 door het Hof op tegenspraak rot 18 jaren gevangenisstraf
veroordeeld wordt rekent men hem voor, dar hij er thans op zijn hoogst nog
maar 2 jaren bij kan krijgen; is dar niet een uni~ke gelegenheid om daarvoor
een heel zondenregister, dat vandaag of morgen misschien [och openbaar worde,
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P. Mak:, W. Bron (vrijspraa.lr)
Wim. B,o", A. f# Maftel, Hoel
Ad,. BM"z,1
Worm, WiI/. 1I.UI Oers

opgespoorde daders

OOgl, l'all lAale

( P. Mal
Wim Bron (veroord~ld op legempn.d-)

IHoek, A. re Mortel, lul' Br(}fJ
I. f# MorIel. H,sseli"l, A. ik Sloppelur
P. Mak. J. Ie Mortel. Koos;e Br(}fJ NtnSJ

Pip.mhor" 11'" u.y" "
P. Mak, }. Ie Moreel. Koos;, Br(}fJ Nrnst

PiP.".horl, .,." u.y" "
Van Luyn. Wim Bron, P. Mak, A. Ie Mortel
H~ •

P. Mak:. I. Scb,Ot/der, Ciw. SciwfHdn, I. Kop
Wed. Vermeulen
Wim Bron,v"" d, M",s, P"MI"s BrOft. (ver.

moord in C .H).
Homilx
Wim Bron, Pauhu Bron, V"" UJtlllIn
}. Kop, Toon SOISI1I, Georg. Sul, P. Kop,

L. Stel, G. d, SIO/Jpel,,"
W. Bron, Hoek. V,srdil, M"rtens
]. ce Moreel, Koosje Bron, Pijnenborg, Noesl,

G"""'I
}. ce MorIeI, Koosje BtOD., Pijnenbors. Noesl•

Gannef
P. Mak, W. Bton (al vfijgesproken)
P. Mak, W. Bron
}. ce Mortel, Georg. Stel. M". Srh,Otttier,

Smr".., A. Stel, H""'_n
W. Hooy, ~i,l Soss"., lob. 11. Nisp"., Hop.

pe, 11. Dlluhllrl, Vlies, C. 11. Oers
Dridr Sassen, Pllcl HoJy, ua V"" NiJpn.
Dridr Sossen, I." Soss"., Ro"d" G""s
Gijs Bron, V/on, Vmdil
J. te Motlel, Noese, Koosje Bron
J. ce Monel, Noest, Koosje Beon, Pijnenborg
]. ~e Moreel, Noest, Gannef, v. d. B"I
Wim Bron (btkene ook dit feie)
S"vus Schro,d", Hoogevee"
Toon Sassen
Ver'hunI, Noest, L Stel, ]. Kop
}ac. v. Nispen, Kees Bron
Joh. Kop, Toon So5sen, Groot

M+P
P+M

Burgemtaeer
+M+P

M
M
M

M+P

opsporing door j

P+M

M·Udttl
P+M

M

P
P
P
P
M

M+P
M+P

M
M
P

M+P
P
P
P

P·Gemetl +
Rijksveldw.

H_h
M
M
M
P

U + M·Uden

M

M·Udttl

M
P

M + U.Veghel

I M + ~-Ud"
I

Û$US'

nummer

61

63
64
66

671. !l. 3

6'
70
3.

2
42
13

"40

36

6'

"16

3
21/29

'0
'6
60
68

"'6
""10
20
8
7

"

3l

"61
43

",.

6.

I

..
April
Mei

Maare

1935
Februari

..

}uli

1934
16 Mei

..

..

....

....
....
....
..
..

Juli

..

....
....

Juni

....

..

..
..

tijdstip
opsporing

..
Stpeembtr
Novembtr

..
AUgustlU

..
Seplembtr
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1. Nico/aaJ, van beroep boterwerker, veroordeeld
IQt 15 jur gevangenisstraf wegens medeplichlig
heid aan de moord op Hoekman.
2. Hendrik, fabrieksarbeider, vóór zijn veroor
deling tot 15 jaar gev.slraf wegens medeplichtig
heid aan dezelfde moord reeds tot vrijheidsstraf
fen veroordeeld wegens: wederspannigheid (2 X),
mishandeling (3 X), huisvredebreuk en beledi
ging; daarná nog tot 8 jr gev.straf wegens inbraak.
3. Pielet', landbouwer, nooit gehuwd geweest, is

.. rwee keer tot gev.srraf veroordeeld wegens inbraak.
~ 4. FranciJca, is de ongehuwde moeder van 6 kin
~ deren.

Njco/aal had 5 kinderen, ,waarvan ons de vol
gende bekend zijn:

>I L Jaap, in de persoonsbeschrijvingen van dit
... hoofdstuk genoemd onder P I. Tot zijn 4 kinde-

ren behoren Regina, gehuwd met de uitlokker P.
:;: I _; in C 61, voorts Wim, P.2, en Gijl, P. 3.
~ I 2. Koolje, zie P4, trouwde met zijn nicht Jnina,

>I hieronder genoemd.
3. Jacobul, vader van Paullll, de bij vele zaken
betrokken jongeling die op 17- jarige leeftijd door
een bentgenoot werd vermoord, zie C 45.

Hendrik had 4 kinderen, waarvan twee waren:

1. Theod<KNI, fabrieksarbeider, werd 21 keer tOt:
vrijheidsstraf veroordeeld, o.a. 11 keer wegens

:; wederspannigheid.
.~ 2. GerardUI, fabrieksarbeider, werd 17 keer tOl
~ vrijheidsstraf veroordeeld, telkens voor lichtere

feiten dan zijn broer, O.a. voor desertie en land
loperij (2 X).

I De veaoderins der namen deed helaas enig karaluerislieks leloor gun mei de bekende
bijnameo: De Soep, De RUI, Den Olie, e.•..

la Levend geboren kinderen die verder in di, boek nier genoemd worden, ~rden mei

l: aangeduid.

HOOFDSTUK IV

71 delinquenten

S L De familie BRON t (P l-P 6)

De oudste Bron die ik in de bevolkingsboek
houding aantrof is Johannel, afkomstig uit Zun
dert, wiens broer Jacobul, dan voortvluchtig, in
1817 tOt 5 jaar lUchthuis werd veroordeeld wegens
ernstige mishandeling.

Yan Johannes' zoon Jan is niets bekend. Diens
zoon Jacobul, een kleine landbouwer, had 6 kin
deren, waarvan twee vroeg stierven; de andere zijn:

• •c ,
c ~
• 0
~_c_ ... _
o • •
~ ~ ~

en dan w~r v~l meer straf kan opleveren, op Ie biechten? Bron doel hel, maar
blijft zijn doodslag voorlopig oog ontkennen (lot Juli 1935). Zo is er ook met
psychologische middelen gewerkt.

Als zeer goede onderzoeken moeten verder genoemd worden die van C 2, 4,
9,14,45,47,59 en 64, van M, P, M-Veghel, M-Den Bosch en M-Uden.

De publieke opinie, daarin voorgelicht door de dagbladpers, heeh inderdjd
aan de M de ~r bewezen, haar rol in de round up als verreweg de voornaamste
te schatten; die van de P zou erbij in het niet verzinken. De Minister van Justitie
heeft daarentegen bij de parlementaire behandeling van de ,;1e zaak Oss" (zie <k:
Inleiding) zijn oppositie in de Tweede Kamer voorgerekend, dat van de 72
opgehelderde misdrijven er 54 door de P en 18 door de M waren behandeld.
Zorgvuldige bestudering van alle dossiers doet mij oordelen, dat enerzijds de
publieke opinie van de pers een te eenzijdige voorlichting heeft ontvangen, maar
dat de berekening van de Minister aan de andere kam evenmin juist geacht mag
worden. In de eerste plaats bedraagt het aantal misdrijven dar in de zuivering
tOt opheldering werd gebracht bijna 300, en zijn van deze 300 zaken slechts 50,
met overigens bijna 80 verschillende daders, berecht. Ook al ZOU echter <k: telling
van de Minister juist zijn ge\l>'ttSI, dan nog zou zij een vergelijken<k: waardering
van de arbeid van P en M allerminst mogelijk maken. De moeite die men zich
getroosten moest in de moordzaken 45 en 61 is bezwaarlijk af te wegen tegen
die in vele andere zaken, welke uit een eenmaal geslaagde doorbraak zonder veel
moeite tOt klaarheid kwamen.

Het is geen poging tOt arbitrage in een verjaarde kwestie, als ik vaststel, waar
toe de kennisneming van alle Osse zaken mij het r«hl gedt, dat van bei<k: kanten
uitstekende staaltjes opsporingsonderzoek verricht wer<k:n, evengoed bovendien
ook door enkele brigadecommandanten buiten Oss. Eenvoudige routinezaken
hebben de M en de P ook beide vaak rond gemaakt. Soms trachtte men elkaar
wel eens een vlieg af te vangen. Zo houdt één hulpofficier van Justitie een ver·
dachte aan, waarvan een collega, na succesvolle opsporing van de zaak, de aan
houding had kunnen verzoeken; eerstgenoemde werkt dan de zaak zelf helemaal
:af. weigerachtig de man "uit te leveren", omdat, naar hij zich verweert, de woorden
"en voorgeleiding" op het signalement ontbraken. Maar dil vond buiten Oss
plaats..

OnbewUSt hebben de verschillende politie-instanties elkaar natuurlijk al ge
holpen, voordat het gezamenlijke succes een bekentenispsychose tot gevolg had.
Maar ook overigens kunnen staaltjes van goede samenwerking worden gesigna
leerd, zoals in de zaken C 34 en C 35. In C 53 wordt een aangifte ontvangen op
een ogenblik, dat de inspecteur van P in de kerk is; zonder tijd te verliezen waar
schuwt de gemeentelijke recherche de M. Yan de kant van de M zijn er in de
stukken eveneens voorheeldeil van dergelijke loyaliteit in de samenwerking te
vinden.
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1 In de criminele statl,ls wordt În kolom a de I«ftîjd vermeld, in kolom b jaar en maand,
waarin het feit werd gepl«gd, onder c het feit, waarbij eventuele verwijting naar de OlSW·

nummen onder d; onder e de me<k<.!.ders. Bij de mededaders tijn de namen Îngevuld, wan·
neer die in ons onderzoelr::: ook voor zich zelf r«<b nur voren komen, anden wordt met
llangevÎng '·all he1: unllli meded_den volnull.

,

lofak en H&rt
Hoeir en Ant. tC' Morrel
F. Mak en Hoeir

Mak., Hoek, A. re Monel en v.
Lu,"

Petr. Mak, A. te Morrel, Hoek
en v. Luyn

Hoek en AnI. te Mortel
dezelfden
dezelfden

Paulw BrOIl en van de Maes
Paulus Bron en van Loenen

e 6'e64

2 inbraak
2 inbraak
2 d~stal (rijwiel)
2 diefstal (rijwid)
1 roofoverval
7 inbruk
_ inbruk

na de zuivering:
18 jr gev.straf
(Il ;t voor C 58, n jr voor

C 64, n jr voor C 45)

Wim is een slanke, donkere vent, 1.70m lang, met knap ge~~cht, groenig
bruine ogen en aangegroeide ooriellen..Hij hetft zijn l~.ger onderWijS genot~.n op
de fraterschool cn ging op de catechismus. Zowel biJ het gewone als bIJ her
godsdienstonderwijs gaf hij geen aanleiding lOt klachten. Her was een goede

letrling. . .. 'd b·· Z he
Hij vindt werk in de industrie en IS In 1933 .~rbel e~. IJ wanen rg. waar

hij 8 gulden per wetk verdient. Dit geld draagt hiJ aan ZIJn vader af; op Zondag
krijgt hij dan wat zakgeld. ... .

Zijn vermaak heeft hij buitenshuis. Eerst voornamelijk In de biOSCOOp, later
meer in de kroeg, hoewel hij geen drinker werd. "

Aan sport doen hij en zijn kameraden niet. .,Hoe zou het ook gekund h~bbe~?
zegt Wim...War hadden we dan moeten doen? Hardfiersen? Daar voel Ik metS

voor." Mak daar
Op zijn 16de jaar kreeg hij via neef Paulus conract met vrouw . en

is her verzamelpunt van war later de jonge ,.,bende" worde Paulus en Wim Bron,
Mak Hoek en Anton te Mortel, ue Deel IV, Hoofdstuk IV, S 2 b. Mak was het,
contacc mer van Luyn. .. ...

Vuurwapens hadden ze wel, maar die namen ze zelden mee; ~ ZIJn tijdens
accies meestal gemaskerd. Geamuseerd lachr hij over de romans. die d~. kranten
geschreven hebben. Wat ze bijv. van Klaartje Pruul maakten. vmdt hiJ erg be-
lachelijk. . ..

Zijn verklaring van de misdadigheid is eenvoudig: WIJ deden de ouderen .na
en werden op onze beurt weer door de nog jonger:n bew?nderd. Jnderda~~ zien
we Wim bewonderend opkijken naar Oom KoosJe en zIJn B:roep en GIJS, het
jongere broertje, er op zijn beurt naar hunkeren om ~~e ~Im mee. te mogen
doen. Wim acht het element grootdoenerij het belangflJkst In de ~Isd~ad van
jeugdigen, en kan geen andere oorzaken bedenken. ~it geldt natuurlijk me~. voo~
zijn doodslag, waarvan hij in 't geheel geen verklanng weet en waarover hiJ zee.
beschaamd is.

Over de P denkt Wim nier ongunstig en mee een wacht~eester van de ~
correspondeert hij zeUs nog. zij het met grote tussenpozen, m de ~a~gems.

Wim Bron is een voorbeeldige gevangene; het heer van hem onder het perso
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10
11
12
13
I'
"16

• b < d

'" , , mishilDddil18
e426 6 branohrichring

7 18 1933;8 _,d e4>
8 18 1934:2 br.ndstichdng '" poging "" eH

loofOttf'lal

9 2 roofoverval 08

,

,
Paulus Bron
Hoek, Martens en Vestdik
Paulus Bron, Frans Mak
Mak, Paulus Bron en v. d. Maes

d

d

en
09

<

,
inbraak
roofoverval
roofoverval
roofoverval

b

b

•

•
17 1932;10
17. 1933;1
17. 2,

1
2,
"

I H 1912;3 wedec:spannightid
J 10.- subs. 10 d. hecht.

2 11 zware mishandeling met mes •
1 j r en 6 mnd gel'.straf

3 4' 1934;4 belediging
f 10.- subs. tOd. hecht.

4 1934;, uitlokking roofmoord C 61
, 7 onbevoegd vuurwapen voor-

handen hebben
na de zuivering:
10 jr gel'. straf

(voor C 61)

Het huishouden van laap Bron is, menselijkerwijs gesproken, all~n maar ge
schikt om misdadigers in groot te brengen. Het is er een zwijnenboel, aldus van
Kempen voor het Hof. de oude is een dronkaard en een echte deugniet. Als er
met succes gegapt is, worden mereen grore bnspanijen aangerichr. De dochrer
gaar mer allerlei mannen mee. Een vrouw, die leiding zou kunnen geven, is er
niet. De moeder wordt reeds sinds 1925 in een krankzinnigengesticht verpleegd.
Er is van de rijd, dat zij gezond was, geen kwaad van hau bekend. Het blijkt bij
zorgvuldig onderzoek, dar zij, van betere afkomst: dan haar man, al spoedig na
haar trOuwen, voor haar uekte, een verhouding had met Puck Hooy.

Wim zegr van ujn vader, dar die zelf nooir uit srelen ging, maar dar hij veel
te lalcs was in de opvoeding.

In de gevangenis blijkr hij niets van de kerk te willen weten, maar gedrugt hij
z.ich behoorlijk.

De dri~ ons bekende kinderen van Fr.locisca zijn:
1. /erina, uouwde met haar neer KOfnje, bovengenoemd, daarna gescheiden;
p 5.
2. Keel, zie P 6.
3. PetriJ, werd ~aal veroordedd.

1. JAAP BRON.
Geboren in 1888.

Criminele status 1.

2. WIM BRON.
Geboren in 1915.

Criminele status.
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stelling daarna; inderdaad valt aan reclassering in de vrije maatschappij met te
denken. Hij moet uit Oss vandaan. . .. ..

Hij krijgt echter in 1936 7t jaar gevangenJss.~r~f. HIJ gedr.aagt ZIch IR gevan·
genschap uiutekend. Op medisch .~dvies moet hiJ IR 1937 al ~? gern~hap ~
plaaut worden en in 1940 gaat hl' mei V.I...De rapporten bhJven gunstig en hl'
omwikkelt zich uitstekend, werkende ver bulten Oss.

,

Henri Kant
dculfde
<!<ttlfd<
dculfde

met Amsterdammers

JlIC. v. Nispen, Oogt

d,
smokkelen
diefstal
Ie descrlie
6 weken mil. delentie I)

II inbraak (onder dienst)
6 mnd gcvslraf
2de dc:settie
5 weken miL gev.straf

6 'I!!edenpannishci<l (legen mi.
Iitaire politie)

f 5.- subs. 5 d. hecht.
6 diefstal (onder dienst)

; dagen gev.slraf
heling (in Duitsland)
2 mnd gcv.uraf
diefstal
f 15.- subs. 30 d. hecht.
inbraak in gemcrntdtuls

(brandkast)
roofoverval
ungehouden met inbreken·

werktuigen
idem
inbraak (bundbst)
inbraak
inbraak
; Ît en 6 mnd gev.straf
(voor nr 16)
inbraak
inbruk
roofoverval
roofoverval
roofoverval

b

2,
1926;3

8

1919;1

1917;6

1915;11
1916;2

1930;7
1930;7
1931;10

II
39 1932;-

•

9 "

7

8 24 1918;8

Koosje Bron, Noesl, Pijnenborg
Kentholt en Toon Saueo
Noest en Ie Mortel
dezelfden
Jac. v. Nispen, Winkel, Mar Ie

Monel
C 36 Noest, Pijnmborg, Get. (ànnef

22 39 1933;3 inbraak Noest, Pijnenborg en Ie Mortel
23 4 roofoverval fC 40 Nocst Pijnenborg, Ganne
24 " ~nbbraakk Nocst', te Mortel, Winkel25 In ra:r. C 38

I) Waar niC'! anders aangegeven ls, gelden de maffen VOOf de dir«1 boveDStUnde mis
drijven.

6

, 23

1
2 22
3 22

, 23

17
18
19 38
2.
21

13
14
15 34
16

1I 30 1923;8
12 31 1925;1

10 29 1922;12

4. KOOSJE BRON.
Geboren in 1893.
Criminele status

•

neel: hij heeft iets beschaafds, dat een ieder aanlCekt. Hij bemoeit zich welmg
met de anderen en doet hardnekkig zijn best een goede coupeur te worden. Als
ik bij hem ben, heeft hij net toestemming een schriftelijke cursus te volgen, wat
hem zkhrbaar zeer verheugt. Later blijkt :':'lij, dat hij het lang nier gemakkelijk
re verwerven coupeursdiploma inderdaad behaald heeft.

Zijn geJJichl1-mafregiJteT is blanco.
Hij stuurt zo nu en dan geld naar vader en broers en zusters voor geschenken

op verjaardagen en hem wordt door del(' familie ook geld gezonden. Hij verdedigt
zijn vader en houdt vol, dar die wel een goede inborst had, maar door een verkeerde
opvoeding slecht geworden moet zijn. De revolvcrgeschiedenis van C 61 geeft
Wim aanleiding om voor zijn vader in de bres te springen. Hij schrijft de O. v. J.,
dat het dan formeel waar mag zijn, dat zijn vader het vuurwapen ..voorhanden"
had, maar dat her er op neerkwam dar dit zijn, Wim's re\'olver was, die hij in huis
onder het dak versropt hield, zodat het niet aangaar zijn vader ervoor te ver
oordelen.

Hij wil als hij vrij komt, liever niet weer naar Oss eerug. Overigens wil hij
overal wel wonen, waar hij werk kan krijgen.

Hij wordt op 15 Seprember 1946 voorwaardelijk in vrijheid gesteld (eÎnde proef.
tijd Nov. 1951), als er al een strafafslag van I jaar en 8 maanden genoreerd is.
Een voorwaarde is, dat hij metterwoon moet blijven in de gemeente (nier Oss)
waar men hem na zijn vrijlating bij een kleermakerij werk verschaft.

Zoon van Jaap Bron en broer van Wim.
Gijs is groor: 1.80 m lang op zijn 17de par. Donker van haar met lichr·

bruine ogen.
De eerste schooljaren genoot hij onderwijs bij de fraters. Na een parochiale

grensverandering ging hij naar een andere school over. Zijn onderwijl('r daar
heeft Gijs ongeveer 3 jaar in de klas gehad en verklaart nimmer ook maar de
minsre klacht over hem gehad re hebben. Integendeel: de jongen muntre uir door
goed gedrag. Hij was kalm, volgzaam, nooit afwezig, nier leugenachtig, nimmer
oneerlijk en leerde goed. Ook de pastoor, al 22 jaar in Oss, die hem carecherisch
onderwees, oordeelt uitsluitend gunsrig.

Hij had zes klassen doorlopen, toen hij van school genomen werd, want zijn
zuster ging trouwen en Gijs moest voortaan thuis voor kok s~en. Een beroep
heeft Gijs dus nooit geleerd; hij doer zo goed en zo kwaad het kan de "huishou·
ding", werkt, voor zover de tijd dat toelaat nog war op het land en houdt ten
sloue voor zijn vermaak duiven.

Zijn crimineel gedrag bestaar alleen nog maar uit de begunstiging van C 60
en de deelneming, een maand later aan de roofoverval in Oyen (C 61) op 16
jarige leeftijd. Drank heeft hij dan nog nooit gebruikt. De burgemeester ver
klaart van hem: ..Deze jongen is nog re jong om bekend te zijn. Hij is echrer een
zoon van Jaap en een broer van Wim". Een testiMOnium, dat tegelijkertijd onwel
willend is en niet onjuisr, voor de berrokkene min of meer tragisch.

De ambtenares voor de Kinderwetten moer rapporteren maar meent zich te
moeten onthouden van een conclusie; nietremin drukt zij als haar mening uit,
dar het gezien de ernst van her feir voor de hand zal liggen, dat Gijs bv. voor de
tijd van een jaar rot de tuchtschool zal worden veroordeeld, met rerbeschikking-
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Geboren in 1918.



(voor C 40, ,4 en 59)

Hij is 1.70 m lang, stevig gebouwd, en vertoont dezelfde tarouage op beide
armen (twee in elkaar geslagen handen en een ster). Deze versiering heeft hij
zich verschaft in Duitsland. Daar heeft hij van zijn 15de jaar af gedurende bijna
8 jaar zwaar gewerkt in transponarbeid, in staalfabrieken en als opperman.

Hij noemt zichzelf los arbeider, is dikwijls zonder werk geweest en bracht
ook tijden door in de werkverschaffing.

Hij verklaart zich zeer ontevreden over zijn schoolopleiding, maar is blij, dat hij
deze in de gevangenis heeft kunnen voltooien. (Hij schrijft nu inderdaad behoor·
lijk, in een krachtig, lopend handschrift.)

Hij is openhartig tot een zekere grens, en die grens betreft zijn crimineel ge
drag; daarover is hij pordicht.

Het drankgebruik is niet abnormaal. De P zag hem nimmer dronken.
Hij is gehuwd geweest met zijn nicht Jerina Bron, waarvan hij in 1937 is ge

scheiden. Uir dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren, uit de ouderlijke macht waar
van her ouderpaar door de rechtbank was ontzet; de kinderen werden onder
voogdij gesteld van de R.K. Vereniging voor Kinderbescherming, met de grOOt
vader als toeziend voogd. Eén dochter is zeer goed bij en heeft in 1943 een goede
betrekking. Voor de andere docher is Koosje wat bezorgd, omdat ze war "wispel
turig" is, maar her jongste kind, een zoon, is een flinke jonge monteur. Over de
kinderen zijn geen klachten.

Zijn vrouw vraagt echtscheiding als zij in Rotterdam gevangen zit. Koosje
is ervan overtuigd dat Joh. te Mortel, die destijds met Jetina leefde, haar alleen
met de brandstichting C 11 op een vastenavond geholpen heeft, om samen met
haar het geld op te' maken. Na te Mortel is Toon Sassen de vriend van Jerina
geworden. Toen Koosje uit de gevangenis kwam, heeft te Mottel hem met een
stalen gezicht om 100 gulden gevraagd voor het afstoken van het huis... In
zijn tegenwootdige gevangenschap practiseert hij trouw.

Koosje had in de eerste oorlog al gauw smokkelvriendjes; hij vindt her nier
erg dar hij "een beetje" smokkelde. Zijn crimineel gedrag onder dienst kan hij
niet verklaren; tegenzin tegen het militaire leven had hij niet zozeer, wel tegen
al diè discipline.

Als bewijs van zijn goedhartigheid vertelt hij het volgende: een neef van Joh.
re Mortel had het huis van de oom, bij wie Koosje in huis woonde, in brand ge
stoken, dit huis was met de inboedel niet verzekerd en nu had Koosje voor zijn
oom in 14 dorpen gecollecteerd voor een nieuwe woning.

S. JERINA BRON.
Geboren in 1900.

Criminele status
cl

C II Joh. Ie Mortel

• b <
-- -

I 18 1918;6 smokkelen
38 dagen gev.straf

2 29 1930;3 brandstichting
na de zuivering:

3 jr gev.suaf
(voor C IJ)

De vader is niet bekend. Zij is een van zes n:uuurlijke kinde.ren, een zuster van

Kees. 'd··h h ,
Op haar 19de jaar huwde zij met haar neef ~.oosJe, Ie zIe o~.er aar on-

fermde toen ziJ' zwanger W:lS van een ander. Tijdens haar huwellJksleven w~S"
, . lb'·" . dirhaar e<htgenoot waarschijnlijk evenlang in de gevangems a s IJ ZIJn ,vrouw,

Zijn wrok tegen de P is groor.. Je was ~en 'Bron, had een verl~den en kwam.
nier meer voor werk in aanmerklllg. Als Je het al eens kreeg, lichtte de P de
werkgever snel en doeltreffend over je in. Je m6est w.el stelen. Maar voor het

1 ·.. zaken" zou willen doen met de P en een beetje vertellen, beloofden zegeva J... "
je werk. .. ,. 1 1 b h··

Ook in de gevangenis blijft hij potdicht ov~r ZIJ.~ wmille e oop aan, m~a~ IJ
maakt een uitzondering voor die zaak, waarlIl hiJ op heterdaad .beu.apt IS. de
diefstal van een wagen met loonzakjes, die hij met gro~e ~~lbl~dlgheld ov.erdag
uit een directiekeet rijdt. In de roofoverval van C 68 IS JUiSt hiJ degene, die het

hardst optreedt tegen de oude y.. .' .
Toen hij in 1930 zijn suaftlJd voor dit feit had Uitgezeten, ontstond het con-

tact met Noest, Joh. te Mortel en Pijnenborg. .... .
De feiten, waarvoor hij nu 14 jaar moet zitten, bllJft hl) hardnekkIg ontk~~nen.

Hij is niet geweest bij de roofoverval in de gemeente Veghel, C 39, want hiJ was
ziek, Mak en te Mortel hebben tegen hem gewigd, maar ~ak, a~n ~ie.volgens ~.
de O. v. J. een spoedige V.I. beloofd zou hebben, uekt dit getuIgeOlS .I.n 1939 In
een brief uit de gevangenis weer in, en te Mortel zou ook bew~~kt ZIJn door de
M. Koosje zegt mij, dat te Mor.tel erover hee~t gebluft, dat hiJ van ~e M als
blijk van erkentelijkheid voor zijn doorslaan ~Ier en zelfs een vrouw JO de cel
gehad heek Koosje gelooft dit onvoorwaardehJk. .

Wegens deelname aan de grote vechtpartij in de gevang~Ols te Leeuwarden
(nader te noemen aan het eind van Hoofdstuk I1, Deel.":l), I~. 194~, kort nadat
de Ossenaren van de celstraf in gemeenschap ge~racht zIJn,.krIJgt hiJ 2 !Daande~
afzondering. Verder komr hij nog 3 keer voor In het g~~lchts-str~.freglster: HIJ
Hij blijft zich rot het laatst onledig houden met de reVISIe van ZIJn vanIlIs, de
laatste aanvraag wordt in 1943 afgewezen. . . . . . .

Koosje meent overigens over de Osse cnmlOalltelt: had de polme maar 10
jaar eerder ingegrepen! ....

Toen ik hem in 1943 in leeuwarden sprak, woog hIJ nog 126 pond, terWijl
hij" normaal 180 pond zwaar was. Hij gaar 's avonds met een lege maag naar bed
en vindt dat een onverdiende strafverzwaring.

Hoe het in de hongerwinter geweest moet zijn, stellen wij ons liever niet voor.

d ,

Noest, Pijnenborg en te Morrel
dezelfden

C 44 dezelfden
te Mortel

C 54 Noest, Gannef, Pijnenborg en te
Monel

C 59 Noes!, Pijnenborg, Petr. Mak en
te Mortel

Noest, Pijnenborg en Gannef
C 68 Winkel, pjjnenborg, Noest en

Joh. re Moree!
Am. te Mortel en Pijnenborg

• b <

26 6 inbraak
27 6 inbraak
28 7 inbraak
29 40 1934;- straatroof met geweld
30 I inbraak

31 3 roofoverval

32 3 inbraak (brandkasl)
33 41 1935;2 roofoverval

34 1 roofoverval
na de zuivering:
14 je gev.smf
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is volgens haar de .oorzaak, dar zij zich met andere mannen ging afgeven waar
onder te Mo:rtel. ZIe het geval v.an de in vereniging mer hem gestichte bra~d.

Al~ KoosJe omstreeks 1930 10 de gevangenis te Arnhem zit ontstaat de ver
houdlO~ met Toon Sossen, di~ ze na haar mans terugkomst, 4 jaar larer, volgt
n~ar ElOdhoven. Na Sossen IS er nog minsrens één vasre vriend. Haar drie
klOd~ren waren, toen zij er met Sassen van doot was, onder de hoede van
KoosJe. gebleven,.maar werden tijdens de daarop gevolgde afwezigheid van hun
vader 10 een gesticht opgevoed.

.. De R...K. R~lasseringsvereniging adviseert in zake C ti haar een voorwaarde.
IIJke veroordeling ~~ te le~n, met de bizondere voorwaarde van opname bij de
z~sters van Bethame. Het IS volgens de vereniging in elk geval van belang dat
z~J na .~aar ~ntslag opgevangen wordt, wam zij zou mer de beste voornemens he
~Ield zIJn. ZIJze~f is van mening dar de kinderen, die haar toen al ontnomen waren,
10 elk geval bUiten Oss gehouden moeten worden voor hun bestwil

Zij kreeg echter in 1936 drie jaren gev.straf. De V.I., in Maart 1938 verleend
moet door het overtreden der voorwaarden in November d.a.v. weer herroepe~
worden.

I U 1919;5 ~r~ij

f 3.- subs. I w. tuchtseh.
2 18 1921;6 wederspannigheid

f 15.- subs. 15 d. hedlt.
3 20 1922;11 dieb[a! (oodu dienst)

14 dagen gev.straf
4 21 1924;4 vernieling
5 24 1926;7 openb. dronkenschap

3 w. h. + 6 mnd R.W.!.
6 25 1927;- roofoverval
7 8 inbruk
8 25 1928;4 inbraak
9 6 inbraak (bij Eerw. Zusters)

JO 6 inbraak
11 26 10 inbruk (br1lndkul)
12 II inbn.a.lr: (in pastorie)

Toon Sossen en Kemhoh
Toon Sossen en anderen

d •,b

nll de :wivering:
8 j r gev.straf
(voor C 6 en C 8)

•
19 28 1930;- inbraak
20 - inbraak

3 jr en 6 mnd gev.straf
(voor nr 20) loopr bij Zuive·
ring juist weer in vrijheid

Hij is een natuurlijk kind en heeft vijf natuurlijke zusjes gehad. Hij hield zeer
veel van zijn moeder en zegt, als hij in ~warden hoort, dat zij gestorven is:
,.,Nou heb ik helemaal geen adres meer". Met zijn zusters is de verhouding
voorbeeldig, Dwij hangen als klitten aan elkaar".

Hij is op de fraterschool geweest en heeft alle klassen doorlopen. Hij zegt dat
hij goed kon leren, maar dat het onderwijs bar slecht was. "We hebben uit
stekend leren bidden en de Clrechismus kenden we op ons duimpje op den duur,
maar de rest, wat ttn man in de maatschappij gebruiken moet, heb ik mezelf
in de gevangenis moeten bijbrengen. Ik kan mezelf nu uitstekend redden mer
lezen en schrijven." De onderwijzer in de strafgevangenis te Breda verklaart in
1931 inderdaad: "De schoolkennis van deze Bron is die van de 2de of 3de klasse
van de lagere school. Zijn algemene omwikkeling is nier groot; hij kan zijn aan
dacht goed concentreren en onthoudt gemakkelijk".

Als wij bedenken, dat hij alk klassen VJn de lagere school heeft doorlopen,
al is dat 16 jaar geleden, dan is het resultaat van deze rest wel zeer bevreemdend.
Wanneer hij daarna in 1937 door de onderwijzer te leeuwarden wordt onder
zocht, blijkt zijn schoolomwikkeling gelijk re staan met die van de 4de en Sde
klasse La.. Zijn algemene omwikkeling is dan nog muig. Zijn inprentingsver.
mogen en algemene concentratie worden ook daar goed geoordeeld. Hij heeft dus
inderdaad vorderingen gemaakt in de gevangenis re Breda, maar hij mag nog
meer leren omdat hij weer in de gevangenis komt ....

Dat hij niet teveel zegt, als hij beweert in de gevangenis normale ontwikkeling
opgedaan te hebben, blijkt uit zijn correspondentie. Uit het Huis van Bewaring
schrijft hij ttn briefje aan de P.-G.: hij moet IS April 1936 voor het Ho~ terecht
sraan, en wil graag uitstel. Hem is nl. meegedeeld, dat hem een raadsman is toe·
gevoegd, maat niettegenstaande hij deze al twee keer heeft geschreven om een
onderhoud heeft de advocaat nog niets van zich laten horen. "Wat daarvan de
reden is, weet ik niet, licht is hij ongesteld, of op enigerlei wijze verhinderd"(!)
Als dat het geval is, wil hij we.! graag een andere raadsman en uitstel van de
behandeling, opdat aan zijn verdediging toch alle zorg besteed kan worden. Hij
eindigt werkelijk groot: "En d:tar ik van mening ben, dar de Nederlandsche Wet
toch voorschrijft, dar aan een ieder, zonder uitzondering, het recht wordt ver
leend, zich re verdedigen. ZoocIoende hoop ik, Edelachtbare, dat ook mij dat
recht zal worden verleend, en roegesraan."

Na enige jaren Leeuwarden kan zijn omwikkeling behoorlijk genoemd worden.
Zijn verhalen en zijn brieven geven blijk van beheersr denken en doelbewust
handelen. De interpunctie is merkwaardig correct.

Bron is in zijn jeugd altijd gezond geweesr. Over zijn arbeid vertelt hij;
"Als jongen van veertien, vijftien jaar ging ik naar mijn eerste baamje in Lim-
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Winkel

,

Noesr, lsaac Sneu
Joh. re Monel
Jac. van Nispen, Joh. Kop
Jac. v. Nispen- en Driek Souen
dezelfden
Jac. van Nispen en Benner
Jac. van Nispen, Toon Sossen en

""',~
Jac. van Nispen, Driek Souen

en Toon Sossen

JIlÇ. van Nispen en Drie!< Sossen
Toon Sossen en Benner

Ie MOftel, Schuur en T. Sossen
Benner, Dtiek Sossen. Isaac Sneu,

Jac. Vlln Nispen en te Mortel

d

C 6

C 8

,b

3 mnd gev.srraf
(voor nr 18)

11 inbraak

12 inbraak 10 paslorie Ie Huis.
seling

1929;- inbruk
6 mishandeling met mes
- diefstlll (kippen)

1929;7 roorovervlll

•

13

14

15 21
16
17
18 27
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6. KEES BRON.
Geboren in 19(}2.

Criminele status



burg. als .op~rman. Ik heb daar onna.ggdijk zwaar moeten werken, maar veel
geld verdiend. Ik bracht het nl. tOt 78 cent ~r uur en dat is het uurloon van een
volwassene. Maar U begrijpt wet. dat dit eigenlijk te veel gevergd was van de
kraCht~ van zo'n kind. H~t is wel gebeurd, dat ik huilende de ladder opklom,
met zon ras stenen, maar Ik zette door. Ik heb daarna allerlei ander werk ver.
richt, ben bij een srucadoor geweest, het laatst in Eindhoven. Daar ben ik ziek
geworden en ik heb tot nu toe nooit weer werk gehad."

Zijn lichamelijke conditie is in normale omstandigheden best. Hij is bng
voor Oss: 1.81 m, en geschikt voor zware arbeid. Hij is zeer donker van haar en
ogen!. ~eef~ een. hoog voorhoofd, draagt een litteken en is versierd mer tatouage.

Hl}. IS DIer dltecr..ongelovig. maar voelt niets voor her Katholicisme, zegt: hij,
en hl' .overstelpt miJ met verhalen over een priester, die zich aan homoscxuele
handelmgen met minderjarigen schuldig gemaakt zou hebben.

Uit~ en ander. blijkt, dat zijn ressentimem tegen de kerk zeer groot is. Uit
het gestlchtsstrafreglster blijkt dat hij zich tijdens een godsdienstoefening onnet
gedraagt, tengevolge waarvan hij een dag op water en brood gezet wordt. Hij
w~kt de er$ernis op van de geestelijken, die met hem te maken gehad hebben.
ZIJn ~Iensderaar in Breda verklaart, wan~r hij over VJ. moet advi2ren,
letterllJ~ het volgende: ..Deze Bron is waarlijk niet veel. Enige verlichting of
verkorung van straf zal geen kwaad doen, maar ook niet veel goed. Laar hem
maar zitten". Een harteloos, weinigzeggend en onwelwillend advies.

Het advies van de geestelijke te Leeuwarden is evenmin gunstig, maar veel
beter gefundeerd. "Godsdienstig bepaald onverschillig. Volgens mijn mening
heeft de stra.f moreel op hem al heel weinig invloed gehad en bestaat grOte vrees
voor verval JO het oude leven, wanneer hij' in zijn omgeving terugkeert. Zie nier
veel heil in v.I.:'

In een persoonlijk gesprek met mij getuigt deze laatste geestelijke dar Bron
totaal onverschillig is en geen moraal kem.

Het rapport van..de be~ker d~ Zedelijke Verbetering is in tegenstelling mer
dat van .<!e geesrellJken vnj gunstlg. Volgens hem is Bron impulsief, goedhanig
en zal hl!. ~oor de kost.hard werken. De direcreur oordeelt: .,Bron is geen mooi
prate~; h~J IS soms heftig, wanneer verleden en toekomst ter sprake komen. Zijn
aard IS Olet bepaald slecht. Zijn omstandigheden en slechte omgeving deden veel
kwaad."

Zijn inbraken zijn vakwerk. Bekend heeft hij nimmer. Hij vertrouwt ons toe,
dar hij het een eer vindt wederom "onbekend" te zitten. Dat doen de anderen
hem niet na.

,

~it de verhalen van Bron blijkt, dat de verhouding onder de Ossenaren in het
gestIcht te wen2n overlaat. Bron trilt van verontwaardiging, wanneer hij vertelt,
hoe door ~e bek~ncenissen, met name die van Toon Sassen en Joh. te Mortel,
,,gehele hUlshoudlOgs ?ngclukki.g. gemaakt zijn!" Volgens hem was de bedoeling
va.~ ~enoemden hun eigen lamlbeleden te sparen door anderen "er in te luizen".
HIJ IS de mening. toegeda~n, dat die anderen een paar maanden op hun eigen
stra.ffen hebben Willen verdIenen door alles re bekennen, war zij zich maar konden
herlOoeren van anderen.

Zo hebben zij feiten bekend of, zo zij er zelf niet mee te maken hadden aan
?et li~t gebracht, die lang geleden gepleegd waren, terwijl de daders al ;inds
JUren ZIChzelf gereclasseerd hfidden en een gelukkig familieleven hadden. Hij
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neemt als voorbeeld het geval van van Zaayen. Die had een vaste betrekking in
Eindhoven, een vrouwen vier kinderen en er was niers op hem aan te merken.
Sassen vertelde een oud geval van deze man; het gevolg is geweest, dar van
Zaayen zijn betrekking, zijn vrouwen zijn kinderen kwijtraakte. Men heeft Toon
Sassen beloold dat hij voor de doodslag op van Nispen niet gestraft wu worden,
omdat de schuld voor het grOOtste gedeelte bij van Nispen gelegen zou hebben;
Sassen heelt daarop uitvoerig bekentenissen gedaan, maar toen hij er toch in·
ging wegens doodslag, heeft hij voor de Rechtbank zijn bekentenissen c.q. ge
tuigenissen niet willen waar maken en heeft hij zelfs gezwegen.

..Joh. Ie Mortel was mijn kameraad. Hier in de gevangenis heb ik nog geen
woord mer hem willen wisselen. Ook Noest kan ik moeilijk al die bekentenissen
vergeven. Mak vergeef ik het graag. Dar is een jongen mer een goed hart. Die
anderen zijn geheel karakterloos. Wim. Bron, dat is ook een aardige jongen, die
een ander niets kwaads zou willen berokkenen."

Merkwaardig is zijn houding, als Ossenaren de code niet onderhouden. Zo ont
kent hij (als steeds) ook in de moordzaak Hornikx iets gezien of gehoord te
hebben. Hij houdt dit rustig vol voor polirie, R.-C. en Rechtbank. Maar als B.
voor her Hol plotseling gaat spreken en Hornikx belast, staat Kees op en vertelt
wat hij gezien heeft, om duidelijk te maken dat B. minstens medeplichrig is.

Bron wijr zijn criminaliteir aan zijn ongelukkige sociale omstandigheden. Hij
noemt zich daarvan het slachtoffer en verdedigt deze stelling met scherpzinnig.
heid. Van beroep is hij los arbeider in de bouwvakken, zoals wij zagen, maar hij
is dikwijls zonder werk geweest, soms zelfs door schuld van de politie. Op zijn
20e jaar werkt hij nl. bij Zwanenberg, waar hij bijzonder goed wu zijn aange
schreven. Op een Maandagmorgen blijkr dar zijn nummer weg is. Wanneer hij
bij de portier informeerr hoe dat komr, wordt hem medegedeel~ d~~ de politie
opdracht gegeven heeft hem te ontslaan. Hij vertelt verder: toen Ik biJ van ~~m

pen kwam om hem hierover verantwoording te vragen gal deze roe, dat hiJ de
betreffende opdracht had gegeven en snauwde hij mij roe: "Jullie Bton's moet~n

maar gaan stelen!" Ik antwoordde, dat ik nog nooir gesrolen had...Dan~ ,e
het nou maar gaan doen", zei van Kem~n. Bron vervolgt: ..Her zal U. Dlet ver·
wonderen dat er dan gekke dingen gebeuren, vooral wanneer et een beetJe courage. . "'" een man ZU.

,,In 1934 heb ik nog eens hetzeIlde beleeld. Ik kwam tOen bij de burgemeester,
nadat ik in de gevangenis gezeten had, en vroeg om werk. Burgemeestt;.r Ploe~:
makers zei: .;zo, wij moeten nou maar weer voor jullie boeven opdraaien, hè .
Ik schreel toen onmiddellijk naar de vice-president en deze heelt toen de bur~·

meester hierover onderhouden. Het gevolg was, dar ik in de werkverscha!llOg
kwam. Deze vice·president was een man, voor wie wij door her vuur Wilden
gaan. Hij voelde iets voor ons en lier ons nooir in de steek."

In Eindhoven kwam hij in 1929 in gezelschap van de vrouw van zekere Winkel
uit Oss. Hij ging met deze vrouw samenwonen en uir die samenleving werd een
kind geboren. Zijn reputarie was bij de gemeentepolitie in Eindhoven bekend,
maar men nam waar dar hij goed oppaste. Hij werkte als opperman ol als los
arbeider. Het blijkt, dat Bron van deze vrouwen hun zoontje heel veel heelt
gehouden. Tegenover verwijten van de zijde der geestelijkheid ve~~~igt hij zijn
houding fanatiek en met scherpzinnigheid. Jn Eindhoven wordt hiJ Ziek en trekr
uit de Ziektewer. Is tenslotte geheel uirgetrokken. De financiële omstandigheden
worden zeer moeilijk, hij blijft zeven maanden zonder werk en moer f 5.50 huur
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De oudste zoon is Perrus, zie P 7.
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De oudsre dochter, Dina huwt mer een SOllen, die
vrij goed bekend staat volgens de P. Ik vind van hem
slechts één aanhouding op rechterlijk bevel, in de vorige
eeuw. Over Dina zijn weinig klachten. Zij schenkt het
leven aan 19 kinderen, waarvan I levenloos: 6 zijn zeer
jong overleden, I zoon komt larer bij een vechtpartij om
het leven.

Toon (PS), Df'Îek (P9) en Jan (P 10) zijn resp. her
Se, lOe en 16e kind.

De tweede dochter, Ida, trouwt met van Nispen,
die in zijn jeugd 2 maal wegens openbare dronkenschap
en 1 maal wegens huisvredebreuk veroordeeld werd.
Diens broer was vele jaren krankzinnig.

Het huwelijk llo'Ordr mer 10 kinderen gezegend, waar
van 3 jong stierven. Ida Staat buitengewoon slecht be
kend. Zij dronk stevig en moedigde haar jongens aan,
thuis te brengen wat ze ..krijgen" konden. Als het de
moeite loonde werd de buit verzilverd en de opbrengst
meteen verbrast. Bij een van de woeste partijtjes die
daarop volgden werd een der gasten dood~esto.ken. .

Ontelbare malen heeft de P haar womng na miS'
drijven moeten onderzoeken, en deze huiszoekingen
moesten steeds mer geweld voltrokken worden. Bij een
van die ge1egenhe4en vond men een handige geheime
bergplaats ooder de vloer.

Van de overlevende kinderen zaten er 4, nl. die met de
geboortenummers 2, 4, 5 en 9, van het mannelijke ge-,
slacht, na de round up allen in het gevang.

De grootvader Frans Daamen (Ot wie wij teruggaan
is geboren in 1846. Hij verwekte in zijn huwelijk 9 kin·
deren, waarvan 4 zeer jong overleden zijn. Van de langer
levende vijf zijn 2 zonen, waarvan de jongste, Marinus,
als hij in 1915 sterft, alleen een blanco strafregisrer ge
houden heeft, omdat hij een zeer zware mishandeling, in
1911 gepleegd, hardnekkig blijft onrkennen, zodat hij
tegen alle evidentie in niet veroordeeld werd.

S 2. De fami/ie DAAAIEN (P 7-P /6)
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betalen. Dan pleegt hij mer enkele beruchte inbrekers samen de poging tOt in
braak, waarvoor hij 3t jaar krijgt. Toen in 1933 V.I. overwogen werd luidde her
rappon van de P goed. Er werd gezegd, dat Bron in lk gaten gehouden werd,
maar dat hij goed oppaste, totdat hij plotseling op heterdaad bempr werd bij
het opensteken van een brandkast. Van zijn werkloosheid werd niet gerept in dit
rappon, terwijl deze omstandigheid zeer belangrijk was. De V.I. is niet toegestaan.

Toen hij in Breda deze straf uitzar, stierf de vrouw tengevolge van een aborrus
in het ziekenhuis in Eindhoven. In behoefrige omstandigheden achtergebleven,
meende zij onmogelijk een tweede kind te kunnen hebben, waardoor zij to{ een
wanhoopsdaad overging. De jongen (Bron was gek met de knaap) stierf daarna
bij de grooanoecler te Oss tengevolge van een stuip. Uit de rapporten van de beilk
gestichten blijkt, dat hij mer grote innigheid over de gesIOrven vrouwen het
kind spreekt. Mij bleek ook, dat hij regelmatig van zijn zakgeld naar zijn moeder
zond.

Ik merk op, dat Kees Bron berooft: een gasfabriek, een postkantoor, een
klooster, een paar pastOrieën; allemaal trefpunten van de gemeenschap wier
vijand hij zich wil tOnen.

In Breda verklaarde de leider van de arbeid in de gevangenIs: ..[)eZ(' man
werkt zeer goed; is gewillig en ijverig ge~g.H

De directeur van Leeuwarden verklaart: ..Deze man wil werken en alks aan·
pakken om vOOrtaan op her rechte pad re blijven:' De leider van de arbeid in
Leeuwarden zegt: ,,Bron werkt op her magazijn; hij werkt gewillig en zeer nauw-
keurig." ,

Behalve in het reeds genoemde geval moet Bron nog een keet disciplinair ge
straft worden, nL wegens diefstal van een zeemleer.

Hij ziet gespannen uit naar werk en denkt er niet over om naar Oss terug te
keren; hij heeft daar trouwens ook allttn maar in t.ijn jeugd gewoond.

Maar er is nog een kwestie die Bron in de gevangenis intrigeert. Hij heeft nL
in 1935 boter gesmokkeld en daarvoor van een kantonrechter 60 gulden boete
gekregen, subs. 30 dagen hechtenis. Omdat hij onmiddellijk daarna gearresteerd
werd, heeft hij de boete nooit kunnen betalen, zodat er een verhoging van twaalf
gulden over gekomen is. Hij heeft tijdig gevraagd om geruime tijd uitstel ná 13
Mei 1943, de datum waarop hij in vrijheid zal worden gesteld, màar dit uitstel
is hem door de A.O.M. geweigerd. Dit kan Bron niet sportief vinden. Hij vindt
het klein dat hij, die er naar snakt om op 13 Mei vrij te komen, nog een maand
langer zal moeten zitten voor deze onnozele geschiedenis, want het Staat immers
vast dat hij de boete niet kan betalen, omdat hij van zijn uitgaanskas, die onge
veer lBO gulden bedraagt, niers kan overhouden wanneer hij zich geheel opnieuw
in de kleren moet steken.

Jk deed persoonlijk nog een vergeefs beroêp op de A.O.M. en slaagde er toen
in een andere oplossing te vinden waarbij Kees toch op tijd in vrijheid gesteld
kon worden. Hij is dan, in 1943, 30 kg beneden zijn gewone gewicht! lang na
zijn. ontslag vertoonde hij nog hongeroedeem.

Hij nam zijn intrek bij zijn zuster Jerina.
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7. PETRUS DAAMEN.
Geboren 1877.

Criminele status

• b < d ,
I 2. 1898;2 vernieling
2 2. 1903;8 wederspannigbeid (~ dieDSt)

3 weken gev.suaf, 123 muhandelingen " venet
(onder diensl)

5 mnd gev.straf
5 mnd gev.straf

4 27 190';2 CfDSIÎSe muhandelin.g van een
meerdere

2 jr. mil. gev.straf,
'I 1908;12 mUhandeling van amblenaar

in functie
45 dagen gev.straf

• 32 1909;8 mishandeling
3 mnd gev.straf

7 33 1910;7 openbare dtonkenschap
3 d. h. + Gmnd RW.I.

• 7 wedenpannigheid
2 mnd gev-stra(

• • openbare drnnkenschap
3X2 d. h. + Gmnd

RW.I.
I. • 2 maal wedelSpannigheid met

,
muhandeling

2 mnd gev.straf
11 33 1911;2 diefstal

G mnd gev.stra(
12 37 1914;11 diehlal (levend varken)
13 37 1914;12 diehtal

14 41
2 jr en 4 mnd gev.stra(

1919;3 diefstal (spek)

" 42 1919;12 wederspannigheid '" vereDl'
ging Jac v. Nispen en Georgius Stel

2 mnd gev.stra(
16 42 1920;1 diefstal
17 4, 1920;7 diefsial • • •

I' • wedcrspannigheid
I' 11 inbraak
2. 11 inbraak
21 44 1921;7 wedcrspannigheid

ti weken gev.stra(
22 " 1922;6 inbraak

4 mnd gev.stra(
23 " 1923;4 inbraak
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• b < d ,
24 46 1923;8 belediging amblenaar

1 mnd gev.stra(

" 47 1924;6 inbruk. Johan van Nispen
1 jr en G mnd gev.suaf

2. 4' 1926;7 inbruk
27 4, 1926;7 zware muhandeling
28 • inbruk hpek)
29 ,. 1927;6 inbraak: enige van Nupett's,. 6 inbraak Jac. van Nispen, Gercil HOOI'

31 12 inbraak: Jac. van Nispen. Driek """"32 12 inbraak deuolfden
33 ,. 1928;1 3 inbraken C , deuolfden
34 " 1929;6 openbare dronkensdap

" " 1929;6 openbare dronkenschap,. 7 openbare dlonkernchap
3 w. hecht. + 1 jr RW.I.

2 w. hecht. + 1 jr R.W.I.
3 w. hecht. + 1 jr R.W.I.

37 '6 1933;12 roofoverval
na de zuivering:

38 66 1943;- 5 jr gev.stra(
(Vool C ,2)
diefSial
1 jr en 6 mnd gev.straf

Broer van moeder van Nispen. Nimmer gehuwd geweest, WOOnt hij bij deze
zuster in. Maakt zijn hele leven door zeer veel misbruik van sterke drank. Zijn
lichaam vertoont tal van littekens. uit vechtpartijen overgebleven. Hij is krachtig
van bouw. Zijn aandacht, inprenringsvermogen en algemene ontwikkeling zijn
go«1.

Hij is ,)os" arbeider en dikwijls zondet werk.
De instanries die hem vonniSlen zijn 2 Krijgsraden, het Hoog Militair Gerechts

hof, de rechtbanken in Roermond, den Bosch, Arnhem, enige politierechters in
genoemde standplaarsen en de kantonrechters te Venlo, den Bosch en Utrecht.
Zo geeft de serie openbare dronkenschappen in verloop van 4 weken medio 1929
(nrs 34, 35 en 36) hem van drie gerechten (rechtbank Arnhem, kantongetechten
Oss en den Bosch) 3 keer een jaat Rijkswerkinrichting benevens de nodige paar
weken hechtenis.

De vraag van al of niet bekennen is in het eerste deel van de loopbaan van
Daamen zonder belang; hier is immers vootal sprake van agressie·delicten op
heterdaad. Maat voor de diefstallen is zijn bekentenis meet nodig; als hij echter
de tweede keer bekend heeft (or 12), besluit hij dat nimmer meer te doen.
Al wordt hij nog enige keren veroordeeld, alleen in de zuivering van 1935 heeft
hij pas weer een bekentenis afgelegd.

Tussen deze beide bekenrenissen liggen 20 jaren van voortdurende guerilla met
gemeenschap en politie. Hij wordt dikwijls aangehouden, maar moet bijna altijd
weer wotden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Nr 19 is de inbraak waarbij
o.a. een revolver gestOlen wordt. Latet wordt de tevolver in Heesch voorhanden
aangetroffen bij iemand, die te goeder trOUW uitlegt deze van Daamen te hebben

161



gekocht. Daamen, die al verdacht was, wordr aangehouden en ingesloten, maar
het komt niet tOt een verootdeling. In nr 23 wordt Daamen des nachts direct na
de inbraak op straat aangehouden met een breekijzer bij zich. Hij onrkent in alle
talen en er is geen bewijs. Zo gaat het meermalen.

Bij de mishandeling van nr 27 takelt hij zijn neef Toon $ossen met een mes
levensgevaarlijk toe; deze brengt er het leven nauwelijks af. Vast staat wel dat de
ruzie is ontbrand over de verdeling van de buit, die de enkele dagen eerder ge
pleegde inbraak opbracht.

In nr 29 wijst de politiehond vrijwel direct na de inbraak het huis van de van
Nispen's aan. De ontvteemde porcemonnaies worden leeg voor de woning terug
gevonden. Hoewel het nacht is, wordt de hele familie nog op aangetroffen en
naar het bureau gebracht. Daamen weigerc bij zijn laatste straf VI. te aanvaarden.

1 poging tOt diefstal op R.K.
bidplaats

2 18 1918;- diefstal
3 weken gev.straf

3 17 4 inbraak

8. TOON saSSEN.
Geboten in 1900.

Criminele status

•
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Driek Sossen

Georgius Srel cn Joh. Kop
Groot, Joh. Kop
Jac. v. Nispen en Bennet
Driek Sossen en een ander
Driek $ossen

Kerstholt
Kerstholt, Mar. te Monel
Kees Bron
G. Stel en Lambertu5 Srel en

Joh. Kop
G. Stel, Joh. Kop
Kersrholt, Mar. te Mottel
G. Stel
Kee5 Bron en Benner
G. Stel, Kever en Oogt
G. Stel, L. Stel en Joh. Kop
hnt. re Mortel en Weslerhuis
Kever
J. Kop en F. Kop en de Sroppe-

laer
Kerstholt en te Mottel
Kerstbolt en Kees Brol1
Kersrholt
Kerstholt en Mar.' te Morrel
dezelfden
dezelfden
Kerstholt
dezelfde
dezelfde
dezelfde

•

te Monel, Kees Bron en een an-
d..

Georgius Stel
Kersrholt
dezelfde
dezelfde

Jac. v. Nispen
dezelfde
Jac. v. Nispen, Driek Sossen
Marinus Schtoc:der en een ander
Noesr en Westerhuis
Schuur en een ander
Benner en een ander
Kees Bron en Benner
Winkel en Joh. Kop

C 18
C 17
C 19

d

CI3

C I'

C 12

C 7

CIO

,b

1930;- inbraak
_ inbraak (brandkast)
- inbraak
- inbraak
_ rijwieldiefstal
- diefstal (eieren)
- inbraak
_ inbraak
- inbraak

- inbraak
- inbraak
- inbraak (liers)
_ inbraak (in poSlkantoor)

1930;4 roofoverval
8 inbraak
- inbraak
- inbraak (kippen)
9 roofoverval

10 inbraak
11 inbraak
II inbraak
12 inbraak
12 inbraak
12 inbraak

1931;- inbraak
3 inbraak
3 inbraak
4 inbraak

3 jr en 6 mnd gev.straf
(voor nr 68)

1934;11 inbraak
na de zuivering:
5 jr en 6 mnd gev.straf
(voor C 13)

6 jr gev.straf
(voor C 10)

inbraak (brandkast)
inbraak
inbraak (brandkast)
diefstal

12 inbraak
1929;- brandstichting

inbraak
inbraak

- roofoverval
_ straatroof met geweld
- roofovervill
1 roofoverval
1 inbraak
3 inbraak
3 inbraak
12 doodslag
_ diefstal (kippen en konijnen)

31
30

•

29
30

30

29

28

2.

6.

24
23
26
27
282.
30
31
32
33
J4

"J6
37
38
39
40

41
42
4J
44

"46
47
48
49

'0
'I

"33

"""""
'9
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Ie Monel

2 mededaden, 2 heelsters

d

Jat. v. Nispen
C 4 v. Zaayen, G. Hooy

Jac. v. Nispen, Benner
C 5t Jac. v. Nispen, Daamen
C 5~ dezelfden
C 53 dezelfden

Johannes v. Nispen, Noest
N~'
met een ander
Jac. v. Nispen
Driek Sossen
Jac. v. Nispen, Kees Bron, Benner

C 6' Jac. van Nispen, Dtiek Sossen,
Kees Bron

Jac. v. Nispen en éen andere en
2 helers

,b

7 diefstal wom op slagerij
f 10.- subs. 20 d. hecht.

1919;6 diefstal (spijkers)
4 mnd gev.straf
6 mnd gev.straf

1921;1 vench. inbraken
1 jr en 6 mnd gev.l>traf

1922;- huisvredebreuk en mishand.
14 dagen gev.straf

1923;6 diefstal (winkel)
8 mnd gev.straf

1924;- inbraak
1 jr en 4 mnd gev:straf

1926;7 zware mishandeling met mes
1927;2 wederspannigheid

4 roofoverval
1927;- inbraak
1928;1 inbraak

1 inbraak
1 inbraak
I roofoverval
I inbraak
I diefstal (vlees uit fabriek)
9 inbraak (f 1200.-)
10 diefstal (big)
11 inbraak (in pilltorie)
- inbraak

•
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Toen i1: voor Zwanenberg naaI Ierland gesmurd werd als bus in de slagerij _ i1:
W2S een goed v~ -, begon een mooie. tijd van mij": lnoen. Mijnheer Zwanenberg
W2S voor ons, arbeiden, heel goed. Denk U zich maar ee:1U In wat ber voor mij betekende
dat hij mij deze verantwoordelijke bun gaf, nadat ik ongeveer vijf jaar in de gnoangen~
had gneten. Niemand in Ierland wiS[ natuurlijk ieu van mijn verleden af. Ik zou een
geheel nieuw leven hebben kunnen beginnen, als er niet iers fataals gebeurd was. Zoals ik
zei, was ik in Ierland baas. Een van de ierse jongens, die ik overigens wel lijden mocht
kon zich maar niet afwennen baldadig te zijn en te smijten met stukjes io,gewand e.d.. Ik
heb hem er een paar keer nver onderhouden, maar ik kreeg telkens brutale antwoorden.
De ierse m engelse jongens voeien nogal sportief en hij ui dan ook telkens tegen mij, dat
hij heus niet bang voor mij was. Op het JUISt, loen i1: hem dreigde met een schop oodel
zijn achterste, antwoordde hij een keer, dat hij mij dan twee: ltlppen rerug zou gevet!.. Ik
keerde mij na dcu woordenwiueling om en liep weg, maar toen i1: ploueling even omzag
zag i1: dat hij achter mijn rug weer bezig was. Ik heb hem roen een tik gegeven en loen bij
daarop dreigend op mij afkwam, een verschri1:kelijk pak slug. Daar ",-as i1: helaas nu een
maal Ossenur voor. Hij was een beetje kapot m i1: kreeg ee:n bekeuring wegens mishande
ling. Ik wist, dat bij de behandeling van deze uak alles omtrent mijn verleden bekend zou
worden en omdat ik die gedachte zee:r onungenaam vond ging ik maar weg. De kwestie is
namelijk," - hier lachte Toon, alsof hij ielS erg grappigs vertelde - "dat ik mij in Ier.
land zeer goed ingeburgerd had. Ik kon hel goed mer de mensen vinden. De verhouding
van chds en lager personee:l was er heel gemakkelijk, evenals die t\1SSC'n burgers en arbeiders.
Ik maakte er vrienden en toen heb ik mij voorgedaan als iemand die bdang stelde in reclas
sering en gevangeniswezen. Zo heb i1: in ûsrlebu, aan de WestkusI, waar i1: wooode, en
ook nog in enige andere plaatsen, gedaan gekregen dat men mij gewngenisseo van binnen
liet zien. Ik W2S er inderdaad erg nieuwsgierig naar, wat U wel kunl begrijpen, maar die
mensen wislm natuurlijk niet de pikante oonprong van deze interesse. Ik nam bv. de
maten van de cellen op (xe zijn er kleiner en smaller dan in Ne<lerland). Slei je nu voor
dat gebleken zou zijn dat ik zelf jarenlang had gezeten! Nee:, zo'n figuur kon ik niet slaan.
Toch heb ik achteraf wel gedacht dat het onverstandig van mij geweest was om weg te
gaan. Ik had het beter kunnen nemen. Nu kwam ik lerug in Nederland, wetend dat hel
moeilijk zou zijn hier werk te vinden. Ik WiSI, dat ik hier gemakkelijk op hel oude pad te
rug zou komm; dal is dan ook gebeurd."

In Eindhoven werd hij al spoedig gesignaleerd in beruchte kroegen, omgaande
met beruchte misdadigers. C J7, waarin hij her initiatief tOt de diefsta.llen neemt,
getuigt van deze coneacten. Hij werd zorgvuldig in de gaten gehouden, tot zijn
betrapping op heterdaad volgde.

In de gevangenis te Breda wordt in 1933 V.I. geweigerd met alle 5 adviezen
tegen. Desondanks zijn eigenlijk de meningen over hem merkwaardig sympathiek.
Hij werkt uitstekend, is ijverig, gewillig, netjes, behoorlijk in de omgang, opge
ruimd, werklustig en van goede wi~ om de positiva uit de rapporten te Ver·
zamelen: Daar staat echrer tegenover, dat men hem sluw en onverschrokken
noemt, tOt alles in staat als er moeilijkheden zouden komen, en dat men meent
dat hij met het zuiverste geweten weer aan het Stelen zal gaan als hij na ontslag
werkloos zou blijven. Inderdaad geen typisch geval voor V.L Eigenlijk komt een
en ander hierop neer dat het kwaad diep is ingevreten en dat de straf hoege
naamd geen invloed op Toon Sossen heeft.

Hij spant zich nu ook niet bepaald in om deze slechte faam tegen te gaan.
In C 13 Seaat hij glimlachende de verklaringen af te le88en, die hem voor st jaar
in de gevangenis zullen brengen, zodat de president hem tor de orde moet roepen;
d:u zal hem zeker geen goed gedaan hebben (hij krijgt de hoogste straf van de
zes in deze zaak verdachten), maar men zou verkeerd doen dit "lachen" van Toon
Sassen als een uiting van boosaardige hilariteit of imperrinentie t.a.v. zijn rechrers
te beschouwen. Het is aanzienlijk tragischer; het is eerder een uiting der mild
heid van iemand, die weet dat hij verloren heeft en hoezeer zijn leven uit is.

Op een gegeven ogenblik vertrouwde hij .mij in leeuwarden toe:

•

•

•

Over zijn jeugd is zeer wemlg bekend. Hij heeh school gegaan bij de fraters
en het gebracht tot en mer 9 maanden in de hoogste klas. Volgens zijn eigen ver
kJaring kon hij ~emakkelijk leren. Als hij venelde (in de bizondere strafgevange
nis ce leeuwarden), was dat regelmadg, met gevoel voor hergeen essentieel en
dat war sle<hcs illuscratief is, re<hr op het doel af. Gaat het verhaal over zijn ierse
dagen dan spreekt hij er een mondje Engels russen door. Hij maakt een wakkere,
pientere indruk.

Ik heb een seaat gezien met her resuleaac van een intelligentietest, gemaakt bij
de aanvang van een van zijn straftijden. Zijn schoolkennis wordt dan aangeslagen
als die van de 3de klas van de lagere school. Niettemin wordt zijn algemene Ont
wikkeling in hetzelfde rappon groot genoemd. Van zijn aandacht heer het: kan
zijn aandacht goed concentreren; over het inprentingsvermogen: zeer goed. Nota
bene: deze merkwaardige man weet S jaar na de inbraak van C 17, als hij daarna
minstens een dental andete misdrijven gepleegd heeft, precies de coupures van
het gestolen bedrag te noemen, tot in de pasmunt nauwkeurig. Van Kempen
noemt hem na de Zuivering "een zenuwachtig en haastig persoon en in verband
hiermede zeer gevaarljjk:' Vast staat, dat er onder zijn misdadige collega's zijn,
die hem zeer vrezen. Onze eigen ervaring is voortS dat Toon een bijzonder gevoel
voor humor bezit.

Hij is klein van stuk (1.65 m lang). Het hoofdhaar is blond tOt donkerblond;
hoog voorhoofd, donkerbruine ogen. Krachtig gebouwd, van betrekkelijk zwaar
gewichr (83 kg voor de oorlog).

Iedereen is het er over eens, dat Toon uitstekend werken kan; het duurt door
de omstandigheden e<hter nooit zo lang. Van zijn jeugd af heefc hij veel en on
matig gedronken; hij is tengevolge daarvan meermalen in aanraking met de pe
lirie geweest.

In 1930 krijgc hij omgang met Jerina, de vrouw van Koosje Bron, die in de
gevangenis is. Als Bron terugkomt, gaar Toon met Jerina inwonen bij Georgius
Stel en later verhuizen zij samen naar Eindhoven, waar hij in 1931 op heterdaad
betrapt wordt bij een inbraak. Teruggekeerd uic_ de gevangenis, moet hij zien
dat Jerina alweer met een ander door het leven g:lat. Hij haalt zijn meubelrjes uit
haar huis en trekt weer naar Oss. Toen zijn broer Jan in de gevangenis kwam,
ging hij bij de schoonzuster inwonen.

Zijn wrok tegen de politie is groor, vooral van Kempen noemt hij ronduit
g<m=

"Toen i1: uir Arnhem kWlllll, uit de gevan~is, W2S ik van zins nooil ""eer te gaan
s~lm, van Kempen beloofde mij aan werk te helpen, maar i1: moesl ee:r$t ee:ns _t ver
~lIen van mijn kornuilen. Dagenlang duurde dir. Telkens vroeg ik ""eer wanneer ik nu aan
het werk kon gaan en iedere keer was het antwoord; wat kun je me vertellen? Tenslotte
heb ik hem maar ergens heen gestuurd. Ik heb hem verteld. dat "u" ergens waren gaan
,,kijken", nl. bij het postkanloor re Niscelrode. Er was nieu van un, mur ik had tenminSle
hel plezier, dat ze dur een paar nachten op de loer gelegen hebben. Ook al kreeg ik er
geen werk door. Van Kempen heefr daardoor ee:n persoonlijke wrok tegen mij opgeval. Ik
Weet ~ker dat hij setracht heeft mij bij Zwanenbe{g weg Ie krijgen. Keultjes was anders.
Die h~fr mij eenmaal serieus un werk geholpen.

Bdalve gemeen, was de poIirie bizonder dom. Verbeeld U. .11.1 i1: ee:ns, verdachl van
een ln'er'i'a1, door de ageoren van Oss beu opgehaald, in een cel geslopt m weer vrijgelatm
~geru gebrek aan bewijs. I~ijl ik in mijn vestzakje her sleutellje had van een bij
die ovental ontvree:md horlnge. Als ze mij goed gefouilleerd hadden had ik roen gehangen.
Maar ze hebben her voorbij gezien. De politie heefr verder altijd met valse geruigen ge
w~rkt. Zo hebben xe personen te~ mij latm getuigen dar ik hun medegedeeld had van
Nispen te hebben doodgestoken. Dit lerwijl ik xelh tegen mijn eigen broer nog nooit daar
over had gesproken. Deze getuige is naderhand door van Kempen geholpen."
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,Jk lil nu drie maanden in de scmeerudlap. De cel is drukkender, de 8=leenschap
g«fl afleiding. Ben je er evenwel overheen, over de gedachlen en de ....roegins, dan kun je
beter in de cel zitten. Ik boud het meesl van celnraf met beperkle gemeenWtap, overdag ge.
zamenlijk ....erken en 's U'OlJds een cel voor je alleen, waarin je op je semak kunl lezen.
Ik lees hier veel en graag. War dar er-o.erheen·l::omen betreft, de eente 3 jau heb ik
moeile sctwl mee die doodslag op mijn neef."

Wjj kunnen deze bekencmis gevoegelijk a contrario toepassen op zijn econo
mische delinquentie en concluderen, dat hij daarvan wel weinig hauua gehad
zal hebben. Hij wordt 9 keren disciplinair gesttait; m~tal wegens roken en ver·
der 3 X wegens vechten en 1 X wegens brutaliteit je~ns bewaarden.

Hij stierf in 1944 in de gevangenis te Leeuwarden, mede tengevolge van on·
dervoeding. Men verdacht hem er al lang van dat hij zijn voedsel gedeeltelijk
tegen tabak verruilde.
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v. Nispen en

dezelfden
C. v. Nispen era Joh. Kop
Puck HOOf
C. v. Nispen en Joh. Kop
dezelfden
dezelfden
dezelfden
Puck HOOf en Leo v. Nispen
Corn. v. Nispen en Joh. Kop
dezelfden
Com.... Nispen
Oumen, C. v. Nispen, M.r.

Sduoeder en Joh. Kop
M. Schroeder, J. Schroeder en

een ander
M. Schroeder, Puck Hoor en Joh.

v. Nispen
dezelfden
Jan Solsen, Gans en Ronde
Joh. Kop, Leo v. Nispen en

Ronde
Toon Sossen
d~lfde

M. Schroeder, J.
Joh. Kop ,

Muinus Schroedet en Geuit
Hoor

c. v. Nispen, Joh. Kop en Ma·
rinus Schroeder

Mar. Schroeder en Joh. Kop
Mar. Schroeder en een ander
Mar. Schroeder, Joh. Kop, C. v.

Nispen en Gerrit Hooy
Mar. Schroeder, Joep Schroeder

en G. Kop ,
e. v. Nispen en een ander

Jac. v. Nispen en Kee:s Bron
Toon Sossen
Toon Sossen en een ander

d •

eH

c ,.

u.

e 9 Jac. v. Nispen en Ummels (heler)
e 8 l.suc Sneu, te Mortel, Jac. ... Nis

pen, Kees Bron en Beoner

(bril in

(f ~.-l

inbraair

inbraak:

11 diefsIal
1I inbra.ak
12 diefstal

1 inbraak
2 diefstal
4 diefstlil

1934;1

1933;1 srraatroof met geweld
élui)

2 strutroof ffi. geweld
4 inbraak.
6 inbraak in school
6 inbraak.
6 inbraak
6 inbraak
6 inbraak
JO inbraak
12 inbraak
12 inbraak
12 inbraak
12 roofoverval

na de zuivering:
2 je gev.slCaf
(voor e ~O)

8 je gcv.slCaf
(voor e 3)

Physjek: klein van gestalte (1.64 m lang), goed gespierd, middelmatig van ge
wicht (voor de oorlog 68 kg). Haarkleur donkerblond, kleur van ogen donker

bruin.. Littekens aan hals en handen..
Op school vaak blijven utten.. Na zijn schooltijd kwam hij bij de kistenmaJre:rij
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42 29

43
44 ,.
"46
43

""'6
47
48
'9

"
",.
"">9

60 31
61
62

• b ,
29 12 inbraak Ie Huiselins
3. 26 1929;3 inbraak
31 3 inbraak
32 6 openbare dronkenschap bij

recidive
33 7 kippe:odiefsral

" I roofoverval

2 jr en 6 mnd gev.straf

" 29 1932;- inbra.ak

36 roofoverv:d (bij G. v. Hin·
thum)

37 ,. 19H;- inbraak

38 inbra.ak
39 inbraak

•• roofoverval op weduwe

41 inbl"llak

•

Johan v. Nispen en een ander
d~lfden

dezelfden

Joha.n v. Nispen, Oriek Sossen,
Hoppe en Willem HOOf

Jac. v. Nispen, Joh. Kop
Jac. v. Nispen en Dumen
dezelfden
Jac. v. Nispen
Leo v. Nispen
J..c. v. Nispen
d~lfde

Driek Sossen, Jaç. v. Nispen,
Oumera

Jac. v. Nispen
d~lfde

dezelfde
dezelfde
Jac. v. Nispera era Joh. Kop
Jac. v. Nispen era Kees Bron
Jac. v. Nispen en Toon Sossen
Jac. v. Nispen en Kees Bron
dezelfden
Jac. v. Nispen
dezelfde
Toon Solsen
Jac. v. NiJpen, Kees Bron en
T~ Souon

Jac. v. Nispen en Joh. Kop

d

c ,

C 1 Puck Hooy en v. Zaayen
Jac. v. Nispen, Geuir Hooy en

een ander

,b

1926;7
7

1 inbraak
1 inbraak
I inbraak
3 inbraak
3 inbraak
6 inbraak (bij Eerw. Zusters)
- inbraak (brandkast)

1928;6 inbraak
1928;6 inbraak

6 inbraak (bij Pastoor Bloem)
8 inbraak
10 diefsral (van een big)
11 inbraak e 6

1 jr gev.straf

inbruk
poging ((l( inbraak met ver·

nielins
7 1'08108 tot inbraak mee ver

nieling
8 brandstidllins met dodelijke.e 3

.Hoop
1927;11 inbraak

I2 inbraak
12 inbr:ulr
12 inbraak 1

12 inbraak I

12 inbraak 1

1928;- inbraak
1 inbraak

•

23

"

"

12 6 poginsen 101 inbruk Ie
H=h

I drie achlereenvolgende dagen ....0- 31 Dec. en I Jan.

I 21 1924;11 rOlJfoverval
2 22 192';4 kippendiebll11

3•,
6

7
8
9I.

11
12
13
14

"16
17
18

"2.
21
22
23
24

"26
27

28

9. DRIEK SOSSEN
Geboren in 1903.

Criminele Status



JAN sassEN.
Gehoten in 1910.

van Jurgens, vandaar bij Kuipers, andere kistenfabrieken, lcapolcfabriek, enz.. Tus
sentijds was hij vaak werkloos.. De gevangenisonderwijzer noemt hem, als hij in
1930 komt tuchten, aanvankelijk zeer slecht in alle vakken. Zijn schoolkennis
is niet alleen gering (rekenen en taal overeenkomstig het peil van het 3de leer
jaar), maar ook de algemene omwikkeling is gering. Zijn inpremingsvermogen
blijkt middelm.:uig te zijn, zijn aandacht goed, zijn houding aaief, zijn stemming
"positivistisch". De gevangenisonderwijzer verklaart dat hij merkwaardig snel
bijleert. De reclasseringsraad te Arnhem typeert hem, als het over YI. gaat, als
een werkschuw~.zwakkeling. In Leeuwarden heet hij later: ijverig en gewillig.
Ook de onderWijzer daar constateett eerst weinig kennis, met snelle goede vor·
deringen.

In een oud psychiatrisch rappott vind ik hem beschreven als een vrij actief,
matig emotioneel man, met middelmatige secundaire functie, normaal, beslist
geen psychopaath.

Vermoed~.lijk heeft. Driek wel meer misdrijven gepleegd dan de in de staat op
gesomde; hiJ zal ze Zich allemaal wel niet meer herinneren. Wat in her vak van
inbreken te leren is ~ft hij opgestoken bij zijn beruchte oom Petrus Daamen
(P 7).

De brandstichting met dodelijke afloop van C 3 heeft hem hard aangepakt. De
ernstige afloop lieeft hij in her geheel niet ~roed, en toen hij naar de begrafenis
van de slachtoffers is wezen kijken heeft hij zich aan een paal moeten vasthouden
om zich staande te kunnen houden, overmeesterd als hij was door zijn aandoening.
Misschien maakt hij her hier iets te mooi, roch mag wel worden aangenomen dat
dit misdrijf zwaar op zijn consciëntie is blijven wegen, hetgeen van alle andere
feiten tezamen niet gezegd kan worden.

Hij verdraagt zijn straf goed, belooft vaak beterschap en wordt in dat opzicht
door niemand helemaal setieus genomen. Kerkelijk practiseett hij niet.

Hij maakte al vroeg misbruik van sterke drank en kwam daardoor dikwijls in
aanr~ing met de poli(ie. Opzending naar de R.WJ. is het noodlottig gevolg.

ZIJ? sexuele moraal is uitgesproken los. Hij heeft volgens eigen verklaring
een kind verwekt bij een vrouw Vlies en twee bij een vrouw Hoek en hij beeft
jarenlang gewoond bij onze Winkel, met wiens vrouw hij het hield Werkte op
den duur praktisch niet meer.

Criminele status roet 2 anderen
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Servus Schroeder, Joh. Kop,
Mich. Haalover

Job. Y. Nispen, Corn. v. Nispen,
Dumen en Leo v. Nispen

Ge!ril Hooy en Daatnrn
Dlidr:: Souen en Job. Kop

Toon Sossen

•

Koosje Bron en Oogt

Driek Sossen, Gerrit Hooy en
een ander

Noes(, Hesselink en een ander

Joh. v. Nbpen en een ander

Daamen en een andere

Toon Sossen en 3 anderen

met 3 anderen

met 4 anderen

d,b•
1 14 1914;2 diefstal (500 varkensblazen)
2 18 1918;4 diefstal
3 4 diefstal (100 kg 'ffI')

f 50.- subs. 100 d. hecht.

4 1919;- desertie
) 19 1919;6 inbraak (drijfriemen)

1 mnd mil. detentie
8 mnd gev.stral

6 20 1919;12 we<!erspannighdd
1 week gev.straf

7 21 1921;2 diefstal (partij borneo)
1 mnd gev.straf

8 12 mishandeling
9 22 1922;6 belediging politie

f 20.- subs. 20 d. hecht.
10 23 1922;11 zware mi·b.ndeling

6 mod gev.straf

11 24 1923;8 roofoverval
12 1923;10 bcrO'fing (j 600.-)

1 jr gev.suaf

B 2' 192';2 wederspannigheid
I mnd gev.straf

14 2' 192';4 diefstal (kippen)

1 jr en 6 mnd gev.straf

U 27 1927;2 weder~pannisheid
16 27 1927;4 wederspannigheid

2 mnd gev.straf
17 27 1927;6 inbruk

18 27 1927;6 inbtu1:

19 27 1927;7 inbruk
20 28 1927;11 inbrulr

JAC. VAN NISPEN.
Geboren in 1899.

Criminele statuS.

Van beroep metselaar. Gehuwd. . .. .
De burgemeester noemt zIjn reputatie ongunsug (Inhchungeostaa() maar van

Kempen vetklaart voor de Rechtbank: "Hij is niet een van de skchtsten en komt
m.i. in aanmerking voor VJ.

R

•

Voor zaak 3 hebben zij hem cader te p:Ucken dan voor C 5~, welk 8~~ p~
met de round up boven water komt. Zo zit hij voor de grotere JOngste crll~unah.
(eit al in bet gevang, als de vervolging ter zake van de oudere nog begint. Jn
C 56 is daderschap (dat is het eigenlijk) primair te1asrgelegd, maar de Rechtbank
kwalificeert her bewezene als heling.

11.

•
C v. Nispen en een ander
Driek Sossen, Ronde en Gans
C. v. Nispen en 2 anderen

d

C>6

•b

1932;9 dietslal (kippen)
1934;2 heling
1934;7 inbraak (kippen)

1 jr en 6 mnd gev.straf
(voor nr 3)
na de zuivering:
1 jr gev.str.\( voorw.
(VOClt C '6)

1940;- vernieling
f 5.- subs. 5 d. hecht.

19<1);- die&tal in vermigiD,6
f 25.- subs. 10 d. hecht.

•
1 21
2 23
3 23
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•d

C 34 van Duisburg. Cern. .,. Oen en
Vlies

,

3 jr gev.5traf
na de zuivering;
6 jr gev.straf

(voor C 32)
1 jr gev.straf
(voor C 6)

b

1932;12 inbnak

•
68

l7l

Jac. van Nispen is klein van gestalte (l.66m lang), stevig gebouwd; haarkleur
lichtbruin; een weinig kaal; hoekige kin, diverse tatoueringen op armen en borst.
Zijn algemene ontwikkeling is goed.

De eerste keer komt hij op 15-jarige leeftijd met de politie in aanraking ter
zake van een grote diefsta.l. (vao 50 varkensblazen uit een der slagerijen), gepleegd
met drie andere knapen. Hij is daarna steeds vetder afgezakt, om tenslorre een der
grootste misdadigers uit de gemeente te worden.

Hij maakt al ~r vroeg ernstig misbruik van sterke drank en is dan gevaarlijk.
Van Kempen venelt hoe hij met de revolver op een afstand gebouden moest
worden, toen bij met een groot geopend mes in de band trachtte bet opbrengen van
een dronken kameraad re beletten. Is niet gebuwd. WOOnt in 1928 en 1929
chuis bij de vrouw van Koosje Bron, die dan zelf in de gevangenis zit. Werken
doet bij nooit. Niemand wil hem trouwens hebben.

Zijn beroepsmatig inbreken blijkt bv. uit het volgende: de 4 inbraken genum
merd 20 t.rn. 23 pleegt hij in December 1927 in één nacbt; de eerste van deze
diefstallen levert genoeg levens- en genotsmiddelen op om het enige tijd op uit
te bouden, maar wordt toch nog door drie andere, stuk voor stuk eveneens tamelijk
lucratieve inbraken gevolgd. Na 2 dagen breekt hij weer in, .na een kleine week
weer op drie p1ausen in één nacht, en dan neemt hij zijn rusr tOt Maart, als alles
op IS.

De P, die hem scherp in bet oog houdt, heef[ enkele malen kans bem aan te
bouden in verdachte omnandigbeden, maar slechts zelden om voldoende bewijs
bijeen te brengen.

Op zijn gedrag in de gevangenis is nimmer iets aan te merken; bij doet dui
delijk zijn ben. Nienemin mag dit nier worden opgevat als een blijk van berouw;
daarvan is namelijk geen sprake. ,,Krijg ik straks geen werk, dan gaat bet zeker
wéêr mis". Na in zijn laatste straftijd in gemeenschap geplaatst te zijn, verzoekt
hij zelf om weer in de cel te mogen werken, omdat hij, zoals hij de directeur
scbrijft, elke vecbtpartij met Toon Sassen wil voorkomen. Hij vraagt en krijgt
verlof om van zijn verdiende geld een en ander naar zijn zuster te mogen sturen.
Het college van regenten adviseert in 1942 afwijzend over V.1.. "Gezien 's mans
antecedenten en gezien het feit, dat hij afkomstig is uit Oss", wordt welslagen
daarvan nier verwacbt.

Met 3 maanden huisgratie vertrekt hij op 9-12-'42 weer naar Oss, alwaar bij
midden '43 nog g~n werk gevonden heeft. Zijn uitgaanskas van ongeveer ISO
gulden zal bem in die rijd niet lang kunnen redden. Naar Duitsland om te werken
wil hij liever nier. Vermeld moet worden dat bij zijn veroordeling in 1935 zijn
batste misdrijf~ ruim 2 jaren geleden gepleegd is. Dit kan toegeschreven
worden aan ber feit, dat hij dan een straf van 3 jaren uitzit, maar volgens van

Kees Bron

•

Driek Sos.sen en Daameo
Driek Sossen
Toon Soucn en Benner
Driek $ossen en Dumen
Dride: $ossen
dezelld.e
Toon Sossen en Benner
Driek en Toon Sassen
dezelfden
dnelfd.en
Drlek Sossen
dezelfde

Dride Soucn
dezelfde
Driek Sos.sen en Joh. Kop
Kees Bron en Joh. Kop

Driek 50lsen
Driek 50lsen en

deul.fden
Driek Sossen
Toon $ossen
Benner
Kees BlOn en Benoer
Toon Sassen, Kees Bron en

Benner
Toon Sossen

Driek en Toon Sossen en
Bron

Toon Soucn en Benner

Driek en Toon Sos5en
"""tt
Driek Sos.sen en Joh. Kop
Dridr.: Sossen en Keu Bron

""'~<kuifde
<kuifde
Ie Morrel, Kees Bron. Benner en

baae Sneu
Dricl:: $ossen en Ummels (beier)

Mar. &hroeder, Corn. v. Nispen
en Joep &hroeder

Corn. v. Nispen, Joep Schroeder
. en Mar. Schroeder

Koosje Bron, Winkel, Mar. ce
Mortel

Corn. v. NiJpen, Job. Kop en

"""....Noest, te Mortel en Weslerbuis
Cern. v. NiJpen
Ie Mortel

d

C 6

c •

C 31

C32

,

brllndslidlliog

b

1928;1
1928;1
1928;1
1928;1
1928;3
1928;3
1928;4
1928;6
1928;6
1928;6

1928;1l inbraak
1928;11 inbraak

1932;:s

1928;11112 inbnak
1928;11 inbraak Nuland (brandbst

burgemees~r)

1928;12 inbraak
1928;12 poging r. inbraak 0. 6 plaa~
1928;12 inbraak (pastorie)
1928;12 inbraak
1928;12 inbruk
1929;1 inbeuk
1929;1 roofOYl:f'V11

1929;7 kippendiefstlll
1929;6 openbare dronkenschap

3 w. hecht. en 1 je R.W.I.
I je en 6 rnnd gev.straf

1932;3/4 inbraak (pasroor Bloem)

1932;- inbraak (paslorie)

1932;- roofoveevai

1932;' roolov«Va1
1932;6 beroviog op Stf'UC met geweld.
1932;8 inbruk
1932;10 diefstal (kippen)

•

28 1927;12 inbraak
28 1927;12 inbraak
28 1927;12 inbraak

1927f28 iobrulc
1927f28 iobruk
1928;- inbrulc
1928;1 inbraak
1928;1 drie mul inbraak van nak" C )t

C )2

C "

21
22
2l

""2'
27
282.
30
31
32
H 28

""3'
37
38
3.
40

inbraak
inbrlUk
ÎnbruJc
inbraak
inbraak
inbruk
Înbraak
poging (Ol diefstal (d,mesw)
înbtulc: (putoor Bloem)
inbraak Lithoyen (bij Eerw.

zusters)
41 1928;6 inbnak
42 1928;8 inbraalc
4} 29 1928;9 inbraak
44 1928;12 inbruk
4) 1928;10 inbraalc
46 1928;11 inbraak (pastorie)

47
4'

"'0
""",.
"'""
",.

60 32

61

62

6J

64.,
66
67 33
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12. JOHANNES VAN NISPEN.

Geboren in 1903.

Kempen (voor het Hof) heeft hij zich "omgedraaid". In het bizander het feit
dat Jacobus, die anders nimmer zou bekennen, thans zijn gehele criminele leve~
openbaart, acht de politieman daarvan een teken.

•
Driek Sossen, Mar. Schroeder,

Joh. Kop
Driek Sossen, Mar. Schroedet en

Puck Hooy
dezelfden

b , d

23 30 1934;1 inbraak

24 1 inbraak

" 1 inbraak
na de zuivering:
8 jr gev.straf
(voor C 3)

Hij had maar zelden werk, omdat werkgevers in Oss niets met de familie van
Nispen te doen willen hebben.

Hij blijkt een zeer ongeoefend schrijver te zijn, hetgeen klopt met de zeer ge
ringe ontwikkeling, waarvan getuigd wotdt. Nochtans heet hij lang niet dom
te ZIJn.

Uiterlijk: 1.73 m lang, van donkere haarkIeur en kleur der ogen; hij heeft een
hoog voorhoofd, draagt littekens aan hand en hoofd en de lijkschouwers noemen
later zijn lichaam dat van een "regelmatig en niet krachtig gebouwd man".

Tot zijn gedwongen huwelijk met een meisje Scroit, in April 1934, WOOnt hij
thuis. Hij maakte tOt aan dit huwelijk veel misbruik van sterke drank, daarna
veel minder.

Dit drankmisbruik maakt hem voortdurend tOt verzetspleger, aldus van Kem
pen. In or 14 is deze wedetspannigheid zo furieus, dat hij zelfs in de cel een agem
van politie met het coiletdeksel op het hoofd slaat. De vernieling or 9 pleegt hij
in vereniging met zijn moeder bij iemand die, door tegen hem te getuigen, COt
zijn veroordeling had medegewerkt. Het misdrijf van zijn leven is een brand
stiChting geweest, die viet mensen het leven gekost heeft. Zijn inderdaad accep·
tabele wroeging is echter maar kortstondig van grote diepte geweest: bij de be
grafenis moet hij zich nog aan een lantaarnpaal vasthouden, omdat de vertwijfe
ling hem overmant als hij de vier doden voorbij ziet dragen, maar veertien dagen
later vindt hij er geen bezwaar meer in om het loon van her misdrijf aan te nemen
en het op de kermis te Den Bosch op te maken. Trouwens, zijn misdadige loop·
baan is dan nog lang niet geëindigd; binnen drie maanden komen nog mishande
ling, vernieling en wedetspannigheid. Hij zegt zeU: "Ik was wel een losbol vroeger,.
maar nooit heb ik iemand naar het leven gestaan."

Hij voelt al jaren lang niets meer voor godsdienst.
Als Johannes troUWt is het gedaan met zijn drankmisbruik en zijn criminaliteit.

Dit laat ons de staat van zijn ctiminele gedrag zien, en de verklaring van de P
bevestigt dat van Nispen sindsdien niet meer COt de "bende" gerekend werd. Hij
krijgt werk bij de Maaswerken, waar men zo tevreden over zijn ijver is, dat hij
het tOt ploegbaas brengt.

Niettemin komt medio 1935 genoeg oud zeer boven water voor zijn vonnis
van 8 jr. gev.str.. Zijn gedrag in de gevangenis is goed. Hij werkt in de kleer·
maketij en wel zeer behoorlijk. Van Kempen adviseert bij de bere<:hting al: toen
Johannes in de jaren '28, '29 en '30 buiten Oss werk had, ging het goed met hem;
laat hem dus niet hier terugkomen. YI. zou dit kunnen afdwingen; zij wordt
evenwel afgewezen, zodat hij pas in 1943 naar huis gaat. Er is geen werk in uit·
ziCht, maar hij wil ook niet graag naar Duitsland. Zijn uitgaanskas van j 180.
zal nauwelijks toereikend geweest zijn om een nieuwe uitzet van te kopen. Maat
blijkens de toepassing van de VI. (zie Deel V, Hoofdstuk 1I, S 1) zou hij daar·
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en een ander
en een ander

•

Daamen

Puck Hooy

Jac. v. Nispen en een ander

met anderen

Driek Sassen en een ander
Driek Sossen, Hoppe, WiJlem

Hooy
en een ander

Toon Sassen en Noest

Corn. v. Nispen, 100 v. Nispen
en Daamen, Jac. v. Nispen

onbekend

d

C 3

,b

11 vernieling
11 wederspannigheid
11 mishandeling

1927;12 roofoverval
2 mnd gev.straf

I mnd gev.straf
2 jr gev.straf

6 inbraak

11 wederspannigheid
1931;5 vernieling

14 dagen gev.straf
1931;9 inbraak

1 jr gev.suaf
1932;11 verduistering

4 mnd gev.straf

Criminele status

1 17 1921;2 diefstal (bomen)
f 20.- subs. 2 w. t.sch.

2 17 1921;9 diefstal (kippen)
4 mnd gev.suaf

3 18 1922;6 mishandeling met mes
4 mnd gev.straf

4 19 1923;' wederspannigheid
6 weken gev.suaf

5 6 wederspannigheid
8 mnd gev.suaf

6 6 diverse inbraken
2 mnd gev.suaf

7 20 1924;3 vernieling
B 1924;6 diefstal

1 jr gev.straf
9 22 1926;1 wederspannigheid

10 3 vernieling
f 25.- subs. 20 d. hecht.

11 3 belediging ambtenaar
f 5.- subs. 5 d. hecht.

12 7 inbraak en vernieling
13 B brandstichting

14

"16
17 24

18

21 27

22 27

19
2() 26
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CORNEUUS VAN NISPEN.
Geboren in 1910.

mede wellicht verplicht gewee;t zijn zich weer naar Oss te begeven, zodat een
onvoorwaardelijk ontslag in deze nog de voorkeur verdiende.

Van de vier broers is deze het minst met de politie in aanraking geweest. Hij
werkte goed, als er teruninste werk was, en maakte slechts bij uitzondering mis
bruik van drank. De politie heeft hem dikwijls wegens mollenvangen en verboden
vissen moeten beke~n, maar toch is het oordeel niet bizonder ongunstig. Was
hij in een ander gezin opgevoed, aldus van Kempen, mogelijk dat het niet zover
met hem gekomen was. Nu was het zo dat hij, althans voor het uiterlijk, met zijn
broers en oom Da~n door dik en dun meedeed. Dit kwam bv. tot uiting in
zijn houding tegenover huîszoekingdoende politie.

Tijdens bet plegen van C 50 is hij in de werkverschaffing en WOOD[ hij bij zijn
zuster. De ouders zijn dan dood. Hij is weinig beschaafd en sJecht ontwikkeld..
!och b~ijkt in de gevangenis dat hij goede, constanre aandacht heeft en een goed
mprentlngsvermogen.

••
Marinus Schroeder, Dridr Soüen

en Joh. Kop
Mar. Schroeder, Dridr Souen,

Joh. Kop en Ger:ri( Hoor
Dridr Sassen en een ander
dettl.fden
Dridt Souen l!n Joh. Kop
_ <m """"
Driek Soüen en Joh. Kop

''''''<kadezeUdea
dezelfden
dezelfden
dezelfden

C 52 Driek Sassen, Mu. Schroeder,
Daamen en Joh. Kop

Driek Sossl!n

Jan $msen en 2 anderen

,

- roofovet'Vai

b

1933;- Înbcu.l::

1 betovin& (bril in iruÎ)
2 beroving
" inbraak
6 l>nndsfichtin3
6 inbruk
6 Înbn.aJr
6 Înbraak
6 inbraak

1933;12 inbcu.l::
12 inbraak
12 roofoverval

12 inbraak
1934;4 mishandeling ambtenaar

7 dagen gev.straf
1 inbraak (kippen)
7 roofoverval
7 inbraak (Nisrelrode)

na de zuivering:
2 jr. gev.straf
(.oor IU" 28)

4 jr gev.straf
(voo! C 52)

•
11

12

13
14

"16
17I.
"20
21 33
22
23

24

"
26
27
2.

•

De ouders zijn vroeg overleden.. Een oom van moeders kanr is krankÛnnig.
Bij zijn geboone ZOU Comelius, volgens hem zelf, maar een min ventje gewee;t

zijn, laar zindelijk. nuar toch gewoon ontwikJceld Behalve op zijn Be jaar,
heeft hij geen ziekten van betekenis gehad.

Als bij in de bijzondere strafgevangenis in 's-Gravenbage ondea.ocht wordt
is zijn pbysieke Starus als volgt: licht, nuar goed gebouwd, flink ontwilck:eld
spierstelsd, gcm enkele afwijking. Bewustzijn en sremmingen zijn ongestoord en
rustig. Van een gebrekkige ontwikkding der verstandelijke vermogens kan niet
worden gesproken. Het inprentingsvermogen is voldoende ontwilck:e1d. Van
stoornissen in de waarneming. gedachtcovlucht, verwardheid, waanideeën, stoor
nissen in de psychomobiliteit is geen sprake.

Karakterologisch is hij emotioneel, actief, overwegend primair functionerend,
en heeft hij dus een cholerisch temperament; geen dezer karaktereigenschappen
is echter pathologisch versterkt.

VOOrtS wordt er door getuigen van hem verteld dat hij vroeger wel eens
..vreemd" deed, vooral als hij gedronken had. De politie zegr, dat hij soms nier
wel bij het hoofd was. Men noemt hem nerveus, een praatgraag en een opsnijder.
Volgens de genee;heer van genoemde strafgevangenis is hij een psychopaath.

Hij heeft de lagere school doorlorw:n en kon behoorlijk leren. 13t jaar oud
verlaat hij de hoogste klas om achtereenvolgens op een kistemabriek en bij de
margarine-industrie werk te krijgen, waar bij tOt zijn 18e jaar blijft, nuar dan
krijgt hij wegens sJapte gedaan, ondanks het feit dat hij uitSrekend werkte en
boven de norm verdiende. Na veel omzwervingen, ook in Duitsland, war werk

<

<

•

•

Joh. v. Nispen, Jac. v. Nispen en
Dumm

Drielr OOuen
C 50 Pud< Hooy l!n Driek Souen

Driek Souen, Joh. Kop en Ron-

••

Joh. v. Nispen, Leo v. Nispen,
Daamen en Jac. v. Nispen

met 2 anderen
met 2 anderen
Jac. v. Nispen, Joep Schroeder

en Marinl,lS Schroeder
C 30 Marinus en Joep Schroeder, Cic

remans
Marinl,ls Schroeder, Jac.. v. Nis

pen en Joep Schroeder
dezelfden

C 31 Overbeek, Jac.. v. Nispen, Corn.
v. Nispen en Joh. Kop

Jac.. v. Nispen
Jan 50ssen en coen ander

•b

1 inbraak (hOf logt)
1933;10 inbraak
1934;4 inbraak

na de zuivering:
3 je gev.straf
(voor C 50)

6 berovÎns
1932;10 diefstal (kippen)

•

• b ,
1 I' 1922;6 mishandeling

4 mnd gev.suaf
2 24 1921;6 Înbraak

3
4 31
, 31

1 16 1921;6 inbraak
•

2 I' 1929/'30 diefstal
3 20 1930;- brandstichting hooimijt
4 21 1931/"32 inbraak (Pastorie), 2J 1932;1 brandstichting

6 1 inbruk (zilverwerk Pastoor
Bloem)

7 4 inbraak• , brandstichting

LEO VAN NISPEN.
Geboren in 1902.

Criminele Status

Criminele Status.

•10 32
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hier en daar en perioden van werkloosheid, is het definitief uit met werk in 1932.
Een paar weken beeft hij nog in de werkverschaffing gewerkt bij de kanalisatie
van de Maas, maar deze arbeid was boven zijn kracht.

Hij is niet gehuwd, maar praat graag over zijn veroveringen: ..Ik heb ze gehad
van 16 tot 60 jaar".

Hij is gelegenheidsdrinker.
Behalve de op deze staat vermelde gegevens zijn er nog een tiental veroor

delingen door de kantonrechter wegens dronkenschap, het visen in verboden
water en soortgelijke overtredingen, waarvoor hij dikwijls (het langst eens 30
dagm) hechrenissttaf gehad heeft.

Hij vertelt in de E"angeois dat hij door andere misdadigers als Vlies eo
Marinus te Mortel gebruikt wordt als tippelant. Zij zouden hem graag mee
hebben omdat hij zo licht en gemakkelijk ergens op getild kan worden. Deze
Vlies komt één keer, te Mortel in het geheel niet, in kolom e van zijn criminele
status voor.

In de gevangenis gedraagt hij zich goed en werkt hij flink, maar hij kan niet
tegen het gesticht, wordt er nerveuzer en raakt in de war.

Als hij weer vrij komt met V.l. neemt de R.K. Reclasseringsveteniging geen
toezicht aan: "Een psychopaath behoort in een voor hem geschikte inrichting te
worden verpleegd". Hij werd opgenomen in de Algemene R.K. Landkolonie
"Koningslust" te Helden, waat men hem echter niet hield omdat men hem in dat
milieu als zenuwpatient niet thuis vond te behoren.
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18 28 1933;7 roofovervaJ
19 28 1933;12 roofoverval

• b < d ,

2. - inbraak M. Schroeder en Driek Soum
21 - inbeuk (pa$lode) Marinus en Joep Schroeder
22 _ inbruk ""'"don23 - inbruk
24 - inbraak Mar. Schroeder, Noest en Joep

Sdu<><du

" - roofovernl op weduwe M. Schroeder, Dridr.: SaMen, C.
T. Nispen, Gerril HOOf

26 4 inbeuk Drid:~ en Gorn. •. Nispen
27 6 inbeuk daelfckn
28 6 inbeuk dezelfden
29 6 inbraak dezelfden,. 6 inbraak dezelfden

'I 12 inbruk dezelfden

" 12 inbraak dezelfden

" 28 1934;1 inbraak Driek Semen, M. Schroeder en
lan y. Nispen

"
, inbraak Driek $ossen, Leo v. Nispen en

een ander

" 6 zware mishandeling
'6 7 roofoverval C 65 Pijnenbotg, Chr. Schroeder, Joep

Schroeder en Pelrus Mak.
na de zuivedng:
4: jr gev.straf

(voor C l})

6 jr gev.suaf

(voor C 6')
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De familie is berucht. Eeo van zijn broers was verdacht van een geruchanakende
roofmoord in Hoensbroek. maar moest wegens gebrek aan bewijs weer vrijge
laten worden.

Kop is van middelmarige lengte (1.73 m); de haarkleur is donkerblond, ogen
zijn bruin, voorhoofd is hoog, kin hoekig.

Zijn drankgebruik is, gerekend naar locale maatstaf, niet bizonder.
Hij hielp zijn vader in bet boerenbedrijf maar nauwelijks, en was meestal met

slechte kameraden op stap. De P verdacht hem al jaten Jang van ernstige ver·
mogenscriminaliteit, hield hem na inbraken en overvallen ook dikwijls ~g
aan, maar bad nimmer genoeg bewijs regen hem.

Men dacht niet alleen, dat hij een dief was, maar vreesde hem als gevaarlijk.
Toen hij trouwde met de oudste zustet det van Nispens werd het Wat beter.

Wij hebben verklaringen van werkgevers, welke hem in 1930, 1931 en 1932 in
dienst hebben, die volsttekt gunstig zijn. Hij verricht zwaar werk in bouwbe
dtijven maar wordt eind 1932 werkloos. De laatste drie jaren voor de round up
vetdient hij in de werkverschaffing 15 gulden per week. Daar meet pet week
f 3.25 van af voor huishuur en verzekering, zodat cr bijna 12 gulden overblijft
om met zijn vrouwen 1 kind van te leven.

Hij wordt bij inbraken door de anderen als dommekracht gebruikt en moet het
grofste werk doen.

Als hij de eerste keet een delkt pleegt met Toon Sassen krijgt deze li jaar,
hoewel het zijn negende vonnis is, en Johannes I jaar, ongeacht het feit dat het de
eerste keer is. In zijn pleidooi voor het Hof wijst de advocaat al op dit verschil
en de harde inzet voor d~ 18-jarige dader.

Driek~ en Jac. y. Nispen
S. Schroeder, Jac. v. Nispen en

fualover
Jac. v. Nispen en Kees Bron
Jac. v. Nispen en Dridc Sossen
dezelfden
GrOOI, Toon Sossen
Jan Sossen en Winkel
Georgius Stel en Toon Sossen
Toon Sossen, L. Stel en G. Stel
Toon Souen en G. Stel
Toon Sossen, G. Slel en L. Stel
Toon Sossen, Frans Kop en G. de

Sloppelaer
Toon $ossen en Georgius Srel
Cam. v. Nispen, Jac. v. Nispen

en Overbedc:
Mak, ChrisI. en Joep Schroeder
C. v. Nispen, Daamen, M. Schroe

der en Dridc~

,

mei: 2 anderen

C 7

cn

d

C31

eH

<b

1928;4 inbraak
3 inbraak
12 poging r. inbraak (). 6 plaat!en

1929;1 roofoverval
- roofoverval
- roofoverval

1930;- inbraak
inbraak

8 inbraak
9 roofoverval

- inbraak
1932;' bl'2ndstichlinB

•
I 18 192};IO $u~ij

f 5.- subs. 5 d. hecht.
2 18 1924;4 di~stal

3 19 8 inbruk
1 jr gev.straf

4 22 1921;11 inbraak
, 21 6 inbraak

6 22
7 22
8 23
9 23

10
I I
12 24
13 2'I'
"
16
17 27

15. JOHANNES KOP.
Geboren in 1905.

Criminele status



5 3. De familie TE MORTEL (P 17-P 19)

De vaders van }ohaD~ en Anronius zijn broers, de moeder van Vloer is hun
zuster.

1 22 1923;6 stroperij
f 5.- subs. 5 d. hecht.

2 23 1924;3 vernieling
3 27 1927;11 wederspannigbeid

10 dagen gev.straf
In December 1929 doodgestoken door zijn neef Toon Sossen (C IQ).

Merkwaardig zijn de jaren tussen September 1930 en Mei 1932. Gedurende
deze anderbaH jaar is er niets crimineels te melden, terwijl anders de regelmaat
nooit zo verbroken is. Hij is dan getrOuwd en heeft werk. Werk heeft hij niet
meer in 1932.

Na de versterking dcr M zou hij zich niet meer buiten het goede pad gewaagd
hebben.

In de gevangenis praai.seen hij nice. De ~telijke Doemt hem ..door domheid
ongelovig en misdadigM

•
Noesl en Koosje BrOD
dezeUden
Jac. '1'. Nispen., Wescerhuis en
N~,
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Toon Sossen en Weslerhuis
Jerioa Bron
M. Schroeder, G. SW en Scha.m

•

Noest, KOO5je Bron, Winkel en
Pijnenborg

Jac. v. NispeD
Koosje Bron, Pijnenborg, Gan

nef eD Noest
Koosje Bron, Noesl en Pijnen.

00"
Koosje Bron, Pijnenborg, Noest

en Gannel
Koosje Bron, Pijnenborg en
N~,

dezelfden
Winkel, Noest en Koosje BrOD
Noest, Pijnenborg en Koos Bron
Noesl, Pijnenborg en Koosje

BrOD
Hesselinlr met een ander
Noest, Gannef en ftn den Bet.
N~,

dezelfde
Noest en Servus Schroeder
T_ """"

Koosje Bron
en een ander
Koosje BrOD, Noesl, Pijneoborg

~ ""'''''eD een andere
Koos Bton, Pijoeoboeg, Noest en

Mok
Noesr. Bron, Pijnenborg en Gan·

""N~,

Joh. Kop
Noest eD een ander
Koos Bron
Koos Bron, Pijnenborg

C32

C 36

d

Cll
C 16

C .0

C44

C>4

C43
C '6

C 62

C,.

o.

C 6.

,

5 inbraak

6 inbraak

4 roofoverval

b

I inbraak (f!!Volver)
3 roofoverval

6 inbraak
1933;' inbraak
1933;4 roofoverval

6 inbraak

na de zuivering:
10 jr gev.5traf

1946;- dielsl.1, zwarte haodel
2 mnd gev-5uaf en 1 jr

R.W.I.

3 inbraak

3 brandstichtins
4 suutfoof
5 opHehling kwasi·inbraak
- stlUlroof

1935;1 roofoverval
I wederspannigheid

1 rnnd gev.suaf
1935;2 roofoverval

•

21

22

23

24
25 30
26 30
27

28 30 1933;7 brandstichting
29 8 inbC'lLl.lr
30 8 scru.uool
31 - ,,,,,,<roof
32 _ struuool
33 - diefstal (op RoK. bidplaau)
34 12 suuuoof
35 1934;- scru.trOOf met geweld
36 31 1934;1 diefstal (rijwiel)
37 1 inbC'lLl.lr

10 8 inbC'lLl.lr (geld en kippen.)
II 3 bf'lndstichtins
12 11 roofOl'en'al
13 28 1931;2 oplichtins (g~iogeerde inbr.)
14 10 roofovetnl
15 11 roofoverval
16 29 1932;' rooloverm

17 8 inbC'lLl.lr
18 29 1932;8 di~st:.1

8 mnd gev.suaf
19 inbraak
20 30 1933;3 inbraak

•

..

,.
3.
'0

4I
42
43
44
45 32
'6

•

•

•

Kees Bron, Jac. v. Nispen., Driek
Sosseo, Benner eD Isuc Sneu

Toon Sassen, Koosje BrOD en
Sd>"~

Koosje Bron, Noest en Pijnen-

""'.

Servaas &hroeder, Kees Bron en
eeD ander

d

d

,

,

b

b

•

•
I 18 1921;7 mishandelins

4 mnd gev.straf
2 20 1923;2 wedenpannigheid

2 weken gev.straf
3 21 1924;2 mishandelins

6 mnd gev.straf
4 23 1926;6 wederSPJ.nnigheid

4 weken gev.5traf
5 24 1927;3 mishandeling
6 8 inbraak

1 jr en 3 mnd gev.scraf
7 26 1929;1 roofoverval C 8

8 12 inbC'lLl.lr (kippeD eD konijnen)

9 27 1930;7 inbeuk

JAN VAN NISPEN.
Geboren in 1890.

Crimim~le starus
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JOHANNES TE MORTEL
Geboren in 1902.

Criminele SCUllS

16.

17.



de suengen Ie kunnen doorsnijden. De Osse polirie viel daar nooit over, maar voor de M..
moest ik altijd mijn mes verstoppen, omdal het: hun hobby was me steeds aan Ie houden en
te fotlilleren en Ie kijkm of het: mes ook onder de Wapenwec viel. Ze warm kindmoch.tis
en Slom in hun onderzoek.

Waarom ze uouwens niet: veel eerder wachren zijn gun piUI$tft, en een versterking
gestuurd hebben, u mij een raadsel Nu is alles veel te ver gekomen.

Die verhalen van de krant zijn sterk overdreven, en wel speciaal het verhaal heueffende
Klaante Pruul. Adi, die ar wel eens kipperuoep nn gesrolen kippen en ze leefde mn een
huisvriend, maar verder ....115 dur nietS los."

Over de brandstichtingen weten wij waarschijnlijk nog te weinig van te Morrel
Er brandden een tijdlang regelmatig huizen af in de buurt van zijn ouderlijke
woning en men had een licht vermoeden dat Johannes daar de hand in had. Hij
was er ,steeds op tijd bij om zijn diensten aan te bieden met voerwerk VOOt de
nieuwe stenen en andere bouwmaterialen. Hij laar hierover echter tegenover mij
niets los.

Over de gevangenistDeStanden sprekende neemt Johannes de slechte verhouding
in het stelletje Ossenaren. Met die kloppartij, van roen zij samen w.e.!r in ~e
gemeenschap kwamen, heeft hij zelf niets re maken gehad, ~at hiJ er mIs
schien een objectief oordeel over kan hebben. De een smuh hIer op de an<kr,
zegr hij. omdar die bv. bekend heefL De familie ~~n heeft een ~ge borsr, w~t
zij bekennen nooit iers.. Die anderen wel, ..dat Z1!~ geen echten. ~een Wim
Bron trekt zich van dit alles en ook van deze familiale hoogmoed DIets aan.

Johannes zegt mij er zich over te verbazen nooit ee~ redasseri~pmbtenaar
op bezoek gehad te hebben. Hij praktiseert, gedraagt Zich behoorhJk ~~ werkt
met ijver, Eén keer viel hij KOO5je Bron aan en één keer verstoorde hll met 2
lotgenoten de orde. . . ..

l;Iij wil, als hij vrij is, overal wel heen en wil gr,a~g werken,..alleen Wil hl) één
keer even naat Oss om zijn ouders te zien. De famlheband~n zIJn trouwens ster~.
Hij doet nog een goed woord voor. zijn neef Anto~i~, d~e zo :waar gestraft IS

..voor ZO weinig". Hij vertelt van zijn neef Vloer, dIe nu JO DUItsland wer.~t en
mer een duitse vrouw getrouwd is en bem onlangs nog heeft opgezocht tijdens
een verlof. Hij krijgt trouwens veel bezoek.

Hij vraagt een keer vergeefs om gratie en wordt op 12 December ,~945 voor
waardelijk in vrijheid gesteld; teen wij bem in 1943 zagen was hiJ 60 pond
lichter dan in vrijbeid; bij zijn V.l. heeft hij tuberculose. ..

Men oordeelt in ck vrijheid dan van hem dar hij van goeden wlUe LSo maar. boe
langer hoe meer comaa met zwarte handelare~ ond~r zijn vroe~re ken';llssen
zoekt. Het eindrappon moer luickn: ,.redassenng Dlet g~gd , want IR ck
zomer van 1946 wordt hij aangehouden voor her clandestien sl.ach~en van ~
gestolen varken. Hij wist natuurlijk niets van de herk.ornst van dit dl~r .... maar
dit neemt niet weg dat hij enige maanden gevangemsstraf met een Jaar R.WJ.
krijgt. Hij is dan nog steeds ziek.

I 22 1934;2 brandstidiring

2 2 roofoverval (pogiIl3)
3 2 roofoverval

d
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C,7 Mak, Wim Bron, un Luyn en
Hook

C,7 dezdfden
C,8 dnelfden

,b,

ANTONlUS TE MORTEL.
Geboren in 1911.

Criminele status

18.
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Vader: (Wee veroordelingen wegens mishandeling, een wegens diefsta.1 en een
wegens vernieling. Stond dus niet gunsrig bekend en maakre ook misbruik van
sterke drank. Johannes is de 2de van 15 kinderen, waarvan 3 z.eer jong stierven.

