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D O N K E R O - S S 

HOOFDSTUK I. 

LUCHTIGE INTRODUCTIE. 

Tante Amalia keek me zeer bezorgd 
aan. En tevens berispend. Wat mankeer

de mij? Wat had ik misdaan? 
Niets bizonders, naar U zult hooren. Ik 

had het voornemen gemaakt naar Oss te 
reizen. Nu heeft Tante Amalia een heb
belijkheid, welke méér menschen bezitten, 
deze hebbelijkheid namelijk, dat ze kran
ten leest. Deze hebbelijkheid is bij haar in 
zeer hooge, ja ik mag wel zeggen onrust
barende mate ontwikkeld. Dat komt, 
omdat het goeie mensch tijd te veel heeft. 
Alles wat er overblijft tusschen eten, 
slapen en visites ontvangen wordt opge
vuld met kranten-lezen. In zekeren zin is 
ze erfelijk belast, omdat haar man zaliger 
haar aandeeltje in een krantenonder
neming naliet. Vandaar ook dat ze steeds 
een zwak had voor mij, haar neef, die 
ook al in het journalistieke vak verzeild 
was geraakt. 

Mijn publicistische experimenten volgde 
ze trouw. Dat ik met mijn neus vooraan 
stond bij ongelukken, branden, begrafe
nissen en hooge bruiloften vond ze prach
tig. Dat ik mijn huid zelfs wel eens 
waagde aan een echt vliegende vlieg
machine, kon haar gemoedsrust zelfs 
nauwelijks schokken. Maar nu ze hoorde, 
dat ik naar Oss ging, was ze toch heele-
maal van streek. 

„Weet je wel, jongen, wat er allemaal 
gebeurt in Oss?", vroeg ze met bevende 
stem. 

„Nou, ik denk, dat daar net als elders 
menschen geboren worden, leven en dood 
gaan. Dat er gelukkige, minder gelukkige 

en ongelukkige menschen wonen. Dat 
sommigen arm zijn en arm blijven. An
deren arm zijn en in beteren doen komen. 
Weer anderen in beter doen zijn en arm 
worden. En tenslotte nog anderen in beter 
doen zijn en blijven. Dat er boomen zijn 
en huizen en aardige meisjes en kippen en 
ratten. Dat er aan gemeentepolitiek, wel
dadigheid en kwaadspreken gedaan wordt, 
da t . . . . " 

„Stop, jongen", riep ze er ineens tus
schen. „Ben jij van de krant? En weet je 
nou niet eens wat er in Oss gebeurt?" 

„Nou wat dan?" vroeg ik quasi-onnoozel. 
„Dan zal ik het je eens zeggen, ik, die 

beter op de hoogte ben van mijn tijd dan 
jij jonge kerel. In Oss, daar loopen alle 
menschen met een lang mes in den lin
kerzak en een zware revolver in den rech-
terzak. Daar kun je 's avonds na het 
donker worden niet veilig gaan wandelen 
zonder begeleiding van drie politiedienaren 
en een goed bijterigen hond. In Oss daar 
wemelt het van onopgepakte moordenaars 
en roovers, die vast vertrouwen op hun 
immuniteit voor alle onderzoekingen 
van de politie. lederen nacht hoor je er 
knallende schoten en doordringende gil
len, lederen morgen heeft de Gemeente
reiniging druk werk met het wegwasschen 
der bloedplekken van de straat " 

„Maar Tante! " 
„Wat ik je zeg. En en neef van den 

melkboer, wiens aangetrouwde nicht een 
kennis heeft met een dienstmeisje, dat van 
Oss vandaan is, heeft me zelf verteld, dat 
ze 's morgens wel drie keer over een lijk 3 



vóór liaar deur getuimeld is. Maar dan 
hielden ze maar hun mond, want ze voel
den er niets voor op een goeden morgen 
over hun eigen ïrjk te moeten struikelen". 

„Is het toch waar?" 
„Ja, dat is waar. En daarom zeg ik je: 

Jongen, ga niet naar Oss." 
„Ik moet wel, Tante, ik " 
„Trek dan tenminste een harnas aan en 

steek drie revolvers in je zak." 
„Maar Tante, ik heb toch maar twee 

handen. Wat doe ik met drie revolvers?" 
„Och jongen, één voor den gap natuurlijk, 

Ga je nou heusch?" 
„Ja, Tante, ik ga heusch." 
Ik ging heusch. Het harnas heb ik maar 

thuis gelaten. Er zat een slijtgat aan de 
elleboog en ik had zoo gauw geen ijzer
draad, om dit te stoppen. En de revolvers 
wist ik niet te vinden op het moment, dat 
Ik op reis moest. Ja, dat heb je zoo in 
dagen van de schoonmaak. Het is overi
gens niet zoo moeilijk in Oss te komen. 
Ergens vandaan arriveerde ik eerst in Den 
Bosch, waar je langs een perron schuift 
zóó lang, dat ze er wel drie aparte haltes 
zouden kunnen aanleggen. Dan gaat de 
reis door een soortement steppe naar Oss. 
Het station in Oss is een gewoon station. 
Een vreeselijk gewoon station. Er wordt op 
blikken platen geadverteerd niet voor 
revolvers, lange messen en pantservesten, 
zooals u wellicht zoudt menen, maar voor 
Telefunken-radio, rawlplugs, de Haagsche 
Post en andere min of meer Nederlandsehe 
producten, welke ze ook op andere stations 
aanprijzen. De man, die me mijn kaartje 
afneemt, kijkt net zoo vreedzaam als 
andere mannen, die hun beroep hebben in 
het afnemen van kaartjes. Geen enkele 
neiging, om me te fouilleeren vertoont hij. 
Buiten staat geen4 pólitiécordon samenge
trokken, om de dagelijks aankomende 
boeven op te vangen; het zijn taxi-chauf
feurs, die mijn vreemdelingschap taxeeren. 

Een kastanjelaan met asphalt bekleed 
voert van het station weg. Er loopen men-
schen heel rustig te praten en een jong-
mensch van omtrent acht jaren paradeert 
zeer gewichtig'met een heuschen voetbal. 
Ben ik niet verkeerd?, vraag ik me af. Is 

4 dit werkelijk Oss, welks naam dezelfde 

USss 

letters heeft als het alarmeerende S.O.S.? 
Waarom hoor ik geen schoten knallen, zie 
ik geen bloedvlekken op het asphalt, geen 
verminkte lieden? Zouden deze huizen 
den avond halen zonder een enkelen 
brand? Ik geraak langzamerhand in de 
stad. Er is een stadhuis als een luxueuse 
villa te midden van een parkachtigen 
aanleg. De staat van beleg is er niet afge
kondigd. Een heer van hoogen leeftijd zit 
terzijde alleen op een bankje te suffen en 
op den weg erlangs drentelen de menschen 
voorbij zooals iedereen elders ook drentelt. 
De jeunesse dorée torst tennis-rackets 
vanwege den Zaterdagmiddag. Voor de 
winkels hangen biljetten ter aankondiging 
van een protestvergadering tegen de anti-
religieuse terreur in Mexico en Rusland. 
Daar schrjnt men tusschen de misda-
digersterreur in de eigen plaats door toch 
nog aandacht voor te kunnen uitsparen. 
De Bioscoop draait „De Witte". Ook hét 
vermaaksleven is nog niet geheel verstikt 
door de Ossche gangsters. Dan opeens i 
echter beleef ik toch een sensatie. Een 
somber gonggeluid galmt door den zon-
nigen middag. Ha, nu zal het dan toch 
gebeuren: de aankondiging van den jongs- • 
ten moord. Ongetwijfeld heeft men daar 
een omroeper voor, die zulk een naar
geestig geluid kan produceeren. Niemand 
kijkt er echter verrast of verschrikt bij op. 
Maar ik zoek en ik zoek, waar het geluid 
vandaan komt. Daar om den hoek zal ik 
het zien Er staat een keurige rjsco-
rnan op een zeer blinkenden spiegel te 
trommelen. Van opluchting schenk ik een 
nabrjstaanden jongeling een ijsco,die me 
verwezen aanstaart. En ik ben naar het 
station terug gevlucht vol desillusies, om
dat Oss zoo weinig avontuurlijks kent. 