Joh. is 1.80 m lang en, als hij in goede doen is, een zwaar·gewicht. De kleur
van haar en ogen is donker en bruin. Hij heeft een hoog voorhoofd en een
zenuwttek om één oog. De oorlellen zijn vergroeid

Zijn 40 jaren zijn hem niet aan te zien; hij is mer zorg gekapt, zelfs in de
gevangenis, en :lan zijn kleine zwarte knevel is alle aand3cht besreed.

Hij is in het kleine boerenbedrijf van zijn vader opgegroeid maar voelt zelf
meer voor werk als voerman, omdat hij graag met p33rden omgaat. Hij houdt
veel van zijn ouders. Zijn moeder heeft "natuurlijk" (zegt hij) wel van zijn
duistere activiteit geweten, maar er werd zorgvuldig over gezwegen. Hij was
graag nerjes gekleed, dronk stevig en frequenteerde verschillende in de buurt
wonende vrouwen en zocht verder zijn vertier in de kroeg.

Te Mortel vindt dat zijn misdadige loopbaan aanvangt met de inbraak in 1927
(nummer 6); de 3 mishandelingen en de wederspannigheid 3 maal gepleegd teh
hij eigenlijk nier mee, ondanks de vier veroordelingen.

Hij lege uit, hoe hij in dat jaar in ge:zel.schap raakr van Servaas Schroeder en
ene Vesrdik. Op een avond, als er het een en ander gedronken is, nodige dit
(Weeta.1 h~ uit samen mer KOO5je Bron te gaan stelen. Hij wordt opgespoord
en veroordeeld. Na zijn ontslag uit de gevangenis komt hij vanzelf~ met dit
groepje in aanraking, want Jurgens., waar hij werkte, was inmiddels uit Oss ver·
trokken, zodar er geen werk was. Zijn nieuwe kameraden, ouder dan hij zelf,
roemen zijn zwijgzaamheid bij deze eerste zirring en de juiste manier, waarop
hij an(Woordde ten behoeve van KOO5je Bron, en vieren hem een beetje, Zij zeg
gen, dat ze hem graag mee uitnemen; een geschikte vent voor dat werk. Hij
geniet van deze hulde.

Later worden zijn speciale kameraden Koosje Bron, Pijnenborg en Noest.
Het rendez-vous van deze groep was gewoonlijk het huis van Koos;e Bron, al
troffen zij elkaar naruudijk ook wel in de café's. Maar bij Koosje thuis werden
de afspraken gemaakt.
Hij zege:

"Ik hoefde niet te S1e1cn voor mijn brood, dal geef ik toe, maar ik wilde "..el eens uit
gaan en dut had ik geen geld voor." ~ner leeTde hij kennen bij de vrouw van Kooste·
Andere groten in hel: vak dutna: ,.Hfflfi Kant kende ik door Kooste Bron.. 'k Heb hem. een
mul of drie gezien voordat ik hem in de gen.nsenis uof. Het: moet: een goeie vakman
:riin. In het: geslicht wordt dat tenminste wel verteld.

Leiding had niemand in ons dubje eigenlijk.. We boorden dikwijls wat van Gerardus
Gannef. Die kende ik, Want hij had mij als voerman venelcerd. Hij begon over kraakjes
en geld, dar overal ut, maar ""el een jaar lang hebben wij hem n;el verlrouwd. Tenslotre
zijn we op zijn hints ingegaan. Hij sneed gewoonlijk bar op over de Ie halen buit. maar
in de regel viel die erg regen, "Een enkele keer gingen we ook samen met Mak: wij wisren
natuurlijk wel dat er ook een jonge "bende" aan het werk WilS.

Wij hadden altijd revolvers bij ons, mur konden er helemul nier goed mee schieten.
De P WilS ons vijandig gezind en deed meer kwaad dan goed. Toen ik uit de gevangenis

kwam', in 1929, zorgde onze notaris voor een introductie bij Haftog. Ik kom bij de ponier
en die i:egt: je zul! er wel van horen. Ik hoorde echter nooit iets. En in 1935 verleil van
Kempen mij op het bureau: toen en toen heb je werk kunnen krijgen, weer te nog wel?
welnu, dat hebben wij ,,omgtslotenn en achteraf vind ik dar erg verkeerd."

Te Morrel pat verder over de politie: ,.Van Kempen noch de marechaU$5t'tS hebben mij
ooit geslagen, maar ik ben ervan ovettuiJd dal anderen er wel van lan.gs gehad hebben. De
M, voonJ de jonge kerels, waren erg kinderachti,g. Ze ""Uten natuurlijk wel wal TOOt vlees
ze in de kuip hadden, maar konden oooil itlS doen.. Dan wuten ze nitlS beten te doen dan
mij wat hindreen. Ab 90ttman moet te !no. altijd een mes dragen, om in geval nn nood



Van de vader, een kleine boer, die een broer van Johannes' vader is. vinden
wij 2 mishanddingen (1910 en 1920), een geval van w~ef$pannigheid (1908)
en een diefstal in vereniging (1935). voor welke beide laatste feiten veroordeling
plaats vindt. Hij dronk erg. Er zijn nog 12 kinderen behalve Anwoiw.

Antonius liep 7 klassen van de Lagere School door aIs een goede leerling. kwam
na zijn schooljaren op de boerderij en verrichtte ook wat veerwerk. In 1933 [Ot

en mer 1935 verdient hij zo nu en dan behoorlijk in de werkverschaffing, die
hem echter niet altijd kan hebben. Zijn geld droeg hij thuis af, maar als hij de
laatste keer wee! uit de werkverschaffing raakt om plaats te maken voor een
ander, sturen ze hem het huis uit.

Hij is slank en LSO m lang, met een weinig voorovergebogen houding. Haar
donkerblond, een weinig kaal Kleur van gezicht bleek. Hoog voorhoofd, nero
veuze, prikken<k, donkere ogen.

Dronk nogal eens een glas van zijn f 1.50 zakgeld, maar ging weinig met
vrouwen om, allcwam hij dan ook bij Trientje M. thuis.

Uit zijn criminek Status is nier te leZlen dat hij, v66r zijn grote misdadigheid,
veel kippen ~tolen heeft; hij bracht die bij Klaartje Pruul, waar ook hij ge
regeld kwam.

Over het begio van zijn aimbaliteit vertelt hij:

__• __b_ _~-,' _
chaussee-kazetne. Een stuk of ~n marechaussees namen mij daar onder handen. Ze
vroegen .mij, WUf ik op de bewuste avond .~"ecs.r was..~ de Heu~d, zei ik. Meteen
kreeg ik met een gummistok een klap op .m'In gezichL Zil hebben mil toen ontkleed en
aan een bib vastgebonden en boot en blauw geslasen: T~ vijf keer hebben ze <!al h~.
haald muI ik heb DOOil iets bekend. Tenslotte kon .ik ntel: meer opstaan en aan mJJn
haar, '<!at toen vrij lans was, hebben ze .mij opgeuokkeo. ~ hebben miju~ de pomp
geuokken en dur mijn boofd onder gelegd.. Hoek beeft gezIeD., <!at u mJl ID de cel ge
dragen hebben. Hij heelt her mij later v~ld, muI i~ was zelf bewusleloos. Donderdag$
daarop durfden ze mij pas naar her hUIli van ~Ing sturen, maar ik was toen nog
deerlijk gekwetst, mijn hele lichum was bl.auw en ik had op de rug een grote wond. Een
brig:a.dier.hewaarder in den Bc»ch heeft dit geconstateerd. Ik had alleen X herkend van
deze marechaussees en dit doorgegeven. X is er ook voor. op het. Dllllj~ seweell, nuar
hij Uil we! ontkend hebben. Men heeft mij nooit naar deze mlshandehng gemspecreerd, h~
wel ik daarom verrocht heb. De gemeentepolitie is al niet vee! beter. Ik weel nl. hoe d~e
Hoek mishandeld hebben. We zaten op een gegeven moment ~~men oPuhet .~ureau en Ik
heb hem om hulp horen roepen toen hij binnen was. Toen hiJ weer bil mil kwam, kon
hij baast niet lopen en zinen:"

•d,b•

VLOER-
Geboren in 1913.

Crimioele StaNS

De zaak Oyen vindt Antonius verschrikkelijk: daar is nL i~and bij gestorven;
de andere feiten kan hij oier zo erg vinden. "Ik heb wel hier en daar ttn paar
ameo gestoleo, maar zog~ als die M? om mer z'n z~enen een ,jon~n vast
te bioden eo te mishandelen, ben ik van miJn leven nog met ~weot.

Hij vraagt bij zijo confrontatie met ber slachtoffer van <k roofm:~al van C 58
aan deze spontaan om vergiffenis VOOr ~t. aan~ane leed. ZIJn .~tSte straf
(3 jaar) zit hij uit in Breda, dan komt bil 10 Leeuwardeo, waar hiJ her kleer
maken leert, wat hem goed bevalt. Hij ~voelt zich te.~aar bes.~t, verlangt
erg naar huis waarheen hij geld lau srureo, en is verdrietig dat ZIJn vader b~
nog nimmer bezocht heeft.. Maar gere~e1~.sch~ijven ZIe van huis. Hij houdt zijn
Pasen, maar: "Oe priester IS nog nOOit biJ miJ geweest en een celbezoeker heb
ik in 5 maanden niet gezien", zegt hij in 1943.

De verhouding onder de gedetineerden vindt h~j slecht, v~ral on~~r de O~
naren heerst haat en nijd, zegt hij. Uit het gesuchtsserafreglster bliJkt, dat hiJ
3 keer heeft deelgenomen aan een flinke vechtpartij en een keer gestraft moet
wordeo wegens brutaliteit jegens ttn bewaarder.

19.

•
Godfried Kop, Gijs Bron, Hoek
Hoek, W. Broo
daelfdeo
Winm Bron en HoekC64

C 61

d

5 rooElDOOI"d
2 inbruk'
2 inbraak
7 inbraak

na de zuivering:
1 je gev.straf
(voor C 64)
7 je gev.srraf
(voor C 58)
3 je gev.stmf
(voor C 61)

1945;- hcliag miliq.irc goederen
2 mod gev.suaf

,,
6
7

,,Als voernun kende ik iedereen. Ik ",,·erd bevriend roer een broer van Mak. Onder bel:
biljarten (bet c;afé was ons enig vermaak) spraken we wel eens over ons eeuwige geldgebrek
en zo ben ik in aanraking gekomen met de andere knapen. Hoek kende ik van de school,
anders niet. Maar een half jaar zat ik in dit ,,complot", U kunt nagun dat de feiten die
wij gezamenlijk gepleegd hebben zich in die djd hebben afgespeeld. Toen al deze feiten
uitkwamen was ik gedetineerd.

Verder was onze criminaliteit meer een complex kwajongensstreken. De verhalen, die
Hoek over Klaarrie Pruul heeft gedaan bv. zijn erg overdreven. Met vuurwapens heb ik
nooit 0i'n$egaan. Thuis wisren ze vaD mijn misdadigheid nieu af."

1 20 1934;4 inbeuk + beling C 60 Koo5je Bron en Vestdik

na de zuiveting:
6 mnd gev.straf

2~ 1938;- diefsla! 2 maal gepleegd
3 mnd gev.seraf

32 194~;- diefsu.l
f 20.- subs. 10 d. hecht.

Amonius heeft een diepe, gloeiende wrok tegen de P. Hij verklaart mishandeld
te zijn:

"Toen ik in 19H bij alle bekeDtenWen opeetl5 vetdacbt wetd van alletlei feiten heb ik
toevallig pefSOOll,lijk geen slaag gehad.. In 1914 ecbtu, bij mijn arrestatie, zoveel te meer.
11: ben men gearresleerd op een Zondasmiddag in een af';. "Men bc.cht .mij oau de .male-

182

• De vader is dood; <kze was eeo broer van een beruchte caféhouder. . ..
Moeder is uit her geslacht te Mortel, een tante van Johannes en AntO~IUS. ZIJ

is een ue:r slordige vrouw, die door de P verdacht wor:dt van een ~erhoudlOg a:'~
een andere gehuw<k man. Zij oefende~ invloed Uit op baar lundereo, er ZlJO

183



na de 2uivering:
1 jr en 6 mnd gev.straf

Eerst luiden alle inlichtingen over hem laconiek: .,zeer ongunstig"; verder weten
we alleen, dat hij gehuwd is. Pas later, als VJ. overwogen wordt, komen er in
lichtingen. Christianus is arm, doodarm. Van geringe ontwikkeling. stil en ge
sloten. Werkt in de gevangenis vol ijver en geeft blijk zeer aan zijn gezin gehecht
te zijn.
~ P acht h~ ~ikt voor V.I., evenals ttauwens alle rapporteurs, alleen het

OM. verklaan dat het V.I...ten sterkste ontraadt".
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Chr. Schroeder, J. Kop, P. Mak

,

Schl"ilm

Gtorpus Slei, Adrana Bunzel

Scbn.m, Kever en Hoppe
S<h~

Jac. v. Nispen, Corn. v. Nispen,
Mar. Schroeder

Corn. v. Nispen, CieretnllD' en
Mar. Scbroeder

~ûr. Schroeder, C. en Jac. ....
Nispen

Mak en OIr. Schrotder
Mar. Schroeder
Mar. Schrotder en J. Kop
dezelfden
M. Schroeder, Otiek Sassen en

een ander
M. Scbroeder, Noest, Joh. Kop
M. Schroeder, Oriek Saslen,

GOOf. Kop

d

Mar. Schrotder
C 6~ Pijnenborg. P. Mak. Chr. Schrot

der en Joh. Kop

c '0

,b

inbrau
inbruk

inbrulc:
inbruk

- diefsial
- roofOYtr't'a1

bnndJticntins
1934;- roofoverval

7 inbraak

•

"
, inbraak

•• • inbraak
17 2. 1933;- inbraak '" paslorie
IS inbruk

•• inbraak

na de zuivering:
6 jr gev.straf
(voor C 65)

29 28 12 inbtllak
3 mnd voorl.h., vrijspr.
(btkttlt later toch)

30 193~;2 pogins toe doodslag (op
vroullV, met: VUlll'1lVilpen)

31 3 inbraak
32 3 inbruk

•

IJ 1932;1 bomduidlting

1 IJ 1920;1 stroperij
f 5.- subs. 2 w. t.sch.

2 19 1925;11 diefstal
3 20 1926;10 inbraak
4 11 inbraak
5 1927;1 inbrulc.
6 :\ inbruk

1 jr cn 6 mnd gev.straf
7 23 1930;1 mishandeling, wtdeupllnnig.

beid en bedreiging der po
lilie

8 1 inbraak
9 3 inbraak

2 mnd gev.straf
I mnd gev.straf

10 brandsdchting
11 - drie inbraken
12 2~ 1931;12 inbnak (pilStorie te Zeeland)

14 :\ inbraak in pastorie

20
21

22
2'
2'
252.
27 27
28

JOEP SCHROEDER.
Geboren in 1906.
Criminele status

21.

d ,

en een &Ilder
P. Mak era Joep Schroeder
P. Mak, Joep Schroedet era Joh.

Kop
C 65 Mu, Joep Schroeder, Pijnenborg

en Joh. Kop

,b

1919;3 diefstLI (denncbomen)
1932;~ diefstal
1933;- roofO't'erval

•

4 30 1934;7 roofoverval

1 ••
2 27,

S 4. De familie SCHROEDER (P 2o-P 24)

Christianus., Joep en Marinus zijn respectievelijk het 5e, 7e en ~ kind van de
dtttien die hun ouders gewonnen. üs broertjes en zusjes zijn als zuigeliog ge
storven. Behalve onze delioqueDtal zijn er oog drie broers in leven.
~ vader is een kippenkoopman met een slechte reputarie. Ik vind van hem in

de registers: een ernstige mishandeling in 1890. een diefstal in 1891, een ver
nieling in 1893 en in 1895 weer een mishandeling.

De moeder is een Pijnenborg. aan de onze nauw verwanr. Ik vond van haar geen
feiten in oude memoranda, maar het blijkt uit verschillende dossiers van baar
kinderen dat zij elke keer, als de P aan huis komt voor een onderzoek, stereotiep
volhardt met: ,.mijn jongens passeo goed op al doen geen kwaad."

CHRISTIJ\NUS SCHROEDER.
Geboren in 1904.
Criminele status

er 11 geweest, em is als zuigeling gestorven - en belette deze zoon in nietS
toen hij omgang kreeg met de familie Bron. Die omgang heeft ruim em jaar ge
duurd. Toen bet em keer mis was met de jeugdige Vloer beloofde zijn moeder
onder veel tranen dat zij beter op hem zou gaan passen. zonder dar zij de be
lofte heeft gehouden.

Vloer is lichamelijk nier sterk; hij maakt geen abnormaal gebruik van sterke
dunk.

In het onderzoek blijft Vloer merkwaardig lang ontkennen, maar als hij in
Augustus 1935 van uit bet H.vB. voor de kantoMrllter geleid is voor de berech·
ting van em kleine overtreding, vraagt hij bij zijn terugleiding of hij de M even
spreken mag. om aan deze alles te bekennen.~ sfeer van de K'chtzitting had hem
kennelijk in de juiste stemming gebracht.

Hij wordt veroordeeld wegens medeplichtigheid. Teruggekeerd in Oss herviel
Vloer tot heden. Jan. 1947. al [Wee keer.

20.



Klein van gestalte (1.65 m lang). Haarldeur donkerbruin, ogen lichtbruin, grote,
scheve neus.

Hij heeh van zijn verdienste thuis nimmer iets afgegeven. Van drank mis
bruik is niet zo zeer sprake. Hij is niet gehuwd. In de gevangenis blijkt hij later
nier te practiseren.

Hij volgt 6 klassen van de lagere schoo~ zonder stoornissen. Valt nier op.
Hij begint zijn loopbaan als winkelknechtje in Oss, maar moet op een gegeven
ogenblik wegens on~lijkheid onrsla~ worden.

Enige tijd hierna breekt hij drie keer achter elkaar bij zijn vroegere baas in;
breekr er de kassa open en sreelr de inhoud daarvan. De derde keer vindr de P
een vingerafdruk; omdat zij her ontslagen knechtje verdenkr sruUrt men diens
dactyloscopisch signalement met de gevonden prenr naar dr Hesselink. die met
srelligheid identiteit aanneemt. Joep ontkent hardnekkig en een veroordeling
volgt niet. In 1935, voor C 65 gepakt, bekenr hij ook de twee alinea's hoger ver
meide oude zaken. Hij bekenr voorts oog 2 misdrijven, terzake waarvan hij eerder
werd vrijgesproken. Zijn mededaders noemt hij nier.

In 1932 nemen bij nadering van de polirie, in de nacht, twee mannen de
vlucht. Na het lossen van waarschuwingsschoten volgt aanhouding. De mannen
blijken Joep Schroeder en Corn. v. Nispen re zijn. Als de volgende dag geen
misdrijf openbaaar wordr, laat men de aangehoudenen weer gaan.

187

De politie (M en P) kent Marinw als volgr: hij was thu~ lastig. gev~lijk;
ging in de zomermaanden uir werken, maar ~g het ver~lende ge~d met af;
kwam veel thuis bij de notoire misdadiger Georglw Srel en ging met diens vrouw
uir; is onverbeterlijk. .. .

Hij wrokt in de gevangenis over zijn armoedige jeugd. Vader kon. bijna nOOit
werk krijgen.. De kinderen evenmin; alleen de oudste ~g als kostwlDner 7 gul.
den steun in de week. Het gehele gezin .moest hiervan leven! Vandaar, dar
Schroeder, als hij enige jaren in em houtzagerij werkr na zijn lagere school en
weinig verdient, als zwervend landbouwknecht naar het welvarender Westen
trekt. .

Hij is klein van gestalte (1.63 m lang), maar krachtig ~wd (72.5 k~).
Kleur haar: donkerblond, ogen: lichtbruin. Hij heeft een ronde km en em klem

mondje. d ..
In adviezen over V.I. (nier verleend) omstteeks 1930 heer het, at hl' ~een

beroepsdief geweest zal zijn, dat hij nier werkschuw. is, dar bij hem de economlsch~
omstandigheden zwaar en de morel~ bezwaren .~I~hr . gewogen hebben, dar hiJ
prettig met alle anderen omgaat, met alleen vhJtl§ ls, ..maar zel.fs een van de
allerbeste werkktachten in de gestichtsschoenmaken). HIJ voelt nIets voor gods·
dienst. Hij zegt dar het huiselijk leven goed was. ....

Het eetste feit waarvoot hij gestraft is, zou volgens de uitleg, die hiJ ons gaf,
een dronkemansgeschiedenis zijn. Hij komt mer een k~etaad in een alcohol·
roesje langs de winkel van een goudsmid en wed~ dat hl) de é~alage wel durft
forceren. Hij heeft C 16 gepleegd, pàs ontslagen ulr de gevangems!

Hij vertrouwt mij in Leeuwarden toe de feiten meestal met Daamen re he~n
gepleegd; opvallend is dar diens naam echter maar UIl keer (C 52) voorkomt ID

de desbetreffende kolom van onze staat.

d •

Dride Sassen en een ander
Dride Sos.sea, Cocn. v. Nispen,

Gerrir HOOf en J. Kop
Joep Schroeder, Driek Souen en

Godfried Kop
Winkel en een ander

C:52 Daamen, Coca.. v. Nispen, Drid:
Sassen en Job. Kop

Joep Schroeder

Dtide: Sassen, P. HOO)' en Joh.
Y. Nispen

dezelfden
Dride So5.sen, Joh. v. Nispen en

Joh. Kop

,

na de zuivering:
6 jr gev.straf

(voor C 16)
2 jr gev.straf

(voor C :52)

1 inbraak
I inbraak

3 ~ mishandeling
1 jr en 6 rond gev.straf

(voo! fit 29)

_ inbruk

- inbraak
_ roofoverval

b

- didstal
1933;12 roofovernl

1934;- roofoverval (waarbij «ft

schot gelost)
1 inbruk

•

22

2l
24 24

29

27
28

"
26

2.
21

Joep Schroeder en Joh. Kop
dezelfden
en een ander
Driek So5.sen en Corn. v. Nispen

en Joh. Kop
Dride: Sos.sen. Joep Schroedfi en
~D ""'"

Noest, Joep Schroedfi en Joh.
Kop

en een ander

Geocgiw Stel
Toon Sassen en «ft ander

d ,

Dride: Sassen en Gerrir Hoor
Jac. v. Nispen, Cocn. v. Nispen,

Joep Schroeder
C 30 Cieremaru, Corn. v. Nispen en

Joep Schroeder
Corn. v. Nispen, Joep Sdm)C'der

en een ander
Joep Schroeder
Driek Sossen en Joh. Kop

C 16 te Mortel, AdrianU$ Stel en
S<h~

22. MARlNUS SCHROEDER.
Geboren in 1909.
Criminele Starus

• b <

I 18 1927;6 didsul (kippen)
2 19 1928;7 vfinieling
I I. inbraak
4 1\ didstal (taS uit auto), 19 1929;3 inbraak (bij een goudsmid)

1 jr en 6 mnd gev.straf
6 21 1930;11 roofoverva.l

7 1931;- poging tot oplichting (gefin·
geerde inbraak)

8 22 1932;- inbraak
9 I inbraak (Pastorie te Za!land)I. I brandstichting

1\ I inbraak (bij PUtoot)

12 23 9 inbraak:
IJ 1933;- inbraak (bij zijn oud school·

hoofd)
14 - inbraak in PUtotie
I' 23 1933;- inbraak
16 - diefstal
17 inbraak

18 inbrul::

19 inbraak
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10 26 1927;6 inbeuk Michael Haalover, J. Kop en JIIC.
v. Nispen

11 28 1928;9 inbraak Hesselink
12 II 1931;8 hrandsrichtinS en een IInder
13 1932;- inbraak Noen en Pijnenbors
14 32 1933;- roofoverval op nraat Noest en te Mortel

" " 1934;1 inbraak C" Hoogeveen

na de zuiverins:
2 jr gev.suaf

(vooc en>

De vader, een broer van de vader van de andere 3 Schroeders, is van beroep
kuiper, roer 10 vonnissm op zijn kaart, betreffende: suoperij in vereniging 2
maal, meer en minder ernstige mishandeling 3 maal (waarvan 1 maal in vereni
ging) en vernieling in vereniging. belediging ambrenaar, diefstal 3 maal (waar
van 1 maal in vereniging).

Servaas is de derde van 8 kinderen, waarvan 3 zeer jong sr:ierveo.
Hij is niet getroUwd maar is bij zijn ouders blijven wonen. Gewerkt heefr hij

DOOit; op werkdagen, als de man op de fabriek is, hangt hij geregeld bij eeD ge
huwde vrouw in huis om, met wie hij al jaren lang een verhouding gehad heeft
en bij wie hij, zoa1s zij zelf aan van Kempen verteld heeft, minstens drie kinde
ren verwekr heeft. Hij krijgr ulfs zakgeld van deze vrouw.

Van misbruik van drank is hier niet zo zrer sprake, maar Schroeder is een
trOuw bezoeker van een berucht caf~.

De inbraak or 11 is interessant door de stoutmoedige manier waarop hij ge
pleegd werd: als een familie in familiefeest muis bijeen is, klimr Servaas met zijn
vriend Hesselink door een raam naar binnen, om op zijn gemak: door miadel van
een valse sleurel de brandkasr re openen. De buit is ruim 800 gulden.

Servaas is vaak van criminaliteit verdacht en er hebben dikwijls huiszoekingen
plaats gehad, ook bij de vriendin thuis.

Hij is gedurende de bezeuing pro-duits en neemt zijn kerkelijke plichten allang
met meer waar.

,d,b,

1 16 1916;12 smokkelen
6 weken gev.straf 24. PljNENBÜRG.

2 1917;2 smokkelen Geboren in 1892.
1 smokkelen Criminele status

14 dagen gev.straf
2 mnd gev.str:lf • b < d ,

4 18 1918;12 diefstal (steenkolen "" d,
Spoorwegen) 1 19 1912;8 gefährliche Kötperverletzung, 12 inbraak (horloge en f ,.-) 8 mnd gev.straf

14 dagen gev.straf 2 21 1914:1 stroperIj

6 mnd gev.straf f ;.- subs. ; d. hechtenis

6 1922;' wederspllnnigheid 1 22 1914;9 zware mishandelins
7 22 1922;11 ,,·edersp.nnigheid Klaatlje Pruul en een .nder 1 jr gev.maf
8 II mish.ndelins v.n ,lmbtenaar Michael Hulover, J. Kop '"Klaanje Pruul 4 2. 1919;2 diefn.1

6 mnd gev.straf
, • diefstal Toon Sassen

9 24 192';7 inbrulc:
1 mnd gev.straf

188
189

Bij zijn bekentenis voor de P, in Ocr. 1935, weigerde hij in 17 zaken peninenr
zijn mededaders te noemen; de namen, die op de staat voorkomen zijn alleen be
kend geworden door bekentenis der betrokkenen ieder voor zich; wellichr heefr
Daamen er dus op deze wijze buiren kunnen blijven.

Ter rerechtziuing heeft hij met de volgende verklaring gebruik gemaakr van
zijn recht op het laarsre woord: ,.Ik ben levensmoe. Als ik er de gelegenheid roe
had zou ik een ejnd aan mijn leven maken:' In Leeuwarden is hij erg ~imisrisch

ren aanzien van het vinden van werk. Als ik hem in 1943 bet laarsr spreek zal hij
er over 14 dagen uirkomen. Hij weer dan nog nier war hij moer beginnen en
heefr van niemand een toezegging. Hij kan het de mensm ook niet kwalijk nemen
aIs ze: liever niet een bedien& aannemen die op zijn 33sre jaar al 11 jaar heefr
gneten. Zijn vader is nu ook dood. Daar kan hij dus nier terecht. Hij wil alles
doen wutmee hij maar een boterham kan verdienen en hoefr, war hem beerefr,
Oss nooir weer re zien. Hij wil pc'r se nier weer in de gevangenis voor zo'n
tijd.. .,Dan kunnen ze me meteen liever doodschieten". Zijn broer Joep heefr werk
gekregen, eersr in Duirsland, daarna in Vlissingen.

De roofoverval vindr hij erg beroerd, maar diefstal van die paar centen kan hij
minder erg vinden. Hij vindt dat de een de ander te veel heefr aangestoken. Hij
praaisettt niet, komt vervroegd in gemeenschap, op geneeskundig advies. Hij
tucht goed.. V.I. op 14 Mei 1943, op grond van 12 guosrige rapporten.

Als in Breda tegen V.I. ~dviseerd wnrdt heet het leuerlijk: .,5chroeder lijkr
mij niet de man die voor V.1. in aanmerking komt, gezien Je pluJJ, wur hij fltIfJ

daan koml, en ber milieu, waar hij thuis behoMI. (Clmivering flan mij, N.) AI·
hoewel hij zich hier goed gedraagt, vrees ik wch, ·dar een vervroegde invrijheid
sre:Uing slechrs oorzaak zou zijn, vooral in deze rijd, dat hij ook weer eerder tOt
misdaad zou vervallen". Geen V.I. verleend.

SERVAAS SCHROEDER.
Geboren in 1900.

Criminele scatus

23.



&n nieuw~ Brigade-commandam d~r M kwam toen t~ G~ff~n ~n na overleg
m~t d~ze werd ~r krachtig ingegr~pen ~n w~r&n gedurende enkele: Zondagen de
~~k~rs uit het huis met geweld v~rwijd~rd, op welk~ wijze m~n het voonbe--

190

Vader was opkoper van kippen en wiJd. Is van kippendiefstal verdacht io bet
~iod~ van d~ 1ge eeuw ~D O.a. terza.k~ van ~Iediging d~r politi~ m~t gevang~ois

straf gestraft. Was een groot h~l~r, een toe'vlucht voor diev~D ~n rov~rs. Hij had
vroeg~r t~ H~ een zgn. "still~ kroeg", waarover d~ P rapport~rt:

De5 Zondag$ en bij feestelijke selesenbeden werd daar gedanst. De meesl ongure ele
menten uit Oss en omgeving kwamen daar dan bij elkander en met de zedelijkheid werd
hel in dat huis niel zo nauw genomen. Zeer dilc:wijls zijn de ouden van kinderen, die des
Zondass daarheen trokken, vroeger bij mij komen klasen, omdat hun kinderen dur torul
bedorven werden. Als de jongens geen geld hadden, konden zij daar van alles kwijt en
het was een broeinest van heling. Ontelbare malen heb ik dal huis onderwchl, doch maar
heel ulden werd er iets gevonden. Enige jaren geleden (dit blijkt mij te zijn geweest in
J.~nuari 192!, N.) spraken we af met de politie uit vele omliggende gemeenlen om gezamen
hJk tegen die bewoners op re treden en op die wijze een einde aan dar bedrijf Ie maken.
Bij die gelegenheid werd in het ouderlijk huis van Pijnenborg heel wat gevonden, dat in
de omseving bleek re zijn gestolen en zijn de oude Pijnenborg en zijn vrouw a.angehouden
(maar niet veroordeeld, N.). Enige tijd later werd de weg van Oss naar dal verdachte huis
onveilig, daar de mensen die deu weg passeerden, last begonnen te ondervinden van de
haH en heel dronken kerels, die dar huis verlielen des avonds laai."

• D < d

• 27 1920;2 inbraak
1 je gev.suaf

7 29 1922;2 diefstal
1 mnd gev.straf

8 1I 1923;11 diefstal (kippeu)

1 mnd gev.straf

• 32 192';8 did~ta1 (kippen)
f 30.- subs. 1 mnd. h.

10 3' 1929;4 uitlokking van meiotcd

9 mnd gev_straf
11 1930;7 Înbraak
12 '0 1932;9 inbraak
13 12 inbraken C34

" '0 1933;3 inbraak C 3'

"
, roofoverval

16 , inbraak C '0
17 1933;6 inbraak
18 7 inbraak C44I. " 1934;1 inbraak C>4

20 3 roofoverval C ,.

21 7 inhn:.d;; C6>

22 42 193';2 roofoverval C68

ll2 de zuivering:
14 je gev. straf
(vooc C '4 en C '9)

,
met meer anderen

Koo:.osje Bron, te Mortel en Noest
Noest, Servus Schroeder
v. Duisburg en Com. v. Oen
Jac, v. Nispen, Koosje Bron,

Noest cn Gcrardus ~nnef

Koosje Bron, Noest en te Mond
KOO5je Bron, N0e5t en Gannef
KOO5je Bron en Noest
Koosje Bron, Noest en te Mottel
KOO5je Bron, Noest, Gannef en

te Montl
KOO5je Bron, Noest, Mak en IC

Mortel
Mak, Chr. Sc:hroeder. Joep

Schroeder en Joh. Kop
IC Mo«cl, Noest, KOO5;e Bron en

Winkel

staan van dar bedrijf onmog~liik maakt~. M~nig~ nacht h~fe P of M vroeger dat
buis bewaakt, doch het ge1ukt~ nier om er person~n aan te houd~n, di~ hun ge
stOlen goed daar brachten. Later bleek, dat ze bergplaatsen hadden buiten in
bet veld.

Van Kempen zegt nog:

"In dal beruchte huu zijn zeer veel dieven gekweekt. Dat her met de zedelijkheid daar
nier zo nauw werd aeoomen, bleek vroeger een keer, loen ~o oou:r .gmten op een dag
de dodller van Pijneoborg en een broer nn deze, haar oom dlU, in een bos in de buurt
va.n hun buis aantroffen tcfWijl deze beiden vleselijke gem«oscbap hadden. De %Wlen
van meergenoemde Pijnenborg S100de:0 bekend, dat ze zich met ieder afgaven die bij
beo kwam."

Pijnenborg lcerd~ oa zijn schooljaren het boerenwerk, werkt~ ook als boer~n·

knecht in Duitsland, maar was voornamelijk vrachU"ijd~r. In de stukken b~t hij
afwisselend koopman, landbouwer en vrachtrijder. Financi~l staat hij ongunstig
bekend. Hij is gehuwd. Als wij hem spr~k~n valt zijn uiterlijk ons op; hij is
zeer licht gebouwd en bew~glijk. Klein van sruk (1.61 m lang), blauwgrijze lis
tige ogen, donk~r haar, dichte wenkbrauw~n, r~g~lmarig, niet onknap gezicht.
Zijn gemoed~lijk~ prat~n kan ni~t beletten dat de indruk die hij wekt een zeer
onberouwbare is. Hij spr~ekt met een zeer ernstig gezicht en met naar beneden
gerichte blik. Alleen wann~er hij een slimmighejdje van zichzelf vertelt kijkt hij
met een ruk op ~n barst in lachen uit. Zijn gehel~ katachtig~ gezicht lacht dan
m~, en ~n r~gelmatig~ rij nogal spise tanden wordt zichtbaar.

Hij ging in zijn jeugd geregeld naar d~ kerk, zocht af en toe v~rscrooiing in d~

bioscoop en kwam maar zelden in de kroeg.
H~t rapport vervolgt:

Toen Pijncnborg ging uouwen betrok hij een kleine wooiog builen de grens van Oss.
midden in her bos, en tenload bleek cbl hij her "vak" van zijn ouders 3Îng VoortzClten,

Zeer dilc:wijls heeft de P het huis doorzocht, waarbij bleek, dat hij een Werbodc. va.n 5uaf
recht in huis had, n.n welb inhoud hij zich op de hoogte rracbne te srellen..

Meermalen is hij wegens diefstal achrerhuId en eens wegens rnishandeling, rwaar licha
melijk letsel ten gevolge hebbende. Als in de ooriossjareo (1914-1918) de spijken buiten·
gewoon hoog in prijs zijn, g;u.r hij er de nachl$ met ku en paard op oil om in de fa·
briekeo te Oss pUken spijkef$ te gun steleo. Een grooc liefhebber was hij vroeger van
her beien van genolen rijwielen.. De P hult eens vencbillende rijwielonderdeleo kon. bij
zijo woniog een meter diep onder de grond nndaao; Pijnenborg wisr van niets. Geslolen
kippen zijn er ontelbare malen ontvangen; de kippen werden dao rerstood van buo veten
ontdaan, zodat herkenning nier meer rnogelijk was.

Pijoenborg verhuisde olD.$ueeks 1930 naar Oss, maar dil beviel nier omdat bij daar ge
regeld bezoek van ons onC't'iog eo kon daarop wegens kippendiefstal werd ungehouden.
Hij vertrok toen maar weer naar de gemeenle Heesch, waar hij zich blijkbaar veiliger ~.oelde.
Als hij vreesde te worden aangehouden ging hij zwerven in de bossen en bleef hiJ lang
onvindbaar.

De laatsre jar~n had hij veel omgang met Koosje Bron en Noest, die r~gel
matig zijn woning bezochten. Ook bezochten hem v~rdachte elementen u!r and~.~~
plaatsen. Hij werd voorts geruime tijd verdacht revolvers te smokkelen uit Belg.l.~.

In leeuwarden geeft hij mij dit laatste toe; het zou een lucrarief handwerk zIJn
geweest, dat bij ~nthoU5jast beoefende. Het is dan 1943 ~n hij laat ~r zich dan op
voorstaan dat hij NS.B.er is en dar hij deze clandestiene wapenhand~l vroeg~r ten
behoeve van deze beweging h~ft ondernomen. luiS( in d~ nachr van d~ ov~rv~~
te Mariaheîd~, zegt bij, in 1934, was bij voor dit doel aan de grens, zodat hiJ
onmogelijk aan d~ roofoverval h~ft kunnen dee.loem~n ~n, legt hij uit, hij kon
dit alibi toe'n naruurlijk niet gebruiken, zodat hij onschuldig tor 14 jaar gcvangc-
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§ ;>. De fil11Jilie STEL (P 25-P 28)

De vader stond volgens de M behoorlijk bekend. Niettemin vond ik uit zijn
jeugd drie verbalen over openbare dronkenschap en ébl beueffende een zeer
verdachte brand. Hij komt verder ook nog voor als slachtoffer van mishandeling.
in 1893.

In her gezin worden 14 kinderen geboren, waarvan er twee vroeg zijn gestorven
en de navolgende drie zonen resp. nummer 9, 11 en 14 zijn.

nisstraf veroordeeld was. Maar nu et duitSe bezetting is durft hij er wel voor uit
komen. Hij vraagt dus aanhoudend revisie, evenwel zonder succes. Dar zijn vroege
re kameraden allemaal tegen hem getuigden komt, omdat heel Oss vindt dat de
eUende begonnen is met de bekentenis van Gijs Bron. Pijnenbotg nu zou de oude
Bron hebben aangeraden Gijs te laten bekennen. omdat bekend is, dat hij met
delle meegeweest is met de auto naar de advocaat, en dit zou voor de and~n

voldoende reden zijn hem erin ~ laten lopen.. Hij zegt zelf altijd te hebben ge
zwegen ten behoeve van de anderen.. Inderdaad: bekend hedt Pijnenborg nog
nooit ébl feit.

Hij komt in 1938 op medisch advies in de gemeenschap. Twee keer moet hij
disciplinair gestraft worden. &n keer wegens het schrijven van een brief met
laakbare inhoud over de directie, welke brief hij trachtte op ongeoorloofde wijze
naar buiten te smokleëlen. Hij gaat geregeld ter kerke, maar blijft N.sB.oer en
houdt zijn Pasen nieL

Hij is, zoals gezegd, voortdurend bezig met zijn revisie, hetgeen op zichzelf
voldoende van zijn reclasseri!l,gskans zegt.

Wanneer ik hem naar zijn eerste vonnis wegens de gefährliche Körperverletzung
in Essen vraag zegt hij, alsof het hem in het geheel niet interesseert: ,;0, ik heb
toen gevochten". Ik vraag door en krijg een kort versJag: "Het was om een meid
in Essen. We rolden met drie man over de grond, en ik kreeg de klappen, maar
ja, toen herinnerde ik mij opeens, dat ik mijn mes bij me had, hè?" Dat laatSte
vriendelijk lachend, alsof ik het nu wel volkomen begrijpen zal

Tot her 2e feit, ook mishandeling. was eveneens een meisje de aanleiding. Hij is
r6én trouwens onschuldig veroordeeld. Tegen mij is hij dus iels mededeelzamer,
maar toch heeft hij maar ttn keer war gestolen. een zak spek nL Daarvoor heeft
hij 1 jaar gekregen. De andere keren was hij altijd onschuldig.

"",~
Joq, Schrotder ~ een ander
Toon Sassen ~ Joh. Kop
Kever, Oogt ~ T. Sossen
L. Std, Toon Sossen en Joh. Kop
ckzdfci~

S<hnm
T= Soo<n
dezelfde

,

C12

C13

d,b

Is bij de round up oog slechts
kon vrij; na de Zuivering:

1930;- inbraak.
1 inbraak

inbraak
4 roofoverval
8 inbraak
9 roofoverval
II roofoverval

inbraak
inbraak

4 jr gev.straf

5 jr gev.straf
(voor C 13)
2 jr gev.straf

(voor C 12)
4, 1943;- moperij

1 mnd gev.straf
46 1944;- herhaalde diefstallen

f 40.- subs. 20 d. hecht.
47 1945;- heling

f 40.- subs. 20 d. hecht.

•

7 31
8•10

H
12
13

""

Toen Georgius jong was kv.-am hij al in verkeerd gezelschap, maar door zijn
huwelijk met Adriana Bunzel gaat her helemaal verkeerd.

De mishandeling in 1920 pleegde hij met een vuurwapen. Bij de roofoverval
van November 1930 stuitten de beide daders op de M; Schram wordt op beter
daad gevat, maar Stel kan vluchten nadat hij een schot lost op een der marechaus
sees, die hij verwondt. Stel heeft zich drie maanden verborgen gehouden, waarna
hij zichzelf komt aanmelden.

Nog maar zes maanden thuis uit de gevangenis, wordt hij in de round up ter·
zake van C 12 en C 13 aangehouden. .

Zijn vrouw heeft ol. een zeer slechte invloed op hem. Haar moeder was een
dochter van "zwarte Bet", de brutaalste Xantippe in de Osse onderlaag van en·
kele generaties. Haar vader, Bunze~ behoorde tOt de .,gang" van 1893 en na diens
dood huwt haar moeder Hendrik Bron, ons bekend uit de Hoekman-moord,
zie S I, begin. Maar zelfs Bron kan het nauwelijks uithouden bij deze vrouw; het
is gebeurd dat de man, die voor roof en moord 23 jaren in de gevangenis door
gebracht heeft, schreiende bij van Kempen op het bureau kwam om zijn nood te
klagen. Maar van Kempen kan hem ook niet helpen, zodat Bron zijn echtgenote
verlaat en voor de rest van zijn leven bij zijn broers gaat wonen.

De vrouw van Georgius h:mdhaaft de traditie van de vrouwen in haar familie
en regeert het slechte huis Stel dienovereenkomstig. Zij vestigden zich in een
woning midden in de bossen. Om het huis heen liepen 's nachts minstens drie
honden los, die ruimschoots op tijd waarschuwden voor bezoek. In dit huis ont
moetten misdadigers elkaar, velen van onlle criminelen hebben hierover verklarin
~n afgelegd. Nachtelijke tochten plegen daar te begincen eo daar wordt onder-
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I

,

zijn vrouw
Marinus Schroeder
Toon So»en ~ Joh. Kop
Toon Souen, L. Sid ~ Joh. Kop

25. GEORGIUS STEL
Geboren in 1898.

Criminele status

• b , d

1 I' 1918;4 smokkelen
f 20.- subs. 40 d. hecht.

2 22 1920;8 mishandeling
1 jr. gev.straf, 28 1927;2 diefstal, 1928;10 inbraak, 1929;- roofoverv.1

6 31 1930;- inbraak

192

,



26, ADRIANA BUNZEL.
Geboren in 1906.

dak geboden aan mannen die er eens mssenuir moeten, al is her ook ma:u met de
vrouw van een collega - zie her geval van Toon Sossen en Jerina Bron. AIs
Georgius zelf in de gevangenis zit, neemt zijn vrouw meteen een tijdelijke man
in huis.

Ook zij maakre zich aan diefstallen schuldig en het staat vast, dat zij haar man
tot een diligente aansporing in het kwade bedrijf was. Toon Sossen vertelt: wij
kwamen een kett van een rocht terug zonder enige buit, wat de vrouw zo furieus
maakre. dat zij haar man in her gezicht sloeg waar wij bij stonden. Toon heeft al
vaak gedacht dat Stel er waarschijnJijk zo fel op zat bij de overvallen om de bang
heid voor zijn vrouw, thuis, wat te compenseren.

later brandt her huis ai en komt de familie Wat meer in de bewoonde wereld,
maar de honden blijven 's nachts om het huis. In die nieuwe buurt hebben ze
buren; als deze huns ondanks betrokken worden in de roofoverval C 13 (de rovers
versroppen de buit in hun k.,>renmijr) bedreigr vrouw Stel ze krachtig voor het
geval zij aan de P eens re v~l zouden willen vertellen.

Van merkwaardige kamen ;oan zijn leven geeft Georgius blijk, als hij bv. in C 16
de voorbesprekingen rot de overval te zijnen huize meemaakt, maar op de dag
zelf (het is Allerheiligen) rustig naar de kerk gaar en de roofoverval aan zijn
vrienden overlaat.

De M verklaart voor het Hof dat Stel zich gedurende zijn zes maanden vrijheid
tOt de round up voorbeeldig gedroeg. Zijn vrouw wijst daarop ook in een brief
aan de Presidenr van het Hof, die het volgende goede begin heeft: ,,met deze zet
ik mij neder om een enkel woord met U te spreken in de hoop. dar Uw Edelacht
bare mij ook zult willen begrijpen." Over de betreffende zaken zegt zij: "deze
zaakjes zijn oude zaakjes, zij zijn niet goed te praten maar, mijnheer de President,
als U mijn man straks straft, dan straft U ook vrouwen kind." Zij gaat nog ver
der en houdr vol dat haar man na zijn langdurige gevangenschap oprecht prc
beerde een ander mens te worden. Dus het huwelijk is niet z6 slecht geweest, of
de vrouw komt trouw (en intelligent) voor haar man op. En aan drankmis
bruik heeft hij zich inderdaad nooit .schuldig gemaakt.

Van zijn kant reageert Stel trouwens nier anders. Hij insrruettt zijn advoca.at
om her Hof te bewegen de verdeling van de totale straf zo te maken, dat her voor
elk der twee feiten nier mee dan 5 jaren wordt; liever heeft hij een jaar extra
voor her lichtere geval, dat dan van her zwaardere afgetrokken zou moeren wor
den. Want .,aIs ik een vonnis van zes jaar krijg, moet ik naar Leeuwarden en dan
krijg ik nooit bezoek, dat kan mijn vrouw niet betalen van dat armengeld. Ik
blijf liever kort bij om me huishouden bij elkaar te houden. AIs een vrouw haar
man nooit ziet, gaat de moed er uit."

Zo geschiedt. Stel krijgt 5 + 2 jaren en komt dus niet in leeuwarden, maar
in .... Groningen!

Criminele Status

,

,

G. Srel, Joh. Kop, T. Sossen
dexelfden
Nonl en Veroonl

,

•

d

d

d

C 16 re Mond, M. Schroeder, Schram

,

•

•

•

1941;- srropcr-ij
f 10.- subs. 10 d. hecht.

na de Zuivering:

3 jr gev.straf
(voor C 16)

•

•

,

I 13 1904;11 diefsral

f '.- subs. 6 d. hecht.
diefsral
f 15.- subs. 6 d. hecht.
inbraak
roofoverval C 13
oplidlling (gefingttrde m· C 20."""

1 26 1930;11 roofoverval
2 29 1934; I diefstal (rijwiel)

4 28 1934;10 verduistering C 66

f 20.- subs. 20 d. hedu.

2 30 1922;3

3 39 1930;8
• 9
5 40 1931;4

na de Zuivcritlg:

2 jr gev.suaf
(\'oor C 13)

1942;- diefstal
14 dagen gev.suaf

Los arbeider, wonende sinds. 1919 te GeHen. Geen drankmisbruik.

Zij is de vrouw van Georgius Srel, zie hierboven bij hem.
Bij C 66, de diefstal van de damesmantds, is haar man in de gevangenis..
De M oordeelt haar nog g~arlijker dan haar man. Drankmisbruik is ook van

haar niet bekend.

•

ADRIANUS STEL.
Geboren in 1904.

Criminele status

LAMBERTIJS STEL
Geboren in 1898.

Criminele status

Toen hij nog bij zijn vader op de boerderij werkte ging alles goed. Hij kreeg
een daalder zakgeld. op Zondag, en was daarmee tevreden. Toen zijn broer
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28.

21.

,
GeorgillS Slel

•

• , d

1927;2 winkeldidsw
1928;7 belediging politie:
1929;9 diefstal

•
121
2 22, "
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•

Jan van Nupm

Driû $ossen
Dride Sossen en Leo v. Nispm
Driek Sassen, M. Schroedtr en

Jan v. Nispen
dezelfden

d

0..

C I

,b

1916;2
1918;4
1920;9

•
1
2

4 2.
, 22

6 "

13 1908;11 mis~ing

16 1912;6 stroperij
f 1.- subs. J w. hecht.

3 17 19B;8 mishandeling
8 mod gev.suaf
midandelins
mishandeling
diefstal (horloge)

2 mnd en 14 d. gev.suaf
7 26 1921;9 didstal (kippm)

4 mnd gev.suaf
8 29 1924;10 openbare dronkenKhap
9 29 1924;11 rllOfovernJ

3 w hecht. + 1 jr R.WJ.
6 je gev.straf

(vllOr C I)

10 37 1932;- poging tot doodslag
3 mnd gev.suaf
inbrulc:
inbraak
inbraak

weken later klimt hij over de ziekenhuismuur en gaat naar het huis van de post
bode om zich verder door zijn vriendin te laten verplegen- en enige weken daarna
staat hij weer op de steigers.

De postbode vertrekt uit Oss. de vrouw sterft. De laatSte tijd is Willem sterk
gekalmeerd, zodat de burgemeester in zijn inlichtingenstaat voor het dossier zelfs
zegt: .,staat niet bepaald ongunstig bekend".

In de gevangenis blijft hij tot het laarst zijn onschuld volhouden.

I inbraak
na de luivering:

3 jr gev.srraf
(vllOr eB)

Hij srond al vroeg bekend als vechtersbaas, gevaulijk en onberekenbaar, maakte
veel misbruik van sterke drank en verkeerde geregeld in slC1:ht gezelschap.

Hij had vroeger een verhouding met de vrouw van de bekende Jaap Bron,
zie PLAan deze verhouding komt een einde als de vrouw in het krankzin
nigengesticht komt.

Puck is niet getrouwd. Ook hij woont bij zijn moeder, die hem steeds de hand
boven het hoofd houdt en nooit wil horen van zijn schuld. Zij houdt vo~ dat de
politie hem alleen maar zoekt.

Het feit nr 10 pleegt hij, in een burenruzie, kon na een omslag uit de ge
vangenis.

II 37 1933;6
12 38 1933;10
13 38 1934;1

30. PUCK HOOY.
Geboren in 1895.

Criminele Status
5 6. De familie HOOY (P 29-P 31)

Georgius echter ging trouwen kwam Adrianus bij hem over de vloer, met het te
vrezen gevolg. Als zijn broer in de gevangenis geraakt verlaat Adrianus het ouder
lijke huis om bij zijn schoonzuster in te trekken. In C 66, bij de diefstal doot zijn
schoonzuster, zien wij hem ook optreden. Hij verklaart als getuige onder ede
dat hij gezien heeft hoe zij de (gestolen) mantels heeft gevonden, ongetwijfeld
een stevige meineed. Uit haar eigen verklaring blijkt dat Adriana de hele dag
met haar zwager op Stap geweest is en ettelijke café's met hem heeft bezocht.

Hij blijft nngehuwd en m:akt geen misbruik van sterke drank.

De ouders wo Willem en Pud: komen in onze memoranda niet voor. Deze
broers zijn resp. het Se en He kind van 14, waarvan er 7 zeer jong stierven. De
vaders van WiUem en Puck enerzijds en van Gerrit anderzijds zijn broers. Gerrits
vader pleegde in zijn jeugd belediging. Gerrit is het ge van 11 kinderen, waarvan
2 vroeg overleden.

Vader vroeg overleden. Willem is nooit gehuwd en blijft bij moeder inwonen.
Hij maakt veel misbruik van sterke drank en staat als messentrekkende vech·

tersbaas, als een "gluiperig ventje" bij de P bekend.
Omstreeks 1913 had hij een verhouding met de vrouw van een postbode, een

dochtet van de oude Baton. Hij mishandelt deze postbode en poogt llem zelfs
dood te schieten op een avond in een stille straat. Overigens is zijn wapen anders
altijd het mes.

De mishandeling van nr 6 was wederkerig. Zijn broer Puck en hij bewerkten
el.kaar .z04anig met messen, dat zij onherkenbaar waren. Zij kijken elkaar sinds·
dIen met meer aan.

Nog een keer is hij vooral slachtoffer bij een vechtpartij, zodat dit delict er in
bovenstaande status niet wordt bij gerekend. Hij wordt dan op een Zondagavond
zc:'. in zijn buik gestoken, dat de ingewanden naar buiten puilen. Niettemin loopt
hiJ zelf naar de dokter, vanwaar hij naar een ziekenhuis wordt vervoerd, waar
twee artSen, die hem behandelen, niet geloven dat hij dit kan overle,·en. Drie
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29. WlIlEM HOOY.
Geboren in 1888.

Criminele status

• b , d •
1 19 1908;' beledigins

f J5.- subs. 30 d. hecht.
2 21 1910;2 mishaDdeling

f 8.- subs. J6 d. hecht., 24 19B;7 mishandelins
4 " 1914;1 pogins 10( doodslag, 28 1917;2 smokkelen

6 weken gev.straf
6 29 1918;4 muhandelins C 3
7 " 1926;11 brandnichting

vrijspraak



De P verklaart ervan overtuigd te zijn dat Hooy nooit VOOr verbetering vat·
baat zal zijn.

In Februari 1936 moet de geneesheer bij de gevangenissen in den Bosch ver·
klaren, dat Puck lijdt aan krankzinnigheid (situatie·psych~ tengevolge van
langdurig verblij~ in de ce~ zich uitende in voortdurende hallucinacies, in gezicht
e~ gehoor, met dl~ntengevolgeoptredende angsten en grote onrust, die dreigde te
]eJd~n tOt expansiedrang en vernieling). Overbrenging naar het krankzinnigen
gesticht volgt:.

.Ongehuwde arbeider, maakt nogal eens gebr~ik van sterke drank, staat ongun
Stig bekend en huwt niet.

Reken~. zichzelf ni~t bij een kerkgenootschap, maar staar wel als R.K. geno
teerd..~IJ g~raagt Zich goed in de gevangenis, is zelfs zo vlijtig en leergierig,
dat hl' er Zich rot een volslagen mandenmaker omwikkelt, het hele vak be-
heersende. .......

Blijft altijd ontkennen en weigert V.I ..
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c. v. Oers en VlÎe$
dezelfdeo
C. ... Oers
Stoit (heler) en een ander
C. ... Oers
C. v. Oers en twee anderen
C. v. Oerli en Stoit (belet)
d=Ud<o
d=lfd<o
C. ... Oen en Job. Kop (beier)
C. v. Oen
,=lid<

Pijnenborg, Jac.. v. Nispen en
v. Oers

•. O<n

,

= ""'"een aoder

,

C34

Cl>

C23
C 24

C"
C 2.
C27
C29

C28

,

na de %uiverÎns:
1 je en 4 mnd gey.straf

(vooc C 27 en C 28)
diefsral
4 mnd gev.straf
heling
4 rnnd gev.straf

b

1944

1942

1926;9 kerkdiefstallen
1926;9 rijwieldiefstal

4 mnd ruchtseh. v.w. met

proeft. v. 3 jr; t.uilV.gel.

Nov. 1928
1932;1 diefstal (koffen uit aUfO)
1932;2 dieflital (ukken kunstmeSt)
1932;3 diefstal sîSueltrD)
1932;3 inbraak
1932;4 inbraak
1932;8 inbraak
1932;- diefstal (Khoenpoeu)
1932;2 inbraak. f 4.
1932;10 inbraak
1932;7 inbraak (bÎetSIazen)
1932;8 inbraak bii uamslJ.tÎOo
1932;8 inbraak (diversetl)
1932;8 inbraak (divenen)
1932;9 inbraak: bii kantongerecht (11

revolvers met munirie)
12 inbraak op 2e Kerlird.. (drank)

12 inbraak. (drank)
14 mnd gev.straf

(voor C 34)
8 mnd gev.straf

(voor C 3)

•
11
11

1
2

Hij werd geboren zeven weken na het overlijden van zijn vader, als jongste van
vier kinderen. Twee broers leven nog in 1935, werken en staan goed bekend.

Toen hij vier jaar oud was, vertrok zijn moeder met haar gezin naar Oss, waar
zij een winkeltje begon.

Op school was van Duisburg onhandelbaar. Zijn algemene ontwikkeling wordt
de eerste keer dat deze geteSt wordt, bij zijn komsr in de gevangenis, "matig" be
vonden; de tweede keer d.i. na 3 jaar, door dezelfde testende instanties ,.goed".
Zijn aandacht en inprenringsvermogen zijn goed. Nadat hij op 12-jarige leeftijd
de school doorlopen had, W:1S hij gedurende 4 maanden loopjongen, in een he-

199

3 17
4 17, 17• 17
7 17
8 17, 17

10 17
11 17
J2 17
J3 17
14 17

" 17I. 17

17

18

S 7. LOJ1taande delinquenten uil hel criminele milieu (P 32-P 64)

VAN DUISBURG.
Geboren in 1915:

Criminele status

32.

Jac. v. Nispen. Drick Souen en
«n heler

,

Toon Schen, van Zaayen
Jac. v. Nispen en Daamen

M. Schroeder en Dride. Sassen
M. Schroeder, D. Sassen. C. v.

Nispen en J. Kop

en drie anderen

,

C 4

31. GERRIT HOOY.
Geboren in 1898.

Criminele status

• b ,
I 24 1922;12 muhandeling

3 mnd gey.straf
2 " 1923;6 diefstal

3 mod gev.straf
3 " 1924;1 veruîdius

1 mod gev.straf
4 " 1924;3 die&tal

10 mnd gey.straf, 2. 192);4 diefslJ.l (kippen)

1 j r en 6 mnd gev.straf

• 28 1927;4 roofovelVlJ
7 • inbraak

2 jr gev.straf
(voor Nr 7)

8 33 1931;12 inbraak
1 jr. gev.straf, 34 1932;- inbraak:

10 1933;- roofoverval

na de zuiverins:

4 jr gev.straf

voor C 4)
1941;- helins

3 mnd gev.straf
(duit$e krijgsraad)
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33. GANS.
Geboren in 1900.

Criminele status

De courantenberichten over de round up in Oss hadden hem reeds onrustig
gemaakt, en eind Juli wotdt zijn aandeel, in ol«Ûf'e zaken dan waarvoor hij reeds
gesuait is, bekend en wordt hij op tr1DSport gesteld naar den Bosch. Weliswaar
is hij na het verhoor (hij bekent) wttr gauw op vrije voeten, maar dar is slechts
voorlopig. Hij schreef de O.v.J. dat hij eerstdaags in Amsterdam. een glazenwasserij
zou beginnen, een wagen had hij al; een kennis zou hem aan ladders helpen en
enige mensen hadden hem hun klandizie reeds toegezegd; "och geachte Httr
Officier, geef mij nog een kans en U zult er nooit spijt van hebben. Toen dat
gebeurde, was ik toch nog zo jong en ondoordacht en ik heb er gedeeltelijk toch
al voor geboet .... "

Maar hij wordt weer veroordeeld voor hetzelfde oude zeer (in criminologische
zin, natuurlijk niet juridisch); zijn straftijd gaat in Mei 1936 in, nadat het Hof
in zijn vonnis de V.V. van de Rechtbank zelfs in een onvoorwaardelijke wijzigde.

Hij krijgt V.I. op 23 April 1938. De rapporten zijn alle gunstig. Maar in· 1942.
na de proeftijd, valt hij terug met een diefstal en daarna zijn er nog enige gevallen
van heling.

,
--• b , cl

20 1920;9 diehtal (wasgoed)
f 20.- subs. 20 d. hecht.

2 " 19.ï:"i;5 wederspanfligheid
f30.- subs. 30 d. hecht.

3 27 1928;2 vemieliflg
f 10.- subs. 10 d. hecht.

maar nu loopt alles hem tegen. De kruidenier heeft, lopende de onderhandelingen,
ook een andere jongen in dienst genomen, en kan van Duisburg slechts 2 gulden
geven in plaats van de afgesproken zes. In Juni kan het kruideniersbedrijf zeUs
deze last niet meer dragen en wordt van Duisburg ontslagen, .alleen om finan·
ciële redenen. Daar komt bij dat de broer, een oppassende, maar driftige man,
weinig van hem kan verdragen en het hem niet direct plezierig maakt thuis.
Toch gedraagt hij zich goed. Overdag zijn er werklozencursussen der Sine Jozef
gezeUenvereniging; 's avonds is hij moeder behulpzaam in huishoudelijk werk.

Dec. 1934 overlijdt moeder en er treedt verandering in ten ongunste. Stugheid
en onverschilligheid. Beweert niet bang te zijn voor wederinsluiting. Bezoekt
afé's, hoewel dat verboden is. Nadat er bijna een ovemedingsrapport wordt in
gediend wederom een verandering, nu ten goede. Is hij toch wel bang voor weder·
insluiting, en zijn zijn woorden grootdoenerij? Hij zelf schrijft aan de O. v.}., dat
hij zijn moeder op haar sterfbed beloofd heeft zijn best te doen. Hij vertrekt uit
een kosthuis, dat men niet gunstig voor hem oordeelt, en begint met niet meer
na 10 uur 's avonds thuis te komen. Optreden en houding v~beteren. Hij krijgt
omgang met een fatsoenlijk ~isje, dat hij op de hoogte stelt van zijn v~leden.

Echter nog steeds geen werk, en van Jan. 1935 af onderstand van Maat
schappelijke Steun. Tegen alle ttrste verwachtingen in eindigt de proeftijd nog
gunstig in Oct. 1935.

•

•

trekking waarin hij het werk lichamelijk niet aankon. Hij kwam toen in een an
dere betrekking, waar hij het 8 maanden uithield.

Zijn moeder wenste hem eduer een vak te laten leren en deed hem in de leer
bij een koperslager, waar zijn 8 jaar oudere broer eveneens werkzaam was. Na
onenigheid met die broer, door welke hij zich niet wil laten gezegsen, loopt hij
daar weg. Daarna werkt hij dan weer zo nu en dan in de voorlaatste betrekking,
zo ook in de tijd dat hij zijn eerste betechte delict pleegt.

De moeder, die aan een nierkwaal leed en veel in ziekenhuizen verpleegd moest
worden, kon aan zijn opvoeding van het begin af niet genoeg aandacht besteden.
Hij wordt door werkgevers en de direneur van de Tuchtschool genoemd: ver·
wend, slap van wil, gesloten, opvliegend en wild. Men schrijft hem wèl vrees
voor suaf toe.

Hij begint als schooljongen reeds mer"kleine (vaak winkel-) diefstallen, die
door de moeder meestal verontsehuldigd worden door het feit dat hij nimmer
zijn v3der gekend heeft. ~heel zonder schuld is ook zij echter niet. Haar zoon
pocht eens tegen zijn k~a~n: ,.Mijn moeder zegt: altijd maar tegen de politie
dat ik om cU uur thuis gekomen ben", woorden die de M na de inbraak van C 35
afluistert aan het venster van de kamer, waar de buit geteld en verdeeld wordt.

Na zijn eerste voorwaardelijke veroordeling moet hij zich eerst enige tijd cor
ren gedragen te hebben, maar als hij na ontvluchting uit de "Heiblom", het d.
opvoedingsgesticht te Heythuizen, Limburg, (hij komt lopende weer thuis) kleine
diefstallen h~haalt en veel 's nachts buitenshuis blijft, is na een jaar de tenuit
voerlegging toch noodzakelijk In Nij~gen (van 23 Oct. 1928 tOt 12 Mrt: 1929)
gedraagt hij zich rustig. Maar men meent daar dat hij zich slechts uit vrees voor
straf in toom houdt.

Weer thuisgekomen, is alles inderdaad weldra weer als van ouds. Op 16 à 17
jarige leeftijd drinkt hij 's avonds dikwijls 7 of 8 glazen bier, komt vooral des
Zaterdags in de nacht thuis en blijft doof voor de smeekbeden van zijn moeder
om tOCh beter op te ~n. Wordt werkloos en pleegt, op 17-jarige leeftijd reeds,
een serie van minstens 3 eenvoudige diefstallen en 10 inbraken.

Bezien wij de staat, dan valt op dat de eerste 10 feiten gepleegd worden in
vereniging met zijn leeftijdgenoot v. Oers; Joh. Kop.al1een treedt in or 12 op, als
heler; Stoit in andere zaken. In or 17 werkt hij, nog geen 18 jaar oud, al samen
met oude criminele rotten als Jac. v. Nispen en Pijnenborg. Er is reden aan te
nemen dat de samenwerking nog vaker plaats had, en dat de jongen gebruikt
werd voor het binnenklimmen van ramen.

Als hij omstreeks Kerstmis 1932 gearresteerd wordt zijn er al dikwijls huis
zoekingen bij hem thuis geweest, verdacht als hij was door de P van betrokken
te zijn bij menig misdrijf. Hij bekent eerst, maar trekt deze verklaring voor de
reçhtbank weer in, haar koelweg aan door de politie toegepaste dwang toe
schrijvende.

De straffen van de zaken C 34 en C 35 zit hij uit in Amsterdam. Zijn moedet
doet het winkeltje in Oss van de hand en gaat in Amsterdam bij de ene zoon
wonen .om hem geregeld te kunnen bezoeken.' De celbezoeker meent dat hij
het wel "beroerd" vindt in de cel te zitten en zijn moeder verdriet te doen, maar
neemt overigens geen grote indruk waar van de straf op van Duisburg. Hij ge-
draagt zich trouwens goed en leert het kleermaken.

Op 25 April 1934 krijgt hij V.I., nadat een kruideniersbedrijf zich tegenover
de R.K. Reclasseringsvereniging te Amsterdam bereid verklaard heeft hem voor
een weekloon van 6 gulden in dienst te nemen. Hij neemt zijn intrek bij moeder,
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na de zuivering:

Zijn vader was jarenlang postbeambte te Oss en larer aldaar gepensionneerd.
Hoewel hij zijn gehele leven nogal sterke drank gebruikte waren er op zijn ver·
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34. GROOT.
GdJoten in 1903.

Criminele status

dere gedrag gem aa~rkingen. Het gezin Staat goed bekend. Er zijn nog drie
andere kinderen, alle drie in leven, niet crimineel.

Na de schooljaren was Groot achtereenvolgens werkzaam bij een bakker, bij
Jurgens, bij een koekfabriek en op de wattenfabriek. tOt hij gedurende een jaar
onder de wapenen was bij de veldartillerie. In die tijd liep hij 6 weken en 14
dagen straf op wegens insubordinatie.

Na ontslag uit de dienst werkte hij ongeveer 4} jaar in losse dienst bij de firma
Zwanenberg en was daarna 1t jaar werkeloos, in welke tijd de roofoverval C7
plaatS vond. Kon daarop. in April 1929. werd hij geplaatSt bij de N.V. Organon
(Zwanenberg), waar hij op de dag van zijn arrestatie nog werkzaam was.

De directeur van dit bedrijf bleek zeer op de man gesteld te zijn. Hij bekosrigde
de verdediging en verklaarde zich bereid hem onmiddellijk weer in diensr te
nemen, zij het dan vermoedelijk in Nijmegen of elders.

Groor is, veronderstellend dat van zijn misdrijf geen gevolgen meer zouden
komen, in Januari 1934 gehuwd met een weduwe, die 3 kinderen had (allen jon
gens, waarom zij nog een meisje als p1ee'gkind genomen had, het kind van een
weduwe die zeer arm was en niet in het volle bezit van haar verstandelijke ver·
mogens). Uit het huwelijk met Groor werd nog een roon geboren.

Aangezien er volgens verklaringen van P en M nimmer iets op het algemene
gedrag van de man te zeggen viel, kan men gerust zeggen dat hij het misdrijf in
een zwak ogenblik pleegde en zich, voor zover nodig. nadien zelf gereclasseerd
heeft. De dnnk is van grote invloed geweest, onder welke invloed hij zich liet
overhalen. Dat hij pas op herhaald aandringen van Toon So5sen meeging. beves
tigde de laatSte voor de rechtbank. Hij leen rrouwens Toon her eerst kennen in de
kroeg, en door deze de andere milieu-figuren. Hij was, zoals geregd. tijdens het
plegen van het feit zonder werk en hij kreeg van de buit een aandeel van 4 gulden.

De financiële toestand van het gezin was in 1935 niet zo slecht meer; Groot
verdiende goed, zijn oudste stiefzoon werkte op de slachterij van Zwanenberg en
bovendien was de vrouw eigenares van een café, dat wekelijks een goede huur op
bracht. Toen de~ huurovereenkomst echter afgelopen was en de huurders een
veel lagere huur aanboden, ried Groor zijn vrouw vanuit het H.v.B. aan om de
schade dan maar te nemen, omdat hij tOt géén prijs zelf in het café wil trekken.

Hij geeft bij her voorlichtingsonderzoek toe bij bijzondere gelegenheden wel
eens te veel re drinken, maar is bereid zich eventueel te onderwerpen aan ~n

verbod tOt cafébezoek en drankgebruik. De reclasseringsvereniging beveelt V.V.
aan, maar Groot kriigt 21- iaar onvoorwaardelijk.

Op 3 September 1937-warde hij met V.I. ontSugen. Voorwaarde 11 luidr ook
hier: Oss nier metterwoon verlaren, niettegensra.a.nde èn zijn directie èn de reclas
seerders bij het aanbevelen van V.V. reeds wezen op de wenselijkheid van plaat
sing elders!

Groot wendt zich na zijn V.I. tOt zijn vroegere directie, die hem met weer
terugneemt; dit weke enige wrok op, want Groot verkeert in de mening dat hem
werk is toegezegd. En terecht. Ik vond de brief van zijn fabriek, ondertekend
door de directeur, waarin gezegd wordt dat Groot dag en nacht voor de zaak
klaar gestaan had en dat de directie derhalve bereid was hem later weer in dienst
te nemen, ..ondanks de door ons getrofJen maatregelen dat iemand, die door de
rechtbank gestraft is, niet meer bij ons kan werken."

Hij krijgt ook nergens anders werk en zijn vrouw moer nu het haar toebe
horende (en niet direcr gunstig bekend staande) café inderdaad nog zelf gaan beo
heren. De rapporten zijn alle goed, maar getuigen van het zeer karige inkomen.
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Ronde, Jan en Drid>. SeMen

• b < d

4 28 1928;9 mishandeling met mes
3 rnnd gev.suaf,

" 1933;4 dronkenschap bij 3e herh.ling
2 d. hechtenis en 6 mad

R.WJ. V.w.

• " 1934;2 inbtaak (spek)
vrijspraak

7 " 193';4 huisvredebreuk en wt't!enpan.
nigheid

14 dagen gev.straf
1941;- beletomerio8 ambuhandeling

f 10.- subs. 10 d. hecht.
1945;- smokkden

f 15.- subs. 10 d. hecht.

• b < d ,
I 22 1924;2 bedreiging m~rdere + 2 maal

insubordinarie
14 dagen gev.suaf

2 23 1924;10 insuboJ"dioalie met lieb. letsel
6 weken gev.straf

3 2. 1929;1 roofoverval C 7 Toon Sossen en Joh. Kop

2 jr en 6 mnd gev.straf
(voor C 7)

1940;- wederspanni,gheid
f J5.- subs. 15 d. hechl.

De vader is veroordeeld wegens dronkenschap, verder is niets van hem bekend.
Zijn eigen drankmisbruik is nier abnormaal. Wij kennen hem voornamelijk

uit C 56. Hij schrijh vier briefjes uit het Huis van Bewaring. waarin hij zijn
onschuld betoogt eo dringend verzoekt om vrijlating. ~odanks is hij de enige
in deze zaak waartegen in 1934 bewijs genoeg aanwezig ~t wordt om te
dagvaarden. De eis is I jaar en zes maanden, maar het vonnis luidt: vrijspraak.

Twee van zijn mededaders worden in 1936, als ook dit feit gehed boven Waler
is, wel veroor~ld; Gans ontloopt volgens het principe: non bis in idem, een
nieuwe berechting. Hij moet in de zaak regen zijn kameraden wel als getuige
optreden.

~---,,"'~---
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35. MICHAEL HAALOVER.
Geboren in 1898.

Crimioek staNS

I 15 1913;12
2 20 1918;12
3 21 1919;1

•d<b•

205

21 diefsu.l (cement •. d. gem.)
1936;- vernieling

f 10.- subs. 10 d. hecht.
1940;- vernieling

6 weken gev.straf

Hij is de oudste van 13 kinderen, waarvan 1 levenloos geboren is. Van zijn
ouders en zijn jeugd is ons niers bekend. De rijwieldiefstal van 1919 is het eerste
feir waarvoor hij gestraft wordt, en wel meteen met een heel jaar gevangenisstraf.
De een maand eerder gepleegde manufacNrendiefstal komt een balf jaar later tOr
klaarheid en wordr dan ook nog berecht. Van de 6 daders, waaronder 3 helers, is
er één van even jeugdige leeftijd als Haalover; de anderen zijn gemiddeld 15
jaar ouder.

Her vierde geval (het misdrijf van art. 141 Sr.) betrof een aanval mer stenen
en later met een geweer op de P, van uit de woning van een zekere van B_ De
P schiet terug en doodt van B.. Hulover en Ronde werden onder de aanvallen
herkend en tot 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld.

HuiDver, die bij de tOuod up 37 jaar oud is, had de laarste jaren een winkeltje.
waarvan hij en zijn vrouw ner konden leven. Hij wordt door Geotgiw Srd uitge.
nodigd mer een overval mee te gaan, maar Jflfjt dat nier meer als ze bij het aan
te vallen huis zijn (zie zijn verhaal in C 16).

36. HART.
Geboren in 1893.

Criminele status

• b < d •
1 I4 1908;1 diebtal

1 jr gev.suaf

2 " 1917;- diefsW
6 weken gev.suaf

3 " 1918~1 diefstal
3 mod gev.straf

4 2. 1919;6 diefst:al.
8 rnnd gev.suaf, 28 1922;4 mishandeling en vMnieling
f 25.- subs. 15 d. h«ht.

• l3 1926;10 diefstal
6 mnd gev.straf

7 " 1929;1 mishandeling
f 25.- subs. 25 d. hecht.

8 31 1930;- outrage police en dronken- •
lldap (in Bclgie)

8 d. h. en 28 d. h. en boete, 1930;8 diefsla1
6 rnnd gev.suaf

--~ "--~-----------

twee anderen + 3 helers

Jac:. v. Nispen, S. Schroeckr en
Job. Kop

en een ander

Servtu SchrOeder, K.1unje Pruul

d •<

diefsial
1 mnd gev.straf

verduiSlering
3 mnd gev.straf

wederspaDnigbeid
3 mod gev.straf

inbruk

belediging ambrenaar
f 10.- subs. 10 d. hedlt.

mishandeling amblenaar
3 mnd gev.suaf

wederspannigheid
f 25.- subs. 25 d. hecht.

mishandeling
f 10.- subs. 10 d. hecht.

bedreiging politie
mishandeling
f 15.- subs. 15 d. h«ht.

~"WJI. ,,·e.ierspannigheid
14 dageo gev.straf

wederspannigheid
I mnd gev.straf

mishandding (met mes)
inbruk
diebw (rijwiel)
1 jr gev.straf
10 mnd gev.straf
an. 141 (openlijke geweld.

.pleging)
8 mnd gev.straf
verniel ins en we.:ierspannig·

beid
2 mnd gev.steaf

5 grkwal.. we.:ierspannigbeid
14 dagen gev.straf

11 wedenpannigbeid met DUS-

handeling
6 mnd gev.straf
belediging van ambtenaar
f 20.- subs. tOd. h«ht.

b

1921;1

1922;4

•

7

, 13

•
, "

8 2. 1924;8

, 27 1925;12

10 12

11 28 1926;2

12 29 1927;6

Il '0 1928;2

"
" 31 1930;1

I. 10

17 " 1932;8
18 " 1933;7

19 ,. 1934;2

20 31 1935;7



, b < d <
---

10 " 1931;3 pogÎng fO( doodslaJl"

4 je gev.seraf

11 " 193);4 diefstal
8 mnd gev.straf

" 1937;- inbru1:
2 je g~.stra(

44 1939;- diefstal
10 rond gev.straf

4. 1942;- diefstal
10 rond gev.straf

'0 1943;- diefsw
I je gev.straf

" 1944;- landloperij

5 d. h. en 8 mnd R.W.!.

" 194';- diefstal
2 je gev.straf

•
De vader, van wie in het laatst der 1ge eeuw verschillende veroordelingen re

boek staan (dronkenschap en straatschenderij), dronk, mishandelde dl! 12 kinde·
ren en (touwde drie keer. De moeder is in haar jeugd wegens mishandeling ver
oordeeld. De stiefmoeder behandelde de kleine Han zoals stiefmoeders in sprook
jes du plegen te doen, met het ~olg du hij op 15-jarÎge leeftijd al zwervende
was en ten slotte stelend voor zichzcU zorgde.

Terbeschikkingstelling volgde, gedurende welke tijd de jongen het timmeren
leerde in hver«st. Na zijn ontslag krijgt hij gedUU'nde 9 onafgebroken jaren
werk, gedurende welke tijd nietS bijzonders passeert.

Tegen ~t einde van de eerste wereldoorlog raakt hij we~ slapte werkloos.
Hij wordt dan achtereenvolgens drie keer wegens diefstallen veroordedd. Om
slagen uit de gevangenis moet hij zijn costuum uit de rotterdamse Bank van
Lening lossen; een detail du O\'er de economische omstandigheden welsprekend is.

In 1922 is er weer werk C11 is zijn economische criminaliteit van de baan; de
bazen zijn bijzonder tevreden over zijn werklust. Dan wendt zich zijn criminele
aanleg; hij verdient goed, gaat drinken en wordt agressief. Een mishandeling en
een vernieling zijn van ZO weinig ernstige aard, dat hij et met f 2~.- boe"
afkomt.

In 1926 wordt hij weer werkloos en gaat hij prompt weer stelen. Na het
ondergaan van zijn zes maanden is er werk, dus geld, dus drank, en er volgen
veroordelingen wegens mishandeling, "omfage police" en dtonkenschap (in België
de twee laatSte).

In 1930 is het wetk weer gedaan en de diefstal laat maar kon op zich wachten:
weer q maanden gevangenisstraf. .

In 1931 volgt de poging toe doodslag, die met vier jaat gevangenisseraf wordt
geseraft en die bij nader onderzoek nog meer over een zwak karakter onthule.
Hij heeft nL in een zwak ogenblik van zijn vrijgezcllenbestaan onrucht gepleegd
met een dochtertje van zijn kOStbaas dat, onvoorzichtig genoeg, al naar boven
gestuurd werd om de bedden op te maken als de werkloze arbeiders die daar
wonen zich nog aan hee kleden zijn. Ondanks zijn volstrekt negatieve morele op-

206

voeding ~ft hij ~veel.bl=sef van het on~rloofde hiervan, dat hij het gebeurde
tOt elke ptlJs geheIm wil houden, maar 10 een dronken bui moet hij het gehe'
aan de vriend toevertrOuwen waarmee hij op stap is. Deze reageert precies I~
keerd, lacht er smakelijk om, plaagt de zondaar en treieen hem tenslotte met ":~_
gemeende bedreiginge:n van aangifte bij de politie. Tenslotte is de grens van het
verd1agelijke voor Han oversch~en en hij uekt zijn mes.

Zijn straftijd du~rt tOt .2~ !daan 193~; 4 jaar min preventief, en de mijlpaal
van ~t tweederde IS ~lkt In Dec. 1933. Er wordt dan nog niet over V.I. ge
dacht. Tegen het ei~de van zi~? straftijd blijkt na vergeefs ernstig zoeken geen
werk voor hem te VlOden te UJn. Daarom wordt ais op advies van het Centraal
College andermaal over V.l. bl=raads1aagd wordt, wèl tot V.I. geadviseerd, die
ook wordt verte:.nd. De reden is, ~t opname in cc!1landkolonie de overgang naar
een maarschappij met slechte arbl=ldskansen gunstlger kan maken. Hij wordt op
g~nomen in Filadelfia, waar hij zich een vriend maakt: een reeds zes keer wegens
diefstal veroordeelde Brabander. Samen breken zij op een winteravond in in een
melkhussenfabriek te Tinaario, ~aar in de buurt, waar zij niet vinden wat zij er
zoeken (de maandlonen) ma:u: ZIch tevreden stellen met een doosje sigaartjes van
een waarde van 30 cent. . .. Daarop volgt de veroordeling tot 8 maanden, dit
maal door de rechtbank te Assen; opmerkelijk is dat deze Osse uitgezworven
delinquent veroordeeld is in nog 7 andere plaatsen: den Bosch, Rotterdam Haar-
lem, Maastricht en Dordrecht, leeuwarden en Antwerpen. '

In 1944 is hij definitief als zwerveling geklasseerd door zIJn veroordeling
tot 8 mnd R.WJ. wegens landloperij.
.. Wij hèbbl=n referenties van patroons over zijn bijzondere vakmanschap en eer.

lIJkheld - als er werk is. Hij is actief, niet dom, leest, schrijft en rekent best en
heeft een goed inprentingsvermogen en goede aandacht. Zijn algemene ontwik.
ke~ing is niet .zo best. Hij is kon, gedrongen gebouwd en heeft tawuages op
belde handen.

In de Asser inlichtinge:nsa.at (onoodertekend, waarschijnlijk ter plaatse pro
forma ?pgemaakt) heet het dat hij cynisch is en cm "echt misdadigerstype".
Meer met.

37. HESSEI.INK
Geboren in 1891.

Criminele Status

, b < d <

1 18 1909;- gefiihtliche Köcperverletzung
und HaudriC'densbruch

2 mnd gev.straf
2 I. 1910;8 wC'derspannigheid

3 weken gev.srraf
1 II rnish.ndeling

8 dagen gev.srraf
4 10 zware rnidande.liDg

2 jr gevsrraf, 22 1914;2 wederspanDigheid mei eeD andet
1 mnd gev.srraf
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,
P. Mak, W. Bron, te Mortel en

van tuyn
Koosje Bron
Mak, Bron, te Moreel en v. Luyn
G. Bron, Ie Monel, GOOI. Kop
F. Mok
dezelfde
P. Mak, Wim Bron, F. Mak en

te' Mortel
F. Mak en Wim Bron

Bron en te Monel

d

e64

,
branduichdng en poging tOl C,7

roofoverval
diefstal (rijwiel)
roofoverval C '8
roofmoord C 61
diefstal (rol. kippens:u..s)
diefstal (uk aardappeletl)
poging lor rooIoven.1

inbcu.1::
meineed
inbraak

10 mnd gev.straf

8 jr gev.sttaf
(voor C '8)

2 jr gev,straf
(voor C 61)

na de zuivering:

b•
4 22 1934;2

, 2
6 2
7 ,
8
9

10

11
12 22 1934;-

" 7

De vader is meermalen verdacht van ernstige diefstal.len en zijn huis werd ter
zake daarvan dikwijls door de P onderzocht. In de jaren 1895 en 1896 staat hij
te boek wegens drie mishandelingen, een vernieling en een geval van wederspan
nigheid. Hij maakte ook misbruik van sterke drank, waarover ik eveneens enige
processsen.verbaal vond. De moeder stond als onverschillig bekend. Er zijn 18
kinderen geboten, waarvan 11 zeer jong stierven. Onze Hoek is nummer 11.

Hij woont bij zijn ouders in en heeft soms werk in de werkverschaffing, waaruit
hij IS gulden per week thuisbrengt; daarvan houdt hij 5 gulden zakgeld in; maar
dat werk heeft hij lang niet altijd.

Hij komt meermalen laat thuis, ook wel eens dronken zegt: de P, hoewel de
burgemeester op de inlichdngenstaat laat schrijven ",geen drank", Hij bezoc:iu
stille kroegen, waaronder die van Klaartje Pruul en Frandscus Male. De laatSte
jaren heeft hij omgang mer slechte kameraden. Hij zelf vertelt, dar het met hem
misging ná zijn entree bij Klaartje.

Hij is agressief van aard: ..een mensenleven telt bij hem weinig", zegt: van
Kempen. Maar Gijs Bron vertelt hoe ze samen naar huis lopen na de Oymse
roofmoord. Hoek is dan Wat stil "Ik wed, dat die oude man kapor is," zegt hij,
..ik wou wel 25 gulden betalen als ik het niet gedaan had en nou hoef ik mijn
Pasen ook wel niet te houden." Dit is dezelfde jongeman die bij de roofoverval
C 58 meteen op Boumans aanstormt en hem op het hoofd slaat, èn dezelfde die
voor de R.-e. bij een confront:1tie deze Boumans de hand toesteekt en hem om
vergiffenis vraagt.

Van zijn aandeel in deze Udense overval, in tOtaal 470 gulden, wil hij zijn
moeder 200 gulden afdragen; als deze huiverig is dit geld aan te nemen, omdat
zij natuurlijk wel iers begrijpt \'an de manier waarop het verdiend is, doet hij er
50 gulden bij en dan accepteert zij, Deze vrouw huilde soms als haar zoon laat
(huis kwam, maar zij zei nooit iers.

Hij heeft waarschijnlijk, vooral als oudere knaap, zeer veel ons niet bekende
kippendiefstallen gepleegd, deels samen met Godfr. Kop. Oorspronkelijk is hij nl.
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,
,

F. Mak. Wim en Paulus Bro~
Koosje Bron, Marten' en Vesld,k

,

met meer .nderen

met meer anderen

Noesl, Jac. v. Nispen

d

d

eH

,

,

zware mishandeling
diefstal (kippen)
roofoverval

b

b

1929;12
1933;
1934; I

192';1
1928;10
1933;7

19U;2
2

1916;2

•

•
6 23
7
8 24

1 17
2 21
, 21
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HOEK.
Geboren in 1912.

Criminele status

àiefsud (fiffllantucn)
grOle v~htpanij

vernieling

3 weken gev.suaf
3 vernielingen
10 wederspannigheid

1 mnd gev.straf
11 26 1917;- belediging ambtenaren

f ]5.- subs. 30 d. hecht.
inbraak (nietS)
mishandeling
mishandeling
inbraak
2 je gev.smf
veToiclillg
didsu.1
brand$licllling
na de zuivering:
2 je gev.straf

~ vader pleegde een diefstal en 2 keer mishandeling. . .
In het ouder:lijk gezin werden 14 kin&ren geboren. .~aar.van ;) vroeg ~uerv.en.

Delinquent is bet negende; hij alleen past slecht op. ZIJ~ aJg~e .oncv.:,lckeling
is gering, hoewel hij een dcr weinigen is onder onze delinquenten die 8 Jaaf lang
naar school geweest zijn. .

Hij maakte veel misbruik V:lD sterke drank en stond dIrect klaar mer het mes.
Later werd dat iers beter.

AI vroeg had hij verkeerde kameraden; als die trouw.en word:" zij in den regel
war kalmer. maar Hesselink blijft vrijgezel. Hij zwerft ID allerlei ambachten rond,
ook in Duirsland en is vaak werkloos. Zo ook lijdens het plegen van C 43. Woont
later in Oss in ttn volkslogement. De vernieling van 1925 is gepleegd toen
Hesselink met V.I. uit de gevangenis kwam, waar de inbraak van nr IS hem
gebracht had. Deze inbtaak was destijds door van Kempen opgelOSt; vlak n~dat
Hesselink voorwaardelijk in vrijheid gesteld is worden des nachts al~~ wme rUiten
ingeworpen bij van Kempen. Er zijn dan wel verschillende nanwlJzlOgen tegen
Hesselink, maar tezamen niet sterk genoeg om er hem op te kunnen vetoordelen.
Na afloop VJn de ptoeftijd beet de reclasseting ~Iaagd, , .. ,

Voor zijn brandstichting krijgt hij wederom 2 Jaar; 0pOleuw gedr:ugr hiJ Zich
in de gevangenis voorbeeldig en is hij nimmer disciplinair gestraft, maar V.I.
wordt deze keer afgewezen.

16 33
17
18 41

9
10

12 27 1918;
13 30 1921;
14 30 1921;12I' 31 1923;2

38.

•



39. HOOGEVEEN.
Geboren in 1902.

een kleine dief; hij zwerft dan 'savonds op straat om etgens te gaan stelen, vol·
gen zijn eigen mededeling, en rooft dan pluimvee of ander Voot de hand komend
kleingoed, Wat hij Klaanje Pruul te koop aanbiedt. Zijn contact met Wim Bron
dateen van 1933. Meermalen op her politiebureau verhoord doet hij nimmer een
bekentenis, maar is altijd zeer brutaal.

Zijn wrok tegen de maatSChappij en de P is gtoor. Hij is er van overtuigd dat
zijn kameraden en hij opzettelijk uit de fabrieken geweerd werden. Zelfs zijn
broer werd bedankt bij Hanogs, roen hij gearresteerd werd! Hij redt deze broer
uit de Oye~ zaak, zie C 61. Over zijn straftijd in Leeuwarden geef ik hem zelf
her woord:

Hij ziet er slecht uir in de gevangenis. Zijn gelaarskleur is grauwwir, de ogen
Stalin flets en de mond is slap en verzuurd. Hij gedraagt zich als iemand mer Ont
houdingsverschijnselen. Al dadelijk blijkr dat het bier de rab3Jc is. De directie
verdeoJcr hem ervan zijn eten gedeeltelijk tegen tabak te ruilen.

Hoek is verder Ontevreden over her feit dar hem, in afwijking van de anderen,
een keer huisgtatie is geweigerd. Bij nader onderzoek blijkt mij dat hij twee keer
gestraft moesr worden omdar hij lorgeD()(en mer een ~tensblik op her hoofd ~n

met de vuist in her gezicht heeft geslagt'n. Overigens is zijn gedng goed.
De gestichrsmedicus verklaart: dar hij onrustig, zenuwachtig en slapeloos is; hij

vetdnagr de cel slecht.

• b < d ,
,
" 1934;11 poging tOl: inbrul:

na de ruiverins:

1 jr gev.saaf

("OOI' C ~~)

" 1937;- vernieling
f 25.- subs. 25 d. hecht.

'9 1941;- zW1l'e mishandeling
I jr gev.straf

De vader, vroeger ruilebuirer, kwam veel mer de polirie in aanraking. Van de
moeder vinden wij 2 mishandelingen en een belediging in 1898 en 1899 en een
~.ishande.ling waarvan zij het slacbtoffer was in 1898. Een zeer slordig g~zin. Er
zIJn 12 kinderen geboren, waarvan 5 vroeg overleden en waarvan onze delinquent
nummer 2 is.

Gehuwd geweest. Zijn vrouw stierf in 1932 en nadien WOOnt hij met drie
zoonrjes bij zijn ouders in.

Hij Îs lui van aard en slenrert graag langs de straat. Hij maakt veel misbruik
van sterke drank en heefr na de dood van zijn vrouw een verhouding met een
gehuwde vrouw in de buurt.

Tussen de feiren 1 en 2 is een tijdsduur van 10 dagen; de rechtbank berechr her
eerste feit 7 maanden nadat het gepleegd wordt en de polirierechter her tweede
ruim een maand na her plegen. Dir heeft her merkwaardige gevolg dat de straf
voor ber eersr gepleegde feit grorer wordr dan die VOOr her tweede, omdat er
mer de herhaling rekening gehouden is!

De P heeft altijd goed op hem moeren lenen.

40. HORNIKX.
Geboren in 1897.

Criminele status

• b < d

1 20 1917;6 dieblal in vereniging (in mil.
dienst)

8 dagen gev.srraf

2 21 1918;12 delC'r1ie
10 weken mil. detentie, 2l 1920;~ mishandeling, 2l 1921;1 diefstal (in de chambree)
3 mnd mil. gev.straf,

" 1922;1 mi!handeling
8 mnd gev.straf

6 28 192~;12 ~d C 2

2lI

,d

c ~~ S. Schroeder

,

mishandelins
f 40.- subs. 10 d. hedu.
beledigins van polilie
inbruk

b

1926;8

1933;12
1934;1

•
1 24 1926;8 mishandeling

f 15.- subs. IO d. hecht.

"Het is If(lllwem 'iI'el vreselijk hier, Ik heb nu in het geheel 10 jur en 10 munden;
was t6veel wel noclig? We hebben mei l'n vieren misschien 2000 gulden gestolen, maar
dan reken ik heel ruim, namelijk 3 i. 4 gulden voor elke kip. Mijn deel is dus ODgeveer
/ ~OO.- 10 krijg ik dus per ~O gulden een heel jur gevangeniutraf, Is dat billijk?

Een gtote grief van me is dat je hier geen vak kunt leren, alleen hel kleermaken. Toen
on:re uken behandeld werden en .II~ opgehelderd was, was iedereen opeens zeer geschikt
voor ons. Ze drukten ons de hand en leiden dat er, nads! wij onze straffen opgeknapt
hadden, voor ons ge.wrgd zou 'iI'orden. We zouden werk krijgen, Maar nu zijn er al
Ntelijke Oue jongens vrij en wie heeft er werk gekregen? Voor wie is er wat gedaan? Voor
niemand. Daarom alleen al kan ik naar 0ss nooit terug, Dat wil ik trouwens ook niel,
mijn moe<ler is dood en mijn vader is een oude man. Want gesteld dal ze je wèl werk
gaven, dan lOU je een "steen des aanSIOOI$" (hij zeg! het zelf zo, N) zijn voor de mensen
die werkloos lijn. Die zooden dan naluurlijk zeggen: ,Je moet maar in de gevangenis ge
zeten hebben, dan wordt er wel voor je gerorgd:' Dilt lOU ik ook niet willen (Hoek hn
zich dus in het geheel geen maatschappij voorstellen WUfin voor iedereen werk is, N.).
Zou ik loch nur Oss gun, dan Weet ik haan zeker dat ik weer in de gevangenis terugkom,
...uI als ik geen cenlen zou hebben, zou ik wel weer moeten sielen:' .

Criminele StatuS

, ", 31
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na de zuivering:

7 36 1934;3 wederspannigheid
3 mnd gev.straf v.w. met
een proeftijd van 2 je

vrijspraak van C 2
1941;- vernieling

f 25.- subs. 25 d. he<:ht.
1941;- huisvredebreuk

f 15.- subs. 15 d. hecht.
1941;- belediging
1941;- huisvredebreuk

f 20.- subs. 20 d. hecht.
1944;- diefstal in vereniging

3 mnd gev.straf

,

,

Toon $ossen

d

d

,

,

b

b

•

•

4 8 inbraak (kippen)
2 jr en 6 mnd gev.straf

(voor C 12)

39 1943;- zwarte handel
2 mnd gev.straf en

f 150.- boete

FRANS KOP.
Geboren in 1902.
Criminele status

Geboren als nummer 5 van 15 kinderen, waarvan 4 vroeg gestorven zijn. Hij
is los arbeider en gehuwd; drankmisbruik is niet bekend. Hij is al eerder verdacht
van brandstichting en zelfverminking.

Bij zijn V.I. in 1937 wordt hij respectievelijk genoemd slachtOffer der omstan·
digheden (godsdienstleraar), naïef en geen vrees voor herhaling gevend (onder
wijzer), een flinke werker (leider van de arbeid), een flinke vene, een goede kerel
(celbezoekers) en berouwvol, zich uitstekend gedragend (directeur). Zij advi·
seren gunstig De O. v. J. afwijzend: "hij nam deel aan een Osse overval". De P
ook: "hij had altijd omgang met verkeerde personen".

Toch gaat de V.I. door. De tweede der voorwaarden is de stereotiepe bepaling,
die de in vrijheid gestelde verplicht in Oss te blijven wonen. De rapporten zijn
gunstig, maar maken melding van Kever's klachten over zijn inkomsten, die dan
ook zeer karig genoemd worden.

42.

1 17 1919;' smokkelen

I f 10.- subs. 1 mnd t.sch.
2 24 1926;9 wederspannigheid

f 25.- subs. 3 w. hecht.
3 28 1930;9 heling C13

1 jr gev.straf
1944;- smokkelen (Landesgericht)

5 mnd gev.str. + boete

, ~_=d _=' _b•

Van zijn ouders is weinig bijzonders bekend, evenmin van zijn jeugd. Hij is
het jongste van de 10 kinderen die zijn vader in twee huwelijken verwekte. Bij
beide moeders stierven twee der kinderen vroeg. Hij had altijd werk op de slagerij,
waar hij een behoorlijk loon verdiende.

Huwde en had in 1935 zeven kinderen. Men noemt hem een ijverig en flink
mens, met één grOOt gebrek en dat is zijn drankmisbruik; als hij gedronken heeft
is hij agressief en ruw.Dikwijls wordt p.v. wegens openbare dronkenschap opge·
maakt en daarbij pleegt hij nogal eens verzet. Als lid van het ,,milieu" heeft hij
tOch geen criminele connecties. Zijn criminaliteit pleegt hij gewoonlijk solitair,
behalve als in C 2, waar hij kennelijk door de meer criminelen ,,gebruikt" wordt.

Hij paste de laatSte jaren na de moord in 1925 goed op, zodat zijn veroordeling
wegens wederspannigheid in 1934 voorwaardelijk wordt, een voorwaarde was:
zich te omhouden van cafébezoek. Niettemin gaf C 37 blijk van de uit C 2 om·
stane spanningen met iemand als Visser, wiens getuigenis hij blijft duchten. Een
spanning, die tOt de poging tot doodslag door Visser leidt (C 37).

Zijn vrijspraak wegens de doodslag (die hij onder tranen bekent te hebben
gepleegd!) moet hem wel in een onbevredigde gemoedstoestand laten. Hij heeft
geen redelijke oplossing ondervonden, hem is geen recht geschied en zijn terugval
in de oude criminaliteit kan niemand bevreemden.

41. KEVER.

Geboren in 1904.

Over zijn ouders en zijn jeugd is weinig bekend. Hij staar niet bepaald on
gunstig bekend, maar maakt veel misbruik van sterke drank. Van beroep is hij
kippenkoopman.

1 18 1929;3 vernieling (van jonge bomen)
f 5.- subs. 5 d. hecht.

43, GODFRIED KOP.
Geboren in 1910.
Criminele sratus

Crimip.ele status

• b , d ,
1 " 1929;- stroperij

f 10.- subs. 10 d. hecht.

2 2. 1930;- brandstkhting }. $chroeder, Schram en Hoppe
3 4 roofoverval C 12 G. Stel, T. Sossen en Oogt

212

•

• b , d ,
Manens en een ander

213



Vader, een boer met een vrij aardig bedrijfje, heeft veroordeJin~n wegens miS'"
handeling, wederspannigheid en weer mishandeling op zijn strafregister. Tussen
de eerste en de laamc veroordeling liggen 25 jaar. In de oude M-registers staar
hij bovendien te boek wegens dronkenschap en jachtOvcmedingen. Van de
moeder is niets bekend. Her is geen familie van Frans (P 42).

Godfried is nummer vier van de eerste 5 kinderen zijns vaders (1 jong ge·
stOrven). Zijn vader is nL voor de tweede keer gehuwd en gewon later nog 7
kinderen. GOOfde<! zegt: ..Ik had een tweede moeder. Ze was niee slecht voor
mij, maar ik vond het thuis niet gezellig, ik voelde er me te veel".

Godfried is niet bijzonder grOOt (1.77 m) maar van een indrukwekkende ath
letische posruur. Ook het gezicht, met de zware en vierkante onderkaak, is massief.
Het haar is rossig. tOt middelblond. Zijn ogen, met een opmerkelijk open blik,
zijn lichtblauw gekleurd. Men zou in Godfried Kop een :zeeman raden, maar hij
is de laatste jaren venter in groenten en fruit en was daarvoor zwervend boeren
knechtje.

Godfried was op school bij de fraters en kon goed meekomen, al werd hij veel
thuisgehouden_

Gelovig opgevoed gaat hij ook in de gevangenis ter kerke, practiseerr echter
niet, en de geestelijke oordeelt: door domheid is hij ongelovig en ook misdadig:
hij weet lang niee voldoende van zijn eigen geloof af.

Ze hadden thuis al vroeg niet veel meer over hem te zeggen, verrelt Kop zelf,
en op zijn 14e jaar is hij het huis uitgelopen. Hij trekt dan naar Rotterdam, waar
zijn broer woont, ook al weggelopen; deze broer pleegde een poging tot dood·
slag, I. brandstichting, 1 vernieling en 2 brandstichtingen en drinkt ook. Hij
zoekt we:rk en vindt het hier en daar in de landbouw, ZO ook in de Haarlemmer·
meer en soms zeUs in de fabrieken te Oss, als er geen landarbeid is. Hij was
~ns zelfs 2 jaren achtereen niet thuis. Schrijven deed hij dan bijna niet.

Ontspanning onder enige leiding of in teamverband heeft hij DOOit gekend.
T~n hij in Haarlem werkte, leerde hij in zr'C zwemmen; hij kan her nu goed_
~IJ maakt wel ~ns. misbruik van sterke drank. Hij %Cgt een avonruurlijke
Zin te hebben en dat IS hem asn te zien, evenals het gevoel voor humor. Eigenlijk
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5 jr gev.straf
(voor C 39)

1946:- zwarte handel
2 mnd gev.straf

M en P zijn het et over eens dat de vadet gunstig bekend staat. De ouders zijn
zeer et'nvoudige mensen; vader is een klein landbouwerrje; er zijn 9 kinderen
geweesr, waarvan 2 jong stierven. Onze man is nummer 7. Er zijn van de broers
nog meer de verkeerde weg opgegaan. Eén broer werd veroordeeld wegens dood
slag. Bij de roofoverval van C 39 blijkt een aanzienlijk gunstiger verhouding
tegenover de ouders dan bv. bij de Bron-familie. Van de Maes durft zich namelijk

21j

PaulWi en Koosje Bron
Cl9

, -.::d =---- _
vnnieliog
roofoverval
mishandeling
diehlal (kippen)

na de zuivering:

b

1931;'
1933;5
1933;5

10

•
I 21
2 23
3
4

VAN DE MAES.
Geboren in 1910.

Criminele Status

doet hij de.nken aan het type van de hollandse jonge~boeke~, dat voor galg en
rad Opgroeit, maar waar de bekende geslaagde kerels UI( groeien. Het enige Vet

schil is dan dat de deus ex machina die deze romanfiguren ÎJi hun jeugd voor
de gevangenis behoedde hier belaas heeft geweigerd.

Hij is een heel ander type dan de Bron's en de andere criminele milieu.
leden; hij is nier raadselachtig. niet een "slimme spitsboef', alleen maar een on
handelbare knaap, zó onhandelbaar, dat hij voor misdaad niet rerugdeinsde.

In de eersre tijd vallen bovendien enige Wapenwetovertredingen (het dragen
van te lange messen), door de kantOnrechter mer kwarrjesboeten bestraft. Hij
vermoedr dat men thuis niets van zijn criminele afdwalingen afwist; zij hadden
er wel enig vermoeden van dat Godfried bij de roofmoord betrokken is.

Zijn onhandelbaarheid en brutaliteit, ook nadat hij gearresteerd is en in het
nauw gebracht door veel bewijsmateriaal, blijven ontstellend. Tijdens het transport
van Oss naar Oyen, voor de confrontatie bij het lijk, is hij zeer brutaa~ zelfs
liederlijk in zijn uitlatingen. Hij zingt daar een Obsceen vers, waarin de Koning
van China rijmt op zekere Kacrina, waarop de M hem het zwijgen moet op
leggen.

later, als hij al bekend heeft. legt hij de R.-C nog een keer uit waarom hij het
slachlOffer een paar klappen gegeven heeft: "Hij zei niet, toen ik hem et om
vroeg. waar de centen waren"; dit is de afdoende verklaring!

Hij vertelt mij io de gevangenis dat hij niet graag weer oaar Oss terug wil en
liefst in de handel zou gaan werken. Het venten van groenten eo fruit lokt hem
wel weer; meer dan de landarbeid.

Hij vraagt enige malen gratie, wordt op geneeskundig advies sterk vervroegd in
de gemeenschap geplaatst en komt 12 keet voor in het gestichtsstrafregister. Dit
laatste o.a. wegens verzet, ongehoorzaamheid, ongepaSte uitlatingen tegen ambre·
naren, vijf maal wegens vechterij mer lotgenoten, enz..
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het nieuwe pak, dat hij zich van de buit heeft voorgesteld, tenslotte toch niet te
kopen, omdat hij vreest dat zijn moeder zou kunnen vragen hoe hij opeens aan
zoveel geld kWaJD.

Na de schooljaren, waarover weinig bijzonders te vermelden is, krijgt hij voer
maaswerk.. Hij kWaJD veel aan huis bij Mak, in welk verdacht huis hij bevriend
raakte met de jonge Bron's.

Ec is sprake van drankgebruik in beperkte mate. Hij is een bijzonder lompe
vent, ztte onontwikkeld en dom, ..een echte bruut~, verklaart van Kempen. ..Hij
is niet zozeer een beuut", is echter het tegengestelde oordeel van de M Hij zou
betrekkingen met verschilknde gehuwde vrouwen onderhouden.

Van de Maes heeft ongetwijfeld heel veel meer keuime1criminaliteit bedreven
dan hier aangetekend staat, hij was hv. een echte kippendief. Over de verhoudin·
gen in het milieu is te zeggen dat hij zijn vernieling (ne I) pleegde bij Vloer. Er
wordt eens kwaadwillig brand ~ij hem thuis gesticht, waarvan hij de Bron's ver
l:knltt.

Bij de' kippendiefstal wordt hij in de nacht overvallen door de P, en zijn fiets
met de kippen WOrdt in beslag genomen. De volgende dag mddt hij zich op het
politiebureau om aangifte te doen van de diefstal van zijn fiers. Hij wordt aan~
houden omdat ck P hem bij de overval herkend had, maar niet veroordeeld.

Aan zijn celbezoeker vertelt hij dat hij zich eens wilde terugtrekken uit de
.,gang~ mau, met de revolver ~igd, heeft moeren blijven, welk onmogelijke
verhaal in de gevangenis algemeen geloofd werd.

Hij vraagt zijn smf in Breda. te mogen uirzinen, omdat hij daar het schoen·
makecsvak lean leren, welk verzoek wordt toegestaan. In Januari 1939 wordt hij
voorwaardelijk in vrijheid gesteld. De adviezen zijn interessant genoeg om in
hun verscheidenheid vermeld te WOtden.

Godsdienstleraar: ja; hij is zo kwaad nog niet. Onderwijzer: ja; hij lijdt onder
zijn smf, ziet het verkeerde in en zal in het vervolg wd buiten de gevangenis
blijven. Direcrie: ja; hij heeft berouw. Celbezoeker: ja; hij is geen misdadigers·
type. Leider arbeid: ja; hij is gewillig en onderdapig. Politie Oss: neen; zonder
motief. O. v. J.: met klem neen; zonder motief.

De rapporten zijn later gunstig. Hij blijft eerst bij vader inwonen, maar is
zonder werk.. Telkens weer vraagt hij zijn patrOOn om werk en net als hij dit ten
slone gevonden heeft en daarop wil trouwen, 8 dagen voor het einde van de
proeftijd, wordt hij bekeurd wegens openbare dronkenschap. Dit ondanks de
voorwaarden die hem cafébezoek en drankgebruik verboden hadden. De Q. v. J.,
die slechrs toevallig kennis krijgt van een en ander, hoewel men hem krachtens
art. 21, laatste lid, van het K.B. van 13 Dec. 1915 Stb!. 505 (Uitvoeringsregeling
V.I.) op de hoogte had moeten brengen, meldt een en ander overeenkomstig arr.
16, laatste lid, aan de Secretaris·Generaal van Justitie, die echter niet reageert.
Er wordt geen tenuitvoerlegging bevolen.

1 16 1929;1 oplichting
3 mnd gev.straf v.w. met
proeftijd van 2 jaren
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3 1930;1 brandstichting j, 18 , mishandeling

2 mnd gev.straf, 19 1931;12 .;., voldoen u. ambtelijk
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f 20.- subs. 20 d. hecht.
6 2. 1932;~ inbruk Joep en Chr. Schroeder
1 11 ~d C33
8 21 1933;~ roofoverval C 39 W. Bron en van de Maes

roofoverval Joep Schroeder, Chr. Schroeder
en Job. Kop

9 1934;2 roofoverval 08 A. te Memel, W. BrOD, Hoek en
van Lurn

I. 2 brandSlichting cn Wim Bron, Hoek, A. te Mocrel
en van Lorn

11 2 roofoverval cn dezelfden
12 3 roofoverval 09 W. Bron, Pijnenborg, J. te Mor·

tel en Noesl
13 3 brandstichting Noesl en J. te Mortel

I' 3 inbruk dezeUden
I> 22 , inbraak Noest en Zuithoff
16 1 niet voldoen aan ambtelijk

""d
14 dagen gev~~(

11 1 roofoverval C 63 Bron, Han
vrijspraak

18 1 roofoverval C 6' Pijnenborg, Chr. en Joep Schroe-
der, Joh. Kop

8 jr gev.straf
(voor C '8)

•
10 jr gev.straf

(voor C 33)

Van Kempen vertelt dat de oude Mak in zijn jeugd nogal eens misbeui.k van
sterke drank maakte en dan graag met de politie vocht. Hij was lastig. Hij kwam
van Kempen tandenknarsend tegemoet toen deze bij een van de eerste keren dat
dit nodig was voor een onderzoek aan de ouderlijke woning van Petrus kwam.
De M, die uitvoerig rapporteert, beschrijft dit enigszins anders en spreekt van
brave eenvoudige en diep godsdienstige ouders, met een sterke, stoere landbouwer
als vader en een trouwe stille huisvrouw als moeder. Het oude politieregister,
hierover door mij nagezocht, stelt van Kempen in het gelijk: er staat in 1899 een
ernstige mishandeling van de vader genoteerd; maar de M archieven zelf vertel·
len er evengoed een en ander over: een ernstig geval van verzetpleging in vereni
ging, waarbij de vader van Hoek een der drie mededaders is, en een stevige ver
nieling, beide in 189S gepleegd.

Niettemin hoeft l:k tegenstelling niet beslist de waarheid van een van beide
lezingen uit te sluiten; het komt ons zelfs aannemelijk voor dat zij beide min of
meer kloppen. Vader Mak zal in zijn jeugd wellicht een even temperamentvol
en agressief jongmens geweest zijn als zijn zoon, maar in 1935, als hij bijna 70
jaar oud is, zal zijn expansieve drang door de jaren en het harde leven versrild
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Zijn tn zijn tlltrgit vtrbruikt in htt bedrjjfjt. Misschitn ook h«h dt mOt<!tt, on
danks het ftit van haar afswmming uit htt baronnenges1.acht «n ingtwgtn
vrouwtjt mtt hoog mortel, invlOt<! ten goeck gthad. Pttrus vtrrrouwdt ons toe
dat zij streng was in dt opvotding en zett godsditnstig. Hij hield zijn misdadige
nachtdijke uitStapjes zo zorgvuldig mogelijk voor het gtzin vtrborgen, tn aIs htt
toch zo nu tn dan uitkwam, zoals na dt roofovtrval tt Vtghel, vtrtdt hij dat hij
die nacht is wezen smokkelen, wat als een honorabele rrotn wordt geloofd ....

Hij is nummer zes van 11 gebottn kinderen, waarvan 2 zeer jong stierven.
Mak is langer dan de meeste anderen (1.73 m); hij zitt er stoer uit. Bij zijn

weten is hij nooit ziek geweest. Haarkleut: lichtblond, ogen blauw. De linker
wijsvinget mist hij.

Hij kan zo goed meekomen op de fraterschool dat overwogen wordt hem te
laten ..doorleren"; het is Mak niet bekencl, waarom dit nitt doorging. Maar het
loopt tenslone zo af, dat hij als veenienjarige eerst uitbesttecl wordr bij een boer,
die volgens de M bekend scaat als em ruwe kerel die zich dagelijks bedrinkt, het
met ::ijn plichten natUurlijk niet zo nauw neemt, maar tegen zijn knechten tien en
vloeb. Dit personeel is dan bang voor de baas, maar de knaap Mak neemt het al
op een grappige. brutale wijze tegen hem op. De M in hetzelfde rapporteert:

.,Hce landbouwenwerk werd Pctrus ce cenconig, hij maaktc er weldra een einde aan cn
vond werk op de cxpon-slagerijen. Ook daar bleek hij door zijn gcdrallingcn haanejc de
voorSle tC zijn en een ieder had gaarne meI hem tC doen, omdal hij eclkens nieuwc dollc
dingen uievond, waaraan een normale jongen nict dacht, waarmede hij dc lachlust van zijn
medearbeiders Wisl op ce wekken. Mak werd dus Iclkens aangemoedigd, met het: gevolg,
dat zijn dolle buien cn zijn lanwliscbc vahalcn somwijlen allc perkcn te buiten gingen.
Her gevolg hiervan was, dar hij her zo bom maakte, dae hij ooulagcn werd. Hierop ge
voelde hij zich aangeltakken 101 hel stratcnmaken.. Het: duurde nier lang ot hij vond werk
als opperman bij de stralcnma.1<cn.. Daar dit in de rcgel onvcncbillige lieden zijn, die em
avontuurlijk IC'i'en leiden, was dil vooc hem koren op zijn molen..

Omdae Mak em gespierde jongen was, viel hel bcm gemakkelijk, dit zware wak te VCl
richlcn, zodal hij weldra in de smaak viel. Ook hier werd hij de vriend van a.llen, omdal
hij een ie<kr tOl zich Wisl te trckken dooc zijn overmoedige daden en fanwcische verhalCIL

Deze dadcn beslonden dan bv. in hel heim~lijk in de wciden koeicn melkcn; acheer op
een bicrwagcn klimmen en enige fJcs.scn bier weg nemen, cnz.. Mak werd hicrin door
zijn vrienden aangemoedigd, weJlichl niel beseffendc, dat deze klcine handeJins~n reeds
misdadig warcn. Hoewel deze lied~n zich meermalcn cn veelvuldig bedronken deed Mak
zulks zo goed als nimmcr.

Zijn onruseige cn avonruurlijkc nci,!lingcn vonden ook. geen oplossing in hel slraten
makersvak cn weldra voelde hij zich aangetrokkcn tot de in Oss opkomende wiclcrsport.
Inlussen had hij leeds zo de aandachl ....n het publiek op zkh weren IC vesûgen, d.t hij
algemem door her publidr:: werd genoemd; ,,DE GEKKE MAK"

Hij ...indt het preltig dal a ova hem gesploken wordt. Ab hij lalCI een grOOl mis
dadiger is, vcrhcuSl hij zich in het dagelijks gesptdr:: ova de geruchunakende misdrij"en
en over hcrseen de kranten eCV2n schrijven.