„Tante Amalia", zoo heb ik bij mijn 
thuiskomst gezegd, „Tante Amalia, als u 
uw laatste levensdagen kalm en gezapig 
wilt doorbrengen dan moet u naar Oss 
gaan. Het is er zoo gezellig en rustig als 
nergens." 

Ze keek me aan, of ik onterfd zou wor
den en ik haastte me een ander chapiter 
aan te snrjden. 

Maar als ik nog eens bandieten wil zien, 
dan ga ik. naar Chicagol 



HOOFDSTUK II. 

OORLOG EN VREDE; 

BOTER EN LIEFDE. 

U vindt misschien, dat het niet te pas 
komt zoo grapjes te maken over een 

ernstige zaak. Maar in grapjes kan dikwijls 
veel ernst verscholen zitten, In deze 
grapjes zit de dringende vermaning, om uit 
al die uitvoerige krantenverhalen over 
moorden, roofmoorden en brandstichtin
gen in Oss en omgeving toch vooral niet 
de conclusie te trekken, dat daar in den 
Noord-Oosthoek van Brabant een plaats 
ligt, waar heel een bevolking voor de eefte 
helft in voortdurenden opstand leeft tegen 
Goddelijke en menschelijke wetten, tegen 
overheid en politie, en voor de andere 
helft bleek en angstig onder de schaduw 
van deze terreur, in den reuk van jenever 
en bloed haar dagen voorleeft. 

Oss is een plaats als een andere plaats, 
met een historie, die tot diep in het ver
leden terugreikt, met ups ands downs in 
welvaart en vertier, met menschen, die 
zich energiek door het vaak moeilijke leven 
slaan. 

De oude Germanen hebben in de buurt 
een groote nederzetting gehad. Er is heel 
wat opgegraven aan urnen en andere 
merkwaardigheden. De groote Apostel St. 
Willibrordus heeft er op zijn tochten dik
wijls vertoefd en hij kreeg er verschillen
de bezittingen van voorname Frankische 
edelen. Er is dan ook nog een overhuifde 
St. Willibrordusput, in een prachtige 
boschomgeving, terwijl een borstbeeld van 
den grooten Heidenapostel zijn nagedach
tenis hier in eere houdt. 

In de Middeleeuwen werd Oss al spoedig 
een belangrijke industrieplaats. De bedij
king van de Maas zorgde ervoor, dat de 

omgeving nu ook voor land- en tuinbouw 
beter geschikt werd. Maar toen streek in 
de tweede helft van de 14e eeuw de oor-
logsplaag over het land. Als de Geldersche 
edelen het Brabantsche land binnenvielen, 
kwamen ze altijd eerst bij Oss terecht, 
waar een sterk kasteel middelpunt der 
Defensie was. Het was natuurlijk hoogst 
eervol voor Oss, dat het zoo telkens de 
eerste spits mocht afbijten, maar de rus
tige nijveren en boeren hadden toch liever 
wat minder eer en wat meer welvaart 
gehad. Op den drempel van de vijftiende 
eeuw — precieser bepaald op den leden 
Öctober 1399 — gebeurde er iets zeer be
langrijks in de geschiedenis van Oss. Toen 
kreeg de plaats van Johanna van Brabant 
stadsrechten met inbegrip van een aantal 
zeer belangrijke prïviliges: een weekmarkt, 
tolvrijdom en wettelijke bescherming van 
de linnen- en lakenindustrie. Mede daar
door ging het weer een tijd lang crescen
do met Oss, tot de hooge heeren het 
andermaal in hun hooge hoofd haalden 
hooge politiek te bedrijven met zwaard en 
donderbus. Gelderland was de laatste, die 
zich onderwierp aan het unificatiestreven 
van Karel V en eenige tientallen jaren 
later begon de roemrijke Tachtigjarige 
Oorlog, waarvan Oss ook telkens het bitter 
wee heeft moeten lusten. In 't geheel is de 
plaats niet minder dan acht keer platge
brand en het is wel een bewijs van taaie 
levenskracht, dat er toch telkens weer 
nieuw leven en nieuwe welvaart op de 
ruïnes werd gebouwd. De vrede van Mun
ster bracht voor het geheele Zuiden des 
lands evenmin een gouden tijdperk, doch 



laat ik alleen aanstippen, dat Oss In de 
achttiende eeuw vooral een belangrijken 
boterhandel tot zich trok. Daar kwamen 
in Oss vele handelaren,^ ook uit Gelder
land en uit Limburg. De reis van twee dier 
Limburgsche heeren is voor Oss omstreeks 
het jaar 1800 van groote beteekenis gewor
den. Twee gebroeders, met hun voornaam 
als „Willem" en „Leendert" en met hun 
achternaam als „Jurgens" aangeduid 
kwamen heelemaal uit Nieuwenhagen in 
het Brabantsche stadje bij den boterhan-
delaar van Valkenburg. De gebroeders 
hadden manufacturen bij zich en ze deden 
vlotte zaken met den Osschen boterkoop-
man. Na het zaken-doen stelde vader Val
kenburg voor nog even te blijven praten. 
De heeren moesten toch ook eens kennis 
maken met zijn vrouw en twee dochters. 
Dien avond droomden de beide gebroeders 
niet van „manufacturen" en evenmin van 

„boter", maar van de beide dochters. 
En ze kwamen nog eens terug met hun 
manufacturen en nog eens. Het einde van 
het lied begrijpt ge. Twee echtparen Jur-
gens-van Valkenburg vestigden zich te 
Oss en hielpen vader Valkenburg mee zijn 
boterhandel drijven. De zaak ging met een 
vaartje omhoog. Vooral de zoon van Willem, 
Antoon, bleek een bolleboos in het zaken
doen. Hij voerde den omzet op tot mil-
lioenen kilo's. Toen hij hoorde van de uit
vinding der margarine-procedure door een 
Franschman, ging hij daar dadelijk voor 
ons land mee beginnen. Sindsdien is het 
langen tijd zóó geweest, dat wie „Oss" zei, 
meteen ook aan „Jurgens" dacht. En wie 
aan „Jurgens" dacht, het woord „marga
rine" noemde. 