Hij varichl als amalcur enige opmerkelijke prestaties en werd professional. Toegejuichl
door en omvangen bij vrienden uil hel betcr gesirueerde publiek., ging hij sland ophouden;
hij had zo wal meer gcld nodig dan waarover hij beschiktc. Hij hield zich builen de volks·
ca.fé's cn onderhield n.dcrhand alleen bccn'kkingen of mCI meel gezelcn burgers, Of met de
cnminelc onderlaag in Oss."

Intussen moet opgemerkt worden dat de R.K. Re<:lasseringvtrenigîng een an
dert kijk op de knaap Mak heeft, met name op de drankfaclOr. zoals hitrna zal
blijken. Dat de 2()..jarige Mak zich nogal aan drank bezondigd heeft komt eigen
lijk nier vast te staan. letS anders is, dar het M-rappott van de onrustige, avontuur·
lijke kwajongen direct overg-..at op de moord van C 33, en vergeet te vermelden
dat hij dan al drie veroordelingen achter de rug heeft.

Over zijn jeugd meent hijzelf, zoals hij mij in Leeuwarden toevertrouwde.
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..Wij haddcn als jongens eigenlijk veel IC wC'nlg ven~r. On%e enige omsp;lnning was
her: 00';; voor de oudaen was die nog meer hel geval dan vooc ons JOlIgeren, _ni wij
hadden ons YCIm.uk ook nog op suut. Hier in de suafgevangenis hebben wij dur hele
avonden op de slaapzaal over 1i8scn pracen, ah wij boeken met reisbeschrijvingen uil de
bibliolhcek geinen hadden. Wc Iuodden re wdnis gelezen en wislcn niel, wat a te koop
was op dc wereld. Waarom, re vroegen wij oos al, hebben wij ons caI';"geld oooil opge
spaard om samen eens naar em grOle sw:! te gaan kijken ol een dicrcnruin IC bezichligen?"

H~t enige wat hun fantasie stof gegeven heeft zijn de verhalen geweest die zij
elkaar van de anderen vertelden, op de wijze van: daar heb je die en die. hij kan
zoveel bier op en heeft die inbraak gepleegd, maar lachte de polieie in het ge
zicht uit. Zo vulden zij elkaars voorstellingsvermogen en vuurden elkaar aan,
elke Zondag en elk vrij uur. dat in ledigheid, op straat of in de kroeg werd
doorgebracht.

Ik werp tegen: maar het wielrennen dan! Waarop Mak antwoordt: d:H was
inderdaad een pracht ontspanning. maar toen ik er mee bt:gon had ik mijn moord
al gepleegd!

Hij vertelt niet alleen intelligent, maar ook boeiend; snaaks is misschien het
woord. Behalve met de vrouw van ::ijn slachtOffer Y. heeft hij omgang gehad
met nog een andere getrouwde vrouw (::ie C 59).

De opliChting waarmee hij als 16-jarige debuteert bestaat in de volgende feiren:
hij scheurde een zilverbon van een rijksdaalder in 2 helften. die hij, afzonderlijk
gevouwen, als helen uitgaf. De eerste keer gelukte dit, de tw~e keer faalt de
truc en wordt hij gegrepen. In een brief van Pater K aan de Minister van Justitie.
15 Juni 1929, voorspeh deze J'eda.sseerder ..dat deze voorwaardelijke veroordeling
op een mislukking %3l uitlopen". ..zelden of liever nooit hroben wij een knaap
gezien. die zo onverschillig was als hij; nier alleen regenover zijn ouders, maar ook
tegenover ons. Daarenboven is hij al een drinker en em dobbelaar. zodat zelfs de
m~er begreep dat hardere maatregelen nodig w~n. Zij zelf is machteloos om
de jongen te leiden, terwijl de vader hem steunt. Tenslotte is contröle op het
naleven der voorwaarden zo goed als onmogelijk. Hij WOOnt aan een der uithoeken
van Oss. dicht bij het huis (aan de rand van de gemeente Btrghem) van een
vrouw waar hij niet mag komen volgens de voorwaarden." De Pater achtte het
nutteloos een rapport ter voorwaardelijke veroordeling in te dienen. Nu deze
e<:hter toch is uitgesproken, en nu alle omstandighroen zo ongunstig zijn, ver
zoekt hij bt:leefd maar dringend van het opgedragen toezicht te worden ontheven.

Op deze brief moer wegens uitblijven van antwoord medio Novembt:r worden
gerappdleerd, httgem bij ons de vraag doet rijzen war er dan inmiddels OOt{" de
opdrachr van toezicht gebeurd is .... Ik stelde vast, dat Mak in December 1929
met de straatmakers in Naarden (N.-H.) arbeidt, dus ronder toezicht is. Daarna
wordt de vereniging v:m het toe::icht ontheven en weer later neemt zij, in overleg
met de Hoofdambtenaar, in naam het toezicht weer over. waarbij de Hoofd
ambtenaar zijn rapporten namens Oss inzendt. Als de straf ten uirvoergelegd
moet worden wegens een nieuw feir. op 26 Juni 1930, tekent Pater K. aan:
..dit is reros de tweede van drie, die tegen het rapport in V.V. kregen en met
wie het mis ging."

Een merkwaardige poging lOt misdrijf. in de bovenstaande staat niet vermeld
maar door de M medegroeeld, is de volgende: Op een uker ogenblik krijgt Mak
een tijdschrifr onder ogen waarvan de geabonneerden gneis (tgen ongeVllll~n

waren verukerd. Hij neemt abonnementen op zovele van dergelijke tijdschriften
aIs hij mUf vinden kan en, aldus in veelvoud verukercl, legt hij zijn linkerwijs·
vinger op het hakblok. Een kameraad zal slaan, maar die wordt het op het laatsr
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wat al te gek en hij weifelt. Mak ontneemt hem driftig de bijl en hakr de vinger
er in twee slagen af.

Vermelding verdient misschien dat het vijfde feit gepleegd is op een eerste
Kerstdag en hij de inbraak van nummer 14 op zijn verjaardag pleegt.

Van de roofoverval in Deurne, waarvoor de M hem eindelijk te pakken kreeg,
moet hij door de re<:htbank in Roermond worden vrijgesproken als Hoek, getuige
à décharge, hem helpt met een meineed.

Hij heeft voor het eerst dete<:tive-stories gelezen in de gevangenis en vertrouwt
mij toe dat zij hem een openbaring zijn. Als zij daar eerder kennis van gehad
hadden, wat zouden zij geraffineerder in hun misdadigheid geweest zijn! Nu
waren zij toch eigenlijk 0 zo naïef. Hij zegt:

"Daarom is war de krant ervan gemaakt heeft eigenlijk belachelijk ovetdreven, hoewel ik
begdjp dat hel publiek ook wat moest hebben. Wat ze bv. van Klaartje Pruul gemaakt
hebben is erg aangedikt. Dat Wa5 een vrouw, die wel eens een kippetje kocht dat gestolen
was, maar geen slecht mens en absoluut geen prosrituee! Ze had wel een tamelijk vrije
moraal, maar ze leefde behalve met haar man alleen maar met Vestdik

Van 1932 rot 1934 werkte onze groep samen. Vooral Hoek WlU erg nal·d. Ik schold
hem eens uit, omdat hij zonder handschoenen gewerkt had, want zoveel wist ik er wel
van, dat dat niet kon; ik deed dat ook nooit. Toen antwoordde hij: "Wel, ik snijd straks
het eelt uit mijn handen, en dan zie ik er niets meer van", Wanneer wij een georganiseerde
bende gehad hadden, wat zouden we dan wel niet hebben kunnen bereiken, met wat wij
durfden!"

Over de politie:

"Ik ben ervan ovenuigd, dat in een grole srad onze practijken nooit de vlucht hadden
kunnen nemen van toen in Oss. De politie zou ons allicht de eerste, stellig de tweede keer
opgesnord hebben en dan WlU het uit geweest. Aan de stommiteit van de dorpspolitie is
het te danken, dal alles zo lang heeft kunnen duren. Ik heb me dikwijls over hun domheid
vrolijk gemaakt. (Dat klopt met de inlichtingen van van Kempen. "Verdachte WllS een lief
hebber om de politie te sarren", N.) Daar is bv. het geval van Uden met die overval. Ik
zat in Roermond voor Deurne, toen ze mijn ja5 hadden gevonden. Twee .mare<:haussees
kome,:, bii mij en ondervragen mij naar die jlU, Ik houd me eerst dom en ug: "Wachr, daar
moer Ik eens even over nadenken" Ondertussen lezen u mij het hele verhaal voor van wat
iemand gezegd had en die en die, en ondertussen besef ik wel dat ik dit onderdeel nooit
~on onlkennen, ~mdat i~ dan VlUt zir. Ik zeg dus: ,,0 ja, natuurlijk, die jas heb ik geloof ik
mderdaad aan die en d,e gegeven. Wat zou dat dan?" Ik had die weggegeven omdat er
bloed aa?gezeten had, maar redde zo mijn figuur. Wat dom om je eerst de verklaringen
van getuigen voor te lezen! Maar zo waren ze. Ze wilden, dat ik bekende en maakten zich
.tegenover. mij stetk met hun getuigen. Maar met mijn bekentenis t.a,v. die jas zijn ze
Im.mers m~ts .0pgeKhoten; dat Z?U wel her geval geweest zijn, wanneer ik. tegen alle ge·
tUlgenbewlJS JO, ontkend had. Dat zou mij verdacht hebben gemaakt!

. Van Kempen ranselde ons ook, maar niet zoveel als de M. Zo Y.. Die deugde eigenlijk
niet voor. het vak, ~ij was te bruut en te onbeheerst. In z'n hart «hter wel een goede kerel.
'?~ houdmg van die mensen tegenover ons, althans mij, was zeer vetsd1îllend naar gelang
ZIJ ~ns ontmoetten vóór en na de bekentenissen. Zij probeerden ons voordien op allerlei
mameren te nemen. Zo namen ze mij eens een keer mee, toen ik op de racefiets rond.
toerde. Hun manier van spreken '\I:as dan: "Zo, ben jij nu die gevaarlijke Mak? Steek nou
ook eens een poot uit tegen me, toe nou. als je een kerel bent!" Ik stond dan maar wat
be!~fd te lachen, want ik weet, dat u elke onvoorzichtige beweging van mij zouden aan.
sn/pen als. voorwendsel om mij af te tuigen. Zij namen mij dus eens zo maat van de straat
mee om naar een revolver te zoeken. Ik moest me helemaal uitkleden maar een revolver
hebben ze nooit gevonden. '

X. was v~l beter d~n Y.. X. was minder openhartig, niet zo Jom. Hij heek mij wel eens
geted van ZIJn collega S, Zo had ik eens een verkeerskwestie voor de kantonrechter. De M
had verkeerde dingen in her proces-verbaal gezet en ik heb ze daar voor de kanronrecluer
een beelje mee getreiterd. Dat konden u naluurlijk moeilijk zetten en dar met die revolver
was het naspel. De een gaf mij een klap in het gezicht. "Heb nou ook es weer zo'n grote
mond, hè?" De ander schopte m~, X. redde mij daarvan.
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Het gekke is, dat u op deze wiju niets van ons gedaan kregen, Ik heb dat later ook
tegen Y. gezegd. Toen ik namelijk bekend had draaide hij om als een blad aan een boom.
Het was "Piee"' voor en na, hij braçht me "'el eens een sinalUappel en bleef heel lang bij
me praten. Hij vertelde mij o.m. het volgende, wat mij zeer frappeetde. Hij was zo erg op
me gebeten geweest, en had zkh zo geërgerd aan het feit dat ik maar vrij bleef rondlopen,
dat hij het plan eens opvatte om mij dood te schieten. Dat zou dan gebeuren 's avonds in
het veld, zonder getuigen en hij zou dan laler vetklaren dat ik hem had aangevallen! Dat
is het merkwaardige: deze mannen maakten er een persoonlijke wrok van tegen ons. Zo
gaat bij ons het vethaal, dat Y. eens bij Koosje Bron thuiskwam. Die z'n vrouw WlU al
weg, Koosje was bezig brood klaar te maken voor z'n kinderen. Het broodmes lag op
tafel. Y. ui: "Zo, ben jij nou die geweldige Bron? Heb het han nou es in je lijf en neem
dat mes eens tegen mij op!" Koosje WlU op de uitdaging niet ingegaan, want het was na.
tuurlijk duidelijk dat Y. klaarstond om klappen uir re delen.

Mintjes WlU een kalme man, niet gemeen. De P werkte ons tegen bij het zoeken van
werk. Zo weer ik stellig dat zij Jac. v. Nispen heeft tegengewerkt.

Mak houdt er bij zijn laatste roofovervallen een bepaald boevenpak op na,
een bruin mancheSter pak, waarvan hij de revers met een sluitspeld dichtmaakt.
Hij placht dit COStuum aan te nekken bij zijn zwager, Bij een huiszoeking is dit
boevenpak daar, met de sluitspeld nog aan de revers, inderdaad in beslag genomen.

Uit een oogpunt van gemiste speciale preventie is, na zijn vrijspraak reeds van
de overval te Deurne, ook het eerste verloop van C 33 van belang, De wacht
meestet C. is de dag na de mootd, toen hij pet tijwiel van de kazerne naar de
vindplaats van het lijk reed, door Mak aangehouden, die hem de mededeling deed
dat Y. "vermist" wetd. Het staat nu vast dat Mak dan weet dat het lijk is ge
vonden, zodat her zich zelfstandig wenden tot de wachtmeester een koene zet is
om zijn onbevangenheid aan te tonen. Maat de uitvoerÎng van deze tactische be
weging is nog erg gebrekkig. Het valt de wachtmeester op dat de anders zo
brutale .Mak zenuwachtig is en staat te sidderen. Anders blozend, is hij nu wit.
De wachtmeestet vindt dit zo merkwaardig dat hij Mak, wiens betrekkingen met
de vrouw van de vetslagene hij vetmoedt, meteen maar in politiebewaring neemt,
De R.·C., die dan al in Oss is, neemt hem aldaar een verhoor af, waarna Mak
in vrijheid gesteld kan warde!!..

En hierna misdrijft hij eerst in Mei 1933 één keer en dan volgt zijn grote
serie roofovervallen na Januari 1934.

Men kan aannemen dat zijn moord op' Mak zelf een diepe indruk gemaakt
heeft en dat hij dit misdrijf zelf buiten zijn "gewone" criminaliteit tekent. In
al zijn veelzijdige en uitvoerige beschouwingen roert hij deze zaak tegenover. .
ons met :lan.

De overwinning die de politie op hem behaalde in 1935 werd juist op deze
frontseetor bevochten en toen die sector ineenstortte heeft hij de rest als van
weinig belang meebekend,

De neiging bestaat, ook in de vele politierapporten ontmoet men haat, om de
laatste beweegredenen tot zijn bekentenis al te eenvoudig te zien. Men meent dan
6f dat de sluwe Mak is bezweken voor het bewijs dat indetdaad zo opgestapeld
is, dat het iedete rechtet zal moeten overtuigen, 6f dat de betouwvolle beken
tenis het resultaat is van de sttijd in zijn binnenste gestreden. Deze gedachten zijn
te zeer alternatief; eerder zal een combinatie van de twee elementen de balans
hebben doen overslaan. Geplaagd door wroeging, maar tegelijkertijd van zijn
vijand, de politie, her uiterste vergend, heeft Mak op een gegeven moment het
hoofd rustig in de schoot kunnen leggen toen zijn intelligentie hem voorgerekend
had dat hij volledig schaakmat was. Deze grote twijfel en al deze spanningen wor
den bij het lezen der verbalen bijna tastbaar. Het moet de wachtmeester de Gier
als een grote verdienste worden toegerekend dat hij het opsporingswerk der M
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MARTENS.
Geboren in 1912.

Criminele status

3 jr gev.straf
(voor C 53)

De vader, fabrieksarbeider, werd in zijn jeugd veroordeeld wegens mishandeling
en wederspannigheid en wordt als slachtoffer nog in andere verbalen van sector
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met twee andcrcn
Kees Bron cn baat Sneu
Toon Sosscn
T. Sossen cn Wcstcrhuis
Toon Sosscn, Joh. v. Nispen cn

ccn andcr
Wcstcrhuis cn een ander
cn ccn andcr

Pijncnborg, Wim Bron cn J. te
Morrel

Jac. v. Nispen cn Hcssclink

<db•

NOEST.
Geboren in 1900.
Criminele starus

1 genoemd. Van de moeder is niets bekend, maar zij is van.her geslacht Pruul.
Onze Martens is nwnmer 6 V;ln 17 kinderen, waarvan 2 levenloos geboren en
8 jong overleden. Van Kempen, die ter zitting verklaart: nDe ouders staan goed
bekend", is dus Of niet goed op de hoogte Of hij acht het verleden van de vader
te ver vootbij om er nog rekening mee te houden.

Martens verk~rr al vroeg met verkeerde kameraden, werkt wel als er werk is,
drinkt niet noemenswaard. Vooral de laatSte rijd houdr de M hem nogal in het oog.

Tegen VJ. wordt sterk geadviseerd door directie, OM en politie; de _onder_
wijzer wil wel, maar niet zeer van harte en met een lange proeftijd, de arbeids
leider is de enige normale voot$cander en het advies van de godsdienstlenar luidt:
,.Iemand met djt verleden eo Jj. misdaad mag waarlijk zijn straf wel uinitten."

Toch wordt de V.I. hem gegeveIL De voorwaarden zijn de 6 diché's: volgens
nwnmer 2 mag Martens het voor hem funeste Oss vooral niet verlaten. Hij doet
het toch, als hij bij aankomsr geen werk krijgt, en veruek.t zonder toestemming
van het Departement van Justitie naar DuitSland.

•

I 18 1918;8 smokkelen
f 30.- subs. 30 d. hecht.

2 12 inbrulc
3 1919;2 dicfslal en aldr~igins

4 19 10 ",,"C'dcrsPó'nnigheid
5 11 hcling

8 mnd gev.straf
6 21 1921;12 mishandeling

I mnd gev.straf
7 22 1922;10 twarc mishandeling

15 mnd gev.straf
8 25 192:5;2 wedcrspannighcid

14 dagen gev.straf
9 7 dicfstal

JO 26 1927;1 roofovcrval
11 _ dichlal
12 roofovcrval
13 12 inbraak
14 12 inbraak
15 12 roofovcrval

16 28 1928;4 vcrnicling
17 10 inbraak

2 jr gev.straf
18 7 inbraak

19 31 1931;8 belediging politie
f 25.- subs. 25 d. hecht.

20 12 aanval op politic

47.
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G. Kop cn een derdc

Godfr. Kop cn :5 andcrcn
Wim Bron, Hoek cn Vcsrdik

• b , d

1 16 1929;4 vcrnicling
p.- subs. I w. t.school

2 17 19~0;8 nropcrij
f 10.- subs.lw. t.school

3 18 19~1;9 openbarc schcnnis en wcdcr-
spannighcid

3 rond gev.straf

4 21 19~~;12 inbraak, 21 1934;1 roofovcrval eH
na dc tuivcring:

heeft kunnen bektoRen met dfze bekentenis. Hoe moeilijk het ook is en hoeveel
geduld het ook vraagt in een onderzoek van feit naar feit te vorderen, het psycho
logisch overwicht om verdachten en getuigen verklaringen ~e !aten afleggen die
zij bij de aanvang van het onderzoek nog stellig van plan zijn voor zich te houden,
is vaak wonderbaarlijk.

De vraag of Mak's berouw echt of vals was, toen hij in tranen zijn schuld be
leed en openbaar gaf .,het vreselijke geheim dat ik steeds nadien als een zware
steen op mijn hart droeg en dat mij nimmer met rust liet" (met deze reactie in
directe rede maakt de M het al boen mooi), is in het bovenstaande beantwoord.
Voot zijn rechters breekt hij weer in tranen uit en betuigt hij zijn spijt. Dit be
rouw was echt, maar het kan ceitisch worden bekeken. Want na de eerste maanden
en vooral als hij eenmaal veroordeeld is krijgen wij de indruk, dat hij zijn srraf
opknapt mer het gevoel dat her. daarmee nu ook uit kan zijn en dat hij zich nu
weer onbezorgd vrolijk kan maken over de poliriemannen, die hij zo lang om
de ruin heeft kunnen leiden.

Behalve des Zondags gaat hij ook eenmaal in de week naar de gevangeniskerk_
Hij zegt ons, en het lijkt ons niet zonder betekenis, dat het geloof maakt dat je
makkelijk door de maf heenkomt. (Dit is allem mogelijk in de vt'COnderstelling
van absolutie.) Overigens is het, afgezien van het zondige ervan naruurlijk, ook
zo dom om misdadiget te zijn; je wint er zo weinig mee en je zit de beste dagen
van je leven in de ~angenis, aldus ~ overpeinzing van Petrus Mak.

Over de toekomst heeft hij een verstandige gedachte; wij moeten ons ver
spreiden als we er weu uit zijn, zegr hij. De jongeren gaan in Oss altijd tegen
de ouderen opzien en dar is helemaal mis.

Hij wil graag weer werken, bv. bij de wegenbouw, daar houdt hij wel valL In
russen lees ik in zijn gestichrsstrafregister dat men in zijn cel gevonden heeft:
de helft van een grote kleermakersschaar en een moersleurel. Beide nogal geschikt
om dienst te bewijzen bij een uirbreekpoging.

46.



Verbalenboeken van de vorige eeuw vermelden vader Noest terzake van
strOperij, baJreiging van een fabrieksopzichter, schending van fabrieksgeheimen
van de firma 5imon v. d. Betgh ten voordele van een fabrikant in Dordrecht (die
in Oss neust om wae gewaar te worden) en 3 keer wegens dronkenschap. Onze
N~se is nummer 5 van 7 kinderen, waarvan 1 jong seierf.

De broers en zuseers houden goed coneact, zelfs als Noest in de gevangenis is.
Een broer die onderwijzer is blijft hem alrijd schrijven. Een zuster helpt hem een
keer aan een baantje in Amsterdam.

Hij is middelmatig van lengte (1.75 m), licht gebouwd, donker van haar, bruin
van ogen, mer hoekige kin, heeft lineken op de hand.

Hij was op school bij de fraters, maar kon moeilijk meekomen, zegt hij zelf,
hoewel hij eoch weetgierig was. Geseichtsgeestelijke en medicus noemen hem een
psychopaath.

Hij komt als 13-jarige bij jurgens, waar hij bijna vier jaren blijft. Als 13-jarige
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10 jr gev.straf
(voor C 44, C 46 en C 68)

1946;- heling van Legergoederen

2 mnd gev.straf

22'

,.,.Mijn eersce veroordeling, wegens heling, kreeg ik in Limburg. (Hij prut er er8 ver
goelijkend over. Opgemerkt zij, dat de Slaaol van ltijn crimioeel gedrag leert da.t hij c:c:n
veroordeling wegens smokkelen in 1918 negc:c:rt.) Wij zalen in een café, h.dden een pur
glazen bier leveel op en mijn kameraad rolde de portefeuille van een oudere bezoeker, die
ook zat was, en 8af hem door aan mij. Ik ur er mee in miin handen vÓÓt ik het wiS!.
Iemand heeft het gezien en ik w;u er voor 8 maanden bij.

De zware mishandeling in 1922 is gc:pIC:C:8d op de kermis Ie Hor~n; een andere Osse
naar wa.s het slachloffer.

In de vorige oorlog is onze eigenlijke criminalileir begonDetl met tte:r kleioe dieverij.
Alles kreeg toen zo'n geweldi.ge ...urde, da.t c:c:n leeg fwrjt b.v., da.t gernalckelijk mc:c:ge
oomen kon worden, al hed ",;lr opbf2ChL Her loonde zo gau... de moeire. Wij .....erkren..
gewoonlijk met onze drie: bmeradeo (Noest, Koos;C:. Joh. Ie Mouc:l). Ook vele aDdereo
vroegen yaaJc aan me of ze ook eens mec:rnochren om te stelen, maar ik ...ilde ze nooir
mee hebben. Ik nam ze nooit mee, want ik wilde ze niet mec:slc:peo op 'I vetkeerde pad.
Maar wanneer ik c:c:ns goed "verdiend" had, liet ik ze wc:l mee profiteren.

jongen moet hij van 'smorgens 6 rot 'savonds 7 werken, waarvoor hij f 2.50
per week verdient. Op 17-jarige leeftijd is dar 7 gulden geworden. Hij gut vrij.
willig weg, omdar hij werkt "oor een volwassene maar in de loonklasse van zijn
leefeijd moer blijven, war hem niet bevalt. Dan komt hij op een kistenmakerij,
waar hij berer verdient maar wegens slapte al gauw onrslagen wordt.

Bij alle bazen waar hij daarna komt is men over zijn presratie en zijn ",".
uouwbaarheid tevreden.

In 1918·1919 werkt bij in Limburg in de bruinkool en daarna in de woning·
bouw. Dan komt hij weer in Oss, hier en daar in de industrie, waar hij over de
betaling bij Harrog veel tevredener is dan over die bij Jurgens.

Vlak voordat hij onder dienst moet wordt hij gearresteerd om zijn 8 maanden
uit te zitten voor de heling (or 5). Hij tucht goed; komt terug en hedt nier
direct werk. Dan komt de mishandeling, waarover Noest vertelt:

"Mijn Iweede veroordeling was we8ens mishandeling. Wij waren in Nijmegen met (lIr
naval en rouden juisr wc:c:r naar dl; trein 8aan, loen sloeg mijn kameraad (Jac. v. Nispen)
uit speelsheid met c:c:n rieten wandeluokje een meisje op de hoed. Hel kind had Groc:s
bekers bij zich (dal is een berucht soou lui, die van Groesbedc, moer U weren) en mijn
kameraad rolde al gauw op de goD({ met c:c:n van die: kerels. Ik slapte er op al om ze VUl

c:Ibar Ie rukken, maar ur er toen m.luwlijk metc:c:n middenin. Ik krffg dur I maand YOOl."

Hij werkt dan, door bemiddeling van zijn zuster daar gekomen, in Amsterdam
en wel roe tevredenheid. MlUr op een gegeven ogenblik vraagt hij om haH negen
des ochtends of het goed is dat hij even een boodschap gaat doen - dat is goed
en Noest begeeft zich naar ht:t Huis van Bewaring om prompt te negen uur zijn
ene maand te komen uitzitten, waarvoor hij was opgeroepen. Natuurlijk is hij
daarna zijn betrekking kwijt.

Nimmer aan sport gedaan of ordentelijke ontspanning gehad. 's Zondags beo
slist naar de kroeg; "als je niet in de kerk en in eafé's gezeten had, had je een
voudig~ Zondag gehouden:' Hij danste graag en ging graag naar de bioscoop.
Zeer dikwijls ook kon men hem met een hondje naast zich en de schop op de
rug het veld zien intrekken om mollen te vangen.

Hij kwam al jaren en veel in huis bij Pijnenborg.
Zijn intelligentie is, ondanks de slechte schoolervaring, niet te onderscharcen.

Hij vertelt uitstekend, dwaalt gemakkelijk af, maar vindt steeds te rechter tijd de
oorspronkelijke lijn terug.

Hij drinkt niet abnormaal. Hij staat bij de P aangeschreven als "uiterst ruwen
bizonder gevaarlijk". Om hemzelf echter commentaar te laten leveren op zijn
criminele staar:

•
te Morrel eo Koos Bron
dezelfden
Lamb. Stel en Verbunt
te Mene!, Wesrerhuis, Jac v.

Nispen, Pijnenborg en S.
Sdlroeder

S. Schroedel en Pijnenborg
KOO$ Bron, te Morrel, Gannef en

Pijnenborg
Koos Broo, pjjnenborg en te

Morrel
Koos Bron, re Morrel en Winkel
Koos Bron, Pijnenborg, Winkel

en re Morlel
Koe» Bron, Ie Morrel en Pijnen

'o'S
Koos Bron, IC' Mortel en Pijnen·

'o'S
IC' Mortel, van den Berg en

Winkel
rC' Morrel
deullde
te Moctel en S. $chroeder
M. en ). Schtoeder, Joh. Kop
K. Bron, Pijnenborg, Ie Mouel

en Gannef
K. Bron, Pijnenborg en Gannef
Ie Moud en Mak
Zuythoff en Male
te Morlel en Zuithoff
en eeo aoder
re Mond, Koosjc: BrOft, Winkel

en PijDeDbor.

C 36

d

C 20
C32

C 3'
C 40

C44

C 46

C>4

C 62

C68

Slfhtroof
$rruuool
suaauoof
inbraak
inbraak

inbraak

inbraak

inbraak
inbraak

roofoverval
roofoverval
oplkhting (gefing. inbraak)
roofoverval

<

roofoverval

inbraak

inbraak
inbraak

inbraak
brandstichting en diefstal
inbraak
oplidlling (gefing. inbraak)
po,lling tOC doodsl-S
roofoverval

na de zuivering:

b

10
Il
4

1932;'

1933;3

4

,,
6

1933;7

•
•

1933;-

1934;1

3
3
4,
12

193';1

28
29

30

31 33

32

"26 33

21
22
23
24 32

•

B
34
3) 33
36
37 33

38
39 34
40
41
42
34 3'

27
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na de zuivering:

•

,

Vlies en een ander (uitlokker en
heler)

v. Duisburg, Job. Kop (heler)
Vlies
dezelfde
Vlies en een ander
van Duisburg
Vlies
dezelfde
v. Duisburg
v. Duisburg en Vlies
v. Duisbutg
dezelfde
dezelfde
v. Duisburg, Vlies en JK- van

Nispen

3 anderen W.o. twee helers
een ander
Stoit en een ander
dezelfden
nn Zaaijen en een ander

d

en

C29
C23
O'O.
C27
OS
C34

(Khool· C 21 Vlies

,b

7 inbraak (bierglazen)
12 diefstal (duiven)

1931;12 diefstal (timmcrgereedsduop)
1932;- diefstal (konijnea)

- diefstal (scboerIpoecs)
1 diefstal (uit auto)
2 diefstal (zakken kunstmeSt)
2 inbraak (f 4.-)
4 inbraak
8 inbraak (geld in tramstatÎotl)
8 inbraak
10 inbraak
12 inbraak (drank)

8 mnd gev.suaf

(voor e 34)

•
18

7 2l

1 1925;2 inbraken in scholen
behoeften)

2 20 1927;2 diefstal (varken)
3 1928;- diefstal (duiven)
4 diefstal (kippen)
5 22 8 diefstal (kippen)
6 1929;2 diefstal (schoenen)

1 mnd gev.smf
1930;2 inbraak

Een grootvader had de bijn:lilJD "Jantje den dief'. De vader is reeds ~ang over·
leden. Hij pleegde in zijn jeugd hele reeksen diefstallen, veelal van wasgOed en kle
dingstukken en 1 keer van een op de ladd:r h~ngend vark.en. De moeder pleegt
op oudere leeftijd nog heling. De vader stierf Jong. De stlefvader dronk ZO erg,
dat de politie er vaak aan te pas moest komen.. ..,

Er zijn 4 kinderen geboren,waarvan Coroebs nummer 2 IS. Eén kmd stle~~
jong. Na zijn schooljaren is Cornelis veel werkloos en soms loopknecht, O.a. bIJ
de Volksbazar van 0 .. Deze was goed over hem tevreden, maar zond hem weg
toen hij omstreeks Kerstmis 1932 werd veroordeeld wegens diefstal (C34):.

De P heeft niet vermoed dat hij zoveel misdrijven gepleegd heeft als biJ ~hans
allemaal bekend heefr en de M verklaart voor het Hnf, dat v. Oers de laatsre Jaren
dat hij vrij was goed zijn best heeft gedaan. ..

Hij drinkt niet abnormaal. Hij verklaart zichzelf aIs volgt: "WIJ wareo;. een
groot gezin en er was weinig geld; mijn stiefvader.dro~ en schold, als .hlj te
veel gehad had mijn broer en mij uit omdat we mets Inbrachten; toen Ik met
slechte kameraden in aanraking geknmen was, ben ik er toe gekomen te gaan
stelen en inbreken:'

li jr. gev.straf
(voor e 22, 27 en 28)

CORNELIS VAN OERS.
Geboren in 1906.

Criminele status

8 24
9

10 2~

11
12
II
14
15I.
17 26
IS
19
2.

48.
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Van K. ulf verklaart de haat die Noest hem roedraagt uit zijn f~(ieke ver
volging, die tOt minstens 2 veroordelingen geleid heeft. In December 19,1 vie:l
Noest in de duis[l~rnis een politi~agent aan, die een kamerud van hem aanhield,
en besprong hem van achteren. Een schot raakte hem niet. later valt hij van K
een keer aan, die hem met zijn pistool v~ja.agt, dat trouwens kctst. Van K. :zegt
openhanig, dat Noest het anders niet naverteld zou hebben .... De voortvuend
beid van Noest blijkt ook in C 38. Bij de roofoverval in Januari 1937 schiet hij
een jong meisje door de wang.

De kwasi· inbraken met oplichÜng ~h hij bedacht en aanbevnlen als middel
om uit de nood te raken, vertrouwt hij ons ~. Hij had ZO met die Verbum rc
doen, die het zo arm had.

Zijn scrafgeschiedenis na de rnund up: In December 1937 komt hij op medisch
advies in de ~eenschap.gedraagt zich goed, wordt mau rwee maal disciplinair
gestraft. Van belang voor het beoordekn van zijn redasseringskansen is het feit.
dat er feiten zijn die hij tOt het allerlaatst blijft ontkennen.

Zijn afkeer van het geloof waarin hij opgroeide verklaan hij op niet aanneme.
lijke wijze. Hij is zeer vroom opgevoed; tOen hij echter in de gevangenis in
Arnhem besloot er niet meer ilan re doen zou men hem op fantastische wijzen
met kwellingen en onthouding van arbeid hebben willen bewerken het hoofd in
de schoot te leggen; nadere informatie maakt dit verhaal volstrekt ongeloof
waardig. Hij verzamelt in een cahier afschriften, die hij keurig inschrijft, van
5-minuten-preken van pater H. de Greeve, van tijdschriftartikelen met nationaal
socialistische strekking en vall brieven naar huis, door elkaar. Hij blijft trouwens
erg met her nationaal-socialisme coquetteren in zijn brieven, en mededelingen als:
"Ik zal dr Seyss·lnquart wel eens doen inlichten door mijn advocaat" maken de
indruk alleen geschreven te zijn om gelezen te worden door de directie. Die er
overigens bijzonder onbewogen onder blijft. Er is niets bij, wat enigszins echr
lijkt. De indruk van psychopathie, die de geestelijke en medicus hebben, krijgen wij
zelf .ook.

Hij wenSt geen V.I..

Ecn revolver had ik wel vuk bij me, mur ik kon er slecht mee schieten: trouwens, dat
wapen WilS speciul voor de honden bedoeld. De voornaam5le ooruak van olUe misdadig·
heid was, vind ik, dat de bur~meesten en de politie ons elke kans op werk bedierven.
Wij trokken eens met een slelletje nur de mijnen, in Limburg, en konden weer leruggun
<>mdltt wij geen bewijs van goed tedelijk gedrag konden laten zien. Alle anderen werden
wél aangenomen en wij schoren er zells ons reisgeld bij in.

De agent F. heeft, toen wij allemaal door de mand waren gevallen, zelf gezegd dat de
polilie door deze politiek in grote mate schuld had aan de verkeerde gang van zaken. lkzelf
had bv. nooil last wanneer ik werk had en genoeg verdiende; maar juist door dat be
trekkelijk veel in de gevangenis verblijven leelde ik DOOit een Vllk goed en bleef ik dus
weinig verdienen. Het laaut was ik bezig voeger Ie worden. Dat is een heel moeilijk am·
bacht; ik bracht er wel 'VI'lt van terecht, maar oog zo langzaam dal ik her maar tot f 8.
per 'Vlm kon brengen.

Toen ik eens sezeten had en daarna overal vruchteloos werk had gezocht weer ik nog
wel, hoe ik met lood in de schoenen ~·eet in Oss aankwam, wel vermoedend dat het mis
zou gaan. Een man als van Kempen had (Och moeten zien dal er V1D ons niets lerecht
kwam.. Hij zag 005 (Och op de straat, wisr dar ""e in afé's kwamen en verteerden en toch
geen werk hadden. Dat had toch duiddijk voor hem moeten zijn!""

•



De criminaliteit is begonnen met kleine gapperijen van steenkolen bij het
stationsterrein. Eén keer wordt hij bij een poging daartoe door de P betrapt; zijn
verweer is dan: "Ik krijg 5 gulden steun, waarvan ik 2 gulden voor mijn logemene
moet betalen. Hoe kan ik van die 3 overblijvende leven? Ik had de kolen willen
verkopen." (Proces-verbaal ad informandum bij C 67 gevoegd, niet vervolgd).
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1 20 1933;4 bedreiging
14 dagen gev.suaf

2 21 1934;8 diefstal (kolm), 9 diefstal (bier) WOOD
4 11 inbtuk C 671 dettlfde, 11 inbruk C 672 <kuIfde:
6 11 inbnak. C 673 d~e1fde •

1 je gev.straf
1937;- inbraak

14 dagen gev.straf
194,;- handel in militaire goederen

26 dagen gev.straf
1946;- zwarte handel

f 75.- subs. 25 d. hecht.

De vadcr staat drie keer re boek wegens vernieling (1890·1893), en de moeder
pleegde als 24.jarige een mi3handeling.

De M verklaart in een inlichtingenstaar als antwoord op de betreffende vaste
vraag naar geboorte: wettig. Bij nader onderzoek blijkt mij dit niet onjuist re
zijn, maar onvolledig. Willebrordus is geweuigd bij het opvolgende huwelijk
van zijn ouders.

Hij was echter pas 4 jaar oud toen hij zijn moeder al verloor. Tot zijn 7e jaar
WOOnt hij bij een h.l1fzuster (moeder is ~rder getrouwd geweest, uit welk
huwelijk 4 kinderen zijn gesprOten); daarna komt hij bij een tante, nog eens
Wett naar een andere tante en weer naar de halfzuster. Een en ander in en buiten
Oss. zodat van het regelmatig aflopen van een lagete school nietS terecht komr.

Op zijn veertiende jaar komt hij bij zijn oude vader op een kamer wonen.
Samen verdienen zij de kost met het venren van petroleum. Twee jaren duurt
deze bezigheid, waarna Willebrordus in de industrie werk vindt. Hij krijgt een
ongeluk en wordt enige tijd iu ~n sanatorium verpleegd; na zijn ontslag daaruit
is hij afwisselend steuntrekkend en in de werkverschaffing. Op 23·jarige leeftijd
is hij geweest vrachtrijder, mijnwerker, chauffeur en fabrieksarbeider; hij is
werkloos bij de round up.

Hij heeft al vroeg omgang met een jong meisje uit het milieu, welk meisJe
zich ook met anderen afgeeft. Door die omgang gaat hij zijn godsdienstplichten
verwaarlozen.

Hij maakt een domme en ongezonde indtuk; dronk niet.
Zijn vader wordt bij de round up al enige jaren in een oude·mannenhuis

verpleegd.
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,d

d

c ~6 'a... Sasse... , Or~k So5sen en Gans
O. Sassen, Joh. Kop en Leo VlIl

Nispt...

,b,

De diefstal van het kistje bier (met de hele buurt leeggedronken) blijft hij
ontkennen, zodat daarin te weinig bewijs voor ~n vervolging komt. Met zeker
heid kan worden aangenomen dat hij betrokken was bij een poging tOt beroving
in de Kerstnacht van 1933. Omdat het geld, waarop de aanval gemUnt was,
kort tevoren verplaatSt was, mis.lukte de aanval.

Hij bad omgang met verscheidene verdachre lieden in Oss.
De ~Iasseringsgeschiedenis geeft geen vrijheid om tOt V.V. te adviseren;

niet: omdat de levensloop van de jonge man niet voldoende in staat stelt veel wel·
willendheid op te wekken, m:w eenvoudig omdat her feit dat hij geen tehuis
heeft het opmaken van een redasseringsplan onmogelijk maakt. En zonder een
goed tehuis acht de vereniging geen waarborg aanwezig voor een geslaagde
reclassering. Dit is op zichzelf juist, maar het is een omstandigheid waaraan de
arme jongen zelf niet schuldig is.

na de Zuivering.
I jr en 6 mnd gev.suaf

(YOOl" C ~6)

1944;- inbruk
2 jr gev.suaf

"Een deugniet en een ech{e vlegel" noemt van Kempen deze man ter zitting.
Los arbeider, ongehuwd.

SCHR.M.i.
Geboren in 1906.

Criminele StatuS

50. RONDE.
Geboren in 1913.

Criminele status

- b ,
I 19 1932;10 diefnal

6 weken gev.straf
2 20 1934;2 inbraak
3 4 inbruk

51.

,

1 17 19n;IO dids",l (rijwiel)
6 mnd gev.straf v.w.

proeftijd 3 jaren
2 18 1924;7 didsl.1

tenuitvoerl. v. bovengen.

I straf
,

6 mnd gev.straf
3 20 1926;12 inbraak la, de cologne '"

• kippen; aangehouden. _.
de f1~ bij hem Ihuis ge-
vonden worden)

d,b-

WILLEBRüRDUS VAN OERS.
Geboren in 1912.

Criminele statuS

49.

•



52. VESTDIK.
Geboren in 1916.

Criminele status

Vader is een keuterboertje, waarvan WIJ In 1890 twee mishandelingen vinden.
Er zijn 16 kinderen geboren, ::; levenloos, en waarvan 4 zeer jong stierven. Onze
Schram is nummer 10. Heeft drie werkloze broers en één in de werkverschaffing.

Zijn ontwikkeling is gering en zijn schoolkennis wordt getaxeerd naar de 5de
klas van een lagere school. Toch blijkt in de gevangenis wel belangstelling voor
studie en zeker voor zijn schildersvak, dat hij rtouwens pas in de gevangenis
leert. Daarvoor is hij "los arbeider"' d.w.z. gewoonlijk zonder werk.

Ging er vandoor met de vrouw van zijn broer; nltdat hij enige tijd met haat
geleefd had in België kwamen zij samen weer terug, waarop de vrouw weer bij
haar man ging wonen. Deze broer wordt ernstig verdacht van medeplichtigheid
aan een roofmoord te Hoensbroek. Het ging weer mis in Oss, toen hij werkloos
bleef. Bij de overval van 06 blijkt hij nogal "triggerhappy"; hij schiet op een
hond en wordt zo gevaarlijk met zijn revolver dat te Morrel, de leider van de
overval, hem die moer afnemen.

Hij ging zeer veel om met de gebroedets Joep en Servaas Schroeder, bij wie
hij trouwens ook in de buurt woonde, en hij lag bovendien enige rijd in de kost
bij Georgius Stel.

In de gevangenis neemt hij zijn godsdienstplichten waar en staat als beschaafd
en ijverig maar gesloten te boek.

d ,
--~------'-----

,b,
1 16 1922;12 mishandeling en een ander
2 19 I92~;- mishandeling

f 30.- subs. 3 w. hecht.

3 24 1931;8 mishandeling
4 " 1932;3 mishandeling

f 10.- subs. 5 d. hecht., 26 1933;3 poging tot doodslag e37
3 je en 6 mnd gev.straf
(ingang al in Oei. 1933)
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"Telkens vroeg Wim mii dan of ik mee ging naar vrouw Mak. Ik kreeg de indruk,
dar hij bang was daar alleen heen re gaan. Wij werden er onthaald op koffie met koekjes,
renvijl er verder onder ons veel plezier werd gemaakr. Vrouw Mak bezigde sreeds gemene
taal tegen ons en WilS etg aanhalig door bij mij op de knie te komen zitten enz.. Zo werd
de vriendschap tussen mij en Wim Bron steeds inriemer.

Toen ik op zekere dag, ik meen drie dagen voor de roofoverval, in ieder geval in de
maand Januari 1934, van mijn werk kwam gefietst werd ik door Wim Bron aangeroepen
en staande gehouden. Wim zei mij toen dat hij nog ergens centen wisr te zillen en vroeg
of ik nier genegen WilS mee te gaan stelen. Hij deelde mij mede, Ja' hel een f"oofoll81'fl1ll
zou moelen wOf'den. Ik antwoordde hem dat ik daat niet op inging en of er niet wat
anders op gevonden kon worden. Ik zei, dat ik nog niet eens wisr wat een roofoverval was,
waarop Wim Bron mij dit uitlegde. Ik wilde er echter eerst nietS van v.'eten."

Toch is hij tegen verder d:andringen niet bestand gebleken. Hij is van zijn
vak schoenmaker en drinkt niet buitensporig.

De vader pleegde in 1896 mishandeling. Zijn moeder vinden wij te boek staan
wegens stroperij in 1896 en mishandeling in 1916 en 1932. In het laatste geval
is het een vechrpartij op het mes met een man. Visser is een zwager van Chr.
Schroeder.

De M noemt hem een gevanrlijk en gluiperig persoon, tot alles in staar, on
danks het feit dat hij zich beschaafd weet voor te doen.

Hij maakt nog wel eens misbruik van srerke drank. Wordt in 1926 voorgoed
ongeschikt verklaard voor militaire dienst.

De mishandelingen geschieden met het mes; de poging tOt doodslag met een
vuistvuurwapen. In nummer 3 is Joh. te Mortel het slachtoffer.

VISSER.
Geboren 10 1906.

Criminele SUtus

In het ouderlijk gezin werden 11 kinderen geboren, waarvan 3 jong stierven.
Onze Vesrdik is de oudste. Deze ouders staan goed bekend, maar ze hadden het
ongeluk te wonen naast Jaap Bron. Het is dus niet verwonderlijk dat er kame
raadschap komt tussen de jonge Vestdik en Wim Bron, die van ongeveer dezelfde
leeftijd is.

Toen Wim Bron met zijn neef Paulus bevriend werd raakte Vestdik, mede
door de voorzichtigheid van zijn ouders, op de achtergrond, maar nadat Wim uit
het voorarrest inzake de moord op zijn neef ontslagen werd zocht Vestdik hem
weer op, naar hij zegt "omdat ik nieuwsgierig was, hoe hij zich in de gevangenis
gehouden had." Verder:

53.

•

Joep &hroeder

, ,

cl ,

Joep Schroeder, Kever en Hoppe
Joep Schroeder
dezelfde
Georg. Stel

C 16 A. tt' Morrel, M. Schroeder en
A. Stel

Georgius Stel

C B Wim Bron, Martens en Hoek
C /':i0 Wim Bron en Vloer

, b ,
4 20 1927;3 inbraak

2 jr gev.maf
(voor nf 3), 24 1930;- brandsckhcing

6 drie inbraken
7 inbraak
8 inbraak
9 11 roofoverval

10 11 roofoverval

4 jr gev.snaf
•

na de zuivering:

6 je gev.seraf
(voor C 16)

• b ,.
1 18 1934;1 roofoverval
2 4 inbraak

na de zuivering:

1 jr gev.straf
(voor C ~3)

1944;- stroperij

f 2.50 subs. 2 d. hecht.
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WFSTERHUIS.

Gt-boren in 1903.

de kleinere kinderen te verzorgen. Drankmisbruik is er echter niet bekend.
Toen Vlies in de helingzaak zijn schuld bleef ontkennen wees de burgemeester

hem er op dat hij. gehandicapt als hij reeds was door zijn gebrek, er zeker nier
beter van zou worden in maatsChappelijke vooruitzichten als hij gevangenisstraf
zou ondergaan. Bij bekenteni~ zou de bur~eester echter pogingen in her werk
Stellen hem voorwaardelijk veroordeeld te krijgen om daarna re trachren hem
~rk te bezorgen. Toen Vlies inzag dat dir in zijn belang was bekende bij schuld
en zo riep de burgemeester de bemiddeling van de reclasseringsvereniging in.

Het verwondert deze niet, dar de jongen in de gegeven omsrandigheden tOt
heling kwam. Zij onderschrijft bovenstaande mening van burgemeester Ploeg.
makers. Zij gelooft niet dat hij van gevangenissuaf veel berer zal worden. Hij
werkre de diefsWlen niet door heling in de hand, maar bezweek achteraf, be
grijpelijkerwijs, bij het aanbod voor de vetleiding. Men gelooft niet dar hij ror
recidieve zal komen, mirs hij slechte kameraden mijdt. en wil daarom ror een
V.V. adviseren, met oplegging van de bizondere voorwaarde dat hem de omgang
kan ontzegd worden met personen die zijn re<:lassering in gevaar zouden kunnen
brengen. Aldus geschiedt.
De reclassering kan geslaagd genoemd worden, maar her tragische is dar bij de
mund up criminaliteir boven water komt, gepleegd nog meer dan 2 jaar vó6r bet
feit dat zijn reclassering ren ~volge gehad heeft. . .. Men kan wel aannemen
dar Vlies, als hij in 1933 ook dir oude feit bekend had, er roch nog wel mer V.V.
zou. zijn afgekomen. Nu moer het rechr zijn loop echter alsnog hebben. Voor
bere<:hting kiest het O.M. uir de vele kruimeldiefstallen (dan alle bekend) de in
braak van nr 2, en Vlies wordr tor 9 mnd mer aftrek veroordeeld, een straf die
hij op het ogenblik dat het arresr in kracht van gewijsde is reeds preventief heefr
uirgezeten, zodat hij naar huis kan gaan.

Bij mijn laarsre controle, op 20 Nov. 1946. had Vlies nog geen nieuwe besmet
ting van strafregister.
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Toon So$sen en Noest
Noesl en twee anderen

T. Sossen en J. fe Mortel
C 32 Joh. Ie Monel, Noest en Jac. v.

Nispen

d,b,

1 17 1920;2 inbraak
2 mnd gev.straf

2 24 1927;12 inbraak
3 2> 1928;4 vernieling, 27 1930;8 inbruk, 29 1932;) roofoverval (medeplichtigh,)

na de ruivering:

4 jr gev.straf
(voor C 32)

1940;- smokkelen
f 25.- boete

Criminele st".lt\lS

55.

• b , d ,
I 17 192';2 schooiinbrakM C21 Cocn. v. ()en

2 22 1930;2 inbruk C22 v. Oen, v. Luke (heler)
3 23 12 diefstal (duiven) v. Oers
4 24 1931;12 diefstal (timmergereedschap) dezelfde, 1932;- diebal (konijnen) dezelfde• 1 didsw (koffus uit auto) C23 Y, Oers en een ander
7 2 diefstal (likken ItunruDeSt) C24 •. "'"
8 24 1932;4 inbruk C2. ~HdC'

9 " 1932;12 inbeuk (goud, zilver, 1Il()«)r- v. Oen m v. DuidNrg
jekker)

IQ 12 heling van inbraak (drank en C34 v. Duisburg en v. Oers
geld)

3 je gev.straf V.W., proef.
tijd 3 jaren

na de zuivering:

9 mnd gev.sttaf
(voor C 22)

Toen Vlies 9 jaar was kwam het ~zin uit Duitsland Daar Oss. De vader werd
toen in een krankzinnigengesticht te Venray verpleegd. Na 9 iaar verpleging is
dezt ontslagen, waarmee niet ~zegd is dat hij gene:l:len was. Ook thans kent ieder
een hem in Oss als een zonderling, maar hij leven geen gevaar op voor zijn om
geving. Hij is bijna nooir in staar geweest tOt werken. Intussen is hij in Dec. 1931
uit de oudetlijke macht ontzet, zijn vrouw ervan ontheven. Deze maatregelen'
betreffen een vijftal kinderen. Een ander drietal is gehuwd en met onze Vlies is
er in 1932 nog~ jongen thuis. Er waren 10 kinderen, in 1935 allen nog in leven.

Vlies is op twee na de oudste. Op ruim 4-jarige leeftijd kwam hij met een
voet ondet de tram, zodat hij deze moest missen en zich met een kruk moer
voortbewegen. Na de lagere school in Oss bezocht re hebben werd hij in de ge
legenheid gesteld her kleermakersvak re leren, waarvoor hij 2 jaar in her Sr.
Josephgesrichr re Heel bij Roermond was. Zijn gedrag gaf geen reden rot klachren.
Hij moesr echter te spoedig weer weg omdat het burgetlijk armbesmur nier langer
voor hem beua.lde. Daarop werkre hij al twee en een half jaar bij een parroon te
Oss, waar hij f 6.- tor f 10.- maakte. Hij nam er zelf ontslag. omdar hij meen
de dat hij ergens anders meer kon verdienen en werkte 2 jaar op een borsrel
fabriek. waar hij sle<:hts f 6.- had. Toen de fabriek overgebracht werd naar
Nijmegen vond hij weder emplooi in de kleermakerij, waarbij hij 2! jaar werkte.
Hij bad er f 10.-. totdat hij wegens slapte ontslagen werd. Op het-ogenblik van
zijn eersre berechring loopt hij reeds 2 jaar zonder bezigheden.'

Dit en de omgang mer verkeerde makkers zijn de hoofdoorzaken V1J1 zijn af
dwaling van het rechte pad. want overigens zijn er geen redenen tor aanmerking
op zijn gedrag. Hoewel hij thuis geen stimulerende invloed onderging is het
milieu roch niet slecht te noemen, aldus de R.K. Reclasseringsvereniging re Oss
(anders misschien van Kempen: her is in her gezin een verschrikkelijke bende.).
Er heerst voortdurend armoede en de moeder is nier in staar de huishouding en
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54. VLIES.
Geboren in 1907.

Criminele status



WINKEL
Geboren in 1896.

Crim.ine~ starus

1 jr en 6 mnd gev.srraf
(voor C 38)

De ouders, die een klein landbouwbedrijfje dreven, stonden gunstig bekend.
Er zijn 11 kinderen geboren, waarva':l 2 jong stierven. Onze Winkel is nummer
10. Enige broers van Winkel gingen echter met hem de verkeerde kant op; door
de P wordt dit in verband gebracht met de omgang mer slechte kameraden in de
buurt.

Hij is wettig gehuwd en heefr in 1935 drie kinderen van 11 tOt 16 jaar oud.
Zijn vrouw prostitueert zich echter van tijd tOt tijd en men neemt aan, dat
Winkel haar er toe aanzet, aJdlans dat hij haar overspel onverschillig ziet ge
beuren. Van het criminele milieu zijn het voornamelijk Noest, Driek Sossen en
Koosje Bron. die haar wel baoeken. Driek Sassen WOOnt er zelfs een tijdje in
huis; maar ook :zogenaamde burgers komen er wel ttns tegen bealing op bezoek.
Her gezin blijft overigens doodarm.

Mee door deze vrouw wordt her huis van Winkel een centrum van beruchte
inbrekers. Na beëindiging van menige strOOptocht is daar een goed glas op de
afloop gedronken. Winkel drinkt geregeld te veel. De M verklaart in de inlich
tingen5taat: "Geen habituele dronkaard, hoewel hij veel misbruik maakt van
drank". In de gevangenis werkt hij flink en gedraagt zich uitstekend. Winkel
weigert echter v.I., niet bereid een drankverbod en toezicht te aanvaarden.

• b <
-------'---

WORM.
Geboren in 1915.

Criminele status

•

d •

J

en een aDdB
Jan Sossen en Joh. Kop
Ju:. v. Nispen, Koos;e Broa en

te l>funel
C 38 Kootje Broo, Noesr en te MOtrei

Mar. Schroeder en een ander
C 68 Koos;e Bton, Noest, Pijnenborg

en re Mortel

w. v. Oers en een ander
C 671 W. v. Oers
C 672 dezelfde
C 673 dezelfde

na de zuivering:

1 jr gev.straf

1932;8 brandsrichring (hooimijren)
1934:9 diefsial (bier)

11 inbruk (kleinigheden)
11 inbraak (sigaren)
11 inbraak (kleinigheden)

• b <

I 2. 1916;10 wcderspannigbeid
3 weken gev.straf

2 ,. 1927:6 diefstal (vlees), 33 1929:- roofoverval
4 ,. 1932:- roofoveCV1l

, ,. 1933:' heling

• - diefstal
7 38 19H;2 roofoverval

na de zuivering:

I 16
2 18
, 19

56.

57.

Ouders Staan goed bekend. De vader combineert arbeid op ttn exporrslagerij,
waar hij in 1920 al 26 jaar werkt, met ttn klein boerenbedrijfje. Ondanks deze be
hoorlijke arbeidsmogelijkheid is er toch in het geheel ~n welstand in het gezin.
Tuberculose io de familie en andere tegenslag zijn daarvan de voornaamste oor
zaken. Er hefi$t orde en het is er netjes. Ge-en drankmisbruik; godsdienstzin. Er
zijn 13 kinderen geboren, waarvan 5 zeer jong srierven. Pier is nummer 5.

Piet is uitermate srevig gebouwd, maar roch niet sterk van gestel Op school
leen hij goed. Hij krijgt na de schooljaren werk in een huidenfabriek, waar men
goed tevreden over hem is. Zijn weekloon draagt: hij UQuw thuis af. Zijn vader
is trouwens geen gemakkelijke baas. Deze kan van zijn fabrieksarbeid echter niet
vóór ongev~ half negen thuis zijn (en dan begint zijn zorg voor het boeren
bedrijfje!) zodat Piet ook niet voor die tijd onder zijn toezicht staat. En dat
toezicht blijkt hij nodig te hebben. Men noemt hem later ruwen nogal onver
schillig.

Een van de jongens die hij op de fabriek leert kennen neemt hem mee als
uitkijk bij een kraakje en hij komt met de justitie in aanraking. De RK Rec1as·
seringsvereniging in Oss adviseert tOt een voorwaardelijke veroordeling, omdat er
een kortstondige afdwaling is en omdat het gezin met een goede patroon samen,
onder voorwaarden betreffend cafébezoek (dit eigenlijk alleen preventief, want
er is van drankmisbruik nog geen sprake), de jongen wel op het rechte spoor
kunnen houden. De straf wordt echter onvoorwaardelijk. Na zijn terugkeer wordt
hij al gauw een van de trouwe bezoekers van het beruchte café in de Schayk
veldse buurt.

Hij trouwt en heeft, aIs hij met de 3 anderen de roofoverval in Uth pleegt,
2 kinderen. Hij is dan werkloos en krijgt ongeveer 10 gulden steun per week, waar
f 350 huur 3fmoet.

Van Kempen heeft hem in die tijd vaak van misdrijf verdacht, maar nimmer
bewijs gevonden.

Van zijn laatste maf krijgt hij V.I. in Dec.. 1937. De adviezen zijn door hun
verscheidenheid te merkwaardig om niet te vermelden.

Godsdienstleraar: neen; Jaten wij toch vooral voor Oss niet te clement zijo.~

Onderwijzer: neen; "wegens de hoge ernst van het misdrijf. Veroordeelde tOODt
verder gttn spijt of berouw."

Leider van de arbeid: wel V.L
Celbezoeker: "ken hem te weinig" (? N.).
Directie: rustig, tevreden, vreest voor straf, wel V.I..
O. v. J.: neen, zonder motief.
Politie te Oss: geen bezwaar tegen V.L
Bij zijn V.I. luidt voorwaarde 11: hij mag Oss niet metterwoon verlaten.

De rapporten stellen later het departement in het gelijk: zij blijven onverdeeld
gunstig. Dit ondanks de omstandigheid dat Westerhuis geen kans op werk heeft.

De R.K. Reclasseringsvereniging spant zich ten uiterste in om hem tenminste
enige weken aan het werk te krijgen, omdat hij na zijn invrijheidstelling eerst 3
weken Ylerk gehad moet hebben om in aanmerking te komen voor steun of
werkverschaffing, en rapporteert: "Dit is gelukt, hij is thans van de armenkas
af en kan nu 2 maanden werken in de werkverschaffing en twee maanden steun
trekken om beurten."

Hieraan wordt in datzelfde rapport toegevoegd: "Hij gedraagt zich correct."
Inderdaad, dar is, gezien de zeer ontmoedigende omstandigheden, bijzonder ge
noeg om te vermelden ....
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Op her gedrag van de ouders is geen aanmerking te maken, maar het zijn zeer
onbeschaafde lieden. Vader werkte 24 jaar bij Jurgens en kreeg bij het vertrek
van Jurgens 9t gulden pensioen per week. Hij oefent daarna een klein boeren
bedrijfje uit, waarbij de ongehuwde kinderen hem helpen. Een van de broers is
wegens houtdiefstal veroordeeld; een paar andere worden verdacht van een ern
stige vernieling. Her huis der ouders is in 1934 door onbekende oorzaak op een
voormiddag geheel afgebrand.

Lambercus is de jongste van 9 geboren kinderen. waarvan 2 jong overleden
zijn. Hij doorliep de lagere school niet helemaal. Zijn onderwijzer zegt dar hij
nier veel verstand heeft; hij was op school een dom schaapje, dat zich altijd liet
leiden. Na het verlaten van de school komt hij een jaat in de fabriek, is wegens
werkloosheid een paar maanden thuis, wordt dan een paar maanden in de werk
verschaffing geplaatst en komt daarna weer een beetje thuis hangen.

Hij WOOnt in de meest beruchte buurt van Oss en ktijgt vooral gedurende zijn
lediggang gauw omgang met Je jeugdige leden daarvan.

Dan komt er een zestien jarig nichtje van zijn vriend van Oers, dat invloed op
hem krijgt. Hij gaat met dit meisje uit, bv. naar de bioscoop, en daarvoor is na
tuurlijk meer nodig dan zijn f 1.25 zakgeld. Hij gaat er in 1934 een poosje met
haar vandoor, zodat haat opsporing in het politieblad verzocht moet worden.
Van armoede keerde het tweetal, na een reisje door ons land, vanzelf terug. Dit
meisje correspondeert nog met hem als hij in voorarrest zit.

De pastOor van de parochie oordeelt niet slecht over het gezin en de Jongen.
De laatste gebruikte geen stèrke drank.

Voor de brandstichting (3 hooimijten) werd hij niet gestraft.
De nwnmers 3, 4 en 5 vallen op één dag.
Hij is bovendien verdacht van medeplichtigheid aan een kippendiefstal ten

nadele van zijn eigen ouders. De diefstal, nr 2, had een kistje bier tot object, dat
bij een losplaats der Spoorwegen niet al te bewaakt stond; deze gapperij is nog
ren dele baldadig. Maar de inbraken in November 1934 pleegt hij, volgens zijn
met klem volgehouden verklaring, omdar hij nier wil zitten. De kwestie is nl. dat
hem door de kantonrechter een boete van vijf gulden opgelegd werd terzake van
het fietsen zonder rijwielbelastingplaatje .... En om de vervangende hechtenis
te ontgaan (5 gulden kan hij niet op een fatsoenlijke manier bij elkaar krijgen),
ging hij op buit uit.

Deze verklaring is niet onaannemeiijk, gezien her feit dat er die eerste nacht
direct 3 inbraken achter elkaar gepleegd zijn, als de eerste 2 de nodige vijf gulden
niet opbrengen.

Het .is niet gewoon, dat iemand reeds bij zijn debuut enige inbraken in één
nacht pleegt. Aan de andere kant spreekt toch ook een eksterachtige gapneiging
uit de voorwerpen die hij in deze 3 zaken tot zich neemt: een bos sleutels, koek
jes uit de trom (een reeds 19-jarige dief!), wat sigaren en snuisterijen.

Verder spreekt voor hem dat hij het tOt de round up niet weet doet, hoewel
zijn vriendje en mededader, die trouwens al meer op zijn kerfstok had, verder gaat
op het misdadige pad.
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1945;- handel in militaire goederen

f 25.- subs. 10 d. hecht.
1947; diefstallen

f 60.- + 4 mnd v.v.
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,
en een ander

d

C 1 Puck Hooy en Dtiek Sossen

C 4 Toon $ossen en G. Hoor
Corn. v. Oers en een ander

,;~as !k maat ~aan .zitten, da~ was ik alla.ng thuis geweest", klaagt Worm zijn
verdnet Ln een bnef Uit het HUlS van Bewarmg aan. . .. ja, dat weet hij zelf niet
precies. Hij heeft de rechtbank voor de geest, als hij zich neerzet om zijn btief
te schrijven en begi~t maar met "Eerwa~rde.. Heer", welke ~.an~praak hem nog
het m~t..vertrouwd IS. "O~. U z~ goed wilt zIJn en. helpen mi' Ult de gevangeni.i
want Ik hld er zoveel mee. "KIJk eens, Heer, als Ik toch onder dienst kom, 15
maanden, daar ben ik zo op gesteld, dan zal ik goed oppassen en dan kom ik niet
weer in Oss, Heer of Heeren ik weet ook niet met hoevelen jullie bent maar wil
zo goed zijn en helpen mij. En als dat niet gaar wilt dan zo goed zijn en sturen
mij naar Veenhuizen, in kan goed op het land werken dat heb ik thuis ook altijd
gedaan, want ik ben zo zenuwachtig in die cel, als mijn deur open gaat verschiet
ik en mijn hart boost dan en wordt zo warm."

De Reclasseringsvereniging heeft zich van een advies willen onthouden, huive
rig tot een V.V. te raden en van mening dat anderzijds de jeugd van Worm daar
roe toch wel aanleiding zou geven.

Nummer 3 van de 10 in her gezin geboren kinderen (1 levenloos; 2 jong ge
storven). Lichamelijk en geestelijk behoorlijk ontwikkeld.

In 1928 heeft hij Oss metterwoon verlaten; naar hijzelf zegt, omdat hij zich
ter wille van zijn ouders van zijn slechte voorbeelden losmaken wilde, maar vol
gens de uitleg van de l' omdat de herhaalde huiszoekingen hem te lastîg gingen
worden.

Vast staat dat hij in Eindhoven gaar wonen, waar hij in de komende 7 jaren,
op twee veroordelingen wegens openbare dronkenschap na, niets meer met de
politie te maken heeft. Niettemin wordt hij na de round up nog voor de roof
overval uît 1927 veroordeeld. Met de woorden van de man zelf, uit een brief
aan de A.-G., uir het Huis van Bewaring:

58. VAN ZAAYEN.
Geboren in 1905.

Criminele status

" b ,
I 18 1923;- diefstal (kippen)
2 19 1924;10 herhaalde vernieling

4 mnd gev.suaf
3 II roofoverval
4 20 1925;10 wederspannigheid

1 mnd gev.suaf
(voor nr 4), 22 1927;4 vernîeling

f 15.- subs. wd. hecht.
6 22 1927;5 mishandeling
7 22 1927;4 roofoverval
8 1928;2 diefstal (schoenen)

na de zuivering:

4: jr gev. straf
(voor C 4)
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..Wanr kijk eens, EdelachrN-re, ik heb al bijna 9 jaar Oss verlalen. Ik h.d goed werk,
maar terwille van mijn v.der en moeder ben ik weggegaan, dur :J:ij .lrijd bang waren,
d.t ik in de gevangen.Î$ zou terecht komen. Toen heb ik mij sindsdien gevesligd in Eind
hoven, waar ik altijd g<led heb opgepaSl. Ik beo bijna vijf jaar aan de gemeenre werk
zaam gcwcc:st, waar ik kennis kreeg un een meisje, wat oE ik ook I.ler uouwde, maar
DUf verloop van een pur jaren een slecht huwelijk hadden, waar oE ik zel& de schuld
van wu. M2&r toen ben ik in gaan l:Îen, a1sdar ik verkeerd deed, waarop ik vergiffenis
heb gevrugd en na g<led c..oee jaar wettelijk getrouwd geweest te lijn, toen pas kerkelijk
gingen rrouwen en durop heb ik sleeds gebeden en kracht gt'Yrugd om maar niet op bel
sle<:hre pad re raken. Ik beo DUf retraile geweest en gevrugd om in mijn verder leven
en hU"'elijk gelukkig te :tijn en war mijn gnrugde is ook gegeven, wanl .ik geloof nier:,
.bdar er ergens een huishouden beter ging zo gelukkig her met ons drieen ging. Maar
ik heb dele dagen mijn vrouw gelien en gesproken maar beo geschrokken, zo slecht :zag
zij cr UiL Ik kende haar bijna nier meer tenlg. Du.rom, Edelachrbare, nug ik, heb mede
lijden, terwille van vrouwen kind en dar wij 01\$ verdere leven gelukkig mogen doof
brengen."

Ongeschikt voor de cel, gaat hij in 1937 naar de Bijzondere Strafgevangenis te
Scheveningen. Na V.I. verloopt de reclasseriog gunstig.

59. KLAARTJE PRUUL.
Geboren in 1889.

Criminele status

• b , d ,

60. ClEREMANS.

Geboren in 1895.

Criminele status

• b , d-
1 n 1913;1 gt1Il'eldpleging (lfIt( messen en

srenen wordt door een 7-tal
Ossenaren het huis bescha-
digd van ,,Kobus Ouislen",
tt" =". die meermalen
pl.gerij oooefVood)

2 19 19U;1 belediging ambrenaar
f 12.- subs. 24 d. hecht.

; 22 1918;- smokkelen
130.- subs. 60 d. hecht.

4 36 1932;1 brandstichring CJO

na de zuivering:

2 jr. gev.straf

met 6 anderen

Com. v. Nispen, Mar. en Joep
Schroeder

3 jr en 6mnd gev.straf
1942 heling

6 mnd gev.straf

Moeder is huishoudster bij ~n weduwnaar, wie ze buiren echt 3 zonen en 2
dochters schenkt. Klaanje is de jongste.

Na de lagere school wordr het kind diensuneisje. Ze is daarop gehuwd met
een WOrm, maar leefe sinds jaren tevens met een ander.

Ze houdt ~n stille kroeg en h~fr eigendommen; zij is in beeere financiële
positie dan h~l het overige milieu. Er is krankzinnigheid in de familie en zij zelf
is ook 3 weken in ..Voorburg" geweest voor observatie. In 18%, dan 17 jaar oud,
is zij in haar woning overvallen.

Hee is duidelijk, dat haar criminele seaat op g~n stukken na een indruk geeft
van de werkelijke criminaliteir. Het dark number in helingszaken is tOch al groot,
en bij Klaanje door de begunstiging van haar welgezinde en van nature reeds
zwijgz:'lme Ossenaren de geopenbaarde feiten verre overtreffend.

In zaák nr 2 worden S gevallen t~lastgelegd (meel, kippen en jenever) waarbij
vier dieven betrOkken zijn.

Haar gedrag in de gevangenis is niet kwaad. Zij werkt zelfs goed, maar blijft
kennelijk onverschillig en toont g~ spoot van scbuldbest'f.

Gezien het vele dat de kranten over haar meenden te kunnen verhalen, tijdens
de round up, is herg~n her dossier biede toch maar lttr ~inig.

238

1 33 1922;11 wederspannighdd en mishan·
deling ambl:enaar

" mnd gev.su:af
2 44 1933;- heling, meermalen gepleegd

na de zuivering:

M. Hulover en S. Schroedet
De vader staat in 1ge eeuwse verbalenboeken tw~ k~r genoteerd wegens

dronkenschap, één k~r wegens verdachte brand en één wegens mishandeling
van ~n veldwachter.

Cier:emans ~ nummer 2 van ? kinderen. Zijn reputatie is niet ongunstig. in
deze Zin d~t hiJ ~n goede kerel genoemd WOrdt met ~n behoorlijk ~zin. maar
alleen lastig als hiJ gedconJcen h~ft. De politie spr~kt voor de rechtbank over
hem her oor~l uit: als hij nuchter is, is hij «n goede vent en een harde werker'
~ hij dronken is daarente~n is hij erg agressief. Hij h~fe wel ~ns gevochten:
Niettemin luidt op de inlicheingenstaar het antwoord van de burgem~ter op de
bewuste vraag: ..geen drank".

Caféhouder van origine, was hij siods de brand uit dat méeier en dreef .hij een
bescheiden handel.

Van Kempen verklaart met zoveel woorden, dae hij niet tot de Osse ..bende"
gerekend mag worden.

.~n Mei 1~37 ~at hij met ~.I. uit de ~vangenis. Celbezoekers, directie, onder
WIJzer, ~rbeldslelder en godsdIenstleraar hadden :J:ich daarvó6r uitgesproken; de
O. v. J. IS tegen, wam veroordeelde staat niet gunstig bekend en maakt deel uit
van de Osse "bende" (zie e<:hter de. verklaring van van Kempen, hiervoor). Num
mer 2 van de voorwaarden luidt srereotiep, dat hij Oss niet mag verlaten dan met
v~rkennis politie en toestemming bestuur. Nummer 4 is wel bijzonder: hij moet
zIJn handel hervatten en mag niet van werkkring veranderen.

. De reclassering slaagt volledig. De handel flor~n en er zijn bovendien jongens
dIe verdienen en inbrengen.
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61. HOPPE.

Geboren in 1877.

Vader Staat re boek wegens mishandeling en als slachtoffer van diefstal; moeder
bij ons onbekend. Hoppe is her 3e kind van 8, waarvan 3 vroeg overleden.

Hoppe, op her tijdstip van de round up bijna 60 jaar oud, staat volgens de P
niet ongunstig bekend. Hij is tamelijk bemiddeld en bezit enige huizen. In een
combinatie van koopmanschap, V<X'lWerk en landbouwerij hedt hij deze welstand
bereikt_ Men schrijft hem gddzucht roe.

Geen drankmisbruik. Hij wOtdt verdacht intiem vetkeet te onderhouden mer
een zeer sle<:ht bekend staande gehuwde VtOUW uit het ctiminele milieu.

Alles wijst erop dat zijn vrouw, overleden omstreeks 1934, hem tOt kwaad heeft
geïnspireerd of het zelfs heeft uitgelokt. Deze vrouw stamde uit het geslacht van
de Pijnenborg's; wij vinden van haar dat zij in 1894 als jong meisje eens wordt
mishandeld door een te Mortel uit de generatie van die tijd en dat zij in de
eerste wereldoorlog wordt aangehouden met smokkelwaar. Hoppe had thuis niets
te vertellen. Van de brandstichtingen wist deze vrouw niet alleen af, zij organi
seerde ze mee. Hij placht de beloning na de daad opgevouwen in een lucifers
doosje uit te reiken.

Voor zijn re<:hters bekent hij zonder voorbehoud; ook de brandstichtÎng~ndie
hem nie# ten laste gelegd zijn verzwijgt of ontkent hij niet. De O. v. J. eist 8 jaar
gev.straf, de re<:htbank legt 4 jaar op, de P.-G. vordert bevestiging van het recht
bankvonnis, maar her Hof spreekt vrij wegens gebrek aan bewijs!

Hij is onder de indruk geweest van de noodlottige afloop van C 3, maar pleegr
het delict toch nog weer. Hij L< goed Katholiek en laar maandelijks missen lezen
voor zijn overleden vrouw, die hij ook zelf zijn kwade genius noemt.

Zijn zoon schrijft in 1935 een sympathieke brief aan de rechtbank, maar ver·
klaart daarin overigens dat vader ..in heel zijn leven DOOit mer de polirie of justi
tie in aanraking geweest is", niettegenstaande hij zegt dat in aanmerking genomen
moet worden, "dat het treurige feit 10 jaar geleden gebeurd is".
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Criminele smrus Va~er, reeds vroeg ov.er~eden, is o.n~kend in de memoranda. De moeder pleeg
de hUisvredebreuk, vernieling, belediging en wordt als slachtoffer genoemd in een
mishandelings- en in een beledigingszaak. Deze vrouw is later hertrouwd met een
man die veel misbruik maakte van sterke drank en reeds tweemaal naar Veen
huizen opgezonden Wil$. Zij had toen 10 kinderen gehad, waarvan Johannes nr 8
is; 5 stierven jong.

Toen Overbeek van school kwam trok hij op 12-jarige leeftijd met: zijn broer
naar Duitsland, waar hij twee jaar bij een boer werkte. Teruggekeerd, verhuisde
kort daarop her gehele gezin naar Duitsland, waar men rot in 1917 onge
veer bleef.

Gerepatrieerd in de oorlog, moest hij onder de wapenen, wat 9 maanden duurde
tOt het einde der mobilisatie. Hij werkte toen een jaar te Hoensbroek bij de aan~
leg van de elecrrische tram en kwam daarna re Oss bij een manufacrurenhande_
laar. Deze failleerde ong. 5 jaar later. Overbeek was er magazijnknecht en belast
mer de bezorging van goederen aan de dep6rs. in welke laatste functie hij veel
mer geld omging. zonder dat hij ooir oneerlijk was; hij heeft trouwens in 1935
nog een blanco strafblad_ In 1925 huwde hij. Zijn vrouw komt nier uit «D goed
nest. Haar vader kwam mer de polirie in aanraking en had 2 keer een verdachre,
nimmer opgehelderde brand. Haar oom is een van de moordenaars in de zaak
Hoekman. Overbeek kreeg werk aan de fabriek van Hartog, waar hij na 7 jaar
bij de fusie omslagen werd. Nadien werd de man gesteund of werkte hij aan de
werkverschaffing en verdiende hij er Wat bij mer de handel in kippen, een ge
vaarlijk bedrijf in een streek waar veel pluimvee gesrolen wordt.

Een jaar na zijn ontslag bij Hartog vond de brand C 31 plaats. Her huis be
hoorde oorspronkelijk aan moeder. Doordar zij vreesde dat haar tweede man het
geld verdrinken zou, had zij her huis op de naam van een zoon doen plaatsen, die
na enige jaren echrer niet meer kon opkomen voor de kosten van onderhoud en
belasting, zodat een andere regeling getroffen werd. Onze Overbee:k werd eige
naar van het huis, zgn. voor f 300.-, en verplichtte zich daartegenover moeder
in huis re nemen en zijn broers en zusters een geringe schadevergoeding te be
~len. Hij kon dit doen omdat hij blijkbaar wat overgelegd had in de loop der
Jaren. Later legde hij nog eens f 600.-, die hij voor de helft zelf opbracht, aan
het. pand ten koste voor een vertimmering. Her pand was belast ~weest met een
kielDe hypotheek, doch door hem vrijgemaakt.

Na dit alles blijfr het een raadsel waarom hij de brand doet stichten. De roe
stemming of opdracht zou in een dronken bui gegeven zijn. De van Nispen's ont
moette hij wel bij de bekende heler Stoit, een oude buur. Stoit heeft hem rijp
gemaakt met zijn inlichtingen over het "door de brand uit de brand" geraken en
de van Nispen's aangeprezen als goede brandstichters. Wel tienmaal zouden de
van Nispen's verzocht hebben het huis te mogen aansteken, totdat Overbeek, met
een stUk in zijn kraag van «n communiefeest bij zijn broer naar huis kerend,
weer aangeklampt hierover, de toestemming gaf.

Overbeek zit zijn straf van 2t jaar zonder moeilijkheden uit. De directie en
celbe~kersvin~en oprecht berouw bij hem. Hij krijgt een haH jaar gratie bij her
huweliJk van PrlDSCS Juliana en verlaar de gevangenis kort daarop met Vl..

Er ko~~ guns.tige rapporten, hoewel zijn e<:onomische omsmndigheden niet
zo goed zIJn. AfWisselend trekt hij steun of verdient hij een redelijk weekloon in
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62. OVERBEEK.
Geboren 1899.

•

Joep Schroeder, Schram en Kever

d

C 3 Joh. v. Nispen, Drie!< Sossen en
Willem Hooy

b•

na de zuivering:

I 40 1917;1 smokkelen
G weken gev.straf

2 49 1926;8 brandstichling

vrijspraak van C 3

3 '2 1929;12 belediging ambtenaar In

funÇlie
f 10.- subs. 10 d. hecht.

4 '3 1930;- brandstichting
nog 2 bandst>chtingen, waar

van data en nadere gege
~ niet bekend zijn.



de gemeentelijke werkverschaffing. Hij klaagt bij de rapporreurs herhaaldelijk
over zijn te geringe inkomen, maat de reclassering kan na afloop van de proef·
tijd geslaagd heten.

63. ZUITHOFF.
Geboren in 1887 Ie ~erghem.

Criminele StatuS

• b , d ,
I II 1918;4 ImoUel~ (oDder dienst)

3 mnd gev.straf
2 7 1 deseflÎe

2 verdUUlerÎog
2 mnd mil. detentie

.1 mnd gev.Slraf
3 " 1919;9 desertie

4 rond gev.straf
4 " 1921;) desertie

6 weken mil. detentie, 47 1934;4 medeplichLigheid ut! iabtuk Petrus Mak en Noesl
6 47 1934;) oplichlÎ08 (gdiag. iabeuk) C 62 Joh. te MOtIe! en Noest

na de zuiftfiog:

1 jr gev.straf

Hij is gehuwd en heeft in 1935, als hij terecht Staat, bijna 10 kinderen; het
oudste daarvan is dan 13 jaar. Is fabrieksarbeider, laatstelijk bij Hartog. alr hij
tenminste werk heeft. Hij is doodarm.

In de inlichtingenstaat van wachtmeester de Gier lezen wij: "Been habituele
dronkaard, doch bedrinkt zich veelvuldig." Ik vond trouwens dat hij meermalen
wegens dronkenschap was vetoordeeld.

De rol van Zuithoff in de nrs 5 en 6 blijft beperkt tOt uitlokkerswerk. Zijn
daaraan voorafgegane criminaliteit rekent hij niet als "echt". Voor de rechtbank
renrninste houdt hij met een stalen gezicht vol: "lk heb een blanco strafregister".
Hij telt deze eerste 4 militaire veroordelingen dus niet mee.

64. VERBUNT.
Geboren in 1888 te Heesch.
Criminele status

• b , d ,
---

I 21 1909;4 huisvredebreuk
f 10.- subs. 20 d. hecht.

2 30 1918;6 mishandeling (onder dienst)
14 dagen mil. gev.straf

3 43 1931 ;4 oplÎchdng (geling. inblaak) C 2. Noest en L Stel

na de zuivering:

1 jr en 6 mnd gev.straf
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De vader staat in het laatst van de vorige eeuw wegens dronkenschap te boek.
De moeder overleed toen de jongen zes jaar was. Na haar dood verhuisde de vader
met zijn vier zoons en ging wonen in zijn vroegere ouderlijke huis. Hierin bleef
hij tOC zijn overlijden, ook toen een der zoons de winkel ging drijven die vader
altijd gehad had. Onze Verbunt was tOt zijn zestiende jaar bij zijn vader werk
zaam en trok toen Duitsland in, waar hij gedurende tien jaar als opperman werk
zaam was. De wereldoorlog dwong hem rerug te keren, waarna hij weer thuis in
de zaak behulpzaam was tOt 1921, toen hij huwde en een eigen zaak begon.

Hij is war men op het plaueland soms winkelier Il()(:mt, dat is een koopman in
kruidenierswaren en bazarzaken, en hij gaat mer paard en kar geregeld de boer
op om zijn koopwaar te slijten. Doordat hij wegens ziekte jaarlijks een week of
zes te bed ligt is de vrouw er ook vaak op uitgetrokken, zodat zij wel enigszins
her klappen van de zweep kem en hem vervangen kan als hij later in de ge
vangenÎs komt.

Van de tien kinderen die de vrouw ter wereld bracht zijn er nog slechts drie
in leven, resp. 13, 6 en 3 jaar oud. Man en vrouw maken een nette indruk, even·
als het huiselijk milieu. Bij inlichtingen, ter plaatse ingewonnen, kwam niets on
gunstigs aan her daglicht ten opzichte van het gezin noch van 's mans vader en
broers. Van de laatsten is ~n de reeds vermelde opvolger van vader, de anderen
zijn dakdekkers van beroep. Zeker is dat het gezin zich niet in weelde baadt.
Verbum was bezitter van twee huizen, die echter zwaar belast waren. Zijn geld
verbrassen of verdrinken deed de man niet, zegt de redasseringsrapporteur, maar
de burgemeester verklaart in zijn inlichtingenstaat dat Verbunt m~ gebruik van
alcohol maakt dan goed voor hem is. Hij is vechtlustig in dronkenschap.

Bij zijn criminele staat moet vermeld worden dat hij ook drie maanden in voor
arrest gezeten heeft, verdacht van het bieden van hulp aan ontsnappende ge
vangenen.

Wat de merkwaardig geëmceneerde inbraak betreft: men kan wel aannemen
dat het misdrijf niet gepleegd zou zijn als de omstandigheden er niet zeer gunstig
voor geweest waren. Tot die omstandigheden mag gerekend worden, dat Verbunt
door zijn handel in relatie kwam mer Noest, van wie hij nL wel mollenvellen
kocht. Mer andere Ossenaren had hij niets uit te staan. Uit de bekentenis van
Noest blijkt wel dat de geniale uitvinder van de IrUC nier Verbum, maar Noest
was, die er trouwens zelf ook beter van werd.

De reclasseringsvereniging adviseert zonder succes tot een voorwaardelijke ver
oordeling. Q. v. J. en P.-G. omraden later krachtig V.I., die toch verleend wordt.
De voorwaarden dezer V.I. bevatten allereerst een regeling betreffende de terug
betaling van de schulden. Het blijkt trouwens dat Verbum reeds spoedig zelf
een regeling met zijn assurndeur voor terugbetaling heeft getroHen. laatstge
noemde laat een belangrijk deel van zijn vordering vallen en Verbum betaalt
na de straf langzaamaan, in 15 maanden, af.

Hij vestigt zich in Heesch, blijft arm, maar de rapporten zijn gunstig en de
reclassering wordt geslaagd geoordeeld.
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S 8. D~linqllenten buiten het mi/j~H (P 65-P 71)

65. HENRI KANT.
Geboren in 1897, te Rotterdam.

Criminele status

• b , d •
- - _u_

I 16 1913;8 dico15w (rijwiel)
2 21 1918;8 poging lot: die15tal, 21 8 d~r1ie

4 21 1919;- desenie 4 maal gcopleegd
2 mnd gev.straf

2 mnd gev.straf, 22 1920;~ inbraak in Museum Beraam mei twee' lIndcorC'O
(grOOl untal 800den VOOI'

w.....>
1 jr en 6 mnd gev.straf

• 2 inbraak in Geffcon KoosÎC' Bron
vrijspraak

7 27 192';2 inbraak in Oostcorhout
geen bewijs

B 2B 10 ezhibilÎonisme
f 30.- subs. 30 d. hecbt.

• 12 inbraak cc" Groningen
geen bewijs

10 1926;3 inbraak in Friesland
4 jr gev.straf •

11 " 1932;4 ahibicionÎsme
1 mnd gev.straf ,

12 ,. 1933;8 ahibition ÎsIllC'

13 ,. 1933;9 inbruk C 47 1

14 • inbraak C 47~

" • inbraak C4P
16 10 inbraak C 47'1
17 10 inbraak C 47~

1 mnd gev.straf
(voor nr 12)

IB 12 inbruk C4B
I. 12 inbruk C 4.

3t jr gev.maf
(voor C 49)

2 jr gev.straf
(voor C 472.3. li)

De vader was machinist op de grote vaart, later invalide. In zijn gezonde dagen
athleet, worstelaar, zwaargewichtheffer; later venerisch. Met moeder, waarvan
overigens niets bekend, heeft Henri de grootste band. Drie br<>e:rs zijn smid, elec
tricien en acrobaac van beroep.

Henri is zeer klein, met hoog voorhoofd en gereduceerde kin. Hij is als kind
thuis al lastig, brutaal en ongehoorzaam. Al vroeg cafébezoek en omgang met de
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andere sexe. Na de goed doorlopen school enig werk in nrschillende meraaJbe·
drijven, een jaar varen als stoker en militaire dienst met herhaaldelijke desertie.

Hij is de enige in dit onderzoek die niet rooms-katholiek is, hij geeft op tOt
ge<-n kerkgenootschap te behoren maar s~at ~ieuemin meeSt~l te t>o:ek als "pro
testant". Hij staat moreel zeer laag en blijkt 10 de gevangeOlS ernstlg geslachts
ziek te zijn. Alcohol gebruikt hij zelden, omdat hij weet er in het geheel niet
tegen te kunnen. De geringste hoeveelheid berooft hem al vao zijn normale
voouichtigheid.

De criminele staat is zonder twijfel aanzienlijk kleiner dan een m~orandum

van zijn werkelijke criminaliteit zou moeten wezen. Eigenlijk zijn alleen de ge
vallen waarin hij zo goed als op heterdaad betrapt is, ook al kan in sommige ge
vallen nog niet eens veroordeling volgen, hier opgenomen, en alleen in C 49 be
kent hij (zie aldaar).

Zijn technische aanleg. handigheid, lichaamsbeheersing en mentale capaciteit
maken van deze strikt amorele figuur een inbteker van klasse. Bij zijn eerste
ons bekende inbraak, in het Museum Boymans, is al sprake van vakmanswerk;
het gestolen goed werd in Amsterdam geplaatst. Telkens als bij gepakt wordt
treft men een volledige uitrusting sleutels en andere werktuigen op hem aan.
Men neemt ze hem af en de volgende keer heeft hij ze weer bij zich: hij maakt
ze zelf.

Op 9 Januari 1925 wordt hij al het eerst in Oss aangetrOffen.. Te haH vier des
ochtends wordt hij samen met Koosje Bton door twee gtmeenteveldwachtets
aangehouden. Bron draagt een grote stallantaarn en Kam heeft een groot aantal
lopers en sleutels bij zich. Zij worden de volgende dag vastgehouden tOtdat vast
staat dat er (nog) niet is ingebroken in Oss of omgeving. Sleutels en lopers wor
den in beslag gehouden, hetgeen Kam doet opmerken: "Dat geeft niets, morgen
heb ik weer nieuwe, ik maak ze zelf".

12 ~bruari van hetzelfde jaar: Kant, die na deze eerste kennismaking herhaal
delijk door de gemeentepolitie is gevolgd, wordt des middags op de grens van de
gemeenten Oss en Geffen door de hoofdagent Keultjes aangehouden met Koosje
Bron, beiden met aCtetassen onder de arm. In deze tassen worden weer lopers,
sleutels en andere inbrekerswerktuigen aangetroffen. Beiden blijken bovendien
met scherp geladen brownings bij zich te dragen. Ze worden overgedragen aan
de gemeentepolitie van Geffen, alwaar kort tevoren was ingebroken. Er kwam
echter geen bewijs; tegen beiden wordt 4 jaar gevangenisstraf geëist, maar ze
worden vrijgesproken. Ze komen er af met een flinke boete wegens ovemeding var:a
de Vuurwapenwet.

Niet lang na deze vrijspra3k breekt er een kleine epidemie van inbraken in
westelijk Brabant uit, waarvan Henri Kant verdacht wordt. Of hij ze met of
wnder zijn Osse vriend pleegde zal wel nimmer bekend worden: geen van tw~n
zal ze ooit bekennen.

In Friesland wordt hij gep.lh voor de inbraak in St. Nkolaasga, maar daar was
zijn voorkeur voor zuivelfabrieken al eerder aan den dag getreden. In her alge
meen zijn de fabrieken des nachts onbewaakr, en is de buit, grote partijen boter,
van hoge waarde en gemakkelijk te verzilveren. In Friesland moeten gedurende
zijn optreden aldaar de boterfabrieken bewaakt worden. In 1930 wotdt hij uit de
gevangenis ontslagen zonder V.I.: hij heeft rot het laatst zijn schuld aan de in
braak in St. Nicolaasga ontkend. Dan lijkt het wel of hij serieus ptobeert zich te
herstellen. In de gevangenis geeft hij te kennen "wel eens" V.I. te willen hebben,
"om eens te proberen of geregelde atbeid hem beviel". Hij begint een manufac-

245



Jac. v. Nispen, Koos Bron
Toon Sassen, Kees Bron
J3C. v. Nispen, Toon Sassen
dezeUden
dezelfden
dezelfden
Jac. v. Nispen, te Mortel Sf., Isaac Sneu, Kees Bron
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vermogensdelicten gepleegd hebben. Hij heefr zijn mis.drijven die ons bekend
zijn gepleegd in verschillende streken van Brabant en LImburg en wordt in Oss
her eerst aangetroffen als huisgenoot bij Koosje Bron. Ook bij Pijnenborg heeft
hij ingewoond.

In de gevangenis heer hij: godsdienstig. maar zonder ondergrond.

Van deze zwijgzame beroepsmisdadiger is ons weinig bekend, omdat hij na
zijn laatste straf van 5 jaren als ongewensre vreemdeling over de grens gezet is.
Het staat vast dat hij een vrouw gehad heeft die te Amsterdam woonde. Hij is
zéér gesloten, positief ongodsdienstig, werkt zéér voldoende in de kleermakerij,
maar gedraagr zich overigens 5 jaar lang consequent zonderling tegenover de ge
stichtsoverheid. Onderzoek naar zijn intellect en zijn psychische toestand weigert
hij te ondergaan: "leh bin gcundsätzlich gegen derartige Umersuchungen." Kl~.in
van stuk, goed gezond, met slecht gezichtsvermogen, beweert vegetariër te ZIJn,
is nors, smurs, verbitterd, gesloten tegenover de bewakers en uit zich een keer
door te zeggen, dat hij op de kleermakerij uit principe geen politie- of militaire
kleding wil bewerken. Alles wat politie, justitie en militaire dienst betrefr beledigt
hij later nog eens ten sterkste. Overigens werkr hij, zoals gezegd, uitstekend en
misdraagt hij zich in geen enkel opzicht.

Aangezien verwacht wordt dar hij na expiratie van zijn vonnis zal worden uit
gewezen komt hij voor V.I. nier in aanmerking. Deze uitwijzing vindt plaats
in 1934.

Van deze bijfiguur is het beter geen criminele Status re geven, omdat de ge
gevens omrrent deze beroepsmisdadiger beperkt zijn. In Oostenrijk geboren, is
Bennet als militair in de eerste wereldoorlog over de nederlandse grens gevlucht
en hier blijven hangen. Zijn eerste ons bekende vonnis is door de krijgsraad te
's-Gravenhage uitgesproken, terzake van het zich in Strijd met een aan de mili
taire poliÜe gegeven belofte vefwijderen van een aangewezen imerneringsplaats.
Hij boet daarvoor met 2 maanden militaire gevangenisstraf. Hij is dan 23 jaar
oud. Daarna staat hij hier te boek wegens medeplichtigheid aan inbraak, waar
Voof her Hof te Arnhem hem tot 3t jaar gevangenisstraf veroordeelt. Hij is
daarna met het Osse milieu in aanraking gekomen. Wellicht leerde hij in de ge
vangenis Jac. v. Nispen kennen, die wegens kippendiefstal lt jaa~ ~n..mer
hem zit als hij de genoemde straf van 3t jaar boet. In elk geval I~. hiJ V~IJ.W~
direct na deze invrijheidstelling mer van Nispen begonnen. Van ZIJn activiteit
met de Ossenaren is het volgende s[';latje te maken:

67. BE...~ER.

Geboren in 1893, in Oostenrijk.

<

1928 10 inbraken
1929 inbraken

Koosie Bron en jac. \'. Nispen 1927 inbraken
1929 I inbraak
1928 I inbraak
1928 11 inbraken
1929 I roofoverval

d

C 12 Kees Bron, Kever en G. Stel
C 14 Bongers en een ander

turenzaak, die hij in de bar ongunstige tijden onmogelijk staande kan houden.
Dan grijpt hij iers anders aJ.n: hij bouwt zelf een motorboot, in opdracht, een
meer met zijn capaciteiten srrokend karwei. Maar er komt geen tweede opdracht
en hij gaat weer in manufacturen scharrelen. Zo blijft hij een jaar of drie op het
goede pad, maar het valt niet mee. Zijn sexuele afwijking leidt in deze periode
nog twee keer tOt gevangenissrraf van een maand, en in 1933 komr er weer een
nieuwe eruptie van criminaliteit.

In de gevangenis blijkt zijn zenuwstelsel infectieus te zijn aangedaan door zijn
ziekte; hij toont er zich geslepen, lachend om straf. Bij voorkeur leest hij popu
lair wetenschappelijke boeken, in het bijzonder over technische onderwerpen.

De vraag hoe het contact mssen Kam en Oss rot stand kwam was, meende ik,
van het grootste belang. Ik kwam (Or de ontdekking, dat Kant in Rouerdam een
gescheiden vrouw heeft leren kennen die in Eindhoven met Kerstholt samen
leefde, en later naar Oss trok, waarhttn Kam haar volgde. In Oss kwam hij door
haar rnC'f Koosje Bron in aanraking.

Hij is geboren in Limburg, aan de grens met Duitsland. Zijn nationaliteit
is onbekend, zo ook ontbreken gegevens over zijn ouders.

Hij staat soms als "zwerver" genoteerd, soms als "los arbeider"· in feite werkt
h.ij nooit ~aar smokkelt, steelt en drinkt. Zijn criminele staat we;d samengesteld
Uit strafreg.lsrer plus..geg~vens, uit bekentenissen van mededaders bekend gewor
den, maar lD werkelijkheid moet Oogt een onafzienbare reeks kleinere en grotere
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66. OOGT.
Gebaren in 1887, te Bergen (L).

Criminele Status

• b ,
I 31 1918;' diebtal

" mnd gev.straf
2 12 1919;12 diefstal

5 rond gev.straf
3 B 1920;7 inbruk

1 jr gev.straf

• 3. 1923;8 roolOVC'fVai
geen bewijs, 37 1924;8 inbraak
2 jr gev.straf

• •• 1927;10 inbraak
2 jr en 6 mnd gev.suaf

7 " 1930;3 inbraak
8 " 1930;4 roofoverV1l1
9 " 1930;\0 diefstallen

10 " 1930;10 inbraak
I jr en 3 mnd gev.straf

na de zuivering:

6 jr gev.straf
(voor C 12)



,d

C 42 Paulus en Wim Bron

'--b•
1 47 1932;) vernielilIg
2 48 1933;6 hrandukbting

na de Z\Ii.erillg:

7 jr gev.suaf
(.001 C 42)

Volgens zijn eigen mededeling overleed zijn moeder ongeveer in 1920 en zijn
vader waarschijnlijk in 1925. Deze had een bakkerij in de Meierij. Zoals zijn
vrouw meedeelde had van loenen la tor 12 broers en zusters. Hij zdf sprak
slechts van 2 broers die nog in leven zijn en 5 zusters die volwassen overleden
waren. De doodsoorzaak was hem niet precies bekend, maar hij gaf de rappor
teUE van de rK!asseringsvereniging bij verder vragen op: griep, longtering en
"zenuwen".

Tot zijn zeventiende jaar was hij in de zaak bij vader. Toen ging hij elders als
molenaarsknecht werken, waarna hij bakkersknecht werd. Op 2o-jarige leeftijd
kwam hij weer thuîs en werkte daar nog vier jaar in de bakkerij. Toen hij huwde
zette hij een eigen zaak in P. op, waar hij 25 jaar woonde. In November 1932 trok
hij naar Sch., waar hij een hotel gekocht had, de verzorging van de bakkerij aan
zijn kinderen overlatend.

Hij heeft 10 kinderen gehad, waarvan 3 jong overleden zijn en in 1935 nog
twee schoolgaan. Tot voor een vijf à zestal jaren was er volgens inlichtingen op
's mans gedragingen ogenschijnlijk niets aan te merken. De geestelijke, die tot
1926 de pastoor van zijn woonplaats was, schrijft later op verzoek van de familie
voor hem over zijn "onbesproken gedrag" in die tijd. Hij had een bloeiende zaak
en ook op het huishouden was niets te zeggen. Deze voorspoed is misschien zijn
ongeluk geworden, want de misère zou begonnen zijn toen hij zich een luxe-auto
aangeschaft had. Hij knoopte rdaties aan mer een gehuwde vrouw in Oss, de
vrouw van een herbergier, waarmee hij eens 's nachts in een hotel vertoefd heeft.
Zij zegt moeder te zijn van een door van loenen verwekt kind.

Deze lezing, van een man dus die als een blad aan een boom omgedraaid is,
lijkt niet geheel aannemelijk. Het is niet duidelijk geworden hoe een respectabel
mens van 45 jaar, gelukkig gehuwd, zich plotscling bij voorkeur afgeeft met
criminelen. Er is zelfs bezoek door een afvaardiging Osse feestgangers bij de
opening van het hotel. De vrouw is haar man frenetiek blijven vetdedigen.

De hde familie leeft van bedelen en stelen. Vader is dood als Bongers 13 jaar
oud is. Moeder trekt dan met 6 kindertn bij grootvader in, die een klein land
bouwbedrijfje houdt.

Bongers is wat dom. Hij is "koopman", Wa[ in zijn geval betekent dat hij
werkschuw is en geen vak kent. Hij is woonwagenbewoner en wij heb~n in onze
stukken familiekden van hem ontmOet die ook in woonwagens wonen. Hij is be
rucht, van de dienstplicht uitgesloten, hij maakt geregeld misbruik van sterke
drank en bij is gescMiden van een vrouw die, als ze gedagvaard zal worden als
getuige in C 51, overal in logementen wordt gezocht en tenslotte ook gevonden;
ten zwerfster. Zijn broer is ook gescheiden en leeft ook in een woonwagen met
een losse vriendin.
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69. VAN LOENEN.
Geboren in 1884 re Schayk.

Criminde Status.

68. BONGERS.
Geboren in 1906, te Uden.

Criminele status

• b , d ,
1 17 192};IO 2 Înbaken

1 je en 6 mnd gev.straf
2 20 1926;' diefsIal

2 mnd gev.straf, 10 diefstal.
4 10 inbraak

14 dagen gev.straf
6 mnd gev.straf, 21 1927;12 vCfniclil18
14 dagen gev.straf

6 22 1928;2 mWandeling
7 4 mishandclins

4 mnd gev.straf
6 mnd gev.straf

8 8 ....cdcnpanoighe:id
14 dagen hechtenis

9 24 1930;10 diehtallen C 14 Oogt en ~ ander
10 " 1931;' mishandding

f 25.- subs. 10 d. hecht.
11 27 1933;11 doodslas
12 29 193';2 vcrnicliog

f 15.- subs. 15 d. hecht.

na de zuivering:

2 je en 6 mnd gev.straf
(voo! C 14)

1939 ....edetspannigheid
8 dagen hechtenis

1939 Stroperij
f 20.- boete

1940 didstal
8 maanden gey.straf

1940 mishandeling
2 maanden gev.straf

1940 stroperij
f 6.- boete

1942 heling

6 maanden gev.suat
1942 mishandeling

f 30.- subs. 30 d. hecht.
1943 heling

1 je gev.straf
1945 zware mishandeling

1 jt gev.straf
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1 38 1933;10 beledi.ging (politie)
f ,.- subs. 5 d. hecht.

2 38 1933;6 bnndslidlting C 43 Joh. te MOtIel en Heselink

2'0

Een nader onderzoek wees nog bet volgende uit: [Oen van Loenen in P. kwam.
was hij arm, maar in de eerste wer~ldoorlog verdiende hij geld door handel in
vee en paarden, wellicht ook met smokkelaars.

Met de aanschaffing van de autO beginnen inderdaad de plezierritjes en komt
het contact met Oss. Hij is daar meermalen gezien in her gezelscbap van ver
dachte vrouwen.

De Bron's hebben voor hem met brood gevent en de M nam waar dat zijn auto
soms langer dan een UUt bij Bron voor de deur stond.

Na de geboorte van het kind zijn de herbergier en 2 stamgasten van loenen,
die sindsdien het café vermeden had, wezen opzoeken om bij hem de boel wat
op stelten te zetten.

Lichamelijk blijkt van Loenen geen afwijkingen te vertonen. Hij is 1.68 m lang
en stevig gebouwd. De wijsvinger van zijn linkerhand ontbreekt. De conclusie
van een onderzoek naar zijn geestvermogens is, dat van loenen noch krankzinnig,
noch een psychopaath is, maar een volstrekt onbetrouwbaar, ongevoelig individu,
dat zijn geestelijke persoonlijkheid opzettelijk met een masket van malligheden
bedekt. Hij schrijft en spelt ais een klein kind. Als hij in de gevangenis komt,
wordt zijn schoolkennis aangeslagro naar die van de 3de of 4de klas van de lagere
school; zijn algemene ontwikkeling is opvallend slemt.

De vernieling van 1932 is gepleegd in Oss. Van loenen bekende en werd niet
vervolgd.

Wim Bron verklaart dat Paulus er dikwijls bij hem op zou hebben aange
drongen om 300 gulden te verdienen van van loenen, door de bovenbedoelde
herbergier uit de weg te ruimen.

Van Loenen heeft zijn brandstichting nimmer willen bekennen en liegt er per
tinent op los, maar ZO onvetschillig, dat hij de ene keer weer anders liegt dan
de andere keer en zich geenszins verlegen voelt, als hij op tegenstrijdigheden ge
wezen wordt.

Uit het Huis van Bewaring en de gevangenis schrijft hij 20 briefjes met
klachten naar O. v. J. en rechters. In het Huis van Bewaring in den Bosch gaat
hij naar de kerk en ter communie, maar nauwelijks weer op zijn plaats zijnde, be
gint hij zo luidkeels en opvallend te gapen. dar de orde \'erstoord wordt en hij
een ernstige berisping oploopt.

Hij doet in Leeuwarden bijzonder godvruchtig, maar de geestelijke kan er ni~t

van onder de indruk komen. Deze is et trouwens ook van overtUigd, dar van
Loenen de brandstichting wèl gepleegd heeft.

In September 1937 wordt hij op medisch advies in de gemeenschap geplaatst.
Werkt in de kleermakerij, maar onverschillig. V.I. weigert hij aan te nemen, om·
dat hij daarmee zijn schuld zou bekennen. Het gehele gevangenispersoneel vindt
hem een hinderlijke, nare vent en men is blij als hij zijn laatste dag. heeft
uitgezeten.

,d<

na de zuivering:

2 jr en 6 mnd gev.5traf
(voor C 43)

De ouders stonden goed bekend. Vader was agem van een brouwerij. De
Stoppelaer is twee keer getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hij was vroeger
klerk op een rijkskantoor, maar ging daar later weg om caféhouder in een grOte
zaak te worden. Toen hij enige tijd in dat pand woonde, brandde het af.

Toen zijn eerste vrouw nog leefde ging hij al graag en zeer veel uit, o.a.
met het gevolg dat zij een advertentie in het plaatselijk blad zette, met de mede·
deling dat schulden door hem gemaakt niet door haar zouden worden voldaan. Na
de brand werd van de verzekeringspenningen een nieuwe zaak opgericht, die hij
met een huishoudster beheerde. Er gingen destijds geruchten dat hij v~rdachte

vrouwen in zijn zaak liet komen en dat er dingen zouden gebeuren die her dag·
licht niet konden verdragen. Van Kempen heeft daarna een ernstig onderzoek
ingesteld, maar hij kon niet bewijzen dat er ontucht werd gepleegd.

Na dir onderzoek werd de Sroppelaer voorzichtiger volgens van K. De zaak
is mee door de slechte naam die de ~igenaar had verkregm. bijna geheel verlopen.
Hij moest de zaak ten slotte verlaten en kwam in dienst bij zijn vader. Hij bIet-f
een boemelaar en heeft zijn vader zeer veel geld gekost. Met zijn tweede vrouw
leefde hij de laatste jaren in het huis van zijn vader, die hem volgens geruchten
geheel onderhouden moest. Hij hielp zijn vader met her agentschap en kwam
in verband daarmee veel in de kroegen. Drank gebruikte hij doorlopend; hij
werd er bovendien van verd,lCht zeer veel naar andere vrouwen te Jopen.

Verder is merkwaardig dat de Stoppe1aer zeker drie keer slachtoffer is: hij
wordt een keer met een mes mishandeld en er wordt een paar keer bij hem
gestolen.

Hij tucht goed, maar krijgt geen V.I., omdat zijn drankzucht en bandeloosheid
weinig hoop geven.

71. MARINUS TE MORTEL
Geboren in 1891 te Heesch.

Criminele status

, b , J ,
17 1908;6 inbraak

6 mnd gev.straf
2 21 1912;6 gdährliche KörperverlClzung

6 weken gev.suaf
3 23 1914;4 diefstal (in Duitsland)

I mnd gev.straf
4 8 dierenmishandeling

f 15.- subs. 24 d. hecht., 26 1918;4 insubordinatie
I rond gev.straf

•

,<b•

70. STOPPElAER ANTON DE
Geboren in 1895 te Oss.
CrimÜlele status



, b , d •-- -
6 29 1921;4 verduistering

1 week gev.straf

7 , poging lOl doodslag

4 je gev.Sfraf

8 " 192';7 inbrulc meI m~rderen

8 rond gev.suaf

9 39 1930;7 wedCf$pannigheid

f 15.- subs. 15 d. hecht.

10 8 bedreiging mee :zware mis-
handeling

f 30.- subs. 30 d. hecht.
11 10 Înbruk C I' Toon Soucn en Kcntho!t

12 12 inbraak C 17 cleuI.fden
B 12 inbraak C 18 dezelfden
14 12 inbraak C 19 dndf<kn

" - inbraak dezelfdenI. 40 1931;1 heling
I je en 6 rond gev.suaf

17 41 1932;- rooiovc"d Jac. v. Nispm, KOOII;e Bron m
Winkd

18 '1 1933;4 bandsticbtin8 C41 met meer anderen

Vrijspraak

19 " 1933;11 inbru1:

na de zuivering:

4 je gev.suaf
(voor C 19)

1942 mishandeling
f 20.- subs. 20 d. hecht.

Her enige, wat van de vader bekend is. is dat hij straatsChenderij pl~gde in
1899. Te Morrel verhuist als volwassene al gauw naar Eindhoven. Van beroep
is hij daar voerman, maar hij werkt nooir. Tatouages op één hand. Drankgebruik
is niet abnormaal.

Zijn kwaad gerucht, zelfs in de misdadigerswereld, blijkt wanneer een mede
dader in C 19, die in Amsterdam gevangen zit, op deze betrekkelijk veilige afstand
zijn aandeel in de zaken alleen met grOte angst durft te bekennen, ervan over
tuigd dat Marinus te Mortel hem daarvoot zal doodschieten.

De beoordeling van zijn karakter werd er niet gunstiger op na kennisneming
van een brit'fje dat ik vond, uit her Huis van Bewaring naar de familie geschreven,
maar blijkens de inhoud kennelijk bestemd om de Q. v. J. onder de ogen te komen
en indtuk op hem re maken. Na een gehele bladzijde, die hij gebruikt om de
hoop uit te drukken, dat er toch vootal voor hem gebeden zal worden, komt er
een aaneenrijging van volzinnen als: .,maar het valt niet mee, als je hier onschul·
dig moet zitten". Hij zweert zijn moeder "dat ik niets te maken heb mer hetgeen
zij mij ren laste legge. En daar zir ik nu al 8 maande voor onschuldig. En dar is
geen kleinigheid. Daar moer U niet min over denke. Dat de menschen gemeen
zijn, dar weet ik wel, maar dar ze zó6 gemeen zijn .. ." enz.. enz.. In de gevangenis
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zegr men van hem: het is een varken van een vem, met een grote mond en een
klein hartje.

Hij openbaart zich na de bezerting in Mei 1940 als N.S.B.-er. Zijn houding
wordt, ZO mogelijk, nog beroerder; als hij renslotte in vrijheid gesteld is, komt
hij nog een k«r met een stelletje "kameraden" zijn boeltje halen. ~ laatsre
mishandeling pl«gt hij als W.A.-man op een Nederlander. Zijn kameraad, de
"vrederechter"', legt hem een milde geldboete op.
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Hoewel niemand zal geloven aan een decimeren van het voorkomen van be
lediging russen de periodes 1889-1900 en 1900--1924, kan toch zowel naar
verhouding als :lbsoluut wel een belangrijke afneming van het voorkomen -van
dit delicr geconstateerd worden dire<:t na de periode van sector I, mer een renden·
tie tot lichce stijging daarna. Contróle van her verloop in sectOr I leert, dat het
hoogtepunt in 1898 bereikt was en reeds de eerste helft van 1900 daling ver·
toonde:

De aard der belediging is typerend: zij heeft bijna steeds met overspel of beo
ta~Jde liefde te maken. Bij uitzondering komr er iets anders bij. Adrianus van V.
(die later met zijn rwee zoons vernieling en mishandeling pleegt) komt over de
volgende belediging klagen: "dieven, dievenrroep, jullie gaan alle nachren op
roof en diefstal uir, hoerentroep! "

. In 1898 doer zich een bijzondere beledigingszaak voor, die vermelding ver·
dient. Een vrouw die een kind verloren heefr en daarna een kindje dood ter

1900

3
1899

33
1898
47

1897
44

1896
20

1895
29

1894
6

1893
7

1892
16

262 beledigingen op 1824 misdrijven, of 14.360/0
4 beledigingen op 1395 misdrijven, of 0.2C;-/.
6 beledigingen op 1480 misdrijven, of 0.40%

15 beledigingen op 1024 misdrijven, of 1.46%

1891

19

Sector I
Sector IJ

Sector III
Sector V

1890
26

Frequentie:

1889
4

lediging in het nederlandse strafr~ht ~n ~.lachtdelict is. Verder blijkt uit ons
onderzoek, hoezeer klachte en aangifte dikwIJls bepaald wOtden door bijkomende
omstandigheden. De gang van zaken is namelijk meestal deze dat de beschuldigde
met een contra-beschuldiging komt: ,.Maar hij is begonnen mij te beledigen, van
welk feit ik nu ook werk gemaakt wil hebben". Is belediging beantwoord, of valt
het met de daarop gevolgde handtastelijkheden in zoverre mee, dar de gevolgen
geen aanleiding geven voor. een poli~ioneel onder~k (de politie acht de ver
houding dan mee>tal weer In evenwicht), dan bhJEt het verbalenmemorandum
van deze criminaliteit (in het laatste geval tevens van de mishandeling) ver
schoond.

Er is bijna geen delict, waarvan de werkelijke frequentie zo weinig te maken
heeft met de telling der aangifte als dit; in de veroordelingsstatistiek is de dis
crepamie nog zoveel groter. Behalve dat politie en O.M. door roepassing van het
opponuniteitsbeginsel reeds feiten van gering belang buiten berechting houden,
is er hier nog de mogelijkheid van intrekking der klachte, die de verhouding aan·
gifte • veroordeling beïnvloedt. Dit geschiedt vaker dan men zou denken. Een
herbergier (1899) voelt zich beledigd, als van hem verteld wordt dat zijn etabJ.isse..
ment eigenlijk een SOOrt bordeel is, waar je goed op je portefeuille moer lenen;
hoe ernstig due klacht ook is, hter trekt hij haar eenvoudig weer in. Nog enkele
soortgelijke gevallen deden zich voor. Aangezien de verhoudingen russen werke
lijke en geboekte criminaliteit echter wel overal en altijd zo zullen liggen, kunnen
tellingen voor de beoordeling van plaatselijke en historische verhoudingen toch
nog van nut zIJn.

5 LA/gemeen

De agressieve criminaliteit

HOOFDSTUK I

DEEL III

De criminaliteit

5 2. Belediging

De be.ledi.~ing opent de reeks van agressieve delicten, omdat het woord nier
slechts dIkWIJls awessie ui~lok~~ maar, beledigend, er zelf al een uiting van is.

Van de verschdJende misdrIjven van de titel Belediging komen de bijzondere
zoals smaad en laster in geen der sectoren voor; wij hebben alleen te rn:lken met
de eenvoudige belediging van art. 266 Sr., alsmede met de belediging van een
ambtenaar in funcrie van art. 267, die eveneens dikwijls plaats vindt; van de 4
gevallen in sector n drie keer.