Deze margarine-glorie van Oss is ook 
alweer voorbij. De moderne bedrij ven-con
centratie heeft deze belangrijke-kies uit 
het welvaartsgebit van het Brabantsche 
stadje met veel pijn en bloedverlies weg
gerukt. Maar er staan nog andere pijlers 
onder de industrieele bedrijvigheid in Oss. 
Men denke maar eens aan den naam Zwa-
nenberg, die zich in de belangstelling zoo
wel van lekkerbekken als van bonzenjagers 
verheugt. 

Dan zijn er ook nog de bekende Hartogs 
O Fabrieken, Philips laat er zijn armaturen 

maken, er worden metaalwaren, tonnen, 
kisten, textielgoederen gefabriceerd. 

Ik zie echter den haastigen lezer alweer 
trappelen van ongeduld: Waar blijft ge nu 
met dat typische Ossche product: de 
misdaad? Is het soms niet waar wat de 
kranten daar allemaal over vertellen? 

Mijn antwoord luidt: Het is waar, maar 
daar moet ge dit bij bedenken: 

lederen morgen staan er millioenen 
menschen op, eten hun ontbijt, gaan aan 
hun werk, eten hun middagmaal, gaan 
v/eer aan hun werk, komen thuis, gaan 
dan misschien nog uit, komen weer thuis 
en begeven zich te bed. Van die millioenen 
trekt de krant zich niets aan, hoewel ze 
toch met hun allen ook mede dezen tijd, 
de historie vormen. 

Pas als meneer X 's morgens door een 
gasverstikking blijkt te zijn overvallen, of 
als hij blauwzuur naar binnen slikt met 
zijn kopje ontbijtthee, of als hij op weg 
naar zijn kantoor een schedel verbrij zelen-
den dakpan op zijn hoofd krijgt of als hij 
door een verkeersvehikel wordt gegrepen 
of als hij op zijn kantoor niet rustig aan 
zijn werk gaat, maar geheimzinnige mani
pulaties in de boeken verricht, een brand
kast leeg haalt en op een trein naar de 
Rivièra stapt, of als hij 's middags aan 't 
maal zijn vrouw op messteken tracteert, 
kortom als hij abnormale dingen doet of 
ondervindt, bemoeit de krant er zich mee. 

Zoo is het nu ook in kleiner formaat 
met Oss. Al die bloederige en branderige 
berichten moeten U niet uit het oog doen 
verliezen, dat het leeuwendeel van het 
Ossche leven toch gemaakt wordt door 
heel gewone gebeurtenissen en belevenis
sen zooals iedere plaats ze kent. 

Maar daarnaast staat het vast, dat het 
abnormale, het misdadige in Oss een 
grooter plaats innam dan in de meeste 
andere plaatsen, dat Donker Oss een zeer 
typisch verschijnsel is in het bonte beeld 
van ons vaderland. 

Daarover ga ik nu spreken, nadat ik ge
probeerd heb, om de juiste waarde en pro
portie ervan zoo goed mogelijk te 
begrenzen. 



HOOFDSTUK III. 

DE ONDERWERELD, 

H et is met de O&sche onderwereld een 
heel apart geval. De geleerden zijn het 

over den oorsprong niet eens. Er gaat een 
verhaal, dat Oss vroeger een vrijplaats is 
geweest. Dat was niets ongewoons in de 
Middeleeuwen. Er waren in ieder land van 
die vluchtheuvels voor de misdaad, kleine 
correcties op de onverbiddelijkheid van 
het Recht. De oude Joden kenden zoo iets 
al en de oude Grieken eveneens. Maar aan 
die correcties zat natuurlijk ook de 
leelijke schaduwzijde vast, dat niet iedere 
misdadiger zich door de grootmoedigheid 
van dat asylsysteem liet verteederen tot 
berouw en boete; dat integendeel zoo 
samenscholingen van misdadigers ont
stonden, die voor de omgeving een schrik 
en een plaag werden. Terwijl tot in. verre 
nageslachten de sporen van deze misda
digheid nog konden blijven voortleven. 

Het asylschap van het Middeleeuwsche 
Oss schijnt echter historisch niet vast te 
staan. 

' MERKWAARDIG PRIVILEGE. 
Er staat historisch wel iets anders vast, 

n.1. een zeer merkwaardig privilege aan 
Oss verleend, toen het in 1399 stadsrech
ten kreeg. De gemeente-archivaris heeft 
in een „Geschiedenis van Oss" daarom
trent 't een en andar medegedeeld. De 
bewuste bepaling luidt: „Geen poorter 
van Oss in Oss of in de geheele Meyerij 
van Den Bosch mag door een schout of 
benadeelde partij voor het gerecht ge
daagd worden wegens doodslag of mede
plichtigheid aan doodslag tenzij ook door 
twee onpartijdige poorters van Oss tegen 
hem getuigd werd.. . ." 

Een merkwaardige bepaling, die het 

voor den misdadigen Ossenaar dus van 
groot belang maakte, dat geen zijner stad-
genooten tegen hem zou getuigen. Het 
uitoefenen van intimidatie lag voor de 
hand. En wie in deze bepaling den oor
sprong van de bizondere Ossche criminali
teit ziet, veronderstelt dus, dat er daar
door een plooi is gekomen in het morali
teitsbesef van deze streek, welke tot op 
den huidigen dag in bepaalde milieus niet 
kon worden weggestreken. Het is een 
lange tijd van 1399 tot nu, maar voor de 
handhaving van dergelijke trekken hoeft 
het geen te lange tijd te zijn. 

Overigens is deze kwestie meer van be
lang voor den historicus dan voor den 
man, die heden ten dage met de bestrij
ding der verschrikkelijke euvelen belast is. 

Hij heeft de feiten te aanvaarden zooals 
ze nu zijn. En die feiten zijn, dat er een 
twaalftal families huisden, voornamelijk 
aan den Berchemschenweg en in het 
Schayksche veld, die met elkaar een 
ghetto, een kongsi, een broedplaats van 
misdaad en lijdelijk verzet tegen het 
gezag vormden. 

Iedereen, die er mee te maken heeft 
gehad, getuigt, dat het geen psycho-pathen 
en gedegenereerden zijn. Van verminderde 
toerekeningsvatbaarheid is dan ook zelden 
sprake. Deze menschen bezitten over het 
algemeen zelfs een zekere mate van intel
ligentie en bij hun werk in de fabriek of 
op de werkverschaffing doen ze niet onder 
voor een ander in arbeidzaamheid, volg
zaamheid aan de bevelen en beleefdheid. 
Dat maakt eigenlijk het heele geval zoo 
wanhopig triest, veel meer dan wanneer 
we van verminderde of heelemaal geen 
schuld mochten spreken. 



SAMENZWERING VAN HET STIL
ZWIJGEN. 

De mlsdadigersfamllies zijn meest on
derling met elkaar verwant. Tezamen vor
men ze dan ook één groote macht tegen
over de rest der wereld. Maar onderling 
Is het ook allemaal wrok, haat, jaloezie, 
verbreking van huwelijkstrouw en wat al 
niet meer. Straks denk ik enkele belang
rijke Ossche misdaadgevallen nader te 
bespreken. Thans echter, bij het teekenen 
van dit algemeene beeld der Ossche mis
dadigheid wijs ik er al op, dat de onder
linge solidariteit meestal dadelijk weer 
hersteld werd, als politie en justitie zich 
met de zaak gingen bemoeien. Ook de 
benadeelde partij was meestal niets gesteld 
op de inmenging van die lastige geuni-
formde bemoeiallen. Ieder knapte liever 
zijn eigen zaakjes op. En aangifte of 
getuigenis tegen den misdadiger bleef dan 
ook meestal achterwege. Hier is die 
typische vervalsching van het eer-begrip 
In het spel, welke bij primitieve volken de 
bloedwraakgedachte voedt. Een misdaad 
kon men alleen maar zien als een zaak 
van mensch tot mensen. Van gemeen
schapsgevoel was geen sprake. Van de 
vertegenwoordiging dier gemeenschap in 
het gezag en zijn machtsmiddelen wilde 
men natuurlijk ook niets weten. Een mis
daad verdiende alleen bestraffing, omdat 
men zich persoonlijk gekrenkt voelde, niet 
omdat de maatschappelijke orde er iets 
mee te maken had. 

Dit valsche eer-begrip leidde vanzelf
sprekend ook tot een valsch verraad-be
grip. 
Hier zitten trouwens meer menschen mee 

in de knoop. Men denke maar eens aan 
den eigen schooltijd, als er iets misdaan 
was in de klas. Mocht men een school-
kameraadje aanklagen, als men het schul
dig wist? Wat dat geen verklikken? Ja, 
verklikken is iets. heel leelijks, als er 
zonder noodzaak of zonderdut er lwel erge 
dingen mee gemoeid zijn. louter om bij de 
meester of bij de juffrouw een wit voetje 
te krijgen, ongerechtigheden van anderen 
aan den da e; worden gebracht. 

Iets :i d-'rs wordt het echter, als er 
8 lnderda;.u van erg kwaad sprake is, dat 

nog erger kwaad na zich kan sleepen. 
Dan kan spreken plicht worden. Neen, 

zei het lid van de Ossche kongsi, spreken 
is altijd verraad, al geldt het een moord 
op uw eigen moeder! En vee den verrader! 
Hij werd geminacht eh geboycot. Hij voel
de als 't ware den haat om zich groeien. 
En de dreiging der wraak trok zich rond 
hem samen. Tot het op een kwaden dag 
tot een ontlading kwam, hetzij in een 
openlijke beschuldiging' en een openlijk 
gevecht, hetzij ergens stil op een achter
weg, waar geen haan er naar kraaide en 
hoogstens een hofhond er naar blafte. Die 
wraak voedde weer nieuwen wraak. En er 
werden steeds nieuwe schakels gesmeed in 
de keten der Ossche criminaliteit. 

TYPEEREND GEVAL. 

"" Typeerend was in dit verband het geval 
van den varkenskoopman B., onder zijn 
makkers ,.de gekke B." genaamd. Hij had 
een zeer bezwarend getuigenis ai'gelegd in 
de moordzaak-de Bie, waarop ik verderop 
nog terugkom. Na die getuigenis is hij naar 
Nijmegen verhuisd, wat de Burgemeester 
van Oss hem gemakkelijk gemaakt heeft. 
Maar Nijmegen is niet ver. Hij woonde 
daar nu ook niet rustig. Het gebeurde 
's avonds eenige malen, dat er aan het 
slot van zijn voordeur werd gemorreld en 
slechts door bizondere waakzaamheid is 
er toen verder niets gebeurd. Ook is het 
voorgevallen, dat er bepaalde individuen 
bij zijn vrouw op bezoek kwamen, als hij 
uit was. Zij hebben haar voorstellen 
gedaan, om haar man, dien „verklikker", 
dien ..verrader", uit den weg te ruimen. 
Hij was zoo'n gemeen sujet, dat ze zich 
moest schamen nog langer met hem te 
willen leven. De vrouw is door deze voor
stellen natuurlijk hevig beangst en ge
schokt. Ze durfde er aanvankelijk niets 
van te vertellen aan haar man. Maar later 
heeft ze dit lugubere plan toch onthuld. 

Het geval bewij.st dat zelfs door verhui
zing uier, geheel ontsnapt kon worden aan 
de duistere wellen der Ossche onder
wereld. C 

Het valt ook best te begrijpen, dat een 
jeugd, in dergelijke milieus opgroeiend, 
ais 't ware doordeesemd werd met de 



valsche opvattingen omtrent leven en 
eigendom, eer en verraad, 

VEERTIG JAREN GELEDEN. 
Tegen het einde der vorige eeuw was er 

ook een „bende" in Oss. Het hoofd daarvan 
werd algemeen aangeduid als „De Baron". 
Hij hield een herberg en leidde van daaruit 
het misdadig bedrijf. Ongelooflijk sterk 
van lichaam en zeer sluw van geest was 
hij. Verschillende malen werd hij opgepakt, 
doch veel kon men hem meestal niet ma
ken. Onder oude Ossenaren gaat nog de 
herinnering rond, dat hij zich eens onge
boeid liet meevoeren met een groot bier
glas vol jenever in de hand. Verschillende 
bendeleden kwamen aanstormen, om hun 
hoofdman te bevrijden. Maar met stentor-
stem verkondigde de „Baron", dat hij vrij
willig meeging om zich een verhoor te laten, 
afnemen. Meer hoefde de politie dus niets 
te doen! Zeldzame lef, die zijn prestige nog 
deed stijgen. Het einde van deze bende 
kwam na een moord op wachtmeester 
Hoekman van de marechaussee. Er werd 
een val gezet door een ander bendeleider 
Gijp van Gelder, door een zekeren van Ga
len en door twee gebroeders, die een be
kenden naam in Oss en omgeving droegen, 
namelijk.... de Bie. Het lot wees van Ga
len aan als den man, die den wachtmeester 
moest neerschieten als hij in den laten 
avond naar huis terugkeerde. Van Galen 
schoot inderdaad, maar in zijn zenuwach
tigheid schoot hij mis. Hoekman, ook van 
geen kleintje vervaard, schoot onmiddellijk 
terug en trof van Gelder in de dij. De ge
wonde riep van Galen toe, nogmaals te 
schieten. Doch deze — een nieuweling in 
het vak — durfde niet. Ondanks pijn en 
bloedverlies stond Gijp toen op, greep het 
geweer uit van Galens hand en schoot den 
wachtmeester pardoes neer. Daarna wisten 
de bendeleden zich nog ongezien uit de 
voeten te maken, ook de gewonde van Gel
der. Deze liet zich echter niet verbinden 
of verzorgen, omdat hij anders vreesde, 
dat zijn schuld aan den dag zou komen. 
Van Galen echter kreeg wroeging en legde 
een bekentenis af. Toen was het heele com
plot spoedig gepakt. Van Gelder kreeg 
levenslang en de twee de Bies werden voor 

15 jaar opgesloten. 
Ook de „Baron" voelde na dit voorval 

den Osschen grond te heet worden. Hij 
week uit naar Amerika, waar een bandiet 
als hij zeker ook wel emplooi heeft kunnen 
vinden. 