Vooral bij de belediging komen de bezwaren der statistische methode zeer
duidelijk aan het licht: de ,,50Jl.kriminalirät" moet hier vele malen groter geacht
worden dan de "Isr·kriminalität".

In de eerste plaars moet nl. rekening gehouden worden met her feir, dar de beo
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Uitga:lnde van de politiememoranda vinden wij een bepaald aantal diefstallen
in de zin van voorvallen, terwijl toeP- bet aantal personen dar zich aan diefstal
of poging rot of deelneming aan diefstal schuldig gemaakt heeft groter kan zijn.
~atstbed~:Id aantal evenwel, dat der aan een delictSSOOrt schuldige delinquenten,
Willen WIJ vooral leren kennen; ook om met alle criminele statistiek te kunnen
vergelijken.

Voor de sectoren lI, III en IV konden wij dit in Deel I, Hoofdsruk lI, 5 3, ge·
makkelijk vinden. Om secror I vergelijkbaar te maken met de andere sectoren
moet ik echter een correctie aanbrengen en sneven naar een roraal van delin
querende personen. Ik heb de misdrijven daarroe gesplitst in de 238 diefstallen en
de 1269 andere delicten. Deze laatsten gaven geen moeilijkheden: het getal der
daders bleek vrijwel gelijk a:1O her delicrencijfer. Bij de diefstal, zo dikwijls in
vereniging gepleegd, was dit niet zo. Daar beb ik dezelfde verhouding aange
nomen tussen diefstal-voorvallen en bij diefstal betrokken personen als in de ande
re sectOren aangetroffen werd, nl. als 238: 555. Ik heb nu 555 vermoedelijk aan
diefstal schuldige personen bij de 1269 aan. andere delicten schuldigen gereld,
hetgeen ertoe leidt dat wij in sector I aan 1507 misdrijven 1824 daders betrokken
achten, met welk fictief getal hier verder gewerkc werd. Bij de frequentie van
de diefstal zelf evenwel (Hoofdstuk 1I, 5 4) kon ik voor seccor I het werkelijke
aantal diefstalvoorvallen (238) tegenover het werkelijke aantal misdrijven (1507)
stellen.

Dit ter toelichring van de hiernavolgende frequentiecijfers. Om zich hieruit al
rhans een globaal beeld te vormen zijn percentages toegevoegd, waaruit echter
slechts met veel behoedzaamheid conclusies mogen worden gerrokken.
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I (hierbij een geval van 1921, waubij de politie een der belagers neerKhiet)

Frequentie:

=0' I 47 huisvredebreuken op 1824 misdrijven, of 258%
secror IJ 3 huisvredebteuken op 1395 misdrijven, of 022%
secror J1I 0 huisvredebreuken op 1480 misdrijven
se<:ror V 6 huisvredebreuken op 1024 misdrijven, of 058%

14 bedreigingen op 1824 misdrijven, of 0.77%
8 bedreigingen op 1395 misdrijven I, of 0.57%

12 bedreigingen op 1480 misdrijven, of 0.81%
1 bedreiging op 1024 misdrijven, of 0.09%

Frequenue:
sector I
sector lJ

se<:tOrlII
sector V

S 4. HuiJvudebre.m.

Dit misdrijf (art. 138 Sr.) uit titel V "misdrijven tegen de openbare orde", is
is hier bij de a~ie-delicren gerekend. Onze wetgever heeft trouwens met deze
plaatsing het duitse wetboek nagevolgd, welks systematiek op dit punt in de duitse
litteratuur alom is bestreden. In onzc eigen lineraruur heeft de opinie zich ook
aan die in Duitsland aangesloten; men zag het delict als verwant aan bv. beo
lediging.

De eigenaardige daling van dir misdrijf, blijkens de memoranda, vereist wel
enige verklaring. Nu was deze vorm van agtessie wellicht niet frequent te ver
wachren. Het "besloten erf" is meestal minimaal van afmeting, zodat men voor
onaangenaamheden gemakkelijk van de Straat af her huis kan bereiken; her huis
is de Ossenaar trouwens zo weinig em kastee~ dat hij er meer buiten WOOnt dan
erin. Factisch is dus de mogelijkheid om dit misdrijf te plegen veel groter bij
een bewoner van een buiten, omringd doot een aanzienlijk erf, dan ten lasre van
em bewoner van een minimaal huisje, nagenoeg zonder erf. Verder vereist de ver·
wezenlijking van de meest voorkomende deliets\lorm (her uch niet op vordering
aansconds verwijdeten) dat de gelaedeerde betrekkelijk formeel is ingesteld, het·
geen een zeker cultureel niveau vooronderstelc. Men kan zich moeilijk de Osse·
naat voorstellen, die zijn ongewenste gast effen citeert om zijn huis of erf te ver
laten, geduldig wacht en eindelijk naar het politiebureau schrijdr om aangifte van
de vredebreuk re d~n. Agressieve gebaren worden veel gemakkelijker tegemoet
getreden met concra-geweld.

Dat dir misdrijf nauwelijks voorkomt in de Osse memoranda is dus wel te be
grijpen; dat het in de eersre periode wel in meerdere mate genoteerd werd, kan
zijn verklaring vinden in her feir, dat dit in 1886 in onze wetgeving nieuw inge
voerde deliCt in den beginne serieus is opgespoord en aangetekend, als de politie
het meende aan te treffen.

Een merkwaardig geval, door de M gemakshalve onder "huisvredebreuk" ge
r~~end, speelde zich af in 1890. Een groep van plm. 40 personen drong binnen
bIJ een landbouwer, die weigetachtig was zijn schaargeld (een bedrag van f 6.75)
voor de gemene weide te vold~n. De menigte perst hem een deel van her geld
af en als hij niets meer in huis heeft, srele zij zich voor de rest schadeloos door het
geschaue equivalent aan levensmiddelen mee re nemen, die zij dan maar zo'n
beetje onder elkaar ,·etdelen.

S 3. Bedreiging

Wegens bedreiging met ernstig misdrijf of geweld (art. 285 Sr.) is sle<hts
weinig vetoordeeld, wel1icht mede omdat de politie zich in een sneek met veel
gewelddadigheid wel continu bedreigd zou kunnen gevoelen, men went er wat
aan. De andere feiten uit titel XVIII ,.,misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid",
zelfs de wederre<htelijke dwang van art. 184 komen namelijk in mijn materiaal
in het geheel niet voor. Bij onderstaande, wel ~r kleine getallen m~t rekening
wotden gehouden met de omstandigheid dat bedreiging niet zelden zal zijn de in
het art. het eerst genoemde "bedreiging met openlijk geweld met verenigde krach
ten tegen personen of goederen", waardoor weer meer daders bij dit delict betrok
ken zijn.
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wereld hedt gebracht, wordt, als later em kind uit de buurt sterf[, beticht kin
c:kren te beheksen en van de duivel te zijn bezcten..

Het wedetkerige karakter, hierboven aangeduid, maakt dezc Heine agressie
soms OOt complexen. Alex M. beledigt Samuel H., de vader van H. beledigt M.
weer en ruit daarna een Ossenaar op toe het plegen van vernieling bij M..

Een van deze complexen lichtte ik uit het materiaal van secror I:

HET COMPLEX BEEN

1889 + Allegonda Been beledigt
+AJlegonda ven~ft wedew:chtelijk io em woning
- A1Jegonda wordt mishandeld
+Allegonda beledigt
+ Allegonda beledigt

1890 + Josephus Been (de echtgenoot van Allegonda) vernielt
+Allegonda vernielt+Allegonda dreigt met doodslag door afschieten van een pistool
-Vernieling wordt gepleegd tegen Allegonda
+Allegonda . beledigt
+ Josephus vernielr
+Josephus vernielt
+Allegonda vernielt
- Josephus wordt mishandeld
-Vernieling wordt gepleegd tegen Allegonda

1891 +Allegonda beledigt
+Allegonda beledigt een veldwachter

1894 +Allegonda beledigt
+ Allegonda beledigt:
+Allegonda beledigt
+Allegonda beledigt
+Jacoba Been (een dochter) beledigt
+ Josephus beledigr

1895 + Jacoba en haar zusje Anna Maria plegen mishandelingen
- worden daarna door de slachtoffers mishandeld

20 keren is de familie Bem in de aanval, met slechts 7 verschillende slacht
offers, die tOC 3 gezinnen behoren. De 5 keren, dat de familie Been in de ver
dediging is, behoren de aanvallers tOt 2 der bed~lde 3 ~zinnen.



S 5. Vemieling

De ,.zaalebeschadiging" of vernieli~g (a~tt. 350 en 354 Sr.) wordr meestal ge_
p~~gd aIs anrwoord op a~dere agressie eo IS dan zelf behalve van agressie ook een
u~~JOg va~ ~achteloos~ldsgevoel of van lafheid. Zo wordt vernieling gepleegd
biJ de polme, door het..JOwerpen van ruiren (bij van Kempen), en door een pas
ontslagen gevangene biJ de vrouw die hij (nier ten onrechte, weten wij) ervan
verdenkt hem te hebben verraden.

Als vernieli?g v~~d ik twee gevallen genoemd die, als onb!"uikbaarmaking van
waterputten, eigenlijk onder aft. 172 St. vielen.

Frequentie:

secror 1 263 vernieliogm op 1814 misdrijven, of 14.42%
sector I! 1,11 vernielingen op 1395 misdrijven, of 10.11%
sector lIJ 74 vernielingttl op 14SO misdrijven, of 5 %
sector V 37 vernielingen op 1024 misdrijven, of 3.61%

Bij deze ~e:--llen moer in aanmerking genomen worden, dat de gekwalificeerde
~a~beschadlgJOg van au. 35-1 gewoon is meegeteld. Her aantal daders dat ver
mel108 pleegde is .dus telkens .groter dan voormeld aantal vernielingen. In sector
1 plegen 26; ver.melers het feIt s~en 198 keer. De~ getallen zijn veelzeggend
over de frequentl~ van art..~54. ZIJ berekenen, dat biJ een gemiddelde van drie
da.ders (hetgeen ik voor miJn materiaal aan de lage kanr schat) op deze 198
fenen ongev~ 37 h~r vernieling in vereniging voorkwam. Dir is bijna 19%
van alle verOlehngen: 10 Nederland was dir percentage in 1900 ruim 13%.

S 6. WeJnspiJnnigheid.

Hieronder wor~en ~ereld de ~~iten van aft. 180 (verzet tegen een ambtenaar),
1.81 (w~erspanOlgheld gekwallflCeerd door de gevolgen: lichamelijk en zwaar
IJch~elJJk letsel en dood), art. 182 (een en ander in vereniging gepleegd) en 184
(het met voldoen aan. een ambtelijk bevel of belemmeren van een ambtshandeling).

Gevallen bedoeld 10 arr. 179 (mer geweld een ambtenaar dwingen) eigenlijk
onder deze groep te rekenen, kwamen nier voor. '

In de wederspannigheid uit zich, meer dan io enig der andere feiten van deze
groep, een her gezag vijandige houding; her gezag dat den verzerpleger in de amb
renaar (gewoonlijk politieambtenaar) tegemoet treedt.

Frequentie:

sec(Qr 1 5; wederspann~gh. enz. op 1824 misdrijven, of 2.90%
sector I! III wederspanOlgh. enz. op 1395 misdrijven, of 7.96%
sector III 41 wederspannigh. enz. op 1480 misdrijven, of 2.77%
sector V 62 wederspannigh. enz. op 1024 misdrijven, of 6.05%

Bij sec(Qr 11 is dit over de verschillende vormen aldus verdeeld, dat 100 geval
len van an. ISO tegenover 5 van art. 184 en 1 van arr. 181 20 Sr staan

Een .gee~zins abnormaal voor~ld lean aantonen hoe 'hoo'g her m~ de ver
ze~kglOg 10 ~ kan lopen: bij een geval van 1926 blijft JohaD~ van Nispen
'"'bomdde cel Zij? ~wale~rs re lij.f gaan en moer hij aan handen en voeren worden
Be D en, tOf hiJ Zich OIer mef'r verroeren lean.
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En geval als ,.belaging van de polirie" gememoreerd (hier gaar de "rechcs
"inding", in de vorm van creatie van een nieuw delict, wel wat ver) is misschien
onder dit hoofd te brengen. Een hoofdagem wordt door Noest van achteren be
sprongen bij een ordehandhaving.

In gesprekken uitten onderofficieren en manschappen van het Wapen der Ma
rechaussee mij de mening, dar een goed polirie-ambtenaar geen processen-verbaal
rerzake van wederspannigheid produceeu. Deze, op het eerste gehoor verbijste
rende, stelling wordr aldus verklaarbaar gemaakt: "Als een politieman verzet ont
mnet, blijft hem alleen over dit te breken, dar wil zeggen her met geweld beanr
woorden. &n politieman die ervoor wijkr, terugkeen naar zijn bureau, en aan de
stt:lfrechrer de repressie voor de ondervonden wederspannigheid overlaat, heeft in
de streek waar hij de orde handhaven moer voorgoed zijn gezichr verloren. Er zul
len dus klappen vallen. Dit feir heeft tot gevolg, dat de polirieman, na her terrein
meesrer te zijn geworden, uit zekere sponiviteicsgevoelens nu niet 66k oog p.v.
opmaalet".

Zie hier het marechal:sstt·srandpunr over wederspannigheid in her leon. Het
komt neer op de verdediging van een soon politioneel opporruniteicsbeginsel. Bij
controle van de gegevens die mij ren dienste stonden bleken mij ~l1e 111 geval
len van seCtor 11 en alle 51 van sector lI! gepleegd te zijn tegen de politie en geen
enkele tegen de marechaussee.

S 7. AfishiJnJe/ing

Van de eenvoudige mishandeling (an. ;00 Sr.) zijn de lewalificeringen (in de
artr. ;01 ror en mer ;06 Sr.) nier onderscheiden. Ook M en P doen dir nier, dan
wanneer de kwalificering er duidelijk in ligt; in de overige (meesre) gevall~n

laten zij her de O.V.}. over uit de volledige feirelijke omstandigheden een re
lasdegging re kiezen.

Bijzondere aandacht verdienr de vechJerij, die bij mishandeling gereld IS.

Dit zijn dus de gevallen van het "opzettelijk deelnemen aan een aanval of
ve<:hrerij, waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld" (306 Sr.). Deze vech
terij komt veel voor, maar nimmer vond ik het misdrijf als uitgangspunt voor
een vervolging. Steeds zien wij de politie zoeken naar enige hoofddaders, daarbij
uirgaande van de na afloop overgebleven verwonden, om dan p.V. terzake van
mishandeling, soms daarbij oog van belediging en vernieling op re maken. .

De wetgever stelde zich, gezien bet voorbehoud in her anilcel dar ieder voor de
bijzondere door hem bedreven feiten verantwoordelijk blijft, de pracrijk blijk
baar anders voor. Na herlezing van her artikel, waar zo zelden onze aandachr op
valt, meende ik er een streven in te zien, om in deze gevallen tor een SOOrt "col
lecrieve" besuaffing van enige paedagogische waarde re komen. In de Consrirurio
Criminalis Carolina hadden we reeds hetzelfde beginsel in au. 148: de prae
sumtie van schuld, hoewel de schuldigverklaarde roch misschien wel niet schuldig
is, te gebruiken omdat de ware schuldige niet ontdekt lean worden. Hel uit
gangspunt VOOr collectieve straf, zou men dus zeggen.

De artr. 147-150 (Van Vechterijen) van het Crimineel Wetboek van 1809 be
handelen andere zaken, hoewel de naam onze aandachr uekt.

Ook de Code Pénal kende het misdrijf nier. Wellichr is ons mikel dus geheel
een navolging van de duitSe S 227 Strafgesetzhuch~.

Z Zie S;motls, Lttrboelc v:an het NederlUidsche Sirafsedu 11, nr 66; vgl. ook M. B. f/,II'

/\Inrlm, Art. 306 W.v.S., din. Amsleldam 1892.
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De Memorie van Toelichting geeft ons het nuchtere motief: bij een vecht
partij, waarbij een grOOt aantal mensen bettokk~. i~ kunn~. e~tige verwon
dingen worden toegebracht, zonder dat het mogelijk iS met JUistheid te bepalen
in welke mare ieder afzonderlijke deelnemer schuldig is. De schuldigen aan
her misdrijf zijn srrafrechtelijk verantwoordelijk voor de handelingen, die de
vechterij waaraan zij deelnemen uitmaken, ook al zijn die door anderen verricht.
Vgl H.R. 19 Nov. 1894, W. 6~84. De jurisprudentie noemr slechts dit geval van
arr. 306 Sr., waarin vrijspraak van de verdachten volgde, omdat een gespecifieerd
aandeel der deelnemers in het vechten en de daaruir voortgevloeide doodslag on·
mogelijk te bewijzen was. Het begrip "deelnemen" is hier een ander dan dat van
de "deelneming" van titel V van Boek 1 en de deelneming van arr. 140 Sr_

De poging tOt mishandeling, voorzover voorkomend, is op grond van art. 300,
5e Hd, Sr. nier, zoals anders, voor vol delict geteld.

Moeilijkheden rijzen, zoals ook in de rechtspraak, wanneer de gevolgen van
de mishandeling de grens met doodslag onduidelijk maken. Juridisch is de opzet
een duidelijk houvast; de criminoloog kan zich er echter niet door laten over
tuigen. Een zgn. zware mishandeling, gememoreerd in 1897, maakt dit duidelijk:
Jan van E had 5 jaar in Leeuwarden gezeten wegens veediefscal gedurende welke
tijd zijn vrouw een kostganger hield, waarmee zij op on~rloofde wijze om
ging. Van E. komt thuis en slaat zijn vrouw dermate met het hoofd op de tafel
ror de schedel is verbrijzeld en de dood ingetreden.

In gev311en als deze, die de veroordeJingssratistiek als gekwalificeerde mishan
deling kan reUen, omdat de opzet tOt doodslag niet bewezen is, reken ik het
feit onder "moord" (zie S 8).

Uit sector I verzamel ik de volgende verschijningsvormen:

1889. a. Na v~oordeJjng wegens vernieling tegeu een vrouw gepleegd, mislandelen t"'>'ee

vrienden van veroordeelde dezelfde vrouw, die in de zaak geruigeuis heeft afgelegd.
b. De dader verrichtte landubeid loen hij ov~ de weg iemand zag un1:omen, die ~m
een half jaar geleden eeru de deur uitgezee had bij een !Wislover land. Hij laae zijn arbeid
in de steek en vliegt met een mes in de hand op de man af.
c. Een $lacbtoffer doet ungifee van mishandeling door Johannes van Belkum. Dtte volgt
met eenzelfde ungifte legeu aangever, mur kan zich vier dagen later, als; hij nader ver
hoord wordt, nier$ meer ~rinneren.

1890. a. Een veel voorkomend type (zie ook hierboven S 2, Belediging); belediging van
Adriana B. door S., een dag laeer gevolgd door mishandeling van S. door Th. B.. De be
lediging wordt aangegeven na de aangifte van de miJhandeling.
b. Vernieling, een week Iaeer gevolgd door mishandeling van een der vernielen doot
eente $Iachtoffer.
c. Mishandeling door vrouw gepleegd, cwre dasrn laeer gevolgd door grote brand bij
familie van daderes. (De graad der familiebecrekking is niet meer te coneroleren.)
1891. Mi$handeling door Marinu$ v. Berkum en zijn zoon Jan Franci$CU$, gevolgd door
belediging van IUC!itgenoemde, wie door de vrouw van de mishandelde o.a. toegevoegd
warde: "Gij komlookmaar uil de Heide, gij en Uw ouwe (vader)".
1898. Een grOle vechtpartij in a.U, waaraan alle bewonen van de omgeving van de G2n7.e·
$Ireg drelnemen, dU$ een geval van 306 Sr..
1899: a. Mishandeling in een herberg door Carn. van Brlkum, een broer van den Baron,
en d,em kneche. Her slacheoffer Wali eerder ook 1.1 eeru mishandeld door ""ee vlienden wn
de familie en had voor het Hof eegen deze personen getuigenis afgelegd. Van Berkum
sp~eekt h':,m un: ,,zije gij diegttn, die memen in de gevangeniJ hrlpt:? !". waarna de
muhandelmg volgt. De daders onekennen. Ook de herbergierster en haar moeder welen
van niees, hoewel zij erbij Be""eese zijn: volgens de wilChtmeesler omdae zij, ab bewoners
van ren hui$ van de Buon. mer de familie van Berkum gord bevriend zijn.
b. Een geval van "vechterij".
~n fabrieksarbeider iJ bij de nachcwacht gekomen. Dronken poche de nieuwe nachlwache
In de kroeg: "Nou moet je maar eeru komen kippen $eelen, dan zal er wat gebeuren!"
Er ontstaac natuurlijk ongenoegen, wane de ungC$prokenen $Ielen immen nooit kippen;
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.I .I Igemeen geveche en mishandeling. De M verklaarc van de nachewacht, dae hij
~evolg oor. a bekend nond en meermalen terzake van muhandeling of belediging ver·
~ ongumug
oordrrld is.

In sector 11 zijn vermeldenswaard de volgende gevallen:

1901 ,·echeerij. '". ··d·
1903 mishuHieling door opzetteh, e nnn, log..
1905 idem van polide, waarbij de dader. een schOlVo'ond oploopL
1905 2 maal leven$gevaarlijke m!shandelmg.
1908 levensgevaarlijke mishandeling.
1909 idem.
1910 idem.
1915 idem
1915 vechterij. .
1917 levemgevaarlijke mishandellOg.
19'2 mishandeling van een IUflbeenaar. .. berk ba&r ..
In -1905 mWlandelen~ broe~s elkaar ~ mrsorn 101dat ZIJ geheel on en ZIJn.
In 1911 "'ordl een rijdende Irem met pl$tool beKhOIen.

. Frequentie:

sector I 585 op 1824 misdrijven, of 32.07%

sector II 538 op 1395 misdrijven, of 3857%

sector III 175 op 1480 misdrijven, of 11.82%

","0' V 81 op 1024 misdrijven, of 7.91%

In seccor I weten wij dar het aantal door de politie getelde zaken van mishan
deling, waaraan de 585 daders hebben deelgenome-?, 4.63 bedr~a.8t. Een gr~.t
aantal gevallen van mishandeling, ten hoogste 122, IS ,,10 v~relllglng.~epl~gd .
Dit is geen gekwalificeerde delicrsvorm, die ons strafrechr hier namehJ~.met er
kent, hoewel hij zich evengoed als zijn wèl geconsrrueerde pendanten bi) weder
spannigheid, vernieling of diefstal laat denken. De re~s genoemde "a~~val. of
vecheerij" is, blijkens de bedreigde straffen alleen al, met als een kwalificering
van de mishandeling op te vanen, afgezien nog van hetgeen over het karakter
V.1n dit misdrijf hierboven reeds bleek. .

De persoonlijke relatie tussen dader en slachtoffer blijkt nog Uit (wee gevallen
van sector lIl, beide van 1927: het slachroffer van ~n zware -,!,ishandeling heeft
17 jaar eerder tegen de dader getuigenis afgelegd tn een ~r?zaak; een ande~
slacheoffer van zware mishandeling had kort daarvoor getuigeRls afgelegd tege
de dader in een diefstalzaak. .. .

Toonde het complex-BEEN, bij belediging weerge~.even, een ta~ehJk ~eCl~ge
agressie, het complex-VICTOR is aanzienlijk gevaarhJker..~n al zIJn afwtSSebng
mee andere criminaliteir worde het op de volgende bladZijde opgenomen.
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1891

1892

1893
1894
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(vrijspraak)
doodslag
moord
poging rat doodslag
doodslag
mish. de dood tet;l gevolge hebbende
..diefstal, vergezeld met misdadigheid
de dood [Or gevolg hebbende"

Horoikx
Toon Sossen
Perrus Mak
Visser
Wim Bron
Bongers
Gijs Bron e.a.

2
JO
33
37
4j

SI
61

rechrerlijke kwalificatie in
Cnr. dader laatste instantie

De kwalificaties van twee instanties en van beide vertegenwoordigers van her
O.M. verranen nog meer schakeringen in de benaming,

Niet alleen de moord, de doodslag en de mishandeling met dodelijk gevolg
worden hier samen als ..moord" genoteerd, maar ook her feit van Gijs Bron, zo.
als ook de Criminele Statistiek deze delicten wel samenneemt, zie staat 10, Cr. St,
1940. Ook Bjffre 3 aarzelt nier, om een andere kwalificatie te bezigen dan die van
het vonnis krachtens hetwelk een onderzochte persoon werd veroordeeld, In zijn
geval "Winge" kon alleen wegens roof veroordeeld worden; toen Bjerrc echter
in het gesticht uit gesprekken met Winge vernam, dat deze voor de onderneming
niet was teruggeschrokken, toen hij had ingezien, dat hij zijn slachtoffer zou

3 AnJmu Bj"re, Zur Psychologie des Moedes, Kriminalpsychologische SlUdieo, Dotpat
192~, p. 2'.

van zijn vrouw) aangedane belediging en die verder uitsluitend ~it!~f verloopt;
de score is aan het einde, als Victor 43 jaar oud is, 10 regen 1 10 zIJn voordeel.

Op deze leeftijd wordt hij wegens o~nbare dro~~ensch~p v:roordeeld, hetgeen
voorlopig zijn laatste veroordeling zal bhJven. ~Ot ZIJn sOe Jaar IS er rust, ma~r ~an

begint de laatste periode, die op Vicrar's 60e Jaat met een score van 0-5 elOdlge.
In deze batste periode, men is geneigd her een tragische te noemen, w~rden 3
economische misdrijven tegen hem gepleegd. Zijn ~Uerlaatsre ~eroordelmg, als
hij 60 jaar oud is, geschiedt terzake van een ... belasungoveruedmg.

De mishandeling vindt in Oss bijna nooit met d,. blote hand of vuist plaats,
ZQ:a1s w dikwijls in de zaken die door de politierechrer berecht worden, maar
haast steeds mer het mes. De bedoeling is om bloedend re verwonden; deze om·
standigheid tekent de ernst der mishandeling in Oss meer dan een blote verge
lijking van frequenties.

S 8. Aroord en doodslag

Het gebruik van her hoofd "moord" voor deze groep geeft wel een zeer grote
discrepantie tussen sua1rechrelijke en criminologische begrippen aan. De ~eld.

dadi~ levensberoving, die her spraakgebruik .,moord" n~r, kan ~ de weten·
schap de onderscheiding tussen bv. moord, doodslag en mIshandeling de dood
ten gevolge hebbende, niet ontberen. .. .

Voor de dader heeft, volgens mijn uvaring, her juridische verschil zeer weiDlg
overtuigingskracht; men acht zich een moordenaar als men nier onschuldig
iemand van her leven beroofd heeft.

Onze monografieën beschrijven 7 geva:llen, achtereenvolgens:

1890 Vernieling bij V. door onbekende, een dag later ~olgd door vernieling
bij Johanna Perquin door v..
V. pleegt bedrog.

Pogi~g .tOt doodslag op V. door Bergheden (schot met jachtgewefi).
VernJellDg tegen v..
Mishandeling van V. door den Baron en diens zonen; steekwonden opge
lopen door aanvallers en verdedigers.
~ knecht van V. (van Uden) pl~gt later mishandeling tegen Bergheden.
Zie boven.
Klokgieten (knecht van den Baron) mishandelt van Uden.
V. en Bergheden mishandelen elkaar.

Vernieling ten nadele van V. door Vlijn en een jonge Baron.

De vrouw van V. wordt grof beledigd; zij zou een hoer zijn, die ziek uit
den Bosch ~komen was.
V. mishandelt van der H..

1896 V. pl~gr vernieling.
V. pl~gt vernieling.

1897 V. schiet.~n hood d?Od. op her Schayksveld; er zijn geen ~ruigen tegen
hem te VlOden, men IS bang voor hem.
Wederspannigheid door Vu

1898 H~j schier gedurende engie rijd verschillende honden en kippen dood.
Mishandelt een andere van der H. en pleegt wederspannigheid..

1899 Dronkenschap waarVOOr hij veroordeeld wordt.
1906 Diefstal bij V..

Hij wordt mishandeld.

1908 Er wordt vernieling tegen hem gepleegd door onbekende.
1913 Diefstal met braak bij V..
1916 Diefstal mer braak bij V..

..Nee~ ~?O~ elk feit waarbij Vietor slachtoffer is een _ en voor elke keer dat
hiJ het .1.nJtlatlef heefr een + teken en tenslotte een _ teken als men hem aanvalt
maa~ hiJ daarop van antwoord dient, dan leven een en ander, horizontaal gelezen,
een IDteressante scala op.

Het strafregister van Henricus Yict?r vermeldt 4 ~i.shandelingen, 3 beledigin
gen en .:en geval van wederspannJgheld, waarvoor hiJ In toraal 4 maal vrijheid.r
straf krIJgt, van 3 dagen tOt 1 m:aand variërend. Uit de politieregisters krijgen wij
echter het volgende beeld:

HET COMPLEX-VICTOR

jaartal: '90 '9} '00 '07 '17
l«ft.v.: B ~6 43 ~O 60
rnisdt.:_.+ +--:;:+-=1=- _+++++++++ + _

zï Deze schaal maakt .~emakkelijk 3 perioden. zichtbaar. Tussen 1890 en 1893
~n de Baron en de zijnen m~ster. De stand ID pumen uitgedrukt is 7-5 teg,"

VIctor.

Na de moordzaak Hoekman met de daaropvolgende e1iminarie van de Baronnen
komt er een andere periode voor Vieror, die begim met één hem (in de reputatie
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De 22 gevallen van sector II illusruren de mogelijkheden in de vanaÇles: 5 X
was er poging, voor vol delict m«geteld; 2 X broedermoord; 3 X bezweek het
slachtoffer na ernstige mishandeling; 1 X was er roofmoord; niet meegeteld zijn
een zelfmOOtd en 3 gevallen van kinderdoodslag of ·moord.

moeten doden om zijn voornemen re kunnen uitvoeren, rangschikre hij hem
zonder bedenken onder zijn groep van moordenaars. Bij een groepering der de·
licten op grond van rechtsgoedetenbeschetming als uitgangspunt (zie Deel IV,
Hoodfsruk I) zouden kinderdoodslag en -moord hiet mee moeten rellen, maar
van «n standpunt van dadertypen horen de~ misdrijven niet bij de agressie-
deliCten thuis. •

S 9. BrIlMrÛcbÛng

In de opgaven van mareriaal en methode werd zowel gesproken over "brand"
als over "brandstichting", war voor een onderzoek naar criminaliteit bezwaar
moet opleveren. Wat hiervan echter de oorzaak is, blijkt uit de cijfers.

In sector I werd 142 keer brand geconstateerd, maar de opsporingsregisters
spreken geen enkele keer over de oorzaak; toch zal deze meer of minder vaak
kwaadwillig geweest zijn_

Sector 11 geeft 80 gevallen van brand, in 13 waarvan brandstichting geconsta·
[eerd werd.

Sector IJl telt 31 gevallen van brand, waaronder 26 gevallen van brandstichting.
In sector IV pleegden de 68 delinquenten, op een totaal van 1824 misdrijven,

43 keer brandstichting. Alleen van deze groep zijn de frequenties redelijk te ver
gelijken; in de andere sectoren zijn de dark numbers te groot.

Een moeilijkheid bij de plaatSing van de brandstichting, in haar zuivere vorm
ongetwijfeld een agressief delict, aan de vernieling verwant, en met eigen moge
lijkheden ten aanzien van psychisch pathologische veroorzaking, levert de om
standigheid op, dat deze zuivere vorm bijna niet werd aangetroffen. Bijna steeds
is het gepleegde delict dat van art. 328, uit de titel "bedrog" (XXV) van het
Tweede Boek van ons strafwetboek, in welk artikel straf bedreigd wordt tegen
hem die, met het oogmerk zich of een ander ten nadele van de assuradeur weder·
rechtelijk te bevoordelen, brand sticht in enig tegen brandgevaar verzekerd goed,

Door de berechting zou men dit niet vermoeden. Het misdrijf van art. 328
wordt nl. zelden telast gelegd, en nooit, zonder dat zekerheidshalve dat van art. 157
ook in de telastlegging wordt opgenomen; art. 157 stelt de opzettelijke brand·
stichting strafbaar in drie gevallen: als er gemeen gevaar voor goederen is, als er
levensgevaar voor een ander is, en als dat laatSte het geval is en het feit iemands
dood ten gevolge heeft. De veroorddingen vinden, althans in mijn materiaal,
uitsluitend terzake van art. 157 plaats! (Dit levert weer een waarschuwing op, hoe
voorzichtig men moet zijn, indien men uit veroordelingsstatistiek de frequentie
van een bepaalde criminaliteit wil leren kennen.) De gevallen van brandstichting
uit sector V tonen dit aan: C 3, C 11, C 30, C 31, C 41, C 42, C 43, C 57, C 57
en C 70.

264
265

Van deze gevallen bettof slechts C 37 een "zuivere" brandstichting; Mak en
consorten steken in Uden een schuur in brand, om de bewoners ,van een aa;n te
vallen naburige boerderij weg te lokken; ~aar deze zaa~ werd filet b:ret;ht,.~

d
-",n beuoffen verzekermgsbedtog-mlddels-brandstlchtmg, 10n ere negen gevOlU . b'- . h . .

~ deze gevallen werd echter een veroordeling wegens zUivere ranu:;UC tlng UIt-
k .' art. 328 werd soms niet eens mede ten laste gelegd.

gesÓe°r:~~ kunnen liggen in her verschil in strafmaat. Art. .328 heeft als
. f vier ·aren, en art. 157 reikt tot levensIange gevangeD1ssrra~. Sl~ts

~axlmum~:~llen ec~ter, die van C 3 en C 42, werden srraffen..boven ~ler Jare?
In ..~wee gld' in de andere kon men daar ruim beneden bhJven, Dit ver~hll
~eelst ra opge.eg , ogelijkheden kan de reden dus niet zijn. Vertegenv:~rdlgers
::~tt~~;~'::n mij desgevraagd mede, dat art, 328 om bewijsmoeilijkheden

gemeden wordt. .. ands . . db" h bedrog
De rechterlijke kwalificnies ten SPIJt, zal &ze b~ d. u~_t~lgI ~--Il IV