De bevolking voelde zich echter sterk 
opgelucht. Zij heeft van haar dankbaar
heid doen blijken door een monument, dat 
men nu nog in Oss kan vinden. De oude 
Deken der stad, die steeds onverschrokken 
in het midden der bende verscheen en zelfs 
den „Baron" in zijn eigen herberg de les 
ging lezen, opperde het denkbeeld de dank
baarheid voor de opruiming der bende te 
uiten door een religieuse herinnering. 
Naast de groote katholieke kerk in de To
renstraat vindt men een treffende beel
tenis van Onze Lieve Vrouw, omgeven door 
twee engelenfiguren. Onder de engelen
figuur links leest men in het marmer ge
grift volgend bijschrift: „Ter herinnering 
van het noodlottig jaar 1894". De engel 
rechts draagt tot onderschrift: „Tot dank
zegging Voor de gelukkige uitkomst in 
1894". En het beeld der Lieve Vrouw draagt 
het onderschrift: „Ik ben de Onbevlekte 
Ontvangenis. Ik ben de Bewaakster dezer 
plaats," 

Maar met den naam de Bie, dien Ik zoo 
juist noemde, is tevens de schakel aange
geven met de misdaden-orgie van veertig 
jaren later. 

De walmende fakkel der misdaad werd 
doorgegeven van generatie op generatie. 

HET TRIESTE LOT DER JEUGD, 
Kleine potjes hebben groote ooren. Van 

jongsaf hoorden de kinderen der bende 
verhalen over de sluwe manier, waarop 
grootvader en vader de politie om den 
tuin leidden. Dat werd als heldendaden 
voorgeschilderd. Daar werd de gloed hun
ner romantische verbeelding dan ont
stoken. Niemand zou hun thuis ook ver
tellen, dat stelen en liegen kwaad is. Ze 
maakten het wellicht dikwijls mee, als 
daar onder de lage stroodaken weer nieuwe 
strooptochten werden beraamd, als daar 
onder den invloed van drank en jaloezie 
en vechtlust de twisten losknetterclen en 
de messen flitsten,, als men er ai praatte, 9 



hoe aan politie en justitie door leugens en 
ontkenningen een loer kon worden ge
draaid. 

Dit moest wel de grootste bekommernis 
wekken in al die Ossche misdaadver
schijnselen, de zedelijke verwildering, 
waarin de kinderen der bendeleden op
groeiden. Daar kon geen onderwijs iets 
aan verbeteren. De betrokken onderwijzers 
deden natuurlijk al hun best. Maar ze 
merkten al spoedig dat waar het om wer
kelijk ergerlijke gevallen van diefstal e.d. 
ging, al hun vermaningen en ook al hun 
onderzoekingen aanstonds afstuitten op 
de solidariteit van het zwijgen, reeds in 
deze kinderen aangekweekt. Zoo werd 
in „het" milieu alles weer afgebroken van 
de goede begrippen, welke men elders 
trachtte op te bouwen. Dan kwam het al 
jong tot kleine diefstallen en niemand 
thuis, die daartegen waarschuwde. In
tegendeel, men vond het best, dat de kin
deren net zoo pienter werden als vader 
en grootvader. De grootere jongens sloten 
al spoedig bondgenootschappen der mis
daad. Het werd een groote gebeurtenis, als 
men mee mocht met de eerste „echte" 
inbraak, waarover groote verhalen in de 
krant verschenen. Gevangenisstraf bracht 
geen verbetering. Dat hoorde er nu een
maal bij, vond men, een normaal ver
schijnsel in het menschenleven. Ongeloof
lijk handig waren de Ossenaren ook in het 
met elkaar in verbinding treden tijdens 
de gevangenschap. Ieder heeft v/el eens 
gehoord of gelezen van klopsystemen 
langs de verwarmingsbuizen, waardoor 
gevangenen met elkaar kunnen „praten". 
Dat is geen verbeeldingsproduct van ro
manschrijvers. Dat is werkelijkheid, niet 
het minste voor de Ossenaren. In den 
aanvang, toen men daar nog niet zoo op 
verdacht was, zijn er zoo heel wat samen
zweringen gesmeed in stille nachtelijke 
uren, samenzweringen om het geheim 
van een misdaad dicht te metselen met 
in elkaar sluitende getuigenissen en ont
kenningen. 

Later kende men de Ossche lieverds 
door en door. En zorgde men* er wel voor, 
dat deze „kruisgesprekken" niet door-

1 0 gingen! 

Bij de groote misdaadgevallen, waar
door Oss vooral de laatste jaren in op
spraak is gekomen, zijn meest jeugdige 
personen betrokken. Het zijn bleeke jon
gens met groote verwilderde haarbossen 
en in slordige kleeren gehuld, die daar
door met hun zwijgzaamheid en hun kop
pige ontkenningen den grootsten last be
zorgden aan de in speuren en opsnuffelen 
getrainde rechercheurs, aan de in Recht 
en Wet doorkneede heeren van de Recht
bank. 

DE MISDAAD-UNIVERSITEIT. 
Het is uit recente bekentenissen nu dui

delijk geworden, dat in den jongsten tijd 
de hoogeschool, de universiteit der Ossche 
misdaad feitelijk gevestigd was in een klein 
huisje aan den Berghemschen weg bij het 
Schayksche veld. In dat huis woonde een 
vrouw, die op den Burgerlijken Stand als 
van B. stond ingeschreven, maar door ieder
een veel beter gekend werd als Hanneke 
Mattekus. 

Die Hanneke was een echte professor in 
de misdaad. De oude en jonge kerels van 
het „milieu" hadden daar hun vaste col
lege-uren, welke natuurlijk werden opge
luisterd met veel gepraat en veel jene
ver drinken. De jenever was noodig om de 
laatste restjes van schaamte- en eergevoel 
op te branden. En dan fluisterde Hanneke 
wat ze wist omtrent den rijkdom van dien 
en de inrichting van het huis van gene. 
Dan wou ze ook wel geld voorschieten, als 
er „bedrijfskapitaal" noodig was of als de 
smaak in sterken drank niet door het 
ledigen van een heele portemonnaie kon 
worden gebluscht. Aan jonge jongens, die 
nog pas het pad der misdaad opgingen, de 
eerste-jaars, werd verteld, hoe je gemak
kelijk kippen kon stelen en voor geld weer 
kwijt raken. Anderen, reeds meer volleerd, 
mochten met gelddiefstallen beginnen. En 
tenslotte kwam men dan aan den top van 
de wetenschap en werd bedrijver van groote 
„kraken", al of niet vergezeld van het doo-
den van een mensch. 

Als zoo'n „affaire" dan goed geslaagd 
was, kwam men weer bij Hanneke in de 
kroeg en daar werd de overwinning gevierd 
met drinkgelagen en braspartijen, terwijl 



Hanneke een werkzaam aandeel nam in de 
verdeeling van den buit. 

Heel dat misdaadbedrijf werd allemaal 
zoo mooi voorbereid en zoo goed georgani
seerd. Mannen en vrouwen gingen vooruit 
als verspieders. Als verspieders in de ver
kleeding van een échten heer of dame, die 
zaken wou doen. Zaken met sigaren of 
manufacturen. Zaken met het koopen van 
antiek. Vooral dat laatste bood vaak een 
schitterende gelegenheid, om eens een heel 
huis van onder tot boven te bekijken. 

Antiek staat vaak op zolder! 
Dat bezoek van die vriendelijke nering

doenden was echter veelal de voorbode van 
nieuw bezoek door minder vriendelijke 
heeren. Die neringdoenden waren als de 
loodsmannetjes, die de vraat- en moord
zuchtige haaien voorafgaan. Natuurlijk 
zorgde Hanneke er wel voor, dat zij haar 
percentages binnen kreeg. 

Een vooraanstaand docent in de hooge-
school van Hanneke was de oude Peer de 
Bie. Deze hoogleeraar heaft vooral veel 
succes gehad met een paar neven van hem. 
Knappe studenten waren dat, buitengewoon 
geschikt om de theoretische onderrichtin
gen in practisehe daden om te zetten. De 
naam „de Bie" heeft door die lieve neven 
een klank gekregen, waarvan men rilt in 
geheel het land. 

Nog anderen mogen niet onvermeld blij
ven als opleiders der jongeren in de 
schoone kunsten van roof, moord en 
brandstichting. Daar heb je den ouden 
oftewel dikken „Toon de Soep". Die hield 
erg van sierlijke kleeren. Hij dandyde en 
braniede vaak zeer chique aangekleed door 
het stadje Oss. Hij kon het zoo handig in
pikken, dat anderen altijd de kastanjes 
voor hem uit het vuur haalden, d.w.z. de 
duiten uit een andermans woning en de 
gevangenisstraffen uit Den Bosch. 

Toon was echter zelf een specialiteit in 
brandstichten. Je. zei maar, wat je graag 
kwijt wou. En als je wensch dan maar ver
gezeld ging van zoo'n stukje papier, dat 
men bankbiljet noemt; liep het vuur al 
gauw rondom de daklijst. 

Dan had je ook de Brus en de Sijp, alle
maal meesters in hun vak met een speciale 
kennis van een onderdeel, echte mentoren 

voor een jeugd, die zich berucht wilde ma
ken door heel het land. 

Later, als de arrestaties van de laatste 
maanden aan de orde komen, zult ge er 
meer gespecialiseerd van hooren, wat die 
heeren zoo al op hun geweten hebben. 

TWEE SYSTEMEN. 
Twee typische systemen van verdediging 

waren er juist de laatste maanden aan het 
licht gekomen bij de behandeling van 
eenige rechtszaken, welke ik als voorbeeld 
in dit algemeen kader nog even wil inlas-
schen. 

Het eerste betrof een roofoverval in een 
buurtschap van het vrij ver afgelegen 
Deurne. Bij uitzondering kreeg nu dan ook 
eens een andere dan de Bossche Recht
bank zoo'n Ossch zaakje op te knappen. _ 
Het kwam „voor" in Roermond. De Offi
cier van Justitie had een pracht-verkla-
ring afgelegd door niemand minder dan 
'n zeer bekend Ossch personnage „De Rut" 
dat de verdachten hem van den roofover
val alles hadden verteld. Deze verklaring 
was afgelegd voor den Rechter-Commis-
saris en vormde een der groote steun
pilaren van de aanklacht. 

Wat gebeurt echter nu „De Rut" voor de 
Rechtbank verschijnt? Hij begint dadelijk 
te vertellen, dat hij zich niets meer her
inneren kan. Heelemaal niets, Edelacht
bare. Maar het kan wel zijn, dat hij toen 
zoo en zoo tegenover den Rechter-Com-
missaris heeft verklaard. 

De Officier, die de Ossche gewoonten 
nog niet zoo precies kent, zegt niet zonder 
een tikje van zelfverheffing: Nou, dan 
zullen we jouw geheugen wel eens even 
een beetje opfrisschen! 

En de President vraagt: Is op 4 Juli 
tusschen jou en de Bie (dat is een der 
verdachten) gesproken over een kraak je 
dat dien nacht door de Bie gepleegd zou 
zijn in Deurne? 

De Rut: Nou mijnheer, daar kan ik mij 
niks van herinneren. Ik weet 't heelemaal 
niet meer, maar het kan wel waar zijn, 
Edelachtbare heer. 

President: Je bent toch nog niet zoo oud 
en toch kun je je niets meer herinneren. 
Ik geloof er niets van, had je altijd dan 
maar je mond gehouden. 11 



Óffider van Justitie: Weet je het nu 
niet meer of praten jullie misschien over 
zooveel kraakjes, dat je niet meer weet 
welk toen bedoeld werd? 

President: Je hebt bij den Rechter
commissaris toch verteld, dat het wel zoo 
was? 

De Rut: Het is best mogelijk dat ik de 
Bie over iets gesproken heb. Als ik het bij 
eten Rechter-Gommissarls gezegd heb, zal 
he t wel waar zijn. 

Officier van Justitie: Blijf je bij je 
verklaringen, die je bij den Rechter-Oom-
missaris hebt afgelegd? 

De Rut: Ik kan er me niks van herin
neren. 

Is zoo iets niet om tureluurseh te wor
den? Maar de heeren van de Rechtbank 
achten het niet onmogelijk» dat de getuige 
bang Is zijn bezwarende verklaringen af te 
leggen, nu de beide verdachten (Ceelen 
en De Bie) erbij zijn. Daarom worden die 
buiten de zaal geleid en de Rut wordt 
Wederom aan de tand gevoeld. 

President: Ken je Ceelen en de Bie? 
De Rut: Ik heb nog niet naar hen 

gekeken. 
President: Je weet toch, dat je moet 

getuigen in de zaak van Ceelen en de Bie? 
De Rut: Ja, ik heb zoo'n dagvaarding in 

mijn zak. 
President: Weet je je niks meer te 

herinneren? 
De Rut: Neen, maar wat ik bij den 

Rechter-Commissaris heb gezegd zal wel 
waar zijn. 

Zoo liep de ondervraging hopeloos dood. 
. Tegen zulk lijdelijk verzet is niets te 

beginnen! 
De beide verdachten worden weer bin

nen gehaald en ze krijgen te hooren, wat 
,,De Rut" tijden,? hun afwezigheid heeft 
verteld. 

Triumfantelijk neemt de Bie nu het, 
offensief over: Ik heb nooit iets aan dien 
vent verteld. 

President: Ken je hem 9 

De Bie: Ja, hij heeft dat allemaal ver
teld, om de rechters in Den Bosch miki 
te stemmen, maar nou hij zijn vonnis te 
pakken heM't. heeft hij er niets meer aan. 

1 2 President: Zoo dat weet je goed, je 

bent ook uit Oss en blijkbaar goed op de 
hoogte met de manieren daar, wij kennen 
die hier niet zoo goed. 

Die laatste woorden zijn als het ware een 
erkenning van de nederlaag. Die wordt 
compleet, als er nog een getuige uit te 
verschijnt. Het is een stratenmaker, een 
kennis van Ceelen, die ook al in het voor
onderzoek met bezwarende verklaringen 
voor den dag was gekomen. 

President: Heeft Ceelen jou ooit eens 
gevraagd om samen een kraak je te maken 
in Deurne? 