et
Hoofd-

d 's 3 van Hoofdstuk lIj ID It~ n~ ,
~~~l~;~t;~o:~:re~ s;;eken wij nader over de maatschappelijke betekenis van

dit delict,

sector 1 5 op 1824, of 0.27%
sector 11 22 op 1395, of 1.58%
sector III 25 op 1480, of 1.69%
sector V 16 op 1024, of 1.56%

Frequentie:
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HOOFDSTUK 1I

De economische criminaliteit

§ 1. Algemeen

Mee economische criminaliteit is hler nict bedoeld de criminaliteit, die als de
vierde der zeven groepen van delicten dcr Nederlandse Criminele Statistiek
"economisch" genoemd wordt, maar de veel engere groep van misdrijven tegen
de eigendom, die ons strafwetboek behandelt in de volgende vijf titels van het
Tweede Boek:

XXII Diefstal en stroperij.
XXIII Afpersing en afdreiging.
XXIV Verduistering.
XXV Bedrog.
XXVI Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden.

Dit zij te duidelijker vastgesteld, nu de oorlogsomsrandigheden een adjectief
"economisch" in het Recht invoerden, dat verwarring zou kunnen stichten. Sedcn
de instelling van de Economische Re<:hter nL, in 1941, gingen wij onder "eco
nomische" strafzaken verstaan die overtredingen en misdrijven, waarvan thans
de Bijzondere Politierechter kennis nemen kan. Bij onze delinquenten zullen wij
in hun criminele staar deze laatste bijzondere SOOrt strafbare feiren dikwijls mee·
tellen; zij worden genoemd, indien zij gepleegd zijn tegen de overheidseconomie
van de Ie wereldoorlog: smokkelarij, en als zij de 2e wereldoorlog betreffen:
zwarte handel.

De misdrijven van tirel XXVI (bankbreuken en andere vormen van bena
deling van schuldeisers enz.) tonen, in overeenstemming met de sociale staat van
onze delinquenten, die van het platrelandsprolerariaat, een zo geringe frequentie,
dar de bespreking ervan gevoegelijk kan worden weggelaten. De overblijvende
economische criminalireir is, ondanks her feir, dat bij afpersing en afdreiging
alsmede bij bedrog delictsvormen mogelijk zijn, die formeel geen toeëigening
kennen, re kenschetsen als die der (wederrechrelijke) toeëigening.

Herman Mannheim I wijsr op de recente veranderingen in de sociale structuur
van het bezitten en var in 10 punt.en de faetoren samen, die deze veranderingen
veroorzaakt hebben. Daarvan zijn renminste de volgende eveneens van belang
in her veld van ons onderzoek:
1. De belangrijkste objecten van eigendom, gedurende lange rijd meesr agra
rische onroerende zaken, werden langzamerhand meer en meer commercieel en
indusrrieel, en wel roerend goed.
2. (Als conclusie van zijn factoren 8, 9, en 10) Herontwaakt is her geloof in de
sociale functies en de verplichtingen van de private eigendom als zijn eigenlijke
wezen en zijn enige rechtvaardiging.

Een en ander vraagt om russen typen van eigendom te onderscheiden (in het
bijzonder eigendom van productiemiddelen en die van andere goederen) en pu
blieke' contróle op het gebruik van eigendom in te voeren.

Critisch moet worden bekeken de factor die hij no. 2 noemt: "de voortschrij
dende ongelijkheid in de verdeling van de eigendom; aan de ene kant zich op-

1 Criminal Justice and Social Reconsrruction, London 1946, p. 86. hls de wetgeving
op het gebied van de seIue\e delinquentie middeleeuws genoemd kan worden, moer
die van het economische delict archaïsch helen; Mannheim p. 8;i.
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hopende rijkdom en evenredige macht voor welmgen en anderzijds verarming

van de velen". ... ' ..
In de practijk heeft Oss slechrs enige tientallen van j.~re~ zeer f1Jke lndus~nelen

onder zijn inwoners geteld. Spoedig genoeg, nadat ZIJ Uit een dorpse m~~den
standssfeer omhooggeschoten waren, lieten zij Oss wa~r he.t. was om, nJk en
captains of industry, neer te strijken (enkelen eerst nog In NIJmegen, maat Iat~r

k "'och) in Rotterdam en londen. Principieel is mer het vaststellen van dit
00 ZIJ ( h .. . d
feit niets bewezen tegen de bovenstaande opvatrin~ een omsc t1JVlOg ~an e
b k nde marxistische concentratie-theorie); alleen In het beperkte tereem van

" cl"~~""k moet deze concentratie van weinig belang geacht worden. Evenzo
ons on ,-,,,,,,,,- lcl cl 'cl ' cl
, cl, "ndere kant die van de verarming der massa, vo oen e eVI enne at
Isaan ...", . 'O'cl
in dezen voor ons gebied de leer niet opgaat. Want de c?nJun~tuur.m ss IS .~r
de industrie ongetwijfeld gestegen. De middenstand breidde ZIch Uit door talnJke
beter gesalarieerde employé's. Voor de vele kinderen der doodarme zandhof:ren
was er emplooi als fabrieksarbeider, r~rwijl een en ander de stand der nenng-
doenden en de vrije beroepen automatisch versterkte.. .

In het thans volgende zullen de bijzondere e<:onomlsche dehcten besproken

worden.
S 2. VerdtÛJ~ering

De geringe Irequenrie van dit misdrijf in ons o.nderzoekin~sveld maakr het
mogelijk alles, wat tussen 1889 en medio 1935 VOOrvIel, te overzien. .

In seccor I: onder 1507 misdrijven in totaal slechts 18 gevallen van verdUiste-

ring, waarvan: ..' L' h VI".
8 door vreemdelingen gepleegd (Uit DIeden, NIsteIrode, Udenhout, It, IJ

men, Nijmegen, en verder onbekend).
1 door oud-notaris.
1 door een pas gevestigd joods koopman. .
2 betreffende semi-civiele kwesties (o.a. over kippen).
1 door dronken vader, die dan al onder curatele staat:
1 geval door de marechaussee als diefstal geverbahseerd, van een koopman,

die twee koeien ten verkoop mee naar de markt krijgr, maar er met de opbrengst

van door gaat (naar Pruisen). . .. 1 d r
Sectot 11: 12 maal verduistering op 1395 ffilsdnJven; daarvan 3 maa 00

vreemdeling, 5 maal niet bekend. . .. led door
Sector lIl: 3 maal verduistering op 1111 mlsdnJven; daarvan. I g.~p e g6 6

een vreemdeling; in twee gevallen kennen wij het profijt, respectievelijk f 2 2 .-

en f 528.-, , cl .. en door een
In sector V: 4 maal verduistering op lO24 mis nJven, waarvan ge

vreemdeling. d r en
In totaal dus 37 gevallen, waarvan er 12 werden gepleegd d~r v!'eem e l~g .'

Daar zij op in totaal 5037 misdrijven voorkomen, is hun kwantltaCleve bete e~~
zo gering, dat het misdrijf vrijwel verwaarloosd kan worden in onze
schouwingen.

S 3. Bedrog

fcl I b" cl' ' g,regd werd DezeOvet de frequentie geldt hetzel e a s IJ ver Ulstenng . . .
" , cl . om in ons kader beschouWIO-gennge Importantie staat ver er eveneens mer toe cl lcl

" I' 11 cl cl" ~trafwet behan e e vor·gen te Wijden aan de phenomeno ogle van a e oor ... ~ ...
men van het bedriegen noch aan de redactionele systematiek van deze verSChIJOl~~:-

, "d bh' 1'''- t'tel XXV van het Tw=cvormen. Bedrog IS dus In eze esc ouwlOg le'I'>__n I



S 5. De uitvoering der toeëigening

5 4. Stroperij, diefJtlill, inbrlillilk, ~oof

De frequentie dezer delicten vat ik hieronder samen:

• Aanu.llen der ddieten, die geen "an beide roti die der daden rekenen en dUl roti

donder te ver~lijlr.en zijn; zie daaromtrent hierboven Hoofd$mlr. I, S 1, en omtreDt
leOor I vooril Deel I, HoofdlNk 11, S , .

•• vOOr de rOUDd up.

In procenten uitgedrukt van de totalen der misdrijven bedraagt die frequentie:

,,,,,,,I rotul
vermog. ,)I,

misdr. misdr.

238· 1507·
523 1395
734 1480
705 981

14
45

129

roof

155
309
438

gekwal
diefstal

354
380
138

«"'.
diefstal

totlal totaal
eenv. gekwal. vermog. ,)I,

diefstal diefstal roof misdr. misdr.

sector 1 15.8 100
se<tOr 11 25.4 11.1 1.0 375 100

se<tOr lil 25.7 20.9 3.0 49.6 100.
seccor V 14.0 44.6 13.1 71.9 100

a. Het wegneme'J of de centripetale activiteit. ..
De diefstal en zijn kwalifjceringcn, zo ook de .gep.~ivilegieerde v.~rm .stropenJ,

kenmerken zich onder de vermogensdelicten dUldehJk als de toeeigenlll~.d~r
middel van wegneming. Dat wil zeggen dat de dief her voorwerp dat hl) RIet
reeds onder zijn feitelijke heerschappij had daar zelf onder brengt, en wel "aus
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Deze cijfers zijn van minder belang wat betreft de vers.chillen ~ssen een
voudige en gekwalificeerde diefstallen, naar ~ij ~~aks zu.~len zIen; ovengens komt
de stijging der totalen van de vermogensmisdrijVen mlJ z~r veelze~~nd voor.

Bij de bespreking van dit, voor ons blijkens de frequentie, belangnJkste stuk
vermogenscriminaliteit merk ik het volgende op.

sector I
sectOr 11
secror lil
sector V ••

van brandstichting bleken nl. sle<:hts éen geval "zuivere brandstiChting" (art. 157)
te zijn en de andere negen bedrog, ondanks de re<:hterlijk.e kwalificatie. .

Deze wens nu, om bedrog-middels-inbraak als apart delict naast of desnoods 10

art. 328 Sr. strafbaar te stellen, wordt nog te s~~rke~, als bedachr wordt da~ bij het
bedrog met de inbraak-verzekering .de .mogehJkheld om het. st~fbare feit ond~.r
een ander artikel dan dat van de ophchung onder te brengen IS Ulrgesloten, terWijl
daarentegen de vormen van assurantiebedrog, die art. 328 wél kent, practisch
uitSluirend in eendaadse samenloop met een gemeengevaarlijk misdrijf als brand
stichting voorkomen, en daar dus ook reeds bestraffing kunnen krijgen.

Boek opsomt, dat is hier practisch alleen de oplichting. De valsheidsdelicten, die
wetgevers en dogmatici altijd grote moeilijkheden opgeleverd hebben aangaande
de hun toekomende plaats en de verklaring daarvan~, en die in ons strafwetboek
een twaalftal titels van het bedrog verwijderd rangschikking vonden, noteer ik
bij deze groep. evenals ~n overtreding van de Wet op maten en gewichten COl.,

van 1869 (later IJkwet geheten).
Sector I:
Op 1507 misdrijven in totaal 22 gevallen van bedrog, waarover is op te merken:
L Van 8 gevallen is zeker, dat de dader een vreemdeling is (afkomstig respec·

tievelijk uit Maastricht, .,limburg", Dieden, Erp. Appeltern, Apeldoorn, Alphen
en AJkmaar).

2. Van de roeëigeningsobjecren zijn slechts bekend: een kinderwagen en grif
fels (in het laatste geval is een I I-jarig kind de dader).

3. &n andere oplichting werd door een lD-jarig kind gepleegd.
4. Een merkwaardig geval is: een 48-jarige vrouw in Oss vetdient haar brood

door de levering van arbeiders aan boeren in Pruisen. Daarbij laat zij zich in
Duirsland, behalve in de provisie, ook de reiskosten vergoeden, die zij ugr de
ubeiders re hebben voorgeschoten en welke de boeren dan op het arbeidsloon in
houden. Bij de terugkomst deur arbeiders werd de politie overstelpt met hun
klachten.

Voorts zijn te noemen 3 gevallen van valsheid in geschrifte (1891, 1893 en
1894), waarvan 2 maal de dader vreemdeling is, en tenslotte knoeierij met de
ellenmaat door levie z.. 17 jau oud, ventend handelaar in manuf3cruren.

Secrar 11: 15 gevallen op 1395 misdrijven. In 2 van deu zaken is over de
dader niets bekend, in 7 gevallen is de dader vreemdeling; 3 komen er uit de on
middellijke omgeving en slechts 3 uit Oss zelf.

Secrar lIl: 12 gevallen op 1111 misdrijven. Op re merken valt dat in ;; van deu
zaken de dader een vreemdeling is.

SecJar V: 10 gevallen op 1024 misdrijven. Opmerkingen:
1. Onder bedrog is meegeteld een geval van valse munrerij (arr. 208 Sr.), na·

melijk de uitgifte van een in een 300-guldens bankbiljet veranderd biljer van 100
gulden. De politie, ook niet zeker van de systematiek, registreert het misdrijf
ergens als een geval van valsheid in geschrifte....

Eveneens is hieronder het bedrog met de gesplitste zilverbon, gepleegd door
P. Mak (zie P 45), die terzake van oplichting veroordeeld werd, gerekend.

Ot: overige gevallen zijn onmiskenbare oplichtingen.
2. In 19;1 tel ik 3 gevallen van de in C 20 beschreven bedrogvorm: de ge·

fingeerde inbraak, voor her eerst in 1927 gepleegd, waatbij het te doen is om de
verzekeringspenningen.

De tweede keer werden na aangifte van de diefstal v:m 60 verzekerde kippen
doot de P duidelijk braaksporen aan de schuurdeur gevonden; niettemin kon later
bewezen worden dat de boer dit pluimvee enige dagen voor de inbraak reeds
had verkocht. In 1934 vindt de gefingeerde inbraak van C 62 plaats.

De re<:hrer moet zich, zoals hij deed in C. 62, behelpen met de fictie van een
ecnre: inbraak, omdat het bedrog-middels-inbraak niet afzonderlijk strafbaar is
gesteld. Deze vorm van verzekeringsbedrog behoorde e<:hter systematisch onder de
gelding van arr. 328 Sr., brandstichting enz. rer verkrijging van verzekeringspen
ningen, te vallen. In S 9 van Hoofdstuk I werd reeds betoogd, dat dit bedrog
middels-brandstichting op deze plaats genoemd moet worden; van de 10 gevallen

2 Zie SimOJtj LeerboeI< 11, p. 106.
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tremde! G~were".' met de beperking dat volgens ons huidige reche, anders dan in
b.v. het dUltS~. diefstal ~a? ~er~oren en gevonden goed ook mogelijk is <I.

Deze centripetale activiteit IS voor alle diefstalvormen principi J' DrhJ Oh . .. cop-
,IC [.~r aar Zie . ,geven, Wie verduistering pleegt brengt wederrechtelijk wijziging
l~ zIJn verhouding tOt een r~s onder hem berustend goed, maar de dief haalt
Uit de macht.,van de na~te naar zich toe. De er~ennin8 van dir pri"ncipe leidde
toc he~~ oudtijds 6 nog ~u~t gemaakte" onderscheId russen verduistering en dief
stal, bi, ons pas erk~~d ~n de Code Pen~I. Her oorspronkelijk Regeringsontwerp
verdeelde alle kwalJflcermgen van de dIefstal over drie artikelen: 336, 337 en
338., J?e Tw~e K~er h~ft zich. in ~issjemeerderheid (e~n al deze onder.
scheldl~8en, die ..willekeuflg en dIkWIJls hoogsr onbeduidend" genoemd werden
~erzet.' en het resuhaat werd een basisarti~e1 (310). eef$[ met :; kwalificeringe~
In a~ukel 311: dan nog met een andersoornge kwalificering in 312, welke weder
om In. een vlenaI punten, waarvan er 3 uit 311 terugkeren. onder-gekwalifi_
ceerd IS.

. ~ij kunnen deze onaanrrekkelij.~e.systematiek laten voor wat zij is, als wij
inZIen. dat d~ v~rnaamste verschlJnJngsvormen der onrechtmatige t~igening
door wegneullng m ons wetboek neerkomen op:
eenvoudige diefnat,
inbraak. (diefstal met agressie tegen goederen).
roof (dll~Jstal met agressie tegen personen)_
Hier spreek ik dus van inbraak i.p.v. gekwalificeerde diefstal. In de tabellen in
Deel I, Hoofdstuk 11. S 3•. kan .ik niet anders dan van gekwalificeerde diefsral
spr~ken, regenover eenvC?udlge diefsral; deze gekwalificeerde diefstallen betreffen
weliswaar voor ± 90% mbraken, maar niet uitsluitend deu.

I?,e memoranda noem~n. de. door verenigde personen gepleegde diefstal ..dief
stal , zonder ~J:' de .kwallflcenng te lenen. Ik: moest deze van de diefstal-lijsten
afvoeren en biJ de mbraken optellen. v: samen gekwalificeerde diefstallen noe
mend .,Een o~derscheid russen "inbraken" en "anderszins gekwalificeerde dief
stallen zou niet exaCt kunnen geschieden en te kleine getallen opleveren. Even
wel, alles wat nu diefstal heer is het nog niet; het is vaak. meer. Diefstallen als
van ee~ vloerkleed, een ~I~tafel, zijden spek, muntmetergeld en vele andere.
~ullen In Oss voornamelijk zIJn gepleegd door dieven, die zich wederrechtelijk
JO ee.ns ,~n~ers woning bevinden; de kippendiefsrallen, zo'n gCOOt ded der ..een.
\I?udlge dl.efstallen: ~oet~~ door de grote aantallen per misdrijf buitgemaakte
d.I.eren wel lD veremglDg zIJn gesrolen..J?e echte "eenvoudige" diefstal zal weinig
zIJn voorgekomen. Daarom houden WIJ ons aan de bovengenoemde verdeling.
Alle .~ndere kwalificeringen, betrefffende het aantal der daders, de plaats alwaar,
d~ blJzon~ere omstandigheden waarin of de tijd waarop het feit gepleegd wordt,
zIJn pracrlsch van een andere rangorde.

.~trope~ij. de door onze. Wetgever geprivilegieerde diefstal, onttrok zich aan
miJn telhngen en aantekenlDgen doordat het misdrijf, dat door de kantonrechter
berecht wordt, in de uittreksels uit de memoranda van de gemeentepolitie ver
dwenen bleek. De marechaussee bleek er ook niet veel belangstelling voor te

~ Zie Simons 11, p. 72 VVn

5 Vgl. m~ 8jndin~'1 ApprehensiOlmheorie, Lehrbuch 11, Leipzig 1896, p. I"; zIJn
2'8;; Kontr.akflonSlhe~m~ en de AblationSlheorie zijn daarentegen vrijwel waardeloos.

B.v. rn het Crimineel WeIboek, arr. 201; vgl. ook Wild" Das Strafrechl der Ger.
manen 1843, p. 8'9 vvo. '

7 Smid: 11, p. 46'.
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hebben 8. In de in 5 7 volgende objecten-staten zal het delicr dan ook nict mee
geteld worden; vooral I~er stropen van hout .kwam echt~r vrij dik,:",ijls vO?r,
duidelijk meer in de penode van seclOr I dan 10 latere penoden. Als 10 de WIO·

ter dorre takken worden ,.gestroopt" uit het bos van het R.K. Armbestuur, volgt
proces-verbaal. De strafregisters van de delinquenten van seclOr V geven in to
taall 20 gevallen van stroperij op 1024 gepleegde misdrijven. Van deze groep zijn
I I van de 71 criminelen wegens stroperij veroordeeld. Merkwaardig is daarbij
de plaats die dir misdrijf in hun crimin~~e carriè~es bleek in te ne~en. Om deze
plaats te bepalen stelde ik eerst V~t biJ hen, dl~ wegens. stropenJ veroordeeld
werden, uit hoeveel zaken hun carneres tOt het elOde germddeld bestonden, het
geen het getal 18 opleverde; in deze gemiddelde reeks droeg het stroperij·geval
nummer 1.16. De stroperij ligt hier dus wel zeer in her begin van de criminele
carrière.

b. De argliJl.

Is dus voor de diefstal allereerst typerend her element van beweging, namelijk
naar de dief toe en krachtens diens eigen activiteit, in tegenstelling met roof ken
merkt hij zich verder nog door het heimelijk karakter van dev: aaiviteiL Deze
betekenis ligt al in het Griekse verbum voor stelen: kleptein en schijnr even
eens in de Gothische vorm van ons woord rerug te vinden 9 te zijn_

Het is van belang deze arglist bij de gehele vermogensmisdadigheid verge
lijkend te beschouwen.

In de serie der vermogensmisdrijven zien wij in de grondtypen: bedrog, ver
duistering, diefstal, inbraak en roof, de arglist geleidelijk tor nihil reduceren.

Men zou zich kunnen vragen, of een ~riegelijke machinatie op zichzelf niet
een openlijk karakter verlOODt. maar bij enigszins nadere beschouwing blijkt wel,
dar het wezenlijke gebeuren, de onrechtmarige toedgenin.g, supe~~eim:lij~ plaats
vindr. Niet alleen is het slachroffer onbekend met het fen dar htJ bezig IS bena
deeld te worden, maar vleit hij zich zelfs mer de verwachting goede zaken te
doen. Bij inbraak neemt ten opzichre van de diefstal de heimelijkheid nog af,
omdat voorbereiding, middelen lOt uirvoering en tijdsduur van de. diefstal, (h.et
is niet één greep, maar een gehele operarie), naar iedere inbreker ZIch beWUSt .15,

het meerdere risico van openbaarwording draagt, dat ook aanvaard wordt. Nier
altijd is typering van het delict door her arglist·element mogelijk; de. diefsral
van 4 tarwebroden na het inslaan van het winkelraam bij bakkers. b.V. 10 1889
door een oude Bron overdag gepleegd, is alleen onder art. 311, 5° Sr. te bren
gen, maar heeft door zijn openlijke driestheid een uirgesproken roof-karakter.

c. De agreuic·,.elatie dadet'-Jlachtoffer.

Het brengt ons niet veel verder als wij het element der heimelijkheid slech~

objenief erkennen. De enige juiste wijze om het m,ar waarde te Ieren ke~n.en IS
doot beschouwing van de persoonlijke relatie dader-slachlOffer: Zoeken WIJ I~ ~e
eerste plaats de diefstalvormen waarin deze relatie van de genngste betekems IS,
d~.n t~eden wij nog even verder terug dan de eenvoudige diefsral en komen weer
biJ WIlddief en Stroper terecht. Zie de onderstaande figuur:

S Overigens zij 8<:we~en op het verschil tussen de juridische betekenis van stroperij en
die van de raaI, volgens welke de stroper toch eigenlijk een overtreder is van de Jachtwet
1923. een wilddief. Over deze )achlwelovertredingen nu, berecht door de kamonrechter
eD nier geteld in het strafregisler, kon ik mij lor mijn spijr geen gegevens. verschaffen.
Arr. 27 Visscherijwel kenl hel woord nog in de betekenis van het spra.akgebrulk.

Il His, Deutsches Srrafrecht bis ~ur Karolina, München 1928, p. 1'4.
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Op eenzelfde wijze is de afname van her arglist-element voor te stellen:

De openlijke toeëigening, openlijkheid der roeëigening typeert de coof m.i.
nog eerder dan het ,,geweld of de bedreiging met geweld" van de wer; dat zijn
slechts n~zakelijke consequenties van de confrontatie rover-slachtoffer.
.. Welke IS onze wettelijke opvatting van de coof? Artikel 312 Sr. geeft eigen

lI,k slechts n08 verder strekkende kwalificeringen dan art. 311, welke meer
systemati~h onder 311, als 60 enz., hadden kunnen worden ondergebracht,

Het artikel stelt in wezen de coof srrafbaar, maar onthoudt aan dit misdrijf

10 Lees. de onvergetelijke schelmenroman ,,.Lijmen" nn WiJl.", E/Juhot.
11 Of, ID een ~Ide maatschappelijke kring, een .....hile<oll.r"" crimina!.

roof

,~r

inbraak

inbruk

AGRESSIE-RELATIE MET
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diefu.1

inbruk in stal
en schuur

verduistering
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ARGLIST

economische; om haar dáárvan te onderscheiden wil ik de hier bedoelde span.
ning, een subjectieve verhouding, de agressie-relatie noemen.

In deze rangschikking van dielstalvormen zouden zich de verduistering en her
bedrog ook zeer wel laren plaatsen, en wel wederom aan her begin der rttks.
Bij de verduistering is er tijdens her plegen van het misdrijf in zoverre meestal
nog geen spanning in de relatie dader·slachtoffer, dar de dader er aanvankelijk
van overtuigd pl«gt te rijn dar niemand van rijn verkeerde gedrag weten zal;
hij denkr dat men her verduisterde nier zal missen, of hoopt het deficit vóór
ontdekking te kunnen aanzuiveren. De oplichter pleegt na her slagen. van rijn
coup met de ooordenon te verdwijnen, behalve wanneer hij van her Boorman·
type is en zijn bedrijf zó behoedzaam uitoefent la, dat hij her aJtijd tegen de
Justitie durft op te nemen; als rich her Wetboek van Strafrecht echter nier op
hem toepassen laat is hij strikr genomen geen oplichter meer, maar meer wat
wij een zwendelaar noemen 11, maar in beide gevallen ontbreekt toch spanning.
of de redelijke kans daarop, russen dader en slachtoffer:

De toeneming van de agressie-relatie kan als volgr voorgesteld worden:

Zij op:~eren aa.n d.e bU,irenste kant v~n het aan te vallen domein en rij weten
nauwelijks pre.c:les JO wiens bos, op WIens land, rij rich t~igenen de goederen
waarm~ de eigenaar nirruner ,een, persoonlijke relarie had - deze eigenaar zal
alleen In her algemeen aanwezigheid van de objecten (de haas, her sprokkelhout)
waarschijnlijk achten,

Anders staar her al bij uitStaand visruig en aan de openbare orde toeveetrouwde
landbouwgereedscbappen, In de erf- of ruindielstallen is men aJweer verder door.
gedrongen op her vijandelijke domein; er is daar een kennelijke eigenaar van
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de boomvruchten en er is russen de bepaaJde eigenaar en her gediene dat op zijn
land en erf. gehouden wordt een alleszins blijkbare eigendomsverhouding,

.,Als de diefstal daarna, zi~h tOt inbraak kwalificerende, achtereenvolgens in
b~Jge~uw~n, stallen, kelderrUlmten en her woonhuis doorgedrongen is (de eerste
eigenlijke m?raak vond plaats in 1896), is daarmee geleidelijk de tegenzin in
een on~oetlng met de persoon van zijn slachtoffer afgenomen. Er is echter
nog altijd de kans om zich, gelijk in onze zaken C 26 en C 28 geschiedde door
;IU~ht aan co~.tronratie met zijn ,slachtoffer te..on~rrekken. In de laatsre fa~e, de
00 ,. rekent hiJ op deze ontmoeting en stelr hl' ZICh van man tOt man tegen de

aangevallene.

Zo..besraar er, een subjectief element in deze vermogenscriminaliteit, een per
soonhJk: spanDIng of althans de kans daarop; niet alleen naderhand na de
ontde~kmg.v~n het misdrijf, maar reeds tijdens het plegen van her f~it; een
sp~nn~ng dl: I~ deze reeks van bedrog tOt coof langzamerhand groter wordt. In
objectieve ZIn IS er natuurlijk aldjd reeds een relade dader-slachtoffer ol een•



zijn eigen naam. Toch kent het nederlandse spraakgebruik de begrippen toof en
rover; het kenmerkt daatmee niet alleen zwaarder criminaliteit dan die van dief
stal en dief, maar een principieel anders gekwalificeerde. Phenomenologisch is
roof: de brt/te onrechtmatige 10eëigening, zonder 'I-'fees voor confrontatie met
een protesterend slachtoffer, ja, met de bereidheid deu: zo nodig met dreigement
of geweld tegemoet te treden.

Het Crimineel Wetboek definieerde in art. 187 (zie ook aH. 229) in overeen
stemming hiermede, aanzienlijk realistischer, roof als de onrechtmatige weg
neming, al dan niet met gewelddadigheid of dreigement, die"openlijk en ten
aanschouwen en in weerwil van den eigenaar of a11deren" geschiedde. Het karakte
riseerde roof dus in de eerste plaats naar de openlijkheid waarmee het economisch
delice werd "begonnen, voortgezet of 'Volvoerd". Dit is een rest van de middel
eeuwse opvattingen, volgens welke evenmin het gewelddadige maar het openlijke
karakter primair was 12.

De Code Pénal treedt weer enige schreden terug, door (in de am. 381 vv.) het
openlijke karakter niet te erkennen. Dit wetboek verraadt overigens op twee ge·
dachten te hinken t.a.v. roof. Enerzijds is her te beperkte criterium dat er geweld
pleging moet zijn (die soms aldus heet, en soms "geweldoefening"; beide keren
naar "violence" in de franse tekst) het uitgangspunc van de 5 kwalificeringen; an
derzijds (in aH. 382) is het geweld tOt basis van een zelfstandig delicr gemaakt.
Laatstbedoelde gedachte, van roof als zelfstandig strafbaar feit, is oud. Hoewel
het feit in hee romeinse recht een gekwalificeerde diefstal zijn geweest, zou
het germaanse recht de zelfstandigheid ervan erkend hebben 13).

Thans is roof eigenlijk een misdrijf tegen de persoon geworden, dat tevens
op de delictsomschrijving van diefstal moet passen. Deze samenloop maakt m.i.
dar het deliCt beter nier bij de gekwalificeerde diefsral ondergebracht kan wor
den, maar als apart delict 14 te zien is. Het duitse recht, dat roof nog als zodanig
kent, maakt onderscheid tussen eenvoudige roof (§ 249), zware roof (§ 250)
en zwaarste roof (§ 251). Ons art. 312 houdt enerzijds met meer mogelijkheden
rekening dan § 249: het geweld kan ook aangewend zijn om vlucht mogelijk te
maken of om zich het bezit van het gestolene te verzekeren. Anderzijds merken
wij in § 250 de bij ons ontbrekende kwalificeringen op:

1. de rover of deelnemer aan roof is bij het plegen van het feie gewapend.
Het zwitserse wetboek kwalificeert in art. 139 de roof, waarbij de dader bijzon
dere gevaarlijkheid openbaaH; dat zal het geval van het dragen van een wapen
mee omvatten;

2. als tot de roof meer personen meewerken die zich aaneengesloten hebben
voor het plegen van voortgezette roof en diefstal; de bende dus; precies zo in het
zwitserse art. 137;

3. wanneer het feit op zee of op een open water gepleegd wordt (zeeroverij);
4. bij herhaling.
Het zwitserse aHike! kent nog de kwalificering: "lorsque Ie délinquenc aura

usé d'une cruauté particulière envers autrui".
De andere kwalificeringen kennen wij ook. § 251, zwaarste roof, gaat met

m.aHeling gepaard of heeft zwaar lichamelijk letsel of de dood tengevolge (bij
ons· 312, 2°, 3°, 4°). De räuberische Erpressung is onze afpersing (art. 317 in
titel XXII).

12 Smidl It, p. 46::i.
13 "on Linl, Lehrbuch des Jeu15chen Sirafrechts 1889, p. 409.
14 Zie ook R. Fr.m! in Vergleichende Darstellung des demschen und ausländischen

Strafrech{s VI, Berlin 1908, p. 120.
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Het werken met de phenomenen roof, roofoverval en rover is voor de neder·
landse criminoloog zo moeilijk, omdat zijn wetgeving zo weinig verschillen met
de diefstal erkent. Her is thans zo, dat wij in vele onzer berechte inbraken in
werkelijkheid mee roofovervallen te doen hadden. . . .. ,Ok

Om onze monografieën te specificeren naar de vermogenscnmlOalltelt:
beschreef in Deel II, Hoofdstuk II, 7 diefstallen (9-14-23-24-29-66-69) en 38 in
braken (5 I';), 6-15-17-18·19-21-22-25-26-27-28-34-35~ 36-38-40-44-46-47 1-!Q8
49- 50-54-55-56-60.64 1·:.!-65-67 1.:J.

In 2 gevallen (25 en 35) moet op grond van onze wetenschap beueffende de
daders aangenomen worden, dat géén geweld zou zijn gepleegd bij een treffen
met het slachroffer. De inbraken 26 en 28 demonsrreren duidelijk hun diefstal
karakter als de bewoners op een ongelegen ogenblik thuis komen en de dieven
hals ov:r kop vluchten. Meestal hebben de daders geweten dat zij de bewoners
niet zouden aantreffen, want zij hebben (als in 17-18-19-22-26-38-49-60) op de
loer gelegen tot zij deze zagen uitgaan. Het verschil met roof is. evene:ns duide
lijk bij inbraken in van mensen verlaten schoolgebouwen, wlOkeirUlmten, fa
brieken e.d. (21_55_56.641.2.67 1-3 ).

Dan schuilen er onder de inbraken 9, die crimineel-psychologisch als roof
overval beschouwd moeten worden. Van de daders is ons hun vroegere ge
weldcriminaliteit bekend; zij ondernamen het misdrijf gewapenderhand, re
kening houdende met de mogelijkheid op de ontmoeting van een tegenstand:r.en
voornemens dit desnoods vergezeld te doen gaan van geweld of de bedrelgmg
daarmee. Het is niet nodig dat alle deelnemers aan dit SOOrt overvallen een wapen
bij zich dragen; ongewapende mededaders die steunen op d~ gewelddadige p0
tentie hunner makkers plegen mede roof 15. De rovers nu .I.r: deze 9 gevall:n
(6_36_40_44.46-54_641.2_65) waarin de inbraak een potenuele roofoverval IS,
hadden het geluk dat de slachtOffers niet ontwaakten en hebben ..door deze van
hun wil onafhankelijke omsrandigheid slechts ingebroken, terWijl toch aange
nomen mag worden dat hun voornemen (een vorm van voorwaar~elijk opz.er
t.a.v. het geweldsbestanddeel) zich geopenbaard had door het begin van UIt
voering: gewapend de inbraak ondernemen. . .. .

Hier rijsr voor de theorie de vraag: welke figuur hebben WIJ nu als, zoals m
Cl, de rover tegenstand ontmoet, deze beantwoordt, maar t~h de v.lucht moer
nemen zonder te hebben kunnen stelen? Ten onzem thans: mlshandelmg (of een
ander agressief delict of poging daartoe) Of poging tot de als roof gekwalificeer.de
diefsral1G. Volgens het Crim. Wetboek echter, dat in art.. 215 met de ~trop dreIgt
"ook al ware de beroving zelve niet gevolgd", als de aangevallen elge.naar ge
dood, mishandeld of zelfs maar gebonden geweest is, is er de voltOOIde r~f.
Een vorm van roof waarbij de gepleegde gewelddadigheid dus een onontbee~hJk
physiek feitelijk bestanddeel is, en de diefstal-intentie uitsluitend een psychl~h
feitelijk bestanddeel. Deze voorstelling is meet aanvaardba~~ da.n d~ moge~IJ~
heden die ons stelsel biedr, omdat zij beter past op de werkelijkheid die de cnml
nologie van de roofoverval openbaart.

Wij beschreven 16 gewone roofovervallen (l_4.7_8_12_13_16_?2_39_52_53_58_
59-63-68), waarvan in Cl de vluchtende dader alrhans nog op ZIJn tegenstander
schiet, terwijl C 61 een volledige roofmoord is. Pikant genoeg is zaak C 15, waar
in wij de dief en de rover naast elkaar aantreffen; zij geven hun type bloot zodra
de onvrijwillige gastvrouw wakker wordt en gaat gillen. De rover Sassen zege:

lfj Vgl. ook H.R. 27 Juni 1932, W. 12520, N.]. 1932, p. 1407; vg!. ook met art. 385,
2e liJ Code Pénal.

16 Vg!. H.R. 25 Augustus 1931, W. 12358, N.]. 1932. p. 125::i.
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..Laat ons dat wijf maar gauw aanvallen", maar de dief Kersthoh n~e zo snel
hij kan de benen.

De physielce kracheenverhouding rover-slachtOffer wotdt aanschouwelijk ge
maakt in figuur 9. Van 17 slachtoffers van roofovervallen zijn de leeftijden,
lopende van 43 rot 84 jaren, vootgesreld door de lijn P; hun gemiddelde
leeftijd (bijna 65 je) door de hotizontale lijn p. Q Stelt de leeftijden (van 14
rot 40 jaar oud) van de 29 rovers voor; de gemiddelde roversleeftijd, ruim 27
jaren, is de hOtizontale lijn q, en de gemiddelde leeftijd van 22 uitlokkers en
andere achtergtondfiguren, bijna 40 jaren, de horizontale lijn r.

leeftijd mnl V<

rot 14 ,m I 3
tOt 18 jaat 5 6
tot 40 jaa.r 15 22
tOt 60 jur 18 14

boven 60 jaar 10 18
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niet opgenomen in de figuur omdat de leeftijden mij niet precies bekend zijn)
vrouwen, vier gezwrers van rijpere leeftijd.

3. In e 16 houden de rovers, drie in getal. zich verscholen buiten de: woning,
tot zij de man zien uitgaan, zodat zij alleen .de v.rouw~ reg~~dster overhouden.

4. Opvallend is het feit, dat de roof Uitsluitend In ffrenlg~g werd gepleegd;
niet alleen in de 16 beschreven gevallen, maar eveneens ID alle andere ge
vallen van roofoverval Als Michel 11 zich er al over verbaast, dat van zijn 165
rovers 93 het mi~rijf in vereniging plegen, da.n is her feit dat de solitaire rovet
in Oss helemaal met voorkomt nog· merkwaardiger.

Bij KOllrad Raumer 1 ,a vond ik het volgende staatje ovet geslaCht en leeftijd

van slachtoffers van toof:

d. De techniek.

De omwikkeling van wilddief en stroper COt cra~~sman laat zich .niee all~
volgen in de hierboven aangeduide sferen, maar schn)dt tevens voon In de tech
nick der eigendomsverkrijging. En dat niet alleen algemee1l, als er meer en m.~r
ingebroken warde, maar in de bijzondere criminele carrières van de daders bh) t

deze vOOrtgang eveneens. . be'
In het laatst van de periode van sector I, omstreeks 1897, eerder met, .. gIDt

men pluimvee uit de srallen en de schuurtjes te halen. Het oog valt daarbij dan

I, Ou Verbtechen des IUubes. Psychologie uod Psychopathologie <kr Titer; Monau
Khrift 1931. p. 10.

I·a IUuber und IUub$iluarionen, Krim. Abn.. &~, Helt ~8~ _1937. . - r hit. .
18 Orale agressie noemt Hd' K...n: dit in: O>e AgesslYIUU und die Zirt Keil,

Bern 1946, p. 29. Zie <Wel' deze ()f'I.le of verbale a8i'essie ook j\fidJJ p. 71.

Hij tekent erbij aan, dat mannen onder de 60 jaar die het slachtoffer van roof
waren meestal door meer dan één rover tegelijk werden aangeva~en.

De situatie van de geringe sterkte van eventuele tegenstand I.S van tevoren al·
tijd bekend bij de Osse rovers; treffend is C 63 gebleken, ~aann ~en weet met
een zeer oude, srokdove man te doen te hebben en op d~~ mfo~maue ~zeer ver
trouwe dat men er zich niee om bekommert, of men biJ het bmnendnngen ook,
gerucht maakt. . .. 1_

De agressie uit zich bij de roof ook dwdehJk verba,al; de kalmte waarmee, vo _
gens de legende. amerikaanse overvallers bedallId bmnenkomen. met de m~e
deling: ..This is a hold up!", ben ik nergens tegengekomen. Er IS geen g~t1ng~
verbetenheid in de snauw waarmee men zich hier tO{ de aan8C!alle~n nchn~.
in C 4 cn 7 heet het oog in optima forma: ,Je geld of je leven!", maa.r ID.e 39 IS

het ..Je geld, pOtverdomme!" 18./0
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Van de slachtOffers is alleen de leeftijd op het ogenblik van de overval gere·
gistreerd, van de rovers, waarvan velen meer overvallen pleegden, nam ik her ge
middelde der leeftijden in 1932, het hoogtèpunr der overvallen. Hee blijkt dw
dae ~r een grooe krachtsoverwicht is van de rover. Dir verschil blijkt nog sterker
als men de volgende omstandigheden kent:

1. In 4 ..potenti~le" roofovervallen, waarin ons leeftijden van slachtoffers be
kend zijn, bUjken deze eveneens russen 52 en 62 jaa.r te liggen en die van de
daders russen 18 en 25.

2. De slachtoffers zijn dikwijls alleenwonende oude mannen en één keet (C 32;
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op .~.ndere objec~~n dan die waarvoor men kwam: als men zich in de schuur kippen
roeclgenr. verwIJlt. men er nog even om enige ter plaatse bewaarde, dooI de
boer verzamelde. elcren leeg re drinken. Als nu de boeren her sluÎrwerk van hun
schuren gaan versterken begint het breken pas goed: garen onder de staldeur door
en. dw~.rs door halfsteens muurt!~r heen (~n tweeral processen-verbaal van 1889)
DJ[ blijft voor~rsr nog om kOnijnen en kippen gaan, maar in 1898 beginnen ook
de z.g" k~lderdlef!lallen voor te komen. Deze benaming geeft de wachtmeester
HendclX.1O 1898 aan de zich in dat jaar opeens en terstond op grote schaal vOOr
~oende tnbra~.e~ door keld7rraampjes naar provisieruimren. Vóór het genoemde
jaar kome~ ZIJ .10 d,eze penode nog nier voor, maar dan in korte tijd 14 keren.
Deze ontwikkeling 10 de diefstal is van groot belang. De persoon van het slachr
offer, aan de dader bekend of niet, is opeens v~1 m«r bij zijn diefachtige agressie
betrokke.~, omdat de dader na het erf en de bl,gebouwen thans het huis zelf beo
treedt, z~, het vooreerst nog slechts de van het woongedeelte verwijderd gelegen
keldettUlmten.

Jn enkele gevallen blijft de kelderdiefsral een poging. Als de inbraak resul
raar heeft zijn het altijd eetwaren die gestolen worden; dit in hoeveelheden die
slechts voor een kortstondige consumptie toereiken. Eerst zijn alleen de boeten
het sl~~hroffer van keiderdiefstaUen, maar later vinden zij ook plaats bij de
burgerIJ.

Deze kelderdiefstallen worden gepleegd in Oss. Oyen, Litboyen, Lith, Bergbem,
Megen, Teeffelen, ~bayk en. Grave. De bevolking van Grave brengt het voor
komen van kelderdiefsrallen 1O verband met her herhaaldelijk aldaar signaleren
van v~rdachte .personen uit Oss. Een p.-v. van 1899 berusr op een verzoek aan
Hendnx van zIJn ambtgenoot om naar die lieden eens een onderzoek in te stellen.
Hoe dit opsporingswerk verlopen is worden wij niet gewaar, hetgeen zeggen wil
dat geen resultaat van betekenis behaald is.

I~ de periode van secror IJ is de toestand normaal geworden; gedurende de
~3 pren van 1900-1924 worden 155 inbraken gepleegd, die weinig bijzonders
1O ~e ~rr vertonen en die over her gehele tijdsverloop mer regelmaat ver
spreid zl,n.

In ~e peri~e van sector III vertoont bij inbraak en roofoverval de wijze van
het blOnendnngen van het aan te vallen pand de volgende graden van agressie:

1. ~ inbrekers sluipen binnen door een openstaande of ongesloren deur: C26,
49, 66~, of door een openstaand primair raam. IU

2. Zij schuiven zonder moeite een gesloten primair raam op: C 1 51 5:! 5:i
15,22,27,42,48,56,60,61,661. ' , , ,

3. Zij klimme~. binnen door secund3ire raampjes, die eerst gezochr moeren
worden en waarbIj door een flinke klimpartij meer energie aangewend moet
worden voor men binnen is: C 13, 21,378,57,663.

4. Zij moeten het primaire raam forceren door braak: C 19 28 32 34 44
4 "46 ' , , ..5, ,51,59,62,63, of bewerken de deuren met het breekijzer: 37.

.~. ~ijner techniek is dan: in het kozijn naat de l'11ampen boren om na vet
wI,denng daarvan bet raam onopvallend re kunnen openen en weer sluiten:
C 8, 50, 67. Het werken met een lopet kwam ik alleen in C 17, de combinatie
fra~ sleurel en breekijzer in C 8 tegen. ,

6. Aanzienlijk grover en agressiever is, een gat in de muur te breken bij de
kelder, C 12 (zie fig. 12 achterin), het vensterraam met kozijn en al uit de muur

"Zo .. .-. :r'Jn ..., gJ"(I(ere rarnen van de woning te noemen die, veelal aan de $uurkant,
d'~e toepng geoten 10( de bdangrijksle vertrekken. Secundaire l1unen noem ik kelder
W.c.-, dak- en $talrump;es. die niel onmiddelJiik 10( dil doel voeren. .
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IC breken en dit later wccr op zijn plaats te zetten, C 6, en het breken van een gat
in de daken: C 20 en C 54.

7. Het openlijk binnendringen door niet gesloten deuren, als op de ontvangst
door bewoner of een van zijn huisgenoten gerekend wordt; de meest brutale
vorm van roofoverval.

Een typisch binnendringen bij roof is het doen openen van de deur, in de
3vond of nacht, op een valse aanroep van buiren, C 7. Barendien (p. 240) ver
telde dat in zijn deel van de Meyerij her srelen gemakkelijk gemaakt werd door
de vele wegen, het betrekkelijk geringe verkeer en de van alle kanten toegankelijke
woningen. Voor Maasland geldt wel ongeveer hetzelfde; de huisschilder die,
zie Deel IV, Hoofdsmk IV, S 2, in de buurt van Oyen ondervraagd werd naar
de sluitingen van ramen die hij placht te behandelen, merkre op dat de pinnen
gewoonlijk Of niet bevestigd Of wel helemaal verloren gegaan waren, en zijn
waarneming geschiedde in de tijd dat de inbrekers het acriefst waren.

Evenals in practisch alle wetgevingen van tegenwoordig (de zwirserse, "this
model of wise legisiarive tedmique" volgens Mannheim, vormt een uitZOndering)
acht ons strafwerboek, in de anr. 311, 3° en 312, 10

, her feit dat de plaars van
de diefstal een woning of een besloten crf waarop een woning staar is, bijzonder
suafverzwarend. Bij deze diefstal is de laatste fase bereikt in het voortschrijdings
proces, hieryoor gei1lusueerd, in de tDeëigening. ..

Naar de aard van de "woning" onderscheidt de wetgever niet, noch ook houdt
hij rekening met de mogelijkheid van een bijzonder karakter van gebouwen die
geen woonhuis zijn; het positieve recht kan de belangstelling van de criminoloog
voor het criminele fenomeen nu eenmaal nier overal volgen.

In se'eror 11I ueft ons echter in nier minder dan 11 gevallen her verband van
de plaars der tDeëigening met de religie. Er wordt ingebroken in kloosters en
pastorieën, en soms heeft de plaats zelfs een sacraal karakter, als men van bid
p13arsen uit de kerk steelt of gewijde voorwerpen van her kerkhof. In die 11
gevallen namen 10 criminekn samen 22 keer aan zulk een feit deel; zes daders
waren er twee keer en Jac. van Nispen was er zelfs zes maal bij betrokken.
Allen stonden als rooms-katholiek bij de politie te boek.

Zulk inbreken bij kJoosterzusters of bij een dorpspasroor is noch juridisch, noch
naar religieuze normen van bijzondere laakbaarheid; diefstal van sacrale plaatsen
is dit kanoniekrechtelijk wèl als sacrilegium; vroeger werd ook in her wereldlijke
recht diefstal tegen kerk, klooster of pastorie van een andere kwaliteit geacht
dan diefstal regen een particuliere naaste.:!o

Behalve deze religieus gerekende plaatsen van her misdrijf verdienen uit ge
noemde sector ook de maatschappelijk gekleurde de aandacht: de gemeentehuizen,
het kanrongerechtsgebouw, kantoren van openbare nutsbe<:lrijven en andere plaat·
sen waartegen werd geopereerd. In Deel JV, Hoofdstuk IV, zal over de beteke
nis van deze aanvaispunren nader gesproken worden.

Het is de vra3g, of de kwalificering van arr. 311, 10
, Sr.: die/Iral flan tJee uir

~ll Over Je kerkvreJe: K. J. Fredni••, Het OuJ-Nederlandse Sftllfrecht. Hurlern
1918, I p. 1}4 vv.; ovel paslOrie en kloo${er als pluu van het misdrijf p. 139 vv.. Ook
kende her O.R.O. nog bij ,.,t. ~37, 1-, de k\\'alifi=-ing: diefstal van voorwerpen ~urd
of lentoongesteld in «ti kelk of een opmbur gebouw, begaan door iemand aldaar roe
gelaten.
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de weide, naar de weide bij ~ pJdaJJ der roet=igening of naar het vee bij de ilMà
van het re>eeigeningsobjea, hierna, besproken moer worden.

Welke dieren ..vee" omvar is, volgens Uon geheel aan de rechter overgelaten. 21

Het Gerechtshof te Arnhem stelde, tor beden onbetwist, in 1887 vasr dar paar~n
er in elk geval toe behoren. 22 Het Crîmineel Wetboek van 1809 noemde: paar
den. runderen, kalveren (!), schapen, varkens en bijenkorven (art. 191), en aparr:
gevogelre, vis in open karen of bunnen (194). De Code Pénal somr in art. 388 op:
paarden, andere lastdieren, vee en kleinvee; de M.v.T. op ons arrikel verwijst
daarnaar.

Noyon 23 oordeelt, dat de grond van de kwalificering gelegen is in de be
schaming van de "openbare trouw". Dat in het Crimineel Wetboek hier de
verdediging van deze openbare trouw inderdaad voorgestaan werd blijkt niet al
leen uit de genoemde toevoeging van het object bijenkorven, maar nog beter als
larer nog gekwalificeerd wordt naar her objecr: goederen van open bleekvelden.
russen zonsondergang en -opkomst, een en ander "voor zooverre al hetzelve aan de
openbare trOUw is overgelaren".

Kregen wij hiervoor (..de agressie-relatie dader-slachroffer") de indruk, dar de
verwerpelijkheid van de diefstal toenam mer her cemraJer worden van ~ plaats der
r~igening, hier blijlr:r een tegengesrelde waardering mogelijk.

Van openbare trOUw is echter evenzeer sprake bij re velde staande of na de
oogst adl.tergeb1even veldvruchten, de objecten van de ten opzichte van diefstal
g~vilegieeràe stroperij (arn. 314 en 315 Sr.) en bij het re velde verblijvende
Iandbouwgereedschap23a. Zo zal het roch wel voornamelijk de belangrijke waarde
van her vee geweest zijn, die de bijzondere bescherming veroorzaakte. Dit lijkt te
waarschijnlijker nu in de oorlogsjaren, toen het geld sterk devalueerde, de waarde
van het goed naar evenredigheid steeg en de voedselvoorziening om extra bescher·
ming van het vee vroeg, de oude kwalificering weer een nieuw accent kreeg: bij
een vordering (102·1942) van de Secreraris·Generaal van Justitie werd de be
voegdheid van de Economische Rechter uitgebreid met het kennisnemen, onder
uitsluiting van andere rechters, nn ..diefsral van vee en diefsral en stroperij nn
boom- en veldvruchren", in de loop hierin snellere en gestrenge berechting re
verkrijgen.

Diefstal van vee uit de weide kwam in de periode van sector 1.3 keer, in die
van secror III 5 keer voor.

S 7. He' obje'l der loeëigening

a. Aard, hoeveelbeid en waarde van hel objut.

Zelden is de relatieve belangrijkheid van eigendommen duidelijker uitgedrukt
dan in het spreekwoord: de geir is de koe van de arme. En in de Meyerij, waar
weinig geld in omloop was en de veestapels meestal onaanzienlijk waren, namen
economische goederen als her pluimvee, de konijnen en de geiten de plaats in
van de begerenswaardiger eigendommen in rijkere streken.

Van de 159 keren dar ons uit sectOr I het objecr bekend is, is dir 37 keer pluim
vee, van de 546 objecren uit sector lil 106 keer. Wij staan hier dus voor het ver:'
schijnsel dar de economische criminaliteir van Oss sterk mede typeert, de kippen-

~l Uo", Rechespraalc van <ko Hoogen Raad, 11, afl. 7, 4e dr.. p. 1175.
~ Arren V1D 17 Februari 1881. W. )402.
:!3 Her Werboek vln Stntfrechl Vffklaard, Groningen 1900. deel lil, aa<lL 1 op arl. 311.
::la Dat bv. in her Dieunarscher Landrecht DOS daelfde bijzondere ~ming genooa:

als weidevee, zie Hij p. 196.
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diefstal, het bedrijf van de dief die in de streektaal zelfs een eigen naam kreeg:
Je hennentiUer.

Dar de kippeodiefsr:al wederom geen verschijnsel is dat alleen. ~. kenme.r~t
blijkt uir de volgende staar, die ik samensrel~.uir ~~evens welke Ik ~IJ de polille
vond, over een tijdperk van verhoogde bedrijVigheid 10 deze branche ID her arron
dissement 's-Herrogenbosch. De staat bevat de kippendief~taI1en in ~e gemeenren
van dit arrondissement rossen 23 Maan 1929 en 14 Juh van dat Jaar, waarvan
aangifte gedaan werd bij de diverse polirie-iostamies; van alle bleven de daders

onbekend!

Gepleegd " uotal keren nnta.! kippen of kuikens gezamenlijke waarde

0" 7 5,7,14,33,40,65,110 1300
H",<h , 11,13,27,52,69 ,,200

Nisrelrode 4 25,26,30,50 " 235

Schayk 4 25,50,60,60 .,210

Gclfen 4 22,42,50,75 " 189

Uden
, U, 32, 35 " 278

Rosmalen
, n,35,46 ,,2H

.,= 2 85.IU .. 307

()yen 2 15,60 " 191

Macharen I ,. " 125

Nul:lod I " " 115

l.ithoyeD I 18 "
,.

R«k I I. " "St Mkhielsgestel I 6 O' I.

Druneo I ,. O'
,

Wulwijk I 2 O'
,

tOlul 41 U85 2489

In deze 15 weken vond in dit arrondissement dus gemiddeld 3 maal per. week
een kippendiefsral plaars met een buit van gemiddeld 38 à 39 stuks per diefstal,

een schade van gem. f 63.50 per keer. ....
De geografische verdeling binnen het arrondisseme~t IS vnJ.regelmatig: Oss

staat, behalve wat de waarde berreft, bovenaan, .~aar gezien het feit dar het zIelen
aantal van Oss een veelvoud is van dar van bijna alle andere genoemde plaatsen
zegt dir rangnummer nog nier veel. Uir het getal van 38 à 39 sruJu: per keer,
een hoeveelheid die niemand alleen kan vervoeren, kan worden afgeleid, hetgeen
uir andere tOr klaarheid gekomen zaken ook 200der uitzOndering bleek, dar het
kippeosrekn nier iets is voor de solitaire dief. Deze grote aam:allen per ke:r,
gecombineerd met de omsrandigheden dar de werkzaamheden ren planelande IR

de tijd waarover de gegevens lopen des ochrends alweer vroeg h~rva~. w?rden,
zodat er voor de diefstal en het vervoer van de buir slechtS weiOlg ~IJd IS, dat
de afsranden vrij gtoor zijn en fiersen de enige beschikbare rranspormuddelen, en
tell6loue dar de politie tOt grote waakzaamheid geprikkeld ":'35, maken wa.ardschijnlijk dat de dieven in de omgeving van de ge~oemde Jlaatse~ gevestIg
zijn. Er moeten minstens rwee, vaak drie daders biJ bet!okken ZIJn, be~alve
nog de opkopers. Her is een m~tier, een wat losser werkkring voor deze dieven
en een geregelder bron van inkomsten voor de helers.

In her ~rmaanse recht ondencheidde men rossen de grote en de kleine dief
Stal, en wel., naar gemeen recht, naarmare de waarde van her gestolene bovenrC?~
onder de grens van vijf schellingen lag. 2-1 Bçven deze grens werd ~woon IJ

:!~ HÎJ P. 178 vv•• Zie ook v.... H.,.,bHI" in ~is, deel 86.
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de doodst".! toegepast; eronder variet'rt de suafbedrdging russen ~n pak slaag
en b.v. het afsnijden van vingers.

Mannheim meent, dat het verschil russen petty crime en grand crime verdwenen
is door de waardeveranderingen van het geld. Het is echter niet geh~l verdwenen,
imegendeel, in het modernste europese wetboek nog W~t duidelijk gehandhaafd.
In navolging van enige bestaande kamonale rechten onderscheidt art. 138 van de
Code Pénal Suisse van diefstal de larcin 2:;;, het zich toeëigenen van roerende
zaken van geringe waarde npoussé par la détresse, ou par Iégèreté, ou pour suis
faire une envie". ~6

Bij de totstandkoming van ons wetboek vond men de waarde van het gestolene
nog zeer kenmerkend voor de zwaarte van her misdrijf. Bij de bespreking van
de diefst2l-anikelen uine zich aldus de Commissie van Voorbereiding uit de
Tweede Kamer:!7: ..zowel war aangaar de gevolgen voor den bestOlene, als wat
betreft den misdadigen wil van den schuldige kan eenvoudige diefstal van eene
groote waarde aan effeeren bijna ~n v~l ernsriger feit zijn dan de gequalifi
ceerde diefstal van voorwerpen van geringe waarde~. Zij plaatste zelfs aan het
hoofd van haar beschouwingen over deze titel de stelling: "her voornaamste ken
teeken voor de zwaarte van het misdrijf (van diefstal) is wel her quantum", maar
bedoelde Lp.v. quantum dus eigenlijk waarde. Het tegeringsamwoord, van mo
derner inzicht getuigende, was her hierm~ niet eens en vergeleek de knaap die
het bankbiljet van duizend gulden wegn~mt dat toevallig onder zijn bereik
komr met de oneindig veel gevaarlijker beroepsmisdadiger die pech had en
slechts weinig bemachtigde.

Aangezien de moderne mens behoefte blijkt te gevoelen om de verschijnselen
van zijn wereld in getallen te meten, is 'her niet verwonderlijk dat het bijna een
hobby werd van criminologen om de ncast of crime" te schatten. Zeer zorgvuldige
studiën over dir onderwerp, voornamelijk in /unerika, brachten de conclusie, dat
over de omvang van de schade die de misdadigers jaarlijks de maatschappij beo
rokkenen geen betrouwbate cijfers kunnen worden gegeven.

Onder het hoofd nThe cast of crime" vindt men voornamelijk, door de schrijvers
zelf niet serieus genomen, astronomische cijfers omvattende hele budgetten van
politie, justitie, verzckerings- en beveiligingsmaarregelen, waarvan de waarde det
objecten van de economische criminalirdr slechts een klein percentage zal uiuna
ken. S1Itherl4nd 28 schtijft dat geschat is, dat de torale kosten van de misdadigheid
in de US.A_ direct of indireer een 10 of 15 biljoen dollars per jaar zouden kosten;
"these estimates are complerely worthless". Het is maar een gissing, en een die
alleen gebaseerd is op oncontroleerbare veronderstellingen. Verder zijn in dit cijfer
begrepen de kosten die gespaard hadden kunnen worden als er geen politie en
geen berechting bestOnden en geen maatregelen behoefden te worden genomen
voor het voorkomen en bestrijden van de misdadigheid, - terecht noemt Suther
land deze speculaties, uitgaande van een hemel op aarde, veel te hypotherisch om
ze se,rieus te nemen. Aan de andere kant is het echter redelijk om lasten van de
Rechterlijke Macht, Gevangeniswezen en alles war hierbij betrokken is rOt de wer- ..
kdijke kosten der misdadigheid te rekenen; e('rder eigenlijk dan de directe ver-

::; Du;[J: Entwmdun.g, een vorm van de oude Mundt1lub.
:ll Vsl. ErlOJl 1l./1#r. Lehrbuch des sch~iuTiscben Stt1lfrechts. Betl;n 1937, T~il I.

p. 249.
:r; SmulJ 11. p. 465.
:!S Uw;n H. S"th~rI..ItJ, Principl~ of Criminology. 3d ed. New Vork 1947, p. 16.

,282

liezen, die wel de besrolenen belasten, maar die, maatschappelijk gezien, minder
"kosren" zijn, dan wel verplaatsingen van bezirsbescanddelen 29.

GilJin 30, die o. a. meedeelt dat in Massachusetts evenveel aan crime uitgegeven
wordt als voor onderwijs en opvoeding, oordeelt even~ns dat de schauingerl" van
de cOSt of crime geen aanspraak mogen maken op wetenschappelijke nauwkeurig
heid. Sames en Teet~J 31 talteren de torale jaarlijkse verliezen uir diefsml in al
zijn kwalificaties tussen 250 en 400 miljoen dollar.

Concreter gegevens over dit onderwerp geeft Raumfff. Hij wijdt een paragraaf
aan "Die Beute" (p. 97 en 98), waarin hij cijfers geeft over de buir bij roof en tor
de conclusie komt dat de meeste rovers zich met centenbedragen tevreden moeten
stellen. Rovers gaan volgens hem op baar geld af en stelen alleen andere voor
werpen als er geen kasgeld is, bij inbrekende dieven is deze voorkeur nier zo

sprekend.

b. Specificatie d~ objecten uiUlr hun 4Md.

Na hetgeen over de kippendiefsrallen en andere vormen van erfdiefstal in
zonderheid gezegd is, kunnen de objeçten der roeëigening naar hun aard als volgt
nader gespecificeerd worden.

In de sectoren I en 111 kon ik van tocaal 1071 diefstallen 717 keer, dat is in
bijna 670/0 van het aantal gevallen, het object der toeëigening vinden. Uit het jaar
1900 heb ik bovendien nog 7 objecten, zonder dat ik echter van dat jaar het tOtale
aantal diefstallen weer; uit het eveneens niet volledige jaar 1889 weer ik twee
keer het object van diefst2L

In de hierna volgende staten nu zijn de objecten van de roeëigening naar hun
aard verdeeld in de volgende groepen: tlee, pllÛmvee, f/oedJel, kleren, brandstof,
landbouwgereedschap, i1istll;g enz., geld en diverren.

Deze laatste groep zou men gaarne nog verder gespecificeerd zien, maar daar·
mee zou het overzichr aan duidelijkheid sterk inboeten. Daarom is deze kolom
pas bij de samenvatting onderverdeeld, nl. in: fietJ(!1l, genotmiddelen en luxe
gebruiksarlikelen, siet"aden enz., vuurwapenen enz., ov~ige divfffse objecten.

Vetgedrukt zijn telkens de namen van objecten die door middel van inbraak
werden toegeëigend. De nummering van de noren vangr voor se<:tor III weer
opmeuw aan.

::Il Zie H ..", EI"".. &T"" and NeKI" K. Teeurs, New Hor;1OIl$ in Crimioology,
New Vork 1946, p. 78.

:I() Joh" Uv·il Gim... Crimioology and P~oology, New Vork, 3d ed. p. IB.
:1, T.a.p. p. 21 ~n 77 VV., c:;jr~rs ontleend un d~ in 1931 gq>Ublic:effd:c c:;ir~rs van de

Natmal Commission on La.. Observanc:e _nel. Enforcemenl, d~ LA. Wlckerdam CoIn·
mÎSSÎOtI.
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I N.B., niet alle noten zijn ver
wijs-DOIen.

IT Een diefstal in een logement

111 In ,grote armoede geslolen
Il Om zodoende vergoeding ...oor
niet beualde klompen te verkrijgen
12 Door klUpen voor bun moede!"
13 Door kinde!"en die e!" mee spe
len willen

\4 Bij de allnenIDee$ter na Berg
h<m

Viermui poging een snoepwinkel
binnen te dringen door jeugdigen
15 Door een kind van 11 jur
18 De eerste inbraak

1 Uit bUkenwinkel, na forceting
van hel winkelraam
.. Inden 2 kinderen
I Voot 3 bocrels :lUl herbergie!"- ......... Aan de Mus

• Door U·jarige
11 Uit bUkenwinkel door 2 broer
tjes van 10 en 11 JUf, die op
sltul meteen beginnen te eten
T Door kinde!"en op school
a Bij fabrikant gepleegd. De dief
wordt onulagen waarop hij Ve!"
nieling pleegl bij ziln vroegeren
werkgever

8 Een dezer 15 diefstallen werd
gepleegd door een vreemdeling

cenlen 1
geldkistje'

..Id

biljartballen n
biljanbt.llen
sDOlepantro
snoepcemen

jachtgeWeer
= bood
ijuc
'1=
zinken ijzer

koperen k~1
horloge en pijp u
rolgordijnen
genever
(oud en allver lil

yla~jevaD

venieriD8
bierton
geweer

.~

sigaren
planken
koperen pan

diversen

hooi en houl
paardenhaar

m~'
bontstaken

2 jute ukken
halster

I. sereed5chap
bndb. slede 5

visruig 4

fuiken 4

l.ndb.gereWschap
visruig tn%.

steenkolen

steenkolen
1>00.

kleding

dasje

broek houl uir bos
houl uil bos
brandhout.
steenkolen

•

oude iurk I. denDenhout 12

dennenhout
lleenlcolen

kleren

wasgoed hout
bp uof

I p. klompen cokes
kleren IT
wasgoed
<ok

4 tarwebroden 1

audappelen
aardappelen
b""xI
veldvruchten
appels ~

krcntenbroodjn
cn kadetten'

.I~

.I~

vlees
vlees
b,ood
aardappelen
aardappelen
bonen

ukJ,::en meel

appels

kip

eenden
kippm lil

kippen

kippen

pluimvee

kippnl

kippen
kippen
I kuiken

konijMfl .4

kooijDeU
konijnm
konijnen
konijn

konijnen

uil de weide

.~

uit ~~ide

189i
11 objecten
in I' uken

1889
1890
J2 objecten
io 18uk~

1893
I1 objecten
in 18 zaken

1891
17 ob;eaen
in 34uk~

1894
3ob;caen
io6ukeo

1895
18objecteo
in 21 wen
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1897
10 obj«len
in 10 zaken

1896
12 objecten
in 21 zaken



jur ,~ pluimvee voedsel kle.:ling bnndstof
I.ndb.gereedsch.p diveuen geld noten

vistuig enz.

1898 kippen -~
!deren 18 kuiphoul-.fv. 18 bijl hotloge enig geld .. Worden bij een kippendiefst.l

4lobjeaen
kippen aard.ppelen klompen omheiningsp. 18 ""

horloge meegenomen

in 49 zaken
kippen .brikozen umb.horloge 20 11) Gebruik voor de bchel ,~<

kippen 'P"," lood 'u<
kippen eieren ....... ro Door dievegge, die reeds eerder
kippen eetwaar niets 21 nrooplc cn een ketel sul
kippen eetwaar nicb " Bij Îmluiping tijdcns vroegmis
kippen eetwaar nleb

eetwaar niets Jn dit jaar beginnen de Lg. ,,kcl-
eetwaar derdicfsullen"
eetwaar
eeiwaal'
eetwaar
~.~

eetwaar
eetwaar
eetwaar

1899 k~ kippen vlees %2 kle.:ling 2:3 stC'en.kolen KOOp... bictgJ&zcn " Door su.ken, nn werkwilligen.

29ob;c.cren uilde weide kippen -<" -"""-" ""'" drank 24 die tijdens slapte voot de fabri..ka.o·

in 30 zaken I<lP.... =~ -- volle biteokorf ....... ten tegro bge loocn heidcpl.aggeo
kippen ..... m.m ko_ borloce sicken
kippen eetwaar bicr " Door dienslbodc

konijnen " Uil winkel

I<lP....

1900 kippen ..te< hooi
7 objeaen kippen ..te<

kooijDon ....
Te'
eieren
won<.....

1924 ",k~ kippen .p<k mang- plankcn veevoer fietS 2 X geld , De dief wordl des nad1ts &ange-

270bjeaen kippen ,p<k f.duren dennenboom fietS (f66cnIS0) houden, CtVan verdacht op het in-

in 30 zakcn kippen aardappelen I"" 2 X (eid brdrcupad te zijn. Her breekij:ter
kippen d..ok 1118 en f 18'1') tII'crd herkend als lIflromstÏ& u.n dc
kippen breckij:ter 1 fabriek waar de man werkic, zodat
kippen veroordcling wcgens dicfstal volgde
kippen
kippen
kippen
kippen •

1925 ,~ kippen 8'''0 h~, kruiwsgen fielsen 8 X (eid 2 Een dicfstal wordl door Ossenaar

29 objecten
,~ kippen spek en vlees h~, gll1Snmen (J 10 tot f 320, gepleegd in hct H. v. Bcwuing IC

in 37 zaken kippen sigaren gem. f 126.33, Den Bosdl
kippen seboolbeb. samen f 760)
kippen
kippcn
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
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i~ "~
pluimvee voedsel kleding brandstof landb.gereedsd1ap

vistuig en~.
diversen 8'ld noten

1926 kippen "~ manufllCnlrcn

210bjeaen
kippen kledln,st.

fielS offerblollken

in 38 zaken
kippen

fieu Z X leid

kippen
fieu 112 en 1551

kJ,pen
rookwaren
rookwaar
rookwaar
rookwaar
dnok
tau de colocne
00.....

1927 kippen .." maoufaa. , $1eeM:oleo

32 objecten
kippen vl_ _.- fieu 'l X leid • VaD de spoon.egeu

in -48 zaken
kippen vlees I.duren f'" ([ 8 tot 1 550.

kippen vl_ fieu cem. f 210.14,

kippen vl_ fieu Amen f 14711

eieren biljanballen
.Dm
fletspennJnl'
.ipren

Isleutels
niets
niets
borlore

1928 kippen

jachtreweer

b~ we"" boom

65 objecten
kippen ~ salet en : nuchtbo~n d~ munlmelC'rgeld • De diefstal van na gulden •

in 92 men
kippen ham lIOkJu~n aeteDlas 5 X geld" gepleegd in een bordeel

kippen vlees kleren vloetkl«d ) s geld • Bij de spoorwegen

kippen vlees fieulamp (f)totfI50, • Hierbij is een roofovervaJ. op

vlees fiets gem. f 45, .=,
f'" samen f 22"

f'" spaarpOtten

f'" geJds":lWdige

f'" ",pieren

f'" 23 X leid
lieu (13 tot f 1680.
fiets rem. ! 197.26-
chocolade ~ samen! 4531)
horlore
t1mmerger.seh.
rookwaren
rookwaren
zeep

•
sigaren
drank
drank
revolver
tafelzilver
niets
niets



voedsd

eetwaar
kruldenlersw.
h.m

•

notcn

10 In de weide geslachr

g Hierbij drie spoorwegdiefswlen

1 Voor ieder okr drie dieTen ~
pu,
~ Bij goudsmid; waarde 1)00 gld.

mummetergeld
) X geld

(f:l rOlf ",
gem. f 32.60,
samen f 163)

11 X leid
1/8 tot /5800,
Cern. /1001.60,
samen f 11018)

4 X gdd
(18 tol f 31,
gem.f2l,
samen f 84)

postr.eCels
6 X leid

(/7 tot f 1500,
"em. / 165,
samen f 1590)

munrmerergeld
munrmerergdd
5 X reld

1/60 tot /550,
"em. / IIL40,
samen / 907)

geld

fieu
fieu
fietS
fiets
fieu
,<0
'i<u
,<0
fieu
fieu
fietS
fieu
fietS
hondenklll'
snijmachine
koopm.goederen
fieupennins
koffer
.Ipren en

postr.ere.Js
1300 slraren
UlOeproecl
.Iraren
'tlew~

dank en glazen
hond
kamel
kachel
gloeilampen
goud
reervil[Cn
geweer
suikergoed
fieulamp
'<0
fieu
fieu
fietS
fjeu
fieu
rijwielondl"rd.
fletslamp
ceweer en patr.
horlore
fles wijn en

sleutel!
rereedliCbap
liraren

diver~n

~ink

deurslolcn
benzine
fie[$
tiels
,"oud en zilver ~

slJaren

landb.gcreedKbap
brandstof

kippenvoer

-

•

sitenkolcn

brandstof

plan.km
kolen

kleding

-.....
~ .....
mantel
schoenen 7
kleren
bontmantel

-.....-.....manufacturen
linnengoed
kledinpt.

.U.....
kleding
JU
bedlakens

kaas

.tt
•1=
.1",
.1",
spek en elucn

.1=
","up
een balve

kippen
kippen
kippen
kippen
I:ip~

lcippeo
kippen
kipp=
kippen
kip~

kippen
kippen
kippen
kippen

kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippeo
kippeo
Idppl:'n
kippen
kippen
kip...

pluimvee

dui'l'en
duiven
konijnen
kippen
kippen
kippen
kippeo
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen cn

konijnen

i~

1929
37 objecten
jo 43 zaken

1930
62 objecten
in 81 zaken

1931
,1objeaeo
in 64 zaken



wasgoed steenkolen
wa5goed
mantel en

parapiuî
rijglaarzen
kleren
manu_

facturen

1932
810bjeaen
in 106 zaken

292

pluimv~

kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen
kippen

voedsel

.1=
fruit en
huishoudelijke
artikelen

kleding brandstof

•

landb.gereedschap
vistuig enz.

kunstmest
bloemplallcjes

diversen

auto
koffer 1 \

tabak
horloge
toilerdoosje
grafmonumenc
bloempot
bloemlafel
waswringer
sleutels en gereed-

schap 12
tuingereedschap
vloerkleed
fielS
fiels
fielS
fiets
fiers
fiets
fietS
fiets
flets
fiets
fiets
fiets
fiets
fiels
fiets
fiets
fiets
fiets
fiets
fiets
tafelzilver en

horloge
klok
drank
rookwaren
5igaren
tafel'dlver
tafelzilver
sieraden
gouden ring
gouden rinl'
11 revolvers

met munitie
bier
klok en tas

geld

muntmetergeld
poriemonnaie
niets
posbel'e1s
4 X I'eld

(J 40 tot f 300,
gem, f 148050'1
samen f 594)

nOlen

11 Uit parkerende auto
l~ Van het kerkhof
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1933
79obj«tea
in 8' ukcn

294

pluimvee

kippen
kippen
kippen

Iwn
.1=....
krenten.1_
elerul
bo".

kleding

~""'"~=

wollen slof
,.ponen
gordijllftl
kow<n
_'d
kledingstUll.
overjas
Iland-

schoenen
kJedin,.
manutac_

turen

brandstof

pul
h~,

-
I.ndb.gereedsdl.p

vistuig eoz..
diversen

fi<a
fi<a
li<a
fi<a
fi<a
li<a
...tio
suikergoed 13
2 flessen ",ijn
gereedschap
sigaren
fietsdynamo
-,~

hond

"""'horloge
horlo(es
niets
niets
nids
niets
niets
bonbons
sl(aren
drank
flets
borlore en

Ileweer
revolver
(eWeer
roud en llilver

gdd

offerblokken
7 X geld

(f 8 lOC f 108,
gem. f 42.'0,
samen / 298)

sellet.
effeeten
13 X (eld

11 % tot 1 SOl,
rem. 1 m..
samen 1 5381)

4 X boter ter
waarde van
f 130 tot f WIl

noten

13 Uil een auto

29l

•



jaar "tt pluimvee voedsel kleding brandstof

1934 ktt eenden vlees en spek kledingslUkk. planken
92 objecten "tt kippen vlees en spek kledingsrukk. planken
in 125 zaken

varken vlees en spek kleding steenkolen
600 pond spek schoenen steenkolen
vol lakens
vol beddelakens
lies augurken costuum
kruidenlerllw. kleding
kruideniersw. wollen trui

2%

-
landb.gereedschap

vistuig enz.

havet
fiets

diversen

fiets
fielS
fielS
fielS
fiets
fiets
fiets
fielS
fiets
fiets
ficlspenning
fiets penning
fictspenning
fietszadel
riÎwielonderdelen
actentassen
sigarett. en snoep
marktgoederen
zeemleer
ijzeren palen v. d.

weide
ladders
kachelpijp
flessen bier
J;oud
horloges en

sieraden
borloge
borloge
borloge
borloge
goud
rozenkrans
flets
fletspenning
tabaksdoos
rookwaren
drank
kappersgerei
revolver met

patronen
drank

geld

8 X geld
(15 tOt f 4550,
gem.1595.75,
samen f 4766)

zegels
13 X geld m6

(f 10 t. f 1900)
gem. f4633
samen f 6028

beurs
beurs
muntm.geld
muntm.geld

noten

H Hierbij 2 spoorwegdiefstallen
15 Van een 30-tal winkeldiefslallen
was geen aangifte gedaan; de buit
bestond uit kleinigheden en de da
ders waren beginnelingen van 19
en 20 jaar oud
16 Hierbij 3 gevallen vlin straat
,~f

I. Een der inbraken werd in een
kerk gepleegd
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Totalen van de objecten der toeëigening.

De scheiding russen toeëigening met en zonder braak of overval is niet volstrekt
betrouwb~, al berust zij op de gegevens van de politiem~oranda;aldaar blijken
de benamingen diefstal en inbraak vrij willekeurig gebruikt te worden.

De 2 B"allen waarin in SC'Ctor I geld gestolen werd betreffen zeer kleine bedra
gen_ Bij de 147 gevallen van sector III zijn medegerekend 3 diefstallen van een
~urs met onbekende, waarschijnlijk geringe, inhoud, 8 gevallen van mummeter
dlefsra1, 2 gevallen van het lichten van offerblokken, 4 gevallen van zegels, 3 van
effecten en aod~e geldswaardige papieren en I spaarpot". Niet meegerekend zijn
4 gevallen wurm verpakte, courante en direct voor in totaal f 1260 doocverkochte
boter het objecr was.
~nder inbraak of roof bedroeg de buit aan baar geld in 31 gevalkn f 5682, dj.

gemiddeld f 183 per keer; met inbraak of roof in 102 gevallen f 32.448, d.i. ge
middeld f 318 per keer.

Over de besteding van de buit wordt nader gesproken in Deel IV, Hoofdstuk lIl,
S3en4.

De delicten groepeerde ik bij de telling van het gehele materiaal (Deel J, Hoofd
stuk 11 S 1) en bij de bespreking van de criminaliteit (Deel lIl) in een rangschik·
king, welke nog zal moeten worden verantwoord. Bij de bespreking van de crimi
naliteit was het nog van betrekkelijk weinig belang naar welk systeem de delicten
behandeld werden, maar de beschouwing van de delinquent leidt noodzakelijk tOt
onderscheiding der misdrijven naar hun type.

Het zou gemakkelijk zijn als men, om tot deze ondetscheiding te komen, een
eenvoudige coupure kon nemen uit de stof van ons Wetboek van Strafrecht. Helaas
blijkt de indeling van dit Wetboek voor zulk een kunstgreep ten enenmale onge
schikt. Bij de totstandkoming van ons Wetboek is vcclgedacht over de rubricering,
en aan critiek op het omwerp heeft het in dezen niet ontbroken - men leze er het
advies van de Raad van State en de nota van Oldenhuis Gratama 1 op na -; de
Minister heeft zijn volgorde echter kunnen handhaven. Het resultaat is o.a. dat
van het tweede Boek de titels VI, XV, XVI, XVIlI, XIX, XX, XXI, XXIlI en
XXVIl misdrijven inhouden met een agressief karakter; ook in andere titels, als
bv. de XIVde, komen nog agressieve delicten voor,

De Criminele Statistiek helpt ons evenmin aan een groepering van de agres
sieve delicten. De uitgave over 1940 groepeen in staat 35 (blz.. 38) de titels XIX,
XX en XXI van het Strafwetboek als "misdrijven te-gen lijf en leven", De vraag
is of hier het we-glaten van de titels VI, VII, mogelijk ook XIV en XV, juist is.
Op blz. 18 worden de strafbate feiten van staat 9 verdeeld in zedenmisdrijven,
economische misdrijven en "misdrijven tegen leven en persoon." Er wordt nia:
kenbaar gemaakt wellce misdrijven deze groep precies bevat. Zorgvuldig nare
kt'Tlen van de cijfers in sta.at 9 (daaraan voorafgaand) leert, dat bedoeld zijn:
a. eenvoudige belediging, b. mishandeling zonder zwaar lichamelijk letSel of dade
lijk gevolg, c, mishande-ling van ambtenaren zondet zwaar lichamelijk 1euel of
dodelijk gevolg, d. doodslag, moord en mishandeling met zwaar lichamelijk letSel
of dodelijk gevolg.

Merkwaardig ge-noeg blijken de belangrijke groepen Wederspannigheid ,en
Vernieling buiten deze driedding te vallen, Vormen deze delicten klassen op ZIch
zelf, of behoren zij toch gegroepeerd te worden bij ande-re? Zo ja, bij welke? ..

De moeilijkheden blijken te ontstaan, door.dar men bij indelinge-n van de bI}'
zondere delicten in het scrafrecht pleegt uit te gaan van een defensief criterium,
naar her rechtsgoed en zijn bescherming toegerekend. Het is het geldende criterium
waaraan ook auteurs die herordenend willen groeperen, als SimonJ, blijken vast te
zitten. Ook elders is men nog niet verder. Als voorbeeld noem ik slechts Hacker
en Mannheim.

De tabellen van Eroi,1 Hacker in Die Kriminalität des Kantons Zürich 2 lijden
aan verwarring in hun defensieve basis: het uitgangspunt is een verdeling in

1 SmidlIl, p. 8 en 9.
: Miskok 1939.

Algemeen'

HOOFDSTUK I

DEEL IV

De delinquenten
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,

Sector III d~~
1924-193:5 _ b<Uk

5
2 I

106 6
50 26
50 19
16
7 5

147 109

78 3
41 28

31 22
9 8

57 11

599 2381

1

o
5

2
3

16

3
o

37
43
17
14
19
2

161

Sector 1 daarvan
1889-1900 met bruJc:

vee wt de weide
vee uit hok of stal
pluimvee
voe<be1
Jdc.ding
brandstof
landb. gerecdsch. enz.
g<ld
diversen

fietSen
genotmiddelen, luxe
sieraden en gemakkelijk
verzilverbare zaken
vuurwapenen enz.
overige diverse objecten



ddicten tegen .,.Leib und Ld>en" en tegen ..das Vermögen", maar desondanks heeft
de (bovendien niet steeds gelijke) rangschikking nog afzondedijk Betrug opge·
nomen en een aparte groep "Delikte der öffentlichen Beamten", die dus niet op
de defensieve basis staat.

Ook Mannheim 3 gaat uir van wat hij noemt "Nccessary legal protection tO
the fundamental values of human sociecy"; deze waarden zijn dan h"man lile,
Jex",,I anti lamil, lile en proP"Jy.

Voor een existenriële beschouwing van de dader, zoals de criminologie die be
hoeft, is een offensief criterium, van deze dader en zijn intentie uit, her enig juiste.
Het blijkt de meest bruikbare misdrijvenverdeling op te leveren. Zo komr de ver
lating van hulpbehoevenden (titel XV) neer op misdadighdd tegen het leven en
de persoon van hen tot wier onderhoud, verpleging of verwrging men "krachrens
wet of overeenkomst verplichr is", maar een agressief karakter dragen de misdrijven
van de aru. 255 tlm 259 eigenlijk nimmer. Zo is het ook mer alle culpose lijf.
en levensddicren.

Nog duidelijker wordt de ondoelmatigheid van her verdceligingsbeginsel open
baar in de vernieling of zaakbeschadiging. Deze 4 misdrijven van titd XXVII
worden algemeen onder de strafbare feiten tegen het vermogen gerekend. (Vg1.
SimonJ 4, zie ook Staat 20 van de Crim. Stat.). Dit is re begrijpen wanneer men
uitgaat van het aangevallen of in gevaar gebraChte rechtSgot:d. Toch zouden zij
daanoe m.i. slechtS behoren indien zij een acquisidef karakrer droe~n, een ge.
richtheid op het verkrijgen van goccleren of diensten vertoonden, of als er eni~

betrekking was tussen de misdadiger en het economische goccl zelf. En daar zir
geenszins het geval is, maar de intentie veeleer een aanval is op de maatschappij
of regen natuurlijke personen, welke slechts ~realiseerd wordt in hun vermogens·
~tanddden, moer de vemiding tor de agressie·delicten gerekend worden 5. Om
dezelfde rcelen is ook de wederspannigheid beter onder de agressie-misdrijven re
brengen en wellichr geldt voor een deel der zedendelicren hetzelfde.

Ik geef er derhalve de voorkeur aan, nier te spreken van misdrijven "tegen lijf
en leven" of "tegen leven en persoon", zoals de Criminele Statistiek zich min of
meer onzeker uitdrukt, maar van ag,eSJieve miJdrijllen, waarbij de dader zich op
zettelijk tégen zijn omgeving gedraagt, deze hetzij in de persoon van een te~n

sra.nder, hetzij in diens goederen willende treffen, en van economirche mird,ijflen,
waarin het acquisitieve karakter ren behoeve van de dader zelf domineert; dar de
misdadi~r in deze laatste delicren ook een tegenstander raakr is niet her doel van
de gedraging.

Dar het Werboek deze indeling niet heeft gevolgd bij zijn ontstaan in de vorige
eeuw is minder vreemd, dan her feir, dat onze beoefening der suafrechtsweten·
schap in de laatsre 60 jaren, ten onrechte, bijna uitsluirend gebaseerd was op het
unte Boek van ons Wetboek. De litteratuur mag zich beroemen op uirgebreide
studiën van doctrinair karakter, maar tegenover vele subriele nuances in de ge
dachten over de algemene leerstukken staat een gemis aan belangstelling in de
bijzondere delicten en hun verscheidenheid. Terwijl toch het sociale phenomeen
van het strafbare feit en dat van de dader de alpha en de omega zijn van het
strafrecht.

•
:I Criminal Junice and Social RecorurCUClion, p. 7 YY., 60 YY. en ~~ YY..
• Leerboek 11. p. ~.

. ~ In de bezetling$jaren bleek deze agrffiieye Irek van de vernieling (yeelal regen poli
ueke tegenstanders gepleegd) versterking Ie krijgen door i01enti~ legen de openbare orde.
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Wij moeren het .Sa"~ srellig als een v~r~ienst,e ~re~enen.dat qij zijn Krimi-
nalsoziologie, die eigenlijk stnfrechrssr.udle 15, wel biJ dit begm aanvangt. .

S '~indeling in Greifer- en Schleber-groepen 6, elk weer onderverdeeld m
auer. ·k .. edhfd

tweeën, laat ik buiten beschouwing; bdangrij.~er acht.1 nog ZIJn ewe ~ 00 .:

veedeling, welke de eerste doorkruist; deze ZIJ d~ basiS van onze verdehng. HIJ
onderscheidt nl. (p. 18; vv.) drie groepen van delicten: .. .
1. een groep, die de ~weldscriminaliteir. de gemeengevaarhJke deheten en de

politieke 7 criminaliteit omvat; . . . .
11. een groep, waartoe de vermogensdellCdten (~hn~ed~.I~f, ver~lellOf ~~ :~dr:~~

ging, wel·te verstaan) behoren mee e val.) el :;<Je ICten, oppe arlJ

soureneursbedrijf; ..
lII. een derde, kleine groep van zwakheidsdelicren, als onrucht, ~elarlJ en ver

_.'-U cl -·'u1dm.isdri,·ven· inderdaad behoren de culpose dehcren regen het
:)<...111 en e :!>UI, ' • .1 ••

leven tot een andere groep dan de correspon.dere~deopzer-ml:)<.lflJven. .
Een verdere algemene beschouwing over de mdehng v~ d.e strafb.ar~ fe~te~

kan hier niet het doel zijn. Mij beperkende tOt de delicten, die In de CtImmah~elt
van Oss van belang zijn, heb ik in Deel I, Hoofdstuk 1.1, S ;, het boven aangedUIde
systeem in grote lijnen volgend, de delicten als volgt IOgedeeld:
I. belediging (artt. 261, 266, 270 en 271 Sr.)

bedreiging met ~weld, enz. (285)
huisvredebreuk (B8)
vernieling of beschadiging van goederen (;50)
wederspannigheid (180)
mishandeling (300, 301, 302, 303)
doodslag en moord (287, 289);
daarna de brandstichting (157, ;28), mer een tabel "oor onverklaarde branden.

11. roof (311, ;12) . .
gekwalificeerde (meestal door braak en verenigmg) diefstal (;11)

eenvoudige diefstal (;10)
verduistering (;21, 322)
bedrog (;26, ;;;).

lIl. openbare dronkenschap (45;)
landloperij (432)
bedelarij (2H). .. .

In deze indeling van het statistische materiaal werd dus de brandst~chtlng, ~.Ie
een agressief karakter kàn hebben maar ook een zuiver vermogensdehct kan zIJn
(bedrog van de assuradeur), tussen de 2 hoofdgroepen in geplaatst en de roof~ m:t
zijn onmiskenbaar agressief karakter weliswaar grenzend aan groep I, ~~h I~ ~
groep der vermogensdelicten ondergebracht. ~ derde groep bleef en bhJft VClJwe

buiten beschouwing. cl cl
Oe agressieve misdrijven zijn volgens Sauer van overwegen en ogene ~r

sprong; zij zijn m.i. centrifugaal van aard, de agressie is uitstraling v~n energ~e,
- f cl - cl -n een ......rsoonll,ke relatie,eruptie' e aangevallen objecten staan tot e agressor I r· b""

die vaak van korte duur ("einmalig") is; hetzelfde doelwit keert zelden terug, IJ
recidive is weer een andere rechrsgenoor het object. . ..
~ tweede groep is die van de minder persoonlijk getekende mlsdClJven; het

r, WiJbe1m S""er. Krimînaboziologie, Betlijn 1933. .. . . ee Neder.
.. R('YoJulionnaire" bedoelr Sauer eigenlijk; de pohlleke dehnquenlle waarm I llig

land in de oorlo~ bezocht werd. is, voor hel oyergr?te. deel ~er meelopers en pro lteurs, s e
wal anders dan de politieke criminaliteir die de CriminologIe rot dusver kende.
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8 De figuren van minder locaal belang, als Henri Kam, en ~ij welker criminele carrière
onvoldoende gegevens bevat, werden huilen beschouwing gelaten.

. Va~ de overi~.e 54 8 delinquenten, die dus agressieve delieren pleegden, hetzij
UItslUitend, hetZij naast andere, heb ik de mate van agressie getracht te waarderen
door aan elk hunner punten toe te kennen naar de volgende schaal:

brand.st~chting 1 Het agressieve karakter van het, overigens te-
beled~g~ng 1 gen het vermogen geriChte, brandsdchtingsmis-
b~relglflg (285 Sr.) 1 drijf noopt m.i. het in de groep der zwakste
hUIsvredebreuk 1 agressiedelicren op te nemen.
vernieling 1

•
••
••••

d.
d•
d.
d.

""d.
d.
d.

""d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

VI
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V

7
4
8

12,
3

12

23
11
20
38,
"33
10
10
14
14
9
2

22

"18
21
30
23

'I21
20
31
17
14
12

2
3

10

I
o
I
4

1
4
3
1
4
1
1
1

1

2

3
1
1

IV

4
2
3,
I
2,

III

11
3
3

17
4

13
19
4,,
8
4
I
3

17
6
4

12
12
13
3
3
6
7
3
6
1
2
4

11

4
3
4
6,
2,

11,
10
18

4
14

I'4,
6
8
4
2

12
29
8
4

I'Ij
28
11
9

13
10
7
6
I
2
6

I

4
3
4
6
6
3,

21
21
16
33
8

18
23
I7

7
14
12
9
2

19
47
20
29
68

"420

"69
32
18
11
2
3
3

Bongers
Kees Bron
Wim Bron
Daamen
Gans
Hesselink
Haalover
Hart
Hoogeveen
Puck Hooy
Hornikx
Goofried Kop
Van Loenen
Petrus Mak
Joh. te Mortel
Mar. te Monel
Cotn. van Nispen
Jac. van Nispen
Joh. van Nispen
N~,

Pijnenborg
Ddek Sossen
Toon $ossen
Joep Schroeder
Mar. Sthroeder
Servaas Schroeder
Adr. Stel
Verhunr
Van Zaayen

Jaap Bron
Cîeremans
Groot
Willem Hooy
Hoppe
Jan van Nispen
Visser

In het hierna volgende overzicht worden geteld in de kolommen:
I. het totale aantal aan het licht gekomen misdrijven, met uitzondering van

smokkelarij (soms op het strafregister meegeteld als misdrijf);
11. het aantal agressieve delicten;
111. idem, minus roofovervallen en brandstichtingen; agressieve delicten in engere

zin dus;
IV. het aantal brandstichtingen;
V. de totale scores aan punten toegekend aan de delinquenten voor de agres

sieve delicten van 11;
VI. in deze kolom worden de delinquenten gewaardeerd als

a uitsluitend agreujef;
da = diefachtig agreuief, dwz. het cijfer onder III is tenminste 3, of in

enkele gevallen minder dan 3, maar dan tenminste de helft van 1, ter·
wijl er tevens economische delieren gepleegd zijn;

ad agreujeve dief, dwz. de economische delinquentie domineert; her
cijfer voor Hl is minder dan 3 en er zijn niet tevens andere delicten
gepleegd.

Deze 11 pleegden tezamen 30 misdrijven; op 2
brandstichtingen en 6 roofovervallen na, alle
diefstallen.

,

De agressie in het vermogensdelict roofoverval,
waarbij er de kans maar geen zekerheid is op
contact met het slachtOffer, waardeer Îk op 2,
de berovin& gewoonlijk op straat, waarbij de
rover zich altijd rechtstreeks tOt zijn slachtoffer
wendt, op 3 punten.

2
2
2
2

3
3
3

4
4
4

(P 32) ,
(P 48)
(P 51)
(P 20)
(P 27)
(P 50)
(P 19)
(P 52)
(P 54)
(P 57)
(P 63)

van Duisburg
Cornelis van Oers
Schram
ChriStianus Schroeder
Lambertus Stel
Ronde
Vloer
Vestdik
Vlies
Worm
Zuithoff

doelwit, dat materieel is, is altijd hetzelfde: geld of goed, en tussen dit steeds
~erugkerend object en de delin~~ent ~staat .geen persoonlijke relatie; bij recidive
iS er weer he.tzelfde onpersoonlijke object; eigenbaat is het motief, de gerichtheid
van .~e daad iS naar de ~~der toe, met hem als middelpunt centripetaal.
. ~IJ de eerste .groep zIJn strucrUUt en cultuur van de dader, bij de tweede zijn

sociale omstandigheden van overwegend belang. Het sterker persoonlijke karakter
van de eerste. groep zou, vol~e~s Sau~r, mede uitkomen in de omstandigheid, dat
de taal er. mmder onderscheldmgen JO aanbtengt en de daders niet naar typen
onderscheidt, maar alleen naar een meer of mindet: de vechtersbaas de bekken
snijder, de doodsla~er en de moordenaar vormen hetzelfde type. Te;wijl daaren
tege~ de woorden die voor de andere groep ter beschikking zijn: heler, dief (rover),
bedCieger en woekeraar, op ruime kwalitatieve schakeringen, die de leek hierÎn
voelt, wijzen.

.1n de. opstelling zijn in groep I de delicten naar de toeneming van de agressivi
teit e~ m gr~p 11 naar toenem~nde arglist en afnemende openlijkheid geplaatst.

Vnjwel zUIvere vermogemdeltnquenten blijken te zijn:

beroving
zware mishandeling
afdreiging

doodsfag
roofmoord
moord

wederspannigheid
184 Sr. (ambtsbelemm.
mishandeling
roofoverval



I 11 11I IV V VI

Kooste Bron 32 14 2 " ol
Adriana Bunzei , I I I ol
H~' 13 8 8 I J8 .d
Genie Hooy IJ , 2 7 .d
Kever , 2 I I 3 .d
frans Kop 2 I I 2 .d
Joh. Kop 3" 9 I I 21 .d
Vin de Mus , 3 2 , ol
Anr. te Monel "

, I JO .d
Lw van Nispen , I I 2 .d
W. van Oers 7 I I 1 .d
Klaattje Pruul , 2 2 , .d
Jan Sossen , I I I .d
GeorgilU Srel 17 , 1 JO .d
A. de Sloppelaar , , 2 2 , .d
Ummels , 3 2 , .d
Westerhuis , 2 I 3 .d
Winkel 7 , I 8 .d

De 13 groepen van delinquenten die (ook) agressieve delicten pleegden laten
zich als volgt samenvatten: •

I 11 11I IV V

• ( 7) 31 29 22 6 51
d. (29) 634 286 199 24 572
ad (18) 172 69 21 8 130

Bij deze groepen verhouden zich de agressieve delicten in engere zin lOt hel
totaal der aan het licht gekomene, deze laatste op 100 gesteld, als volgt:

I 11I

• 100 70.4
d. 100 31.2
.d 100 12.2

Hieruit blijkt hoe verschillend belangrijk het bestanddeel der agressiviteit in de
gehele criminaliteit is. De punrcororalen aan agressie van de 3 groepen van delin
quenten verhouden zich (eikern lOl elke 100 gepleegde delicten als volgt:

I V

• 100 delicten 175.9 gemiddelde punlentotaal '" a.l(reSSle
d. 100 •• 90.2 •• •• ••
ol 100

"
ij,.

" •• "

Het eerste wat ons opvalt is, dat de a- en de d-misdadigheid bij onze delinquen·
ten verreweg het meest gemengd voorkomen. Deze gemengdheid tooDt aan, dat
de Ossenaren zich niet, overeenkomstig de opvarting van Sauer en gelijk een deel
v.an de crimineel-biologen wil 9, in endogene en exogene misdadigerstypen laten
verdelen.

Dit strookt met de opvatting van E. H. Ro;enfeld, die zijn onderzochte per-
sonen als volgt indeelde: A = aanlegmens; A(M) = idem, met sterke miliel,..in-

g Miuchien her meesr o\'erruigend verdedi~de s. Pozn)·,btllli deze verdeling, in Ver·
bred\errypcn, Monawehrih 1928. p. 65 vv..

10 Reek op het ,on,l:f~ van de Kriminalbiologis<t\e GeselIschaft Ie Mündl~ 1930, Mil
leilungen lil, Graz 1931.
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vloeden; A + M = de verhouding is ~O-50 (dus de aanduiding had ook M + A
kunnen zijn); M(A) = milieumens met sterke aanlegfactoren; M = milieumens.

Evenzo gaf de crimineel·bioloog E*gen KrasmlUchkin, dir«t:eur van het Mos·
kouse Kabinet, op het Octobcrcongrcs 1928 van de Kriminalbiologische Gesdl
schaft blijk de indeling niet te erkennen; volgens h~ zal DOOit kunnen worden
aangegeven waar in de veroorzaking van misdaad het biologische ophoudt en het
sociale begint en omgekeerd.

Het is in de eerste plaats de vraag. of in het algemeen uit het bestaan van de
twee deliaentypen geconcludeerd kan worden tOt het voorkomen van overeen
komstige delinquententypen.

De Osse misdadiger pleegt, zoals wij zagen, in het algemeen misdrijven van.
beide typen. Dit maakt het noodzakelijk, te trachten hem in deze combinatie van
mogelijkheden te verstaan. Heeft het exogeen veroorzaakte misdrijf van deze keer
nier te maken met het endogeen veroorzaakte van een andere keer? Of ontstaan,
zoals AdoJf Lmz 11 het ziet, het endogene en her exogene misdrijf beide over
wegend uit hee innerlijk, van het individu - zowel in drift, als bewust, en in het
laatste geval dus na een (verloten) strijd tussen drift en remming? Ontstaat dus
een stijgende bereidheid tOt "Reizbeantworrung" uit aanleg en drift evengoed als
uir prikkels die aan de omgeving ontleend worden?

Ab,,,hamJen 1~ zegt: omdat de mens nu ~nmaa1 in alles èn als individu bandelt
èn als lid van de gemeenschap, is de invloed van binnen en van buiten altijd van
belang bij elk misdrijf. Inderdaad is de individu dermate ingebed in zijn gem~n

schap, dat elke zijner uitingen door deze gevoeld wordt en elke overschrijding
van recht een inbreuk op de gem~nschap betekent. Ook als deze overschrijding
geh~1 uit zijn innerlijk zou zijn voortgekomen, nl het feit, dat de dader erm~
in strijd met zijn gem~nschap komt en dat hij, zich beWUSt dat dit geschiedt,
zichzelf toch doorzet, een onjuiste verhouding tot de gemeenschap meebrengen
en een zeker exogeen karakter aan het misdrijf geven.

T (tt'Odency) + S (siruation)
Abraha.msen komt tOt de formule: crime = R (.) .

tCSlstance
Hierop moet in de eerSte plaats de cririek herhaald worden, die Bonger IS reeds
op de formule van Ferri leverde. In de tekens van Abrahamsen zou deze geluid
hebben C = T + S; maar ~n enkel S.teken voor het criminoplastische milieu
geeft de gecompliceerdheid van de milieufaCtOren niet voldoende aan. Het milieu
werkt namelijk steeds tweevoudig: in de eerste plaats zijn er de OtD8"ingsfac
toren, die de individu van zijn geboorte tor het ogenblik van de daad hebben ge
vormd; in de tweede plaats is er de concrere situatie van het ogenblik, waarop
het feit begaan wordt. Bijvoorbeeld de situatie van nood, die tegen gunstige
milieufaaoren van tot dusver inwerkt, of de verleidingssi[Uatie, die ongunstige
opvoedingsfaaoren kan versterken.

Verder is de vraag gerechtvaardigd of de deelStreep, die deze formule een
enigszins exacte aanblik geeft, juist is 14; een eenvoudig minteken ware mis
schien juister. Aldus gecorrigeerd zou de formule luiden: C = T + S(urround
ings) + S(iruation) - R. Niettemin 2:Ouden er ook dan nog principiHe beden-

li Grundriss der Krimioalbiologie, Weenen 1927.
l~ David Abrahams..., Crime and che human mind, Columbia Universiry PI"S 194,.

p. 2' vv..
13 Inleidin,g tot de Criminologie, Haarlem 1932, p. 164.
H Immers. ~ou in de formule ""'0 Abr&harmen de R. tegen T + S opwegen, dan zou

io werkelijkheid C = nul ~iin, lerwijl hij io de formule = I zou worden,
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kiogen tegen de formule in haar rangschikking van de factoren overblijven. Indien
men ervan uitgaat - hetgeen ik meen te moeren doen - dat misdadigheid in
beginsel geen uitzonderingstoestand is, wordt de functie van de R een geheel
andere. Deze R, die de mens van misdadigheid afhoudt. is samengesteld uit chris·
telijke en humane ethische waarden en maarschappelijke krachten als vr~ voor
srraf en voor prestigeverlies. Maar ('vengoed als men die R dan kan ll.fuekken van
de positief tot misdadigheid leidende factoren, kan men ook die R zelf verminde
ren met de T- en S·factorC'n.

Indien er nog één wetenschap over mocht blijven die niet als hulpwetenschap
aan de criminologie wordt dienstbaar gemaakt, Jean dit het best de wiskunde
zijn. Indien het namelijk mogelijk wu zijn, een formule samen te stellen met de
in bovenbedoeldc zin nieuw gewaardeerde elementen, zou de waarde ervan im
mers nog zeer twijfelachtig zijn. Ot: criminele impuls zou- ~r zich nog geens;ins
mee laten bepalen, noch datgene, wat aan de impuls richting gaf. Wij zouden er
geen antwoord mee krijgen op de vraag, waarom traumata in het ene geval een
psychose, in het andete geval een neurose en in het derde geval een misdrijf ver·
oorzaken 15. .

Wij zullen goed doen, hierna te trachten èn van de economische èn van de
agressieve criminaliteit mogdijke endogene en exogene faCtoren te onrdekkcn.
Aller~t echter worde de, althans voor Oss. belangrijk gebleken katalysamr van
misdadighcid: her alcoholisme, besprokcn.

•

•

,

I~ Abr~llIl15en. p. 26.
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HOOFDSTUK II

Het Alcoholisme

., bh···· f I C T + S d f R d dOt: meuicw A ra amsen I ZIet JO zIJn ormu e = Reactor, us e

weerstand die de crimineel kan opbrcngen tegen de combinatie van tendens en
milieufactor, vetzwakt door de gevolgen van menrale en organische sroringen ais
encephalitis, diaberes, alcoholinroxicatie en vele meer. De laatstgenoemde is voor
ons onderzoek belangrijk. Met de negatieve, weerstandverzwakkende, betekenis
is echter nog niet alles gezegd van drankmisbruik en misdadigheid. In het bijzonder
voor de agressieve criminalileil kan de alcohol positief, prikkelend, werkzaam
zijn. Van der Hoeven ~ wijst op de vermeerdering der bcwegingsimpuIsen, het
omsraan van een ware bewegingsdrang. kenbaar o.a. in de behoefte om veel en
luid te spreken. Ook Erich RiJtow 3 ziet de alcohol de affectieve kracht verster
ken en de remmingen verzwakken. Door dit rechtstreekse verband met de crimi
naliteit, als R·verzwakker en als katalysator beide, is het excessieve drankgebruik
van de Osse criminelen op zichzeH zeker van belang als criminologisch object.

In de lijn van Abrahamsen's opvatring zijn de psychoanalytische beschouwingen
van FINgel.f, die alcoholisme behandelt als elemenr in de "corruption of the
Super-Ego". De controle, die het Super-Ego uiroefenr, kan door de alcoholinvloed
tijdelijk verlaagd worden, de "higher-level"-remming gereduceerd, zonder uiterlijk
waarneembaar conflict met de instinctieve en bewegingsmechanismen. Aan deze
tijdelijke verdoving van het Super-Ego dankt de drinker zijn euphoria, het gevoel
van bevrijding en opluchting. De gestegen activiteir kan stOOm afblazen, juist
omdat het oordeel zwakker en de gevoeligheid voor de naaste minder wordt.

Wat doet de dronkaard deze euphorie zoeken? Zijn problematische verhouding
tot de wereld. Reek/eH 5 citeert Ad/er uit een voor mij onroegankelijk artikel in
The Police JournailI, waarin deze misdadigers, neurotischen, zeHmoordenaars en
sexueel-perversen met dronkaards over één kam scheen: zij al~en blijven ste.~en

in de levensproblemen, in één bepaald opzicht falen zij op precies dezelfde WIJze,
nl. in hun verhouding tOt de gemeenschap.

Ook Ernest R. Mowrer 7 beschrijft dit motief van de alcoholist, die de werke·
lijkheid niet in het gezicht kan zien. Dit escapisme (from innate feelings of
inferiotiry and securiry, gelijk Mowrer zegt), zullen wij minder, zoa!s Lindner 8
meenr, moeten zien als gericht op de oplossing van problen;t~n d~n op het ont
wijken ervan. Lindner ziet bij zijn behandeling van de innerlijke dlscord overeen·
komst russen misdadigheid en drankmisbruik. Het verschil is ~elegen in ~e eff7:"
ten: terwijl die bij de misdaad ~t gemeenschapsbelang altlJd en onmlddelhJk
raken, doen zijn dir bij alcoholisme niet steeds, en dan nog indirect. Abrah~
(p. 28) ziet in alcoholisme ook een uiting van zelfvernietigingstend~u:n. l?,lt
bijzonder be1:lngrijke gezidHspunr is echter slechts aangestipr, en Dlet LD zl/n

I P. }o.
~ Psychialrie, 3e dr. ROtterdam 1936. 11 p. 1H. .
3 Die Kriminalitil der RoheilSddikle, Strafr. Abhandlungen Hefl }14. Breslau Neulntch

1933, p. 22 vv••
~ Man, morals and society. A psycho-analytic'!\ study, London 1945. p. 205 vV.,
~ Crimina1 Bchavior. Londan 1940. p. 214.
n New Vork 1930, Vol. 17, p. 5: The rOOls of the crimina! palterns.
7 DisorsaniZlllion. persona! and 5ocia!, Chicago 1942, p. 278.
8 Robert Al. U"J".r, Stone walls and men, New Vork 1946, p. 214 vv..
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Van 1889 af sraan in de verschîl1ende sectoren gegevens cer beschikking. die
ik als volgr heb gegroepeerd:
I. War d~ gelegenheden tot drinken betreft war~n er in 1933:

Bij d~ze cijfers worde in aanmerking genomen, dat de Drankwet de uitbreiding

11; C""n1 p. 72.
Hl S.m v..n Jen Buth.I.a.p. p. 17.
11 H"'I Kempenland. p. 221.227.
1'1 Zie ook O"werJinK. p. 101.
11' MeD.Kh en MaalSChappij 1926 p. ".
~ J ··f: UfO! ers voor Nederland van ht't eenlr. Bur. v. Sial..
.1 ~8ev~ns van de secretari... d...t gemeent....

v...rg. inW. per 'Verlof- inw. per
houd..." vergunning houd ..." verlof

16449 ,.. 16131 '14
279~ H7 2098 "9

" 3>6 28 >46

8290389
9411 U

ln98

Inwone"

het slecht en veelvuldigh gebruyk van srerke drank vegterijen, ja zelfs moorden
voorvallen". Dat deze bezorgdheid de overheid ernst geweest is zien wij niet in
een serieuze bestrijding vaD het drankmisbruik. Na de vrede van Aken bijvoor
bttld krijgen d~ klokkenluiders mer hun 2eStienen dt: beloning in drank uitge
keerd: een vat bier en 4 liter g~never, hetgeen voor de stichtelijke gedenkdag die
geprojecteerd was wel voldoende mag heten lá. Ook later, bij Oranjefeesten en
dergelijke, worden de gemeentelijke drankrekeningen flink belast. Het dossier
in de Hoekman-zaak levert voldoende gegev~ns ov~r de toestanden aan het einde
van de vorig~ eeuw. Verder staan ons overleveringen ten dienste als die van de
oude Simon flan den Bergh, die geruigen van dronkemansexcessen in kermistijd
en bij andere feestelijke gelegenheden. Hij vertelt dat, als een rasgenoot (zijn
eigen uitdrukking) er bij een ontmoeting met feesrgangers niet heelhuids afge
komen was, de oude grootmoeder placht te rijmen:

Wer wiU halten seinen Kopf ganz
Muss bleiben von der Bauern Tanz. 16

De ,.Liberaliteit" van de industriëlen tegenover de alcohol blijkt uit d~ herinnering
van een inzender in "Het VoIle" van 4 Juni 1935, die nog weer hoe bij van den
Bergh in oude rijden de ..juffrouw" hoogstpersoonlijk met de geneverfles rond
ging in de fabriek om 11 uW' 's morgens en 4 uur des middags, voor de hartver
sterking.

Baremhen, de nauwkeurige waarnemer van het Kempense volk, ~ft norities
di~ ook in Maasland gemaakr hadden kunnen wotden 17. Van de wieg ror her
graf speelt, alrhans speelde, de alcohol in het leven van de bewoner van de
Mderij zijn rol: de jonggeborene wordt er mee ingewreven en bij d~ begrafenis
wordt naar oud gebruik algemeen diep in her glas g~k~ken. 18 Het is een be
lediging bier of sterke drank te weigeren. Op Zon· en feesrdagen zijn na elf uur,
h~r einde van de godsdienstoefening, de kroegen eivol. In elke drinkgelegenheid
is de herbergier een bloedverwant of een vriend, wiens debiet men behoort te
ondersteunen en op wiens sreun men bij allerlei zaken op zijn beUrt ook kan
rekenen. 19

Neder!. 20
N.•Brab. ::0

Ou"

•

Over Oss maken de histOrische gegevens uit Deel I evident dat het alcoholisme
in de ruwheids- en agressiecriminaliteit van vroeger eeuw;n zijn rol gespeeld
heeft. Als het hoge landsbesruur, enigszins laat (1791), over her welvaarrsrekocr van
Brabant denk~n gaat, laat her zich 0.2. door h~r stadsbesruur van Oss inlicht~n
aan de hand van enige vragen, waarvan nummer 5 handelt over het getal der
tappers en h~rbergi~rs. H~t antwoord luidt: "Dit getal is veelvuldigh. zoo in 't
kleyn als in 't groot ~n was te wensen, dat twee d~rden mind~r war~, alzoo door

9 Gen~ral principln of Criminal Law. Indianapolis 1947.
tI) A c~m.p.ariso~ of !h~ general principles of crimina! law in England wirh (he .,Pro

gr:t1? deflnluVO d, un nuovo cOOiee penale". een bijdrage in: The modern approach 10
cfJmmal la...•• London 194,. p. 422.

11 CrimÎoology. An altempr ar a synrhetic inrerpretlilioo wilh a cultural emphasis New
Vork 194,. p. 243, 244. •

12 In her oprred~n regen 'beschonkenen wordt. volgen, Taft. verschil tussen dik en arm
g~maakt; <;Ie dronk:n .,playboy'· komr eigenlijk alleen in hel gevang, al, zijn gedrag boven.
d,en ~rnS!lg a.'lrnslef is.

13 Criminologie. 2e dr.• Zwolle 1948.
If Ui[VQeI"ig weergegev...n bij E.....JI R. Mou:,.,.. p. 282.
14a ). R. B. J. ROOI. Inleiding tOl d... Crimineel... Aetiologi.... Haarlem 1908, p. 176.
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volle betekenis gezien. Men zal de zeifverniecigingsdrift van de alcoholist aan
de ander~ zijde van het neutrale escapisme, tegenover de genoemde "oplossing"
moeten ZIen.

/erome Hall 9 behandelt in zijn hoofdsruk Intoxication, een deel van zijn be
schouwing over her opzet in het strafrecht, ook de dronkenschap; evenw bespreekt
W. T. S. Stallybrass, als hij de beginselen van her engelse strafrecht met die van
her italiaanse ontwerp van Rocco vergelijkr 10, dronkenschap als geval van inca
pacity, afwezigheid van "mms rea" veroorzakende. Beide suafrechtsjuristen geven
blijk van w diepe belangsrelling voor de fenomenologie der feitelijkheid, bij de
gratie waarvan hun normwetenschap besraat, dat de bedoelde bladzijden onver
wachte criminologie zijn van de correlatie: acuut alcoholmisbruik en misdadigheid.

De meeste schrijvers onderscheiden de directe strafbaarheid (Drankwet-over.
tredingm, openbare dronkenschap) van de criminogene en criminoplastische in.
vloeden van alcoholgebruik. Taft noemt enige cijfers 11: in Massachusetts wer
den in 1938 verricht 205.182 arrestaties, waarvan 89.109, dat is bijna 44 %. voor
openbare dronkenschap. In Amerika maken tienduizenden burgers dus met de
gevangenis kennis door hun drankgebruik. 1:? Her feir nu van de gevangenschap
klasseert de ovenreder als misdadiger in de ogen van de omgeving en vernedert
hem zelf ook. Het deklasseert hem.

Ons nieuwste nederlandse leerboek. dat van Van Bemmelen 13, geeft eerst een
uitvoerige bespreking van het verband russen alcohol en misdadigheid (p. 280-287)
en later (366-368) een beschouwing over de alcoholist. Deze lutste komt overeen
met de interessante ..psycho<ulrural rheory of alcoholism" van Hariet R. Mow
rer 14; beide verklaringen komen practisch neer op de reeds besproken verklaring
uit de escape. De ons van De ROOI 14a al bekende onderscheiding van de
directe en de indirecte werking vult van Bemmelen aan mer de reeds door Bonger
(p. 136) genoemde. maar nier besproken, aspecten der kiembedervende werking
en het verband met de persoonlijkheid. De laarste twee gezichtspunten zal ik hier
buicen beschouwing moeten laten. Ten eerste worden de degeneratieverschijnselen,
grotendeels bij de heredireitsvraag behorende, hier nier besproken (zie de Inlei·
ding) en ren " ..eede konden ook de temperamenrs- en karaktereigenschappen
hier nier stelselmatig onderzocht worden.



van het aantal café's sterk beperkt houdt, en wel naar verhouding van de grOOtte
der gemeemen. Volgens de arn. 5 en 40 mogen er in gemeenten mer 10.000 t()(
20.000 zielen op 3000 inwoners 1 vergunning en I verlof-A zijn, hetgeen er in Oss
zou hebben toegelaten resp. 50 en 50. Boven nederlandse en onder brabantse maat,
lijkt Oss naar verhouding wêl voorzien van kroegen. Bovendien zijn er 5 slijters
en, voorzover de polirie bekend is, 3 clandestiene kroegen. Van de laatste waren
er echter veel meer in 1935, bij mijn verblijf in Oss. Ik was in de gelegenheid
enige van deze gelegenheden te bezoeken. De "herbergier" placht, als hij ren
minste nier werkeloos was, overdag werkzaamheden in de fabriek te hebben, maar
des avonds altijd bereid op te staan, of zijn vrouw re doen opStaan, voor bezoek
dat nog een glas bier kwam drinken. Men zat in de kamer-keuken om de tafel,
meer als gast dan als klam, betaalde een normale prijs voor het flessenbier en kon
zo vroeg en zo laat vertrekken als men wilde. Naar mijn mening kon dit clandes
tiene caféhoudersbedrijf onmogelijk geld in de la brengen; reden waarom ik
aannam, dat het gezelligheidsoogmerk het voornaamste was, ook voor de eIploi
ranr dus. Het spreekt vanzelf, dat alleen vrienden en bekenden welkom wa~n.

Het feit al van het verbcxlene, en dus noodzakelijkerwijs verborgene, van dit nach
telijke bedrijf maakr het geschikt voor voedingsbodem van méer asocialireit. Een
figuur als van V, uit C 2, is zo'n srille kroeghouder.

Voor de omvang van het drankgebruik zou men behalve de reeds genoemde
gegevens moeten kennen:
a. al deze clandestiene kroegen en hun omzet;
b. de omzetten in de vergunnings- en verlofslokalen;
Co de omzetten der slijters;
d. de losse verkopen bij brouwerij-agemen en van flessenbier in de levensmid

delenwinkels.
Zonder deze gegevens blijfr een vergelijkende studie van plaatselijk drankgebruik
gebrekkig.

Dat het alcoholisme van Oss eerder een bier-alcoholisme dan een gedistilleerd
alcoholisme is, doet aan de imensireit eevan niets af. Het is overigens bekend, dat
het ene in zijn uitwerking niet minder schadelijk is dan het andere. 22
2. Van de overtredingen i"zalee alcohol moeten die van de Drankwet het eerst
genoemd worden, hoewel zij uiteraard meer het caféwezen dan het alcoholisme
in engere zin betreffen.

De omvang van de geconstateerde Drankwet-overtredingen is wel te bepalen,
nuar de gevonden cijfers zijn re klein om conclusies toe te laren. Zo maakte de P
tussen 1924 en 1935 resp. 0, 2, 0, 1, 4, I, 1, 1, O. 2, en 0, in tOtaal dus 12 praas
sen-verhaal, voor statisrische vergelijkingen met de algemene nederlandse cijfers
veel te weinig zessend.

Het voorkomen van de volgende delicten is de meest rechtstreek.se indiC:l!ie
van acuut alcOholmisbruik, nl. dar van hem, "die zich in kenlijken sraar van
dronkenschap op den openbaren weg bevindt" (art. 453 Sr.), en dat van hem,
"die, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert, hetzij in het openbaar het
verkeer belemmert of de orde versroort, hetzij eens anders veiligheid bedreigt,
hetzij eenige' ~andeling verricht, waarbij, tOt voorkoming van gevaar voor leven
of gezondheid van d~rden, bijzonder~ omzichtigheid of voorzorgen worden v~t
~ischt" (art. 426 Sr.).

. ::'~ &n goed gcdocumellleerdc srudie over her: bier·alcoholisme vindl men bij A. Doll
'n ..Oe Wegwijzer- 1936 p. 48 vv" Bier is ook "bedwelmende drank" in de zin van Ion.
2~2 Sr., zie Rb. 'sGr:IVenhaSC, 16 SePI. 1915. W. 10261.
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Het laalSr~ artikel is slechlS in enkele gevall~n toegepast. Oe frequemie van
openbar~ dronk~nschap (453) was echter als volgt:

1889 Ilm 1900 - 621 gevallen (bijna 30 per ~) tegen 1804 misdrijven
1901 tlm 1923 - 308 gevallen (bijna 14 per ~) tegen 139' misdrijven
1924 Ilm 1934 - 214 gevallen '(ruim 21 per jUl) legen 1480 misdrijven

De tegenwoordig zo grOte rol die de alcohol in de ernstige verkeersdelicten
speelt komt in mijn mareriaal niet voor, hetgeen gezien de economische omS(3n
digheden der delinquenten niet zo verwonderlijk is. Dit zijn delicten van een
ander~ culruur.
3. Van onze delinquenten uit sector IV is ons ietS over de i/raffen bekend.

Veroordelingen tOt geldboete en hechtenis worden in de strafregisrers niet op·
g~nomen_ Wel die rot plaatSing in een Rijksw~rkinrichting,welke met een mini
mwn van 3 maanden kan word~n opgelegd. wanneer de verdachte minstens dri~

veroordelingen binnen het jaar g~had heeft (art_ 453, ~ lid). H~t blijkt dat er van
onze 71 delinqu~nr~n 7 zijn, di~ eens of meermalen w~gens openbare dronken
schap aldus werden veroordeeld, tot minimaal 6 maanden opzending R WI per
keer; een van hen kreeg zes van zulke straffen. Zij zijn dus minstens 30 keer
wegens openbare dronkenschap veroordeeld!
4. Afgezien van hun strafregisters, blijkt uit politionele inlichtingen bij 60 van
onze 70 delinqu~nten wat meer over de omvang van hun alcoholgebruik. De
gebtuikelijke inlichtingenstaat vraagt omtrem de v~rdachte nl.:

"Drankmisbruik.
a. Is verdacht~ een habiruele dronkaard?
b. Was veed. onder de invloed van alcohol tijdens her plegen van her feit?"
Ad a. Deze vraag wordt als volgt beantwoord:
bij 37 met "is alcoholist",
bij 14 met "dronk normaar', en
bij 9 met "dronk w~inig".

De waarde echter van een dergelijke classificatie, zonder nadere veranrwoording,
blijkt rwijfelachtig te zijn. Zo verklaart de M over Winkel: "hij is geen habituele
dronkaard, hoewel hij veel misbruik maakt van drank". Over Zuithoff licht de M
in: "hij is geen habituele dronkaard, doch bedrinkt zich veelvuldig". Men kan
menen dar de ambtenaat, die aldus verklaart, niet begrijpr wat een habituele
dronkaard is, en men kan ook vinden dar juist uit zijn zeer subtiele nuancering
blijkt, hoe goed hij habitueel drinken van veelvuldig drinken kan onderscheiden.
Er zijn geen (wee politiebeambten di~ dezelfde verklaring van het begrip .,habi
tUeel drinken" hebben, en er zijn geen normen voor het normaal en her wdnig
drink~n. Ieder~ recht~rlijke ambt~naar kan deze misschi~n fijngenuanceerd~maar
onbruikbare antwoorden met v~le aanvullen. Veelal blijkt her begrip "habitUele
dronkaard" (schoolvoorbeeld van een pleonasme) alle mog~lijkheden in het ge·
bruik van alcoholische drank te omvatten, naat gelang van het drankmisbruik
van de streek ~n het standpunt van de verbalisant zelf. Dikwijls ook begrijpt een
eenvoudig opsporingsambtenaar, afgezien van zijn subjectieve instelling, al niet
wat habitueel ber~k~nt en de gevallen komen voor, dat men het woord ZO on
duidelijk vindt. dat men een streepje. een vraagteken of helemaal niets invulr.
Mij is gebleken, dar wanneer er ingelicht wordt dat het drankgebruik "normaal"
is, dit wil zeggen: "geregeld, maar niet te dikwijls ~J:cessief".

Onze bevinding over het drankmisbruik onzer delinquenten komt wel overeen
mer di~ van and~.ren, waarvan ik enkel~n noem.
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S. Poznychew 2S onder:rocht 250 gevallen van moscovietische bandieten boven de
16 jaar oud, waarvan hadden gedronken

Ervin Hacker 2~ geeft ~rst de resultaten weer van de Züricber rechter 0110
Lmg, die de dagen van de week naar agressieve criminaliteir onderzoekt en de
grote getallen, die de Zondagen opleveren, toeschrijft aan op die dagen grOter
alcoholgd>ruik. Daarna komt hij met iets nieuws: hij vergelijkt de wijnoogst in
her kanton Zürich mer de criminaliteir sinds 1874. Overvloedige wijnjaun, lage
wijnprijzen, betekenen grote agressieve criminaliteir en evenzo omgekeerd Ten
slotte besrudeen ook hij de mate van alcoholisme van 317 veroordeelden, mer de
uitkomst, dat 60% der mannen en 12% der vrouwen misbruik van alcohol
plachten te maken. De G1Jleck'r 25 vonden in 39.4% van hun geva.lJen alcoholis
me (dronkenschap van tenminste eens à tw~ keer per w~k). 26
AbrahltmJen 27 dt~n nog Hutvig NÜsetJ, die in Noorwegen op 259 dieven
82% chronische alcoholisten of daders, die bij bun misdrijf onder de invloed van
sterke drank waren, vond. De vermenging van de gevallen van chronisch alcoho
lisme en van de acute gevallen ontn~mr dit getal v~1 van zijn waarde.

Aà b. Deze vraag b schijnt exaaere gegevens te moeren opleveren, maar ook
dit is nier het geval Jn de ~rste plaats blijven er de subjectieve meningen over
de vraag wann~r degene, die alcohol gd>ruikr heeft, daarvan invloed ondergllat.
De drie tekenen Wllarnaar de politie de vraag oplost, namelijk: ~n waggelende
gang. de ademreuk (de z.g. "kegel") en her spreken van wartaal, in de meeste
verbalen altijd nog te vinden, zijn stellig onvoldoende. "laat toch eIken polirie
beambte zoo nadrukkelijk mogelijk Jeeren, dat zij zelfs samen nog geen dronken
schap garandeeren!" aldw 1/. à. Hoeven 28. Dan wordt dikwijls afgegaan op de
hoeveelheid drank, waarvan het gebruik absoluut is vast te stellen. Meerma.len
is dit mogelijk; zijn opsporingsonderzoek levert de verbalisant vaak gegevens
over de gebruikte quanta op, die hem, wederom subjectief, voor zijn antwoord
op vraag b, doen kiezen russen "ja" en "nee", als de toxicadeverschijnse:len niet
duidelijk zijn. De matige zal de vraag niet gauw mer "nee" beantwoorden, als
het gebruik van bv. een halve liter genever vaststaat, een hoeveelheid, die som
mige alcoholisten beslist niet onder de invloed brengt. Een ander zal het vaStge.
s~e1de gebruik van niet meer dan één glas per se met "ja" doen antwoorden, terwijl
dl[ toch beslist niet alleen de beginneling onder de invloed behoeft te brengen.
Er is nl. een "allergische" tOxicatietheorie 29 over de vergrote gevoeligheid voor
alcohol, die na een periode van drankgebruik kan omstaan, waarin het opnemen
van een zeer geringe hoev~lheid reeds de tekenen van alcoholisme kan manifes
reren. &n dergelijke· overgevoeligheid vertoont bv. onze Henri Kant. Deze crack

~~ T· • .-" .a.p., p. ~ vv..
:: Die Kriminaliliit de! Kanton! Zürich. Miskolc 1939, p. 163.1ï2.
;, Sz~'lJo" en EI,,,,,01' T. GI",t/e, '00 Criminal Careers, New Vork 1930, p. 127.
- Ie ook Fr",,; EK"", Kriminalbiologie Hamburg 1939 p 220.22.21p.,0. " ..

28. Psychiatrie, IJ, 178. Vgl. ook reeds /. R. B. J, Roos, Inleiding roc de Crimineele aeti.
ologle, Haarlem 1908, p. 176.
~ Zie Mou"", p. 276.

onder de inbrekers is bij het geringste gebruik van alcohol volkomen van de kook,
reden waarom hij, teo einde zijn riskante beroep te kunnen blijven uitoefenen
de enige van mijn delinquenten is, die zich practisch geheel onthoudt.

Het bloedonderzoek volgens Widmark kan inderdaad absolute zekerheid om
uent de percentages in het bloed schenken so, maar enerzijds legt dit percentage
zonder wetenschap omtrent de gevoeligheid van de drinker nier voldoende en
anderzijds wordt deze methode zelden, en dan bijna alleen na verkeersovertredin
gen, toegepast.

~o R. E. Wiere"g..-, Bloedonderzoek bij verkeeuongevallen in builen· en binnenland,
"De Wegwijzer" 1936, p. 48 vv.; het meest up to date zijn thans Prof. N..-vi/le, la preuve
chimique de Iïvreue, Revue de Criminologie et de police technique (Genève) J, 1947,
p. ~-ll en in hetzelfde blad J, p. 219-222 het verslag van een rede van F. Sf:bu'"n,
directeur van het instirnut voor gerechtelijke geneeskunde te Zürich.

31 G"briel LI"g/t/iJt, Der Dieb und der Einbrecher, Eine charU:lerologische Srndie,
Oslo 1936, p. 37, vgl. Sliebt/rl."J p. lIJ-115, r"!l p. 244, POl.N)'cbefU p. 83.

3~ Vgl. v... J~ HOil"I,tIn, 11, 173.

Wat nu de veroorzaking van criminaliteit betreft, een onderzoek naar de in
directe werking van alcoholmisbruik. toont aan, dar bet: de oorzaak wordt van
misère, die op haar beun weer naar de drank uitdrijft. Behalve de strikt econo
mische mogelijkheid van veroorzaking van ctiminaliteit, doordat het: aan de drank
bestede geld aan gezin en Ixdrijf onttrolcken wordt, zijn er nog meer indirecte
gevolgen.

In her onderzoek in de moordza.ak Van Neervoort, C 2, blijkt ieder der onge.
veer 25 geboorde arbeiders veel gedronken te hebben; velen waren zeUs dronken,
hetgeen voor een feesl<lag in Oss niet: abnormaal was. Maar bovendien blijkt dat,
als de arbeiders in dit onderzoek van minuut tot minuut moeten verantwoorden
waar ze de uren voor de moord waren, de meesten nog niet thuis geweest waren,
maar rechtstreeks van hun werk de kroeg opgezocht en in her café gegeten heb
ben. Behalve deze VOOr de nederlandse: arbeider buitensporige vertering. kosten
ook de slechte zaken, die onder alcoholgenOf gedaan worden, hun geld. Zij hande
len wat en kopen te duur en verkopen te goedkoop: hun kleinv~, zelfs koeien.
Er wordt gegokt en de volgende dag is er de "kater", die landerigheid veroorzaakt
en de arbeid schaadt. Vergeleken met: arbeidersgewoonten elders ten plattelande,
vah hier ook de nuttige en lucratieve arbeid in de ruin uit; nog een nadeel van
het kroegleven. Zo zijn de economische gevolgen van dit leven in de kroeg evidenr.
En zij vergroten op hun beun w~r de ontevredenheid. Het is een gewone &a?g
van zaken, dat alcoholisme maatsChappelijke mislukking meebrengt en deze mIs
lukking op haar beun misdadigheid betekem.

Nog belangrijker is misschien het sociale element der indirecte werking. In de
eerste plaats is de gehuwde alcoholist naruurlijk geen goed man en vader, wat
vooral voor de kinderen de ernstigste gevolgen heeft SI. Bij tenminste 29 van
onze 71 delinquenten, mer alcoholistische vaders, zijn deze gevolgen duidelijk ge
bleken.

De gedesorganiseerde persoonlijkheid van de alcoholist, met zijn verzwakte
intellectuele functies 32, soms gedeeltelijk gedestrueerd herinneringsvermogen
en verzwakt vermogen om impulsen te veroorzaken of te regeren, wordt een ge
makkelijk werktuig voor gangmakers en kwade leidslieden. Er ~an ~n .bende
Ontstaan, omdat daartoe bovendien sociale voorwaarden aanwezig zIJn 10 het
vaste trefpunt: de kroeg. AI onze bendevormen hebben een paar kroegen en een
paar stille drinkgeIegenheden; de eerste als trefpunt, de laatste als plaats om na

313

35%

65%
sterk 35%

middelmatig sterk 30%

welDig 17%
Dlet 18%



Het opzerTelijk zogenaamd ,,moed indrinken", waarvan De Roos (p. 180) spreekt,
heb ik echTer nergens ontmoel. In C 66 had de daderes ettelijke café's bezocht
voor zij in de Zlevende haar diefstal plttgde; zij. ziet die dag in. d.~ feestlokalen
slellig niet voor het ~t 2 onbewaakte mantels, die haar wel mOOI !Ijken. m~ar de
drank heeft op dat ogenblik de laatste rem weggenomen en verandert haar In een

gappende apin.

Mijn gegevens uit de dossiers, gevoegd bij hetgee~. de delinquenten mij toe
"ertrouwden en ikzelf in Oss kon waarnemen, doen mi, concluderen, dat onder de
Osse criminelen het ~rankmisbruik aanzienlijk, de directe invloed daarvan op de
misdadigheid waarschijnlijk grOOT, en de acute invloed op een deel der gepleegde
criminaiiteil klaarblijkelijk is.

Het leek mij de moeire waard deze niet op cijfermatig maTeriaal g~gronde

conclusie te vergelijken met de op SlatÎstische gegevens gebaseerde opvatting ~a,~
Val~ Bemmelen. Deze mttnr, dat "de invloed van de drank stelk overschat IS
Hij grondt deze mening op statistisch materiaal van de jaren 1910 en 1936, dat
objectief inderdaad overruigend geacht moet worde~. De percenta~es der veroor
dttlden die tijdens het plegen van een srrafbaar feil, voorzover dit kon worden
opgegeven, onder de invloed van alcohol verkttrden, bedroegen:

Tussen haakjes Staan de percentages van de veroordeelden van wie kon worden
opgegeven dar lij habitueel dronkaard waren. Nu deZle percentages sterk daalden,
maar de cijfers der criminaliteit zelf niet, concludttrt Van Bemmelen als aange
haald.

Op grond van practische ervaring moet ik de wa3rde van cijfers i~. <kZlen toch
problematisch oordelen.. Gaan wij immers na, hoe het CBS. aan ~IJn .~egevens
komt, dan blijkt dal deze uiteindelijk van de velbalisanr afkomstig ZIJn. Oe'ze
vult op zijn staat van inlichtingen de gegevens in die, vroeger op de telkaart,
tegenwoordig op het strafblad (waarvan ttrl afschrift naar het CBS. gaat),. ~or<kn
overgenomen. Wij kennen de 2 vragen, :1 en b, en zagen reeds hoe welmg e:en

juiste beantwoording verwacht kan worden. Ten aanzie~ van vraag b, naar 1Il

vloed van alcohol tijdens het plegen van een strafbaar felt, worde opge~erkt, d.at
de exacte a!coholbepalingen in het bloed, als hierboven besproken, biJ de mIs
drijven in 1910 en 1936 wellichT nimmer plaats vonden.

Trouwens, hebben wij bij de gewone misdadigheid alleen re maken m.et ~e ~ar~
numbers die alle statistieken dubieus van waarde maken, bij alcohol en cnmmabtelr
hebben wij over de hele linie nog meer nuanceringen in het dark number:

:m Ik neem de cijieu over van de Ie druk van van Bemmelen (p. 249) over 19~6. om·
d'l deze dichter bij de jaren van mijn onderzoek liggen dan die van 1940 (2e drllk) en
bovendien buiten de oorlog v.llen. I f

:17 Vgl Pernll anJ rorrectiona.l "pens on ,he alcoholic problem, Qu.arl~ly Journa 0
Studia ~ Alrohol. Vol. 11, September 1941, pp. 243-2~9. geciteerd dOOI" &r"" .nd
Te~t"'. p. 880.

een onderneming de buit Ie reUen en een afscheidsdronk Ie nemen. De rijkaard
kan zijn alcoholisme in de beslotenheid van zijn huis, met geseleclttrde vrienden
of in societeiten beleven, maar de arbeider heeft alleen de kroeg. Die aan de ge
zelligheid daarvan ge.....end is, zal er ook moeten drinken, wil hij nier als ttrl

excentriek of als iemand, die superieur wil doen, uit de loon vallen. "Liquor is the
symbol of good fellowship" 33. Deze infectieuse werking van de kroeg .....ordt
uitnemend beschre\'en door een 20 jaar oude, wegens zware mishandeling van
zijn sergeant tOt langdurige gevangenisstraf veroordttlde soldaat bij Lindner3~.

Op de vraag, waarom hij begollllen was te drinken, antwoordt de jongen: ..Weil,
all the boys drank. Ir gave us something tO do. We used ro have a lor of fun.
A guy can't be a Jti11ker. We all wem tOgether:' Ook Barend/en (p. 227) consta
teerde in zijn kwartier van de Meierij, dat de groep het alcoholisme opzettelijk
aanwakkert. Die uit de kerk, op weg naar huis, als alle kroegen eivol lopen, de
zijne overslaat, verbijzondert zich, is een dwaas en ergerlijk. Die veel gebruikt
en het kan verdragen is daarentegen een groot man. 35

Ik meen, dar het bedenkelijke van deze groepsongevoeligheid met name
hierin ligr, dar men tOC drinken aanmoedigt tOt een onzekere grens. de staat van
dronkenschap, en daarna degene die deze grens gepasseerd is met verachting
alleen laat_ Dit wrede spelelement, deze competitie in her hoever men gaan kan,
met bewondering voor degene die precies tO[ de grens gaat en met velachting
van hem, die deZle overschrijdt, of niet ver durft meedoen. is ttn aparte sociale
factor in het alcoholisme zèlf; een direcle - de andere sociale elementen hebben
alle een indirect karakter. Dit element van prestatie, van "show" in het: gezel
schapsspel van het drinken, is sterk verwant aan het show-element in de misdadig
heid; de bij het drinken opgewekte overmoed kan, naar verdere presraries
zoekende, gemakkelijk op crimineel terrein uitwerking vinden.

Omdat men eensgezind in de drank is, verschaft men zich deze ook samen,
als er geen geld is, zoals in C 35 en C 64, warain de buit gezamenlijk gesrolen
en verdronken wordt. Als bij elke wandadige collectiviteit vervaagt het individu
ele verantwoordelijkheidsgevoel, worden de morele grenzen verdoezeld. Men be
roept zich daarop ook meestal voor zijn rechter ZOJls in C 37, waarin de man, die
Ierecht staat, zich vaag verontschuldigt mer: "Ik was dronken".

Een direcJe werking van alcoholmisbruik constateren wij zowel bij de agres
sieve als bij de vermogenscriminalileit. In C 10 zouden, menselijkerwijs gesproken,
de beide neven thans nog in leven zijn, als zij zich op de noodlottige dag ont
houden hadden. Zij hebben de gehele namiddag en avond als vrienden samen
van café naar café gezworven en zich daarmee opgewerkt tOt een staat, waarin <k
bedoelde of vermeende belediging de vonk in het agressieve kruit kon zijn. De
doodslager en de vele aanwezigen kunnen het er later niet meer over eens worden,
van welke aard de belediging precies geweest is, zo irrelevant is deze geweest!
Ook de moord in C 2 en de doodslag in C 51 kan men zich niet voorstellen re zijn
gepleegd, zonder excessief drankmisbruik als katalysator van onaanzienlijke en
in elk geval sluimerende vijandschap.

Maar ook bij vermogenscriminaliteit zijn voorbeelden van directe invloed der
incoxicatie waar te nemen. De serie inbraken van C 34 wordr ondernomen, nadat
de drank de misdadige ondernemingslust httfr doen opkomen: in C 5 drinken
de daders een goed glas, voor zij hun rooftocht beginnen. zo ook in C 34 en C 35.

:13 Moumtr. p. 269.
3~ ü.d,,". p. 227.
u In ten d~de k~'attitr, De P~I, vindl OIlU'"U"K precies ooelfde wurooin,g, p. 1)8.
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ten eerste, de gevallen van drankmisbruik die niet openbare dronkenschap of
de overueding van 426 Sr. zijn; .

ten lW~e, ~e gevallen waarin dit dnnJcmisb.r:uik wel openbue dronkenschap
nf de overuedmg van 426 Sr. oplevert, maar die dark number blijven doordat
zij niet ter kennis van de politie komen: de normale dark numbcrs'

ten ~erde,. de onder ten eerste en ten tw~e bedoelde gevall~n waarin het
dranktntsbrwk .~e oorzaak was van wangedrag of misdadigheid die ..dark" bleef.
.. Ec~ belangrijk be~ te~n cijfers .in ~ezen is verder oog het willekeurige

tijdstip van de bckeurlDg. WIJ weten Uit cijfers nl. zelden iets omtrent het min
of m~r chronische kar.akte~ der dronkenschap, die afwisselend wel en niet open.
baar }s; gee? o~ertredlDg IS ~ zeer van nature een VOOrtgezet delict als deze,
terwijl het t~Jdsup der bekeurmg vaak toevallig en de tolerantie van de politie.
ambtenaten In dezen zeer verschilJcnd is.

Een bcscho~win~ over de invloed van alcoholisme is mijns inziens niet volledig,
wanneer daann met ook gewezen wotdt op de alcoholist als slachtoffer van
agressie van anderen. Niet alleen de slachtoffers van P. Mak en Toon Sossen zou
d~, mcnsclijkerwii.s. gesproken, hun gewelddadige dood ontgaan zijn, indien zij
bulten her kcoegrntheu geleefd hadden, maar, op Paulw Bron na, eigenlijk alle
andere ~ach(Qffers :,an onze gevallen van ernstige agressieve criminaliteit.

Het IS nl. gee,OSZlDS alleen zo, dat de alcoholincoxicacie alleen de agressiviteit
van de dader stl~uleert, hem onuemt en zijn gevoeligheid voor de naaste-het
slachtoffer vemuoden. Van twee kanten wordt de socialiteit ventoord: de
io~oJ:i~~ie ~ het slachtoff~ veroor~kt allereerst al een geringere weerbaar
hel~; ZIJ vermm~ert. VOOrtS zIJn aanpassmgsvermogen aan de omgeving door zijn
genngere gevoeligheid voor de naasre·de-doodslager. Ook hier is het café, dit kader
van het betrokken sociale wrijvingsvlak, mft'r criminogeen dan de borrel.

De cOQc1wie van mijn beschouwing over het alcoholisme moet zijn, dat niet in
de eerst.e plaats het ~as, n:aaar voo.rnam.elijk de kroeg, van grOOt belang is in de
correlatie van drankmisbruik en misdadigheid.
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HOOFDSTUK III

Factoren uit de persoonlijke srruuuur

S 1. Ernlogene en exogene facloren der economiIche crimina/heil

Hebzucht en genotzucht zijn de voor de hand liggende positieve psychische
eigenschappen die disponeren tot economische criminaliteit. 1 Van de normale
hebzucht onderscheidt zich de palhologi;che Zl/chl lol JleZen, die wij kleptomanie
noemen. Wellicht echter is dit slechts een algemene naam VOOr de verzamelwoede
van sommige in hun geestvermogens gestoorden, voor de wuenhuisdiefstal en
de psychopathische (fetischistische of hysterische) steeldrift. 2 In ons onderzoek
onrmoetten wij, op vele duizenden diefstallen, zo weinig gevallen (van bv. dief
achtig vrouwelijk personeel), die aanleiding gaven om naar onder dü hoofd ge_
brachte momenten te zoeken (bv. in verband met zwangerschap en menstruatie),
dat zij als van geen belang buiten bespreking kunnen blijven.

Ook van nM'11Ude hebzuchl echter van de Osse criminelen is nergens in bijzon
dere mate gebleken. Zij broeden niet geruime tijd op hun inhalige begeerte, maar
de greep is veelal een spontane of slechts koft voorbereide.

Ook als, in de jaren 1924.1935, het stelen bij de ernstigste criminelen beroeps·
matig geworden is, en er meer voot~achte raad in het delict komt, verzamelen
zij geen buit, maar schenken die gedeeltelijk royaal weg aan ouders of kameraden,
of veneren het gewin vlot.

De misdadige acquisitie wordt bij hen minder door hebzucht, om re verwerven
en op te stapelen, dan wel door genotzucht, om snel opkomende behoeften te
kunnen bevredigen, veroorzaakt. Ecn in nogal onzinnige luxe uirbarsten als de
buit pas binnen is, her al te vlone verteren ook van arbeidsloon. het kroeglevco
en het feestvieren, de voorkeur voor luxueuze objecten bij diefstal, als drank, eau
de cologne of bijzondere kledingstukken, doet dit aannemen. Persoonlijk consta
teerde ik, dat de maaltijden van de arbeidersgezinnen die van wetkverschaffing
of steun leefden, althans op de Zarerdagen en Zondagen dat er geld was, aanzien
lijk overvloediger en rijker waren dan die van hv. de Groningse landarbeider,
hoewel de middelen geringer waren.

Daarbij speelt een rol, dat zij niet zeer in staat zijn met bezie om te gaan. Als
een ..versliegeraar" naar Nijmegen is uirgeweken uit vrees voor reacties van her
milieu, komt hij nog een keer terug om zich door de burgemeester f 100:- ""
hand te laten stellen ..om handel mee te drijven". Hij begint mer een nieuwe fiets
te kopen, 40 gulden aan een vrouw te geven en laat zich daarna met de fiets per
taxi naar Nijmegen brengen, waar de rest van het geld nog juist voldoende is
voor een paar gezellige uren in een café. Misschien is de genotzucht ook wel niet
grot:r dan normaal, maar geringer de aanleg om de genotzucht beheerJI te be
vredigen, loon, gewin, een meevaller te beheren en gelijkmatig te consumeren
Over langere perioden. De Ossenaar verraadt hier een primaire aard. Hij gevoelt
zich acuut verrast door plotseling aanzienlijk gewin ook al is hij hier op uitge
gaan, en reageert er prompt met bravour op. Von Koppen/eu 3 wees al op de op
roes gelijkende uitwerking van acute welstand. De demonie van elke roes toont zich

1 Sa"'r, p. 349.
'! Han$ W. Cr"hl, in Handwörlerbuch der Kriminologie J, 803, en Van i" Hoftl'" in

Psychillrie IU, 3e dr. p. :H, lOonden voldoende un, dal kleplomanie mei de manische loe
standm die de psychialrie kenl nieu Ie maken heeft.

I Die Kliminalilil der FrlU im Kriege, Krim. Abhandlunge:n Ent"., Heft 2, 1926, p. 47.
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De paragraaf over de besteding van de buit, hieraan in Deel 11I, Hoofdstuk 11.
S 7, voorafgegaan, verspreidde reeds enig licht over deze vraag naar de nood der
daders. Mijn onderzoekingen leverden weinig gevallen op van evidente weder·
r«htelijke voorziening in «onomische behoeften. De objectenstaten uit de sec·
toren I en 11I geven in kolom 3 aanwijzingen voor sommige gevallen; een onder
verdeling in vieren wijst uit:

schrijver overtuigend aan, dar ZIJ tn de eersre plaats komen op rekening van de
veelal bijzondere aanleg van de crimineel: ongeduld, snel ontmoedigd zijn, zwak
weerstandsvermogen. Niettemin erkent hij het bestaan van isolerende, van eer
lijke arbeid afsluitende veroordelingsgevolgen in gevallen, waarin door talrijke
straffen de dief re algemeen berucht is geworden. In de grote stad kunnen de
honderdduiunden zielen van de bevolking misschien nog een mogelijkheid
vormen, dat de veroordeelde niet opvalt; in het kleine Oss mist hij deze kans ten
enenmale, en staat de handicap van een slechte faam wel vast, zodat deze indirecte
armoede-facror daar beduidend zwaarder weegt.

Toen de opvattingen over de correlatie wat van hun axiomatische karakter
verloren hadden bleef de vraag naar nood als factor van de economische criminali
teit gewoonlijk nog wel de eerste; het bestaan van correlatie tussen wels/ana en
criminaliteit scheen weinig voor de hand te liggen 13. Een onderzoek naar dit
thema: nood als facror van economische criminaliteit, lijkt ook hier nog de beste
aanloop tot een beschouwing van exogene factoren.

d
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De nOten 1, 2, 5, 6, 17, 22 en 28 van de eerste periode betreffen gevallen waarin
nood, althans een onmiddellijk gebruik ter bevrediging van honger, vaststaat, m.i.
kan deze nood ook worden aangenomen in de gevallen van de noren 9 (bij kolom
2) en 11 (bij 5). Verder is hier een ontwikkeling opmerkelijk van kleine, voor
directe consumptie geschikte hoeveelheden, naar grotere, en van gewone .gapperij
naar de inbraak. In de eerSte 9 jaren van deze periode komen inbraken met voed·
selobje<ten nier voor, in de laatste 3 samen 22 maal (de kelderinbraken). Bij de
inbraken werden de hoeveelheden bovendien telkens grOter, waarover later meer.
In aanmerking moet nog worden genomen de mogelijkheid tOt eigen consumptie
der gestolen kjppen en konijnen; een omstandigheid die, in landelijke streken
waar een ieder zijn eigen poelier is, de grens russen de kolommen 2 en 3 van de
tabellen betreffende de buit, "pluimv~" en "voedsel", vervaagt.

In secror III komen diefstallen van voor dadelijk gebruik gerede voedings
middelen niet ~r voor, is de onderkolom c (vlees enz.) met sprongen gestegen
en zijn de hoeveelheden weer aanzienlijk groter; de handelswaarde van het ge:
stolene overtreft zo het directe consumptiebelang verte.

13 De belangnelJing van de modernsre criminologie voor de zgn. "whire·coll.r crime",
'oornamelijk in Amerika, berekent beter inzicht in dezen.

•

De meeS[ voor de hand liggende exogene factor is die van de nood.
.. Betre.~kingen ru~sen armoede of welstand enerzijds en misdadigheid anderzijds

zIJn altlJd aanwezig geacht. De criminologie heeft lange tijd voornamelijk (de
anthropologische opvattingen buiten beschouwing gelaten) opvattingen van een
rypische directe economische correlatie gehad. H. MtJ'1hew en J. Binn'14, A.
LoctJssagne 5 en H. Mijl/er 6 onder vele anderen, vergeleken het verloop van de
criminal.~teir in Engeland, Frankrijk en Pruisen met dat van de gelijktijdige
korenpflJun. Met de publicatie van Georg Ma",. 7, die het meest de aandacht
trok, werd de r«htstreekse samenhang van levensmiddelenprijzen op het gedrag
als dOCtrine aanvaard. 8 .

De Nederlander }. van Kan 9 cir~rt een menigte van uitsptaken van de oud
heid af (hij citeert o,a. 22 Grieken en Romeinen) en W. A. Bonger 10 voegt
daar vele aan toe, speciaal van de dagen van Thomas More tOt die van Friedrich
Engeu.

Daarná komt een tijd, dat de strikte correlatie-opvatringen weinig bevestiging
vinden. Er komen auteurs tegen op als AschaJlenbllrg: "Nichr die Enrbehrung
des Norwendigsten, sondern die Unfähigkeit, auf die in guten Zeiten erworbenen
Lebensgewohnheiten zu verzichten, birgt die Gefahr in sich, der Verlockung zur
Unehrlichkeir zu erliegen". Zo is her ook veel minder een serieus gebrek aan
kleding, ontdekt men, dan het verlangen naar voor haar doen bijzonder chique
kleren, samen met het gebrek aan lust daarvoor te werken, wat een vrouw tot
prostiruée maakt. 11

Ook de conclusies van N. Muller 12 staven geen strikte correlatie. Zijn 25 re<i
divisten hadden in sl«hts 3 gevallen werkelijke armoede in het ouderlijk huis
~kend. Verder wees noch de criminaliteit van de jeugdige first offender, noch
die van de volwassen re<idivist, op nood. Muller weerlegt de theorie, volgens
welke de dief door zijn eerste veroordeling(en) de pas zou zijn afgesneden om een
beroep te leren en zo tOt eerlijke kostwinning te komen. Met voldoende inzicht
in de moeilijkheden, waar een veroordeling inderdaad toe kan leiden, toont de

4 The criminal prisons of 1.otIdon, 1862.
, La crimina1ité comparie des vitles et des c.mpagnes, in het Bulletin de la sociélé d'.n.

thropo1ogie de Lyon, 1882.
e Umersuchungen über die Bewegung der Krimina1ilär in ihrem Zusammenhang mit

den winschafrlichen Verhälrnissen, Halle 1899.
~ Stadstik der gerichdichen PoI.i%ei im Köoigreiche Bayern uD<i in and~n Lindern, 1867.

Vgl. bet uitvoerige overzicht bij IJ." B~",melnf, p. 42.
e Les cau$ts &onomiques de la etimina1ité, Paris 1903-
IQ Criminaliré et condilions économiques, AmSlerdam 1905.
1I Zie ook Barn'f ani Tuten, p. 207.
12 Biografisch-aetio1ogisch onderzoek over recidive bij misdrijven legen den eigendom,

dis$. A'dam 1908, p. 452 vv..
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ook hier, namelijk in de onlust na de uitwerking ervan, die het best weer (Ol: be
haaglijk~eid kan verkeren door een nieuwe roes, door nieuwe scheur gewin.

TerwIjl dus de genotzucht waarschijnlijk een veel grOtere rol speelt dan heb
zucht, is er nog een minder voor de hand liggende criminogene karaktereigen_
schap van endogene aard, de tJrbeidJSchllwheid. De Ossenaar is beslist nier arbeids
schuw; werkgevers plegen uer tevreden over zijn prestatie te zijn en in de beo
schrijvingen der delinquenten treffen wij ruimschoots voorbeelden aan van onver
droten pogingen om in hun geboorteplaats of ver daarbuiten, tOt zelfs in her
buitenland toe, arbeid te vinden. In de gevangenis behoren zij ror de ijverigste
werkers.



In totaal kwam het object voedse~ kleding of brandstof in sectOt 1 74 keer voor
op 163 gevallen en in sector 111 116 keer op 600.

Per 100 keren waarin het object bekend was (a) is dit in sector 1 45,6 (b) en in
sector Jll 19.4 keer (c).

In sector IV zijn de aanwijzingen voor nood eveneens weinig talrijk. Wij
kunnen niettemin betekenis hechten aan het bescheid dat een (later blijkt: ten
onrechte) verdachte in C 4 de P bij een huiszoeking geeft: .,Ik ben de hele winter
al zonder werk en mijn kinderen hebben bijD2 geen kleren meer aan hun lichaam
en men zou er wel haast toe kunnen komen om te gaan stelen" - enz., en aan de
woorden van een andere (eveneens niet terecht) verdachte in dezelfde zaak: ,.Ik
heb werk, heb nog nimmer gestolen en behoef dit ook nietJe doen". In C 12 zegt
Kever werkloos te zijn en zonder een ondersteuning met vrouwen kinderen
bittere armoede te hebben geleden. Dit wordt niet onderzocht en zonder com
mentaar door de opsporingsambtenaar neergeschreven. Maar uit de verdeling van
de buit blijkt, hoe aannemelijk het verweer is: de eieren en her spek worden
voornamelijk hèm toebedeeld en Toon Sassen staat hem bovendien zelfs zijn
aandeel in het geld (15 gulden) geheel af. Terwijl verder blijkt, dat Kever niet
geheel valide is door ongelukkige handen.

C 70 is een geval van grOte armoede. In C 12 blijkt maatsChappelijke nood een
merkwaardig ver verwijderde factor in de veroorzaking van een moord te kunnen
zijn; de moeder van de verslagene legt de rechtbank uit, dat de vete Ontstaan was,
nadat haar zoon een gedwongen huwelijk zou hebben moeten sluiten, maar zich
aan zijn verplichting onttrokken had, omdat hij geen enkele kans zag iets re
verdienen. De zaak van de schoenmaker-brandstichter K. van C 41 is een typisch
malaise-geval van de crisisjaren. F. Mak werd geschotst in de werkverschaffing,
waarom wordt ons niet bekend. Het gevolg is, dat er geen inkomen is. En Noest
vertelt, dat een rechercheur hem in een vertrouwelijk gesprek na de round-up
heeft toevertrouwd, dat de politie 66k schuld had, doordat zij verdachte elementen
had dwars gezeten bij het zoeken van werk door de adspirant-werkgevers tegen
hen te waarschuwen. De gevolgen waren kwaad. "Als ik genoeg verdiende", zegt
Noest in dit gesprek na de suijd, ,.had niemand last van mij. Maar jui;st omdat
ik niet makkelijk werk kreeg en veel in de gevangenis zat, leerde ik nooit een vak
goed genoeg en bleef ik weinig verdienen". Overigens wordt bij bijna alle dieven
het gestolene, zonodig na verzilvering bij de heler (hetgeen een groot waarde
verlies teweeg brengt), snel verteerd in genot, luxe, bij alcohol, sigaretten en
erotiek, met de vriendinnen in en op de kermissen buiten Oss. Zij leven ver boven
hun stand en het korte roereiken der verworven middelen, met de weelde waar
mee men zich verwend heeft, kan op zichzelf reeds een belangrijke factor voor
herhaling zijn.

In C 16, 50 en 58 kopen 4 daders zich van hun gestolen geld kleren. Bij Frans
Mak worden na C 38 nieuwe matten gelegd, terwijl zijn vrouw zich een jurk en
schoenen koopt, maar 66k jenever. Hoek staat na C 58 aan zijn moeder (die het
bedrag niet dan zeer aarzelend aanneemt) 250 gld. af (van de 300), te Mortel
geeft 300 gld. aan zijn vader, die er een kalf voor koopt en andere dringende
zaken ~ee afdoet, terwijl Wim Bron na dezelfde overval zijn vader in Staat stelt
de woning te laten opknappen en een kamer te behangen. Petrus Mak betaalt
totaal 300 gld. af op zijn schuld van 400 gld. bij de rijwielhandelaar. Paulus Bron
staat na de overval C 38 '5 morgens om 5 uur aan het bed van zijn ouders om
zijn moeder een pakje bankbiljetten toe te stoppen. Van de Maes durft (in dezelf
de zaak) het nieuwe pak, dat hij bij het misdrijf voor ogen gehad heeft, toch
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eigenlijk: niet te kopen. o~dat hij bang is dat zijn moeder hem zou vragen hoe
hij aan het geld gekomen IS.

In C 16 koopt A~~. Stel een nieuwe koe ~~ ook een zijden das; zulke gemengde
motie\'e~ rreffen WIJ ~et meest aan. I?e Zijden das komen we nóg eens tegen.
Verder IS het meestal Jenever, drank, Sigaretten. Vader Bron spreekt de jongeren
toe in C 61: "Als jullie dit zaakje opknappen kan Gijs een nieuw pak krijgen en
verder kun~n we ~n glas ~~er drinken", de duidelijke mengvorm. Maar nog
typerender 15 wel de mbraak bIl een bakker (C 5) waarbij geen voorhanden brood
wordt gestolen, of andere eetwaar. maar .... rokerijen en wat geld.

"Besoin aigu" noch ..misère chronique", de directe en indirecte oorzaken van
vermogenscriminaliteit volgens van Kan (p. 479), ttoffen wij dus praaisch nooit
aan, ma:u met de bestrijding van de al te economische verklaring zijn de vragen
niet afgedaan. Ook reeds in de, aan merkwaardige tegenstellingen zo rijke, 1ge
eeuw kon men trouwens naast de strengste materialistische verkJaringsdrift uit
spraken tegenkomen als de volgende: "When you put bread and cheese instead of
burnt porridge inro these children's mouths, you may indeed feed their vile
bodies, but you litde think how you starve their immonal souIs!" lol In de
economische criminaliteit zijn er gevallen waarin een beroep op art. 40 Sr. nog
wel niet aanvaard kan worden, maar waarin de noodtoestand toch a.h.W. voor de
deur smat. Een op p:miekstemming lijkende situatie, waanegen de daders niet
opgewassen blijken. Er is de kunstenaar, die met zijn gezin geen armoede behoeft
te lijden, als hij ander werk wil aanvaarden, maar, bezeten door de heilige drift
om zijn bij de burgerij onverkoopbare schilderijen re blijven maken, zijn bestaan
met bankbiljenenvervalsing in één grote slag wil zeker stellen. Er zijn, in deze
maarschappij, behalve de directe oorzaken, zovele indirecte economische crimina
plastische facroren, dat een geheel nieuw onderzoek nodig blijkt.

Emelt R. Afowrer I:' ontleem aan Alom! PJolcoe 16 drie belangrijke metho
den, volgens welke dit onderzoek zich heeft omwikkeld: geografische vergelijkin
gen, met onderlinge vergelijking der criminaliteit van in welstand verschillende
streken, vergelijking van de criminaliteit der plaatselijk in welstand verschillen
de groepen; vergelijking van de fluctuaries in de criminaliteir van één plaatS bij
conjuncruurwijzigingen 11. Aan de twee laatSte methoden geeft Mowrer de voor
keur. Zijn condusies, gebaseerd op een schat van belangwekkende waarnemingen
over de criminaliteit van Chicago over de jaren 1929-1935. de hele toenmalige
crisis omvattende, zijn betrekkelijk negatief. De verwachting, dat de door de
crisis het zwaarst getroffen klassen relatief groter criminaliteirsverhoging' zouden
vertonen dan de andere, werd niet bewaarheid. Correlatie tussen criminaliteit en
economische depressie is er nauwelijks en bij economische misdadigheid maat in
geringe mate 18.

Het is echter vooral Taft \9, die de aandacht van acute economische motieven
afdwingt na3t meer basale. Het is maar zelden zo eenvoudig, zegt hij, dat iemand
steelt omdat hij honger heeft. Onzekerheid ten aanzien van de toekomst wordt

14 CharlOfll BrOnl" În Janc Eyre.
I~ Disorganizadon, personal and social, New York 1942.
1~ So.me causalive faclors in criminality.
\'. J:-herv.an gebruikr hij voornamelijk de laar5le; behalve tijn hoofdsluk over tronomic

wndulons IS daar nog een hoofdSluk over ..economie crises and personaliry disinregralions"
aan deze belangsrelling gewijd.

18 In deze tin ook PtI/I/ Rriu-JJ Verbrechensverhürung În de bundel van Hei"r'ch
/IfnJ&" Die Prophylaxe dC$ Verbrech~s Basd 1948 p. 147.'

I' P. 120 vv.. "
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niet opgeheven door goede financiële steun, De dader ka~ ook tOf misdrijf komen
door slechte gewoomen, uit jarenlange gedwongen ledIggang overgebleven. al
heeft hij op het ogenblik van de misdaad een goed betaalde betrekking, Een be
hoorlijk onderJte,md gezin kan gedemora1i.s«rd worden, omdat het-meenr, dar de
gemeenschap hem een levensmogelijkheid me' arbeid verschuldigd is: ~ ~Ieine

middenstander, die her hoofd nog net boven water kan houden. kan Zich mIDder
waardig gaan voelen als hij, ook op de lange duur, nier in iets méér slaagt, En
indien een laag inkomen wel voor gebrek behoedt, maar betekenr dat men moet
wonen in armoedige wijken mer veel criminoplastische aanrakingspuoren, is de
economische facwr voor criminaliteit evenzeer voorhanden als in de nog ongun
stiger situatie van gebrek. .... . . . .

De maatschappij kan dus ook schuldIg ZIJn aan het bestaan van cnffilOalnelt,
zonder dat zij betrapt kan worden op correlaties met gebrek. Vaak is zij verant
woordelijk voor het omstaan van een sociale onunoediging, een melancholie, die
de individu voor zichzelf verklaart met een inteojectie van deze maatschappij, een
beeld, dat hij er zich van vormt, om het verwijten te kunnen doen. 20 Deze sociale
ontmoediging wordt door Ellgen Schmidt 21, die de sociale psychologie van
Allred Adler op de misdadige persoonlijkheid wepa5t, beschreven; hand in hand
met: deze onrmoediging zou zich een nEntwertungstendenz" ontwikkelen regen
de omgeving.

Men kan niet anders zeggen. dan dar het inzicht in de criminele aetiologie in
dezen wel sterk verhelderd is. Het geloof in een zich mechanisch op en neer be
wegen van de criminaliteit naar gelang van de conjunctuur is ver~wenen. ~

sociale oorzakelijkheid is van groter belang gebleken dan de economuche.

Hier komt de grens bloot tussen endogene en exogene factOren. Al is dan .de
sociale oorzakelijkheid mikt genomen ongetwijfeld van exogeen karakter, de ID
vloed die de individu er van ondervindt geeft ook zijn persoonlijkheid meer of
minder duurzame elementen; wij behoeven alleen maar te denken aan een een
maal opgewekt minderwaardigheidsgevoel of geprikkelde naijver. ."

De verwikkeling van exogene en endogene facwren kwam trOuwens al Uit bIJ
Bongers onderscheiding russen diefstal als ellende-criminaliteit en als begeerte
criminaliteit (p. 618-625). Hoewel er iets rmls in de onderscheiding zir, er is
niet voldoende mee ~gd. Er zijn meer mogelijkheden dan de motieven misère
en cupidiré, er is de "art pour art" van het: bo:taan als dief, het stelen om het stelen,
dar lOt een habitus worden kan, en een habitus van de ~naren uit het criminde
milieu was.

Behalve de sociale oorzakelijkheid, die door ons van groter helang geacht wordt
dan de economische, is een even !:'eIangrijke culturele oorukdijkheid van econo
mische criminaliteit waarschijnlijk.

S 2. Endogene factoren der agreHieve uim;nalitcit
(Agressie op Tr'Îebniveau)

De allereerste endogene factor van agressie is de agressiviteit van de agressor,
de positieve kracht, die van hem uit werkt.

Men ui echter met een bijna even Sterk negatief moment moeten rekenen,

~ Fl",n t.a.p. p. 96.
:1 Das Verbr<:chen .ls AllSdroeksfOl'm _i.ler Entmuligung. Munchen 1931.
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namelijk de ongevoeligheid van de agressor voor dat wat zijn slachtoffer van hem
ervaart, voor de gevoeligheid van zijn naaste, De agressieve politieke delinquentie
(en ook het verraad van landgenoten) welke wij sinds 1940 gekend hebben en
helaas nog kennen. heeft duidelijk getoond, dat het gebrek aan gevoel voor
menselijke waardigheid in het algemeen, en dat aan ..Einfühlen" in de concrete
naaste in het bijzonder, veel algemener criminogene momenten zijn dan sadisme
en andere psychopathie.

Agressie resulteert uit agr~Hiviteit en gevoelsrekort.

De door Safier geziene tegenstelling tussen agressieve en diefachtige dader
typen kan ik, zoals gezegd, in Oss niet volgen. Het opvalIe.nde .van de Osse crim.i
naliteit was, dat zij een gemengd dadertype tOOnt. Dat 1D dit type de agressIe
overweegt, bleek niet slechts in de 3 tijdperken van de sectoren I, II en lil, maar
kwam ook uit in de criminaliteit der delinquenten van sector V.

Ook vóór de jaren waarover ons ondetzoek zich uitstrekt is de agressie voor Oss
al typisch. In "Een reize door de Majory van 's-Hertogenbosch in den jare 1799" 22

wordt doot Steph. Hanewinkel H.C.zn verteld, dat de inwoners van Oss door de
hele "Majocy" berucht waren wegens hun vechrlwt. Zelfs nog in zijn eigen tijd,
zegt de schrijver, maar vroeger veel algemener, werd in de Meierij het hebben
van kerven in het gezicht wel genoemd: het wapen van Oss dragen. A. VQn S4Jse
vall Y Helt vertelt, dar Oss vroeger om zijn bekkensnijden berucht was. 23

Strijdlustigen staken hun mes in de herberg in een balk en wÎe daar onder ging
Slaan moest met de eigenaar van het mes vechten. Soms was het wapen een scherp
geslepen geldstuk. De kunst was. zijn tegenstander een kruis ("het wapen van
Oss") in het gezicht te kerven. Schrijver deelt mee, dat dit gebruik echter ook
wel in andere delen van Brabant heerste. eh. c. V. Verre,t verhaalt 24 een amu
sante geschiedenis, die zijn grootvader in Oss beleefd heeft omstreeks 1836. Een
oud-wachtmeester van Napoleons kurassiers, dan marskramer trekt in een herberg
onnadenkend een in de balk" stekend mes eruit om zijn brood mee te snijden,
maar moet dan vechten met de door drank zeer opgewonden uitdager. Op zijn
verzoek wordt de marskramer door de omstanders toegestaan het gevecht "op de
schoen" te leveren, en het gelukt hem mef zijn zwaar beslagen schoen zich zijn
messensteker van het lijf te houden.

In het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden 25 wordt ooder het
woord Oss medegedeeld, dat vechtpartijen in de negmtiende eeuw zeldzamer
werden, maar dat zij vÓÓr de franse tijd regel waren. Van heinde en verre kwamen
roen' de Jiefhebbers van een partijtje op het mes" op markt- en feestdagen naar
Oss, om een gelegenheid te vinden voor hun Jiefhebberij", zoals men het o~
hartig noemde. Talloos waren de herbergen en woonhuizen. waar vechrlwtJge
mannen hun mes În de deurpost hadden gestoken of aan de rolder gehange?. .

Wat zich in deze agressie uit, de zelfhandhavingsdrifr, een teveel a~? aCClvlte.lt,
een overschot aan lichamelijke kracht, die Sauer als bronnen beschrtJft, of mis
schien nog meer, zal een nauwkeurige studie van het agressieve delicr moeten
uitmaken.

De verklaring ervan is niet zo eenvoudig als Hacker 26 haast doer geloven, die
verklaart dar "tegenwoordig niet meer bestreden ervaringsregelen" uitwijzen, dat

:!:! In 1800 Ie AmSlerdam verschenen.
~ Tuandria 1920 p. 29~ vv..
~f Taundria 1921 p. 299.
~ Door A. }. .,." Je.- A., Gorinchem 1846.
:!6 Die Kriminalirit des Ka.ntons Zürkh, Miskok 1939, p. ~7.
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in h~t Zuid~n lev~nd~ volk~n t~ng~\'olg~ van hun lev~ndiget t~mperament meer
delict~n t~gen lijf ~n l~ven plegen dan ander~. Hack~r zal misschi~n als ~rvarings

regel (.,$at:/: der Erfahrung") noemen, dat de in het Zuiden levende volken leven
diger temperament hebben en voorts dat daar grotere agressi~v~ misdadigheid
gevonden wordt (wat hij overigens niet aantoont), maar het causale verbinden
van beide omstandigheden behoeft toch tenminste bewijs.

Is de psychologie van de agressie een ev~n boeiend als weinig betreden terrein,
onderzoekingen naar de oorsprong van agressie-delicten zijn nog zeldzamer. Een
modern en in vele opzichten zo voortreffelijk boek als Afannheim'J Crimina!
Justice zegt er practisch niets over. Vreemd genoeg, om de grme importanti~ van
het verstaan van dit omvangrijke stuk criminaliteit. T~ begrijpen, als wij uit erva
ring zien, hoe moeilijk de geweldscriminaliteit al te c1assificer~n, laat staan te
verklaren, is. De moverende krachten zijn veel minder in de rede des daders ge
legen (dus ook veel moeilijker met het verstand door de onderzoeker te volgen)
dan in diens instincten 27. Een theorie 31s het herleiden van de agressie tOt de
machteloze woe<k van de om voedsel huilende zuigeling 28 blijft zonder meer
alleen een pikante mogelijkheid 29.

Zoekende naar de meest geschikte methode voor het benaderen van d~ delin.
quenrenziel, moest ik speurtochten wagen in de gebieden in welke ik mij niet
meer dan forens weet: die der psychologie. Daaruit blijkt dat bij een analyse van
het agressieverschijnsel allereerst rekening gehouden moet worden met de psycho
analyse en wel in het bijzonder met de betekenis van de doodsdrift in zijn uitings
vorm van destrudo (v~rnietigingsdrift).30

Een beschrijving van de werking van deze drifcsoort is mij niet anders bekend
dan in een ~nkele cause célèbre 31 . Eigenlijk pas bij de conceptie van de gedachte
van doodsdrift is de agressie object van psycho-analytische beschouwing geworden.
Ham Kunz 32 leverde consciëntieuze critiek op deze inlijving van de agressiviteit
in de psycho-ananlyse. Hij loochent, dat agressie en destrudo (tendenzen, die hij
van elkaar onderscheidt, anders dan Freud) een spontaan karakter zouden heb.
ben, zoals de honger en de ges1achtsdrih. Bij drift denken we aan een rythme van
spanning en ontspanning, rust en onrust, lust en bevrediging, dat bij agressie niet
wordt waargenomen. Weliswaar kan ook hier voldaan worden aan de agressieve
impuls, maar er is dan geen autonome fasenwisseling als hierboven bedoeld. Er
is alleen een optteden en weer verdwijnen van de tendenzen, in het uitwerken
waarvan de agressor zich belemmerd voelt door een tegenstander, tengevolge
waarvan de agressie zich actualiseert.

Niettemin acht hij het aanwezig zijn van "sprong-bereide" agressieve mogelijk
heden de voorwaarde van haar reactieve natuur. Latente activiteit (merkwaa.rdige
contradictio in terminis!) is de noodzakelijke basis van mogelijke reactiviteit. Hij
~ntwoordt hiermede een vraag van de grootste importantie: of de agressie uit
Zichzelf bestaan kan of un een object gebonden is. Volgens Kunz is dus het laatste

.. ~1. Vgl. CI"rence D""ow, Crime: Irs Cluse and rrealmem, London 1934, p. 67. Belang
nJk IS het hoofdstuk: The infanliJe origins of agression bij P"'xel, Man. morals and society,
London 1945.
~ C/"lId Ml/llillS, Crime and psychology. LondOll 1944 C3d c:<1.) p. B.
N "Thi;s may boe: the: rc:ason thar man is more agrc:ssive than other animabH gaar Mullins

UOUtmoeollJg v«d«, met de vlOlte premi»c:, dat de mens agrc:uic:ver van aard is dan 0Ihc:t
animaIs". "

30 Sietm. FrellJ. Das Ich und das Es, Ga. Schrifren VI. p. 384 Vl'..

31 Een onbevredigend voorbeeld: G.o,t' Got1u'ill: Peter Künen, A smdy in sadisrn,
Lol'\don 1945.

J~ Die Agrc:5siviräl und die Zärtlichkeit. Bern 1946.
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het geval; de reactie-oproepende gebeurtenis is een prikkd 33. Het begrip prikkel
korot mij hier te motorisch, te opzettelijk en re incidenteel voor.

Pa"l Reiwa1d 3.j ziet niet zo'n noodzakelijke reactie-veroorzaking van buiten
af. Hoewel hij later afspreekt onder agressie alleen de asociale vormen te zullen
verstaan, als machtsbegeerte, vernietigings- en beschadigingsdrifc en sadisme,
stelde hij eerst vast, dat agressie is: al het lUJtvol overwimlen Vtm de "GegenJJän
de" der omringende wereld. Wij leven in gemeenschap met anderen, die onze
existentie w nauw begrenzen, dat elke overschrijding van het persoonlijke, elke
bemoeienis met de omgeving, agressie is. Verder onderscheidt hij agressie van
agressiviteit. De Iaatst~ is de karakteraanleg van de reactieve persoonlijkheid om
de tegenstand van de buitenwereld met geweld te overwinnen.

Men moet tegen de bestaande psychologie der agressie het bezwaar maken,
dat zij zîch geheel op de normale volwassene baseert. Het kind, de psychopaath
en de door alcohol geïmoxeerde, om enige voorbeelden te noemen, zouden,
minder geremd door een maatschappelijke code in de omgang van de mens met
zijn "Gegenstände", ons de endogen~ trekken d~r agressie misschien beter doen
kennen.

Een bijwnder geslaagd onderzoek verrichtte Pierre Bovel, directeur van het
Instituut Rousseau te Genève, door 500 kinderen te laten beschrijven, hoe vechterij
onder hen placht te omstaan, in de omwikkeling van her eerste agressieve woord
tot en met de daaruit ontstane handtastelijkheid :15. Het kind zoekt ruzie. Het
zoekt het motief voor de drang van zijn "esprit combatif" op de manier van "wat
wou jij?"' en "kom maar op!" Dit SOOrt "taquinerie" treffen wij ook bij d~ be
schonkene aan. In ons materiaal hebben wij hiervan in C 37 een vootbeeld: op
een Zondagmiddag, omstreeks half zes, hetgeen hier betekent: na het bezoeken
van diverse café's, komt Visser zijn aanstaand slachtoffer tegen. Hij heeft de
vootstelling, dat deze een vijand is, stapt van zijn fiets en attaqueert met de
woorden: ,,Heb jij nou soms nog zin?" Na een korte schermutseling trekt Visser
dan zijn pistool.

Bij de psychopaath is dit eveneens de manier, eventueel zonder alcohol-imoxi
catÎe, maar bij ~m komt het nog sneller en onredelijker. Een voorbeeJd: Jan 0.,
die zich veelvuldig bedronk en al eerder 2 jaar wegens mishandeling had onder
gaan, komt in het café in de goede stemming en bedreigr een wil/ekeJlrige aan
wezige. Deze, kennelijk vredelievend, vraagt om toch niet met hem te vechten.
Jan antwoordt: "Het kan me niets schelen, maar vechten m6et ik!" Hij grijpt
daarop een andere, dichtbijsraande, aanwezige en snijdt die met zijn mes in de
neus 3G. .

Tenslotte moet ik Franziska Baumgarzen-Tramer 37 noemen. Zij onderscheidt
4 soorten van agressie: de oorspronkelijke agressie, nl. de gehele motoriek van de
drift tOt zelfbehoud; de zgn. ".maligne" agressie, een correlaat van d~ hebzucht,
die wordt doorgezet ondanks of zelfs tegen anderer gelding; de zgn. reactieve
agressie: tenslotte de ,,srrijdlust", die ook zij in overeenstemming met BaVet
erkent. De redelijkheid van deze indeling is m.i. niet dwingend; het wordt niet
duidelijk, waaronder zij bv. de bekkensnijderswoede van Jan D. zou rekenen. Dit
is een voorstellingsloze aanvalswoede, een dolheid, die zich in Oss soms op een

33 P. 48 VV._

~ Die Gc::sellSChafl und ihre VerbrC'Chc:r, Zürkh 1948. p. 2'3-28'.
3.S L'il'\5tina (OtDbatif. Paris 1928.
3G Een geval Uil 1889, dar ik in de' M-re,llisren vond.
3; Psychologie' van de a,llrenie, Ned. Tijdschrift voor de Psychologie el'\ haar grel'\5gc:

bieden. 1947, p. 273.
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peil beneden dat van humane cultuur openbaarde. De woede waatmee Wim Bron
zijn sIachlOHer massacrttrde (C 45): van de 67 messteken die hij hem toebracht
hadden misschien de eerste 15 zin, nl de bedoeling om te doden, maaI daarna is
in het blinde weg op een stervende omgehakt. Eenzelfde blinde drift is het ge
weesr, waarin Toon $ossen (C 10) het keukenmes in zijn nttf slaat, waarmee hij
tOt voor enige minmen gezellig borrelde. De aanvaller is hier "door alles heen",
"buiren zichzelf', volgens Kunz overeenkomstig de oorspronkelijke betekenis van
agressio 3'a. Deze excessen van agressie zijn echter ook in Oss zeldzaam.

Her kan ons verbazen, dat bij de bestudering van de agressor alleen op een
teveel, dat war de grens overschrijdt, is gelet, maar niet op her reweinig: zijn
gevoelsukor/.

In de verhouding van de agressor tot zijn omgeving wordt, zoals betoogd. nog
vrijwel aUcm de kracht van de dader in de richting van zijn object gezien en niet
datgene, Wat van de objectzijde tegen hem ingaat. Toch ligt in deze spanning het
beslissende bij het agressie·verschijnsel. In het academische geval, dar er geen
vrees voor straf is of cm morele overweging. die van her misdrijf afhoudt, zal de
normale mens evenwel niet agressief handelen, als de gedachte aan het leed, dat
hij zijn slachtoHer doet, even sterk is als zijn eruptieve drang. Als er geen inte
resse is voor de gevoelens "aan de andete kam", ongevoeligheid, heeft de agressie
ve neiging geen tegenkracht. Als de imeresse wel bestaat kan zij echrer, anders
dan negatief, ook positief werken; bij wreedheid is er zo een posirieve belangstel
ling voor de gevoelens aan de andere kanr.

Duidelijk sadisme valt in onze geweldscriminaliteit niet op re merken, wel zien
wij tendenzen van wreedheid, algemeen echter grote onverschilligheid, ongevoelig
heid voor datgene wat de naaste gevoelt, dus gemis aan .,Einfühlung~. Het is wel
mogelijk, dat bij de bevolking in streken van geringere agressieve criminaliteit
de persoonlijke agressieve uitingsdraog niet minder sterk is dan bij onze crimi
nelen, maar dat cm gepast gevoel voor de medemens deze neigingen in room
kan houden. Afgezien van de mogelijkheid van grotere agressieve aanleg, Staat
her bestaan van een gevoelstekore bij de gehele bevolking van de Meierij wel vasr.
Het gehele boek van Otlwerlil'g, die voornamelijk het aangrenzende Peelgebied
behandelt, spreekt ervan. Barendset1, die zijn uitnemende observaries in het
Kempense kwartier van de Meierij verrichtte, komt tot dezelfde conclusie; hij
consrateert grOte ongevoeligheid in de interindividuele verhoudingen; beleefd
heidsvormen ombreken practisch, de omgang russen jonge mannen en vrouwen,
het gehele hofmaken, zijn toonbeelden van onbeschaafde en ongevoelige ver
houdingen. 38

Van Oss vereelt A. flan Sasse van Ysselt over de schandelijke liefhebberij van
her "ganzenrrekken~ op vastenavond. Een levende gans werd aan de poten opge·
hangen, nadat de hals ~n d~ kop met gladde zeep waren ingesmeerd. De deel
n~m~rs aan h~t spel reden re paard ond~r de gans door en moesten trachten h~m

de kop af te trekken. Wie het lukte had de gans. Het gebruik kwam in de negen
tiende eeuw nog veelvuldig voor. 39

Van onze hierboven beschreven misdrijven zijn er vele, die van een schandelijke
ongev~ligheid spreken, en niet alleen d~ "agressieve~.

a;. Mij'liikt deze afleiding nier jUilt; m. i. behooede i. p. v. agreuie overigens 19reuie te
worden geschreven, maar ik volgde her gebroik in de2en.

38 P. IOS·114. De uoouwoorden. die men overlevenden na een lterfgeval durft lOe·
spreken haall hij ah~ kruse stuitjes uno Bij de dood van een man in de kncht van zijn
leven beet bet: ,.Her u een schadelijk lijk~. Bij «1'1 jeugdige 2000: ..jammer, hij had een
goed verdiender kunnen W()rden!~.

39 TaX:lndril 1912. p. 13' vv..
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C 3: bij de brandstichting komen een vrouwen haar drie kinderen in de
vlammen om het leven; de brandsrichters gaan naar de grote begrafenis kijken,
waarbij zij her, naar zij later zeggen, zeer re kwaad hebben; niettemin maken zij
spoedig daarna het brandstichters1oon, 50 gulden, in de kroeg onder vrolijkheid

oPe 2: de moordenaar is het café uitgestapt om zijn slachroffer te pakken te
nemen; als het klaar is veegt hij zijn mes aan de sneeuw af en gaat weer naar het
café rerug, omdat hij zich herinnert, dat zijn jeneverglas daar nog nier geheel
uitgedronken staat! De vier vrienden, die hem waarschijnlijk wel enigszins ge
assisteerd hebben en die in elk geval de doodslag van zeer dichtbij hebben zien
plegen (m~n bedenke, dat de omwonenden in hun bed de doodssclueeuw hebben
kunnen horen), zoeken daarna nog twee herbergen op.

Bij de roofoverval, het niet zuivere agressie-delicr, is vèrgaande ruwheid, niet
eens in zelfverdediging, eveneens schering en inslag. In C 52 wordt de aanB"al
lene bedwongen met de klomp en door hem met cm mes in de hand te st~ken.

In C 53 wordt de bestolene bloedend verwond, in C 58 vallen klappen en C 61
geeft wel de meest schandelijke stalen: men gaat het hoogbejaarde slachtOffer
met de zwaarbeslagen schoenen op her gezichr staan, en Kop, die later bij het lijk
van zijn slachtoffer geleid wordt, moer om zijn liederlijke raai daarbij tOr stil
zwijgen worden gebracht.

Her wegnemen van de voor de rovers waardeloze medailles van de overleden
vader der slachroffers in C 53, met de prnctisch waardeloze rozenkrans van deze
vrouwen, zie ik ook als een blijk van ongevoeligheid; deze uit zich dus niet alleen
in de agressieve criminaliteit.

Een en ander bevestigr ons vermoeden, dat de "wreedheid" van de criminele
Ossenaren eerder cm negatieve oorzaak heefr, al stompheid, geringe ongevoelig
heid voor het gevoel van de naaste, dan dar zij positief berust op de ..Gnusamkeit"
die de liuerarnur noemt ",0. Ik herinner ~r nog aan, dar volgens CaspMi6 (p. 10)
ook van psychoparhie geen sprake is.

S 3. Exogene factoren der agressieve criminaliteÜ
(Agressie op sociaal niveau)

Voor de endogene trekken der agressie zijn, als boven betoogd. de eerste objec
ten voor een onderzoek het kind, de psychopaath en de door alcohol geinroxi
ceerde. Bij de normale volwassene, en daarover zal in het vervolg worden ge
sproken, is de agressie geen strikr individuele zaak meer, maar cm kwestie van
betrekking t()[ de omgeving. Voor hem moet agressie cm "GegensW1d~ hebben,
meen ik met Reiwald 41. Bij de voor Oss, althans rot voor korr, ZO typische
uitdaging lijkr dit niet onbetwistbaar. Er wordt daar als het ware om een objea
gesmeekt, om een kans "sroom af te blazen". Nu betek~nt het feir, dat door de
uitdaging een tegenstander gevraagd wordr, in de eerste plaats al een verder
gevorderde culturele fase dan de blinde psychopathologische attaque van een Jan
D., in de vorige paragraaf genoemd, al is de agressieve impuls even weinig redelijk.
Er is t~nslotte een beschavingspeil bereikt, waarop men een ..alibi" zoekt voor
zijn barbaarsheid. Verder heeft alle agressiviteit cm objea, cm teg~nstander, die

40 De verklaringen, venameld door S. R. S";"m"~ in ElhnologiKhe SlUdien zur ersten
Emwîddung der Suafe, nebst eioer psyçhologischen Abhandlung über Gnwamkeil u~
Rachesuchl. I, Leipl-ig 1894 en Groningen (2e dr.) 1928, lielen zich op dele wreedheid
dan ook nietI~.

41 Die Gesellschafc uncl ihre Verbrechn:. p. 2H.
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bij het kind en de andere niet toerekeningsvatbaren uitsluitend, en maar tOt op
zekere hoogte, door dieptepsychologie te ontdekken is, maar die de normale zèlf
gestalte tracht te doen aannemen. Hij zoekt zich zijn onbewuste vijand, dat wat
hem ..entgegensteht", te objecriveren en de uitdaging Îs aJl~n een ~nvoudige

uiteraard ontoereikende, poging daartoe. '
Voor de reclasseerder is her ~n ~rste pliCht, den agressor zijn alibi stuk te

maken en hem te dwingen het echte object te zoeken. Her is ~n feit, dat de
normale agressor, zelfs een van de laagsre culturele graad, zich onderscheidt van
het dier, het kind en de wegens psychische gesteldheid niet (m~r) voor toe.
n:kenin~ v~tbare, door de voorstelling van ~n motief bij agressie. De drager van
dit mouef Is.~n enkele medeme.ns of ~n gemeenschap. Op het maarschappelijke
plan, d..w.z. JO de bewuste relatie van de agressor tOt zijn motiefdrager, d.i. de
tegensmnder, verdient de agressie de groorste strafrechtelijke en criminologische
belangstelling.

Her motief zelf behoeft nog gt'en prikkel te zijn; het is er, maar soms zal het zich
activeren en prikkels afgeven. Zelfs kan buiten het basale, latente motief om, rot:

agressie worden geprikkeld Zo kan de agressor prikkels aan ~n gelijkgestemde
ontlenen; aldus verklaar ik de vele door mij gevonden gevallen van vernieling.
gepleegd ten verzoeke van ~n milieu-genoot; de dader had dan zelf een latent
modef, dat geactiv~rd werd omdat hij zich de zaak van zijn lotgenoot: aantrok.
Als de relatie van de crimin~l tot het gezag er bv. ~n is, waarin eerstgenoemde
tegen het laarste wrokt, kan de acute moeilijkheid van de een de ander prikkelen,
aan verzet tegen de politie of ~n andere vorm van verzet deel te nemen.

De voorstelling van het mOtief kan bij de agressor onduidelijk zijn. Er kan als
basaal motief zijn: onvrede, melancholie, angst, ressentiment, .,Rache am Leben",
Ld>ensneid ~2. un duidelijker voorstelling van het lD()[ief, tevens rechrvaardi
ging voor agressie, kan zelfstandig door zelf·analyse verkregc:n worden, hetgeen
minder vaak geschieden zal, of ook door gesprek en lectuur worden verworven_
Zo geraken de criminelen achteraf, in de gevangenis, of al eerder, in de groepen
die hun "asocialiteit" rechrvaardigen en sterk maken, tOt ~n nieuwe, interne
socialiteit. De echte agressor is door zijn gereedliggende tendens natuurlijk dik·
wijls gaarne bereid, om tOt beantwoording van alle bedoelde of vermeend·opzette
Iijke prikkels over te gaan. Als er repliek komt - uitblijven daarvan zal in ~n
samenleving van agressieven uitzondering blijven -, vermeerdeten zich de mo
tieven en barst er op explosieve wijze strijd uit. Hier blijkt het diabolische van
de agressie, namelijk in haar neiging om kettingreacties op te roepen; overeen·
komstig hetg~n reeds bij de bespreking der criminaliteit gezegd is over het
wederkerige karakter van de agressieve delinquentie.

Op het maatschappelijke niveau kan de individuele naaste de drager zijn van
het motief, maar, zoals gezegd, ook de maatschappij zelf. Voorbeelden van het
eerste levert ons materiaal in menigte op (zie Deel 111, Hoofdstuk J, en zie de
typische zaken C 2, C 33, C 37 en C 45). Van nog groter belang is de tweede situ·
atie. Hierin draagt een deel der omgeving het motief, soms manifest en soms als
minder duidelijke achtergrond van de algemene agressieve tendenties. Om dit aan
te tonen, doe ik grepen uit de zaken van agressie tegen de maatschappij van de
eerste 5 jaren uit sectOr 1.

4~ V/o:l. LII.111"ig KI.,,,. Die Grundlagen der Charakterkunde, Leiptis 193,6, (7e en Se
td.), p. 29.
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Huisvrtdebreuk en vernieling volgt, als twee arbtiders uit de fabriek van van den Btrgh
(afdeling houtzagerij en kuiptrij) verwijderd worden, omdar l-ij het roken nier willen laten.

Antoo" van Btrkum. dronken en wtderspannig gearresteerd, rotpr o.a. de op het teUte
gehoot raadselachtige woorden: "Ik heb Jurgens vermoord, ik btn ten toon van den baron
en ik heb geld genotg". Zie hieronder in S 3. a, van dir hoofdstuk, kort na de SUUt·
agressie tegen de overhC'id.

(29~) Vernidill8 door het in'ft'rptn v.n glasruiten bij Jurgens (Moltnsuaar) en Cox.
behalve bakket ook de btlangrijke figuur bij JurgetU, nl. "beloper en handelaar". Vermotd
",=dr, dat enige ontslasen of overgtplutsle kuipers of een onulagnl nachtwllker schuldig
ZIJn.

eB) Verniding bij Cox (' glasruiren). Cox verldaart aan de marechaussee 0.1: "Ik ver
motd dat del.e vernieling door tnige kuipers uit wruk ""ordt gepltegd, omreden dooc den
heer Jurgcns, waarvoor ik ook wef"k, andtre murregelen zijn geuoffen omuenl de arbeid
der kuiptts en vermoedelijk nic1: ten gunSte n..o deze luuren".

('8) Cox wOt"dt bedreigd mei dOOlblag doot een spijkeraar op de kuiperij van Juzgeos.
Reeds aangevallen, ho hij nog op rijd ODrzet: wor&o. Cox durft wf geen aangifte te
doen, maar de heren Anloon en Jan Jurgens, die doof de omstanders op de hoogte gebrachr
rijn, doen dit in tijn plaats.
Des~raagd. verklurt Cox wtderom. dat ~. n~.:e atbtiduegeling ~r .~ kuiPef"$

de oorzaak is Vln de op~ekte haat. (WurschlJnhJk 1$ het zo, dar de kUlperil aan l.elf·
srandige busjes _ toevertrouwd, regen stukloon, muf dat Jurgens rNoos zelf één gtOlCO
kuiperij wil: de uitingen wijzen hief" tenminste op). '

(77) Vcornieling bij Cox en daarna bij de rnarechaussctkazernco (ruiten). Vef"dachl: J. F. van
Btrkum en A. Klokgittets.

(140 Bedreiging lcogen het leven v.n Juzgens en A. Croes, boekhoudcor bij JUZgeD5, door
arbeider, die meent te weinig loon uitbetaald te krijgcon.

(U8) Johannes Jurgens, toon Vln Anroon, 42 jaar oud, cIott aangifte van IasIer: hij werd
"mof' genoemd en van hoetcotij beticht.

(H7) GoddridllS Snoeks, nachtwakcor bij de fltma JUtgens, krijgt des avonds te elf uur
in de fabriek (WUI dan nog hier en daat gewerkt wordt) bezoek van een der jonge baron
nen en een andcor. die hem ernstig mishanJelen.

(2) Een wegens opruiing jegens de opzichter onulagen werkman komt weer ?m werk
vl"llgen, pleegt huisvrtdebrwk, .Is hem dat niet toegezegd wordt, bij Johannes Arnoldus
Jurgens, villa Josina, con uit dreÎgtmeoren.
Des nachts volgt vernieling in de fabtiek door onbekende dader.

(l44) Moordaanslag op boterfabrikant Mcoyet van Leeuwen; er wordt met een jachtgeweer
(grove hagel) 3 mul door slaapkamcorraam geschoten. Men verdenkt Gijsbertus van Getder,
op de fabriek ontSlagen. •

(41') Op 17 November 1892 moordaanslag op Eduard de Bruin, hoofdopzichter bij
Jutgens.
De Bruin lUI zich voor zijn beveiliging doot de nachtwaker Bevcors van huis halen om hem
naar de fabtiek Ie bren,l;en; dat iJ al te 4.3,0 uur! Hij is reeds vaker gemolesteetd. M~n
schiel hem in her bovenlijf; tijn dikke overjas rtdt hem hel leven. hoewd er nog hagd ID

de long doordringt. Hij verklaatl de tegen hem beslaande wrok: "Onlangs heb ik de atbei
ders mOC'lcon aanuggt'n, dal overuren niel meet beiaaid zouden worden, voorzover dar wetk
uitgelokt was".
Hoekman vetmoedl, dal de nachlwaker, die op een afsrand van minstens een mett! van de

43 De nummers der ptocessen-verbaal.
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of Ihe
1 CulIure Conflicr and Crime. A report of the Subcommittet: na Delinquen<y

Commiltet: na Persoaality and Culture. New York 1938, p. 63.
: I.}. J, B"uy. De Wttensc:hap der Moraal, Amsterdam 19}9, p. 244.
a S~Iî". p. 64.

Thorllen SelJin I zegt met recht, dat "culture confliCt" en de daaruit voon
vloeiende criminaliteir verwacht kunnen worden als landbe~oners naar de stad
trekken en bv. Corsibnen uit de bergen naar L:>w~r East Slde van Ne','" Vork.
Ik :rou er aan toe willen voegen, dat dezelfde cnmmogene ~Iture confhcrs ~k
:zonder emigrarie kunnen ontStaan, als de planelander, rondet uch te verplaatsen, ID
een tijdsbestek, re kon om daaraan te gewennen, industri~rbei~er moer worden.

Reeds vroeger, voor de gewelddadige Strucruur:verand~[lngen ID de m~atschap

pij van het Oss der jaren 187~:1895. was de socl~le aUlmde er ten opZichte van
gedragingen der leden on~'Jfeid a~ders dan die der grOte ~~erlandse J:?aa~
schappij, die de meerderheldsnorm In ee.n s.rrafwet~k cod.lfl~rde. Dit 15

geenszins aan Oss te wijten en ook geenszIDs IS Oss ID deze ZID blJ:z.onder. Her
feit dat een strafrecht op zeker ogenblik geunificeerd wordt betekenr nog geen
nivellering van de norm. ..

Over de relativiteit van godsdienstige of ethische normen bes~r geen twiJfel.
"Onze gewetens zijn volkomen kalm, als wij ons zenen 0":,. een blefs~k te eten;
een Hindoe zou de grOOtste kwellingen uitstaan; maar WIJ rouden piJn hebben
om het zeggen van een leugen, wat hem geheel onaandoenlijk :zou laten", zegt De
BUllY:?, In binnenlandse verhoudingen is dir verschil even groot; de orthodo:.:
Hervormde van de ene gemeente zal opgewekt rer kermis gaan, di~.van een ande~
buurt zal dit een ernsrige zonde vinden. Hoewel de suafre<:htebJk:. m:>rmen biJ
meerderheid van stemmen in de wet gefixeerd werden, zullen ook ZIJ hle~ andets
gewaardeerd worden dan elders. Eens[l~mmigheid in de :zedelijke verwerpmg van
de meeste, zeker van de belangrijkste, rechtsdelicten kan wel a,an~nomen worden,
er blijft op de grens echter altijd mogelijkheid van verschil m. gevoelen. J:let
"nationale geweten" is een fictie en dke straf:-vet een compr~mls, o,vertredlng
van de Zondagswet is in Hoogeveen een ernstiger srrafbaar .felt dan, I~ Ve~l,
ja, het misdrijf van 247 Sr. in sommige veenstreken zelfs mIOder cnmloeel dan
in 's Gravenhage.

De invoering van de Code Pénal in Algiers, door de Fransen, schak~lde. yoor
de wer een moord aldaar gelijk aan een in Toulon. Nu plachten de Rlfkabyl~
riruele doding van een overspelige vrouw (door ha~ vad:r of een broer, en m~
wals ciders door haar echrgenoot) toe te passen; na IOvoermg van de C P. was ,dl
opeens moord 3. De criminoloog die zich daarbij neer wu leggen en deze dodmg
als moord bestuderen, :zou zijn taak nier verstaan. ..

Dit betekent dat, zelfs indien ~t de statistische methode zou kunnen geluk~~
enige cijfermatige zekerheid te verschaffen over de omvang ~an de locale cr~m~
nalireir waarvan ik niet overtuigd ben, dan daarmee het geWicht van deze crimi'
nalitei; nog niet is bepaald. Dit laatste is niet mogelijk ronder werenschap omtrent
de plaatselijke "conduct norm". .

Indien dus al overeengekomen kan worden, dat de criminologie ~a;l( object

(2~) Moordaanslll.8 op 28 Januari op de Kadr, opÛchter bij de firma Meyer van 1«uwen.
De Kadt, die vOO(" zijn bescherming ook van huis ,gdIuld placht te wotden door oen
arbeider, wordt op weg naar de fabriek met een jachlgeweer aangeschoten; de verwonding
is niet ernstig.
Verdacht worden de ontslagen Gijsbertus van Gelder en oen Bron. Zij waten tevens verdacht
van vers<:hillende diefstallen in de buurt gepleegd. De 's-Hertogenbos.sche Courllnt van
19 April VaD henelfde jaar doelr, overigens londer meer, mee dat de Kadt Oss metterwoon
verlut.

(103) In April komt dat IeJfde nog oens weer en mis:bandelt dan Jan Jur~ns, bijgenaamd
,,lange Jan", die hem de toegang toe de fabriek wil belenen.

(109) De oude Ibron dreigt lange Jan Jurgens (die mer de Deken oor2ll.ak :rou ujn Vlln de
arrestatie VIln lijn lOOn tetzake van de moord op Hoek.mllln) te zullen doodschieten.

(4) Een roombaas bij Jurgens wordr in oen ca.fé, schijnbaar ronder aanleiding, mishandeld
door jt'Ugdig arbeider die, als hij uit de herberg verwijderd wotdt, moedwillig vernieling
ploegt, Blijkt, dal de oude Baron un Helena van V. (huisvrouw van G. N0C5t) twee ukken
mer aardappelen heeft beloofd, als lij de vrouw van Frederik van Vlijmen wilde mishandelen.

(45) In Februari buis:vredebreuk in de fabriek van Jurgens door Rudolf Westervtld, ont·
slagen arbeider, die telkens koppig op het werk terugkomt.

Bruin had ~lopen en gttn poging ge<jaan heeft om de pleger van de umlag te achter
volgen, un de "verkeerde zijde" stond. Hij verdenkt van Gelder, maar van Nispen kan de
dader ook geweest lijn. l...ufSl~noemde had de 1~de November leredlt ges[Qn wegtDs
verduistering bij Antoon Jurgen1, waarvan aangifle was gedaan door de Bruin.
De firma Jurgens lut bij bekkenslas en unplakking bekend maken, dllt zij 300 gulden uit
looft voor aanwijlingen, die lot opsporing van den dader kunnen leiden.
In het Hoekman-douier lezen wij later, dat de beramen van de aan51l1.8, de Bron's, de
N0C5r's, Weslerveld. Klokgieten, van Gelder en de van Berkum's meI elkaar lijn overoen
gekomen, dat lij allen gedurende ~ruime lijd hun ,.jenevffkwarlje" zullen af5[Qn un
degeen, die de opzichter rukl.
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Her is duidelijk, dat er in deze tijd van de .,Baronnen" oorlog heerst in Oss en
geenszins een van allen tegen allen, maar een met partijen en frOnten,

Wij zagen in S I van dir hoofdstuk, dat de veroorzaking der vermogenscrimina
liteit veeleer een sociale en een culrnrde dan een economische is. Daarna ontdekren
wij dat her in de agressieve misdadigheid ook voornamelijk om culturele en
sociale facroren gaat; dat het ook daat de gemeenschap is waartegen gereageerd
wordt, door de delinquenten - en deze vaak eveneens in ,,gemeenschappen",

Het wordt thans :zaak, re trachten al datgene wat in de sociale verhoudingen
en in de cultuur mer de criminaliteit verband kan bouden bloot te leggen.
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aan de srrat;eehtswetensc~p ~nde::m -I, dan alleen met de restricrie, dat nog
slechts ~e bunenlcam van dit obJC'Cf IS aan~geven, zodat ermee kan worden ~reld,
maar ~let gewogen. Alleen kennis van de cooduct norm der groepen maakt het
mogelijk het element van de "subsocialireit" re waarderen.

?; keuz~ van de uitdrukki,ng su.b-sociaal wijsr erop, dat ik deze term van
Vr~J" ve~kJes boven de lermlOologle van Se/li,J in zijn Culture Conflier and
C.~lme, dIe daa! alle ;an de norm, afwijkend gedtag met "abnormaal" aanduidt;
hiJ spreekt nl. ~!ever Dlet over a-SOCiaal gedrag, omdat elk gedrag dat de individu in
co~ract ~et zIJn gemeensc,hap brengr, on.afhankelijk van de waardering, sociaal
bhJh. HIJ verhest echter Uit het oog, dat het adjectief abnormaal voor tenminste
dri~rlei uitleg vatbaar is. In de eerste plaats duidt het op een afwijken van de
norm als "datgene ~t ~hOO((", in ~e rweede plaats belastte het spraakgebruik
het ..w,oord met de !.euellJke betekeDIS van: bijzonder, van een gemiddelde ver
schiJnlOgsvorm afWIJkende; in de detde plaats kan "abnormaal'" betekenen: de
extreme afwijking, van no~m,aal va,n de geestelijk gestoorde, Men zal moeilijk
kunne~ afspreken 10 de crlmlOologle, met haar belangrijke sociologische en psy
chologIsche sectoren, onder "abnormaar alleen "van een (ethische of juridische)
norm. afwijkend" te verstaan - terwijl dan nog niet zeker is of de afwijking
negaue,f of positief is, zie verderop in deze paragraaf.

. Wehsw:ur zijn .er ook zeker ~'ee betekenissen van "sociaal", nl. een feitelijke,
dl~ aandUidt dat lets tot her SOCiale leven behoort, en een van waardering, een
mln of meer ethisch getinte, die van de politiek, welk dualisme ook het woord
asociaal dubbelzinnig maakt. De term sub-sociaal nu mist de subjectiviteit van
"a-sociaal" of "anti-sociaal" en stelt alleen het blijvende eisen der gemeenschap
vast.

In de bespreking van het vraagstuk "criminaliteit en kerkgenootsChap" heelc
Van Roo,' 6 gewezen op het feit, dat roomse Nederlanders uit hoofde van hun
religieuze vooronderstellingen de ethische normen veelal anders waarderen dan
de andere Nederlanders.

Hij betoogt, dat in de ogen van rooms-katholieken veel moreel kwaad waar
tegen .!n Nederland ,geen straf bedreigd wordr, zwaarder weegt dan so~mige
",:ettelLJk st~afbare feiten, Als er verschil is, stellen zij hun eigen moraal boven
dIe. welke 10 de wel is uitgedrukt 7. Het is niel onmogelijk, dal de onderschei-

~ AI. P. Vn~., Eenige kan,ten van her objecl der criminolO.lj:>e, T. v. S. 1947, p. 141.149.
r; M. P. Vnj. Ter effemng. H('( sub-sociale als het derde element van h('( delict. Af

KheidKOlle,ge 2) Ocr. 1947, Groningerl, 1948.
6 De crimillJlliteil onder de Ka!holieken in Nederland. Praeadvie!i voor de Vereniging

tot het bevoed('(en van de beodenlOg der w('(ensrnap onder de Katholieken in Nederland
·'s Gravenhage 1939, '

.. P. 147. Hij wijst b.v. op de bekende lage K'xuele criminaliteit in Drente, Uir de
wetenschap, dal geslachtsverkeer voor h('l huwelijk daar niet zo abnormaal geacht wordl,
maar d~t er naar verhouding weinig onwellige geboonen zijn, condudrert hij dat nco
m~h?USI,aa~ en abortieve pracrijken er wel in zwang zullen zijn, De geringe sCll:uele
cnmlOalltelt.. ,s dus schijn: in streken b.v., waar men illegitimiteit prefereert boven aborlUs,
zullen ~e cIJfers. ongulUliger zijn, maar is, \'olgeos van ROOf, de onzedelijkheid lans zo
JlJOO( nlCl. H('( ..1S hem hierbij ontgaan, dal onder de Orenlhse platrelandsjeugd veel se
JWOOgerl hu,,'ehJken vooekomen - in sommi,tt sueken is 1"-.ngerKhap niet meer dan een
aanmoediging om met het nOU"'en haast te maken; het dan niet trouwen wekr de aldaar zo
bekende "positieve moraal'" van de buur~noten op - tOdal het $llI'l1entreffen van de
feilen geslachtelijk verkeer voor het huwelijk en ,gerin.lj:e iJlesilirniteil hem geen recht gaf
lot verborgen 5exuele misdadigheid te concluderen.
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ding russen doodzonden en dagelijlcse zonden een bijzondere rooms-katholieke
waardering der elhische en strafrechtelijke normen veroorzaakt 8.

Ook voor het van huis uit roomse Oss moet men mer deze religieus gefundeerde
ethische bijzonderheid rekening houden. Zeker is, dar men in Oss geen crimino
logie kan bedrijven, zonder de conduct norms te kennen van de groep of de groe
pen waanoe de criminelen behoren,

Nu is er tweeërlei mogelijkheid:
a. het kan zijn dat door de strafwet veroordeeld gedrag geen of minder afkeuring
bij de groep vindr; dit is een negatieve afwijking van de moraal;
b. de conducr norm van de groep kan ook pOIÜief buiten de sfeer van de maf
wetgeving vallen, er dus bovenuitgaan.
Voor Oss zullen wij dus vaststellen of en in hoevet er afwijking tussen de groeps
norm en de wettelijke norm is, afwisselend naat deze beide mogelijkheden.

a, Negatief. Consciëntieuze sociografieën tonen aan dat de Meierij van Den Bosch
er ten aanzien van wangedrag en misdadigheid van de algemene nederlandse
waardering afwijkende maatstaven op nahoudt. Maasland en Oss bevond ik in dezen
te gelijken op wat waarnemers van Peel en Kempen opmerken. Frappant is het
oordeel dat de Officier van Justitie tegen de moordenaars van Hoekman in 1893
uitspreekt: "Hij oefende zijn ambt uir in een streek, sinds jaren ongunstig bekend
door verschillende ernsri~ misdaden en de diepe verdorvenheid van een deel
der bevolking, dat om waarheid, liefde, eerlijkheid en menselijkheid weinig geeft
en in éen woord alles mist, wat men bij een mens verwachten kan" 9.

Over de tolerantie ten aanzien van eigen en anderer drankmisbruik is het nodige
gezegd in Hoofdsruk 11 van dit Deel.

Prostitutie in de zin van het bedrijf maken van ontucht, in de zin der grOte
stadsprostitutie dus, is er niet. Wel bezit het milieu veel vrouwen die los van
zeden zijn en ongeoorloofde omgang onderhouden mer vrienden en bekenden.
Hoofdstuk IV van Deel H, dar de persoonsbeschrijvingen geeft, spreekt hiervan
voldoende (men zie slechts Driek Sossen, P 9). Uit deze beschrijvingen blijkt
vooral ook hoe gemakkelijk de jongens en de jongemannen in het milieu omgang
krijgen met veelal oudere en gehuwde vrouwen, waar zij vooral met gestolen
kippen en sieraden altijd welkom zijn. Maar ook in het algemeen is de e<:htelijke
trouw een deugd die niet zeer in tel is, zoals ook Calparie (p, 12) al zegt; buiren·
e<:htelijke geboorten en vaste verhoudingen zijn legio, De later te noemen grole
zedenzaak van 1938 toonde dan ook aan dat de dader bij weinigen van zijn slacht
offers principiële tegenrsand onlmoet h~ft. Wellicht, zo luidr tenminste ook de
opinie van geestelijken en paedagogen ter plaatse, kan men het weinige voor·
komen van zedendelicten voor een d~l toeschrijven aan de vèrgaande losheid
van zeden.

Een getuige in de moordzaak C 45 geeft voor het Hof onopzettelijk een ltef
fende milieuschildering, welke ik uir het proces-verbaal der zitting citeer:

"Den dag dat Bron vermoord is. ben ik bij mijn ouden ,Ileweest en daarna ben ik naaf
Ou teru,l:gekeerd. Aldaar bel, ik bij .... (een berucht eaf~. N.) bier gedronken. Daar
kwam ook X die half dronken WIS en een pur keer IraCteerde. Hij betaalde met f. 25.-.
Te Mortel die er ook was en dat zag wilde hem "'el ('\'en bij eene vrouw brengen. Uif

8 Vgl. H. A. M. t·,,,, ti". Dri~J in de gedachtenwi5Seling, p. 27. Ook &rlntiU1l, I.a.p. 247,
erken! de betekenis van dil reli,gieuze verschil voor de ,Ilroep5C1hiek.

II Hel Paleis van JU5titie, Nieuwsblad gewijd un Binnen. en Builenlandsche Rechls
pleging, Groningen, nummer van 13 November 189),
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"rees dal X gerold zou ....orden ben ik hen nagegaan. Bij Klaanje Pruul Ut NCIe$t, die half
dronken ~'U. Ik vroeg hem of hij X ook gezien had. Hij zeide neen. Ik ben toen gegaan
nau het ofé Y, Omdal ik dacht dal X beroofd zou ...orden beo ik bij een bank die buiten
het café $[Ond op de grond gaan liggen en hield mij meer dronken dan ik wa$. Te Monel
i$ locn naar buiten gekomen en zei; hij die slaapt zal niel ontwaken, die waakt zal ver
dwijnen, Daarop gooide hij een bak meI vuil wilter over mijn gezichl. Daarna is de ClIfé
houder buiten gekomen, die zei dal ik daar niel blijven mOC$t; hij bracht mij met mijn
fiels op den weg en wees mij hoc ik moest rijden om niet bekeurd te worden, daar ik geen
licht had....

~ kermissen, die in andere streken van her land nauwlijks gccluld worden,
zijn hier "eeD schande voor 't land, ~n klap in 't gezicht van her godsdienstige
en udelijke leven in Brabam en limburg." Maar ~n pater tegen wie ik mijn
mening uir dat er te weinig voor de omspanning van de jeugd gedaan werd,
spr~kt mij tegen door op de vele kermissen te wijzen, ...

Op deze kermissen, bij jaarmarkten, maar ook op de gewone Zon- en feest
dagen zijn dronkemanstonclen en vechtpartijen normaal; dit drinken en vechten
schaadt een reputatîe weinig of niets (OuwerlJIlg pp. 101 en 54). Men zegt:
wat geeft het, het is toch geen stelen of moorden? 10 Deze tolerame houding
tegenover agressieve criminaliteit, zolang deze niet in doodslag ontaardt 11, was zCC'r
duidelijk re contrOleren door aan mijn delinquenten te vragen waarmee zij hun
criminele loopbaan begonnen waren, hetgeen ik syst~tisch d~. Zonder uit
zondering luidde het antwoord als bij Johannes te Mortel (P 17), die mij verze
kerde dat hij begonnen was mer een inbraak samen mer Servaas Schroeder en
Kees Bron, in AugustuS 1927. Nierremin had hij toen achter de rug een veroor
deling wegens mishandeling in 1921, een wegens wederspannigheid in 1923, een
wegens mishandeling in 1924, wederom een wegens wederspannighcid in 1926,
telkens tot vrijheidssuaf!

Wat de misdrijven tegen de eigendom betreft: op fatsoenlijke wijze wat on
~r1ijk wezen schaadt niemands repurarie, zegt Ouwer!ing (p. 54). Wellicht bedoelt
hij hier, wat ik ook meende waar te nemen, dat de grens I1men mijn en dijn nier
even streng getrokken wordt als wel elders in Nederland. Dit lijkt op het ~rste

gezicht een ze.er belastend oord~~ maar her wil dar niet zijn. Als Waller Sehu
barJ 12 vasutelr, dat ook de Russen deze grens niet zo scherp zien, omdat het
begrip van private eigendom er minder diep geworteld is dan vroeger bij de
Romeinen en thans in geheel West-Europa, bedoelt hij daar zelfs het tegendeel
van een diskwalificatie mee, De dieper liggende oorzaak kan ook zijn, dat de ene
mens minder aan zijn bezittingen gehecht is dan de andere. In Oss was armoede
minder een schande en bezir minder een reden tOt verheffing, dan in andere
streken van ons land. Her strikte ,.afrekenen" van baguelzaken, een postzegel of
een vertering betreffencle, dat deze andere streken kennen. duidt meer op grote
gehechtheid aan geld dan op de strakke economische inregrireit die men er wel
in wil zien.

Neringdoenden vertelden mij, dat er onbekommerd besteld wordt en ook vlot
betaald, als er geld is; dat bij een vergissing de per ongeluk bevoordeelde dit niet
al te ernstig neemt, maar het te veel omvangene of te weinig betaalde met ge·
noegen weer wegschenkt aan b.v. een bedelaar. Tussen de bedelaar en die hem wat
schtnkt bestaat trouwens ~n gewone menselijke band en niet de onafzienbare
afstand van elders. Het hoogste is niet benijd te worden en her ergste wat iemand
kan overkomen niet mcclelijden op te wekken.

10 Ollwerli"l, p. 36.
1'1 B","4Stft, M. en M. 1926, p. 53.
1~ De komende Euro~ Mens (ned. ven.), Haasiem, 5e dr., p. 117.
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Deze naar verhouding geringete waardij van het bezit is hier eerder de oorzaak
van deze betrekkel.ijke vaagheid der gren.zen van mijn en dijn, dan bijvoorbeeld
hebzucht. Ik kan met anders dan een zekere "qualiré" in dit "défaut" zien.

Van den Bergh 13 vertelt dar men aan zijn vader algemeen boter met stenen
ve.rz.waard trachtte te verkopen en dat .de melk, die later voor de margarinebe.
reldlOg wordt gekocht, veelal vervalst IS. Het is weer minder hebzucht die tOt
dit 1:lijke bcclrog verJeidt,..dan wel de sport om te proberen hoever men gaan kan.

DIefsral wordr natuurlijk algemeen afgekeurd, maar bij een kleine dief heet
het, dar men hem en zijn gezin behoort te sparen en niet te gauw naar de p
moet lopen. Kinderen worden wegens her stelen van ooft uit de boomgaard ver
jaagd, maar niet gestraft en zeker nier aangegeven. BttrendIen constateert dat de
bevolking terzake van kleine diefsra.llen opgelegde stnffen doorgaans re hoog
acht 13a, Men Jette er eens op Mt voor een penningmeester de RJ<. werklieden.
bond van B. kiest voor her z.g, doktersfonds: een kameraad, die 3 vonnissen
wegens desertie, 1 wegens verduistering, minstens 1 wegens dronkenschap en
I wegens smokkelen achter de rug heefr! Hij is zijn vemouwensamht dan ook
nog maar sedert een paar maanden waardig gekeurd of hij licht de zaak al op.
En toch is men hem daarna niet bijzonder kwaad gezind.

Bij .de Reu,nunse inbraak (C 46) blijkt in het onderzoek dat aldaar een groep
werklieden Uit Oss gewerkt h~fr. Her onderzoek in die richring wijst wel geen
dader aan, maar levert terloops enige typerende gegevens van het groepskarakter
op:
1. de ploegbaas heeft zich voor een bekendete collega uirgegeven om het werk
re krijgen;
2. hij heeft de sympathie van zijn geestelijke werkgever gestolen doot onware
verhalen re vertellen over een broer "die ook in het klooster zit"·. ,
3. de werklicclen hebben "per ongeluk" voorwerpen m~ naar huis genomen die
de opdrachrgever niet missen kan en zij laten ook enige schuJden achter;
4. zij laren echter ook betrekkelijk kostbaar ger~p achter, waar zij evenwel
nooit om terugkomen.

Het onderzoek naat de brandstichting, in Deel 11, Hoofdstuk J, S 9 en Hoofd·
stuk IJ, S 3, toonde aan dat zij in Oss voornamelijk CC'n economisch delict was,
Het is echter een aanmerkelijk ernstiger misdrijf dan bedrog-middels-inbtaak of
andere economische delicten, omdat voor de gemeenschap belangtijke goederen
aan gehele of gedeeltelijke vernietiging worden prijsgegeven. .

MaatSChappelijk belang bij ptivate eigendom mo~ door onze wetgever nog wel
niet beschermd worden 14, voor de criminoloog kan de onverschilligheid van de
dader VOOr dit belang der aangevallen goederen van betekenis zijn.

Typerend is niet alleen, dat de criminele Ossenaar voor dit belang in het geh~1
niel gevoelig bleek re zijn, maar dat hij zijn eigen belangen nauwelijks goed af·

l~ Gedenkboek, p. ".
13a &""dun, p, 236 en 240; bij zedendelicten ronitateert hij echter ilechls voldoening

als zeer zware unUen opgelegd worden.
H Behal.ve mîs.schien in aanles in artikelen als arl. 2 Vocdselvoorzieninssbesluit, wucin

nraf bedreIgd wordt legen hem, die bij her bereiden, in voorraad hebben, enz., nn VOOI"

de vocdse:!voo:rziening belangrijke produCten nier de nodige zorg aanwendL
Elder$ IS dit $IXIl$ anders. Vgl. de utt. In en '8, Se lid, van her russUche suaf.,.-erboek

(hatue venaling. nn Pfl1(1IIiJJ~I, Paril 193'). Vgl. ook M.""htim, Sodal ReconsuuCtion.
p. 11' vv., en ZIe an. 239 van de Code Pin.al Suisse betreUende de ,Enuave aUI: services
dïDtér~ F'néral". "
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weegt. "Als je maar goed afbrandc", zegt men, "dan is brand nog niet zo'n ramp,
Her brengt je kasgeld in de la". In onze gevallen van brandstichting viel de uit
kering door de assuradeur altijd tegen. In C 3 krijgt de eigenaar-opdrachtgever
f 2350, terwijl hij op f 2800 rekende; in C 11 f 1200 i. p. v. f 1500, in C 30
f 2700 i. p. v. f 3700, in C 31 f 1775 i. p. v. f 2300 enzovoorr. Met bedrijfsschade,
waartegen nimmer verzekerd was, wordt helemaal geen rekening gehouden; men
heeft weer wat geld in de hand, en kan zich wat veroorloven.

Het bedrog-middels-brandstichting is het misdrijf, dat meer dan enig ander
Ossenaren van buiten, of van de rand der criminele gemeenschap, in de misdadig
heid heeft betrokken. Onze daders en opdrachtgevers Hoppe, Cieremans, Overbeek,
van loenen, de Stoppelaer en Vermeulen behoren niet, of sle<hts aan de periferie,
tot het criminele milieu. Zij zochten meestal contact met criminelen, die bekend
stonden dit bedrijf uit te oefenen. Veelbetekenend acht ik, dar het brandstichters
loon in alle gevallen op éen keer na pre<:ies vijftig gulden bedraagt; het wijst op een
gewoonte. In het uitzonderingsgeval is de verleide opdrachtgever woonachtig in
Eindhoven; hem wordt wijsgemaakt, dar "de anderen" het altijd voor 10% doen,
maar dar hij goedkoper bediend zal worden: voor f 750 ....

S. Nelken 14a merkte al op, dat de verzekeringsagenten niet zelden schuldig
zijn aan het ontstaan van de opvatting, dat het feit van een verzekering enigszins
het recht impliceert, van deze verzekering "gebruik te maken". In Oss waren twee
van deze agenten, van Luyn en Gannef, ten nauwste bij de brandstichtingscrimina
liteit betrokken, al kon een van hen worden vrijgesproken.

Het bleek mij inderdaad, dat de, al dan niet door verkeerde acquisitiepractijken
ondersteunde, opvatting veelal was: ik heb nu zoveel jaren ttOuw mijn ptemie
betaald, nu, waar ik het nodig heb, zal ik al dat ,,gespaarde" geld maar eens
lOnen ....

Smokkelen is een onschuldig genoegen en belastingfraude wordt niet erg ge
vonden. Dit laatste is ook een ervaring van Barendsen in de door hem bestudeerde
streek, en het stemt overeen met hetgeen Van den Dries in voornoemde gedach
tenwisseling naar voren bracht over de rooms-katholieken in Nederland. Deze
deskundige spreker toonde ongerustheid over het aandeel der r.k. in het laakbare
gedrag op de terreinen van inkomsten- en vermogensbelasting, successie- en om
zetbelasting. "De wijze, waarop in het verleden in r.k. kringen door katholieke
geestelijke leiders de ernst van deze feiten werd ontkend of verkleind", noemt hij
lichtvaardig (p. 25).

Als ik mijn delinquenten over het begin van hun misdadigheid laat vertellen,
slaan zij altijd de veroordelingen wegens smokkelarij over; die horen er niet bij.
Sterk is het verhaal van een delinquent die zijn misdadigheid voor zijn godsdien
stige moeder wil verbergen; als zij hem erop betrapt dat hij 's nachts erop uit
geweest is verontschuldigt hij zich door te zeggen dat hij uit smokkelen geweest
;, - wat als een afdoend, honorabel excuus aanvaard wordt ....

b. Van positieve afwijkingen in de moraal is sprake als de bestaande algemene
wetgeving volgens de streeknorm niet, niet' snel genoeg, of niet zwaar genoeg
voor 'repressie zorgt bij krenking van het collectieve re<htsbewustzijn. Zo kan men
vinden dat bepaalde overtredingen (in Oss, volgens inwoners en zelfs volgens
enkele politiemannen, die van de Veiligheidswet en de Arbeidswet) of misdrijven

Ha Die Brandsciftung. Ihre Ursachen, FeststelJung und Verhijtung, Ikrlin 1925, p. 142.
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(bij andere schrijvers over de Meierij speciaal zedendelicten) met streng genoeg
worden vervolgd.

Het brabantse "tafelen", waarbij de positieve moraal manifest wordt bv. bij
ergerlijk wangedrag van huisgenoten tegen elkaar, heb ik over de onderzock
perioden wel elders in het Maasland maar niet in Oss zelf gevonden. Figuur 10
beeldt de ruïne af van een nog nieuwe woning op een afstand van 14 km van Oss,
nadat de buurr zich gemengd had in de herhaalde en ergerlijke mishandelingen
van een tachtigjarige door zijn schoondochter en kleindochter. Een postenketen
werd afgezet om elkaar te waarschuwen en de politie bezig te houden; de politie
verscheen echter pas toen de tafelpartij afgelopen was. Het publiek besrormt het
huis met heipalen, ramt de deuren en blinden, slaat de ramen stuk en vernielt
een deel van het huisraad, dit alles in opre<hte opwinding over het wangedrag
van de slachtoffers.

De bij de huisvredebreuk (Deel lIl, Hoofdstuk I, § 4) vermelde particuliere
"exc<:utie" van een schaargeldvordering door de 40 omevreden boeren ten laste
van een collega is hiervan ook een voorbeeld.

Dubieus is hier de plaats van het liegen en althans van het zwijgen der Osse
naren in foro.

Ik ben niet in staat uit te maken of het gewone onwaarheid spreken in Oss en
omgeving ernstiger is dan elders. Het liegen in rechte en de meineed komen
veel voor; bij de berc<:hting der oudste zowel als der jongste criminele periode
blijkt met welk een ontstellend gemak vals gezworen wordt. Ook Casparie noemt
de psychische bijzonderheid der criminele Ossenaren hun zwijgen en omkennen
bij opsporing en bere<hting (p. 9). Hij acht deze zwijgzaamheid zelfs niet alleen
een verschijnsel bij deze criminaliteit, maar op haar beurt weer een der oorzaken
ervan. Ook Ouwerling (p. 100) klaagt over het onwaarheid spreken in re<hte en
onder ede ten aanzien van het Peelkwartier.

De veronderstelling van Van Rooy (praeadvies p. 148) dat de waardering der
r.k. van een moreel kwaad als het liegen en de meineed er de oorzaak van zijn
zou dat zij, indien vervolgd, eerder bekennen, vindt bij de Osse delinquenten het
tegendeel va'n bevestiging. Nog meer immers dan door haar omvang is de crimi
naliteit der Ossenaren befaamd geworden door het stugge ontkennen en liegen
van verdachten en getuigen.

De plaatsing van dit stuk wangedrag bij de negatieve afwijkingen van de
moraal is e<hter niet zonder meer gerechtvaardigd. De mogelijkheid moet aan
wezig geacht blijven, dat de groepen het spreken van opwaarheid te harer ver
dediging eerder een goed dan een kwaad achten. Mijn ervaring met veroordeelde
Ossenaren wijst tenminste'-'Uit, dat de blijvend afwijzende houding tegenover
velen der bekennende en doorslaande verdachten en getuigen aangenomen, bijna
van het niveau van een positieve ethiek af plaats vindt.

§ 2. Differentiatie der groepen

a. Het "Milieu"

In de bevolking van Oss heefe deze normatiek lange tijd algemeen gegolden,
zoals zij in ongestoorde streken van Brabant misschien nog geldt, zonder grote
moeilijkheden te veroorzaken. Met de industrialisatie e<hter wordt de homogeni
teit van de bevolking verbroken.

Waren tot ver in de votige eeuw de enkelen die buiten de groepsnorm stonden,
de geestelijken, een paar zakenlieden en ambtenaren, te weinig in getal om ver-
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A

Aan de eÎsen van de snelle industrialisuie voldoet dat deel van de bevolking,
dat zich geschikt tOOnt om zich tor fabrieksarbeidet te transformeren en zich tot
werkbaas, opzichter, administratieve kracht, ..beloper" (handelsreiziger), te ~nt

wikkelen. Dit is de grOte desertie uit de groep. Er komen elementen van. bUiten
bij, technici, administtatiepersoneel, geestelijken, nog meer ambtenaren, die reeds
van huis uit geconformeerd zijn aan de algemene nederlandse conduct norm.
Daarbij sluiten zich aan de belangtijkste elementen van de neringdoende en am
bacluelijke middenstand, welkc nu eenmaal sneller accomodeert dan de boet,.n
stand.

Deze oude "cellen·' (eigenlijk: oude immigranten), de toestromende nieuwe
immigramen en de voor het nieuwe tijdperk gewonnen elementen uit de oor
spronkelijke bevolking tezamen gaan nu een gehele sector van het veld beslaan
die de plaats van de stippen in de fig. A gaan innemen; de situatie in f.i~ur !'"
vootgesteld wijzigt zich in die van figuur B. Het gevolg van de afscheldmg IS,
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k nnen worden ... Niet slechts wordt zo een belangrijke klasse ver voorbijge
u-fd door de nieuwe industriëlen, maar zij wordt ook absoluut gedegradeerd.

strL. . 1 1--. h···De kuipers blazen het '·erweer tegen her meuwe zovee moge IJ aan en eDDl:"n
in hun annexe bierhuizen voldoende gelegenheid om de gevoeligheden der bevol-
king tC stimuleren. .

Bijzonder belangrijk .is de omstandig~eid, dat de pr~mowts van de "nleu.we
de" zonder uitzondermg vteemden zIJn. De Jurgens mogen dan al meRlge

~r er.ltie in Oss wonen, omstreeks 1890 worden zij nog als vreemden "moffen"rn
Limburgers) genoemd. De andere fabrikanren zijn van jood~? bl~d.e c.n hoe

wel zij sedert onheuglijke tijden in Brabant woonden, hebben zl1 aSSimilatie ver-
eden. In zijn gedenkschrift verklaart S. van den Bergh openharug (p. 85 en 55):

~De bevolking was ons niet welgezind·', en hij ~er~eh hoe hij m~t de ~t~r ~n de
melk werd bedrogen. Ook zege hij dat er nooit Iemand van ZIJO .~amlhe m ~e

eenteraad kon worden gekozen, hoewel zij daat toch ongetwijfeld VOOt IR
gem --" --aanmerking gekomen ZUllen ZiJn.. .

Het feit van de nieuwe orde heeft een verstrekkende betekeDls voor de norma·
tieke structuur van de bevolking. De veel gebezigde voorstelling van een gelaagde
bevolkingssttuctuur zal niet duidelijk genoeg zijn om deze veranderingen hier te
kunnen aanduiden. Toen ik aan het begin van deze paragraaf ovet de enkeleo
sprak dic buiten de groep, althans buieen de collectie~~ ~~rm stOnd~n, noemde
ik hen teeds opzettelijk niee een (dunne) bovenlaag; ZIJ zIJn veeleer m het veld
van de aurochthone bevolking onbetekenende stippen, zie fig. A. Deze stellen
de enkele geestelijken en de paat niet autochthone zakenlieden en ambtenaren
voor. Het blijken echter potentiële cellen te zijn, die zich kunnen vermeerderet.J,
veld winnen, zich versterken, aanhang krijgen. Zij zijn de kernen van waarna
de culturele "vooruitgang" Optreedt en de industrialisatie begunstigt dir proces
op zeer snelle wijze.

storing en conflicr te kunnen veroorzaken, met de gezwelachtige opkomst en
groei van de indusrrie wordt dit geheel anders.

Er komen enorme veranderingen in de welvarendheid van de srreek, maar dit
betekent gttn geleidelijke algemene culru~le en economische verheffing van de
bevolking; eerder grote verwarring. De indusrrialisatie eist namelijk aanzienlijke
veranderingen in de arbeidsgewoonren en ook in het nOtmenIeven van de nieuwe
SOOrt arbeiders. Zonder de handhaving van grote precisie, van timing, zuinigheid
met materiaal, een scherp onderscheid van mijn en dijn en stipte discipline kan
geen grootbedrijf omstaan. Velen der arbeiders echter, aangetrokken tOt het andere
bestaan door relatief hoge weeklonen met beloningen als er een goede prestatie
bereikt is en de klachten gering zijn, kunnen zich de nicuwe habitus moeilijk eigen
maken. Zoals wij hiervoor al zagen is de Maaslander van nature niet bijzonder
ingesteld op de waardering van efficiency maar, hoe werklustig ook, een weinig
geneigd tijd en kracht re verspillen, misschien war slordig van aard en zeker "niet
economisch ambitieusM, als ik hun Winhschaftsgesinnung zo mag aanduiden. De
in S 4: van het vorige hoofdstuk vermelde processen-verbaal uit sector I betreffen
veelal ontslagkwesties op grond van moeilijk af te leren gedragingen die voor de
bevolking geheel normaal zijn, maar die de industrie niet kan dulden.

Men wil hard genoeg werken, maar op de eigen manier; men blijft Maandag
houden, ook als men de ochtend na de Zondag op het gewone vroege uur weer op
het werk verwacht wordt; men heeft soms een kleine roes, men kan niet hten eens
een "kleinigheid" mee naar huis te nemen (gereedschap b.v.; soms is het werkelijk
maar lenen), men wil het roken in de kuiperij .niet nalaten, men is tegenover de
grote bazen niet overbeleefd en men geeft een hinderlijk precieze opzichter wel
ttnS een klein klapje. Zo vallen er ontslagen, die echter door de 3rbeiders lange
tijd niet ~ieus genomen worden. Men is zelf zo ~akkdijk in her vergeven en
vergeten, dat men de dag na het onrslag natuurlijk weer gewoon op het werk
komL Maar dan wordt men zonodig met de politionele arm verwijderd.

Het blijkt de industrie mer haar v~mde eisen ernst te zijn en een deel van de
arbeiders wordt teruggestoten in de 3rmoede, die zij enige tijd ontwend geweest
waren en die thans onverdtaaglijk moet zijn. Het revoltetende misdadige Oss
van de eerste periode bleek mij voor het grootste gedeelte uit mislukte fabrieks·
atbeiders te bestaan.

Daarnaast, veelal leidirig gevend, zijn er de kuipers, waarvan omstreeks 1890
de voornaamste ..de baron" is. Zij begrijpen al gauw, dar zij bij de industrialisatie
geen belang hebben, integendeel Het is een handwerkersvolk dat wellicht hon·
derd jaren bij de gratie van de boterhandel leefde, zich sociaal boven de kleine
boertjes vethief en door middel van de combinatie van her bierhuis met de kuipe
rij een stuk omgeving aan zich was blijven binden/Dat de proletariërs de kuipers
klasse een sociale russenfiguur achtten, doch nauwer aan hen verwant dan aan de
fabrikanten, blijkt uit de wOOtden van scheldpartijen, in verband met gevechten
waarin de baronnen betrokken zijn, als: "Gij komt ook maar uit de heide, Gij en
Uw oudc!'· (met de laatste is de Baron zelf bcdoeld).

De kuipers geraken in nog veel sterkere conjunctuurschommelingen dan de
kleine landbouwers: bij de opkomst en in het eetste tiental jaren van de industtie
bloèit het handwerk als nooit te voren, omdat de boterhandel nog bestaat en
omdat bovendien de matgatinefabrikanten de bestellingen voor de nodige wnnen
bij de kuipers plaatsen. AI gauw geschiedt echter wat verwacht kan worden: de
boterhandel neemt af en de margarinefabrikanten richten eigen kuiperijen in,
waarin de zelfstandige handwerkslieden desgewenst als arbeider te werk gesteld
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dat b~t ov~tblijvend~ d~d van d~ autlXhthon~ bevolking zich opzettelijk I~g~n

de druk tracht t~ handhaven en zich daardoor cOnl;ffitreert, ~n conc~mt2ri~
welk~ ik in de arcering uitdruk.

Aan her eind~ ~a~ .de n~g~mi~nd~ eeuw is de verandering in de bevolkings
structuur reeds defmUlel. Er IS dan een deel, dat zich ten aanzien van de conduct
norm aan de algemene nederlandse conform~rt, en een autochrhoon deel, Steeds
veld verliezend, met toenemende concentratie, dat t.a.v. de c.n. conservatief is.
Sprak ik over de oud~ bevolking soms reeds als van een "groep" (m~r ~ig~n

groepsnorm), wellicht past d~ bem,ming groep rhans pas ren vol1~ en wel voor
dir Iaatsl~ deel. Zoals een groep is geconstitueerd door het f~it dat ~r "same
int~rest" is dat de leden samenbindt I:;, is ~r nu in Oss ~ groep' deze zal ik
hi~rna het mi/ieu noemen. '

Nadat het in den beginne een van de werkzaamste geweest is van de krachten
die maakten dat een bevolkingsdeel tOt een groep werd, blijh st~lIig niet alléen
het gemeenschappelijke belang, dat dit milieu samenhoudt. Als d~ samenbindende
kracht van het g~ene belang nier sterk meer werkt, volgt a! uit het enkele f~it
va.n het gebo~n worden e~ lev~. in een groep zeker~ bestendiging daarvan, ten
mlOSt~ voor een zekere ulrlooptlJd. Een groep is namelijk ook: une collection
~:êt~es en tam quïls ~m en train de s'imit~r entte eux ou en "tant que, sans
s Imlt~r acruellement, lis se ressemblent er que leurs traits communs sont des
copies anciennes d'un même modèle", naar de definitie van Gabriel Tarde 16.

VgL ook met W. NOf'Wood Eaj! 17, die meent dat de recidive niet alleen een
criminologisch v~~hij~~1 is, m.aar ?Ok een zelfstandige aetiologische factor
voo~ (a~dere)" CtJffimalllen, en dli~ wlJsr op de mogelijkheid van de "crimina!
family hlStOty als causale factor voor misdadigheid.

~angezîen h~t..duidelijkste mom~nt bij d~ groepsvorming van het milieu ttfl

~Clmaatsc~~ppeIIJk karakter draagt, ~I een samenhoudende imitatiedrang der
Jon~ere. mlheu!eden, b.v. v~n de deILnquenren uit de periode van 1924.1935,
anrl,soClaal gencht moeten zIjn. Is dat controleerbaar?

Her is mij allereerst ge~l~ken, dar de criminelen en de hen omringende milieu
leden ~an genoemde pe~lod: allen welensch~p hadden van de gebeurtenissen
der vonge eeuw. Deze hlStonC'S. w~r~en naar Ik contrOleren kon sterk aan~ikt
ov~r~~leverd. Verder waren de ]C'ugdlgen onder de delinquenten het erover eens,
dat ZIJ de oude~n nadeden. Zij vertelden mij hoe de reputaties der oudere delin
quenren..de t:('rste ond~~werpe~ ~an .he~ gesprek plachten te zijn, en hoe zij, met
name biJ hun belangrIJker CtlmmnlJtelt, deze ouderen met zekere bewondering
v~r ogen hadden. Er zijn er ook, die zeggen Oss te hebben verlaten of te hebben
Willen verlaten om de bijna verplichte navolging re ontlopen (als van Zaayen.
p 58).

Deze observali: klopt met het weinig". dar ande~ criminologen hierover op
mer~en, waa~~ Ik.noem F. M. TlHaJherl8~en H. von Hentig 19. Beiden spreken
specla~1 ~v~ ImItatie van oudere door jonger~ gangJ.

De Imltatl~ als factor van criminaliteir is een sterk sprekend voorbeeld van de
verv.loch.renheld van. ~ndogene en exogene momenten. Enerzijds berust de aan.
wezlgheld van de nelgmg tOt navolging voornamelijk op de aanleg van de persoon

l~ EJu'lir~ s"p~~, ~Dcydopaedia of the $OCia1 scÎences., New Vork 1932, VU, p. 178.
~; Les Jou de Ilffilta!ÎOD, 3me N.o, Pari. 1900. p. 73.

1be adolescent crIminai, a medKo-sociologial study of 4000 male adolescenu Lon.
don 1942, p. 301 en 302. '

18 The Gang, Chicago 1937, p. 256.
1D The criminal and his vîcrim, New Haven 1948, p. 194.
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van de misdadiger, maar and~rzijds is de omgcving het toevallige patroon, dat in
aanmerking komt om te worden geïmiteerd. Ook afgezien hiervan moest reeds
rekening worden gehouden mer de waarschijnlijkh~id dat de individuen geprae
formeerd zijn voor die der twee groepen waarin zij terecht komen of blijven.
Zou in het algemeen hun meerdere of mindere maatschappelijke en ethische pro
gressiviteit de individuen, en zou in het bijzonder bijvoorbeeld hun meerdere of
mindere aanleg VOOr ge~gelde en deugdelijk~ industriële arbeid, de arbeiders
niet rot ~n der tw~ groepen bestemmen? En zouden die sectoren van war aan
hen endogeen is, welke het zich voegen in deze groep bepalen, niet min of meer
dezelfde zijn die het delinqueren mede veroorzak~n? De maatSChappelijke en
normati~ke omstandigheden hebben zich vrijwel gelijktijdig voor alle individuen
evenzeer gewijzigd; her uiteengaan van de aucochthonen in de twee groepen zal
inderdaad voor een goed deel van hun persoonlijke eigenschappen hebben afge
hangen.

In de publieke v~rsla88eving werd tijdens round up en berechting ook dikwijls
van het "milieu van Oss" gesproken. Daarmee werd echter~ voornamelijk door
familiebanden bepaalde, vrij schemerig omlijnde, min of mee:r aucochthone, maar
in elk g~val uitgesproken criminele groep bedoeld. Hetg~ ik milieu genoemd
heb is echter niet per se crimineel. Toch moet het volgende nog worden opge
merkc.

Zodra een erkende conduct norm niet langer algemeen erkend wordt, wordt het
restam daarvan tegenover de nieuwe conduct norm een verkeerde norm, en gedrag,
dal daardoor gericht is, wan~rag. Deze mogelijkheid om zonder wijziging van
zijn gedrag, uitsluitend w~gens andere waardering van zijn conduct norm door
de buitenwereld, (Ol wangedrag te geraken, moet criminogeen werken, omdat de
grens russen goed en kwaad vervaagt en begrip voor wat sociaal en sub-sociaal
is schade lijdt.

En hier moer nogmaals gewezen worden op de conclusie uit het onderzoek
naar de invloed van de alcohol, dat namelijk de kroeg criminogener dan de borrel
geacht moet worden. Het caféleven blijkr een van de voornaamste krachten t~ zijn
die het milieu samenbindt.

b. Hel bendewezen

Gelijk reeds beroogd is, veroorzaakt het feit dat de tot dusver geldende conduct
norm (e.n.) niet langer aller deel is en dat tOr dusver niet of in geringe mate ver·
weren gedt2g sub-sociaal geworden is, een spanning in het milieu. Deze spanning,
die ontstaat uit de noodzakelijkheid (e verdedigen Wat voorheen ni~t verdedigd
behoefd~ Ie worden, is op zichzeU r~ criminogeen, wals ook al opgemerkt
werd. Was zo de Ossenaar, die het J"~t zijn burgerplichten rekende de justitie te
helpen bij het opsporen van misdadigers en overtreders, vroeger volgens de c.n.
al min of meer laakbaar, thans is het doen van aangifte of het afleggen van g~

ruigenis een vijandelijke daad tegen de groep.
Het milieu noemde ik nier per definitie crimineel, maar de typische Osse cri·

minalireit lag in dil milieu ingebed. Velen waren de milieuleden die zich weinig
om een conflict met de vijandelijke DOrm bekommerden en zich in hun sub·
sociabilireit versrerkten. Hun concentraties binnen het milieu (dat zelf al een
concenrrati~ is) werden oorzaak, voorzover zij zich naar buiten manifesteerden,
dat men aan een bende dacht.

Mocht men althans de pers geloven, dan was de Osse misdadigheid der Jaren
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1924-1935 inderdaad voornamelijk het bedrijf van een bende. Maar ook de
politie rekende met een bende. In talloze inlichtingenst:uen heet het over de
delinquenten "hij is lid van een bende" en de requisitoiren van het O.M. gaven
vaak van dezelfde opvattingen blijk; "verdachte is lid van de Osse bende", heelte
het dan. In hoever deze "bende" nog een euphemisme was en eigenlijk slechts
iets als "troep" betekende, blijkt niet, evenmin in hoever men zich een vaste en
afg~loten organisat!evorm van een werkelijke bende aanwezig dacht, De voor
stellmgen konden nIet dan uiterst vaag zijn. Een onderzoek naar de vraag, of er
in Oss werk~lijk van bendewezen bn worden gesprnken, worde voorafgegaan door
een verkenmng van het wezen van dit "wezen".
.~ze \'erke~n.ing is niet gemakkelijk, omdat vrijwel géén Iitreratuur de weg

WIJSt. Da~~ wlJ..m W~t-Europa een ontwikkeld bendewezen niet meer van nabij
kennen, zIJn WIJ geneigd te denken aan hergeeo. wel over het oude italiaanse en
chinese banditisme geschreven is !lo. Hiermee vertOont de misdadigheid van Oss
echter in geen enkel opzicht verwantSChap.
~ .v.:ar wij onder "be..nde". vetsca.an herzeIfd~ aIs de amerikaanse ",gang"? De

defmme van TJmnher- l . lUIdt: "The gang IS an inrecstitial groop originaUy
sponta~eously, and then ~nregrated. through conflia. Ir is charaaeriz.ed by the
fol1owmg .ty~ of ~havlOr: mee:rmg face tO face, wiUing, movement through
space as a urm, conflla and planmng. 1be result of this colleaive hehavior is rhe
development of tradirion, unreflective interna.l,strucrure, esprit de corps, solidariry,
morale, groupawareness and anachmem to a locaJ ter.ritory".

Her spontane ~ntsca.an geschiedt, vol~ Thrasher (p. 26), dikwijls in de
speelgroep, en er IS pas een gang als de groep op tegenstand stuit_ Als knapen
samen o~eugd ~ith.alen bindt de reactie daartegen hen vaak tOt gang (p. 30).
Thrasher s gang IS mer per se crimineel.

A. John!l!l rekent met een vaste collegialiteit van cbIonische dieven die ik in
Oss nier aantrof; zijns inziens ontStaan combinaties uit een behoefte d~r misdadi
gers aan elkanders Steun. Volgens Saller (p. 36'5) is her kenmerk van de bende de
arbeidsverdelin~;zijn opvar.ting komt mer die van John overeen, maar gaat uit van
ee~ :werkplan I.n de vormmg van de combinuie tot wederzijdse steun. Bij de
cnmmele amenkaanse gang is deze vorm frequent, misschien het meest in de
"clique", de klein bemande gang mer de vaste werkverdeling van wheelman
(c~auffeur), gunman (de man met de sawed-off shotgun) en een derde, die de
:-"mkelkas plundert of, bij een hoId up in een bar, de damestasjes en de sieraden
lOzamelr.

.Zelf zou ik van ee~ bende willen spreken als twee of meer daders in vereniging
mlO of m~r georganIseerde voortgezeue misdadigheid plegen; bij ons in de regel
tegen de eigendom.

Strafrechtelijk evenwel zijn deze formuleringen zonder belang, althans ten
onzent, wam onze wet kent de bende niet n. Zij heeft geen plaats in ons straf·
wetboek gekregen daar, waar men haar misschien het eerst zou zoeken, nl. bij

~o Edwin H. SUlh,r/'md,. P.rinciples of Criminology, Chicago, 3d ed., 1939, p. 144, 207
en 208;.Donald R. Taf!, Crlmmology, An auempr ar a synthelie imerpreearion wieh a cultural
emphasu, New York 194" eh. 12. - Vg!. ook van'Wulffen Pallhe, Hel Bendeweten op
Jao:,a, Psych.-Jur. Gezelschap. Dec. 1948.

~l The Gang, Chicago 1937, p. H.
~ Die Rüekfallsdiebe, H~fr 9 Krirninalisrische Abhandlungen, F,. Exn" 1932, p. '2.

. Anders bv. de Code Penal Suisse van 1937, zie de eerste kwalificering van arr. 137,
",:urm siraf, hoger dan voor eenvoudige diefsial, bedreigd is leJ:en de dader, die Ûjn
dll~fsla1 plee,ll:de "en qualiré d'affilié à une bande formée pour rommeClre des brigandages
ou des vols".
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de vormen van deelneming aan strafbare feiten (Boek I, Titel V>,. En terecht niet;
deze vijfde titel is er om medewerkenden in wier handelingen niet alle bestand
delen van het delict verwerkelijkt zijn, toch te kunnen straffen. Zelfs met her
mededaderschap in de zin der wet blijkt de bende nietS van doen te hebben.
Mededaderschap vereist rechtstreekse deelneming aan het suafbare feir door de
verschillende personen 24. Dit lij kr voor de hand [e liggen, maar de practijk
wijst uit tot hoeveel meningsverschil en rechtsstrijd de onderscheiding tuSsen mede
daderschap en andere vormen van deelneming aanleiding geefr. Onze Hoekman
zaak geelt er al een voorbeeld van en in alle andere strafzaken van het hier
bewerkte materiaal hebben wij dagvaardin~n met een ruime .scala van moge
lijkheden van daderschap - uitlokking - medeplichtigh~.id. - hel.ing, waaruit
de verschillende instanries in eenzelfde zaak mer grote afwlJkJDgen kIezen.

Bepalingen die aan de bende herinneren m~ren wij el~ers :z:oek~D. Er zijn
namelijk vooreerst gevallen van z.g. noodzakelijke deelnemIDg, waarm dus het
tezamen plegen van zeker feit dit pas strafbaar maakt (b.v. de openlijke geweld
pleging tegen personen of goederen, art. 141 Sr.), en verder delicten waarbij
het plegen door (Wee of meer personen in vereniging eeo. grond tol strafverzwa
ring oplevert. Dcz.e laatSte soort brengt ons het dichtste in de buurt van de bende.
Bij diefstal bestaan de gekw:l1ificeerde vormen van art. 311, 4° en art. 312,2°: het
misdrijf gepleegd door ["wee of meer verenigde!l5 personen.

Vast Staat, dar de delicren tegen de eigendom van sector IV nier en die van
s«tor V zeer weinig werden gepleegd door solitai~ dieven; bij deze economische
misdadigheid. de enige van ons materiaal waarvan wij omtreor het handelen in
vereniging iets weren, is deze regel .

Een onderzoek van mijn materiaal naar de frequentie van het handelen 10

vereniging door dezelfde personen zou de bende kunnen aanwijzen. Als er in Oss
van bendewezec sprake is. zo blijkt al spoedig, dan is er niet één, maar zijn er
renminste drie benden geweest. Wij zien althans het handelen in vermiging
voornamelijk samenkluiten in drie meer of minder vaste groepen, welke wij hier
nader zullen beschouwen, nl:
I. een groep, bestaande uit J. te Morrel, Pijnenborg en Noest;
11. een groep, bestaande uit Wim Bron, P. Mak, Hoek en A. re Morrel;
111 een groep, gevormd door Vlies, C van Oers en van Duisburg.

Het mededaderschap in en om deze groepen kan min of meer statistisch worden
uirgedrukt. Rekening moer evenwel worden gehouden met de afwijkingen, die in
de recidivestaten voorkomen. Als Noest verklaarr 16 keren met J. te Mortel te
hebben gestolen maar re Mortel zegt, dat her 21 maal is, liet ik deze opgaven,
waarvan er dus tenminste één fout is, zo Staan. De een heeft nu eenmaal meer
verzwegen of is meer vergeten dan de ander. Vooral bij figuren als Koosje en
Kees Bron, die alleen de misdrijven bekenden waarin zij tegenover voldoende be
wijs stonden, zijn de staten onbetrouwbaar, nl. aan de magere kam.

~~ Arrest HR 28 Aug. 1933 N.). 19H p. 1649.
:.-~ Terechr werd dir adjectief, nog onrbrekend 'in het art. 338 van her Oorspronkelijk

Regeeringsonlwerp, bijgevoegd.
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Wim Bron

19 Jr
17 jr

17·18 jr

2 keer
1

3k=
3
3
3
3
3
3,
I

3 keet
3,,
I

M.k

Mok
2 anderen

Joep Schrocder
Chr. Schrocder
A. IC Mortel
Hook
van Luyn
j. te Morrel
N~,

Pijncnborg
4 anderen

f. Mak
P. Mak
Koosje Bron
van tuyn
~ anderen

van de Mics
~ anderen

vereDlgmg met:

A. te Mottel

..

..

......

7 keer,

~ keer,

7 keer
7,,

. . .
10 vereDlgmg met:

. . .
1D vereDlglOg met:

Wim Bron

Wim Bron
H~k

Wim Bron
A. te Morrel

Mak pleegde zijn misdrijven

Hoek pleegde zijn misdrijven

-
4. optreden van de gdlele groep van vier kome slechts zelden voor; meestal zijn

er 2 à 3 personen werkzaam met losse contacten;
5. de personen, met wie ieder der vier los werkt (l of 2 keer) zijn over het al·

gemeen dezelfden, met wie de anderen individueel werken.

Wim Bron pleegde zijn misdrijven in

H~k

A. te Mortel
Paulus Bron
P. Mak

11. A. re Morrel pleegde zijn misdrijven in vereniging met:

Op te merken:
1. de beginleeftijd is hier gemiddeld ruim een jaar lager dan in groep I;
2. de leeftijd in 1935 is 16 jaar lager dan die van groep I;
3. de duur van het groepsverband was ruim een jaar;
4. optreden van de hele groep is zeldzaam; meestal zijn er 2, soms 3 bij be

trokken, samen met wisselende anderen; ZO werkt Wim Bron met alle 3
anderen slechts 3 keer samen, met 2 ervan 9 maal en met 1 ervan 13 maal;

ledlijd in 193~ " J' " j, " i<
leeftijd, waarop eersic deliCi gepleegd werd " j' I. .' 17 .'ledtijd, gedurende welke in combinacie
met een of mCC'r de! 3 anderen mÎsdrC'Yen
werd. " .' 21-22 jr 21·22 J'

..3 keer
1

Ganllef
12 anderen

K. Bron Pijnenbotg N~, J. " Mottel

41 j' 41 .' " .' 32 j,
22 jt I. • 18 j' 18 .'

34-41 .' 37·41 J' 3()..3~ .' 27-32 J'

....
10 keer
9
6

J. Ie Mortel 16 keer Toon Sos5en 3 k~,
PijnenOOrg 11 .. Weslcrhuis 3 ..
K~ 8'00 IQ .. S«v. &hroeOer 3 ..

Crin"" 3 ..
Winkel 3 ..
J. van Nispen , ..
P. M.k , ..
Zuirhof ,

••
16 anderen 1 ..

N~, 11 k~, J. \/aD Nispen , k~,
Pijnenborg IQ .. Winkel 2 ..J. re MOrlel 9 •• / 6 anderen 1
Henri Kam , ....
Gannef , ..

N~,

Koosje Bron
IC Mortel

J. tC Mortel pl~gde volgens ujn opgave zijn misdrijven io vereniging met:

NoeJl 21 keef Jac. van Nispen 3 keer
Koosfe Bron 17" Toon $ossen 3
Pijnenborg 12.. Serv. &hroeder 2"
Gannef , " K~ Bron 2"..

Westerhuis 2 ..
Winkel 2 ..
.... d.Berg 2 ..
I ~ anderen I ft

I

Pijoenbocg pleegde zijn misdrijven in vereniging met:

ledlijd in 193'
keftijd, waarop eerste delict gepleegd werd
leeftijd, gedw-=de welke in combinatie
met ~ of meer der 3 anderen moorC'Yen
wetd.

Contröle van hun criminele staten en vergelijking wijzen het volgende uit:
I. -delinquenten hebben ongeveer dezelfde leeftijd bij het begin van hun mIS

dadigheid;
2. zij werkten slechts een geting aantal van hun criminele jaren in het groeps·

verband;
3. als reeds in hee groepsverband gewerkt is, verhinderr dit nier, dat later weer

wordt misdreven in vereniging met losse mededaders;

Behalve de veelvuldigheid is ook de tijdsduur van de samenwerking opmerke
lijk, en vooral ook de leeftijd waarop zij plaats vond.

Noest plttgde zijn misdrijven in vereniging met:

Koos Bron plttgde zijn misdrijven in vereniging met:



111. C. van Oers pleegde zijn misdrijven in vereniging mee

5. de personen, waarmee ieder der vier los werkt (l of 2 keer), ZIJn over her
algemeen dezeUden, waarmee de anderen individueel werken.

:!6~ combinarie werd nl. reeds 3 jur voor de round up onschadelijk gemaakt_
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Drielc Souen " k«, Kaasje Bron H=
Toon Sossen 13 J..... $chrot<kr 2

"....n« 11 "
M.r. "",<>«I« 2

"K= BrOD 3 " ~rir HOOf 2 •
Oum<n 8

" Joh. van Nispen 2
"J""'" K"" • • N~. 2
"C. van Nispen , ,. 21 .ndertn 1 ••J. Ie Morrel 4

"

-

Nadat wij de min of meer vaste groepen aldus zijn nagegaan moet er echter
nog met nadruk op gewezen worden dat, waar solitair optreden hoge uitzondering
is, van bijna alle Osse delinquenten een staat zou kunnen worden samengesteld,
waaruit telkens delinquentie met een of meer anderen in vereniging zou blijken;
alleen niet in zo geregelde combinatie met dezelfden.

Wat men in Oss aantreft is dus niet de vaste combinatie tot wederzijdse steun
van John en ook niet de op een vaste arbeidsverdeling berustende groepering van
Sauer. Misschien zouden "cliques" ontstaan zijn, als de round up niet tijdig tussen
beide gekomen was; er waren langzamerhand enkele erkende cracksmen als Kant
en Bron bij de ondernemingen, aan wie het snij- en breekwerk gr.tag werd over
gelaten, er was een "chef-staf", plannenmaker en verkenner als Petrus Mak, en er
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Een der meest werk:came oude cracks is Jac. van Nispen; als bij de leden der
..combinaties" hierboven is van zijn mededaderschap een staat te maken. Hij mis
dreef met:

Van Nispen pleegde criminaliteit van zijn 14de jaar af en was 36 jaar oud in 1935.
Staten als de zijne, van medewerking met diverse onzer delinquenten soms in
hoge frequentie, zijn te maken van alle andere oudere criminelen.

Over het bovenstaande is samenvattend het volgende op te merken:
I. het criminele groepsverband duurde telkens slechts korr, vergeleken bij de

criminele carrières;
2. de combinaties waren het sterkst in de jaren vlak voor de round up;
3. in alle combinaties is voltalligheid bij de tenuitvoerlegging van een misdrijf

uiuondering; meestal is er bovendien samenwerking met elementen buiten
de combinatie;

4. de leden van de combinaties werken zelf ook als bovenbedoelde ..losse elemen
ten" wel mee in de andere combinaties;

5. de losse elementen bij de drie combinaties zijn grotendeels dezelfde personen;
iemand als Joh. Kop komt bij bijna ieder der 12 criminelen voor als mede.
pleger van 1 of meer misdrijven;

6. de het meest buiten het milieu georiënteerde is Koosje Bron; hij debuteerde
in samenwerking met amsterdamse inbrekers en werkte veel mer de Amster
dammer Henri Kant; Kant heeft Kees en Koosje Bren na een kennismaking
in de Bijzondere Strafgevangenis re Leeuwarden in Brabam opgezocht en hun
de techniek van de cracksman bijgebracht; via Ik Bron', gaat deze kunst naar
de leden van beide groepen I en 11; de goede leerling Mak wordt tegen her
einde in de a.anzienlijker combinatie I geïntroducroerd en voldoet daar uit
stekend; hij brengt de efficiency in groep 11; Bron blijft her meeste contact
met betrekkelijk vreemde elementen houden: met Oogt, Kerstholt en M. te
Morrel b.v.;

. 7. in geen der groepen is sprake van leidersch.ap; wel zijn enkele figuren meer
meelopers dan anderen.

1 kter

1 kter

11 anderen

2 anderen

8 anderen

"
"

9 kter
9 "

10 kter
2 "

1~ kter,
2

• • •
In veremglOg met:

Vlies
van Duisburg

~no...

van Duisburg

van Ûf"rs
Stoit
Vlies

Vlies pleegde zijn misdrijven

Van Duisburg pleegde zijn misdrijven 10 veremgJOg met:

van Oers Vlies ~n Duisburg
~~~-

lteftijd in 1932:!6 2. .' " .' 17 .'lteftijd, waarop eerste delict gepltegd werd 18 .' 17 •• 11 ••lteflijd, gedurende welke on combinllie
mei ten of mter der 3 anderen misdreven
werd. 18 ~ 23-26 17 en 22-2~ 17 .'
Op te merken: \

1. de gapperij van van DuisbUlg in zijn knapenjaren niet meegerekend, vangt de
misdadigheid van alle drie ongev~ op dezeUde leeftijd a..an, die bijna een
jaar lager dan die van groep U ligt;

2. in 1935, als de werkzaamheid van de combinatie al door de justitie is be
eindig<!, is de jongste ongeveer van de leeftijd van de jongens van U; de twee
oudsten zijn een jaar of 5 ouder dan zij;

3. Vlies en van Oers pleegden hun eerste feir in vereniging, op 17- en IB-jarige
leeftijd. Voor Vlies duurt het dan een jaar of 5 voor hij wederom misdrijven
pleegt en dan wel weer met van Oers samen. Van Oers pleegt voor de her
vatting van het contact minstens 5 diefstallen, meestal met begunstiging van
oudere helers. Van beiden wordt door de P verklaard, dat zij door vetkeerde
kameraden op het slechte pad gekomen zijn;

4. in deze groep is, althans gedurende het ruime jaar van het bestaan der combi·
natie, samenwerking met uitsluiting van anderen meer constant dan bij andere
groepen, hoewel deze nog wel voorkomt. Van Duisburg en van Oers werken
een keer samen met Pijnenborg en een keer met de eveneens oude crack Jac.
van.Nispen;

5. de diefstallen van deze groep grenzen nooit aan roof; het is meer een uitge
groeid gappen uit de jeugd;

6. min of meer vast contact met helers is alleen in deze groep aanwezig; deze
helers zijn oudere mannen.



waren ~raufgängers bij overvallen als Pijnenborg en Kop' langxaam differenti-
eerde zich de criminaliteit in specialismen. '

Hoewel ook de gangs van Thra;bn in Oss niet zijn te herkennen, valt wel op
~t enkele van. d~ d~r hem aan de gang gevonden eigenschappen terug te vinde~
zl,n, zoals de Imltaue ~an oudere door jongere groepen; ook het feit dat alleen
man~en aar.t. de ..gang deelnemen en vrouwen waarmee Contact bestaat altijd
outsIders blijven.

. In hoeverre bende!~en a1tild chtonische misdadigers zijn (John) is bij Oss niet
Uit te maken..~~1 zIJn d~ zoeven genoemde in vereniging optredende delinquen
ten grote recldlVls~~n; .blJ velen echter sttekt de misdadigheid zich nog slechts
o.~er een te k.otte ~lJd Uit om hen chronische misdadigers te kunnen noemen. Zijn
~IJ beroepslIlIsdadlgers? Van Kam en sommigen der oudere Bron's kan men dit
lD~erd~d ttggen, doch eigenlijk zijn geen an8.ere delinquenten onze:r monografieën
,?Isdadlgers van professie. Zij wijden zich allen over het algemeen tot" tevredenheid
van ~.e werkg~ers aan hun plichten, ~l is de wis~e1ing van het werk vrij frequent
er.t. zIJn de pen~en van. werkloosheid veelvuJdlg. In de inlichtingenstaten van
PIJnenborg IR dne verschillende dossiers wordt hij achtereenvolgens landbouwer,
voerman en koopman genoemd door de politie van zijn woonplaats· hij kan
~veng~ a~!e drie tegelijk geweest zijn als na elkaar. Met de andere c~iminelen
IS h~t dIkWIJls evenzo en trouwens met vrijwel alle leden van het milieu, crimineel
of met.

. De "be.nden" (I, 1I..en IlI) zijn in Oss als exponenten van het hele milieu te
zien en mets meer. ZIJ. heb~n ~ichzelf ook nooit anders gezien. De hele groep is
med~wetend va~ de misdadigheid, op het medeplichtige af.

BIJ de bestedlRg van de buit blijkt hoe gezinsleden mede profiteren van het
gestolene. In C 64 verklaren moeder en broer van A. te Mottelonder ede dat
deze ~m ~.O.30 uur was thuisg~~omen ~n niet ~r uitgegaan op de avond van
het mlsdn,f; en alle andere talrijke gevallen van opzettelijk vals geruigenis mani.
festeren deze "medeplichti~heid". De zwager van Mak wordt bleek als hij. na de
moord de revolver terugknJgt, maar steekt die zwijgend bij zich (C 33).

A. te ~Ort7l verklaart mij: "Ik werkte nooit met mijn neef. Ik wist natuurlijk
wel dat dIe met op een ~rli!ke manier aan zijn geld kwam, maar dat wisten wij
allemaal van elkaar.~ WiSt Ik heel goed dat M. die moord gepleegd had".
. J. te ~Ortel noemt I~ C 46 N~t wel zijn "confrater", maar legt mij uit, dat
Ik daar Diet veel meer IR moet zien dan een kameraad. Onze combinaties Ont

stonden eigenlijk altijd weet toevallig, al waren we mees~ wel kameraden onder
elka~". Hij voegt ernn toe: ..Ik heb nooit met Stel geW('rkt, omdat die juist zat
toen Ik er mee begon en opkwam, anders hadden wij het samen allicht ook wel
eens gedaan".

. Wim Bron vertelt: ..Wij waren geen organisatie, maar troffen elkaar veel omdat
leder van ~ns stelletje in .zijn .vrije tijd veel bij Trienrje M. omhing. Als ~n van
de aanw~zlgen d~n wat WiSt, gIDg het hele gezelschap er op uit. Was er een van de
vasre vr~~nden Dier, dan ging die niet mee; was er eens een ander, dan ging die
wel. mee. In C 38 ko~r.de.groep Bron, N~st en te Mortel toevallig Winkel tegen,
als ~ op pad gaan; ZIJ InViteren hem dan In de onderneming van die avond. Stel
dO?r de politie .~ndeleider" genoemd, blijkt meer een heler te zijn, die ope~
hUIS voor het milieu houdt en waarvandaan de toevallige bezoekers van de avond
wel eens op srap gaan; hij gUt zelf ook wel eens mee en treedt anders gaarne op
als heler.

AI die kasteleins (als in C 36) die aandelen in de buit in bewaring nemen en
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overdragen, weten of begrijpen waar het om gaat. Sassen vetttouwt zijn doodslag
(C 10) DatUûrlijk toe aan Gezina Bron. Zie ook hun vertroUwelijkheid over de
misdaad in C 11. De ..vÎsitediefstaUen" van C 17 en C 18 zijn sprekend voor de
collectiviteit van de moraal: de mannen en hun vrouwen overleggen op de avond
visite, dat de echtgenoten maar eens een straatje om moeten wandelen om te zien
of er niet ergens een raam open staat, waar mensen niet thuis zijn ...

Het medeweten grenst gauw aan medeplichtigheid, zoals meeprofiteren al
schuldheling oplevert. De Stoppelaer, Zuithoff, Hoppe, Hart en F. Mak weten waar
zij zich vervoegen moeten als ze ergens wat "weten zitten". De echte heler van de
stedelijke criminaliteit, die beroepsheler is, is hier onbekend; de enigen die eraan
herinneren zijn Pijnenborg en Klaart je Pruul, maar de andere helers zijn meer
milieuleden die zo'n beetje om criminele elementen heen hangen en wel eens wat
aannemen. Bijna aandoenlijk is het verhaal hoe Haalover met zijD vrouw smekend
in de buurt van de potverterende rovers blijft, maar niers krijge (C 16).

Die wel eeD lik van de buit krijgt kan haast niet weigeren. De moeder van
Vlies (C 35) Staat er midden in de nacht voor op als de jongens niet met lege
handen thuis komen, telt het geld mee aan tafel en laat zich ook wat toeschuiven.

De geest van loyaliteit in het milieu is een grote versterking van de reeds beo
sproken in de hele Meierij heersende code om zaken zoveel mogelijk onder elkaar
te houden, de vreemdeling te wantrouwen en zich, zo nodig, tegenover hem aan·
een te sluiten. Dat het milieu van Oss in zijn geheel vreemd bleef staan tegenover
de groep, die behalve de newcomers ook delen der autochthone bevolking ging
bevatten, versterkte de vrees en het isolement. De leden van het milieu kennen
hun criminele elementen niet alleen, ze duchten hen ook.

Geruigen plachten zich ,oor de round up totaal onwerend te houden, het
materiaal is vol van gegevens hieromtrent. In C 13 durft de buurman, die de ver
stopte buit onwetend in een strozak geperst heeft, geen kik te geven als dit geld
later door de dief opgezochr en eruit gehaald wordt. In C 14 legt een landbouwer
uit: ik wil wel wat vertellen, maar ik wil niet in de krant, dat is me te gevaarlijk.
In C 2 durft een ooggetuige niet spreken; als er toch wat uit hem gehaald is valt
mij op, dat hij op alle terechtzittingen, als getuige wel opgeroepen, wegens ziekte
(?) nier verschijnen kan. Een andere getuige in dezelfde zaak geeft uiting aan zijn
angst om te spreken; de gehele waarheid deelt hij ook pas na de round up mee.
In C 3 zijn er twee vrouwen, die wel eens wat vertellen willen om een ten onrechte
verdachte vriend re helpen, maar als ze: op het afgesproken uur enig belangstellend
publiek voor het politiebureau zien stllan, durven ze niet binnen komen en gaan
ze: weer naar huis. In C 59 verklaart de politie: ..Geruigen houden zich ongetWij
feld uit angst onwetend".

De rijwielhandelaar van C 58, die door Mak met een biljet van 300 gulden
betaald wordt, heeft, met zijn vrouw, de bange zekerheid dat dit geld gestolen is,
maar noch hij noch zijn vrouw heeft er in oprechte angst voor het leven tegen
iemand over durven kikken. En talloos zijn de getuigen in de processen-verbaal
die "onbekend wensen te blijven", niet geconfromeerd willen worden met de
daders, of alleen praten op voorwaarde dat zij niet geruigen hoeven op een terecht
zitting. Na de round up is de angst merkbaar minder grOOt, maar nàg niet geheel
verdwenen.

Op te merken is, dat het begrepen-zijn in de zwijgplicht Vetgroot en dat de
door terreur gehandhaafde onderlinge binding sterker wordt naarmare men van
de periferie van het milieu de criminele kernen nadert. In de directe omgeving
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van Mak en de Heon's bv. zijn de niet-criminele milieuleden haast even ZWIJg.
zaam als de criminelen zelf.

In C 36 spreekt Koosje Bron de nieuweling Gannef als volgt toe: ,.Nou begin
je met ons, maar denk eraan, als je ons verklikt word je doodgeschoten". De
jeugdige van Duisburg en van Oers willen niet gehoord worden in het bijzijn
van hun mededader, de crack van Nispen; zij zijn ervan ovenuigd dat hij hen
later doden zal (C 34 en 35). In C 19 bekent Kemholt pas als hij onder een
proces-verbaal de handtekening van Sossen herkent; maar, zegr hij, nu zal te
Monel mij beslist doodschieten, want dit is al de tweede keer dat ik doorsla! De
hele zaak C 37, waarin Visser zich een opgejaagd dier voelt en het tOC schieten
komr, bewijst wel dat deze angsr echt is. Vrouw Z in C 33 is echt bang; Hoek
(C 45) is bang voor zijn vriend. Als de angst nog versterkt moet worden komen
er dreigbrieven (in C 42 en C 45).

Het milieu moet dus gezien worden als één groot fond, waarin de meest werk.
zame elementen mededaders van alle soonen voor hun misdadigheid kunnen
vinden. In zoverre is er dus overeenkomsr met het los-vaste verband, door om
geving en nabuurschap bepaald, dat ook Muller bij zijn vermogensdelinquenten
vond (p. 446). In plaats van echt bendewezen is er hetzeUde .samenk1irren van
personen uit hoofde v:m hun persoonlijke eigenaardigheden en met soortgelijke
milieu-invloeden, als GVHWaler 2i bij de jeugdcriminaliteit in het arrondi~ent
Rotterdam unuof.

Het zou niet juist zijn, indien de vastsreUing van het onrbreken van bende
wezen in de misdadio~ jaren van Oss een deel van onze ongerustheid daarover
ophief; eerder moet het tegendeel her geval zijn. De liquidatie van enige, min of
meer hecht georganiseerde, misdadige groepen is minder moeilijk dan het on·
schadelijk malc.en van een heel milieu. De mogelijkheden voor de sterkste crimi·
nele elementen zijn in oQS geval her grootst; een hele bevolkingsgroep is crimiueel
gepredisponeerd; als de mededader van gisteren heden gearresteerd is, kan men
uit het bestaande grote fond :ronder motite een andere gezel krijgen_ Juist door
het feit, dat, nu mededaderschap en her misdrijven in vereniging van 3 à 4.per
sonen regel was, bijna elk lid van het milieu voor uitnodiging tOt misdrijf in
unmerking kwam, heeft de misdadigheid van Oss de vlucht kunnen nemen die zij
gekregen heeft.

Van grOOt belang waren nog twee faeroren voor de versterking van her crimi·
nele deel van het milieu.

Allereerst een eigenaardig gevoel van zekerheid der leden ingevolge het falen
der repressie regen hen, lange tijd. Veelvuldig konden arrestaties nl. niet tOt een
veroordeling leiden. Casparie heeft gereld dat in de jaren 1922 tot 1933 in her
Huis van Bewaring te 's Hertogenbosch ptevemief zijn opgesloten geweest 169
mannen en vrouwen uit Oss, Heesch, Berghem en Nistelrocle, waarvan 92, d.i.
55%, wegens gebrek aan bewijs moesren worden vtijgelaten of vrijgesproken.
De weg naar het verderf is, om een oud spreekwoord te variëren, geplaveid met
ongeboete schuld. Het milieulid dar kennis maakte met het Huis van Bewaring
maar het ttÎompherend weer kon verlaten, was, menselijkerwijs gesproken, ver
loren, en betekende een versterking van het criminele milieu. Ja, al rijdens de
pt'eventieve hechtenis groeit de solidariteit der Ossenaren. Casparie, die tuim
dertig jaren gevangenisarts te 's Henogenbosch was, constateerde dat vooral de
Ossenaren ver van elkaar geplaatsr moesten worden, omdat die elkaar door mid
del van het klopgesprek langs de buizen in de cellen plachten te bereiken (p. 10).

~1 Vier jaren kinderstrarzaken, T. v. S. XLVII, p. 241 en 242.
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Hij vond een sterk "zekerheidsgevocl" bij hen: de .overtuiging. d~.t zij tenslone
toch weer losgelaten moesten worden (p. 10). Zegslieden van ~e ZIjde der s~r'
wegen hebben aangehoudenen op het station naar J?en ~sc~ zIen wegvoeren die,
geboeid en wel, zingend afscheid ~ame? van hen dIe ultgele~de deden, :n mer d~
verzekering: over drie dagen zie Je mIJ wel weer terug. DIr ..zekerheIdsgevoel
moet het criminele milieu geconsolideerd hebben.

De verbanden van samenwerkende criminelen hebben zich verder versterkr
roen zij beroepsmisdadigers van hoog tech.nisch peil als ~nt, Puffing (een Du!r
ser) en Smerana (een Tsjech), die meesralm de gevangems met Ossenaren kenms-
mukren, aantrokken. . . .

Behalve deze aanrrekkingskracht was er een zekere uitstrahng;. het crlmlDe.le
milieu van Oss was een actieve haard voor de omgeving. zoals Uit de zake~ 10

Eindhoven C 17, C 18, C 19 en C 14 bleek. Uitgezworven Ossenaren zoals MarlDUS
te Mortel, hebben anderen geïnfecteerd, zie C 41.

Een en ander was mogelijk, tOCO een oorspronkelijk slechts locaal bepaalde
bevolkingsgroep van lieverlee doelgemeenschap was geworden.

Wetenschappelijk gesproken was de .,.bende" van Oss een hypothese, en bleek
.,bende" voor het voorhanden verschijnsel niet de adequare uirdrukking. Meestal
echter bedoelde men, over Oss sprekend, minder een echte, werkzame criminele
eenheid dan een geheel milieu.

Waar vond men dit milieu? Niet in een bepaalde wijk, maar in de gehele ge
meente Oss; voor een deel zelfs in de buurgemeenten Heesch en Bergbem, dicht
bij de gemeenregrenzen. De localisatie wijst geen scherp bepaald beeld aan.
Hoogstens zijn kleine concentraties aan te wijzen. In 1?35 bl~jken de. woonplaat
sen van de criminelen meer nver de gemeente verspreId te ZIJn dan JO 1893, en
bovendien zijn deze dan vaker binnen de kom gelegen.

Behalve dat de localisatie onscherp is, is ook moeilijk re zeggen hoe her
criminele milieu uit zijn leden is samengesteld. De criminaliteit van mîlie~leden

die ongunstig bekend stonden, hetzij reeds vroeger veroordeelden, hetzij .~er

dachten waartegen geen sterk genoeg bewijs voor vervolging besrond, ~as ~ClJw~1
noroir. Onder elkaar wist men trouwens vrijwel alles van elkanders mIsdadIgheId
af. Er kwamen echter bij de round up ook namen te voorschijn van mili~uleden,

die men noch onder elkaar, noch daarbuiten, op criminaliteit had aangezien.
Her milieu met al zijn zekere, waarschijnlijke en mogelijke criminele elem.~n.

ten had dus eigenlijk geen totale verschijningsvorm. In Oss sprak men eertijds
wel over "de heide", later over ,,'t Schaykse veld", "die van '.~ Vierhoekske" en
"die van de familie". Buiten Oss, in de werkvetschaffing, bIJ de Maaswerken,
op de markten in de omtrek, in Den Bosch, onder militaire diensr en in de pers,
sprak men van "Ossenaren" en bedoelde daar niet zozeer de fabrikanten, de
horeleigenaars, of de dokters in de stad mee, maar alleen het ,,milieu", het tegen
overgestelde van een pars pro toto.

De pers heeft, zoals wij zagen, de indruk gevestigd, dat dit ..Oss" in de s~ad
zelf en in wijde omgeving een op terreur lijkende schtik onder de bevolk lOg
bracht.

Voor war de omgeving betreft is deze voorstelling van zaken. op ons v~rzoek
in 1935 onderzocht in de bewakingsktingen der marechausseebngades te sHer
togenbosch, St. Oedenrode en Ravenstein.
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1. Het rappon van de brigadecommandant te Den Bosch spreekt, zonder specifi
catie naar de gemeenten, van schrik en druk onder de bevolking. Eerst. slechts in
eng<>re kring, doch de laatste 15 jaren, door hel: algemener gebruik van fietsen
en auto's, in geheel oostelijk Noord-Brabant_

In vele buurtsehappen ontstonden onderlinge bewakingsdiensten; later ook
speciale politienachtdiensten.

Veel machtigingen werden door burgemeesters afgegeven tOt voorhanden
hebben van vuurwapenen; volgens de brigadeconunandam is dit echter waarschijn
lijk h\!t gevolg van str\!ngere toepassing der Vuurwapenw\!t.

Na de round up is er, volg\!ns h\!t rapport, merkbar\! opluchtjng. Het gemeem\!
bestuur van Alem schrapte toen m\!t\!en het reeds op de begroting geplaatste
bedrag voor extra politienachtdiensten.
2. Standplaats St. Oedenrode, omvatt\!nd\! de gemeente Sr. O. zelf en de gehuch
ten Olland en Nijssel.
Geen sprake van angst geweest onder d\! inwoners. Oss heeft daar en in de om
geving weinig geopereerd, meent mffi. Nooit burgerwachten of particuJiere
nachtdiensten.
Schijndel.' Gem angst, wel politienachtdienst\!ll, geen p:rnicuJiere.
Gemonde: Geen angst, geen nachtdi\!nst\!n.
Erp: Geen angst, wel politi\!nachtdiensten maar niet door parricuJi\!r\!:D..
Eerde: behalve bij d\! pastoor \!n enige vermogende ingezet\!nen, geen angst. De
pastoor van Mariah\!ide heeft, tOen daar een roofoverval had plaatsgevonden, in
de pastorie een sirene geplaatst, waardoor de omwonend\! bevolking in geval van
nood gl!alarmeerd zou kunnen worden. De sirene heeft nooit dienst gedaan.
Zeeland: Ondanks 8 inbraken in 5 jaren geen onrust, geen bijz. maatregelen.
LAngeboom: enige onrust, soms nachtdienst door de ingezetenen. Er was daar
geen polirie gestationneerd. Na de wund up was de rusr weer volmaakt.
Din/her: In 'r begin van de Ie wereldoorlog nog wel nachtdiensr van de Burger
wacht, wegens zeer vele kippendiefsta1Jen, die trouwens niets met Oss hadden
UIt te staan.
In de jaren 1924-1935 wegens angst geen bijzon~ere diensten.
VolkeI: in één buurt, de "Hengstheuvel", zekere angst voor Oss en nachtdienst
door particulieren.
Boekel: geen angst, geen bijzondere diensren.
3. Slandp144IJ R"venJlein zelf: geen bijzondere onrust.
Berghem, Herpen en HuiuelingJ: een part. nachtwaker, al sinds vele jaun In

dienst.
Megen: schafte in 1933, in de hausse van Osse activiteit, drie nachtwakers af.
Oyen: geen onrust, geen bijz. diensten. De huisschilder verrdt: "Mij blijkt, dat de
mensen. in 't g~heel ni\!t bang zijn. Ais ik hun huizen schilderen moet, is zo goed
als noolt de plO, waarmee de schuiframen vastgezet worden, aanwezig; hij is
meestal zoek. De ramen kunnen bijna alle gemakkelijk van buiten af geopend
worden". .
Ook in de 11 andere gemeenten, onder deze standplaats behorende, nergens on.
rust, nergens bijzondere veiligheidsdiensten.

Voor wat Oss zelf betrefr, enquêteerde ik in 1935 nog vóór het gtootste
gedeelte der criminaliteir boven water gekomen was, naar het verschijnsel, dat
p~of. V~ij ..de deuk in de rechrsorde~ noemd\!. Van de tientallen door ons geïnrer
vlewd\! IOwoners van Oss, die niel: tot het milieu te rekenen waren, van beide ge-
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slachren, van alle leeftijden, uit vele beroepen, van velerlei maatschappelijk\!
positie, had slechts 9.5% zich de laatsre jaren meer bedreigd gevoeld dan
vroeger. Voor enkelen had het inwonerschap van d\! gemeente een onaangename
kant gekreg\!n door hel: kwade gerucht dat de criminelen uit h\!t milieu, gesteund
door de boulevardpers, van de stad gaven.

S 3. Verhoudingen tol hel geug

Ais Oss al geen benden gekend heeft, de belangrijkste eigenschap die von
HenÛg de gangster in her algemeen toeschrijft is er een van het hele milieu
van Oss,

Deze "outstanding feature in the attitude of the gangster"' is "a sustained tone of
(ebellion" 28, Gangs treffen wij, volgens von Hentig, dikwijls in min of meer
onderdrukte minderheden aan. Een minderheid nu is het milieu van Oss numeriek
nier, alleen qua gezag wel. Aleer gepoogd wordt deze minderheidspositie van het
milieu te beschrijven, wordt onderzocht in hoever d\! groep waarvan het milieu
deel uitmaakt zelf reeds als minderheid rot "sub·socialiteit" gepredisponeerd is.

Bij de bespreking van de conduct norm zagen wij op bh. 336 dat m\!n zich in
rJe. kring 0.3. een ten ongunste afwijkende fiscale criminalit\!it toeschrijft. De
bijzondere aard van de fiscale criminaliteit plaatst haar buiten de vermogenscri
minaliteit, omdat de drijfveren minder een acquisitief karakter bezitten dan ttD

merkwaardige uiting van asocialiteit zijn.
Het is zeker geen gebrek van de democratie zelf, eerder een tekort in het ge

meenschapsgevoel van hen die zich geen democratie waardig ronen, dat mind\!r
heden vaak niet loyaal tegenover het gezag staan. Van de rooms-katholieke Bra
bander, die gedurende enige eeuwen achteraan kwam en daarna slechts langzaam
zijn economische en sociale achterstand heeft kunnen inlopen, kon lange tijd
moeilijk een enthousiaste loyaliteit verwacht worden. Dit wordt des te duidelijker,
als wij zien dat de bevolkingsgroepen, die trouw aan het gezag eisen ais zij aan
de regering zijn, van deze trouw veel striktheid verliezen zodra zij niet meer rege
ren. 29 Dat de gezagsverhouding\!n in Brabant kritiek waren had een intergewes·
telijke oorsprong. H\!t is nodig, deze \'erhoudingen wed\!torn historisch te bezien.

Met de opsomming, in Deel J, Hoofdstuk I. S I, van de intergewestelijke, lacer
internationale oorlogen waarbij Oss betrokken was en wa:ltvan het vaak hel: toneel
moest zijn, zijn de moeilijkheden van buitenaf die er te verduun waren nog
geenszins volledig vermeld Oss heeft deel gehad aan de stidmoederlijke behan
deling waarond\!r de roomse Meierij, ja geheel Brabant, op enkele enclaves na,

. geleden heeft russen d\! vrede van Munster, di\! slechts voor de 7 provinciën een
periode van grOte welvaart inluidde, en de franse overheersing.

Na deze vrede in 1648 heeft Brabant niet alleen geen deel in d\! enorm\!
winsten uit de koloniale handel, van her overschot waarvan de Hollanders hun

~8 The criminal and his victim, New Haven 1948, p. 198.
2\l Wie in 1949 in kringen verkeert, waarin insremming mer her r«htse financiële rege·

ringsbeleid van voor de oorlog geheerst heeft, kan rondom zkh horen hoe de naoorlogse.
min of meer rooe, financiële regeringspoliriek wordt veroordeeld en hoe deze veroordeling
voor veien inhoudt een r«htvaardiging of een veronudmldiging om de fiscus hel Ûjne re
betwislen lot ver over de grenU"n van heloirbare. De "erOO!"deling rot ge-vangeniS5lrd
we~ns belastingfraude ~n een zeer vooraanstaande legenslander- onzer regelirl,i: meen ik
Iypisch Ie mo~n DOe~n. Her blijkl. dat .,.het gezag", WUl'VOOT velen vOO!" 1940 in dit
land waren geporteerd, in werkelijkheid bercken&: .,0"1 ,geug". De crisis in her gezag
onder '·el ~n hur ..unhan,l:eTs" is. was de demcxratÎe in deze dagen juisl in zo groot
~r br J:1. -
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landbouw konden laten profiteren en de droogleggingen bekostigen, het h~fr

ook geen d~1 aan het landsbestuur. Het wordt als wingewest vanuit Holland ge
reg~rd, door ambtenaren van de erkende, gereform~rde religie, die vrttmd te
midden van het volk staan en die zich beijverden voor de bestrijding van de
roomse goosdienst; "aterlingen" worden ze genoemd, als Brabant in de Nationale
Vergadering de kans krijgt zich uit te spteken :lO. De privilegiën worden wel
bevestigd, maar nauwelijks geëerbiedigd en de geheven belastingen zijn veel
hoger dan die der andere gewesten. Nog in 1797, als tengevolge van de revolutie
de gelijkschakeling al begonnen is 31, kan het lid De la Court van de Nationale
Vergadering aanronen, dat all~n de Meierij, slechts ~n deel van Brabant dus,
3 maal zov~1 belastingen betaalt als Gelderland en bijna 2 mul zov~l als het
rijke Holland.

In 1794 blijkt, dat de Ossenaren zich, zelfs onder dreiging met geweld, niet
laten dwingen om, anders dan op zeer zakelijke voorwaarden, Den Bosch te
helpen verstetken tegen de verwachte Fransen. Hoewel zij Prinsgezind zijn
(de Oranjes waren tegenover de Generaliteitslanden altijd schappelijker dan de
regenten) kunnen zij dus blijkbaar weinig loyalireit met de republiek opbrengen.

In 1795 zijn voor het eerst sinds bijna 150 jaren op de volledig roomse beval·
king weer vier van de 7 schepenen rooms. Ik: noemde in de tijdtafel ook reeds
het door Bosschil vertelde verhaal van het bezoek aan Oss door de latere Willem
1I in 1814. De Ossenaren en de boeren van Maasland weigeren zich in te laten
met de loting voor de nieuwe nationale militie, hoewel er in Grave nog een
frans garnizoen stand houdt. De Kroonprins besluit zelf naar Oss te gaan, om de
bezwaren van de bevolking persoonlijk te vernemen. Hij trekt met een gevolg
van nier meer dan 4 mannen het ijs van de Maas over bij lith, alwaar men hem
ernstig aanraadt terug te gaan, omdat zijn leven in Oss gevaar zal lopen.

De Prins vat, volgens de geschiedschrijver, deze waarschuwing slechts op als
een aansporing om onmiddellijk door te gaan naar Oss "waar de boeren destijds
nog berucht sronden als spoedig gereed om hun wil te doen gelden door her mes".
Inderdaad schoolt de menigte onmiddellijk dreigend samen, ais het doel van de
komst van de Kroonprins bekend wordt, maar foor vertoon van onbevreesdheid
en vriendelijkheid bezweert hij de menigte.

De negentigjarige pastoor-deken baant zich dan een weg naar de Prins en
zegent hem. Op slag gaat de stemming om; het "Oranje boven" en het "Wilhel
mus" zijn niet v:tn de lucht, maar dan komt men tot de on:tangename bezinning,
dat men in zijn opgewonden vijandschap al boodschappers naar de franse bezet
ting in Grave gestuurd heeft om deze te waarschuwen welk ~n goede vangst zij
kan doen in een kleine uitval naar de Osse kant! Gttn noOO; de impulsieve Osse
naren weten wel raad; "een troep kloeke gasten" bezet de weg naar Grave, om de
Fransen, die zo onbeschaamd mochten willen zijn op de uitnooiging in te gaan,
mores te leren ...

In dit verhaal openbaren zich het prnchtige primaire reageren en de beminne
lijke emotionaliteit van Oss.

.Tot in de zeventiger jaren blijft Oss zich in weinig van de overige Meierij
onderscheiden. Als overal in het Zuiden zijn de gevolgen van de langdurige ach
terstand nog srems voelbaar op allerlei gebied, Barendsen neemt waar, dat de
staat voor de bevolking "een vreemde en niet zelden ook vijandige macht" is,

30 Aldus de representant VerhO)'5en, volgens Anloon Cod", in De Nederlandse Volks
karakters, Kampen 1938, p. 284.

31 In 1796 wordt Brabant achme provincie.
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,.waarvoor men op zijn hoede moet zijn" (p. 195). Men Staat wel op goede, maar
slechts zelden op intieme voet met niet-roomsen...Wie bij alles en nog wat politie
haalt en de hulp van de rechter inroept kan op de algemene verachting rekenen"
(p. 120). Men bemoeilijkt justitieel onderzoek liever dan dat men het bevordert,
men legt zeker niet ongevraagd verklaringen af, men ontwijkt vragen en men
vergoelijkt bijna alles. De veldwachter, die zijn best doet daders te grijpen van war
de groep geringe feiten noemt, heeft geen prettig leven. De marechaussee, vaak
aan de bevolking vr~md, vaak nieHooms, is gevreesd en soms zelfs gehaat 32.

Deze :tfwijkende grondtrekken heeft de hele su~k lange tijd bewaard, maar
grote sociale strUCtUurveranderingen wijzigden in Oss bovendien ingrijpend de
conduct norm.

a. De overheid a/; partij

In Ocel I, Hoofdstuk 1, § 3, beschreef ik hoe zich een strijd tussen bevolkings
groepen ontwikkelde, Aan de kant van de overheersenden, de aan de nationale
norm geconformeerden, sraar de politie, nl. de burgemeester met zijn gemeente·
politie en de koninklijke marechaussee. Deze overheid vangt de tegen de domi
nerende fabrikantenkIasse gerichte agressie op. Met deze klasse, de vijandelijke
bevolkingsgroep, wordt de "maatsChappij" identiek; een .zeer belangrijk moment.
Uir de verbalen blijkt telkens weer, hoe van hane de overheid partij kiest. De
toon ervan geeft al aan h~r de industriële kaste impon~rt_ De koetsier of
een andere bediende worde meestal uitgestuurd om de aangifte te doen; hoewel
men in het algemeen in de verbalen nimmer repr van de snelheid, waarmee op
de aangifte wordt gereageerd, heet het in deze gevallen gewoonlijk dat men zich
"ogenblikkelijk" op onderzoek begeeft, dat er urenlang gesurveill~rd is, of er
wordt getuigd van leedwezen, omdar geen dader kon worden aangehouden. Het
verhaal van de zaak Hoekman spr~kt op vele punten van de manifeste panijdig
heid van de burgemeester.

Een klein uittreksel uit de memoranda der politie geeft blijk van ilgreuie Jegen
de o~'erhe;d in dezelfde periooe:

(484) W. Schroeder beledigt een marcd1aussee, zeggende dat deze vleselijke gemeenschap
gehad heeft met zijn (dn daders) vriendin, een met name genoemde gchuwde vrouw; hij
biedt de marcchauuee later een rijksdaalder, als deze de zaak stil wil houckn. .
(490) Er ...·ordt p.v. ~gens mishandeling opgemukt tegen iema.nd. die dc brigadier der
M een gulden aanbiedt om de zaak uil Ie houden, De gulden wordt ungc:nomcn, om hem
tenlond Ie deponeren ter Griffie van de Rc<:hthank als stuk vt.n ovenuiging.
(517) Mishandding van de vddwachter van den B..

(57) Dij M. van Bcrkum, die dan ee" Slraf van 6 maanden uitzit wegens bedreiging va"
waChtmCC1ter Hoekman, wordt door een dronken marechaussee (van de brigade Gtave
gcleend omdat Cf in Oss loting was voor de dienstplicht) vernieli"g gepleegd. Deze slaat
met zijn karabijn moedwillig een ruit in.
(128) Belediging vao een gepensioneerde marechaussee, portier bij een fabrieK.

3:! Ikzelf stond op een dag in 1943 met de adjudant Mint jes onder het poruet van
Hodtman, dal nog steeds in de rUitccbauuee·bl.crne te Oss hing, toen hij mij uiLlegde.
~t hij .zich nooit ~ngd had in de geüKtntepolitick van het $Iadje. Hij liet zich princi
pIeel DIt'! in mn :taken van geestelijkheid en ~mtentepolitick. Hij wees op een ~even

~blik naar boven, naar het poruet, en zei: ..Wellichl dat bij er beter .f gekomen zou
Zlln als hij uit de sucek en van het SOOrt geweest was; dat hij Geldersman was en protn,
Unt, heeft her hem hier nier genukkelijker gemaakt".
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(21) Belediging van ",,'tt marechaussees.

(:51) Bcltdiging van t1\'ee marechalUSCe$.
(106) Belediging van fWff andere maredu.ussecs in ~ bierhuis van de &ron.

317

emotioneel gevoel van onzekerheid, ook angst Ie noemen. In Oss heeft deze
algemene basis van conua-maatsChappelijke agressie het belangrijke gevolg gehad,
dat er een onzichtbaar front ontstOnd. In de eerste plaats bleek dit uit enige
gevallen van het plegen van vernieling op verzoek. Verder wordr een gehele
groep van uit wraak gepleegde agressie·delicten op deze wijze verklaarbaar. Dik
wijls komen vernielingen en mishandelingen tegen personen voor, die in recht
zaken bezwarende getuigenissen aflegden. Men kan aannemen, dat het in normale
\'erhoudingen soms reeds als onaangenaam ondervonden feit van het geruigen
hier een bijsmaak van verraad kon krijgen; het front wordt verbroken als een
milieulid geruigt ten voordele van de tegenpartij. Deze collectiviteit wordt in vele
gevallen te elfder ure weer hersteld, getuige veelvuldige zaken als deze: een slacht
offer doet aangifte van mishandeling, de dader op zijn beurt van een hèm aange
daan feit; een dag of vier later, als verdachten en geruigen nader worden gehoord,
kan niemand zich iets meer herinneren.

TenslOt:te staat vast, dat de frondijn niet slechts van ~ zijde gezien wordt.
Onk de and~e kant, de politie, erkent het fe.it van de fronten. Een duidelijke aan
wijzing vind ik in de wijze, waarop in 1935 de brigade-commandant der M de
Advocaar-Generaal te Den Bosch over Michael Haalover inlichne: ,,Als hij onder
de invloed van alcoholhoudende drank verkeert, is hij zeer gevaarlijk en pleegt
dan verzet tegen de politie". "Hij heeft tegen verschillende agenten van politie
ernstig verzet gepleegd", Daarentegen over de vader: "Hij is reeds een dertigtal
jaren in dienst der Nederlandse Spoorwegen en is steeds tot: volle tevredenheid
"'·erkzaam. Deze man, die gaarne drinkt, is nimmer onhebbelijk geweest tegenover
her gezag". De bij de Nederlandse Spoorwegen, overheidsorganen, werkzame vader,
die zelfs onder de invloed van drank nimmer onhebbelijk tegenover het gezag
was, is op zijn minst non-belligerent en kan bijna in het goede kamp, waarin ook
de brigade-commandant strijdt, gerekend worden.

Dit moment, waarop het gezag als partij erkend wordt, is voor de re<:htsorde
in en om Oss fataal gewccst, omdat de criminelen nu aan een noodlonige om
kering in de verhoudingen gaan geloven: ook de criminaliteit, tOl: dusver niet per
5é een tegen het gezag gericht gedrag. keert zich nu toch wel mee tegen dat gezag
en wordt daardoor voor de criminelen en hun milieu min of meer gesanctionneerd.

Wie deze omkering ondenkbaar oordeelt herinnere zich de bezettingstijd een
ogenblik. Toen ook kon veel door de beugel, dat in normale omstandigheden
als immoreel werd afgewezen, ook al deed het op gee.n enkele manier- afbreuk
aan de vijand. Een economische moraal t.a.v. voedselvoorzieningsproducten be
stond niet in grote delen van Nederland, ook al betrof het zaken, die de bezener
Tm kon voor her einde tot de beschikking van de Nederlanders lier.. Het senti
ment. dat elke verbodsbepaling haar oorsprong aan de zijde van de vijand had,
was voldoende om aan overtreding ervan de ethische afkeuring te ontnemen.

Zo werd voor de criminele milieuleden in Oss elke overtreding mede een uit
drukking van hun agressiviteit tegenover het gezag.

Nier zo duidelijk als in de periode die wij uit de vorige eeuw bestudeerden,
zien wij in latere tijden rechtsucckse botsingen met de. overheid optreden en
her oude front VOOrtbestaan. Wij missen een zaak Hoekman en vele andere "ge
vechrsberichten" als uit sector I.

Alleen weer bij de jongste generatie, die wij uit de studie der dossiers beier
kennen, kunnen wij de vijandschap tegen het gezag even duidelijk terugvinden.
Het gezag is voor hen Steeds: de andere zijde. Criminaliteit, welke dan ook, is
dikwijls de manifestatie van het bestaan van Controverse, een uiting van vijand-
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(6~) Belediging politie.
(72) Beledigin8 politie.
(203) Belediging maredaauUC't,
(334) Beledigins van marechaussee.

(75) Belediging politie.

eH Belediging van marKhauuee.
(~8) Belediging poIirie.
(232) De burgemeeuer WOtdt beledigd (al ....«r ~m.j.J.ger).

(384) Belediging "n mareothauUC't.

(29') Op het sluilingsuur van de nU', ....ordt de veldwachter Je B. door hetbergier mis
handeld.
(}2J) Beledi.Si,Dg van de gerneenreveldwaçhter en de bur8em~ter, "hoerenjagers" genoemd.
(3'8) Belerligmg van twee marechaussee$.

(4,) Belediging politie.
(54) Belediging pollti!.'.

Van de 262 beledigingen in de 10 jaren van sector I vinden 20 piaars tegen M,
p of burgemeester.

In a~ deze g~vallen is er een klaa~blijkelijke vijandschapsrelatie met gezag en
o~~held. Het, IR Hoofdstuk IlI, 53. In de staat "agressie tegen de maatsChappij",
Uit 1890 vermelde geval van Amon van Berkum typeert, hoe~ de vijandschap
tegen de dominerende omgeving een algemene basis kao worden van een niet
direct persoonlijke agressie. Als de jonge Baron, in vèrgaande sraat van dronken
schap, door de marechaussee naar de kazerne gesleept wordt schreeuwt hij, dar
hij een zoon van de Baron is, dat hij geld "genoeg" heefe en dar hij Jurgens ver
moord heeft. Er is helemaal geen Jurgens vermoord en een onderzoek der memo
randa wijst uir, dar juist in de dagen van gemeld voorval ook geen Jucgens overlast
heeft o.ndervonden. De memoranda, die in deze periode alle klachten van fabri
kanrenzijde nauwkeurig vermelden, zwijgen namelijk geruime tijd. Het geroep:
"Ik heb Jurgens vermoord!", waarmee de jonge kuiper zijn vechdusrige dronken
schap en zijn wederspannigheid bij de arresratie vergezeld doet gaan, kan men
als een strijdkreet beschouwen, een mottO voor de verzetshouding.

Deze algemene verzershouding, bodem van veel agressie die oppervlakkig ge
zien geen maatschappelijk object heeft, spruit op zich zelf wt:er VOOrt uit een
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(23) Mishandeling van de politie door A. Kop, "den Ossenaar",
(53) .EIÎ~abeth, 18-j~i8C' nidll van, twee Bron's, bedreigt de politie en beledigt deze: ..dat
doel: lullJe uk!.'r plezIer, hè, als je Iemand naar de gevangenis kunt brengen",

(221) J?e veldwaduer ~. wij dronken man Ure5teren, hel: publiek en de man ulf ver
Zl."fien :tiro daanegen. Eén der orwtanden, gevorderd om hulp te \'er~en, weÎgen dit. Hij
en de "dronken" rrntD appelleren bij de maredaalW«.
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schap; zodra dit, her, geval is kan men i.p.v. van asocialen, criminelen of delin·
quenten, van anti-socialen spreken. "If a group is composed of those who make the
laws then you ha~e rh~ possibiliry of economie and social status within what may
be termed an antl-socml group:' :'13

Het staat vast d,a~ de jongere groep van Mak en W. Bron een aanslag op het
leven v~~ ~n politieambtenaar beraamd hebben, maar er is nietS van gekomen
?mdat ZIJ met rot overeenstemming kwamen wie zij zouden moeten nemen. Noest
IS van K. eenmaal op de nek gesprongen en kon alleen maar met het pistool ver
jaagd worden (zie P 46),
, Bij de bespreking van dr J, CaJptlrie'J voordracht over de Osse criminaliteit,
10 1~33, werd door H. C~ken 3.. gevraagd, of er in Oss misschien een agressieve
~udlDg tege~ove~ de politie kon worden waargenomen. De inleider antwoordde
hl~r met stelligheid op, dat daar niet aan behoefde te worden gedacht; niettemin
bliJkt de vraagsteller 10 de goede richting te hebben gezocht.

b, Hel re,bl VQn de o1/ef'beid

Vol~ de anti·sociale Ossenaar heeft het gezag niet het Jeeht zkh de verre
genwoordlger en de bncherm:r van de norm te noemen. Hoe heeft het dat recht
verloren? Ik meen een vierral oorzaken te kunnen aan\Vijzen.
1. In de ~rste plaa~ is e~ de kl~ht jegms de politie betreffende het gebruik
van onwettige en unfaire middelen In gevallen van botSing; een klacht van minia
ruur-oorlogsrechrelijke aard dus.

.Vooreerst is de algemene overtuiging, dat de politie geruigen en verdachten
mubiJndelt, waarmee %ij dus zelf ook misdrijft.

Men kan ~,erwachten,dat de tegenstellingen groter worden aJs één panij de code
va~ behoor"J~ rege~pel ver~reekt en zich inderdaad van onwettige en unfaire
middelen bahent. Wie kan ZICh niet voorstellen, dat de vrouw van G na de op
!taar en haar kinderen in de Hoekman-zaak roegepasre hongerkuur "levenslang
In haar rechtSgevoel is beschadigd? '

Ik heb ~racht,. zo zorgvuldig mogelijk te onderzoeken of de politie inderdaad
handrasteliJk was..1D de omgang met verdachten en getuigen. Werd er geslagen?
De gevange,nen zIJn ~r zeker ,van, hoewel de meesten h~r nier kunnen waarmaken.
~genen, die deze mlshandelmgen aan den lijve beweren te hebben ondervonden,
zIJn Schram, J, te Morrel, A. te Mortel, Wim Bron van Zaayen van loenen
Hoe~, Mak (~ie beweert, dar de M meer sloeg dan de 'P) en Toon Sassen, '

~It ee? btl~f van van Zaayen aan de Advocaat-Generaal uir het Huis van Be
watlng Citeer Ik:

"Ik ben vier dagen in Oss op het politiebureau geweest, waarvan ik twee dagen en IWCC

nac~ten ~an ccn tafel heb Ile~ç[en, waarbij ~e mij steeds ccn stuk papier lieten lezen zeg
gen e, a sdal dat de verklari~1l was van Toon $ossen en of ik ook bereid was hel ~o te
zeggen, Ja of Neen, w~a,lop Ik tocn ~eantwoord heb, alsdat ik eerlijk niets ge<laan had
U ~aroPl heeft de polme,Beantwoold: "Zeg het maar gerust, van Zaayen, want kijk ~ns,

"' ,a zo lan~ Oss Uit en daarom zullen wij zorgen. alsdal U niet in de gevangenis
gezel zu l worden ,

. DaaioP ,heb ik de politie Beamwoord, alsdat ik onschuldig was en helemaal van die uak
~~els a WIS,I: Dump heefl. de, politie·agem X. geantwoord: .,Het wordl mij nu haast lang
g noeg, WIJ hebben het In l goede gevraagd, maar wij kunnen hel ook in 'l slechle,

:l3 Gil/in, Cr.iminology and Penology. New Vork, 3d ed" . U5,
:J4 Beschouw.nge cl"'" . PN d B n over ..e (flmlDa Itelt ID Oss e.O. vergeleken bij die in andere cenlra van

p.2';.' rabanr; venlaS blJeenkomn Psychi;urisch·Juridis.ch Gezelschap, Amslerdam 1934.
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want bekennen zul je zo hel op hel papier staat, hou daar rekening mcc", Tocn heb ik
weer geantwoord: "Ik kan het niel zeggen. Ik ben ccrlijk onschuldig, Ik heb nieu gcdun",
Daarop is Y, binnengekomen, zeggende: .,Hccft hij nog nieu bekend?", waarop de polilie
heeft geantwoord: ,.Nos nid'. Tocn zei y,: "Reken er maar op, manneke, dal je wel be
kennen zulr, voor U hier wegkoml. wam wij breken U middendoor als U hel niet zegt".
DlllIrop is y, weggegaan en rocn krccg ik lien minuten tijd. van half dlie tOl twintig
minuten voor drieën, of ik het zeggen wou, zo het op het papier stond, ja of ncc. Daarop
heb ik weer geanlwoord: "Ik ben oruchuldig. Ik heb niets gedaan". Toen Irok Z de goldij
oen dicht en X. anrwoordde: "Ik zal U wel eens lalen zien, of U het niet gedaan hcbr",

Toen begon een polilie-agenl op een Irekharmonica te spelen en X. stond van zijn stoel
op, nam zjjn gummislok en sloeg mij tegen de grond. Daarop kwam Z en toeo hebben
ze mij met hun tweeën liggen slaan en schoppen, d'l ik zelfs bloedend was verwood. Daar
op heb ik geroepetl: ,,Schei maar uit met slun, ik zal het wel zeggen zo het op dal papier
SlD2t". Toen wou ik op$ta.an, maar koo niet lopen. Toen hebben ze tegen elkaar gcanlWOOfd:
"Dat zijn maar zenuwen". Toen krccs ik een flesje bier en X. en Z drookeo limonade.
Maar loen ik later ccn bec1:je bij was van mijn mishandeling en zij hadden dat opgcschr~
zodal op dat papier srond. toen was dal geen goede "etklaring. ..Dar durven wij zo in Deo
BoKh niet af re geven", zeiden ze legen mij, Ik moesr zeggen, waar dal gewccr gebleven
was et! hoevttl geld ik erv.n gek~gcn had, .. :' enzovoort.

Het is in zijn eenvoud een. verontrUStend relaa.s.
Is het waar? Ik noemde hier gevangenen, waarvan ttker vier tOch niet liegen.

De bewering van de advocaat in C 45, is daarentegen gemakkelijk te weerleggen:
Hoek wu met elecuische apparate:n zijn gepijnigd in de mareehausseekazerne 
op een tijdstip dat die echtet nog niet aan het elecuisch net aangesloten was. De
feiten die van loenen aanvoert kunnen aan de andere kant moeilijk ontkend
worden, omdat de gestichtsartS binnen 24 uur na het verhoor heeft geconsureerd:
een onderhuidse bloeding onder het linkeroog en sueepvormig verlopende onder
huidse bloedingen op het lichaam. Een bewaarder, die hem bij zijn binnenkomsr
in het Huis van Bewaring heeft gezien, heeft deze sporen van uiterlijk geweld
ook waargenomen. Van beider verklaringen is proces-verbaal opgemaakt. Een
wachtmeester verklaart over dit geva~ volgens het p.v. van de griffier, ter zitting:
"Geweld is er niet gebruikt. Hij heeft zich wel eens onbeschoft gedragen ,en dan
heb ik hem wel eens vastgepakt en op %ijn sroel gezet of bij zijn lurven gepakt
en in de cel gezet. Hij gedroeg zich als een halve gek. Wij hebben vreselijk veel
plezier met hem gehad. Ik heb de indruk, dat hij niet helemaal normaal is". Het
zijn verbijsterende verklaringen, die landwacht.associaties opwekken. Een andere
opsporingsambtenaar geeft toe Wim Bron te hebben geslagen toen die een keer
ttachrre weg re lopen, Ook in het geval van A, te Mortel (P 17) heeft een bewaker
zich van de sporen der mishandeling overtuigd.

Er is dus geslagen. Het is misschien te begrijpen dar de politieambrenaren,
die zich jarenlang bedreigd, ja in staat van oorlog gevoeld hebben door de crimi
nele "terrorislen" die de Osse misdadigers bijna waren, bij sommige gelegenheden
hun handen gebruikt hebben. Men kan zich voorstellen, dat aan het zingen van
vrolijke schuine liedjes van Kop, als hij naar het lijk van zijn verslagene geleid
wordt, hardhandig een eind gemaakt wordt, Maar goed te keuren, zoals een verre
genwoordiger van het O,M. tegenover mij deed, is het nimmer, Ten aanzien van
gewe~ddadigheid tegenover een weerloze gevangene, ook al nodigt hij er bijna
toe lil[, geldt altijd ook het oordeel van DOJJojelllJki, in Aus einem Totenhause 35

over de lijfstraf: dat deze degene die haar toepast zelf onherstelbaar schaadt.
Behalve onze ethische afkeuring i\ er echter de pragmatische: geweld wekt

verbittering, het vergroor de asocialiteit van de geslagene. Van Loenen heeft
nimmer meer een goed woord voor de vertegenwoordigers van de maatschappij

:I:, Piper Verlag München 1916. 2e druk. p. }76,
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over gehad; in de gevangenis was hij lastig en hij wei~rde tenslone pertinent
om de gunst aan te nemen van voorwaardelijke invrijheidstelling.