Getuige: Neen. 
President: Maar heb je daarover wel 

eens iets aan anderen verteld? 
Getuige: Ik kan het me niet herinneren. 
President: Nou, maar ik weet het wel. 
Getuige: Dat kan wel, maar ik weet er 

niks van. 
Ziedaar het systeem: „Ik kan het me 

niet he r inne ren . . . . ik weet er niks van"..., 
Geraitineerd eenvoudig! Het lijkt zoo 
stom als iets. Maar consequent door ieder 
volgehouden, was het onwrikbaar. 

Het andere systeem, dat ik nu reeds even 
wilde aanduiden, is 't klagen over mishan
delingen van de zijde der marechaussee. Die' 
marechaussee is den laatsten tijd zeer 
versterkt en ze heeft energieke maatrege
len getroffen, welke tenslotte doeltreffend 
zijn gebleken. Maar tegen haar richtte zich 
liet tweede systeem; dat voor 't eerst 
werd toegepast bij de groote moordzaak-
De Bie, toen die in hooger beroep voor het 
Hof in behandeling kwam. 

Hoofdpersoon was ook thans weer „De 
Rut", dien we zoo even te Roermond vol
gens het andere systeem zagen retireeren 
van een bezwarende verklaring naar neu
traal terrein. 

Hij was in eerste instantie kroongetuige 
geweest, had grootelijks bijgedragen tot de 
veroordeeling van Piet de Bie tot 15 jaar 
gevangenisstraf. Maar nu gooide hij dat 
allemaal omver. Hij maakte er een Ameri-
kuanseh-klinkende geschiedenis van. In 
sensatiefilms ziet men het nogal eens ge
beuren, dat de heeren van Politie en Jus
titie een verdachte of een getuige afmar-
telen, om de gewenschte bekentenis van 
hem te krijgen. De „eer" van het corps is 



ermee gemoeid,, dat de misdaad ontsluierd 
wordt. En daarom: als men geen zekerheid 
heeft over „onschuld" of „schuld", fabri
ceert men die maar. Nu is een film een 
film, maar als zulke dingen werkelijk 
zouden gebeuren, dan kon men niet anders 
dan van „ploertigheid" spreken. Dit nu 
zou ook het geval zijn met de Ossehe mare
chaussee. Ik aarzel haast, om deze be
schuldiging uit te spreken, zóó monster
achtig klinkt ze. Ze is echter uitgesproken 
in het groote proces en ze werd door den 
verdediger Mr. Roobol blijkbaar geloofd. 

„De Rut" dan vertelde dat hij tot twee
maal toe in de marëchaussée-kazerne tot 
bloedens toe was geslagen. Hij moest en 
zou verklaren dat hij te zamen met Pietje 
de Bie, Gerrit de Bie had vermoord. 
Indien hij dit verklaarde clan zou Pietje de 
Bie de gevangenis in gaan, terwijl getuige 
zou worden vrijgelaten. 

„Ik heb toen maar iets verklaard. Wat 
ik verklaard heb. weet ik zelf niet meer. Ik 
was er veel te suf voor. Zo hebben me suf 
geslagen In het Huis van Bewaring 
heeft de wachtmeester tegen me gezegd: 
Jij hebt Gerrit de Bie vermoord. Je moeder 
ligt op sterven, maar je mag er niet naaf 
toe, want je hebt Gerrit de Bie vermoord.." 

En de verdachte, Pietje de Bie, onder
steunde dit verhaal natuurlijk gretig: 
..Mijnheer de President, ik heb ..De Rul" 
om hulp hooren roepen' toen hij in de 
marecha ussee- ka ze rn e we rd m Lsha ndeld, 
Dezelfde wachtmeester heeft mij vree.selijk 
mishandeld in de marechaussee-kazerne 
te Oss en het Huis van Bewaring Ie Den 
Bosch." 

De onwaarschijnlijkheid, om maar niet 
te zeggen: de onmogelijkheid van het ver
haal kwam al. spoedig aan den dag, toen 
men vernam, dat de Directeur der Bossche 
gevangenissen destijds niets van de mis-
handelingssporen had gehoord. En toch 
heeft iedere bewaker de besliste opdracht, 
om van alles wat buiten het gewone om

gaat onmiddellijk mededeelmg te doen aan 
den ziekenoppasser, den dokter en direc
teurs. Daarvan nu was in dit geval in 't ge
heel geen sprake geweest! Piet de Bie 
had er trouwens ook nooit aan gedacht, 
vroeger aan den dokter iets van de mis
handelingen te vertellen. Ook totaal ver
suf t?? , . 

Neen, men had hier te doen met een 
nieuw systeem van „verdediging" door de 
geraffineerdste!! der Ossehe bende, een 
systeem dat weer eens duidelijk aantoonde 
hoe deze heeren niets en niemand ont
zagen, waarheid en goeden naam niet, 
gezagsdragers en rechters niet, als het 
erom ging onbewijsbaarheid en straffeloos
heid voor hun misdaden te verkrijgen. 

Als ik nog eens alles o verkijk wat hier 
over de Ossehe misdadigers in 't algemeen 
moest worden verhaald, dan maakt het 
wel een uiterst sinisteren indruk. 

Daar steekt naar het uiterlijk niets in 
van de kleurige rooversromantiek der 
drakenromans, van hetgeen er nu nog aan 
verhalen en legenden loopt over een 
Schinderhanues en andere beroemde ben
deleiders. Het ziet er allemaal zoo ver-
sjofeld en kleintjes en bleekjes uit, al is 
de inhoud even echt, het broeierige spel 
van roof en jaloezie .en drank en bloed. 

Dezen armelijkcn, bedompten indruk 
krijgt men van "elf bij het beschouwen 
der bijnamen, die de menschen onder 
elkaar gebruiken. Die munten in het 
geheel niet uit door zin voor het zwierige 
of pathei ische. waarvan romans en opera's 
zoo vol zijn. Men werkt niet met „konin
gen", met „adelaars", met „leeuwen" of 
zelfs niet met „schrik" van dit of dat-
Nuchter en bijna komisch hoort men 
spreken over „de Rut", „Toon de Soep", 
..Minneke de Soep", ..de Ceel", „de Mopuil". 
..Trien van de Sn. . . .". „de gekke B.", „de 
Brommert", de „Sijp" enz. 

Neen zulke namen zouden niet passen 
in een pathetischen rooversroman! 



HOOFDSTUK IV. 

VAN MOORDEN, RCOVEN EN 

BRANDSTICHTEN. 

kAa deze typeering van het Ossche mis-
• ̂ dadigersmilieu in het algemeen wou ik 
meer in details enkele opzienbarende ge
vallen uit de latere jaren gaan behandelen. 

EEN NOVEMBERAVOND 
Eerst ga ik dan terug naar het najaar 

van 1932. Het is begin November, als het 
donker zich reeds vroeg dichtvouwt over 
stad en land. Aan den Berghemschenweg 
staan de lage huisjes gedoken in mist en 
kou. Er is bijna geen leven te bespeuren en 
als ge er onverwacht heen verplaatst werd, 
dan zoudt ge kunnen denken in een steppe 
verdwaald te zijn of in Siberische vlakten. 
Maar daar bij het naderen van dat ééne 
woninkje wordt ge opeens gewaar, hoe zelfs 
op zoo'n miezerige novemberavond in 
zoo'n miezerige omgeving nog menschelijke 
vroolijkheid kan heersenen, uitbundige, in 
lachen en joelen en klinken en zingen op
laaiende vroolijkheid. De woning, die deze 
uitingen van feestelijkheid broadcast in 
den stillen nacht, blijkt bij nader bezien 
een café te zijn. 