Behalve de klachten over mishandeling zijn er ook die, volgens welke de politie ...
met het unfaire middel van flatJe getuigen werkte. Toon Sossen sterft in deze
vaste overtuiging; hij is re down om er boos over te blijven. Anderen vergeten
deze al of niet vermeende truc nooit, ook al geven zijzelf naderhand het misdrijf,
waarvoor zij veroordeeld werden, roe. .

De veroordeelden, die nimmer bekend hebben, winden zich na jaren nog het
meest op, als zij vertellen, hoe iemand. als te Mortel als arrestanr verwend werd,
toen hij aan het doors1aan was. Men vertelt mij dat te Mortel in die tijd flesjes
biet in de cel geserveerd kreeg en een keer zelfs de gelegenheid zijn vriendin
intiem re ontmoeten, en er~n zich aan de scepsis die ik op dit verhaal roon.
Het provoceren van geruigenissen en het uidokken van afgeluisterde ceIgesprek
ken, door middel van met de politie meewerkende gevangenen, is dikwijls voor·
gekomen, blijkens de dossiers. Ook dit appreciëren de delinquemen waarmee ik
sprak slecht.
2. De wrok te~n de jUltitie is minder scherp gefundeerd, maar zo mogelijk
gevaarlijket dan de wrok tegen de locale autoriteiten, omdat de justitie als hoger
geplaatst en meer her Algemene Gezag vertegenwoordigend gezien wordt. Dat
een politieagent zich, naar hun mening, misdroeg, is van geringer belang dan
dat een rechtbank onrechtvaardig geweest is. Het laatste verootdeelt de maat
schappij meer integraal.

In Hoofdstuk I van Deel VI worden vele bezwaten geopperd, waarvan ik niet
wil beweren, dat de veroordeelden blijk gaven ze alle te doorzien en te delen. Zij
gevoelen zich b.v. niet tekort gedaan door het ontbreken van een strafmotivering
of zich in hun verdediging belemmerd door onomcijferbare dagvaardingsge
schriften. De gehele teneur van her rechterlijke werk komr hun echter vijandig
voor. Het lijkt, in hun bewustZijn, nergens op de afwegende geblinddoekte vrouw
met zwaard en weegschaal Zij hebben het bewustzijn de rechrzaal binnen te
komen als vijandelijke objecten, zoals de negerjongen in .,Native Son" 36 bij het
begi~ van zijn ~rechting C?m zich ~een ziet en zfh afvraagt: "Why could they
not lUSt shoot hlm and get It over Wlth? They were geing to kill him anyhow, SO
why make him go through with this?" Zij kennen Nietzsche niet en beschouwen
de rechters niet als gesublimeerde beulen. Zij hebben niet met Re:wald gedacht,
dat rechters verkapte agres.soren zijn, die de collectieve agressie van de .,andere
zijde" op hen uitvieren. Maar zijn zij zich beWUSt geworden van de affectieve
instelling, die er in het geding te~n hem bestaar? Zij komen vóór om gestraft te
worden. De rechter zal in orakeltaal straf opleggen of, in zeldzame gevallen, na
een pijnlijk heen en weer gesleep van zitting naar zitting en instantie tOt instantie,
een vrijspraak (zo heet alles, wat geen straf inhoudt) uit de lucht grijpen. Er is
alleen nog interesse, omdat deze laatsre kans er altijd blijkt in te zinen, en omdat
et de ongewisheid blijft ovet het precieze aamal jaren. Overigens is de gehele
"majesrätische Formelkram des Gerichts" slechts het abrocadabra, waarin de
vooruit. reeds bestaande vijandschap wordt geformuleerd.

De bezwaren, bij de bespreking van de berechting tot uiting te brengen, onder
scheiden de asocialen voor een deel niet en voor het andere deel maar half precies:
de ongewisheid van her proces. waarin sommige zaken wel en andere (waarin z.ij
soms een betere rol speelden!) niet berecht worden, waarin van de een ; en van de
ander, die evenveel misdreven heeft, maar 2 zaken berecht worden, waarin voor-

36 De voonrtffelijke roman van Rith.,J Wrighl, New Vork. 1940, p. 342.
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arrest "aak een SOOrt gijzeling als getuige betekent, waarin er een handicap is met
getuigen à décharge die, als zij gedetineerd zijn, soms niet verschijnen, en waarin
de srrafmaat als een lot kan uitvallen, en huisgratie en V.I. later naar hun mening
een bevoorrechting van de een boven de ander betekenen. In totaal rijst uit het ge·
hele politionele en justitiële gebeuren een niet ~.eel scherp omlijnd, maar zeker en
dreigend, symbool van affect van een tegenparul op.
;. De locale overheid, voornamelijk door de politie vertegenwoordigd, stoot de
asocialen werk uit de handen en verhindert hen dus aan de andere zijde te komen.
Uit de oude en de latere tijden komen deze klachten aI~meen. ,Je kunt de be
trekking krijgen, mits je me de dader van de poging tor inbraak bij Antoo JUtgens
noemt", aldus de burgemeester tOt v. B.. ,Je kunt aangenomen worden, mits je
een bewijs van goed gedrag van de wachtmeester kunt ronen", aldus een andere
notitie uit sector I. In de Hoekman-zaak is deze controle uitvoeriger besproken.
In latere tijden zijn er Noest, Kees Bron, Koosje Bron, Joh. te Mortel en Toon
Sassen, die uit zichzelf als de oorzaak van hun criminaliteit met deze grief tegen
het locale gezag komen in gedetailleerde verhalen; de andeten beamen deze

klachten.
Sommi~n beweren zelfs onrslag te hebben gekregen door be~.iing van de

politie (Kees Bron), een ander kreeg het aanbod van werk, als hiJ wJide ,.samen
werken-' (versliegeren).

Gesprekken met de P leverden weinig tegenspraak op van. ~eze ste~ing der
delinquenten; een enkele maal werd zelfs toegegeven dat de politie de mIOder g~
wenste mannen getracht had uit de bedrijven te houden; in de regel werd dIt
laatste achteraf berreurd.
4. In de vierde plaats is er, afgezien van het wantrouwen in de werkzame
apparaturen van politie en justitie, een gemis aan respen voor de perlonen meI
hel overheidJge%4g bek/eed. ..,

Wat de locale overheid betreft blijkt de bevolking van Oss UIt overlevenng vele
verhalen te kennen, waarvan enkele historisch bleken te zijn. In tOtaal waren er
genoeg oudere en nieuwere gevallen waarin de overheidsdienaren, als "zichtbare"
norm, dermate faalden als mensen, dat de criminoplastische kracht hunner exempels
niet wel betwistbaar is.

In de eerSte plaats valt nog op te merken dat na de vrede .van Munster, teg~
een uitdrukkelijk privilege, door Hertogin Johanna gegeven, m,..de schouten. met
meer binnen Oss gewoond hebben; zij hadden dit behoren re b"J~en d~.n ~lang
de bepaling van het privilege gold, dat is tOt de franse overheecslOg. ZIJ ZIJn nu

. ~wenlang vreemdelingen gebleven.
De "dienders en bedelvoogden" waren verder al opzettelijk buiten de~ ge

meenschap geplaatst door de resoluties die hen verplichtten des Zondags 10 de
gereformeerde kerk te vertoeven zo vaak en zo lang daar dienst was. Van de
eerste diender na de laatste resolutie van 5 Maart 1764, die de verplichting beves
tigde, een Zwitser, wordt in de schepenvergadering van 7 Juli daarna beslist, dat
hij "volgens vertoonde arrestatie van de ware, christelijke re~igie" is. Mer deze
diender en zijn medewerker treft men het niet slecht, maar 10 1792 regent het
kl:tchten over de dan heersende twee dienders. Zij zien nergens naar om, laten
baldadigheid roe, zwieren tOt groot schanda:u voor de justitie. dronken door de
sud en zijn tOt alles onbekwaam. Caspar Arnngen, ook een ZWitser van geboo~e,
ó6k van "de ware christelijke religie", moet in dat jaar, na herhaalde waarschuwlOg
uit zijn ambt worden ontzer, omdar hij zelfs op de biddag voor her gewas Stom
dronken door de stad zwalkte.
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Zijn opvolger wordt voor zes weken op proef aangenomen maar wegens onbe
ltOUwbaarheid daarna direct weer oms.lagen. Diens opvolger verrrekt na een jaar
mer de noorderzon, mer medeneming van de de stad toebehorende .,beste mon
teering, een snaphaan en een pistool". De snaphaan werd door de uitgekne~D

diender aan zijn collega te Heesch verkocht, die her geweer weer terugvetkocht
aan Oss.

In de franse tijd is er, doot de aanstelling van ..gens d'armes", veel aan het
politietoezicht in geheel Brabant verbeterd 37.

Uit de eerste helft van de 1ge eeuw zijn er geen bijzondere klachten overge
leverd, maar uit ons materiaal van sectOr I worden wij nog her volgende gewaar.

Een brigadier van de M gaat na zijn pensioneting helemaal aan de andere kam
staan, bedrinkt zich ZO nu en dan en in 1890 moeten zijn vroegere collega's van
de M proces-verbaal wegens belemmering van de politie (arr. 184 Sr.) tegen hem
opmaken.

Jn hetzelfde jaar heeft Hoekman eens de 18-jarige werl($ter Maria moeten in
sluiten in een der arrestantenlokalen onder her raadhuis op de Heuvel. Zij wordt
verdacht van verduisteringetjes. Aangezien H. van vroegere aangehoudenen ver
nomen heeft, dat familie en publiek des nachts naar her raadhuis plegen te komen
en daar in contact kunnen treden met de opgeslotenen, laat hij een van zijn
marechaussees zich s'avonds insluiten om een en ander te contrOleren.. Inderdaad
komen er die nacht in rotaal 9 mensen bij het raam om Maria moed in re spre
ken. Hun adviezen luiden gelijk: niers bekennen, alles liegen heren, dan kan
je niets gebeuren. Wat later komt echter ook de gemeenreveldwachter van
G., 37 jaar oud, die de gevangene boterhammen met warer moet brengen. Tot
grote verrassing van de luisterende marechaussee hoorr hij de veldwachter precies
dezelfde instructie geven als de vrienden buiten het raam. Hij hoorr dat van G.
het meisje spoedige vrijlating garandeert, mits zij maar alles blijft ontkennen, en
tOt zijn ontsteltenis merkt hij dan, dat de veldwachter bij zijn gevangene op de
brits kruipt om gemeenschap met haar te hebben. Als hij het meisje door de be
moedigende toespraken van de veldwachter heen /Joorr Hagen en kermen, kan hij
natuurlijk nier langer verscholen blijven, maar komt hij russenbeide. Ondanks
het feit, dat hij en flagrant délit aangetroffen is en dat het meisje de verklaringen
van de marechaussee geheel bevesrigt, blijft de yeldwachter, geuouw aan het
advies dat hij zelf ook gegeven had, alles ontleennen. Niettemin wordr hij ver
oordeeld; hij sterft tenslotte in de gevangenis.

Ik vind in de verbalen hoe, enige juen daarna, zijn weduwe wordt beledigd:
..Gij moer van gappen en schooien leven". Een jaar larer pleegt zij zelf een
mishandeling. In een brief van Am. Jurgens aan de P.-G., in verband met de
Hoekman-zaak, noemt hij haar onder enige anderen die "van het laagste allooi
en tOt alles in staat" zijn.

In 1897 schiet een stOmdronken btigadieNirulair zijn revolver midden in de
herberg leeg; er wordt toevallig niemand getroffen.

Van. Kempen vertelde mij zelf van de toestand, in 1909, toen hij in dienst van
de gemeente Oss kwam als veldwachter. Al op de eerste avond wOtdt hij door
zijn chef rondgeleid Ian,RS de verschillende kroegen. Overal wordt hij gepresen
teerd aan de kasteleins, die bij het welkom grote glazen bier aanbieden. Op zijn
vraag, de volgende ochtend. waar de~ tour de force wel voor nodig was., legt de
chef hem uit, dat de kasreleins bezoek van de politie 's avonds zeer op prijs stellen.

ar }. C"II~" in Tuandria. 193:i, p. 1·12.
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omdat dat helpt de rust te bewaren; ook de oudsre wethouder, revens bierbrouwer.
wilde het liever, maar hij, omdat de kasteleins dan rusriger konden tappen. Enige
ma:mden later is er een kwesrie over zoekgeraa.k!~ muktgeiden, die het verdwij
nen van de chef tbt gevolg heeft.

Van Kempen volgt hem op. In de vacature komr een veldwachter, die meet
drinkt dan dienst verricht en de dienst na een jaar weer verlaat. Er blijven dan 4
veldwachters over.

Een daarvan is R., die na als jachropziener onbezoldigd rijksveldwachter te
zijn geweest in gemeeorelijke dienst kwam. Hij is afkomsrig uit het dan ongeveer
6 jaren tevoren gezuiverde criminele centrum het Heike bij Rucphen. R. moet in
1916 worden geschorst wegens verduistering. Hij weigert zijn diensuevolver af
te geven aan de burgemeester (de vroegere wethouder-bierbrouwer), die niets
tegen deze weigering doet, maar R. ontslag uit de dienst doet aanzeggen per 1 Jan.
1917. In de nachr na 2e Kerstdag berooft de veldwachter een veekoopman uit Oss
op srraat van al zijn geld, na het slachto~fer met 2 revolverschot~ te h~n
gedood. Hij wordr rot levenslange gevan.gemsstraf veroordeeld. Als hiJ, na op' Jaren
re zijn gesteld, in 1934 de geva.ngems te leeuwarden verlaat, heeft hiJ daar
verscheidenen zijner vroegere stadgenoten weer kunnen onunoeten.

In 1925 is er een geval van verkrachting door een deurwaarder. Een meisje,
dar bij des deurwaarders woning moet komen voor een boodschap, wordt het
slachtoffer.

Tot zover de gecontrOleerde verhalen. Zij zijn ernstig geDOeg om de niet ~eer

Ie controleren geruchren maar buiren beschouwing te laten. Voor. de ~node
van de laatste rijd heb ik het moeren hebben van een heel enkel dienstgegeven
en van veel uitvoerig enquêteren, in de eerste plaats bij de burgerij, in de tweede
plaats bij de ene dienst over de andere. Het winn~? van inlichtingen ~as dus voor
een deel een pijnlijke opgave, maar nier te ontwlJke?, omdat.~e afwIJzende. hou·
ding van de asocialen tegenover het gezag zo grondlg mogeh)k verklaard diende
te worden.

De vele niet-ccimine.le Ossenaren die ik polsre russen 1935 en thans, oordeelden
aanvankelijk over hun P ongunsrig en over de M beter; .na de rou?d ~p ook. over
de P berer; hun gehele politie dragen zij thans een achting toe, dl.e met geringer
en niet groter is dan overal dá.ár in Nederland, waar de verhoudIOgen goed ge
noemd kunnen worden. Dat de successeo van 1935 opeens een veel betere opinie
tOt gevolg hadden, wijst op de betrekkelijke onbeuouwbaarhei~ van het oord~~

. der burgetij; deze onbetrOuwbaarheid vindt haar. ~nd in ile.t feit, dat de burgen)
van de opsporingswethaamheden van de p welDlg meer WISt dan d~. pers ervan
vertelde. Deze pers, van nieuws voorzien door een of .twee plaatselijke agenten
met sterke vooringenomenheid tegen de P, voedde nlet alleen de .~ederlandse
publieke opinie op niet geheel gewensre wijze, maar gaf de burgen) kans, een
zekere, door de beruchtheid van de plaats ontstane gêne, af te reageren door het
uiten van ontevredenheid over de politie. Al moge thans wel v~ststaan, dat Oss
een crimineel tiental jaren heeft gekend, dat in Nederland van bijzondere beteke
nis was. de pers heeft er zeker nog meer van gemaakt dan nodig was. Een .,kwaad
willige kapitale boerderijbrand", waarvan de P .wttr eens ~een dadetS gevonden
had, was wel eens een brandje in een schuurtje of een klppen~ok, da.t op een
afstand van 10 km van Oss verwijderd had plaa.ts gehad, en blJ geheel andere
polirie·insranties aangegeven was. . . .. .

Wij hebben dus met het feit te maken, dat de politie gedurende lang:. [lJd, IR

verschillenden van haar vertegenwoordigers, niet gunstig bekend staat biJ de ge
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hele burgerij. Men zegt, dae hee voldoende was de P een borrel te geven, als die
de café's op sluitingstijd kwam controleren, om geen moeite te krijgen 38, Maar
de burgerij roone zichzelf ook niet van haar beste zijde: bijna alle bestolenen
geven véél groeer verlies op, dan zij werkelijk leden. De delinquenten hebben er
een vast genoegen in, de volgende dag de kram er op na re slaan, hoe de slacht
offers weer over hun verlies bluffen. Als er een is, die, in tegenstelling hiermee,
een 400 gulden minder opgeeft dan er werkelijk is gestolen, blijkt de reden geen
uitzOnderlijke bescheidenheid te zijn, maar te liggen in de omstandigheid, dat
hij rich altijd veel armer voorgedaan had, dan hij werkelijk was, en dat hij zich
zeer gegêneerd tOOnt, als later blijkt, hoeveel hij precies in de oude kous verbor
gen gehouden had.

&0. n:'-arech~~pl~gt omstreeks 1935 een zedenvergrijp, wordt overgeplaatSt
en recIdiveert JO zIJn meuwe standplaats. Deze zelfde onderhield betrekkingen met
vrouwen uit ~t milieu; hij bleef ze vanuit rijn nieuwe standplaatS bezoeken. Nog
een andere marechaussee werd nog later wegens het zedenmisdrijf van art. 247 Sr.
veroordeeld.. M-officials verweten de P, dat deze van Arbeidswetzaken geen werk
maakte; men ergen rich aan kinderacbeid, die moeilijk te constateren is, omdat
er met de ploegenindeling worde geknoeid en omdat de arbeiders niet meewerken
met de politie. De burgerij is ervan ovenuigd, dat de P door de industrie wordt
~[Qpt tege~ verbalen ex Arbeidswet en Veiligheidswet, De M verkJaart de ge
flng repressie mede doordat er zó vaak gewisseld wordt van bedrijfsleiders, die
van de ene naar de andere afdeling gaan, dat de voor strafverzwaring vereiste
recidive veelal niet geconstateerd kan worden.

Van deze feiten~ ik een deel niet kunnen controleren. Het is best mogelijk
dae. het ~et laatSt~oelde feiten.. veel rooskJeuriger was, dan hierboven afge
sduld~r~ IS; het fel[ waarmede WIJ te maken hebben is echter, dat de algemene
over~tngJOg ~~rste dat de t~rand zo was, en dat deze voorstelling haar invloed
had JO het mllieu_ ".Aan de Zijde van de macht is men niee beter dan wij zijn' hee
recht is daar ni~~", aldus deze overruiging. Misschien is :zo ook het merkw~dige
verweer te begrijpen van de moordenaars van Hoekman, al is het een bedenksel:
Zij hebbe~ hem doodgeschoten, goed, maar hij wa; naar hun mening, niee nuchter,
.Als de delJOquemen later, in bezettingstijd, in de gevangenis horen wat er gebeurt
e~ ~oe een groot .deel van de nederlandse politie en justitie rich gedraagt, worden
ZIJ 10 deze opvattlOg versterkt, Van de 71 delinquenten heeEr maar een zeer gering
deel, slechtS de twee onaangenaamste individuen Pijnenborg en Marinus te Mor.
eel 3

!l, de nation~.al-socialisti~h7 zijde gekozen, Het is voor de vroegere delin
quenten ongetwijfeld een zle-je-wel·Erlebnis geweest, toen zij vernamen hoe
v~len v~n de politie zich zonder verzet, met een dienstijver als van ouds, door de
vIJ3~d heten gebruiken en joden ophaalden, "contractbrekers" vervolgden, concen
eratlekampen bewaakten en toen zij, nog later, hoorden dat een van de rechters die
hen veroordeelden wegens landverraderlijke activiteit uit de rechterlijke macht
moest worden gezuiverd.

31lVI h' . 'd. 8, een ennnerln,lt In e HaagK' Post dd. Ig April 1935, van B.G., Uil Kaapstad,
die gedurende Jange lijd in Oss werkzaam was ab ambtenaar.

39 De eerste verklaarde mij dat hij vOOr 10 Mei 1940 al wapens smokkelde voor lijn
NSB,geullen;, de rw~e pl~gde in beuuingnijd aJs W,A.-man een mishandeling, waar.
voor de sul»Utuur-offlCler bil de "vredert'Chrer" maar een klein boetelje vorderde ... ,
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c, De Kerk ah gezag

Alle delinquenten, behalve de vreemdeling Henri Kant, die ongodsdienstig
is opgevoed (en h~er e~. daar in de. admini~tratie "prot~tant" genoemd wordt
omdat hij niet r.k. IS), Ujn ol waren lD hun Jeugd, met reele of formele banden,
gebonden aan eenzelfde kerkgenootschap, het rooms-katholieke.

In een land als het onze, met een christelijk-humanistische ruituur, onder:te~nt

een chrisrelijke Kerk moreel het gezag van de gemeenschap; naast haar ptlm~lre

een van haar belangrijke culturele betekenissen, Het lijdt dan ook geen tWIJlel
dal het kerkgenootsChap, waartoe mijn delinquenten werden gerekend, hun af
wijkende echische normen verwierp. ~.it het feit, da~ d~ Kerk ~~n, voldoende
anti-criminogene kracht heeEr kunnen ZIJn voor deze cnmlDelen, blijkt of, dat hun
concaa met haar niet groot gew~t is, al staan zij als r.k. te boek, Of dat de
criminogene en crirninoplastische faa.oren, zo ~xceptioneel sterk waren d.~t een
mens wel niet anders kon dan tOt misdadigheid vervallen, Dat laatste blijkt de
onderzoeker toch evenwel niet; daarentegt:n blijkt we~ dar praaisch geen der
delinquenten na een ernstige innerlij~e strijd, die verlor~, werd, ~et verkee~de

pad opging, Kerk en geloof heb~ Dlet z~~r ~~ogen. MIJn marer~aal be:esngt
dus de opvatting van Van Roo, lD De CfIIDlnalnelt onder de kachol.leken 10 ~e
derland (p. 130) dat, indien de cijfers van de criminele statistiek lD dezen, I~ts
zeggen, het dit is, dat rij, die als tOt een kerkgenootsChap te behoren geadJmOls
ueerd staan, nog niet godsdienstig zijn,

Indien het anders geweest was, indien de criminele Ossenaren zich, al ware
het slechts uiterlijk, godsdienstig zouden hebben getoond, zou in mijn on~.er~k
de nadruk gelegen hebben op de correlatie van het geloof, of de kerk~I~JkJ:1el~,
met de misdadigheid. Het is echter zo, dat de geringe intensiteit van religiOSiteit,
welke :zowel op grond van het veelvuldige misdrijven en de geringe ge-,,",ete~

conflicten daaromtrent als op grond van het voortgezette karakter der misdadig
heid en het hardnekkige liegen in rechte, ook onder ede, verwacht wordt, klopt
met de berichten van geestelijken en met de verklaringen van de delinquenten zelf,
In het milieu is geen opgewekt geestelijk leven geweest, De kinderen -,,",orden
katholiek onderwezen op school en vanwege de Kerk, maar vooral de jongens
vervallen spoedig tOt onverschilligheid,

Van de 19 veroordeelden die in de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden
gevangen zaten oordeelde de gcstichtsgeestelijke over 5, dat zij het wel ernstig
met hun godsdienst namen; bij een ervan werd echtet twee keren verstopr gereed
schap, voor een uitbraakpoging geschikt, gevonden, Een negental verklaarde
ronduit met de Kerk niets van doen te willen hebben. Sommigen van hen gaven
uiting aan ten opzichte van de Kerk heersende wrok. "Wat heb ik er aan gehad",
zegt b.v. Kees Bron, "dat ze mij de hele catechismus uit het hoofd geleerd hebben?
Ze hadden me beter moeten leren lezen en schrijven en me op tijd uit het milieu
weghalen", De overige 5 toonden zich niet afkerig, maar zowel de geestelijke
als ikzelf had niet de indruk dat het even diep ging als werd voorgegeven.

Opgemerkt zij, dat van de eerstgenoemde 5, naar hun eigen verklatin.g, 2 ~k
voor hun veroordeling ernst met de godsdienst maakten; daaronder ~evmdt ZIC~
de meest verstokte crimineel Kees Bro!l, die even hatdnekkig practlseerr als hiJ
altijd blijft ontkennen en die ook als beroepsmisdadiger. zijn. godsdienstige plic~

ten nimmer verwaarloosde. Een gesprek met hem zou misschien over ~.e corr~latle
criminalireir en godsdienstig leven veel kunnen verklaren, ~~ar zIJn typ'l~he

geslotenheid belet om in dezen verder te komen. Hoe het "religieuze leven Zich
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met criminalireit kon verdragen roonde verder de verdachte in ~n brandstich·
ringszaak, die de order ror brandsrichting in zijn eigen huis gaf roen hij beschon
ken van een ~rstecommuniefeestkwam.

Bij de tussengroep vond ik weinig begrip omtrent de godsdienst die, zonder
veel overtuiging, werd beleden. De tegenstanders vertoonden een felle haat. Drie
hunner moesten in de gevangenis disciplinair gestraft worden wegens zeer onbe
hoorlijk gedrag gedurende de (toch bijgewoonde) godsdienstoefening.

Bijzonderheden door mij bij de 8l=p!ee'gde strafbare feiten 0P8l=merkt tonen
aan, dat de regenstand die tegen de overheid en haar' normen wOrdr 8l=boden ook
tegen de Kerk en haar dienaars geuit werd; ziehier her antwoord op de hiervoor
gestelde vraag. Bij "de plaats der toeëigening", Deel lil, Hoofdstuk Il, S 6, ver
meldde ik het opvallende aantal keten, dat het doelwit van inbrekers een pastorie
of een kloosrer was. Dit is niet zonder betekenis.

Voor de rooms opgevoede toch moer het: wat betekenen als hij bij de pastoor
inbr~kr. Immers, als hij nog noemenswaard voor religieuze invloeden toeganke·
lijk was gew~t, zou hij de operatieterreinen kerk, bidplaats en pastorie, die hem
door herinneringen in zijn voornemen slechts hadden kunnen hindekn, als
"taboe" hebben gemeden. Hij eerbiedigt dir taboe niet, ja, eerder kan nog worden
aangenomen, dat er een ressentiment is waardoor de genoemde adressen met een
zeker welgevallen worden uitgekozen; men moet zich VOOrtS een zekere primitieve,
hoewel geh~1 onredelijke, voldoening bij de dader kunnen voorstellen, als zijn
buit bij de geestelijke bestaat uit kruiken jenever, ~ sigarenvoorraadje of tafel·
zilver.

Reeds bl~k ons trouwens dat in sommige dorpen speciaal de pastoors voor
Osse dieven beangst waren.

Behalve bepaalde p1a:uscn van het delict wijzen ook zekere bij burgers gestolen
voorwerpen op afwezigheid van godsdienstige gevoeligheid. In C 27 wordt een
kruisbeeld gestolen; in andere gevallen zijn het rozenkransen, crucifixen en andere
religieuze voorwerpen, die ontvreemd worden, en niet om re bezitten of te gebrui
ken, maar om ze voor enkele kwartjes te verkwanselen. De geldelijke waarde is
altijd veel minder dan die van andere re stelen zaken. Dir wijsr echter meer op
onverschilligheid; het kiezen van slachtoffers Jit kerkelijk milieu meer op bepaald
gerichte agressie.

Over de laatste tientallen jaren van het onderzoek zou ook de politieke richting
der Ossenaren een aanwijzing kunnen geven omtrent de godsdienstige oriëntering.
In deze jaren toch plachten de meelevende Katholieken bij verkiezingen hun stem
te geven aan de KJ<.. Staatspartij.

Stemmencijfers echter zouden, hoe exact ook, geen duiddijk ~ld geven, omdat
de grote vr~mde imporc ~n vergelijking met andere brabantse gemeenten te
moeilijk zou maken. Veel meer hecht ik aan de mening van Ossenaren, die mij
vrijwel eenstemmig verklaarden, dat de gehechtheid aan de R.K. Staatspartij bij
de milieuleden niet groot was. Duidelijk genoeg spreekt trouwens de in "De
Stad Oss" (8 November 1935) naar aanleiding van de raadsverkiezingen van die
dagen uitgesproken mening: "Oss is een zwakke plek in de R.K. staatspartij".
Deze door ~n partijblad in ~n hoofdartikel gepon~rde stelling zegr beter dan
cijfers dat, althans toen, het geZ2g van de Ketk in het milieu niet sterk was.
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HOOFDSTUK V

Het samenspel van persoonlijke en
maatschappelijke factoren

S I. Ingebeelde nood; 'lijd, w,.ok

In het voorga:!nde brachren de exogene factoren der agressieve criminaliteit
onze beschouwingen op het maatsChappelijke niveau.

Kennisneming van de sociale motieven in hun volle emst en omvang doet
verder verwachten dat zij alleen invloed zouden hebben op de agressie die tot
uiting komt in delicten als belediging, mishandeling, enz. Integendeel echter zien
wij her voor de agressie gevonden sociale motief meteen ook duidelijk op de
andere, de economische criminaliteit slaan; wij zien, dat de criminogene en crimi·
noplastische kracht van de wrok integraal, over de volle linie van de criminalireit,
v:erkt.

Aangezien persoonlijke waarneming alleen mogelijk was van de laatste groep
delinquenten zal ik hier voornamelijk over de laatste sector van het onderzoekings
veld spreken.

Ik vond bij mijn persoonlijke ontmoetingen met Osse criminelen algemeen
melancholische, sadomasocbistische trekken. Er is vaak een soorr "agressie" tegen
het ik-object gericht, maar tegelijkertijd met de onmiskenbare bedoeling ó6k
vijandschap tegen de omgeving te uiten. "U behoeft mij niet als getUige te horen",
zegt in deze stemming een oude Bron in ~n rechtzaak, "ik ben een zeer ongunstig
persoon". Hoewel zij hun straf, zoals gezegd, opmerkelijk rustig uitzitten, vond ik
dat bijna alle gevangenen boudeerden, als ik ze aan hun stad herinnerde. In die
gevallen waarin geweigerd wordt de gunst van V.l. aan te nemen kan men dit
"agressief ascetisme" I versterkt waarnemen.

Waarom deze wrok? In de eersre plaats pasr bij het beeld, dat de criminelen
zich van de maatschappij gevormd hebben, de overtUiging dat ber wèl de econo
mische omstandigheden zijn, die hun criminaliteir veroorzaakten. Enerzijds is dit
minder juist, zoals wij zagen. Anderzijds sluit, zoals wij eveneens constateerden,
de omstandigheid, dat het bestaan van direcre correlaties lUssen slechts economi·
sche omstandigheden en economische criminaliteit, waarop men de maatsch~ppij

vroeget meende te kunnen betrappen, betwist kan worden, niet uit dat sommige
. indirecte maatsChappelijke faaoren van veel groter belang zijn dan de directe. En

meer of minder beWUSt weren dit de delinquenten; of her verwijt gerechtvaardigd
is of niet, doet trOUwens niers af aan het bestaan van deze voorstelling, dat de
gemeenschap schuld heeft; da~ deze voorstelling voorts gaarne wordr gekoesterd
door de crimineel, kan ook worden vastgesteld. De criminoplastische kracht van
de ;'Igebeelde nood is er even groot om.

Van de ontscaansoorzaken van de ingebeelde nood kan alleteerst het volgende
gezegd worden:

Zoals wij Z2gen, was de nood bij de eerste generaties groter dan later; in de
periode van 1924-1935 is er althans werklozenzorg en werkverschaffing. Niette
min heerst er nog lang niet een zodanige sociale zekerheid, die de overgedragen
opvatting der oudere generatie, welke inderdaad vaker uit nood misdreef, had

1 Uitdrukking van PllIgel, p. 96.
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bijzonder gewend had rOt het goed van de benijde gefortuneerde. Dit bleek in
Oss echrer geenszins het geval. Na de jaren van sector I, van her regelrechte
conflicr tuSsen arbeiders en fabrikanten, is er slechrs bij uitzondering sprake van
(economische) criminele agressie regen bezitters. Een enkele keer komt het voor;
een (thans overleden) pastoor, die voor rijk doorging, was daar herhaalde malen
het slachtoffer van. Overigens echrer behoren de bestolenen evenzeer tor her
plartelandsproletariaat en de kleine boeren als de dieven.

In 30 gevallen heb ik, mer de welwillende hulp van de gemeentepolitie, nog
naderhand kunnen nagaan, tor welke welvaarrsklasse de slachtoffers in sector III
moesten worden gerekend. Hierbij werd opzettelijk nier getracht een objecri"e
"welsrand~ der betrokkenen vasr te stellen, maar afgegaan op de, in dezen belang
rijker, publieke opinie omrrenr de welstand. In de 30 gevallen behoorden rOt de

rerwijl van 2 personen geen communis opioo besraat over hun welvaan; men schat
hen russen de tweede en de derde groep in. Deze gradéring is er een van wr Osse
normen. Men bedenke, dar de "kapitaalkrachrige" (de bedoelde geestelijke) in een
gronings landbouwdorp voor een kleine burgerman zou doorgaan en de Jdeine
middenstanders" bepaald voor arme lieden.

De conclusie omtrent het sociale gevoel der criminefeo is dus niet gunstig. Bij
werkelijke nood wordt een eventuele vecootschuldigingsgrond al aanzienlijk
zwakker, als de dader zich vergrijpr aan her bezit van klassegenoten, die door
eenzelfde nood gekweld worden. Bij de nijd bestllat een dergelijke veronrschuldi
gingsgrond niet, maar blijkt alles nog war ongunsriger te zijn: ovtt de socialiteit
van de arme, die op een ogenblik een vene kJuif van de bezitter graair, behoeft
men minder ongerust re zijn dan over de integrale sociale nijd van de proletariër,
die zich tegen de hele gemeenschap, zijn soortgenoten incluis, keert.

De wrok 'van de minderbedeelde kan veel meer inhoud hebben dan het feit
van het economisch minder bededd zijn zelf. Hij kan indirecte aanleidingen heb
ben en voorstellingen inhouden. Bij de criminelen van Oss tr~~ ik de vo[~ aan:
"die "rijken" kunnen zich maar van alles veroorloven, wat biJ ons dadehJk ror
strenge repressie aanleiding geven zou"; een verbittering, die gelijkt op die van
de arbeidende jeugd in een universiteitsstad tegen ordeverstorlngen van studenten.

Gesprekken met delinquenten leverden echter weinig duidelijke gegevens op
en in mijn materlaai trof ik verder ook weinig aan hierover. Mij werd in de ge
vangenis wel verteld van "rijke" Ossenaren, die in een bepaald café verregaande
sexuele losbandigheid bedreven zouden hebben, en het heette dan, dar de politie
daar niet tegen zou zijn opgetreden. Van een en ander is niets zelfs maar waar
SChijnlijk gebleken. Wel moet hier melding gemaakt worden van enige conflict
situaties die tor spanningen aanleiding gaven.

Allereerst een schandaal dat de gemoederen tor ver buiren Oss sterk verontrust
heeft omstreeks 1938. Op 6 Juli van dat jaar werd een Osse fabrikant in hoger
beroep door her GerechtShof te '5 Hertogenbosch veroordeeld tor 2 jaren gevange
nisstraf terzake van her misdrijf "ontuchr plegen met zijn minderjarige bediende
of ondergeschikre, meermalen gepleegd", vallend onder arr. 249 Sr.. Van 1930 tOt
1937, over een goed deel van de periode van sector IJl dus, was er sprake van
ernstige perversireiren gepleegd met zeer velen ~an het jeugdige vrouwHjke per-
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kunnen logenstraffen. Er is dikwijls wrok over een armoedige jeugd (M. Schroe.
der, P 16).

Hoewel .~er ~relen in n~druft dus zelden aangetoond is, staat anderzijds wel
vaSt, dat bijna leder der delmquemen uit onze secroren lV-V eens of meermalen
in ar~~e heeft verkeerd, ervaringen die de meesren een psychologische recht·
vaardlglOg-achteraf verschaften, ook voor economische misdadigheid onder betere
omstandigheden.

Soms is er geen ar~~e maar economische achteruitzening. KersthOlr (niet in
d.e ~rsone~-monografleen opgenomen) wordt na de lagere school in de marga
C1~e-mdusrne re ",:e~k gesteld. Als hij daar drie jaar lang geweest is, zonder tot
enige klach~. aan1eldmg. ~e hebben gegeven, wordt hij omslagen omdat, voor het
werk dar hiJ deed, meiSjes aangenomen worden, die goedkoper zijn en minder
aanspraken maken op loonsverhoging bij her volwassen worden. Kersrholt zal dan
her m~rselen ler~ maar blijft ~~ng~ rijd in bekwaamheid achttt bij zijn kamera
den, die het vak direct kozen; hiJ bilJft dus ook minder verdienen. Hierover wrokt
hij; ~eze a~htwtand is niet zijn schuld Zelfs wanneer soms zijn weelc100n wel
r~relkend 15, ma~ ~neden dar van zijn gezellen blijft, is er het gevoel buiren
eigen schuld te welDlg te verdienen.

De ontdekking dar de nood meestal inge~ld is, is van een grOOt prognostisch
belang. Men kan er nu «nDlaal meer aan genezen dan aan reële nood. Indien de
reële nood de veroorzaker van misdadigheid zou zijn, dan zou, afgezien van de
da~rdoor op~e1egde christel~jk.e en menselijke opgave, ook crimineel-politiek het
emge d~1 zIJn: d:: ve~keCing van een sociale gerechrigheid, zo soliede, dat echte
n<~~l~ehcren ~aaCln met meer zouden kunnen voorkomen. Hoe utopisch! De he-
strlJdmg va~ IOge~lde..nood is geluk1cig aanzienlijk gemakkelijker. .

.De e~a:lOg leerde miJ, dat de delinquenten op den duur wel het een en ander
Willen iO~len! .,Je zegt, da~ j~ w~1 moest stelen, omdat je zo arm was. Maat je
~p~,met Je vnen,den een klstJ:: ble~ en drinkt dat samen op. Daar kJopr toch iers
mer . Of: "Dus Je brak toen 10, wt grOte armoede. Goed, maar her was in een
winkel, en je liet aUe$ wat jij en je gezin zouden kunnen gebruiken liggen om je
all~n ~er de brandk.~.sr bezig re houden. Van her gestolen geld heb j'e feest
gevierd In Den Bosch . Jn enige verlegenhe.i"d wordt een en ander toegegeven.
De veroordeelde heeft een tOt dusver door hemzelf voor redelijk gehouden hou
v~sr ~oor zelfrechtvaardiging verloren. Maar nu blijkr opeens, dat de wrok toch
met IS verdwenen. De sentimenten, die wat minder verhuld dan rot dusver over
?Iijven, leveren iets op, dat reëler, maar prognostisch ook ongunsriger is dan de
IOgebeclde nood was: de nijd.

. VOC?rnamelijk betrekkel.ijke nood doe.t nijd omsraan; als er een re grote span·
nlng IS tussen de economIsche omstandigheden van de een die in luxe baadt en
die van de ander, die weliswaar geen gebrek lijdr, maar mer 'hard werken of onder
steuning het h~fd. net. ~ven water kan houden. Deze nijd kan aanleiding geven
tO.t vermogenSCrH~lOa.~ltelt: "wealrh is crime enough re him rhat's poor":!; dat
wil zeggen, dat hIJ bijna een SOOrt wedcrkerisheid aanwezig acht als de minder
bedeeJ~e op zijn beurt ook eens een slag slaat. '

Veel tOr criminopbstischc nijd leidende spanningen zijn bij de onderzochte
personen waar t~ ne.men..De betrekkelijke redelijkheid, die men er zo op het
e~nte gehoor misschien met geheel aan wil ontzeggen, zou versterking kunnen
VlOden als bleek, dat de minder met welvaart gezegende delinquent zich in het

~ Si, Jobn De"bam, Cooper's Hili, vers 122.
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soneel. Her algemene geruchr dat deze zaak gemaakt heelt zal menigeen daaraan
herinneren, als zijn aandachr voor de verhoudingen van werknemer en werkgever,
in v~band mer criminoplastische factoren, gevraagd worde, vandaar het navol
gende.

In de eerste plaats kan aan~nomen worden, dar de wantoestand bij de leden
van her criminele milieu min of meer bekend was; hoewel zich daarover niemand
re~nover mij heeft uirgesproken, moet dir wel her geval zijn, nu uit het opspo.
ringsonderzoek bleek dat tientallen meisjes het voorwerp van de ontuchtigheid
geweest waren en zeker een honderdtal ervan heeft geweten. De meisjes waren
voor een deel door bloedverwantsChap of verkering aan her milieu verbonden.
De karholieke jeugdleider Mgr F. Frencken deelde destijds in een persgesprek 3

mee, dat hem reeds in 1930 van het besraan van morele wantoestanden in Oss
een en ander bekend was, en de roomse oud-minisrer Mr H. P. Marchant schreef
op 17 Maan 1938 in het dagblad ..Ons Noorden" het volgende:

"Ik heb - het ui in 1934 ~ijn geWent - t\\'ee ver811deringen bij.gewoond Vlln de
K.}.V. onder leiding van Mgr F. Frencken, die beide een diepe indruk op mij hebben
gemaakt. De eerste was een massa.verp;dering in de groee markthal van Den Bosch. Ook
de Bisschop was tegenwoordig. Hier voerden een aantal meisjes, telkens voor een afdeling,
op eenvoudige en aangrijpende wij~e het woord. Schering en inslag waren de klachten over
misbtuiken van leidende mannen in inrichtingen van Nijverheid. Het was, zeiden zij, zo
moeilijk, daanegen ieu te doen, omdar de slachtoffers zwegen uir vrees voor verlies van het
werk. Zells ouders, die in de~e tijd de inkomsten hunner kinderen niet konden missen,
werden op een zware proef gesreld.

Schrijnend waren de kladl!en. Deze meisjes, de moeders van straks, begrepen, wat deze
pest belekende.

De tweede ver811dering was er een van de leidsters op Bouvigne. 4 Het waren Weet
dezelfde kladllen; het was dezelfde schreeuw om hulp."

..Oe Stad Oss" 5 zelf schreef: "Dat die fabriek een haard van zedenbederf was,
was een publiek geheim".

Hier is dus door een Oss' dagblad vastgesteld, wat na het vorige wel klaarblij
kelijk was, dar de Ossenaren dlf van de wantoestand op de hoogte waren. In hoe
vetre deze meegewerkt heefr aan de vorming of versterking van de criminalireir
begunsrigende spanningen bleek, zoaIs ~ugd, nier uit de overigens vt:rstrekkende
mededelingen mij door de delinquenten toeverrroo9(d. Het lijkt mij waarschijnlijk,
dat deze zedenzaak, van hoe grote omvang en kwalijk kaliber ook, toch niet een
ZO bijzonder grote indrok op de bevolking gemaakt heefr als de pers gemeend
heeft. Opvallend is, dat de vier psychiaters die in deze zaak gerapporteerd hebben,
en die alle vier een meerdere of mindere mate van sexuele psychopathie bij de
dader constateerden, overigens over zijn karakter niet veel ongunstigs konden
zeggen. De stukken leren, dat de man geliefd was bij zijn personeel (ook bij het
vrouw!ijke), dat bij het wangedrag economische dwang nauwlijks aannemelijk
geacht mQCr worden en physieke dwang uitgesloten, dat van ernstig verzet bij de
slachtOffers niet veel is gebleken en dat sommigen ronduit verklaren geheel vrij
willig te hebben meegedaan. Van de allerergste feiten, die de nationaal-socialis
tische en.de fascistische pers, welke zich van deze zaak ten behoeve van de anti-

3 Met het Dagblad voor Noord·Brabant en Zeeland, getit. door de N.R.C. van 26 Maart
1938.

4 Het kasteel Bouvigne bij Breda, toen vacantie- en smdiehuis van de Katholieke
Jon~ren Vereniging.

r. Geciteerd ,.De Maasbode" van IS Maan 1938.
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semietische voorbereiding van hun latere landverraad gretig meester maakten, heb
ben aangeduid, is bij de opsporing niet gebleken. 6

Voor de Osse criminaliteit is deze zaak dus van geen aanwijsbare betekenis. Zij
kan hoogstens iets zeggen over her gemak, waarmee verscheidene jonge vrouwen
zich leenden voor immorele handelingen, en zij kan de vraag doen opwerpen,
waarom er van de kant van her katholieke jeugdwerk nier meer gedaan is om het
kwaad, waarvan men dus vrij goed op de hoogte was. blijkens de boven geciteerde
gezaghebbende personen en kranten, uit te roeien. 7

Ik noem nog drie andere zaken die, hoewel na de roond up tot uiting gekomen,
voor de conflictsituatie van belang zouden kunnen zijn. Na de zuivering wetd een
plaatselijke bankier, verdachr van malversaties, onder enig opzien gearresteerd,
maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. Eveneens in 1938 werd opeens
in de pers ophef gemaakt van zogenaamde malversaties bij de werkverschaffing,
waarbij de betrokken leiders echter in hun recht geweest bleken re zijn, hoewel zij,
naar werd verklaard, wellicht enigszins ontactisch hadden gehandeld. Dan was er
een geval van een tijdig voorkomen staking in de textielindustrie terzake van een
loonconflicr.

Het laatsre geval geeft aanleiding tor de vermelding van het merkwaardige
feit, dat het industriestadje Oss gedurende de halve eeuw waarover zich mijn
onderzoek uitsrrekt geen stakingen gekend heeft! De veronderstelling lijkr mij
niet te gewaagd, dat wij slechts betreuren kunnen dat de latente spanningen
niet enkele malen door het stakingsmiddel afgereageerd zijn. Wellicht zou het
feit, dat de agressiviteir langs deze ,,regelmatige" uitlaatklep had kunnen stoom
afblazen, minder (zuiver agressieve en economische) criminaliteit betekend heb
ben ....

S 2. Hel agreJJie-beJtanddeel 'Van de economische criminaliteit

In Hoofdstuk 11, S 5, van Deel UI spraken wij reeds een ",agressie-relatie"
tussen dader en slachtoffer bij de economische criminalireit; die betrekking be
hoeft echter nog nadere verklaring.

In de roofove!Va1 bleek de parentarie van agressieve en economische criminali·
teitssOOnen wel het meest evident te zijn, maar over de hele linie kan men ver
band zien. Ook bij de jeugdige delinquenten was in de economische criminaliteit
duidelijk een baldadig, ordeverstOrend element zichtbaar: in de rooftochtjes in
verlaten schoolgebouwen, het stelen bij de vroegere hoofdonderwijzer, het be
gappen van bazen, de .,5uoperij" des avonds op straat, enzovoort (zie O.a. C 21,
C 23 en C 24).

Nu vonden wij dar bij de agressieve criminaliteit de primaire agressieve aanleg
door een maatschappelijk motief werd geactiveerd. Zou nu soms ook bij de eco
nomische criminaliteit ecn agressieve ondergrond bestaan, die door maatschappe-

(l De belangstelling van landverraderlijke zijde voor deze taak bleek duidelijk, loen de
Duitsers, die onmiddellijk na de inval in ons land begonnen gedetineerde spionnen. waar·
onder een hooggeplaatSt departementaal ambtenaar en enige uniformsmokkelaars, re bevrij
.Ien en de hen betreffende Strafdossiers op te eisen, daarbij 66k de uitlevering van dit dos
sier eisten. Het was echter op tijd ondergedoken. Vermeld dienr. dat ,,zwan Front"', van
Aroold Meijer, nog aanzienlijk grover anti~mietische munt uil de ~a.ak doeg dan het "Natio
nale Dagblad" van zijn collega MUsseTt.

~ Van de ISO meisjes die in 1938 in de betreffende fabriek werkten, vrijwel .1Ien rooms,
waren er trouwens 5lechu 8 lid van de K.J.V., die loen in de gehele gemeente, toen 16.000
zielen tellend met 80 % fabrieluarbeiders, nog sltthu 2) leden had.



lijk~ motieven versterkt of geleid worde? Wij zagen, hoe door elkaar verweven
de endogene en de exogene factoren der economische criminaliteit zijn. Het ver·
klaren van deze relaties kome vooral neer op het onderscheiden van de volgorde
waarin de factoreo werken. Omdat nu een maatschappelijk motief nog niet werk
zaam is. moet er daaryóor een criminogene oorsprong liggen; er moet reeds aan
wezig zijn een bereidheid om de naaste in zijn vermogen aan te rasten, welke
slechts door het maatschappelijk motief gelegitimeerd en vervolgens geactiveerd
wordt.

Zo is dus het schema als volgt:

agressieve aanleg + maatschappelijk motief ~+ agressieve criminaliteit
l... economische criminaliteit

Ook de rangschikking, io Hoofdstuk 1 van dit Deel, der Osse delinquenten naar
a-, d" ad· en da-criminalireit, doet zien, dat de Ossenaar eigenlijk van een dader
type is dat een mengvorm vertoont die naar twee kanten tendeert. De dielachtige
en de (in engere zin) agressieve uitingen wisselen elkaar al; de rover bezit beide
tendenties in sterk ontwilclcelde mate. Deze vaststelling is in strijd met opvattingen
als van Abraham;en s, die zegt: each ollender selects his own type ol crime; een
misdadiger wordt ol ef'n dief of een "agressor" en bijna nooit een all-round crimi
naL Zij maakt verder vergelijking met wat anderen over roof en rovers schreven
onvruchtbaar, omdat deze schtijvers het i.n mijn ontleding aanwezig gebleken
samengestelde type niet blijken te kennen.

Em ander verschil met de gangbare beschouwingen ovet criminalireitsvormen
is, dat ef'n relatieve ethische waardering van de misdadigheid, waaraan zich som
mige schrijvers waagden, hier onmogelijk geworden is.

Deze waardering speelt haast vanzelf een rol bij elke codificatie. Bij het indelen
van delicten komt namelijk bijna Steeds een waardering naar een morele onder
scheiding voor de dag. Elk strafwetboek tracht naar meerdere of mindere laak
baarheid te groeperen; ook in het meest defensieve systeem gaan de waarden
waarvan de bescherming het eerst geboden geacht wordt voorop. Binnen de
hoofdgroepen leidt dan echter veelal een neiging om van minder laakbare eenvou
dige delicrsvormen naar ergere, gekwaliliceerde, over te gaan, tOt een tegenge·
stelde lijn, wat de systemen m.i. afbreuk doet.

Hoe betrekkelijk deze waardering m6et zijn illustreerde Sn:ijl9 al in zijn
prikkende commentaren op de verhoudingen nn zijn tijd. Gulliver vindt, tOt
zijn verbazing, dat bedrog in LiUiput een ernstiger misdrijl is dan diefstal. Als hij
bij de keizer een goed woordje doet voor een man die zijn meester had bedrogen,
omdat deze tOch "alleen maar" trouwbreuk pleegde, repliceert de keizer, dat hij
het monsterachtig vindt, de zwaarst mogelijke vorm van het delict als pleitgrond
te horen aanvoeren. "And truIy. I had Iiule to say in Remrn. fanher than the
common Answer. that dillerent Narions had different Customs; for, I confes.s, I
was hea.rrily ashamed."

Sauet" \0, nationaal-socialistisch geïnfecteerd als hij in 1933 al is, verlaat naar
mijn smaak de gewenste objectiviteit te ver in zijn duidelijke voorkeur voor de
"ollene Schieber" boven de bedriegers. Teveel willende bewijzen stelt hij b.v.. dat
dieven eerder geneigd zijn te bekennen, waardoor zij opvallend minder vrijspra
ken krijgen dan de veel minder sympathieke bedriegers, die hardnekkige leuge-

s P. 22.
II j()ll4th",. Sv.'ifJ. A voyage ra LilJiput; Ot. VI, ed. Hayward 1944, p. ,,4.
10 P. 3"4.
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naars zijn en gewiekste verdedigers. 11 In Oss gaar deze tegensteUing zeker niet
op; bedrog komt, zoals wij zagen, practisch niet voor, maaI de zoveel veelvuldiger
dieven en rovers gedragen zîch pre<:ies zoals de door 5auer zo verworpen bedrie
gers. De leugenachtigheid, het valse getuigenis en de meineed, die volgens Sauer
niet zo zeer bij de ronde diel en rover passen 12. blijken zich ahhans in Oss
juist bijzonder goed bij hen te voegen.

De behandeling van de roof in Deel m. Hooldstuk IV. S 4 en S :I. maakte de
betrekkelijke morele waardering, die de nationaal-socialist 5auer ons voor de rover
wil opdringen, geheel onmogelijk. Vroeger heelt trouwens jl,1ichel 13 over de
romantiek en de bijzondere moed van de rover, die zijn slachtoffer .,Aug in Aug
gegenueberueten" zou. al tegen Wullfen gestreden. Hij vond. evenals de laatsre.
veel jeugdigen onder zijn 16:1 rovers, nl. 79 die tot 20 jaar oud waren.:l1 russen 20
en 2:1 jaar oud en 21 russen 25 en 30 jaar oud; maar over hun zogenaamde bijzon
dere "Entschlossenheit und Waghalsigkeit" zegt hij, dat zij .practisch nimmer een
slachtoffer kozen dat hun in lichaamskracht de baas of zelfs ook maar gelijkwaar
dig was. Ook zijn rovers zochten hun slachtoffers veeleer onder oude echtparen.
dronken lieden en alleen wonende vrouwen en kinderen. Wulflens steUing. dat
de rover over grote lichaamskracht moer beschikken. kan Michel eveneens be
strijden: hij heelt onder zijn rovers zeer veel uitgesproken physiek zwakken aan
getroffen. En ook hier stelt mijn beperkte personenmateriaal Michel in het gelijk:
onder de rovers van Oss bevinden zich slechts enkele liguren die men in de
krachtsporten tOt de middelzware klassen zou rekenen, een meerderheid van
physiek heel gewonen en vrij veel duidelijk %Wakke figuren.

De volgende staatjes tonen voorts aan, hoe vaak de1iaen die Sauer van zoveel
minder allooi acht dan die van de rover en de agressor, namelijk heling, verduis
tering en oplichting, door Osse agressieven en rovers werden gepleegd.

•

11 De economische misdrijven rangschikt hij naar hun afnemende suafwaatdigheid als
VOI.l:I (p. 3"8): heling

verduistering
valsbcidsdel iam
""'rog
(een grote afstand. el'l dan tmslone)
diefSfal

I~ P. 403 en 463.
la Ou Verbrechen des Raubes, P!;ychologie und Psychopatholosie der Tlller, Momus

schrift 1937. p. 6" V'f'"
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Als vaststaat, dat het Osse criminele type gemengd is, wat veroorzaakt dan de
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differentiaties? Waarom wordt dexe keer zuivet agressief gereageerd en een ander
maal diefachtig?

Allereerst is het mogelijk dar de keus voor een deel door de leeftijd van de
delinquent bepaald wordt. Opvallend is inderdaad, dar aan het begin van de beo
schreven criminele loopbanen dikwijls agressieve delicten staan en dat zij nader·
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hand naar verhouding minder vaak voorkomen. Van onze 68 in aanmerking
komende criminele staten (de drie uirheemsen, Benner, Kam en Oogt, zouden
niet meegereld moeren worden) kan echter geen beuouwbau statistisch beeld
gt:maakt worden.

De Nederlandsche Crim. Statistiek geefr veroordeeldenstaristieken nau de vol
gende leehijdsgroepen: beneden 21 jaar, 21-30, 30-50, 50-60 jaar en 60 jaar en
ouder; zie de bewerking van dexe statistiek bij van Bemmelen (p. 167 vv.). Het
totale aantal veroordelingen van mijn delinquenten betreft echter nog geen 200
feiten, zodat ook hier een vergelijking nier wel deugdelijk. zou zijn.

Wel was het mogelijk., van de 68 genoemden de leehijden na te gaan
waarop zij hun in rotaal gepleegde 1024 misdrijven pleegden, en de uitkomst
uatistisch te verwerken. Ik relde de eenvoudige diefstallen en de agressieve delic
ten vernieling, wederspannigheid, mishandeling en belediging, en bracht de
curven bij elkaar in fig. 13; de gt:vallen yan roofoverval en inbraak stelde ik in
fig. 14 Yoor.

De grafieken wijzen uit, dat de frequentie van de eenvoudige diefstallen het
grootst is russen 18 en 25 jaar, en dat het misdrijf daarna ror 53 jaar vrij regel
matig voorkomr. Bij de agressieve delicten verschuift het "plateau" een jaar
verder, de hoogste frequenties vallen russen 19 en 26 jaar, rerwijl hier op het 22e
jaar een rop verschijnt. De roofovervallen en inbraken vertonen de grootste fre-
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Samengenomen vinden wij onder de 31 delinq~nten die hedden, oplichtten
e~ verduistet~en, 1 zuivere agressor, 15 diefachtig-agressieven, 10 agressieve
dIeven en 5 dIeven; een overwicht van agressiviteit dus, en alles in dezelfde ver.
houding als .~orma~l, vgL figuur 12; daarin wordt zwart omlijnd voorgesteld het
totaal van miJn dellOquemen over d-, ad-, <ia- en a-typen verdeeld, en met een stip
pellijn hoe zich diegenen onder hen die heling, oplichting en verduistering pleeg
den, over die typen verdelen.

Zo blijft er van de door Sa~r zwaar romantisch 29
geziene "Erankheid" van de agressor, de rover en
de inbreker dus weinig over. De lichamelijk meest
al niet boven het middelmatige uitstekende rover
is trOUwens duidelijk bedacht op physiek over
wicht bij zijn ondernemingen; zie de verschillen
det leeftijden van rovers en hun slachtoffers in
fig. 9 (p. 276). Eerder dan ".ridderlijke" strijdlusr
verraadt het openlijke karakter van zijn ~weld·

dadigheid een bijzondere ongevoeligheid voor de
lichamelijk inferieure naaste. In her "sluipen van
de steelse dief", dat de duitse heroïek van Sauer
tegenover de fierheid van zijn rover stelt, zal men
misschien eerder een voor de prognose gunstige,
verblijdende aanwezigheid van schaamte kunnen
zien, dan een naar verhouding verwerpclijkt'r srie
kumheid. Wij zien de rover ontluisterd als iemand
die bij zijn immoralireir een grOte onbeschaamd
heid vertoont, maar zkh verder niet door veel
bijzonders van andere criminelen onderscheidt.

aantal keren door daders die samen pleeg. delinq~nten
gepleegd voo de klasse den agress. del.

Heling 1 , 4 1 Gaap Bron)
5 d, 47 3 (Dongers, Noest, Mar. te

,d
Mortel)

9 35 8 (K. Bron, G. Hooy, F. Kop,)
A te Mortel, Kl. Pruul, G.

2 d
Stel, J. $ossen, Winkel)

0 2 v. Duisburg, Vlies)

Verduistering 3 d, 42 3 (Haalover, M. te Mortel, J.

1 ,d
van Nispen)

1 I (Adriana Bunzel)
1 d 0 I (Zuithoff)

Oplkhting 7 d, 78 5 (P. Mak, J. te Mortel, Noest,

2 d
M. Schroeder, Verbunt)

0 2 (L Stel, Zuithoff)
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van A. Quelelel, van 1831. Zij wijzen echter in de richting, du de criminaliteit
van Oss een rop op jongere leehijd vertoont dan QuereIer vond (25 jaar) en dan
ook van Bemmekn later in Nederland zag (grootste hoogte russen 21 en 30 jaar).

Mijn gegevens b~ngen de gedachten «heer in een ander opzicht naat de
grondlegger der statistische criminologie. Het is DJ. nog altijd een srrijdvraag,
of Quereler zijn 5Chil~ering van de pen&hanl au crime bij de mens sociologisch
bedoelde of werkelijk ,,,amhropologisch"; of hij w~rkelijk OOWc:ld~. dat de bij
de massa voor de verschillende leeftijden gevonden crimina1iteitsSOOtten projectie
welieten op het leven van éen enkele mens. 1'1 De door mij onderzochte delin
quenten nu v~tonen een parallelisme rossen de criminele geschiedenis van de
groep en van de individuele criminelen. De afname van de zuiv~e agressie. en de
toeneming van de vermogenscriminaliteit-indusief-roofoverval-enz. ~urende het
leven van de afzonderlijke individuen. vindt een parallel met eenzelfde afname van
de zuivere agressie en de toeneming van de economische criminaliteit van de
groep als geheel. gedurende de onderzochte halve eeuw.

Figuur 15 geeft de verhoudingen aan russen beide criminaiiteitsSOOrten. Daaruit
blijkt hoezeer de civilisatie van Oss op den duur de vermogensdeliaen heeft doen
toenemen ten koste van de zich in mishandeling en doodslag uitende criminaliteit.

Voorgesteld is, hoe zich in Oss telkens t.O.V. 1000 eenvoudige diefstallen (A) de
frequenties verhouden van de agressieve aeHcten mishandeling en moord (B), de
gekwalificeerde diefstal zonder roof (C) en de roof (0); in sector 1 is de gekw.
diefstal nog niet afzonderlijk telbaar.

(E) stelt voor hoe zich in Nednland over dezelfde jaren de frequenties v~
houden van de gekwalificeerde diefstal, roof inbegrepen, t.O.V. 1000 eenvoudige

diefstallen (A).
Zoals ik verwachtte, blijkt dat in Oss de gekwalificeerde diefstal, roof inbe

grepen, naar verhouding groter omvang heeft dan in Nederland. Terwijl deze
delicten voor Nederland naar verhouding een geringe daling vertonen in de
sectOrel I-III. vertonen zij in Oss in de periode 1901.1935 een sterke stijging. In
Oss blijkt verdet met deze sterke stijging van de gekwalificeerde diefstal-roof-in·
begrepen een aanzienlijke vermindering van de agressieve deliaen mishandeling

en moord (B) gepaard te gaan.
Trouwens, de gezamenlijke agressieve deliaen, behalve moord en mishandeling

dus ook vernieling enz., vertOnen in Oss dezelfde daling:

Sect:or 1: 5163 op 1000 eenvoudige diefstallen
Sector 11: 2350 op 1000 eenvoudige diefstallen
Sector 111: 952 op 1000 eenvoudige diefstallen

Een en ander komt overeen met de verschijnselen, die van Raoy I:> opvielen
bij de criminaliteir van stad en land in Nijmegen en omsueken. Tussen de jaren

1910 en 1935 liep, vond hij, de agressieve criminaliteit in beide gebieden in
gelijke mate terug, maar steeg de economische, en wel op het land veel sterker
dan in de stad. Bovendien steeg de economische criminaliteit naar verhouding
kwalitatief: zij werd op het land zwaarder. Dit verbaast de schrijver; toch is het
geenszins verwonderlijk, zodra men inziet dat het voornamelijk verschuiving van

H Vgl. RMdoij W..JJ"'_"", Die Emwicklun,ll:sphas.en der krimiralua!istischen For
s.chung, Heft V Krim. Abn. van Exner, Leipzig 1927, p. 33-3'.

I~ H. J'.... RQ01. Criminologische contruten russen lUId en land, openb. les Uuecht 1947.
Van ziÎn tijdens de dOlk dezes verschenen boek over hewMde oDderwerp ~b ik geen kennis
meer kunnen nemen.
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~~entie ru~n 17 co 31 jaar, dat is tussen ~n jongere en een vrij veel oudere leef
tIJd dan biJ de andere delicten; hier ligt een rop bij 28-30 jaar.

Oo~. d.eu: gegevens acht ik door hun beperktheid nog nict voldoende voor een
vergelijking met bv. de "Recherches SUf Je pencham au crime aux différenrs iges"
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oorzaken hunner differentiatie. Kunz ttgt: de normale betrekkingen van ver
scbeidenedei aard tOC de omgeving waarin iemand zijn behoeften moet bevredigen,
van waarnemen, gevoelen, denken, hnra.seren, voorbereiden, onderhandelen. af
wachten en handelen, kunnen hem «n te lange weg naar zijn doel vormen, zodat
hij ertoe komr de hindernissen op radiaJe wijze te nivelleren.

Inderdaad moer men psychisch in Staat zijn om de gehele spanning over de ganse
weg te verdelen en het is een kwestie van cultuur zich daaraan. mer inachmeming
van de gevoeligheid van zijn medemens, te gewennen. Niet alleen bij sexuele
delinquentie is hier vaak een tekort en leiden ongeduld en spanningsophoping tOt
korrsluiting langs de kortSte weg.

Bij economische misdadigheid, ook bij die van de O~naren van het Milieu,
vindt men de situatie zowel als de werking van deze nivellerende functie terug:
de urbanisering. de transformatie van de arme kleine landman lOr fabrieksarbeider,
bezorgde deze na + 1880 de veel langere culrurele weg van behoeftenbevrediging;
«n weg, die de man met spontane agressiviteir een veel re subdel koersen is:
hij slaat langs de kortere weg door; en het ,.maatSChappelijk motief" bevordert
de kortsluiring.

1 Her Ge2insl~~ in het Oosten VIn Nootd·Bral»m, p. 54, en Het oude Ktrnpenland
p.8O.

Zo is het agressie-besranddeel verklaard. Het is waarschijnlijk voornamelijk een
kwestie van cultuur, dar de land-criminaliteit in Oss en omgeving. en wellicht
evenzo in Nijmegen en omgeving, «n verschuiving vertoont van zuivere agressie·
delicten naar zware vermogenscriminaliteit. Een \'erschuiving die voor land·
criminaliteit in streken die geurbaniseerd worden wel in het algemeen waar·
schijnlijk wordt.

In Oss laren zich de betreffende culturele veranderingen voor een deel wel
beschrijven. De sociaal-economische verhoudingen van voor de industrialisatie
zijn op het punt van het bezit allereenvoudigst, zo ook war de bevrediging van
c<:onomische behoeften betreft. In het Oss, dar nog geen industriestad is geworden,
bestaar, als overal in her toenmalige agrarische Brabant, nog een vrijwel gesloten
gezinshuishouding. waarin de leden lOr weinig materiële zaken een verhouding
kunnen hebben. Wij zagen dat op in toraal 5637 misdrijven slechts 37 keer ver·
duistering gepleegd werd; deze geringe frequentie is ons nu niet vreemd meer
en zegt niets over de criminele aanleg van <k Ossenaar. Verduistering veronder
Slelt een zekere mate van cultuur. De7.e is in het criminele milieu zó «nvoudig,
dar daar zelden iemand iets van een ander "onder zich heeft". Van de 37 die ver
duistering pleegden waren 12 vreemdeling; van de 25 aurochrhonen kon \'2n 1'6
worden nagegaan, dat zij in de industrie werkten en dus cultureel aan het verande
ren waren.

luxe is onbekend; het eenvoudige voedsel wordr door de gezinsgenoten opge
deeld en van de weinige stuivers die dan nog overblijven wordr het grootste ge
dedte door de volwassen mannen naar de herbergier gebracht. Voor het oude Oss
geldt wat Barendsen 1 S over de geringe economische criminaliteit van zijn kwar
tier van de Meierij van een [wintig jaren geleden nog schreef: geld neemt een
zeer bescheiden plaats in het economische leven in; er is bar weinig anders, waar
men zich aan zou kunnen vergrijpen dan bijvoorbeeld de werktuigen, die men
van elkaar precies kenr. hetgeen diefstal ervan bemoeilijkt. Dan komr er plotse·
ling uit heel andersoortige ar~id, die de gesloten huishouding geheel verbreekt
en grote verschillen in de mogelijkheden tOt bezit brengt bij de leden van het
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poremiële agressivit.eit is die zic~ naar <k vermogenscriminele kam gaat uiten,
~at er geen sprake IS van wezenhJke veranderingen, als de mishandeling voor de
Inbraak en de ~foverval .plaats mu1:c_ Het is jammer, dat Burchardt 16 deze
~us-verande~lO~ no~ met op het spoor was en dat hij stad- en Jandcriminalj_
telt louter SCl.Clsch IS blijven ~handeJen. Vergelijking echrer van de door hem

1'479

Fil. Ij

ge~ruikte.ge8ev.en~, zowe.l ~an de Nederlandsche Crimineele Statisriek als van de
~~I.tse Relc~~kn~lOalsratlstlk,o~er vroegere met die over latere tijdperken blijkt

IJ soortgelijke UItkomsten als die van van Rooy en mij op te leveren.
. H~.tg~n ~unz 17 ontdekte als de nniveIlerende functie" van de agressiviteit
IS miJns lD~ens ee~ee~ ~n bevestiging .~an de verwantschap russen agressieve
en economische cnmmalHeu maar anderzijds bovendien een aanwijzing van de

:~ H.IIJ Herm.",. BJlrch.rJr. Krimiulitil in Stadt und Und, Berlin 1936.
T. a. p., p. )2 vv..
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gezin, geld en goed dal ongekende behoeften bevredigt - en ze daarmee voor
de roekomst opwek!. Het balancement tuSSen de nieuwe behoeften en de verktegen
middelen om ze te bevredigen wordt niet direct gevonden; het verkrijgen daarvan
is een kwestie van cultuur.
~ kolommen 7 en 8 (..diversen" en ,.,geld") van de staten waarin ik in Deel

Ul, Hoofdstuk Il, de buit specificeerde, doen zien hoe enorm de soorten zich
uitbreiden russen 1890 en 1935. Alleen al de verschijning van de fiets in de
eigendom van de Ma.asiander, dit onpersoonlijke, moeilijk herkenbare, eenvoudig
te stelen, gemakkelijk te vervoeren en licht wederverkoopbare voorwerp met een
waarde van verscheidene weken loon, betekent blijkens die staten een grore uit
breiding van de diefstal Her is niet onmogelijk, dat ook rekening moet worden
gehouden mer de omstandigheid dat de verscheidene nieuwe goederen, waarmee
zovelen zich plotseling omringen, nog niet een oud eigendoOlSStempel voor hen
dragen 19.

Het verband russen cultuurhoogte en criminaliteitssoorten is naar deze richring
nog slechts weinig onderzocht. De psychiater A. Gloeneve/d:w kwam al eens
tOr de conclusie van het verband tussen cultuur en agressie. KraJinlnchkin 21

heeft de na de revolutie in Rusland tijdelijk tor verontrustende hoogte gestegen
"hooliganismen" 22 en messensrekerijen uir de culturele situarie verklaard. Hacket
toonde aan, dar de verhoging van de beschaving in het kanton Zürich toeneming
betekende van die delicten, die ik economische delicten mer de geringste agressie
bestanddelen noem. Maar verwantschap van agressieve en economische criminaliteit
als zodanig is in de mij bekende litteratuur nog niet aangewezen. Nog minder
kon dus worden aangetoond, dar de culturele fase oorzakelijk is voor de verschui
ving in de criminaliteitssoorten.

Van degenen die zich in een culturele overgang bevinden blijkt hij, die tOt
dusver maatsehappelijk minder geslaagd is, de nieuwe hierboven bedoelde weg
ook minder gemakkelijk re vinden. Misschien verontrusr her hem, dar de vluggere
zich makkelijker aanpasr. Er komr een neiging om in te halen, een angsr om rOch
achter te blijven en ten slone een op paniek lijkende st~ing, waarmede de
sociale kortsluiting voor de deur staat.

Hier past her beeld van Heindl23: in een wedstrijd is het steeds de zwakkere,
die op zeker moment de spelregels laat varen en zich valse handgrepen veroor
looft als hij zich achter voelt raken. Ook de weg van velen van onze inbrekers, hun
kortsluiten door de opengebroken brandkastdeur heen naar welvaart en luxe, is
zo'n weg van valse handgrepen. Zij konden geen "eerlijk" leven leiden omdar zij
de nodige voorraad aan natuurlijke en geestelijke krachren voor de srrijd om her
nieuwe SOOrt bestaan niet bezaren.

10 Hier dringt zirh ttn vergelijking met de toestand in Nederland '1\a de bevrijding op,
toen Jieden die zich nooir vergrepen hadden en verdienStelijke oud-illegalen zich na tijden
van ernstig gebrek opeens omringd zagen mer een overvloed van inbetlasgenomen en
dump-goederen, over de eigendom waarvan niet overal strikte zeketheid beslOnd. Bij heJaas
Ie velen heeft geacUlmulttrde agressivileil ontspanning gevonden naar de kant van econo
mische delinquenrie, "Ioorîng" of handel in miliraire goederen, - een gang van zaken, die
de 5amenhang - in aanleg - van agressieve en -economische delicten nog eens bevestigt.

~'O Das Problem der II.gressivirät, Bericht über den VI. 1I.1Igemeinero ätztlirhen Korogress
für PsychOlherapie in Dresden, 14·17 Mei 1931.

~I Zie de Miue.ilungen van hel congres der Kriminalbiologische Gesellschaft van Ocr.
1928, Gru, p. 209 VVn

~': De uitdrukldl18 wordl in Engeland gebnigd vOO(" straatschenderij en baldadige. ver·
nieJin,g. De naam Hooligans (1!o·e.llichl ieu: Houlilun) werd her ttnr aan $ltutsehende.rs
in Zuid-Oost Engeland gegeven, in het midden van de 90er juen.

23 R. HnnJI, Der Beruhverbrecher, Betliro 1926.
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DEEL V

Berechring en straf

HOOFDSTUK I

De berechting

S LAlgemeen

Men kan het strafrecht zo abstraCt mogelijk willen beoefenen, steeds blijft men
toch de casuïstiek nodig hebben, waaraan men zijn stof tot denken ondemr en
waaraan naderhand de uitkomsten der rheorie getoetSt worden.

Deze casuïstiek wordt bijna uitsluitend gevormd door rechtskwesries, welke
zich in foro hebben voorgedaan. Nier alle uitspraken in rechtskwesties ev~nwel
worden voor het gebruik van de theoreticus tet publicatie aangeboden, en Uit het
aangebodene moer nog geselecreerd worden voor d.e .uirsprakenverzam~~inge.n.
Naruurlijk moet deze selectie-voot-juristen voor de cnmmo\oog een tamelijk Wil·
lekeurige zijn, zoals criminologisch belangrijke zaken geenszins juridisch interes

sant behoeven te wezen.
Bij mijn onderzoek is mij echter geblek~n,.dat d~ bes~der!ng va.~, in juridisch

opzicht willekeurige, maar volgens een cnmlOologlsch <:,t1tenwn biJeengebrachte,
dossiers in overvloed stOf ook tot strafre<htsheoefenmg kan opleveren. Ge
redelijk valt de aandacht van de criminoloog op enige juridische k.we.sties, we~e
gewoonlijk niet ter sprake komen. Het normale materiaal van ~e JurISt namelijk
bestaat uit een, reeds op schriEl geprojecteerd, stuk re<hwUiJd va~ de eerste
dagvaarding af tOt de laatste uitspraak; maar t:n daarvoor, èn daaroa ligt nog be-
langrijk gebied. .. .

Wat er voor ligt toch kan dikwijls van belang ZIJn: het IS de wijze, waarop
men, mer de delictsOmschrijving voor ogen, de feiten rot klaarheid en daarna tQ[
basis van de telasdegging maakt. Een rechtsgeding op de grondslag~ een te~t
legging ex art. 1~7 Sr. b.v. kan een zeer interessante ~raag vao posltlef r~ht.bu:..
den, zoals wij in de juridisch vermaard geworden ElOdhovense brandst1c~tmgs
zaak zagen' het juridisch gesprek zou daarin echter ook naar andere lagen kunne~
reiken wa~r vragen liggen als: waarom kon art. 328, zoveel duidelijker voor d~~
geval ~an verzekeringsbedrog bedoeld, niet gebruikt word~n? Hetg~n, naar WlJ
in Deel IU, Hoofdstuk I, S 9, zagen, leidt tot de voor het lUS constltuendum beo
langrijke slotsom, dat dit artikel wegens bewijsmoeilijkheden algemeen gemeden

wordt. .
War na de laatsre uitspraak komr is alrijd van groor belang. Elke thoor.le over de

straf en haar functies blijft steriel, als zij nier blijkt te zijn ontstaan Uit de wer·

kelijkheid der suafpractijken. . '
Mijn materiaal van strafzaken schonk mij de overtui~lOg, dat dOSSIers nog

andere stof voor materiële en formele strafre<htsbeoefemng opleveren, dan ~
jurisprudentieverzamelingen alleen ons bieden. In ~et hiern~. volgende zal lk
echter slechts enkele van deze kwesties, voorzover ZIJ voor mIJn onderwerp van

belang waren, aanroeren.
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5 2. VeNJo/ging

Na de Oyense zaak, die in Maan 1935 voor het eerst voor de Arrondissements_
rechtbank te 'sHenogenboseh dienr, komt op 14 October van dat jaar al de ~rste
rol met resultaten van de zuivering. met 5 verdachten. Op 17 October staan al
weer 7 andere verdachten terecht en (Ot in Juni 1936 behandelt de rechtbank
als oogSt. van de round up 51 der + 300 opgehelderde zaken, met in totaal 155
daders, ulclokke~ O?-edeplichtigen en helers, zijnde 70 verschillende personen. De
~te 11 grote Z1nlngen worden nog in 1935 gehouden; de overige rest, veeW
aangehouden zaken, werden in 1936 in 8 zittingen behandeld. Her is een Voort
varmde vervolging gew~r.

Hier volgen de daders, berecht wegens de te n~en zaken. mer de straffen:
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Het is moeilijk vast te stellen, welk gedeelte deze vervolgde zaken vormen van
alle opgehelderde. Een oppervlakkige telling leven ± 300 opgehelderde zaken
op. Van sommigen der criminelen die tOt bekentenis kwamen lijkt her geheugen
wel betrouwbaar; Toon Sassen bekent tenslotte een 5G-tal misdrijven en Jac. v.
Nispen 37. Van andere criminelen is het geheugen niet toereikend zelfs VOOt een
schatting van de gepleegde misdadigheid. Een deel der delinquenten, juist de
zwaarste beroeps· en gewoontemisdadigers als Jaap en Kees en Koosje Bron en
Kam, bleven tot her bittere einde alles ontkennen, zelfs de misdrijven waarvoor
zij onder een overvloed van bewijsmateriaal werden veroord~ld.Men mag echter
aannemen, dat een groot deel der 1480 geconstateerde misdrijven van sector IV
door onze groep van 71 na de round up berechte criminelen gepleegd is.

Als dus blijkbaar lang niet alle zaken vervolgd zijn, rijst de vraag welke prin
cipes of omstandigheden voor de selectie beslissend zijn geweest.

In de eerste plaacs vond ik een geval van toepassing van het "non bis in idem"·
beginsel, C 56; deze zaak toont ongegeneerd aan, hoe dit veelbesproken en hard
nekkig verdedigde rechtSbeginsel in de practijk soms funest werkt. Gans was in
1934 al verdacht, stond terecht, er werd 1 jaar en 6 mnd gevangenisstraf tegen
hem gevorderd, maar hij werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Twee
jaren larer komt ook deze zaak boven water; de daders, Gans incluis. bekennen
alles. Echter alleen de anckten worden vervolgd, hèm redt her ".non bis in idcm"
beginsel. Zulk een feit pleir voor een inperking van dit beginsel althans in die
gevallen waarin naderhand een bekentenis wordt afgelegd. Het is eigenlijk on
evenwichtig, dat een novum wèl tengunste van een veroordeelde revisie kan be
tekenen, maar nooit herziening ten laste van een ten onrechte vtijgesprokene ...

Een interessant geval van overgangsre<:ht leverde de doodslag op van Neer·
VOOrt op, gepleegd door Hornib.: (C 2). Hierin werd de mogelijkheid om te kun
nen vervolgen tOt in hoogste instamie betwist, maar tenslotte aanwezig verklaard.

Het feit was gepleegd in Dec. 1925; in dezelfde maand nog had de O.v.J.
rechtSingang en instruCtie tegen vier personen gevorderd, waaronder zich later
niet de dader bl~k te bevinden. Twee van deze oorspronkelijk verdachten waren
al eerder buiten vervolging gesteld, de andere tw~ werden door de re<:htbank vrij
gesproken. In 1935 komt de wederom opgerakelde zaak tOt klaarheid en legt de
dadet een berouwvolle bekentenis af. Dán wordt ter zake van doodslag een ge·
vangenisstraf van 8 jaren geëist, op een telastlegging van art. 289 subs. 302 Sr.,
en volgt niettemin, naar we zagen, vrijspraak door de rechtbank wegens g.ebrek. aan
bewijs. Her laatste is thans minder van belang dan de processuele wendlOg die er
bij de behandeling in hoger beroep komt.
. De Procureur·Generul voert reeds bij de aanvang der zitting her woord en
betoogt, dat art. 226 van de Wet van 29 Juni 1925 (Stbid. 308) (Ot invoering van
het nieutIJ6 Wetlx>ek van Strafvordering verlangt, dat de behandeling van deze
zaak had moeten plaats vinden volgens het oude Wetboek, daar in deze zaak
reeds eerdet rechtsingang gevorderd was. .

Het Hof gaat daatin mee en verklaart de volgens het nieuwe ~etboek m~e

brachte dagvaarding van 9 Oct. 1935 van rechtSwege vervallen.. ZIJn ~edener~ng

komt hierop neer: reeds op 15 December 1925, dus voor de Inwerkingtreding
van de nieuwe wet, is rechtSingang gevorderd; wel niet tegen de verdachte van
thans, maar tegen andere verdachten; echter voor hetzelfde feit en dus in dezelfde
zaak. 1 Volgens her Hof is dus de :zaak: ..de moordzaak van Neervoort". het
objectieve begrip.

1 VgI. arrt. 85 en 86 van het oude W. v. SV. en art. 226 Invoering:swet.

11 Ja(. v. Nispen 6 I
Jac.. v. Nispen 35
Jac. v. Nispen 32 6

12 Joh. v. Nispen 3 8
13 ~ v. Nispen 50 3
47 Noen 44+46+68 10
48 Corn. v. Oen 22+27+28 1;6
49 W. v. Oen 67 1
66 Oogt 12 6
62 v. Overbeek 31 2;6
59 Klaatlje Pruul 71 3;6
24 Pijnenborg 35

Pijnenbol"g 40+54+59 14
50 Roode 56 1;6
9 Dtidc SaMen 3 8

Drîdc SaMen 50 2
10 Jan Sos.sen 56 1
8 Toon SaMen 10 10

Toon Sos.sen 13 5;6
'SI Sc:hram 16 6
20 Chr. S,hroeder 65 1;6
21 Joep Schroeder 65 6
22 Mar. Schroeder 16 6

Mar. Schtoeder 52 2
23 SelV. Schroeder 55 2

Sneu 8 0;2
28 Adrian. Sr~ 16 3
25 Gcorg. Stel 12 2

Gcorg. Seel I3 5
27 !.amb. Srel 13 2

Get. de Seoppe·
laet 13 2

70 A. de S!oppelaer 43 2
64 Vetbune 20 1;6

Vermeulen 70 I
52 Vescdik 53 1
54 Vlies 22 0;9

Vloer 60 0;6
56 Winkel 38 1;6
57 Wocm 67 1
}} Wesrerhuis 32 3
58 van Zuyen 4 4
63 Zuirhoff 62 1
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68 Bon.gers 51 2;6
3 Gijs Bron 61 7;6
I Jaap Bron 61 10
5 Jerioa Bron 11 3
6 Ktt5 Bron 6+8 8
4 KOO$;e Broa 40+54+59 14
2 Wim Bron 45 15

Wim Bron 58 1;6
Wim Bron 64 1;6

26 Bunul 66
60 Cieremans 30

7 Daamen 52
32 van Duisburg 27+28

Gannef 40+ 54
34 Gt()()[ 7
37 Hesselink 43
38 Hoek 58+61

Hoek 64
39 Hoogeveen 55
31 ~ttie Hooy 4
30 Pu,k Hooy 50
29 Willem Hooy 3
61 Hoppe 3
40 Hornikx 2
65 Kam 472+1+1+49 3;6
41 Kever 12 2;6
42 F. Kop 13 I
43 Godfried Kop 61 2
I} Job. Kop B 4

Joh. Kop 65 6
69 van Loenen 42 7

van Luyn 72 0
44 van de Maes 39 5
45 Petrus Male 33 10

Petrus Mak 58 8
46 ·Manens 53 3
18 Am. te Mort~ 58+61 6
17 Joh. te Mortel 44+46+68 10
71 Mar. te Mortel 17+19 5
14 Cocn. v. Nispen 52 4



Het OM tekent, ondanks zijn stellingneming overeenkomstig de uitspraak
van het Hof, cassatie aan, om het juridische belang ~n de zaak dus. De Hooge
Raad 2) vernietigt dan het bestreden arrest op grond van verkeerde roepassing
van an. 226. Van een .,zaak" kan, volgens de H.R., alleen worden gesproken in
verband met een bepaalde persoon of bepaalde personen, die de vervolging lènaks
van een strafbaar feit betreft. In deze zaak, die aldus de vervolging va'l Hornikx
omvat, is nog niet een verrichting geschied, zoals bedoeld in het aangehaalde art.
226, onder h, i.c. rechtsingang. Oe H.R grondt zijn opvauing op het in gemeld
arr. onder a vervatte, volgens hetwelk de oude wet wordr toegepasr indien voor
de inwerkingtreding dec Invoeringswet .,voor zooveel betreft zaken waarvan de
militaire rechter kennis neemt, de verwijzing naar de militaire rechter heeft plaats
gehad". Welnu, dit suookt met de opvatting van de Invoeringswet Militair Straf
en Tuchtrecht, welke de volstrekte bevoegdheid van de militaire rechrer, voor
andere feiten dan strafbaar gesteld zijn bij her Wetboek van Militair Strafrecht,
naar de kwaÜteif van de vervolgde bepaalt. Als nu in a de persoon van de dader
duidelijk van doorslaggevende betekenis genoemd wordt, zal h ook op deze wijze
uitgelegd moeten worden.

Het komt de Advocaat-Generaal van Lier voor, zoals hij het uitdeukt in zijn
condusie, dat het Hof bij zijn b<-s1issing ten onrechre de begrippen ..feit" en
"zaak" heeft veret'flzelvigd; het in 1935 aanhangig gemaakte geding is een nieuwe
"zaak" naar aanleiding van een in 1925 plaats gehad hebbend misdrijf.

De "zaak" (de zaak Hornikx dus!) wordt teruggewezen naar het Hof om op de
bestaande dagvaarding, in hoger beroep verder behandeld te worden. De P.-G.
vorden voor de tweede keer 3 jaren gevangenisstraf wegens zware mishandeling,
maar de uitspraak is, op 28 Nov. 1936: bevestiging van het vrijsprekende vonnis
van de rechtbank. Ik ontkom nier aan de indruk, dat men met deze vrijspraak
de formele en materiële einden opportuun aan elkaar heefr willen knopen: de
uitspraak van de Hooge Raad is geëerbiedigd. maar verdachte, met wie in foro
wel wat lang omgesleept moest worden, wordt niet gestraft.

S 3. Oppo'tfmiteilJhegimel

De belangrijkste oorzaak van de discrepantie tussen gepleegde en berechte
criminaliteit ligt in de toepassing van her oppornlOiteitsbegiosel.

Her eerste dat aan de srraffenstaat kon worden opgemerkt was, dat de straffen
niet altijd voor één feit werden opgelegd. Zt-s delinquenten kregen 1 straf voor
2 feiten, vijf 1 straf voor 3 feiten en é6l wetd in 1 vonnis voor 4 feiren sestraft;
9 meer dan ems voor '\"erschillende feiren en 61 maal voor 1 feit. Bij nadere be
schouwing van deze laatste gevallen blijkt, dar hier slechts bij uitzondering ook
maar één feit per dader tot klaarheid was gebracht bij de round up, of daarvoor;
gewoonlijk véél meer. Het O.M. blijkt dus voor de berechting veelal één feit uir
meer gekozen te hebben. Dit doet eerst de vraag naar de betekenis van het straf
bare feit stellen.

Wij hebben te maken mer feiten en mer daders. Een begrijpelijke neiging om
zich nog mer de begripsbepaling van het Strafbare feit bezig te houden %lil de
criminoloog toch moeren onderdrukken, meen ik mer Vrij. ..Dat is wel nier
anders dan her werk van her Recht nog eens ovttdoen. Waar in het Rechr zoveel
lan~r en drukker aan een delietsbegrip ~undeerd en gemodelleerd is, lijkt het
raadzaam, de vrucht van eeuwen wetenschap niet te versmaden, doch de andere

2 Arre$1 29 Juni 1936, N.}. 1937 no. 10; Ûe de noot Vf.n Pompe.
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weg re verkiezen: beginnen mer overneming van het misdaadbea~i . h R_L""" eh f ~pUlt et o •..ur
mer Uit ooma r 0 gemakzuchr ~f juristengewoonre, rnll!U" om, zich plaatsend.
op de grondslag van het daar bereikte, vandaaruit zónes te zoeken, w.. d
h ".> dL" kk r e aan

er mhuaa .ucgnp te ree en grens zich van die voor het Srrafrecht moet verwij-
deren, en die grens daardoor van pUnt tOr pUnt zuiverder te stellen dan de" ".

I " b"" If d" e nmlno ?~le IJ ze sta~ Ig~r opzet zou vermogen te treffen. Want de Criminologie
recipieert dar begnp UI( her Strafrechr slechts als uitgangspunt, teneinde daaraan
voor haar doel VOOrt te vormen." 3

Deze ~nsluiring aa.n het strafrechr wiJ dus nog geenszins zeggen, dar de crimi
noloog Zich nu ook blOdt aan ~.e recht~.r1ijke uitspraak en alleen datgene misdrijf
noemr, war door een rechrerllJk geWijsde aldus is gekwalificeerd. Anders dan
her strafrecht, houdt de criminologie zich desnoods ook bezig met her delia zonder
d3der; ook v.eroorlooft zij zich soms b.v.. een bepaald feir doodslag re noemen, als
d7. rechter niet ~eer kon ~ggen dan mishandeling. In de zoëven genoemde C 2
bIJvoor~eeld. WlJ hebben hier te ~aken met een eenvoudige doodslag en met een
dader die bekent, ook al wordt pnmair meer en subsidiair minder telastgelegd en
volgt na een veelbewogen processuele gang van .zaken vrijspraak.

Iedere jurisr die zich voor de .zaak interesseert, moet zich, evenals de rechter die
op die grondslag beraadslaagr, strikt aan de relasclegging houden. Het subsidiair
relastgelegde (~. 302, eerste e.~ tweede lid Sr.) gemakshalve buiten beschouwing
latende (ook hiervan wordt vtlJgesproken), bepalen wij ons rO( her primaire het
misdrijf van art. 289 Sr.. '

Met art. 350 Sv. in de hand mogen wij aannemen, dar de rechtbank in haar
beraadslaging tor de strafbaarheid van de dader, in strikte zin, niet is toegekomen,
maat b.v. wegens het ontbreken van het bestanddeel van de voorbedachte raad
reeds gee~ moord ,;egens her ontbreken van andere bestanddelen geen doodslag
(het vonms geefr hleromrrenr geen redenen op) en in her geheel dus geen straf
baar feit erkent.

De criminoloog echter zier het lichaam van de versJagene, leesr het secriever
slag en andere getuigenverkJaringen, hoon: de onder reanen afgelegde bekentenis
van de dader en verkiesr het voorgevallene als een strafbaar feit te bescho~wen,
mer alle eerbied voor het rechrerlijke oordeel. En wel met name als een doodslag,
wederom met alle respect voor de kwalificatie, die het O.M. voor ogen stond,
loen het dagvaardde. In al zulke gevallen die wij ontmoetten, waarin vrijspraak
plaa~ gehad heeft en nochtans naderhand bekentenis afgelegd werd bij de round
~p, IS de belangstelling van de jurist voor her srrafbare feit door het "non bis in
ldem"'-beginsel verdwenen; die van de criminoloog hleef even gcoor.

Het crimen dus wa.acin de criminoloog belang stelt is: et'fl gedraging door een
wettelijke bepaling als strafbaar omschreven, waardoor het slachtOffer zich ge
noffen en de rechtsOrde zich aangevallen voelt, zonder voorshandse belangsrelling
~oor larere rechrerlijke visie. De rechtswetenschap staat achter het gebeuren en is
I~ staar het comlex feit-dader in ruS( te analyseren ten behoeve van de waarde
fIOA. der verschillende bestanddelen. De criminoloog heeft echter minder belang
stelling voor de snuctuur van het delict, maar Staat "verslehend zur Seite und
schaut was sich zeigr"." Mer deze formule van van der Leeuw zij a3ngeduid
dat de criminoloog allereerst phenomenologisch tewerk moet gaan: ma:lC er is nog
een e1emenr in de bel:mgsrelling van de criminoloog, dat in d~ naamgeving

:I M. P. V~ij, Emige hnten van het object del criminologie, p. 143.
4 Vg!. G. tt .d. ut/uw, Phänomenologie der Religion, io par. 107: "Phänomeo und

Phänomenologie".
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g~n recht· ervaan. Er is behalve het ding, du zich openbaan, ook nog de mens
aan wie bet zich venoom. De criminoloog nu zou bet criminele gebeuren nier
volledig leren kennen, als hij het oiet ervoer met de gevoeligheid van de er door
geraahe, dus van het slach[Qffer in enge zin en ook van de MaatsChappij.

Wij blijven mer dit uitgangspunt grote verschillen zien in de beschouwings
wijzen van jurist en criminohXlg. Zier de jurist feit en dader tegelijkertijd, in één
funaioneeJ complex (waarin het feit ~n functie is van de dader en de dader van
het feit), de criminoloog ondervindt allereersr het feir, dat vanzelf zijn aandacht
gaat vragen voor de dader.

Men kan in de strafrechtelijke dogmatiek niet spreken van voorkeur voor of
meer aandacht besteed aan een van beide componenten, omdat deze op de wijze
van communicerende varen samen in één functioneel verband bestaan. In de
criminologie kunnen feit en persoon onafhankelijk van elkaar worden besproken;
~n omstandigheid, welke hier en daar, nu en dan, de misplaatste strijd veroor
zaakte, of de misdaad dan wel de misdadiger haar object is 6. Het alrernuief moer
dus worden verworpen, maar wel is mijn vasre overtuiging, dat in de criminologie
alles tenslotte moet uitgaan naar de dader, nadat het feit deze a.h.w. geïnuodu
ceoerd heoefc.

Op gevaar al reoeds thans in de bespreking van het strafdoel te verzeilen - ...
onderwerp du, systematisch, later besproken dient te worden - moet hier reeds
gevraagd worden of het de bedoeling is dat de rechter de dader of het feit ber«ht.
De rechtsorde onderscheidt deze rweoe mogelijkheden zeer zeker. De pers pleoegr
in gevallen waarin X door Y vetmoord is, twee perioden van belangstelling te
hebben. Eén na de ontdekking van het misdrijf; dit misdrijf heet dan, naar de
verslagene: de moordzaak X, en één bij de berechting van de zaak, die dan meestal
heer: de zaak Y, naar de dader. In her besproken geval van overgangsrecht zagen
wij, dat de rechterlijke machr nier eensgezind was, al werd de opvarring, dar een
strafzaak in de eerste plaats de zaak tegen een persoon is, gecanoniseerd.

Het uitgangspunt van her O.M. blijkt in het algemeen een standpunt van srtikt
dadecstrafrecht te zijn; het gaat er niet om, dat elk objectieve feit berecht wordt;
met behulp ook van slechts enkele der voorhanden Strafbare feiten kan het de
dader het globaal toegedachte aantal jaren vrijheidssrraf doen toekomen en dir acht
bet voldoende. Zo krijgr Jacobus van Nispen Voot 2 van zijn 37 misdrijven I + 6
jaren gevangenisstraf en daarmeoe is ..de zaak VUl Nispen" behandeld. Maar ook de
35 andere "zaken"? En is dat juise, ook ren aanzien van de slachtoffers? Bij de be
rechting treedt de Rechterlijke macht, een orgaan van de rechtsorde, niet alleen
voor deze op, maar daarbij nog in her bijzonder als een soort truSt~ van het
getroffen en recht verlangende individu; daartoe is in de am. 7 rot en met 10 Sv.
aan het O.M. opdracht verleend. Men mag aannemen dar het die taak ook vervult,
en alleen van vervolging afzier op grond van art. 167, 2e lid, als het re<:ht van de
belanghebbende aan het algemene belang behoort te worden opgeofferd. Eén blik
op de criminele staten bewijst echrer, dat gevallen als het genoemde regel zijn.
Ook Toon Sassen wordt sle<:hts vervolgd voor 2 van de 50 misdrijven die hij
tenslo.tte bekent. Toetsing van het gezamenlijke materiaal uit sector IV laat het
volgende zien: het omvat 73 zaken B met 228 daders, medeplichtigen en uitlok·

:I Vgl. hierover "'." B,mnulnl, in Hoofdnuk I Viln zijn Al~m~ gedeelte, V,ij in h~

hierboven genoemde anikei, p. 137. en wederom "'iI1J Bemm'/,. in noot 1 op p. 20 van
zijn nieuwe druk.

ti Zal:~ van inmiddels overleden daders, zaken waarvan de daden niet uitsluilcod Our
aiminclco :r.ijn co enkele voorkomende zak~ van B""ootltehcling J.ijn hierbij niet ~_l<!.
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kers; ..berecht" zijn 56 zaken met 178 daders, maar waarvan slechts 114 daders
werden "berecht". ~ niet berechte daders uaden bijna steeds wel op in het
proces, maar dan als getuige.

Het OM. maakt dus wel zeer duidelijk gebruik van het opportuniteirsbeginsel,
krachtens hetWelk het op gronden iIIln hel tdgemeen be14ng ontleend (maar dan
ook alléén; her woordje ..ook" in het oveteenkomstige artikel 242 Sv. maakt vol.
gens Blok·Besier geen verschil) van vervolging kan afzien. De zeer positieve eis
echter van de aanwezigheid van een grond en van het algemene belang blijkt
bij de berechtingen in ons onderzoek algemeen tot een selectieprincipe, dat is een
omkering, verzwakr. Men doet, alsof er in her 2e lid van art. 167 staat, dat sepót
alleen niet zou zijn toegelaren indien het algemene belang zich daartegen zou
verzetten.

Vertrouwd geraakt met deze algemene vervolgingstacriek, berustend op een
subje<:tieve opvatting, een van dader·berechting, is men bijna geschokt als men
soms, zeer weinig principieel, roch de daad-berechting, een strikt objectieve op.
vauing, aantreft. Zo in her geval van Duisburg.

Van Duisburg is in 19H voor 3 misdrijven uit zijn criminele periode (op 17
en 18-jarige leoeftijd) tOt gevangenissrraf veroordeeld. Hij komt in 1935 weoer vrij
en lijkt behoorlijk gereclasseerd, maar nu wordt bij de round up zijn aandeel bekend
in andere misdrijven uit dezeUde periode. Precies zo gaat het Cornelius van Oers:
in reclassering zijnde wordt hij voor Iarer ontdekt oud zeer opoîeuw gevangen
gezet. Wat nu? Als her om feiten ging, de inbraken daar en daar, zou nieuwe
detinering een pijnlijke noodzaak zijn, ongeacht de stand van 's mans rKlassering.
Ging her echter in de eerste plaats om de delinquent van Duisburg, dan zou men
kunnen overwegen dat wel voldoende was afgewerkt met deze, immers terzake
van een drietal in zijn criminele Ie periode gepleegde feiten wel gecorrigeerde
jonge dief. Thans heeft het O.M. helaas blijkbaar de eerste opvatting gehuldigd.

Niet alleen brengt de omstandigheid dat het O.M. zich onzeker tOOnt onzeker
heid reweeg; daarnaast geschiedt, als het O.M. nu eens een principe van feit·
strafrecht en dan weer een dader·strafrecht huldigt, vaak onrecht aan belangheb
benden.. Dat her aan de gemeenschap overgedragen privé-vergeldingsrecht doot
haar op willekeurige wijze "iet gebruikt warde, zal n.l niet iedere rechtsgenoot
bevredigen. Bovendien mist hij de gelegenheid van de artt. 332·337 Sv. gebruik te
maken, om op gemakkelijke wijze schadevergoeding te vorderen door zich als be
ledigde partij in het strafgeding te voegen.

Her is mij bekend, dar gedupeoerden die in 1935 tOt hun verheugenis in de
kram gelezen hadden dat de daders van eoen bij hen gepleegde overval deze hadden
bekend, in de maanden daarna de bladen tevergeefs naar hun zaak afzochten. Van
30 slachtoffers (..belanghebbenden" dus), die ik in 1946 nog eoens polsen kon,
bleken er 8 getuige te zijn geweest bij de berechting van ..hun" zaak. De 22
anderen nièt; zij geloofden nier, dat hun zaak ooit berecht was (terecht, omdat
anders stellîg hun getuigenis gevraagd zou zijn). Op mijn vraag, of zij dit juist
achtten, kreeg ik van geen der 22 een "ja" of een ..nee" tOt antwoord. De ant
woorden varieerden russen "hierover kan ik niet oordelen" tot "of ik het juist
vind of nier, wij hebben toch niets te zeggen" (antwoord vaD een slachtoffer van
straatroof).

Tenslotte nog de vraag naar de rol, die het opportuniteirsbeginsel zou kUDnen
spelen in de privilegiëring van bij "a verjaarde gevallen. Ook daar zal soms de
opportuniteit voor vervolging nier meer unwezig geaCht worden. Maar als wèl
vtt\'olgd warde, is het dan een Dak van de rechrer om in zijn sttaftoemeting ex
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opportunitat~ rek~ning te houd~n met de gevorderdheid van de verjaringstermijn?
Het recht tOt strafvordering b.v. tegen Hornikx, die zijn doodslag pl~gd~ op

5 Dec. 1925, was op 9 Oet. 1935. toen hem rijn dagvaatding, de eerst~ daad van
vervolging. werd betekend, gezien de verjaringstermijn voor zijn misdrijf, die
volgens an. 70, 3~ lid, Sr. 12 jaren bedraagt, op nog geen 2 jaar na verjaard. De
t~rmijn binnen w~lk~ h~t recht [Ot strafvordering bestOnd, was voor 83 % ver
streken. Behoort nu wel tot op de expiratiedatum (waarna dus géin vervolging
meer mogelijk is) de volle strafmaat gevorderd te worden?

De zaak is nog gecomplic~rder, indien de verdachte bij het begaan van het
f~it nog pas kon de I~ftijd van 18 jat~n zou hebben ber~ikt. Vóór het bereiken
van deze leeftijd wordt de termijn van 12 jaren nog met een derde ingekort (an.
70, 2de lid). Het uiterste geval zou zijn iemand, die het misdrijf pleegde één dag
nadat hij 18 jaren oud werd ~n tegen wie de eerste daad van vervolging één dag
voor het: verstrijken van de verjaringstermijn zou geschieden. Had hij het mis
drijf 2 dag~n eerder gepleegd, dan zou, in het geval Hornikx, de v~rjaring al ge
durende 2 jaren een feit zijn geweest!

S 4. VoorarreJI

"Het bevel tot bewaring wordt alleen g~geven, indien ernstige bl;zwaren tegen
den verdachte zijn gt'~ttn en revens uit bepaalde omstandigheden blijkt van het:
b~staan van gevaar voor vlucht of van eene gewichtige reden van maatsChappe
lijke veiligheid, welke de onverwijlde vrijheidsbeneming vordert"; aldus att. 64,
lid I, Sv_ Het tweede lid van art. 78 schrijft verder voor dat, behalve het straf
bare f~it, ook de grond der uitvaardiging van een oo'el tOt voorlopige hechtenis
of tot verlenging daarvan en de bepaalde omstandigheden die tOt het aannemen
van die grond hebben geleid zo nauwkeurig mogelijk moeten worden omschreven.

& zullen weinig wetsartikelen te vinden rijn, waarmee zo de h:lOd gelicht
wordt als deze. In bijna alle gevallen van voorlopige hechrenis in de Osse zaken
werd op het desbetreffende formulier als grond daarvoor "vrees voor herhaling"
ingevuld, rerwijl die vrees in de periode tussen round up en berechting in het
algemeen toeh reeds nauwelijks re&::l mocht beten ~n in vele bijzondere gevallen
besliSt niet reëel was. Behalve in onderstaand geval vond ik slechts éin keer de
gewichtige reden "vrees voor herhaling" nader gemotiveerd: "waar hij herhaalde·
lijk met beruchte Ossenar~n omgaat'"; hierbij worde opgemerkt, dat de berucht~

Ossenar~n dan praaisch allem331 reeds gedetineerd zijn (C 31). Eén keer is er
vrees voor herhaling én vlucht (C 20), 2 keer "vrees voor vlucht en collusie"
(C 10 en 42) en 1 keer (C 72) heeft de vordering de reden: "de ~rnst van h~t

feit, gevaar voor collusie, vrees voor vlucht, want verdacht~ staat zeer ongunstig
bekend", waarop d~ bewaring echter rustig bevolen wordt op grond van "vrees
voor herhaling"; overig~ns is het loUter "vrees voor herhaling" bij de bewarings
bevelen, of het nu een doodslag of een verzekeringsbrandstichting betreft.

Hoe onnadenkend een processueel werkstuk soms vervaardigd wordt, mog~
blijkeQ uit de wijze waarop de bewaring gevorderd werd in h~t geval Zuithoff.
De gewichtige r~den van maatschappelijke veiligheid heet hi~r ~vrees voor her
haling, omdat verdachte behoort tOt de Osse bende en heeft In leder geval met
Mak en Noest ook elders ingebroken:' Afgezien van het: slechte Nederlands (de
zin dérailleerr gt'heel en al in een z..g. ..tante Betj~" en in plaats van "ieder" had
"elk" moeten staan), worde van deze voor de verdachte zo belangrijke volzin op
gemerkt hoe onwaar ~n onlogisch de inhoud is:
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1. verdachte behootde niet tQ[ de "Osse bende";
2. deze "bende" was toen toch al onschadelijk gemaakt;
3. Mak en Noest, met name, zaten allang vast;
4. "elders ingebroken" is niet strikt waar; hij heeft eerder eens op de uitkijk

gestaan.
Men vraagt zich af, waarom zich nimmer een raadsman' tegen deze, in de

meeste gevallen betwistbare, gronden voor preventieve hecht~nis verzet heeft;
zoals men zich trouwens afvraagt, hoe het komt dat de advocaten dikwijls zo
weinig werk maakten van het vele processuele voorwerk VÓÓr de zitting.

Bijna beschamend is h~t te constateren, dar de opsporingsambtenaren zich in
dezen aanzienlijk consciënti~uzer gedragen dan de rechterlijke ambtenaren. Voor
de inverzekeringstelling en de verlenging daarvan biedt art. 59, tweede lid, Sv.
een len:~r1ijk gelijkluidende garantie aan d~ arrestant; de politie doet deze in h~t

algemeen nauwgezet tOt haar recht kom~n. Een der burgcmeest~rs uit de Meierij
overwoog b.v.: dat uit het door hem afgenomen verhoor gebleken was, dat er
gevaar bestond voor de vlucht van verdachte en voor zijn samenspanning met
andere verdachten, omdat hij een zware straf te duchten had; een en and~r zou,
volgens de overw~ging, belemmering van h~t onderzoek ten gevolge kunnen
hebben. Een dergelijke overweging van een hulpofficier is, wat de wetgt'ver zich
heeft voorgesteld, en geeft v~rdachte en zijn advocaat tenminste houvast. In pre
cies dezelfd~ zaak echter, en met dit goede voorbeeld voor og~n, vordert de
Officier, als de termijn voor inverzekeringstelling verstreken is, weer bewaring
op de stereotiepe grond van "vrees voor h~rhaling", die in de betreffende zaak
echter beslist uitgeslot~n g~acht kon worden.

In processuele werkzaamheid blijkt h~t werken met scbablonen Zttr gevaarlijk
te zijn, maar er is hier meer in het spel dan een v~rsrarring in routine alleen. De
red~nen voor deze handlichting met de bepaling~n omtrent het voorarrest zijn
namelijk duidelijk. Niemand ducht, in de meeste gevallen, w~rkelijk herhaling van
de gepleegde feiten. Men vreest wèl een collwie, een samenspr~king met mede
daders, echter niet in d~ zaak van deze voorlopig gedetineerde, hetgeen een red~n

voor voorlopige hecht~nis zou mogen zijn, maar in de zaken tegen nog niet
bekende of aangehouden maat ontkennende verdachten in ándere zaken! De voor·
lopig gedetineerde pleegt in Nederland, in strijd met zijn w~ttelijke waarborgen,
tustig in voorarrest te worden gehouden als men dit nodig acht om de opsporing
van een d~rde te doen slagen! De voorlopige hechtenis is zo, in vele gevallen, een
onwettige gijzeling van een geruig~. Men meent dit te mogen doen, als de te' ver
wachten straf toch zwaarder geacht wordt, dan de tijd in voorarrest door te bren
gen. Ik heb dit punt met veroordeelden en voorlopig gedetineerden besproken,
die deze feitelijke gijzeling in h~t algemeen als strikt onrechtvaaardig, als een
inbteuk op de spelregels van h~t proces gevoelden. Even schadelijk is, dat deze
practijk het: goed timen der berechting van de delinquent in gevaar brengt.

S 5. Dagt·t1t1rding

"De dagvaarding behelst eene opgave van het feit dat te laste wordt gel~gd, met
vetmelding omstreeks welken tijd en waar ter plaatse het begaan zou zijn; alles op
srraffe van nietigheid.

Zij behelst tevens d~ verme1din~ van de omstandigheden waaronder het feit
zou zijn begaan"; aldus art. 261 Sv.

Van de omstreeks II 0 dagvaarding~n die ik in dit onderzoek in de dossi~rs
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aantrof, kan niet worden gezegd dat zij afwijken van de, blijkens de jurisprudenrie,
gebruikelijke. Indien dus opgemerkt moet worden du zij bijna zonder uitzon·
dering onleesbaar zijn en hoogsrens de rechtsgel~de raadslit=den van verdach
ten zekerheid geven van Wal precies telastgelegd wordt, slaar deze critiek op een
algemene practijk. j

Een voorbeeld moge hier volgen. Tegen een vrouw werd eerst bewaring en
daarna gevangenhouding gevorderd, op de overweging: "dar zij in .... 19 ....
re Oss opzerrelijk brand in haar woning hedt gesrichr met gemeen gevaar voor
goederen", in deze fase van her proces inderdaad voldoende aan de zoëven fP'
noemde eis van af[. 78, lid 2, Sv., dat het strafba:'lr feit zo nauwkeurig mogelijk
moer worden omschreven. Haar dagvaarding luidde daarna echter:

.,dat zij op of omSlretb 1930 Ie Oss te tarnen en in vereenigins met een ander persoon,
althans alleen, opzen:elij" brand heeft gnlichl in de door haar un de A·slaat aldaar be
woonde woning, toebehoorende aan X, althans aan een ander dan aan haar verdachre, en dien
anderen persoon of een hunner, door opzendi;k mer dat doel over een stroozak en brand·
houtjes, alrhans btllndl»re voorwerpen in die woning petroleum, altlans een licht brand·
bare vloeistof uit te gieten, ahh.a.os die V()()fWef'Jle1l daarin Ie dompelen, met het oogmerk
het daarin un Ie brengen vuur zich vlug te doen verspreiden en ~oI.gens oputtelijk
daartoe vuur in aanraking te brengen met die vloeistof, alrhans voorwerpen, renB"0lge
waarvan deze alsmede die woning in brand zijn geraakt en geheel allhans gedeeltelijk zijn
verbrand, zulks terwijl door die brand gemeen B"aar voor goederen re duchten WIJ

voor de zich in de nabijheid bevindende wonin.gen all es eigendom van een ander dan
van haar verdachte en dien anderen persoon of een hunner, hebbende zij die brand
aldU$ alsloen aldur re urnen en in vereniging met dien anderen persoon alrhans
alleen gnlicht met hel oogmerk om zkh of een ander len nadeele van den vendcerur dier
woning en inboedel de Brandassurantie Amsterdamsche Beurspolis wederrechtelijk te be
voordeelen;

.,dat zij op of omstreeks 1930 te Oss, terwijl een ander persoon alsloen aldaar opzette
lijk brand Slichtte in de door baar aan de A·staal bewoonde ...-oning eigendom van X,
althans van een anekr dan dien anderen persoon en hur verdadlte of een hunner, door
opzettelijk meI dat doel vuur in aanraking Ie brengen m~ een stroozak en kachelhouIjes,
althans brandbare voorwerpen in die woning tengevolge waarvan die voorwerpen en die
woning in brand zijn geraakr en geheel, althans gedeeltelijk zijn verbrand lerwijl door die
bnnd gemeen gevaar voor goederen te duchlen was VOOI" de zich in die woning bevindende
voorwerpen en de nabij gelegen woningen alles eigendom van een ander dan dien andeten
persoon, zij verdachle die opzen:elijke brandstichling waarvan ~n gevur voor peren
te duchten WIJ heeft mede gepleegd, althans opzettelijk heeft uitgelokt, althans opzettelijk
behulpzaam is geweest daarbij althans opzettelijk gelegenheid of middelen heeft verschaf!
lor her plegen daarvan door opzetlelijk met dal doel op plaau en lijd voormeld petroleum,
althans een licht btllndbare vloeisrof over een suoozalr en kachelhoutjes ahhans voorv.·erpen
in die woning uil IC gieten of die vOO('1ll'erptn durin te dompelen, en door ~elijk

durroe met dien anderen persoon besprekingen IC houden en dezen in die door haar be
woonde woning lor her srichten van die afgesproken brandstichting lOC te laten en een doek
voor een raam te hangen om re voorkomen dat men van buiten ieu zien kon, hebbende zij
die brandstichling op wijze tijd en plaalS als boven omschreven medegepleegd, opzetlelijk
uiIgelol!!, althans opzettelijk daarbij behulpzaam ge1lieest of opzettelijk ,f(Clegenheid of
middelen verschaf! tOl het plegen van dal misdrijf, met het oogmerk om zich of een ander
ten nadetle van den vendceraar van die woning en dien inboedel met name de Brandassu·
rantie Amsterdamsche Beurspolis wederrechtelijk te bevoordeelen".

Alleen een jurisr is in staat om er, na zorgvuldige lezing van dit palimpsest,
achter te komen dat de vrouw terechr staar wegens:
Ie het misdrijf van an. 157, 10 , Sr. (de z.g. ,,,gemeengevaarlijke" brandstichting);
2e her misdrijf van an. 328 Sr. (brandstichting om de assuradeur te bedriegen);
3e her medeplegen van het misdrijf van :'In. 157, 1°;

'7 Hel foeilelijke ,,alstoen" in pluIS van "Ioen" en het .luiISe "bekomen" VOGl" •.onl\'angcn",
blijken algemene dagv:aardingsraal te zijn.
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4e subsidiair uitlokking daarvan;
5e subsidiair medeplichrigheid daaraan;
6e her medeplegen van her misdrijf van art. 328;
7e subsidiair uitlokking daarvan;
Se subsidiair medeplichrigheid daaraan.

Het is ec~~~r, gezien de srre?ge eisen die de rechter l\an een dagvaarding moet
stellen, m~lhJk ko.rre~ ~n ovetZlchreiijker telasr te leggen. In de brandstichringszaak
Hoppe lUIdt her Jur~dl.sc::he ~erweer, d~t zijn gedrag nier het telastgelegde uit
lokken maar ~edephchu~held w~ en IR hoger beroep volgt daarom vrijspraak
van de ",'Jan, dIe n.b. al eerder hUlzen had laten branden, en hier een volledige
bekentems afgelegd had!

Van de zaak Winkel zal ik alleen her zwakke tweede stuk van de dagvaarding
o\'ernemen (het eerste stuk betreh medt=daderschap aan diefstal mer braak vol-
doende in omstandigheden omschreven; dan komr): '

"subsidiair. indien Ier zake van het bovenstaande geen veroordeeling volgl:
Ie .?at de a~eren (a) dil ~isdrijf (b) all6!n hebben gepleegd en dal verdachte hen

daarbIJ opzettelijk ~hulpz.aam 15 gev.·een en ben oputlelijk gelegenheid daartoe heefl ver.
schaft doot,. toen dIe a~tt.~n met ~il doel (c) die woning (.I) binnengingen, in onderlinge
afspraak bUilen op de uulr.,k te bliJven staan om bij onraad te waarschuwen.

~(' d~t h.ij kori daarop aldaar" ... enz. (dan volgt de heling, tenake waarvan de veroor
deling IS uIIgesproken).

Op der.gelijke regels vair wel her een en ande~ aan te merken. De telastlegging
.zal w~1 met v~~len op de weh nogal vage bepalmgen (a) en (b). Erger is dar de
bepabng van tiJd en plaats ontbreken, omdat men de rijd en de plaats van her feit
dat de "a~.d~ren:' pleegden niet wel zonder ",'Jeer voor déze verdachte kan bezigen;
h~1 "roen. IS mer genoe!! zeggend.. Bovendien: wèlk doel en wèlke woning (d)
zIJn preCIes bedoeld? HIer was een herhaling toch nodig geweest om een ver
dachte volledige zekerheid over her relastgelegde feit te geven. Doordat de sub
sidiaire tenlastelegging niet weer geheel opnieuw werd opgezet werden de moei
lijkheden mer tijd en plaats in her 2e gedeelte ("daarop", ".aldaar") nog groter.

. Zo'n "oorbeeld is een uirzondering; gewoonlijk wordt alles herhaald wat op
n~euw vermeld behoon re worden, maar dir levert dan de onleesbare dagvaar-
dmgen op, die uit één volzin van 225 woorden kunnen bestaan; eens zelfs uir 230
woorden. waar een even groot subsidiair stuk op volgde! Deze vele woorden
plegen te zijn gerangschikr in bijzinnen van alle SOOf[en en tussenzinnen die de
la:lk geheel versluieren. Men zou misschien willen aanvoeren, dat de dader Immers
zelf wel weer, waarvoor hij terecht Staat; dat geldt echter alleen voor het geval
.de verdachte werkelijk dader is - hetgeen in rechte juist nog uitgemaakt moer
worden.

5 6. TerechJziJting

Het bestuderen van dossiers leert vooral ook dat deze, voor her verkrijgen van
een goede indruk van hergeen ter terechtzitting voorviel, beslist niet voldoende
zijn. Eigen waarneming of een goed persverslag is nodig om her, formeel onge
twijfeld voldoende maar doodse, proces-verbaal der zitting tot leven te brengen.
Van geen enkele griffier kan verlangd worden dat hij bij machte is de pen zó te
voeren, dat voor hen, die zich bter mei de stukken moeten behelpen, wordt be
schreven in hoeverre de ontkenningen, bekentenissen, herinneringen, getuigenis
sen en pleitredenen door \,fiwij(, ressentiment, wraakzucht of verschoning waren
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zouden kunnen bewten. Dit wordt bed~nk~Jijk. Hier krijgt de bekentenis een
onaangename consequenti~: m~n heeft dus niet alleen voor zich zelf schuld be
kend, maar moet er nu ook zijn vriend en mededader aan doen geloven. Zo in
C 61 met Bron en Kop tegenov~r Noest en t~ Mortel, in C 4 van Zaay~n tegen
Hooy. Beslist etg is, dat ontkennende verdachten in een meineedpositie werd~n

gedrongen, door hen op te roepen als getuigen in de zaken waarin mededaders
en andere deelnemers terechtstaan. Natuurlijk ontkennen zij wéér, maar thans
als getuig~, onder ede dus. Als het bewijs st~rk genoeg is, ook zond~r hun ver
klaring dus, worden zij met een vervolging wegens mein~ bedreigd, als in C 8.
Kees Bron heeft bij opsporingsonderzoek in insrruaie en in rechte st~ ontk~nd,

bij de roofoverval te Dinther betrokken t~ zijn g~weesL Maar nu wordt hij rer zit
ting voorgel~id als getuige in de zaak tegen de uidokker van deze ov~rval, Sneu.
Hij handhaaft hier zijn ontkemenis. De presid~nt zegt: ..J~ kunt er zo w~g~ns

meineed nog een jaartje bijkrijgen", waarop Bron niet and~rs weet re antwoorden
dan: "In Godsnaam dan maar". Ter zitting volgt inderdaad het proces-v~rbaal ex
arr. 293 Sv. terzake van meineed, maat er komr daarna geen berechring deswege.
In C 45 is ~r proces-verbaal wegens meineed t~gen Hoek ~n zijn broer, die nier
eegen hun vriend Wim Bron willen getuigen. Jn C 65 trekr een getuige voor d~

railtbank vroegere v~rklaringen tegen zijn broer (mededad~r) in, hoew~1 hij bij
zijn eigen bekentenis volhardr, ~n ook hier volgt p.-v. w~gens meineed. Ook in
deze gevallen is de vervolging niet voortgezer; dat kan zijn reden vinden in de
omstandigheid, dat de m~ineedprocedure in Nederland nier gemakkelijk slaagr,
maar het is ook mogelijk dat wij slechtS mer loze bedreiging te doen hadden.

Opgemerkt zij nog, dat de processen-verbaal van de zittingen over dergelijke
incidenten plegen te zwijgen. Conreóle van d~ couranrenverslagen is nodig om op
de hoogte t~ komen van complicaties als deze, die een grOOt deel uit kunnen
maken van een emotionele zitting, maar buiten het gewone proces-verbaal ge:
houden worden.

Hoe voorzichtig men moer zijn met her kiezen van zijn geruigen à décharge,
een algemene ervaring in strafzaken, merkte de advocaat van Hessclink, di~ van
Kempen ten behoeve van zijn cliënt had doen oproepen voor her Hof. Zijn ver
klaring luidde volgens de griffi~r: ..Verdachte srond vroeg~r zeer ongunstig be
kend. Hij was een vecht~rsbaas en een dief. De laatSte jaren paste hij wel wat berer
op".

Van de gebeurtenissen ter terechtzining noteerde ik nog her volgende. In de
zaak Gerrit Hooy vraagt d~ advocaar 3 geruigen à décharge r~ doen oproepen,
waarvan 2 gedetineerd zijn. De voorzitter van de strafkamer vindt geen t~rm~n

aan h~t verzoek te voldoen. De 2 gedetineerde getuigen kunnen dus niet kom~n;

de v~rdachte gevoelt zich bel~mmerd in zijn verdediging.
Een gebruik dat ik herhaaldelijk ontmoette was het tegen elkaar laten getuigen

van v~rdachten. H~t is natuurlijk niet onwettig en soms komt men er zonder
niet tot het bewijs, maar de gevangenen voelden er iers unfairs in. Jn C 14 worden
de 6 v~rdachten in 2 groepen van 3 verdeeld, waarna de ene groep (met gevoegde
zaken) t~gen de and~re kan opkomen als getuigen.

Gevoegde zaken worden soms ook gesplitsr, als in C 58, opdat mededaders elkaar
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geldeurd. De grifli~r v~rbal~rt dat een verdachte op een bepaald~ g~tuigenv~r

klaring heeft g~zegd: ,.De getuig~ lijkt mij nier wel bij h~t hoofd", t~rwijl m~n

zich van d~ terechtzining h~rinn~rt hoe d~ v~rdacht~ is opgesprong~n, van woed~

uilSChreeuw~nd: "Is die v~m gek?" Erg~ns uuf mij d~ J~v~ndig~ v~rslagg~ving

van d~ griffier, di~ d~ verdache~ deed uitvallen: "D:it is het tOppunt!"; maar zelfs
zo'n consciëntieuze, letterlijk~ herhaling zal de psychische accemen van het ge
sprokene blijven missen. Misschien is dit in overeenstemming met extreme
opvauingen betreffende de onpartijdigheid van de rechter, di~ volgens deze zo
ver moet strekk~n, dar de verdachte een onpersoonlijk geval wordt? RnwaJd 8

haalt in dezen Von Lisn aan: d~ re:hter k~nc d~ misdadiger niet, en wil hem ook
nier k~nnen, en Saldana: indien de delinquent, in plaats van voor d~ re:hter t~

verschijn~n, hem zijn fOto ~n d~ nodige stukken toestuurde, zou dit het geding
niet veranderen. Een temperamenrvolle, st~rk overdreven, maar in de kern nier
zo dwaze schets. Jn Hoofdsruk IJ, bij de straffen, zal hi~rop worden teruggekom~n.

Het is een algemene, zij het naar mijn weten in de vaklitteratuur zelden of niet
geuite, grief van advocaten, dat "de zakelijke inhoud der vetklaringen", die het
proc~s-verbaal volg~ns art. 326, lid 2, Sv. moet bevatt~n, ~n de feirelijke overwe
gingen van het vonnis vaak op elkaar passend gemaakr worden, zij h~t ook dat dir
zonder verkeerd~ bedoelingen geschiedt. H~t komt zelfs voor, dar eerst het vonnis
en daarna een bijpassend proces-verbaal vervaardigd wordt 9.

De v~rdachte kan verzoeken dat verklaringen woordelijk worden opgenom~n

(art. 326, 2e lid, Sv.); in mijn zaken vond ik n~r~ blijk, dat dit v~rzoek

gedaan was.
De griffier mag de verklaringen niet waarderen en nier censureren. Vandaar

droogweg verklaringen als in het proces-verbaal in C 18 van de ziuing van h~r

Hof: "Getuige v. K. geeft daarop een opsomming van diverse inbraken waarbij
verdachte betrokk~n zou zijn geweer'. Verdachte zegt, dat hij bij geen van deze
inbraken t~genwoordig geweest is." Deze notulering is duidelijk genoeg: omdat
her g«ursiveerd~ ~rop wijst, dat het v~rklaarde niet op eigen waarneming berust,
hebben wij hier alles behalve een "getuigenverklaring", maar slechrs de waarde
loze verklaring van een "getuige".

Ten slotte uit d~ vele uirstekend~, zakelijk uitziende, merendeels getypt~, vet
balen een slecht voorbeeld: in een proces-v~rbaal vol inktvlekken, met renvooi~n

en 37 doorhalingen waarvan geen één is geparafeerd, is in fig. 13 de verklaring
van de 215te getuige op war~ grootte gefotografeerd.

11 Die ~1I.schafl und ihre Verbreeher, p. 33-34.
9 Wilt tou de verdKhre moeten ondernemen. die lIChleraf PI"OIt'Stee'rt legen de inhoud

van het proces-verbaal der zitting? Het is een authentieke KIe!
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De straffen

I l. Straftoemeting en ilra/motivering

Van het vonnis is het ~edte. dat straf oplegt of vrijspreekt, voor de veroor-
deelde her enige wat van belang is. Voor de juridische overwegingen heeh hij

393;2geen enkele belangstdling - dit kan, ~zien de r«htstaal, van leken ook niet
verlangd worden. Onverwachte uitSpraken op juridische gronden verwarren en
bevestigen hun overtuiging, dat de rechrssrrijd hun, die het objen zijn, op de een
of andere manier nauwelijks aangaat. Her Hof vernietigt een rechrbankvonnis,
omdat de bewezenverklaring niet behoorlijk mer redenen omkleed was; als her
Hof de gehele zaak opnieuw onderzoekt, hoon het precies dezdfdt' geruigen; de
afgelegde verklaringen stroken bijna woordelijk met de eerder afgelegde. Het
verschil waarop het blijkt aan te komen is, dat de rechtbank Jac.. van Nispen
heeft laten verklaren: ..dat verdachte hem gezegd had, dat hij op zekeren avond
omstreeks dien tijd met zijn gansche gezin naar een gouden bruiloft zou gaan en dat 333;6
zich dan niemand in zijn huis zou bevinden.", terwijl het arrest van het Hof de
volgende verklaring van van Nispen opneemt: ..dat verdachte hem gezegd had,

307;10op welken dag de woning het beSt in brand gestoken kon worden". De nuance laat
zich door de jUtist wel proeven; hij vraagt zich echter schuchter af, of her vonnis

279;10niet in stand had kunnen blijven. De veroordeelde zegt gelaten, dat hij er niets
van begrijpt, maar dat het hem. ook nier interesseert.

De verbazing van Hornikx, die vrijgesproken wordt nadat hij zijn doodslag eerst
in tranen bekend had, is al vermeld. ~

0•De in S2 van het vorige hoofdstuk geplaatste staat van de vervolgingen, uit de ~
0

round up voortgekomen, vermeldt de straffen, die telkens in de laatste instantie ,
werden opgelegd; samen bijna 303 jaren gevangenisstraf. Van deze uit de round up E

~

voortgekomen uken plus de zaken van buiten de round up vallende, in DeeIIl, 0

Hoofdstuk lIl, besproken, samen 89 zaken, vergeleek ik de in de eerste instantie • 0
0 •.,; ~gt'eiste en opgelegde straffen. Vervolgens heb ik van de zaken hiervan die ook in • •- 161;3•• Xhoger beroep berecht zijn de eis a.v.}.. uitspraak rechtbank, eis Procureur-Gene- •~

0 •raai en uitspraak Gerechtshof met elkaar vergeleken. Een en ander vatte ik samen g; 'C ~
~ • 0in figuur 16. - • 1·0 • 0 -• • .' ],~ 0 ot• • '1 ~Tweeërlei zij hierbij nog opgemerkt. > - 0- ~~ 0 •Allereerst blijkt de taXatie van de strafmaat bij de Rechter lager te zijn dan bij .. • ~ • .,; ai~ '"her 01<.'1., en in eerste ins~ntie beide keren lager dan in hoger beroep. 0 • 0 X XN • •N

~
~ .E 0Voorts bleken de gevallen waarin met gedeeJten van jaren gewerkt werd bij de .' • ~'. N .. 0 0~Rechter twee keer zo veel te zijn als bij het OM.. • - 0 • •0 ~ • ~ ~

De eerste omsta.odigheid is algemeen bekend; "het is de eis nog maar", zegt de • • •0 N

" ~ 0
~ •cipier na de zitting geruststellend tegen zijn gevangene, "daar gaat nog wel wat - ~

~ N• " - •• , •af". De volledige verklaring van dit overvragen door het O.M. ui een psychalo- • :l; ~ ~
~

N ~ U 0 0 0gisch meer toegespitste stra!toemetingssrudie nog eens moeten opleveren. -!: 0 ~

Het zou mij niet verwonderen, als ook her tweede feit algemeen geconstateerd E E E E E
§ • • •• • "kan worden. De rechter pleegt met meer precisie straf toe te meren dan het 01<.t.; ~ " " ~

dit weet, dar zijn schatting nog gecorri~rd wordt en geeft in zekere zin meer
een globale aanwijzing, waat naar zijn mening de straf ongeveer behoort te liggen.
Vandaar dat de rechter vaker de straf in jaren plus maanden uitdrukt dan het O.M.

O. v.}. Rb. Q. v. }. Rb. P.-G. Hof.
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..Het vonnis ~ft voorts de bijzondere redenen op. die de smf hebben bepaald
of rO( de maatregel hebben geleid". aldus art. 359, lid 4, Sv.. Lid 5 voegr er .aan
roe: ,./lUes op smffe van nierigheid".

De M. v. T. (p. 141) zier de bedoeling van dit voorschrift als volge er worde
meer inzichr verkregen in de beginselen, waardoor de r«her zich bij de strahoe·
mering laar leiden; mer name de verdachte behoort, in verband met zijn even
tuele verdediging in hogere instamies, hieromrrem niet onkundig te zijn, en de
re<:htsOrde moet haar re<:htsgevoel kunnen toersen aan de suafmorivering. Blok
Besier voegt er aan roe: her voorschrift dwingt de rechrer zich nog zorgvuldiger
dan anders het geval zou zijn geweest, rekenschap te geven van de noodzakelijk
heid van de door hem gekozen smf of maatregel

War er van de handhaving van dir voorschrift, dat toch ..elememair in het
rechtsbewustzijn des voues leeft" I, is terechtgekomen is algemeen bekend; als
de jurisprudemie eens verrast werd mer een strafmotÎvering, werd her beueffende
vonnis daarvoor de lof toegezwaaid die men voor het bijzondere en voorbeeldige
pleegt te reserveren.:.! Het is gebruik geworden, dat de rechrer zich met formules
(gedrukr!) als de volgende van de motiveringsplichr afmaakt: "Overwegende, dat
de Rechtbank, op grond van de aard van her feit, zoals die uit her onderzoek ter
terechu.Îuing is gebleken. van oordeel is, dar aan verdachre een seraf behoort te
worden opgelegd, zoals hierna zal worden bepaald", enz.. Her is bekend, dar de HA.
deze motivering door "de aard van het feit" en evenzo ..de ernsr van het feir",
..de omstandigheden waaronder her feit is gepleegd", als voldoende heeft toege
laren.

In onze zaken is ten aanzien van alle verdachten door alle insranties, d.i. in ±
180 gevallen, het hierboven eerstbedoelde imprimé gebruikt, op vier malen na,
afgezien van een keer waarin in plaats van "de aard van her feit" sraat ..her zeer
ernstige karakrer van het feit". De vier keren van werkelijke strafmotÎvering
kwamen voor bij zeer hoge straffen:

In C 40 (veroordeling van Koosje Bron en Pijnenborg lOt 14 jaar) luidt de
overweging: "dat verdachten, die in een betrekkelijk kort tijdsbestek niet zijn
teruggeschrokken voor her plegen van dusdanige zware misdrijven als die welke
thans te hunnen laste zijn bewezen verklaard, zijnde zij reeds tevoren ter zake
van het plegen van soorrgelijke feiten rot vrijheidsstraffen veroordeeld, behooren
rot die groep van personen, regen wie bij uitsrek het de taak van den strafrechter
is de maatschappij te beveiligen" ... enz..

In C 45 (veroordeling van Wim Bron, tOt 15 jaar) wordt overwogen: ..dat de
gruwelijke wijze, waarop de verslagene door verdachte is afgeslacht, zoals deze
uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, de Rechtbank: er toe noopt aan
verdachte de zwaarste straf op te leggen, die her Wetboek van Strafrecht voor
het misdrijf van doodslag toelaat".

In C 61 wordt inzake Kop rekening gehouden mer: ..de gruwelijke en meedoo
genlooze geweldpleging op de ~jaarde sl:tchroffers, alsmede in de misdadige ge
zindheid van verdachte, die daaruir en uit de cynische houding na het plegen van
het misdrijf en ter terechtzirting aangenomen, spreekt". In dezelfde zaak heet her
omtre.m Gijs Bron: "dat enerzijds ook het vorenoverwogene voor wat betreft de
gruwelijke en meedoogenlooze geweldpleging voor dezen lG-jarigen en dus nog
zeer jeugdigen verdachte in volle zwaarte geldt, doch de R«htbank er aan de
andere zijde rekening mede wil houden dat het oordeel over \'erdachte. die

I Vrij in W. 12282, p. 8.
:! VAL de aantekening van Vrij bij arr. H.R. 8 Dec. 1930. W. 1227).
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nimmer revoren veroordeeld werd, zoowel van bet hoofd der school als van den
geestelijke zijner parochie over de voorafgaande jaren gunstig luidt; Overwegen
de, dar de Rechtbank daarin én in de jeugd van verdachre aanleiding vindr op
legging van een maatregel re bevelen, die verdachte aan dat milieu ontuekt:'

Het feit, dat de serafmotivering practisch kon verworden tOt een dode formule,
staat in verband met de omstandigheid, dat de twee functies, die het vonnis moet
hebben, niet voldoende onderscheiden worden: die van de schuldigverklaring en
die van de srrafoplegging. In de eerste worde vastgesteld, wat fout was 3, of er
straf zal moeten volgen of nier; in de tweede wordt, zo nodig, de schuld geobjec
tiveerd, zoals in de volgende S wordt uireengezet.

De buiten~woon belangrijke eerste functie is dermate "erwaarloosd, dar ons
serafvonnis min of meer gedevalueerd werd. Deze devaluatie werkte de wet wel
licht in de hand. De fase, die art. 350 Sv. nog uitdrukkelijk aanduidt russen be
wezenverklaring en serafoplegging, de beraadslaging "over de srrafbaarheid van
den verdachte", waarin ik meer zou willen lezen dan alleen de vraag of de ver
dachte misschien roch soms niet-strafbaar is, missen wij in art. 359 Sv.. Daar volgt
op lid 3, over de beslissing of her feit bewezen is, onmiddellijk lid 4, dat de eis
van een strafmorivering srelt. De fase dus, waarin m.i. ook de verwerpelijkheid
van dit ~wezenverklaarde van deze dader ware te bespreken, is er ongelukkiger.
wijze bij ingeschoten. Wij zullen zien, dar dit aan een goede srraffuncriooering
afbreuk en daardoor aan de veroordeelde rekort doet.

S 2. SlraffuncÛeJ

Als wij uit gesprekken met veroordeelden beproeven, of het strafdoel vergelding
bereikt is, blijkt dit wel het geval, althans naar het gevoelen van de gestraften
zelf. Zij hebben de oprechte overruiging, sommigen naar billijkheid, anderen te
zwaar te zijn gestraft. De gevangenisseraf wordt algemeen als een zware straf
ondervonden, te zwaarder met her verstrijken der jaren. Mijn ervaringen stroken
mer de veel ruimere van SieverIJ 4, die een 45·tal memoires analyseerde van
lieden. die deels cellulair, deels in gemeenschap hebben gezeren_ Eerst is er een
kleine periode van voldoening in her weten, hoe lang de straf zal duren, en in
de geestelijke activiteit, die het gewennen aan het nieuwe vordert, daarna volgr
een periode van depressie; de gevangenisarbeid wordt in het begin als een
weldaad gevoeld, maar later veel mÎnder, volgens Sieverts. Dit laatste zal zo zijn,
als deze ar~id al te monoroon is, maar in de gestichten van de veelal. oude
memoires was de ar~id economisch vrijwel doelloos en werd daardoor op de
duur rot een kwelling.:; In de nederlandse gevangenissen en met name in
leeuwarden zijn deze bezwaren echter geringer. Niettemin zegt iemand als M.
Schroeder, P lG, na zijn bekentenis: "het kan me nier schelen, wat ze mer me
doen, maar in de gevangenis is het verschrikkelijk!"

Medische onderzoekingen zijn wel niet nodig, om her karakter van lijfsrraf in de
vrijheidssrraf aan te ronen. Her afsnijden van vele belangrijke mogelijkheden van

a Vgl. PIlIlI CON/iI, Lt. peine en Ie crime. Rev. de droil pénal el de criminolo/l:ie. XXVllI.
4 RIldolf Sj~""IJ, Die Wirkungen der FreiheitSSlrafe und Unlersudlungo;haft auf die

Psyche der Gefangenen. PhänomenologiS(he Studien an lilerariS(hen Se1tmzeugniss-en die·
maliger Häfdinge. Mannheim 1929. Bij het wurderen van ooe uiterst belangrijke studie
dient nieuttnin ernstig rdc:etling Ie ""orden ~houdetl met het feil. dal memoiretl·schrijvers
een zeet bq>ulde sdeaie uit de gevangenisbevolking vormen.

~ Men verJ!'C'lijke in elk geval mei DOJlojn4'l1Û; Aus einem TOienhaU5C, Pipet Verlag,
Mijndlcn 1916 (2e druk).
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lichamelijk leven geldt voor gevangenisstraf in haar huidige vorm voor allen ge
lijkelijk, maar voor ben, die het ongeluk badden hun straf te boeten gedurende
de oodos, kwamen er koude en honger bij. Ik heb in 1943 de kost, waarmee mijn
sevangenen het moesten stellen, geproefd en zo soed kunnen bevinden als destijds
mogelijk was met de middelen, die de keuken van een grote inrichting ten dienste
stonden. In een tijd, waarin zich geen Nederlander in conditie, soms zelfs in
leven kon houden zonder enige clandestiene steun, waren de gevangenen vrijwel
op huo bonnen aangewezen. 6 D lichaamsgewichten van alle gevangenen zijn
sterk gedaald; Kees Bron heb ik met hongeroedeem aan beide benen uit het ge
sticht zien komen; Joh. te Mortel is 60 pond afgevallen en wordt met t.b.c. voor
waardelijk in vrijheid gesteld. Er zijn er, die extravoeding krijgen, en daarvan
zijn er, die deze nog weer in 't geheim verhandelen tegen tabak ... Dit is b.v.
waarschijnlijk het noodlot van Toon Sossen geworden. Deze man, wiens advocaat
voor het Hof waarschuwde, dat een lange gevangenisstraf gevaarlijk zou kunnen
zijn, omdat hij in zijn jeugd tuberculeus was, heeft men niet op ruiltransacties van
tabak tegen voedsel kunnen betrappen, maar men was ervan overtuigd dat zij
plaats vonden. Hij gaat tenslOtte zienderogen achteruit, krijgt pleuris en sterft ...
Deze omstandigheden van de gedetineerden maakten, dat de straf, gedurende de
bezettîng in werkelijkheid ondergaan, een zwaardere was dan de door de rechter,
die het vonnis uitspn.k, toegochatte en voorziene. Dit moet ons rOl de erkenning
van de algemene subjectieve onbepaaldheid der straf brengen, wanr ir. normale
omstandigheden zullen geringere verzwaringen of verlichtingen door allerlei om
standigheden de strafmaat evenzeer beïnvloeden.

Van de 65 na de rouod up in de gevangenis geraakte delinquenren kwamen
19 in de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden terecht. Hiervan werden 8 op
medisch advies reeds binnen vijf jaren uit de cel in gemeenschap geplaatst. De
klachten komen neer op: druk op de ogen, nervositeit, slapeloosheid. Een enkele
prefereert de cel echter en vraagt weer reruggeplaatst te mogen worden. Wim
Bron, naar hij mij zegr, omdat "je hier niks goeds leen" en omdat hij rustig
werken en studeren wil. Voorts Toon Sassen, die zich, zoals wij in P 8 zagen,
voor het gevangeniswezen dermate interesseert, dat hij, toen hij in Ierland werkte,
daar de inrichtingen heeft bekeken, en die meent, dat het beste systeem is: werken
in gemeenschap, maar voor de pauzen en de vrije uren, voor de avond en de nacht,
een cel Je moet geregeld alIeen kunnen zijn. Her meer gehoorde verlangen naar
privacy dus.

Bijna zonder uitzondering gevoelen de gestraften zich zwaar getroffen in de
omstandigheid, dat onder hun straf ook de familie-betrekkingen lijden. De vrouw
van Zuitboff blijft zwanger van een tiende kind met negen kinderen, het oudste
13 jaar oud, bijna zonder middelen achter!

Is het strafdoel van de verbeteting van de delinquent ook bereikt? In dit ver
band is vooral aan zedelijke 1Jerbeuring te denken. De gedachte daaraan, aan een
zedelijk waarlijk betere mens, mag het ideaal blijven, het zal in wel geen enkel
strafstelsel worden bereikt. De litteratuur is algemeen zeer sceptisch gestemd. "Es
genügt zu kOO$tatieren, dass einige Semester Gefängnis oder Zuchthaus die Voll
endung des Berufsverbrechers mehr fördern, als jahrenlange praktische Arbeit in
Freiheit", aldus Heinol r. Gevangenen zijn op den duur grootsprekerig, kinder-

s "Vrijwel", de directeur Jansen, n.n wie het e= wonder hel:en mag <bt hij niel: ved
eerder door de Duit5er'S werd gen.ngen genomeo dao in 1944, deed n.l wat hij kon om rijn
mensen op dandt51iene wiju Ie helpen.

7 P. 161.
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achtis, eerzuchtig, vol nijd op elkander; het is geen goede stijl om anders dan
grootdoenerig over je daden te spreken. 8

De invloed ten kwade wordt algemeen in het bijzonder aan de in gemeenschap
doorgebrachte straf toegeschreven. "Je leert hier niks goeds" is niet slechts de
mening van Bron. Ook de heer Jansen, directeur VoIn de Bijzondere Strafgevange
nis te Leeuwarden, achtte het tor in de oorlog aldaar bestaande systeem van ge
meenschap funest.

Het constateren van waar berouw zou misschien enige geruststelling kunnen
verschaffen. Echter, her voornemen zich niet weer te vergrijpen betekent niet
noodzakelijkerwijs, dat dat berouw er is. Her kan zijn grond vinden in de spijt
dat de zaak verkeerd afgelopen is, om het gevolg dus, of zelfs in spijtige ergernis,
de daad niet geraffineerder te hebben kunnen volbrengen, afgezien dus van het
gevolg.

Wat is berouw? De opvatting van Scheler l) meen ik als de meest doeltreffen
de hier als volgt kon te moeten karakteriseren: Berouw is het psychische leed,
dat men ondervindt bij het "uitzweren" van een bepaalde schuld. Het primaire
schuldgevoel wordt gevolgd door een beweging des gemoeds, gericht op een
emotionele negatie, een onschadelijkmaking van dit schuldgevoel De bestrijding
van her schuldgevoel door deze beweging veroorzaakt nu, volgens Scheler, de
smart van het berouw. Zoals Scheler's theorie ook wel is samengevat: het berouw
doodt de levenszenuw van de .schuld. 10

Het schuldgevoel is dus primair. Dit erkent ook SmeUl:, die later echter stelt 11,
dat het berouw, wanneer het volkomen ontwikkeld is, in schuldbesef overgaat.
Mij lijken beide opvattingen met elkaar in strijd. Wellicht bedoelt hij met dit
laatste schuldbesef de uit de concrete zonde verworven overtuiging van een inte·
grale morele insufficiëntie, in de zin van het derde berouwtype van Piper. Ono
Piper 12, die zijn hele evangelische ethica op het berouw grondt, onderscheidt
psychisch-phenomenologisch drie typen van berouw: 1e over de concrete zonde
(b.v. één doodslag), 2e over het motief (men verwijt zich zijn zondige drift} en
3e over zijn volslagen zondige aard 13, die den dader (her)ontdekt wordt aan het
.;.medium van het concrete feit". 14

Treft men deze berouwtypen nu in het gevang aan? De memoirenschrijvers van
SielierlJ waren voornamelijk echte politieke delinquenten, en aangezien deze in
Europa. in de vorige eeuw Of uit overtuiging commune delicten pleegden, Of alleen
maar verboden meningen propageerden, Of slechts gevangen gehouden werden.
omdat zij to[ het laatste in staat ~cht werden zonder het besta.an van bewezen
overtredingen 15, kan hij natuurlijk weinig berouw aantreffen.

8 1}oo;to;ewsld I.a.p., p. 22. .
'.MIU Sch"t~, Vom Ewigen im Menschen, in "Religi~ EtnC'\lecungn

, Leipl:ig 1921.
10 Dat hel: be!r...n van berouw .1I~n reeds hierom vrijheid (waarvan ~n slecht gebrod:

gemaakt ~ou ziin) ~ou veronderstellen. ~oals Piper. Die Grundlagen der evangelischen Ethik,
Gütersloh 1928, p. 70 beroogt:, is hîerm~ m.i. nog niel: bewezen.

JI E. L Sm~lill. Wraak, Vergeving en Vergelding, 'sGravenhage 1941, p. 44.
12 T. a. p., p. 87.
13 Vg!. de ~rsle van Lurher's 95 stellingen: Dominus Ma,ltiSler noster Jesus Christus

dkendo, penirenriam agire, etc.• omnem viram fidelîum penîtenriam esse voluir.
H Waarschijnlijk hebben wij bij Smelik eduer mei: ~n sryliJtische duisterheid Ie doen,

in zijn vollediger, niC'\lwe boek (Vergelden en Vergeven, ~n Iheologisch-ethische studie
naar aanleidins van Niel:uche's denkbeelden over schuld en Slm, 'sGravenhase 194~)
vinden wij de be!treden omkering niet recug.

u Zij pl~gden op ~n enkele uiwmdering na niel: e= landverraad dooc lich lijdens
e= verdedigingsoorlog ...n de lijde van de vijand te scharen. zoals onu, eufemistisch :zo
genonnde "polilieke delinquenten" in de ooclog legen Duiuland.
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Ook LiJeloJle Bloem 16, die gedurende zeven maanden als prahikante in ce:n
Zuchthaus bij Lübcck werkzaam was, vond bij haar 98 vrouwen die wegens allet
lei commune delicten in voodopige hechtenis waren, weinig berouw. Maar wel
licht is in deze vroege fase van detentie ook nog weinig berouw te verwachten. 17

Bij de Osse criminelen in het gevang meende ik eveneens sJechts sporen van
berouw aan te treffen, maar vroeger hadden de meesten het stellig wel gehad.
Directeur Jansen drukte het op zijn kernachtige manier eens aldus uit; ..die hier
berouw heeft, gaat er dood aan, en ik verzeker U, dat er hier maar weinig mensen
sterven."

De opvatting van Mak is typetend voor het betrekkelijk opgewekte flegma,
waarop de houding van vrijwel allen berust; op mijn vraag, of hij berouw had,
antwoordde hij, dat hij er zich van beWUSt was een gt()()( kwaad te hebben gedaan
(hij bedoelt zijn moord, C 33; al het andere verdwijnt daarbij in zijn herinnering),
maar dat hij daarvoor een zware smf onderging, en wel zonder veel mop~ren..

"Moet ik dan nog berouw hebben ook??"' Dat zijn onverschiJligheid niet voorge
wend is, bleek mij, toen hij nog vijf vonnissen van de Kantonrechter moest vol
doen, van éen gulden elk, en met de bijgekomen verhogingen. Deze bedragen nu
kan hij wel van zijn uitgaanskas betalen, al is dat niet aangenaam, maar hij geeft
er de voorkeur aan de vervangende hechtenis ook nog maar uit te zinen. M. i. een
allerbedenkelijkst teken.

Een belangrijke vraag is het verder die hij stelde. Moet van de veroordeelde
naast het ondergaan van zijn stlaf ook nog her blijven gevoelen van berouw ver
langd worden? Ik meen deze vraag als volgt te moeten beantwoorden.

Zolang schuld gevoeld wordt en er niet geboet is, is er berouw. De gemce:nschap
moet door haar organen politie en justitie een tweeledige taak vervullen; nier
slechts heeft zij tegenover rechtsgenoten de nak hen te be"eiligen en voor hen hun
rechtssuijd te strijden, maar tegenover de ovenreders heeft zij een even belang
rijke, wederom tweeledige, raak:
a. Zij moet voorkomen, dat de schuld van de individu sublimeen zonder dat boete
plaats heeft, zonder ethisch voordeel dus; dit moet geschieden in frenetieke ver
volging, ernstige berechting en uitlopen op een duidelijke schuldigverklaring; deze
laatste moet meer zijn dan een rechtvaardiging van de strafoplegging, maar een
..ex cathedra" van de rechtsOrde uitgesproken verwijt inhouden.
b. Wannttr het verwijtende vonnis het berouw tOt een climax gebracht heeft,
knn de veroordeelde er zich van ontlasten, doordat de schuld in een straf geobjec·
tiveerd wordt; zij wordt als een last van zijn ziel afgenomen en in de realiteit van
zóveel jaren Revangenisstraf voor hem nl'ergezet, geobjectiveerd. Hij kan nu
zijn dagen afrurven en daarmee zijn schuld. Dostojewski zegt: de gevangene
voelt zich tenslotte als iemand, die ziin schuld benaJd en zich derhalve niets meer
te verwijten heeft...Tat-Suafe! Erled;~ der Fall!", zo formuleert Liselot[C
Bloem de opvattingen van haar vrouwelijke delinquenten. t8

Dat de gestrafte met het "tuchten" ook zijn schuld boet, lijkt mij inderdaad
redelijk; van een veroordeelde mag m.i. niet nog meer verlangd worden, althans in
ons recht. Over deze laatste beperking zij het volgende opgeme~kt.

Allereerst is in her hierboven staande enkel nog de psychologische betekenis van
her berouw aangeduid. Durbovenuit kan het berouw ook de door Piper bedoelde

16 Die Siluadon der Straferwauung in der Unlersuchungshaft, Blälter füi Gefingnis·
kunde 19H, Sondethe11 (diss. Hambursl.

11 T. a. p., p. 29.
18 T. a. p., p. ':0.
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integrale zonde doen zien, daardoor nopen tOt behoefte aan God's ver_'
·dd I·· d eh . o_·mg en

~ mI e zIJn om oor nsrus God te vinden 19. Belangen die een wetgever
Dlet voor ogen plegen te staan, en die de zin van ons strafstelsel dus te boven
g~an. Zowel met de beperkrcre psychologische, als met de verderstrekkende reli
gieuze waarde heeft het berouw beslist anti-criminogene werking, althans tijdelik,

In de ~~e ~Iaa~ echter houdt ons recht ongetwijfeld her grote gevaar 10,
dat de obJCCtlvenng 10 een vastgestelde smf zou kunnen voorkomen, dat het
schu~dgevoel v.olledig ontluikt en he~ in de sm~.rt van het berouw zijn hoogtepunt
bereIkt. Om .dlt aan te tone~, moet Ik teruggrIjpen naar het hiervoor behandelde.

Aan het emde van de vonge Sspra.k ik mijn overtuiging uit, dat het Ontbreken
van ~e strafbaar verklarende, moraliserende, terechtwijzende tussenfase in her
vonnJS de veroordeelde te kon doet. Als het uitgesproken is, heeft de veroordeeld
n.~g sl~~ mer êe~ oI:>j~ief feit t~. maken: dat hij z6 lange tijd gevangen ~
zIJn. Dit Is ..een obJectl~erIDg van .ZlJn schuld, die hem her gevoel zou kunnen
~~ven dat hiJ ontslagen IS van de phcht over deze ooit weer na te denken. Natuur
bJk gaat dat te ver. Hij moet zelfstandig aan zijn moreel redres werken.
. Om hem daartoe i~. staat te stellen behoort allereerst de schuldigverklaring, in de

ZID nu van het verwijt aan de dader, thans alleen neergelegd in de formule dat
~erdachte desw.ege srra"'.aar .!s", met hoo~tens de motivering ..dat niet gebl;ken
IS van omstandIgheden dIe zIJn strafbaarheid zouden uitsluiten", juist het zwaarte
pune van het vonnis te zijn. 20
V~rrs behoorde de. verdachte niet ~lechts - oP. zijn verzoekt _ inzage en

afschrl~t v~n het vonDis te kunnen krt/gen, maar dJ( vonnis met deze schuldig.
verklaring l~ normaal nederlands, dat ook voor anderen dan juristen gemakkelijk
re versnan IS, te m6etcn aannemen. Ja, ik zou her in zijn cel aan de wand willen
hobheo-

En tenslo.tte, als de d~linquenr her liefst berouw moer hebben, opdat de straf.
doelen bereikt wo~de~, IS het nóg beter de schuld in het geheel nier in een be
paalde str~f te obJectiveren. Een schuldigverklaring met onbepaalde straf seraf
~hters, dIe hun ambtelijk leven verdelen tussen de rechtszaal en de geva~genis
d.~e ~e veroo~deelde nauwge:et. blijven observeren en hem, na kortere of lange~
tiJd, 10 een finale o~nbare Zitting we-er in vrijheid stellen als de schuld geboet en
de dader ..vetbeterd" geacht kon worden, - dat is wat mij voorkomt het smf
recht allêen redelijk te kunnen maken.

Ik kom ~.o. in het kamp van o.a. de jeugdige Emil Kraepelin 21. Aangegrepen
dO?r wat hl) In de gestichten ervaart, de straffen onderzoekend op hun bruikbaar
heId voo~ de enige doelen die hij ziet: die van verbetering van de misdadiger en
beschermmg van de maatschappij, komt hij hier tot zijn "lösungswort": Fon mit
d~ ~fmaszt". Volledige onbepaaldheid van de eindtermijn, met na~wgezette
~tlodleke COntrole of her strafdoel 22 al bereikt is, geldt voor hem in 1880
~~s als de eindstreep van alle penitentiaire ontwikkeling; alles, wat strafmaat
IS, IS een restant ~an ~e vergeldingsidee, die "endgültig heseitigt" moet worden.

Met de wenselijkheId van onbeperkte strafmaat ben ik het principieel eens,

:: v~. H. &vi,,~, Gctcf~rnttrd~Dogmatiek, vierde deel... 4e drulc., p. 146.
Dit. 1lOA: eens Ie rnttr slllds het nu tm onr«hre bdangt1llule deel van hel: TtXIDU, n.1.

dat WUtlO de "ehtlr stral oplegt, zoveel aan mcht inboet doordar de lIitlJ~"J. fIUIdJ,
V.I. loepa$l.

21 O' LuIe ALQ<.haffung dn Strafmaszn. Ein Vonchlag zur Reform der heutigen Strafrecht!-
pfle~e, Smtt~rl 1880. Hij Wa$ toen 24 jaa: oud en Jrrenarzt in een gevangenis. Zijn verder
publIceren VlOg pas ongeveet twintig jaar later aan
.. " En~elvoud. immers. als de misdadiger verbe,e;d is, is hel besd1ermingsdoel tegdijker.

liJd bereIk!.
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maar ik moet erbij opmerken, dat zij m.i. even sterk uit vergeldingsoogpunt is te
verdedigen als vanuit de genoemde uitgangspunten. De boven,:ermelde waarne
mingen, dat de omstandigheden het smfla:<J vergroten (of vermmderen) k.~nnen,

bevestigen mijn mening, dat de vergeldmgsbehoefte door de ~OnOlswIJze~e
rechter nimmer vooruit in tijd kan worden verrekend. De rechter IS, men kan dir
nier zonder ontsteltenis constateren, beslist niet in staat vooruit te zien hoe zwaar
de straf is die hij afwttgt.

Behalve in het vonnis, ten aanzien van de schuldigverklaring en de suafop
legging daarin, is er DOg ttn tweede verba~d russen pl"()Ce:S en sm-ffuocrie aan te
wijzen, en wel La.V. her tempo der berechting. . .

Het is voor mij komen vast te staan, dat de berechtlDg de emotionele fasen
van schuldontdekking en berouw moet trachten te ..rimen". Oikwips. vervlu~tigt
het berouw sneller dan de rechrerlijke molen maalt, want maar wemlgen beZlrren
her psychische uithoudingsvermogen een diep berouw te kunnen blijven verdragen.
Meestal sublimeert het na kortere of langere tijd. 23

Wij kunnen aannemen, dat bij de round up collectie~. een zeker .~rouw ont·
stond of ontstaan was bij de Osse delinquenten. Door de Ijver van politie en mare·
chaussee (niet slechts heilzaam voor de veiligheid der rechtSOrde, maar ook voor
het geestelijk leven van de vervolgde crimineel, zoals ik boven .reeds betoogde) is
de delinquent weer op zijn feiten geduwd, gedwongen ook Zich ~et .een vraag
naar schuld bezig te houden. Het gevolg van een te l~te .ber~htmg .IS, da~ het
restant van berouw, dat gefixeerd wordr in de schuldobJcctlvenng, g7~mge~ IS en
minder heilzaam werkt dan bij juiste timing het geval had kunnen. zIJn. JUiSt het
fixerende karakter van her strafgeding zou, indien het plaats kon VlOden wanneer
het berouw het diepst was, de veroordeelde het meesr kunnen meegeven voor de
komende eenzame jaren. .

De round up is ongetwijfeld toe te schrijven aan~ belang~ekke~~collectIef
psychologische toestand onder de delioquemen. ~ ~n verschIjnsel IS IR de .eerste
plaats te danken aan het initiale succes van de politie. Nadat de eersee b~ m het
gesloten front geschoten is, zie DeellI, Hoofds~ m, neemt de ~kerhel(l, dat ~e
politie toch wel niet zal slagen, af met elke zaak die openbaar, en Iedere dader, die
tOf bekentenis gebracht wordL

Uit mijn waarnemingen en reconstruCties meen ik echter te moeten concluderen,
dat er ook een kracht van binnenuit gewerkt heek Toen bedoelde druk van
buitenaf groter was geworden, ontstOnd bij de delinquenten e~~rzij~ zeker fata
lisme omtrent de kans om de zaken bedekt te houden en anderzijds eOlge behoefte
om de strijd op te geven. Een voor een gaf toe aan de nimmer verfl~u~en~e.aar:
drang van de politie om, gegeven het feit dat v~.n ~e gepleegde cClmmahten nu
toch voldoende te bewijzen was voor zeer lange vrIJhelds~traffen,meteen maa~ hele
máál schoon schip te maken, om zodoende na het explCeren van de. st~f In een
nieuwe verhouding tOt de rechtsorde te komen. Bijzonder merb,:,~ardlg IS b.v. h~
iemand als Vloer, die in C 60, ouder gewoonte, onbewogen blijft ontkennen, I?
deze sfeer van wederzijds "begrip" terechtkomt. Hij wordt op een goed: dag Ulr
het Huis van Bewaring voor de Kantonrechter geleid om ~~r een kieLDe over
treding berecht te worden. Deze berechting vindt zo redelijk plaats.. zonder d~~
Vloer zich met hand en tand tegen een tegenstander behoefr re verdedIgen, d~~ hiJ
op de terugweg vraagt hem nu maar meteen naar de M te brengen, omdat hiJ nu

Zl Wel tt'tr duidelijk werd di! in de BijzoOOe-re R~~pleging ~bur;. hel ver~i~
NilKn hec schuldbewustzijn .,.n de polilÎeke delinquC1\ten In 1945 en In 1948 IS onmetelijk,
e= goed gecimede berechling had hier veel kunnen redden.

A02

wel alles wil bekennen. Het is, alsof een oude strijd verzoend is. Een criminele
~i!,derheid heeft zich overgeleverd aan de gemeenschap, waartegen zij in oppe
sme was. ..Vroeger was het als het ware een persoonlijke vijandschap, die de
politie tegen ons had, maar na de bekentenissen was het. Jan en Piet. voor en na'
wil je een sinaasappel? kan i~ ~g iets voor je doen? enzovoort," aldus Mak...Wij
hadden het gevoel, dat de poliue nu zelf inzag, dat zij zich ook niet juise gedragen
had." Een ander vertelt, dat inspecteur van K. bij hem in de cd komr praten en
toegeeft nu in te zien, dat de politie eigenlijk niet. gOl:d gedaan heeft hun het
werken onmogelijk re maken. Er is in de bekemenissen-roes onmiskenbaar een
do-ut-d~ elemem, ~.et i~ gedeeltelijk een wederzijdse venoening.

Het JS noodzakehJk dit elemem (e erkennen, om zich bij mogelijke latere rerug
val af te vragen, of de "andere kant" zich loyaal gehouden bttft. Ik moesr in de
gevangenis namelijk verwijten aanhoren, die hierop neerkwamen: "In 1935 was
alles heel lief en aardig. Men zou ervoor zorgen, dat wij werk kregen, als wij weer
vrij zouden zijn, enzovc;x'rtS, maar kijk eens naar die en die. Ze zijn vrij en ze
schrijven ons, dat er DIetS van rerecht gekomen is. Niemand kijkt naar ze om.
Sommigen hebben nóg geen werk."

Wij zien trouwens, dat de ban van goede wil al eerder enigszins gebroken wordt.
Bij .~e eerste berechting. zijn. er al weer enigen, die ~?tkennen, hoewel zij regen
polme en r~hter-commlssansopen kaa~t speelden; biJ de volgende berechtingen
(na aanhoudIOgen der behandellOg en 10 hogere instanties) komen telkens weer
meer verdachten op hun aanvankelijk afgelegde verklaringen terug, zie de zaken
C 2 (twee gevallen), C 4 (drie gevallen), C 7, C 35, C 45, C 55, C 64, C 65 en
C 67. Vooral, als zij hun belastend getuigenis voor de rechter moeren bevestigen
tegen de enkele kameraden, die halsstarrig bleven, is het, of het oude from zich
weer gaat herstellen.

Als de tijd, in voorarrest doorgebracht, nadat het bestaan van berouwaanneme.
lijk ~eworden is, nog la!,ger duurt, zal er twttërlei kunnen gebeuren: ten eerste
~ dit ~uw vervluchtigen en ten tweede zal de delinquent, verontrust en telang
In s~D1ng geh~den, zodanig gekweld worden door de onzekerheid, dat zijn
cmouooele, ve:.wlltende gemoedsbeweging zich langzamerhand opnieuw tegen
de maatschappij gaat keren; dat wil dus 2e8Ben: van zichzelf af. De berechring
kan zo laat .~omen, dat alle kansen op een fixering van enig heilzaam berouw
verstreken zlln.

De~ delinquenten beklaagden zich bijna zonder uirzondering over een te
lange uJdsduur russen arrestatie en einduit$praak.24 Oze tijdsduren waren
echter VOOr de nederlandse strafpraaijk niet overmatig. Sinds de aanhouding
verstreken ~o( de uitSpraak in eersre instantie gemiddeld 22.8 weken, en in de
zak~n waann hoger beroep werd ingesteld, tOt de laatste uitspraak gemiddeld
42.8 weken. Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dar de het eersr opge·
rolde zaken zeer veel langere voorarresten hadden dan de latere, tengevolge van de
praCtijk der "gijzeling" in de vorm van preventieve h«htenis, waarover ik in S4
van Hoofdstuk I sprak.

Toen geheel het complex opgerold was volgde de berechting zeer spoedig.
Tot zover de werking van het enkele feit der vrijheidsstraf op de gevangenen.
Werd er nu «hter tijdens de tenuirvoerie8Bing iets positiefs gedaan om de ver-

betering te bevorderen? Werden zij in de beoogde zedelijke verbetering nog eni
germate opzenelijk gesteund? Ik moet mij hierna bepalen tOt de waarnemingen van
negentien Ossenaren die rezelfder tijd re Leeuwarden hun straftijd doorbrachten.

.::. Vgl. de overeenkomstise bevindingC'n van Liulou. Blolm, p. 76.
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Slechts enkelen van deze 19 gedetineerden practiseerden hun rooms-katholieke
geloof. Omdat zij evenwel staan ingeschreven als R.K. is het de R.K. Reclasse
ringsvereniging. die zekere rechten op hen doet gelden. Zij stellen voor een groot
deel ~n prijs op bezoek vaD de geestelijke en deze blijft na enige bezoeken weg.
Hierna zou de gedeÜneerde kunnen vragen om bezoek vanwege een andere
reclasseringsinstelling, maar dit gebeurt zelden. Her gevangenispersoneel, hiernaar
door mij gevraagd, meende, dat de reclasseringsverenigingen weinig voor de
mensen deden 25. Een dikwijls waargenomen zwakheid is, dat de bezoekers zich
een paar maanden voor de invrijheidsstelling vaak niet meer laren zien; ze zouden
eens teveel beloofd kunnen hebben, ugt het personeel. Her Leger des Heits
stond in deun het gunstigst bekend; het interesseerde zich voor de gevangenen
onverschillig tOt welk kerkgenootsdlap ze behoorden en wat ze daaraan deden.
Tragisch is, dat zelfs uouw practiserende gedetineerden zich over schaars bezoek
van de gevangenisgeestelijke beklagen.

De gevangenis zelf geeft behalve werk 20, onderwijs van hoog gehalre en
ontspanning door een uitstekende bibliotheek. Ik zag in leeuwarden nieuwe
uitgaven op belletrisrisch, artistiek en populair-wetenschappelijk gebied, die ikzelf
nog slechrs van de etalages der boekwinkels kende. 21

Wat het onderwijs beuefr, moet betreurd worden, dar het leerplan beperkt
moer zijn, in uirerlijk drie jaren kenr de normale gevangene war hij hier kan
leren. Voor lang ~uaften is niet in uirgebreid lager onderwijs voorzien. De
bibliotheek wordt in vrijheid benut. In principe kiezen de gevangenen de lecruur
die v: willen, maar als na verloop van tijd blijkt, dat de smaak wat aan de ge
makkelijke kaor is, wordt mer zachte aandrang enige leiding gegeven bij het
lev:n. Alle boeken uir de bibliotheek kunnen gekov:n worden; alleen zijn enkele
dingen van een rood bandje voorzien rer waarschuwing. dat ze beter slechrs aan
enigszins geoefende lezers met onderscheidingsvermogen ter hand gesteld kunnen
worden, b.v. het verhaal van de Politiespion van Maxim Gorki.

Her gedrag van de Ossenaren als gevangenen wordt in alle gevangenissen ge
roemd. Zij plegen hun smffen royaal op te knappen. De zwaarder gesmften
in den regel nog wat beter dan de lichter gestrafren. In leeuwarden zijn de ver
grijpen, die op het gestichtsstrafregister vermeld Staan, bijna steeds van lichte
aard. Daar hebben diverse Ossenaren echter vrijwel terstond nadar zij na de eerste
vijf jaren in de gemeenschap kwamen, deelgenomen aan een grote vechtpartij.
De directie heefr wel gevreesd, dat er iets ders;elijks zou kunnen gebeuren, maar
kon het renslatte niet voorkomen. Op een ochrend in 1941, om 8 uur al, grijpen
Koosje Bron en Joh. te Mortel elkaar aan en een seconde later rollen er nog enigen
meer in het slaande kluwen. Meer en minder ernstig geblesseerd zijn de ve<:hten
den uit elkaar gehaald; zij werden disciplinair gesmfr, maar hebben nimmer
bekend gemaakt welke de aanleiding van her gevecht geweest is. Deze vecht
partij zuiverde de sfeer wel enigszins. Tussen enkelen bleef ror her laatst een on
vetzoenlijke haat bestaan, van hen die nièt, tegen hen die wèl bekend hadden
namelijk, maar ernstige kwesties deden zich niet meer voor.

~ Ik rapponeer n:uuurlijk slechq over de voorbije jaren.
:!e Geen nulteloos of dom werk. Die her wil, kan goed zijn Y1It leren; Wim BrOD wordt

b.v. een uitstekende, gediplomeerde, vakman.
21 Over de sedertdien, na de bevrijdin/!:, weer uitgevoerde en uitgestippelde grote ver

bererinll.en in de Bijzondere Slrafsenngenis te 1.C'euwarden ungebraçht behoef ik hier niel
te spreken.
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BESLUIT

Verklaring en bestrijd.ing van de criminaliteit van Oss

De criminalireir van Oss heeft al velen tot verklaringspogingen geprikkeld. De
e~ige srudie evenwel die men i~ d.e lineratuur au?trefr, is die van D,. J. CaJpa,.;e
die gedurende langer dan dertig Jaren gevangellisurts en gerechtelijk psychiater
Ie 's-Hertogenbosch was. J

Hij komt allereerst tOt de conclusie, dat de hier en daar geuite mening. dat
Oss een "vrijstad" geweest zou zijn, welke de criminelen als asyl zou hebben aan
getrokken, beslist onjuisr moer zijn. Een conclusie waartoe de geschiedenis, ook
blijkens alle oude kaarten van het gebied, hem het recht geeft.

Een opvatling. dar de misdadige elementen van Oss uit her "vrijgebied" van
het Land van Ravenstein, dat wèl een enclave in het oude ~nera.1iteirsland was,
afkomstig zouden zijn, werd op zijn verzoek gecoorroleerd door de Rijksarchivaris
~r Srnit te 's-Hertogen~h en de Gem~orearchivariseunen te Oss.'Hun naspo
tlRgen hebben echter UItgewezen, dat de lRvloed van het Land van Ravenstein op
misdadigheid van Oss en omsueken zeer onwaarschijnlijk is (p. 3).

Naar de mening van Casparie is voor de misdadigheid van Oss het in Deel J,
Hoofdsruk I S 1 genoemde privilege, door Hertogin Johanna van Brabant aan Oss
geschonken, een van de belangrijkste factoren geweest. De daar genoemde bepaling,
volgens welke een Ossenaat sle<:hts kon worden verootdeeld, als twee poirtees van
de stad tegen hem getuigden, zou de opvaUende zwijgzaamheid en deze weer een
gering slagen van vervolgingen tOt gevolg gehad hebben.

M,. G. T.J. de Jongb siemde 2 in zoverre mer Casparie overeen, dat hij, zonder
e<:hter de oorzaak bij het oude privilege re zoeken, de verbeten zwijgzaamheid van
her Milieu Voot het geringe succes in de vervolging en dit voor de grote misda
digheid aansprakelijk stelde. Het is, aldus deze schrijver, VOOr alles her ongestrafte
kwaad, dat kwade vruchten draagt.

. . Op de werking van erfdijke eigenschappen berusr een theorie, hier en daar
In gesprekken geponeerd, dat de criminele Ossenaren van donker uitziende zigeu
ners zouden afstammen, welke in vroegere eeuwen Brabant waren binnengekomen.
Dat de criminele Ossenaren een apart "Menschenschlag", als door Ritter onder
zocht 3 zouden zijn, of een famiIe Kallikak, Z"O of JukeJ zouden votmen.,
is niet waarschijnlijk.

In enkele dagbladen trof ik de niet door studies of onderzoekingen g~raafde

theorie aan, dat de criminele Ossenaren door het werken in de vleeswarenfabrie
k~n en exportslachterijen, dus door het omgaan met messen, bloeddorstig zouden
ZIJn geworden. Van mijn zeven "moordenaars" hebben er sle<:hrs twee in deze
indUStrie gearbeid. De suggestie is misschien de moeite van enige conuóle waard,
maar met mijn materiaal kon die niet plaars vinden.

I Beschouwingen over de criminalileit van Oss en omstreken vergeleken bij die in
andere centra van Noord-Brabant, verslag van de bijeenkomst van her Psychiatrisch-Juridisch
Gezelschap op 2 Dec. 1933. Amsterdam 1934.

:: In eeo serie anikelen in "De Telegraaf" van Februari en Maarr 1934.
.:l R. Rilter. Ein Menschenschlag. Erhän:liche und erbgeschkhdkhe Unrersuchun'sen über

dJe. dllrch 10 Geschlechretfolgen erforschren. Nachkommen von Vagabundcn. Jaunern
lInd Räubern, 1.C'ipzig 1937.

• Zie over de slUdies van deze misdadi.llers- en abnormalenf.milies door Dugdale en
Es[<lbroolr, 0 .... S.lhrrl.nJ p. 83 vVn
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Burgemeester J. F. Ploegmakers bleek er een eenvoudige concentratie.theorie
op na te houden. In een gesprek verklaarde hij mij, dat naar zijn mening de enige
oorzaak van het ve~hijnsel Oss was, dat de criminelen, door slechte woningtoe.
standen voocnamehJk, maar ook tengevolge van een duidelijke voorkeur voor
elkaars gezelschap, meer dan in andere gemeenten bij elkaar hokten, wat hun
criminaliteit deed accumuleren. Zijn aanbeveling "de hele bende in een con
centratiekamp te stoppen", uitte hij tocn Nederland met dit instituut nog geen
kennis gemaakt had ...

Onvoldoende politietoezicht en gebrekkige samenwerking tussen gemeente- en
rijkspolitie werd door velen als de oorzaak van de Osse misdadigheid gezien.
Volgens hen is de remedie dus ook eenvoudig: meer politiemanschappen en een
betere coördinatie in de leiding. P. Thomson, de gepensionneerde kolonel van de
Koninklijke MarechaUssee, die in 19tO het beruchte Rucphense "Heike" gezuiverd
heeft, uitte zich aldus in het dagblad "De Telegraaf" van 19 Mei 1934. -
Het r.k. Tweede-kamerlid dt Th. F. M. Schaepman stelde op 10 November 1930
aan de Minister van Justitie vragen; nadat hij geïnformeerd heeft of de Minister
kennis had genomen van de vele inbraken en roofovervallen in Noord·Brabant
gepleegd, vraagt hij, of de Minister bereid is te overwegen, om "al ware het slechts
tijdelijk, gedurende de winter en de periode van grote werk/oOlheid" - men is
in gespannen verwachting wat er nu zal komen: de ondersteuning te doen vergro
ten? werk te verschaffen? voedsel uit te doen delen? maar neen: "de in die streek
gestationneerde politiemacht te versterken".

Ik moet hierbij echter opmerken, dat er onder de delinquenten zelf ook niet
weinigen zijn, die achteraf menen dat een succesvolle bestrijding door de politie
hun redding geweest zou zijn. De verzuchting van twee cracks als Koosje Bron
en Joh. van Nispen is: hadden ze er maar eerder een stokje voor gest9ken.

Casparie's privilege-theorie houdt evengoed als de veel minder serieuze zigeu
ner- en vrijstad-opvattingen een stuk erfelijkheid in; de nawerking van het al zo
lang geleden gegolden hebbende privilege der poorters van Oss kan immers moei
lijk anders verklaard worden dan uit verworven en later erfelijk geworden eigen
schappen.

Dat de misdadigheid van Oss uit erfelijke belasting zou moeten worden ver
klaard vond ik slechts eenmaal betoogd, en wel in een krant 5; een bestrijding
van die criminaliteit op deze grond werd daarin echter niet voorgestaan. Wij
zullen nu maar zwijgen over het in mijn inleiding genoemde dissenatie-concept,
door dr van Balen Blanken aan 'zijn nationaal-socialistische kameraad te koop
aangeboden, dat, getuige de inhoud der offerte, wel op deze leest geschoeid zal
zijn geweest. Zoals ik eveneens reeds in de inleiding verklaarde, zal niet getracht
worden aan dit sttlk criminele biologie hier toepassing te geven, omdat de uit
Amerika verwachte tegenproeven zijn uitgebleven.

Als ik mijn eigen mening, op al het in dit boek hieraan voorafgaande gegrond,
samenvat, meen ik het navolgende:

Een bevolkingsgroep met een agressieve aanleg,.een laag cultureel peil, eeuwen·
oude ressentimenten tegen het feitelijke gezaA en op enkele punten van de alge
mene moraal afwijkende conduct-norms, werd door zeer snelle industrialisatie, in
een tijd zonder sociale wetgeving, getransformeerd van armelijke landbewerkers
tot fabrieksarbeiders. De stabiliteit van de weinig efficiënte landbouw, met povere
inkomsten, maakte plaats voor de wisselvalligheid van goede lonen Of werkloos-

r; Het Urreçhts Njeuw~blad van 2~ Juni 1935.
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heid die de fabrieksarbeid bood. De culturele verandering greep zo snel plaats,
dat conflicten ontstonden; deze conflicten scheidden de autocbthone bevolking
in éen groep die, zich aan de zijde der vreemde industriëlen scharend, de indus
trialisatie mee invoerde en zich conformeerde aan de nieuwe, algemeen nederland
se conduct-norms, en éen groep, het Milieu genoemd, waarin de oorspronkelijke
"socialiteit" zich concentreerde.

Mede doordat de overheid de ene zijvde koos en de nieuwe conduct-norm heeft
willen erkennen en handhaven, wies de criminaliteit, die de bevolking van nature
toch reeds niet vreemd was, bij de tweede groep aan het einde van de vorige eeuw
boven normale verhoudingen uit. Deze criminaliteit was duidelijk anti-sociaal
van aard.

Nadat de criminaliteit van Oss zich tussen 1901 en 1924 niet door bijzondere
frequentie of aard onderscheiden heeft, stijgt zij orilstreeks 1924 opnieuw, totdae
zij in 1935 bij de grote round up worde opgerold. Ook dan is de misdadigheid nog
duidelijk van anti-maatschappelijke aard. De criminelen hebben een eigen, gemengd
diefachtig en agressief, karakter. Een verandering van de criminaliteie van agres
sief-in-engere-zin naar economische criminaliteit met een duidelijk agressief
bestanddeel is voornamelijk een gevolg van urbanisering, een kwestie van cultuur.
Dat de eigen normatiek zich na de tussenliggende decennia zo duidelijk heeft
gehandhaafd, is te verklaren uit "imitatie" en "esprit de corps", Na 1929 draagt
de ongunsrige conjunctuur daar het hare toe bij.

Na deze vaststelling van de aard en de oorzaken der Osse criminaliteit ligt de
beJtrijding voor de hand,

Reclassering JO letterlijke zin, d.w.l. het de vrijgelatenen in hun oude klasse
terugplaatsen en de groep herstellen, is in dit geval nu juist wat beslist vermeden
moet worden. De bestrijding moet veel minder op een individuele aanpak der
personen en meer gericht zijn op het verkrijgen van sanering der groep en normali
sering van her Milieu. Voor dit doel staan ten dienste juridische middelen en
sOciale.

]uridiJche middelen tot normalisering zijn de enige tot dusver reeds gebezigde:
berechting en veroordeling.

In deel V sprak ik reeds over het berechtingstempo en het timen van de berech·
ting; beide zullen het rechterlijke werk kunnen bevorderen. Een van Loenen, die
in het Huis van Bewaring zucht dat hij al vijf keer gebiechr.'heefc maar nog "geen
ruSt gevonden heeft en die later als gevangene een der onhandelbaarsten is en
V.I. weigert, is niet op het juiste ogenblik berecht, tot schade van hemzelf en tot
gevaar voor de rechtsorde waarop hij na zijn straftijd weer werd losgelaten, Over
de Jiraj als middel tot verbetering, d. i. in dezen tOt normalisering (al dan niet door
zedelijke verbetering), is in Deel V reeds het een en ander gezegd. Daaraan moet
thans roegevoegd worden, dat de practijk van de executie der vrijheidsstraffen
geweest is, dat de concentratie der delinquenten in het gevang eerder versterkt
wordt dan verzwakt. Ik sprak in de Bijz. Strafgevangenis te leeuwarden Osse
criminelen, die elkaar daar voor het eerst ontmoet hadden. Zij hebben, na hun
eerste vijf jaren afzondering, intensiever en langduriger omgang met elkaar gehad
dan zij ergens ter wereld konden krijgen.

De weinige middelen die ons bij het straffen ten dienste staan om het meer
normaal maken door het verstoren dier concentratie der criminelen wèl te bevor
deren moeten dus met zorg gebruikt worden. Dat zijn de voorwaardelijke vet'
oordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling.
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Ten aanzien 'Van de practijk der 'Voorwaardelijke invrijheidstelling moet de
merkwaardige bepaling ~noemd wotden, die ik bij 12 van de 13 gevallen, waat
in ik de voorwaarden las. aantrof. Bij de tweede voorwaarde welke op alle impri
mé's, die bij de toepassing van dit instituut in gebruik bleken te zijn, voorkomen,
stond stereotiep, dat de in vrijheid gestelde ~houden was zich te vestigen te .. _.
Oss! Een unieke ~Iegenheid, de door alle des.koodi~n maar ook door bijkans
alle veroordeelden nodig geachte deconcentrarie re bewerksrelligen, werd alzo
niet benut. Of zou men andere ~meenten voor Os2naren hebben willen be
hoeden ....?

Indien de teruggekeerden nog weer recidiveren, is aan een voorwaardelijke
veroordeling met verplichte verandering van woonplaats in de kleine zaken de
voorkeur te geven boven mildheid in de vorm van geldboete. Vloer, die na 1935
al twee keet herviel, werd voor het laatste feit, een diefstalletje, tot 20 gulden
boete veroordeeld; een gelegenheid om hem door middel van een VV. verder te
helpen werd dus niet aangegrepen.

Voor de preventie is, naar bewezen werd, goede poljtiezorg dringend noodza
kelijk. Een grOOt deel van de roood up konden twee agenten van P voor hun
rekening nemen, toen zij eindelijk in 1935 speciaal met recherchewerk konden
worden belast, door uitbreiding van het personeel. Op het ogenblik (Mei 1947)
beeft de sterkte nn de gemeentepolitie 46 man bereikL Een na de bel'rijding
speciaal in~telde ..tuchtbrigadeM werkt uitstekend onder de baldadige jeugd.
Op alle slakjes leggen de tot deze .,brigade" behorende manschappen, die aan de
gewone dienst zijn onttrokken, zout, maar zij maken slechts in de werkelijk
ernstige gevallen proces-verbaal op. Tot de toegepaste ..tuchtmaatregelen" beboort
O.a. het thuis doen maken van strafregels, voor het betreffende geval mer zorg
geredigeerd. Sinds 1 April 1945 heeft er, naast enkele kleine diefstallen, tOt Mei
1947 één onbelangrijke inbraak plaats gehad en geen enkele ernstige vecht
paro).

Sociale middelen ter normaliseting van het milieu zijn belangrijker dan de
sociale maatregelen die alleen ter zake van een misdrijf in een bepaald geval
kunnen worden aangewend Zolang de maatschappelijke situatie zo is, dat door
een besluit van een ondem~ng om zich elders te vestigen, 500 arbeiders het
werklozenral van een niet te grote gemeente in ~n keer verhogen 6, zullen
ongeregeldheden moeten blijven voorkomen. Ik meen o\-erigens te kunnen vast
stellen, dat de oude pathogene storing, die de nieuwe cultuur veroornukre, wel
overwonnen is; de Os2naar hedt zich als fabrieksarbeider geaccomodeerd,

Van het grootste belang zou het zijn, als de Kerk erin kon sl2gen, haar ethiek
Ie brengen aan de leden van het Milieu, die ook tbans nog bijna zonder uitzon
dering althans formeel met haar een band hebben. Daders en slachtoffers beiden
waren Steeds lid van dezelfde kerk; het denkbeeld van Iwan Karamazov (zie zijn
Opstel in De Gebroeders Karamazov), dat strafrechtsuitoefening een interne
kerkelijke zaak behoort te zijn, zou verwezenlijkt moeten worden in die gemeen·
schappen waarin er een Kerk is, waarvan een ieder lid is, zoals hier het geval was.
Na de berechting van staatswege bad althans een kerkelijke verzoening kunnen
zijn toi: .stand gebracht russen daders en slachtoffers; volgens mijn verwachting
een zaak van groot therapeutisch belang.

e; Zoal) gebeurde toen Harto~ ruat Engeland vertrok. in 1931; aan het einde van dat
jaar waren er În Oss 10)0 werklozen ingnchrt'Vet1, Wllarvan 29) in de ~'erlcverschaffjn3
geholpen werden.
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Agressieve aanleg kan sociaal gericht worden; sport en spel in het verenigings
leven beoefend en mer intergemeentelijk wedstrijdverkeer kan een uitmuntende
uitweg zijn, gelegenheid geven ror het .,stoom afblazen". De jongere delinquen
ten klaagden er tegen mij over, dat daar zo weinig aan gedaan werd. Als zij maar
naar de kerk geweest '9.'aten, achtte niemand hen niet oppassend, wanneer zij de
rest van de Zondag b.v. in ledigheid en cafébewek doorbracbten. Dit verwijt bleek
mij nier geheel gegrond te zijn. In de laatste jaren van de periode 1924--1935 ont
stonden in alle parochies van Oss bloeiende verenigin~n; voor jongens en jonge
mannen Verkennerij, Padvinderij en de Kajotters (leden van de Katholieke Jonge
ren Organisatie), voor de meisjes en de jonge vrouwen de Gezinsbeweging en de
Kajorsters. Verder groeiden de sportverenigingen in aantal. Het is mij gebleken dat
de jeugd van her milieu niet geweerd werd, maar zelf nog slechts aarzelend aan.
sluiting zocht. Hopenlijk is ook dat nu veranderd, want om met Reiwald 7 te
spreken: als de agressiviteit gesublimeerd kan worden is de agressie vermeden;
verkeerd bestede vrije tijd is uiterst geschikt om agressie te voeden.

Het misbruik van alcohol, deze katalysator bij uitstek vaa agressiviteit, maar
nog meer het kroegleven, deze pijler van het voortbestaan van een crimineel
milieu, zullen de voortdurende besnijding van kerkelijke en burgerlijke instanties
behoeven.

Wat is er nu van de bestrijding van de criminaliteit en de verbetering van ber
gedrag der delinquenten tot dwver terechtgekomen?

Casparie hield zijn voordracht in 1933, een jaar waarin een serie roofovervallen
en vier manslagen in Oss en omgeving de publieke nederlandse belangstelling
voor de Osse criminaliteit blijkens de kranten heefr doen stijgen tor een boogte
die dagelijkse berichtgeving, met sensationele koppen, verlangde. Wat is er
evenwel, toen de belangstelling dus bestond, ter bestrijding van de criminaliteit
gedaan? In een zorgvuldige nasporing is mij gebleken: niets. En later, toen de in
vrijheid gestelden moesten terugkeren, zijn er, naar vasr staar, practisch geen
maatregelen genomen om hun ontvangst zo gunstig mogelijk te maken. In Fe
bruari van 1943, toen de eerste vrijlatin~n der langg-."Strafren van 1935 hadden
plaats gehad, informeerde ik hieromtrent ter plaatse omstandig. Het bleek, dat men
zich wel dikwijls bad afgevraagd. war er voor de terugkerenden gedaan moest
worden, maar dat geen oplossing voor bet vraagstuk gevonden was. In de gemeen
teraad is de kwestie nu nocb vroeger ooit aan de orde geweest.

In de gevangenis kregen de langstblijvenden brieven van de al vrij~liuenen

waarin ik uitlatingen las als: ..Wij hebben op her punt gestaan weer war te onekr
nemen, wanr bij jullie kregen we tenminste ons nat en droog op rijd." Ik ontving
zelf ook brieven, O.a. van Kees Bron, waarin erover geklaagd werd, dat de ont
vangst in de vrijbeid deprimerend geweest was. Vloer is bij her gemeentehuis
geweest om een woning, en heeh gedreigd mer zijn vrouw op d Stoep te
blijven zitten totdat de burgemeestet er een voor hem had. "Gelukkig" kon hij
al gauw werk krijgen - in Duitsland - zodat hij vertrok ...

Toch zijn de ongelukken nog wel mee gevallen.
De maatschappelijke verbetering, een veel bescheidener doeleinde dan dat van

de zedelijke verbetering, kunnen wij trachten min of meer te controleren, omdat
zij op niet-recidiveren neerkomt, 8

: Die Gaelbchafl un<! ihre Verbrec"tr. p. 260.
8 Vgl. /. M. t'." lkm"ul~". Van zto.ltliikt verbtltrÎn,!i: tol rtdauet"Îng. diu. GroninJttn

1923.
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De' ~angenen zelf stelden zich wel voor, dat zij niet zouden terugvallen;
Toon Sassen, die fatalistisch zegt: ,.Als ik werkloos zal zijn in de vrijheid zal ik
met een zuiver geweren weer stelen, maar ik hoop dat het zover niet komt", is
een uitwndering.

Her is r~ meermalen beproefd vast te stellen, wat er van lOt vrijheidsstraf
veroordeelden geworden is na hun vrijlating, mer name, of en wanneer zij weer
tOf criminalireir vervielen. In Nederland hebben wij het onderzoek van mevrouw
R. C. S. Kru,swijk-Hamburger naar de resultaren van de opvoeding van de voog
dijkinderen en de regeringskinderen die tussen 1 Jan. 1913 en 1 Jan. 1919 meer
derjarig werden 9. Ook is er een nier gepubliceerd en door mij nier geraadpleegd
onderzoek van F. S. Meyers en W. H. F. van der Watt, over de pupillen uit de
Srichting Groot-Emaus re Ermelo. dar russen 1908 en 1927 gehouden werd. 10

De methode om na re gaan of de opgelegde straffen aan her doel van maat
schappelijke ve~rering beanrwoord hebben is het verst verfijnd en op de grootSte
schalen toegepast in de follow up investigations van Sheldon en Eleanor Glueck.

Na hun baanbrekende ondetzoek van de eerste vijf post-reformatory-jaren in
..500 Crimina! careers" beschreven zij de volgende vijf jaren der zelfde delin·
quenten en latet nogmaals vijf jaren der zelfden in ,.Later Criminal <:areecs" (1937)
en ..Criminal careecs in reuospect" (1943). Evenzo in 1934 ..One rhousand juvenile
delinquentS", en in 1940 van deze jongens over ~ verdere periode van 10 jaren
Juvenile delinquenrs grown-up"; eveneens in 1934 ..Fivehundred delinquent
women". In 1941 schreven zij op verzoek van de universiteit van Cambridge
over de aard van die follow up investigarions, en hun waarde voor de juridische
en penologische practijk. 11

In Oss is het ogenblik nog nier aangebroken waarop het follow up-onderzoek
met vrucht ondernomen kan wotden, indien men althans de ",span" van volle
vijf jaren vrijheid tor uitgangspunt neemL Zou men dit onderzoek thans reeds ver
richten, dan zou men een aantal te kort in vrijheid gestelden, waaronder voor Oss
belangrijke typen, nier meenemen.

Over hetgeen aan terugval van de bestudeerde delinquenten (sector V) is ge·
bleken, laar zich her navolgende mededelen:

In I946 w~n 65 weer in vrijheid gesteld, 4 zaten toen nog. De helft was nog
maar .zeer kort vrij. Teruggevallen waren toen 29, die 48 misdrijven pleegden in
totaal.
19 pleegden 1 misdrijf
9 pleegden 2 misdrijven en
1 pleegde 5 misdrijven.

Van deze laatste, Hornikx, kan gewezen worden op het volslagen mislukte
functionneren van de berechting van zijn manslag. Onder tranen bekende hij, na
jaren; hij werd van instantie naar instantie gesleepr, en de uanen zijn allang
droog als hij, na een langdurige processuele hiSlOrie waarvan hij niets begrepen
heeft, eindelijk wordr ... vrijgesproken. In tOtaal betrof van de 48 een zevental
zaken zwarte handel (voor de oorlog werden de delinquenten in totaal 12 ketr
we~ens smokkelen veroordeeld).

De volgende cijfers zijn, hoe klein ook, toch misschien niet zonder aanwijzing.

• De resulraten ""n de opvot<iing ingevolge de Kindet"90·euen. Medt<leJingen VlIn den
Ned. Bond lOl Kinderbe~hermingnr 2', 1927.

10 Genoemd door E. J. V"J,n;Jls-J, Jong S""it.'I. Wangedrag van debiele minderjari
gen, diss. Groningen, 'sGravenhage 1947, p. 22'.

11 Afeer-conduct of di~harsed offenders, vol. V. English Studies in criminal sdence.
Londan 194'.
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Onder A. zijn vermeld de misdrijven die VOOr de round up onder B die welk
h I · d' " enaer oms ag Uit e gevangeOls gepleegd werden.

A B A Bmishandeling 76 5 heling 12 8
roofoverval 129 0 huisvredebreuk 4 2
inbraak 438 3 vernieling 32 5
moo<d 16 0 diefstal 138 17

.vooreerst is opmerkelijk, dat de agressiefste en srrafwaardigste criminalireit
ml~der herhaald IS dan ~e andere criminaliteit. De schrik voor de gevangenis zit
er JO zoverre nog goed JO, dar het verder voornamelijk lichte misdrijven zijn, die
gepleegd w?rden; van de 17 diefsrallea werden er b.v. 5 met een geldboere ge
stra.fr; op zlchzelf..voo~ zware recidivisten ~ merkwaardige straf, hetgeen hun
8erlOge~e.~e1angrl,kheld tOOnt. Staatsanwalt dr E. Frey uit Basel stelr voor om
van recldl~lsme pas re spreken, als na onrslag opnieuw tor minstens 5 korte of
2 l.angduflge straffen veroordeeld wordt (Maandblad voor berechting en reclas
senng, Jan. 1948, p. 16). Volgens dat criterium is nog maar ttn van mijn ver
oordeelden gerecidiveerd - opnieuw gerecidiveerd, moet ik van de meesten
zeggen.

Thans kan men zeggen dar alles in Oss sedert jaren rustig is. De korpscomman
dam van de polirie verklaarde mij in 1947, toen hij gedurende twee jaren in
functie was, dar Oss de aangenaamste gemeente was van die in Nederland, waar
hij zijn jarenlange politie-ervaring had opgedaan. Hij schreef mij daarna nog eens:
"Naar mijn mening is Oss een plaats als elke andere, mer zeer goede, goede en
minder goede elementen. De' bevolking heb ik leren kennen als gemoedelijk en
meegaand.. Geef Oss een VOOt haar raak berekende politie, behoorlijke woningen,
tuim de kronen op, leg plantsoenen en beplantingen aan en her is een der schoon
ste sieraden van her schone Brabant."

En di~ is het bezig te worden. Op 1 Januari 1948 relde de gemeenre met haar
22.290 IOwoners 11 lagere scholen, 3 scholen voor uirgebreid lager onderwijs,
1 voor ~uirengewoon lager onderwijs, een lyceum voor jongens met afdelingen
Gymnasium A. en B en H.B.5. A. en B, een middelbare Meisjesschool, ~ land
bouwschool, huishoudscholen, een handelsavondschool en een dagambachrschooL
Er is een streekmuseum, een ziekenhuis, een afdeling van her Wit-gele kruis met
wijkverpleging en een zuigelingenconsulrariebureau. Tot en met 1948 wetden, in
de voor de woningbouw lO moeilijke na-oorlogse periode. ongeveer 450 nieuwe
woningen gebouwd!

De bijzondere misdadigheid van Oss heeft haar funetie gehad. Zoals Surher
land (p. 27) zegt: Just as pain is a notificarion ro an organism thar somerhing
is wrong, so crime is a notificarion of a social maladjustmenr, especially when crime
becomes prevalent. Crime is a symptom of sodal disorganisation and probably
can be reduced appreciably only by changes in the social orgahisarion."

Ik hoop deze functie te hebben mogen verStaan.
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SUMMARY

lNTRODUcnON; PART I; PART 11.

Oss is a municipaliry in tbe Durcb province of Nam-Brabant, tO he aaa, in
the Eastern part of jr which usa! tO he tbe Majory of Bois Ie Duc. Ir was tbe
capital of one of tbe four quarltts of this Majory, viz. of the quarter of Maasland.

Simated in mat part of tM Brabantine area which adjoioed mat of tbe agres
sive dukes of Guelders., Oss. which obtained tbe municipa.1 rights as early as 1399.
has ~n many battks in the course of centuries. Five times jr has been Iooted and
~ fire [Q by soldiers berween 1386 and 1568. Outing tbe Eighry-Years' War of
independeuce of tbe Netherlands against Spain, Oss was sitwued most of tbe time
in a noman's land, whicb position caused tbe tawn much sufferiog. Later on, in
the war against France and in the Spanisb war of Succession, Oss is noee again
the scene of tbe bude.

After tbe Unieed Provinces had iiberated rhemselves (1648), tbey governed
Brabant as a so-called "Generaliteitsland", Until 1795, after the French Revolution,
the completely Roman-Catholic Brabant was rule<! by foreign, prOtestant civil
servants, in an inferior position. The population did not share in the proHts of the
East-Indian-Company, but had co pay much higher taxes than the $even Provinces.

On January lst 1870 Oss had 4.540 inhabitants and on January lst 1948,
22.929; for !he Netherlands these num~rs were respectively 3.579.529 and
9.715.890. This proportionally rapid increase of me population must ~ ascribed
for !he greater part tO tM indusuialization of Oss.

Till about 1872 Oss and ies environs lived mainly by a badly deveiopN agricul
rure and cattle-breeding and further by marker-teade, chiefly in buner.

The indusuialization found its accidental cause in tM fact that it were the Oss
buner-dealers, at fitst Jurgens, later on Van deo Bergh, who founded me marga
rÎne-.indusuy io tM Netberiands; the Zwanen~g and Hanog concerns took part
io me process of indusuialization by manufacruring and exporcing bacoo and
meat·products.

In the period betweeo 1924 and 1935 Oss and its oeuest environments showed
a very high and rapidly increasing criminality, which greatly alarmed public
opinion and me government. On a scale, sn far unknown io the Netherlands,
hold·ups became frequent in the Norrh-Eastern part of Brabam, which had tO he
asccibed tO inhabitant$ of Oss. But due co me great reticency and the solidarity

• of a p?-rr of the population the number of arrests was very smal!.
In 1935 the reinforced police succeeded in a radical round up and by this a

great number of crimes, unexplained sn far, came to light.
Av:eady during this round up the author started on the initiative of Prof. Vrij

(UnJversity of Groningen) an investigation on this crime-complex; after numerous
impediments (pare of the material and manuscript gat lost by difficulties with
the German occupier) he has been able tO continue it afeer World War 11 and te
finish it.

In Oss I have foond me official reports of the various police-authorities since
1889, and I examined ehem all. They lead co dividing the field of investigation
ioto five secrions.

Ouring the investigation ie snon became evident that not only during these last
decennia Oss has shown peculiariries in criminality. An increase of criminality
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could he proved at the end of the 19th century, a wave, which appeared (Q have
iu tOp in rhe murder of a sergeant of the Roya1 Moumed Police in 1893, commit.
red by four offenders who, however, should be 100ked upon as the executors of a
wish cherished by a great part of the population.

Section 1: the criminality from 1889 till 1900, in which a wave of criminality
was gradually discharged; .

Section 11: the period from 1900 till 1924, in whil:n few important CLSe$ became
evident;

Section 111: the period from 1924 till 1935, in which rhe criminality rapidly
in~ till rhe big round up.

The material of these three sections relates (Q 4382 crimes.
Section IV: monographs of 80 crimes of Section III (in Pan 11, Chapter II).

Sec/ion V: monographs of 68 offenders of Senion IV (in Part 1I, Chapter IV).

The material found was amplified with the trial·files, talks with probation
officers and priscn-staff and ralks with the condemned persens themselves. A
sociological investigadon tO fund the research of rhe criminality itseIf gave the
srudy a chiefly crimino-sociological charaeter. From the point of view of criminal
psychology there was very little material available. Moreover, the priscn-doctor
who for many years saw inhabitants of Oss in the criminal prison at Bois Ie Duc
came tO the conclusion that the criminality of Oss had no psycho-pathological
aspects.

For the quesrion how far the criminality has tO be ascribed tO hereditary
biological factors as weil, a special opportunicy for inves[igation presented itseIf.

In 1892 one of the Oss manufacturers left for Rotterdam taking with him
about 250 labourers, abour half of which came from the criminaJ milieu. They
and [heir offspring tOO appeared tO behave themselves like normal inhabitants of
Rotterdam in their new surroondings.

Even though this was a plus-selection, bea.use the manufacturer cenainly wiU
have taken the best accommodated men, there cao, on [he ether hand, also be found
a small minus-.seleaion. For in 1893 a gcoup of 16 inhabitants of Oss of me worst
accommodated, most criminal SOft, had taken refuge to America under the stress of
the fierce judicial reactioos on the murder of the sergeant, and I got (Q know me
place where they first senlal.

PromLsN help from American sides tO examine [his group and meir offspring
on criminality and other misbehaviour has unforronately never been given, SO that
funher investigarion into this matter wiJl have to wait for more favourable cir
cumstanccs.

PART IlI: The criminality.

Whereas criminallaw startS from the auacked ioterests in c1assifying indietabie
acts, criminology has tO stan from the offender. lts c1assification is founded
on an offellsive base, which has been justified more closely in Part IV.

Chaprer I deals with (he frequency and phenomenology of (he various aggres
sive offences; [hey appear tO be characterized by an outbreaking, centtifugal actio
vity. Here much aggression is directed agaiost the new dass of manufacrurers and
its representarives, and also against the public authorities.

Chapter II deals in the same way with the economical criminality. Poaching,
thefr and robbery distinguish themselves from me omer economic offences by
a centri~1 aerivi()' in the appropriation_ In dassifying the sorts of theft from
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poaching tO robbety the charaner of craftiness appears tO decrease and an aggres
sive factor to increase.

In the cases, in which it was still possible, the object of the appropriation has
been enumerared under a dassifica(ion in eight groups of objecrs.

PART IV: The offenders.

In Chap(er I is laid down mat the criminaJ careers of nearly all offenden are
mixed and show nor only eimer aggressive or economie criminality. Eumined is
the predomination of either me one or the other SOfL

Chapter 1I deals first with alcoholism as an important katalysator of me endo
gene and exogene faCtors of criminality; after it has been ascertained mat ex
cessive drinking is prevalent, especially pub-crawling appears tO be a faeror that
binds together the milieu and stimulates criminality. In this case the pub rurns our
to he a more important factor than the glass.

Chapter III deals wi(h factors from personaJ struerure. With economic crimi
nality social and cultural causes appear to he more important than merely economic
ones. The border-line !:>etween endogene and exogene faCtOrs appears tO be nOt
a sharp one.

After that the investigation mcos [0 aggression. Ir appears to result from a
positive and a negative moment: Erom aggressiveness and lack of feeling for
fellow men. Both momenrs are dearly visible in the criminal inhabitant of Oss.

Then the aggression is examined on a social seale. Aggressiveness is a maner
of the relation to the environments. In ,.Dorma}" cases it always has an object, a
..~genstand·· (Paul Reiwald), the aggressor has someming which opposes him,
whlch "entgegensteht", which gives him his motive.

The notion of this mOfive can be more or less c1ear to (he aggressor. In Oss meu
were, besides a vague fear and dîscord, aJso pronounced complaints agaiost socie()'.
From Part 1 are collecred the cases of aggression against the industrialists and the
public authorities who support them.

Chapter IV deals with fanors from the social structure. Ooly me knowledge of
conduct-norm of these groups enables us tO appreciate their "subsociality".
I prefer (he idiom subsocial (by M. P. Vrij) which 1acks [he subjecrivi()' of asociai
or antisocial, also tO abnormaI, the term preferred by Thorsten SeUin; it avoids
~he various meanings with which wage burdened [he latter expression, and
mdicates what gets beneath the level of desirabili()' in society.

The conduct-norm of the group or groups tO which the criminals of Oss be
longed, deviates from the universal Dutch mora!. Chiefly in a negative way:
fighting and excessive drinking are nOt condemned severely and [he difference
lletween mine and thine is not felt as stricdy as eIsewhere; rhe "Wirtschaftsge
sinnullg" is nOt the kind, that saving and ,,getting on in [he world" are great
virrues, the sexual morals are rathet 100se. A few posi[iva, however, may be added
as weil: they are generous and act in sympathy; they are not apt tO run to the
police at once in case of quarreIs e.g. and only rarely beat wimess against each
other.

For a long time this conduer·norm has been normally charaereristic of the whole
socie()' of Oss; only a few imrnigrants, civil servant$, c1ergymen and merchants
shared the universa1 Dutch conduct-norm. Diagram 1I on page 339 shows this
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siruation under A: the elementS with foreign "normarism" are only parricles
amongst this huge group.

The increase of industry, however, enlarged the number of those, who acknow
ledged the other conduct-norm. They formed a complete gcoup, numerically
weak but economically and socially predominant. The industrialization attracted
great numbers of labourers from the needy agriculcu!al population of Oss and
its environments, but very ofren pushed them back again to the poverty or even
unemployment, then even hardet to bear, if they had difficulties in accommodating
themselves to becoming factory-hands. The tensions resulring from this lead to
aggression against "the others", i.e. the industrialists and authorities. As the other
group increased, the old conduct-norm concemrated in the group of those of the
autochthones, who were nOt able tO adjust (siruation B of diagram ll). This group
with the original conduct·norm, strengthened negatively and positively by a need
for selfpreservarion, is called "the milieu" when talking and writing on Oss.

In the period from 1924-1935 this milieu is still present. Ir is investigated
whether this milieu formed a gang or peehaps contained one or more gangs. The
results were negative. Ir appeared that the milieu has co be regarded as a gteat
base, Out of which the active elemems could always easily get their accomplices; a
loosely binding league, determined by origin, surroundings and situation. The
milieu found enforcement in the failing of the tracing until the gteat round up
of 1935.

In parricular the relarion between milieu and authorities is memioned, notably
that of "the public authorities as a party", "the tights of the public authorities" and
"the church as an authotity".

Chapter V deals wirh ehe above memioned factors of the personal and social
structure in their connection.

Although no real need can be shown as a factot fot economic ctiminality, the
delinquems themselves pretend îts existence. In the course of a conversation with
them they can, however, be convinced, that this need is imaginary: indeed, they
sceal almost exclusively co sadsfy orher wantS than those for food, cloches etc..

The discovery of the imaginary need is of prognostic imporrance, for imagining
of need is easier co be cured than a possible real need.

Envy, howevet, often underlies imaginary need; there often is tOO great a
tcnsion herween the luxury of tbe few and the telative poverty of most people.
In the milieu there also appeated to be thc opinion, that "the other side" could
afford more than they themselves.

By means of the imaginary need, the envy and the above described aggressiv
eness of the Olle group against the orher the economic criminality tOO is shown
co have an aggressive factor. An aggressive disposition added co a social morive
may lead either to economie or to purely aggressi\'e criminality; the criminal in
habitam of Oss appeared co commit as weil economic as aggressive offences. Sauet's
narional-socialistically infected opinion, after which criminals distinguish them
selves morally according co the types of their delinquencies in ehis way that the
aggressor is. superior to the thief and the robber in his rum superior co e.g. the
crackman, is dispured with this material.

It appears that the economie and aggressive criminality of the inhabitant of
Oss are closely related and that it is chiefly the cultural phase, which decides the
way of the group and itS individual members in which the criminality expresses
itself: either purely aggressively Ot economically. As culrure progtesscs criminality
is shifred from ehe first form tO the second.
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The inhabitants of Oss of the milieu, who could nOt adjust themselves as quickly
in the course of half a century of culture and stayed behind both socially and
economical1y, appeared co regard tbe others as deserrers.

They envied them, ehey were afraid of being outdistanced by them, and some
times, like at the time of the 1893 murder-case, there was an atmosphere verging
upon panic in which a short-circuit might happen at any time.

PART V: Trial and punishment.

As a result of the wund up about 300 cases were cleared up, wirh 155 offenders
in tocal, being 70 different people.

Imprisonment (the only deprivation of liberry known in Dureh criminal law)
of 1 co 15 years was imposed for the various faers; combinations of sentences
made that the most serious criminal was sentenced co 18 years imprisonmem.
According to the Dutch code most of them were released on licence after 2/3
of rheir term of imprisonment. At the moment everybody sentenced in these
cases is a free memher of rhe society again. Only a small number of them have
returned co Oss. Good follow up-investigations could not he made as yet, as the
most imporrant punished persons have been discharged ooly for tOO shore a time.

Chapter II deals with rhe semences and their functions. Ir is premised that dis
turbing of the criminal milieu must be the first crimino-political aim. This aim
can only slightly he approached in the verdict.

In contTection with the object of the verdict of moral correction I treated re·
pentance, according tO Scheler's conceprion, that repentance is the psychic grief
which man suffers in expelling a cereain guilt, in accordance with which concep
tion the grief of repenrance is caused by his fighting against the consciousness of
guilt.

Ir is argued ehat society is obliged [Q irs delinquents to lay a special stress on the
declaration of guilt besides [he penalty part of the sentence. This should be more
rhan a justification of the penalty, and comain areproach pronounced "ex cathe·
dra" by the legal order. lf in this reproaching trial repenrance has been brought co
its climax, the condemned person gets an opporrunity of unburdening himself
of it, because his guilt is objectivated into punishmenr. This train of thought leads
up co requiring a good timing of ehe trial. Ir has been observed in the criminals of
Oss ehat their otiginal repemance often sublimated by having co wait too long
for ttiaL

After the 1935 cound up Oss does not distinguish icself criminally from other
Durch municipalitics.

•
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RÉSUMÉ

INTRODucnDN; PARTJE I; PARTJE 11.

Oss est une commune de la province du Brabant Sepcentrional, dans la partie
orientale gUl formaic auuefois Ie Baillage de Bois·le·Duc. Céeait Ie chel·lieu d'un
des quatre quaniers de ce Baillage, savoir du quarrier Maasland.

$iruée dans (ette partie de la région brabançonne gui avoisinaic celle des dues
agressiEs de Gueldre, la ville cl'Oss, gui abrin! dès 1399 ses droifs de ciré, a connu
beaucoup de lurres au cours des sièdes. Elle a été pillée et. mise en Eeu dog fais
par des guerriers entte 1386 et 156B.

Pendant la gueree d'indépendance de quatre vingcs aos des Pays-Bas cantre
I'Espagne, la viHe cl'Oss étaÎc située Ie plus souvent dans un noman's land, situation
gui a fait souUrie la ville beaucoup. Plus rafd, pendant la guerre avec la France ec
pendant la guerre de Succession d'Espagne Oss a écé de nouveau un champ de
bataille, Après que les Provînces Unies se furent libérées de I'Espagne (1648)
elles om gouverné Ie Brabant comme un "Generaliteicsland", Après la Révolution
française, Ie Brabanr, toUt à fait catholique, s'est trouvé, jusqu'en 1795, dans une
position inférieure, sous Ie régime de fonctionnaires prOtestants étrangers. La
population n'a pas pan aux bénéfices de la Compagnie des Indes Öriemales,
mais il lui faut payer des impöts beaucoup plus élevés que les Sepc Provinces.

te Ier Janvier 1870 Oss comprait 4540 habirants, et Ie Ier Janvier 1948:
22.929; pour les Pays-Bas ces chiffres éraient respectivement: 3.579529 et
9.715.890.

L'accroissement de la population, rapide à proporrion, est dû pour uoe grande
parrie à l'industrialisation d'Oss. Jusqu'en 1872 environ, Oss et ses environs
vivaiem principalement d'une agricuiture ec d'un élevage de besciaux peu dévelop
pés, et en outre du commerce du marché, principalement de beurre.

Lïndusuialisation a trouvé sa cause accidenteiie dans Ie fait que c'étaiem des
beurriers d'Oss, d'aOOrd Jurgens, puis Van den Bergh,- qui fondèrent l'industrie
de la margarine en Hollande; les maisons Zwanenberg et Hartog avaient pan au
processus de l'industrialisation avec la fabrication et l'exponacion de bacon et de
charcuterie.

Oss et les proches environs présentaient dans la période de 1924 à 1935 une
criminalité très grande et rapidement croissante qui înquiétait fonemem l'opinion
publique et Ie gouvernement, O'une manière encore inconnue en Hollande, il y eut
dans Ie Nord-Est du Brabant de fréquemes attaques de brigands que l'on a dû
imputer aux habitams d'Oss. te nombre des recherches est rescé toutefois minime
à cause du grand mutisme et de la solidarité d'une partie de la population.

En 1935 la police renforcée réussit à faire une rafle radicale, par laquelle un
.grand nombre de méfaits encore non éclaircis jusqu'à ce moment furent mis à jour.
L'auteur de cet écrit commença dès cette rafle d'après l'initiative du prof, Vrij
(Université de Groningue) à faire une des re<:herches sur ce complexe crimineI;
après de nombreux empêchements (une partie des matériaux et des manuscrits se
perdit par suite de difficultés ave<: les occupancs allemands) il a pu, après la 2e
gueree mondiale, reprendre cette recherche et la termioer. .

rai trouvé à Oss les procès-verbaux des diverses autorités policières clepuis
1889 et je les ai examinés tous. lis donnèrent lieu à diviser Ie champ cl'enquête
en cinq secteurs.
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Pendant l'enquête ij parm aussitot qu'Oss n'a pas présenré des paeticularités
dans la criminaJité que dans Jes dernières dizaines d'années, Uoe hausse de la
criminalité a pu être indiquée à la fin du 1ge siècle, une vague qui a paru avoir son
faite en 1893 dans I'assassinat d'un maréchal de la Maréchau.ssée Royale, commis
par quatre coupables, qui peuvent être considérés comme les exécureurs d'un
désir qui exisrait chez uoe grande partie de la population.

Ie Jeereur: la criminalité de 1889 à 1900 oU coulait uoe vague de criminalité;
2e Jecre"r: la période de 1900 à 1924, oU il s'est passé peu de remarquabk;
3e JeCWIf.. Ia période de 1924 à 1935, qui s'éleva jusqu'à la grande ralle,
Les matériaux de ces 3 sea:eurs concemem 4382 délirs.
4e JeereNr: les monographies de 80 délits du 3e seaeur (paetie I, chapitre IV);
5e Jeere",: les monographies de 68 coupables du 4e se<:teur.

Les marériaux rrouvés ont été complété p3l" les dossiers des jugements, les
entretiens avec les fonctionnaires du reclassement et Ie personne1 des prisons et les
entretiens avec Jes condamnés eux-mêmes.

Une recherche sociologique en fondation de l'enquête sur la criminalité donna
it cene étude un caracrère principalement crimino-sociologique. - Au point de
vue de psychologie crimine1le il y avait pcu de matériaux. te médecin de la prison
qui, pendant beaucoup d'années, a eu affaire aux habitants d'Oss, dans la maison
de détention de Bois-Ie-Duc, a conclu d'ailleurs qu'iJ n'y avait pas d'aspects
psycho-pathologiques aux crimineIs d'Oss.

Pour la quesrion à que1 point Ja criminalité est à imputer aux faCteurs biolo
giques hérédiraires il s'est présenré une occasion paeticulière pour I'examiner.

En 1892, un des fabricanrs d'Oss paetit pour Rotterdam en emmenanr avec lui
environ 250 ouvriers, donr presque la moitié venait du groupe du milieu criminel.
11 parur qu'ils se SOnt conduits, eux et leurs descendanrs, comme des Rouerdamois
normaux,

Si nous avions ici uoe séleaion-maximum, parce que Ie fabricant a cenainemem
emmené les ouvriers ks mieux accommodés, par contre on a pu trouver aussi une
petite sélecrion-miaimum. En 1893, un groupe de 16 habitanrs d'Oss de la
soete la plw criminelle, des plus maJ accommoclés, sous I'inpression de la fone
réaaion judiciaire à I'assassinat du maréchal, s'est réfugié en Amérique, et la
place oU ils se som établis au début me fur connue.

L'aide promise du ooté américain pour examiner ce groupe et sa descendance
sur sa criminalité et autre mauvaise conduite ne fut, hélas, jamais donnée, de
sone que I'enquête sur cette partie doir attendre des circonstances plus favorables.

PARTIE lil: La criminaliré.

Alors que Ie droit pénal pan des biens civiques auaqué pour la classification des
fairs délictueux, la criminologie doir panir du coupable. Sa classification est
établie sur une base offensive dont ron répondra plus loin à la partie IV.

Le Ier chapitre traite de la fréquence et de la phénoménalité des divers délirs
agressifs; eUes semblent se caractériser par une activité déployante, centrifuge, Beau
coup d'agression est ici dirigée comre la nouvelle classe de fabricanrs et ses re
présenrants et aussi contre les aurorités publiques.

Le 2e chapirre traite de la même manière la criminalité économique. te marau
dage, Ie vol et Ie brigandage se distinguent des autres délirs économiques par une
activité centripétale dans I'appropriadon. Si I'on range les sortes de vol du marau
dage au brigandage il apparaÎt que Ie caractère de ruse lend à diminuer et un
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élément agressif à augmenter, Dans les cas ou c'est encore possible l'objet de
l'appropriation est nommé suivant uoe classification en 8 groupes d'ob;etS.

PARllE IV: Les dt!linquanrs.

Dans Ie Ier cbllpitre on a constaré que les carrières criminelIes de presque tOW
les délinquanrs sont m~lées et qu'elles ne présentent pas seulement ou une crimi
nalité agressÎve ou une criminalité économique. On examine la prépondérance de
rune ou de I'autre sorre.

te 2e chapilre traite d'abord I'alcoolisme comme oualysateur important des
facteurs endogènes et exogènes de Ja criminalité; après la constatation que J'abw
des boissons est grand, i1 apparait que la vie de cabaret est SUfrout ua facteur qui
relie Ie milieu et srimule la criminaJiré. te cabaret se révèle ici comme un faCteur
plus important que Ie verre.

Le 3e chllpitre rraite les facreurJ de 14 JrrucJure perJonelle. Les causes sociales
et culrurelles de la criminalité économique paraissent être plus importantes que
les causes strictement économiques. La limite entre les facteurs endogènes et Jes
facteurs exogènes parait êrre peu distincte, Puis la recherche se tourne vers I'agres
sion. Elle paraît résulter d'un momem positif et d'un moment négatif: d'agressivitt!
et de manque de sentiment. Les deux moments som distincrement visibles chez Jes
habiranrs criminels d·Oss.

Ensuite on examine I'agression au point de vue soda!. L'agressivité est une
quesrion de relation avec l'entourage. Dans les cas "normaux", elle a toujours un
objet, un "Gegensrand" (Paul ReiwaJd), I'agresseur a quelque chose en face de
lui, qui lui "entgegensteht" et qui lui fournit son motif. L'idée de ce motif peut
être plus ou moins distincre peur I'agresseur. A Oss, outte une anxiélé indistincre et
une discorde, il y avait aussi des reproches distincts à la société. Dans la première
partie, on rassemble les as d'agression contre les indusuiels et les foncrionnaires
d'Etat qui les soutiennent. ,

Le 4e chapitre s'occupe des fllcreNrJ Je lil Jlrucrure de la Jociéré. Seule, uoe
connaissance de la norme conductrice des groupes permet d'apprécier leur .,sub
sociaJité".

Je préfère I'expression subsociaJ (de M. P. Vrij), qui mangue de la subjecrivité
de asodal ou antisociaJ, aussi à anormal, Ie terme que Thorsten Sellin préfère;
elle évite les significations divers dont Ie langage courant charge ce rerme et in
dique ce qui reste inferieur au niveau de désirabiliré de la société.

La norme conductrice du groupe ou des groupes auxquels les crimineIs appar
riennenr dévie de b. morale usuelle des Pays Bas.

Sunout négativement: se baure er boire ne sont pas condamnés gravement et
la différence entre Ie tien et Je mien n'est pas si fonemem senrie qu'ailleurs, Je
"Wirrschafrsgesinnung" n'est pas rel que faire des économies et prospérer soient
d& hautfS verrus; la morale sexuelle est asscl. libre.

Mais il s'y ajoute quelques positiva: on est généreux et on se sent ttès solidaire;
lorsqu'on a des questions on ne court pas vile auprès de la police et I'on témoigne
rarement l'un contre I'aurre.

Ensuire pour ceue recherche on distingue des groupemenrs typiques de la
population. Autrefois il n'y en avait pas. La "normalité" particulière indiquée a
compté longtemps peur toute la communauté d'Oss. Seuls quelques immigraars,
fonaionnaires, pretres et marchands se tenaient près de la norme conducrrice
néerlandaise ~nérale. La figure I t de la page 339 représenre sous Acette siruation:
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les éléments à "normatique" étrangère ne som que de petites particules au milieu
du grand groupe.

l'accroissance de I'industrie a augmenté toutefois I'élémem de ceux qui re
connaissaient rautre norme conductrice. lis formaient rout un groupe numérique
mem encore ttès faihle mais prédominam au poim de vue économique et soeia!.
l'industrialisation a atriré en grand nombre les ouvriers de la popularion rurale
pauvre d'Oss et des environs, mais les a rejettés souvem dans Ja pauvreté et Ie
chamage, aloes plus difficile à supporter, quand ils pouvaiem difficilement s'ac·
commoder à être des ouvtiers de fabrique. les tensions qui en étaienc la consé
quence om conduit à des agressions comte "les autres" c'est à dire les industrie!s
et les aurorités. Avec la croissance de I'autre groupe, l'ancienne normatique s'est
concentrée au groupe de ceux des autochtones qui ne s'accommodaiem pas (situa
tion B de Ja figure 11). - Ce groupe avec une normatique autochthone, renforcée
dans la positive par Ie hesoin de conservation, s'apelle "Ie milieu".

Dans la période de 1924-1935 ce milieu est toujours présent. On a examiné si
ce milieu formait une bande, ou comenait une ou plusieurs bandes en lui-même.

Le résultat fut négatif. 11 apparut que Ie milieu doit être vu comme un grand
fond ou les éléments aerifs pour la criminalité pouvaient roujours trouver facile
ment des acolytes; un lien demi-fixe déterminé par l'origine, l'entourage et Ie
voisinage.

Le milieu a trouvé un renforcement dans I'inutilité des recherches jusqu'au
grand épuremem de 1935.

En particulier on pacle encore de la relation du milieu avec les aurorités, no
tammenc de "les aurorités comme parti", du "droit des aurorités" et de )'Eglise
comme autorieé".

Le chapitre V s'occupe des facteurs de la struerure de la personnalieé ee de celles
de la société dans leues cohérences. Si I'on ne peut présemer aucun besoin réel
comme faereur de la criminalité économique, les delinquams eux-mêmes préten
dent bien qu'il existe. Dans des conversations on peut routefois les convaincre que
ce besoin est imaginaire: d'ailleurs aussi ils ne volent presque exclusivemem que
pour la sarisfaction d'autres besoins que ceux d'alimentation, de vêtements, ete..

La découverte du besoin imaginaire est d'une importance pronostique: puisque
l'imaginarion de besoin peut être plus facilement guérie que Ie besoin éventuelle
ment réel.

Toutefois derrière Ie besoin imaginaire se trouve souvent la jaJou'sie; souvent
la tension est trOp grande entre Ie luxe de quelques-uns et la pauvreté relative de
la pluparr.

Dans Ie milieu I'opinion est aussi préseme que "l'autre caté" peut roujours plus
se permettre que lui-même.

A la fois par Ie besoin imaginaire, Ja jalousie et l'agressivité dépeinte d'un
groupe envers I'autre, on montre que la criminalité économique possède un élément
agressif. Une aptirude agressive ajoutée à un motif social peut aussi bien conduire
à une criminalité économique qu'à une criminalité agressive; I'habitam crimine!
d'Oss paraît montrer une criminalité mélangée, agressive et économique. l'opinion
infectée de socialisme national de Sauer, suivant laquelle les malfaiteurs, suivant Ie
type de leues délits, se disringuent réellement les uns des autres, en ce que l'agres
seur eSt placé à un niveau supérieur au voleur et que Ie brigand est aussi &s
élevé que Ie cambrioleur, est combattue par les matériaux. IJ ressort que les crimi
nalités économique et agressive de I'habitant d'Oss sont mutuellement fortement
apparencées et que c'est principalement la phase culturelIe du groupe et de ses
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membres individuels qui détermine la foeme d'expression de la criminalité: agres
sive pure ou bien économique. A mesure que la culture progresse la criminalité
glisse de la première à la deuxième foeme.

Les habitants d'Oss du milieu, qui ne pouvaient pas si vites' accommoder pendant
un demi siècle de transirion cultutelle et resraient en arrière au point de vue
social et économique, semblaient considérer les autres comme des fuyards du
groupe. lis enviaient ceux-ei, ils avaiem peur de rester en retard sur eux et parfois,
comme au momem de l'assassinat en 1893, ils avaiem une sOrte d'anxiété ressem
blant à une panique pendant laqueUe un court-circuit pouvait se produire à chaque
instant.

PARTJE V: Jugement et punition.

Par suite de la rafle on a êclairci 300 affaires, avec au rota! 155 coupables, soit
70 personnes différentes. On a infligé des peines de prison (1a seule peine pri
vative de la liberté que connaisse Ie droit néeclandais) de 1 à 15 ans pour les
différents faits; la combinaison de plusieuts condamnations permit que Je plus
fort puni eut 18 ans de prison. Suivant Ie système hollandais la plupart furent mis
en liberté provisoire après les 213 de leur détention. En ce moment rous ces détenus
som de nouveau en liberté dans la société. Pour une faible partie seulement ils
demeurent encore à Oss. Bonnes follow up-investigations n'om pas pu encore être
effectuées parce que les punis ne sont encore qu'un cemps trop court en liberté.

le 2e chapitre traite les sanctions et leues fonctions. IJ faut d'abord poser que
la perturbation du milieu criminel doit être Je premier but de Ja politique crimi
nelle. Ce hut ne peut être que très peu approché dans la punition.

A caté du but punitif d'amélioration morale j'ai traité Ie repentir, suivam
l'opinion de Scheler que Ie repentir est la souffrance psychique qu'un homme
ressent à l'u1cération d'une faute déterminée, et suivam l'opinion que la souffrance
du repentir est occasionnée par sa lutte comte Ie sentiment de culpabilité.

On démontre maintenant que la communauté est obligée envers ses délinquams
de faire ressortir surtoue, à caté de la punition, la déclaration de la culpabilicé. Celle
la doit être plus qu'une justification d'une punition infligée et comenir un reproche
prononcé "ex cathedra" par l'ordre juridique. Si dans cette condamnacion de
reproche Ie repentir est porté à un climax Ie condamné obtient l'occasion de s'en
dé<harger parce que sa faure s'objective dans une punition. Cette pensée conduit
à désirer une bonne réglementation du jugemem. On a ohservé que Ie repentir
initial des criminels d' Oss se sublimaie souvem à cause d'u'ne erop longue attente
du jugemene.

Après la rafle de 1935, Oss ne se distingue plus au point de vue criminel d'autres
communes des Pays-Bas.

•
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DE PERS ALS MATERIAAL-8RON:
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::r-:: aux adolescents
::o"'.!ILh _ amoureux
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DE PERS ALS MATERIAAL-lIRON:

Of: ·S·HI'RTOGENllOSSCIiE COURANT VAN 16 MEI 1934

Hedeno-ebt omstrftlul 1 uur venGeI
den l1eb te Oftn bij de de Gebr. Ver

I bonen, woonubUl .. het. Beaedenelnd,
I em.tee Dl&1.1Il'D. die. Ie,.ijl de aebroeden

te bed laleo het tn" blnnendroncen.
~ ben met. btuut. ... ~ neersloegen en
• belden vt"ol&ena au handen en "oeLen
Il tnneldeo. z.u doon; Itoten bet. lehttle
J, huls en looiden all6 w.n onderste boVen.
.. oe leheele bult bfodroec echter slechta
I_ /40. '"
tl Nadat. de bouen .. wonln, Yerlat.en

hadden, 11 het. HO cWr ,ebrOêden, den
et 'JO...j&r1l:en Plet. Vnhoenn, gelutt. los te
Ja tomen door een d.' LOUftD door te bij- m·

ten. HU .. \oen ca. buren laan waar- he
Idunren. Nadat Plet en een buurman op "1
ck plaata van den oYenat Yaren terugge- m
teerd bnonden au, dit de GO-jarige lol

JM. Antoon VcrllDe'ltn rHd$..Qverleden was, pe
31 daar bem dl hersenpan waa inaeslagen. be

lea In allerijl werd ytrvolgeqa de politie ge- da
waarschuW<!, terwijl tk burgemeester

~. der lemeente tnmiddeb alle posten in
den omtrek opbelde en waarschuwde.
OOk het parktt. te s'-Rertogenbo8ch

N. werd 'fan het gebeurde ln Ir:ennls ge
~ steld; nog In den vroeB~n morgen arri-

veerde dit reeds.
!S Het bleek echter dat ooit Plet Ver·
t hoeven er aUerellendign aan toe was;• zware slagwonden zijn bern op het,.

Jt hoofd toegebracht en de ongelulr:lr:ige zat
n- van onder tot boven ... bloe<!. Men
Ad heeft hem nog hedenlaOt'len IQ het

klooster te Oyen, ondel'lfbIacht.
Reeds twee p.e~D te Oss
a~Dle~nv~ ~

Vreeaellik drama te

(zi~ l>om. 28)
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OE BRANDSTICHTING C 41

HET GASPISTOOL MET HET TREKTOUW. MIDDENIN OE IN BENZINE GEDRENKTE LAPPEN
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DE BRANDSTICHTING C 41

DE IN BENZiNE GEDRENKTE "llTBA~D. DIE lXX)R HFT Hl1S UEP
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