Een nog jonge man, reeds gehuwd, drijft 
er de zaak. Hij is vandaag juist dertig jaar 
oud geworden. Dat verklaart reeds vol
komen, waarom het er zoo luidruchtig toe
gaat in de lage ruimte. Een caféhouder, die 
jarig is! Nu, als dat geen feest wordt, wan
neer is het dan wel feest? Er zijn verschil
lende familieleden en bekenden op bezoek 
gekomen. Men weet: het is er goed feesten 
bij v. d. Pas. 

De beste huisvriend, de 20-jarige Ceelen, 
die als wielrenner reeds eenigen naam 

1 4 begint te maken, is er ook. Dat hij zoo dik

wijls bij v. d. Pas aan huis komt. heeft zijn 
oorzaak niet alleen in de gezellige vriend
schap, welke hij er vindt, fluisteren sommi
gen, maar ook omdat hij de vrouw van v. d. 
Pas meer dan graag ziet en bezoekt. Vrouw 
v.d.P. hacj geen gemakkelijken man. Hij was 
vaak driftig en dan sloeg hij er wel eens op 
los. Daarover klaagde ze tegenover C En 
uit die klachten ontstond de vertrouwe
lijke vriendschap. Er gingen in „het" 

Portret van v. d. Pas. 



Ossche milieu overigens vele van zulke 
praatjes. Waarom zou men er thans bizon-
dere waarde aan hechten? Het doet nu in 
ieder geval niets aan de vroolijkheid af, die 
verscheidene uren duurt. Maar zoo tegen 
half elf, kwart voor elf verdwijnen de gas
ten successievelijk in het donker van den 
avond. „Houdoe", zeggen ze tegen elkaar en 
gaan dan huns weegs. Om elf uur zijn de 
vrienden weg behalve Ceelen. En dan zegt 
v. d. Pas tegen zijn vrouw, die den boel aan 
't opruimen is: „Nou, ik ga nog eventjes 
uit". De vrouw vindt dat niets bizonders. 
Het is meer gebeurd, den laatsten tijd, dat 
haar man nog even uitging vóór het naar
bed-gaan. Er was hem een mooie partij 
eenden gestolen, eenigen tijd geleden, en 
hij wou nu secuur nagaan, of alles wel goed 
gesloten was en of de dieven misschien 
voor iets anders nog eens zouden durven 
terugkomen. De man gaat naar buiten. En 
Ceelen gaat mee. Die zegt, dat hij nog iets 
te bepraten heeft. . . . 

DE ONTDEKKING. 
Den volgenden morgen maakte de land

bouwer V., één Kilometer ongeveer van het 
café afwonend, juist op de grens van de 
gemeenten Berchem en Oss, aanstalten om 
zijn paard naar de wei te brengen. Een 
karweitje, dat hij reeds honderden malen 
heeft volbracht. Hij wandelt den weg op, 
hij kijkt eens rond naar al de bekende, 
vertrouwde dingen.... Maar wat is dat? 
Wat ziet hij daar aan het einde van het 
land voor een donkere vlek liggen? Het 
lijkt wel een mensch. Zeker een stakker 
van een landlooper, die door vermoeienis en 
zwakte daar in elkaar is gezakt. Slaapt hij 
of is hij bewusteloos? V. komt dichterbij.... 
Dan schrikt hij opeens. Hij ziet het gezicht 
naar den hemel gekeerd. Een strak, bleek, 
koud gezicht. Uit 'n mondhoek vloeit bloed. 
Maar. . . . maar . . . . dat is van der Pas! 
Wat moet hij doen? O, daar op het naast
liggende weiland is zijn buurman aan het 
werk.. . . „Kom eens gauw kijken! Een 
mensch! Dood! Vermoord!" Haastig komt 
de buurman aanhollen. Met starende 
schrikoogen ziet hij ook, dat 't v. d. Pas is, 
die tien minuten verder dat café heeft. Wat 
zullen ze doen? Niet aanraken dat lijk.' 

Naar de politie gaan! Bij de politie komen 
net ook een paar andere menschen aan. 
Familieleden van den caféhouder. Ze ver
tellen met trillende angststem van zijn ver
dwijning in den duisteren Novembernacht. 
Als de beide groepen boodschappers bij de 
politie hun verhaal hebben gedaan, vergt 
de combinatie niet veel intelligentie. V. d. 
P. verdwenen, een man vermoord. V. d. P. 
moet de vermoorde zijn. Ja, dat hadden de 
beide landbouwers ook aanstonds gedacht. 

Hoe zoo'n lugubere ontdekking bliksem
snel bekend wordt in wijden omtrek, lijkt 
dikwijls miraculeus. Het moordgerucht liep 
weer eens door Oss en omgeving. En hon
derden stroomden toe naar de plaats van 
de misdaad. Om te zien, hoe daar de politie 
haar onderzoekingswerk doet, alles in 
details napluizend en opteekenend. Hoe 
dan de baar wordt aangedragen en een 
donkere massa erop getild. Hoe daar een 
wit laken overheen gaat, om aan de nieuws
gierige blikken te onttrekken het over
blijfsel van iemand, die nog den vorigen 
dag net als de anderen onder de levenden 
verkeerde. En al die menschen praten 
onder elkaar. De een weet dit, de ander 
weet dat. En met hun allen weten ze niets. 
Of veinzen ze niets te weten. 

De, politie gaat na hoe daar die mensch 
vermoord is geworden. Een schot in den 
rug, een schot in den arm. Hij lag op den 
rug. Gevochten is er niet. Gesleept is er 
ook niet met het lijk, al lag het een Kilo
meter van zijn huis verwijderd. V. d. P. 
heeft dus meer gedaan dan naar zijn 
pluimvee kijken in dien stikdonkeren 
avond. Hij is op de kuier gegaan. Met een 
ander. Waarom? Met wie? Waarom juist 
daarheen? Had hij geld bij zich? Op het 
lijk wordt niets meer gevonden. Maar wel 
is bekend, dat v. d. P. in dienst was bij de 
Amstel-brouwerij. Hij had juist verschil
lende kwitanties geïnd. Waar is dat geld? 
Dat geld is weg. 

DE POLITIE ZOEKT. 
De politie onderzoekt, wie er allemaal op 

dat verjaarsfeestje zijn geweest. Zoo, was 
de wielrenner C. er ook bij? Daar weet de 
politie niet zoo heel veel goeds van. En ze 
hoorde ook wel eens iets van de praatjes, 
ja de praatjes. 1 5 



C wordt aangehouden en voorgeleid. Hij 
ontkent natuurlijk niet op dat feestje 
geweest te zijn. Maar daarna? Daarna niets. 
Naar huis gegaan. In slaap gevallen. Dat 
was alles. De politie pakt ook een anderen 
feestganger op. Wat hij deed na het bezoek 
aan v. d. P.? Naar huis gegaan. In slaap 
gevallen. Niemand anders weet meer. „Het" 
milieu zwijgt, ook al zou het weten, dat 
daar die menschen niet rechtstreeks naar 
huis zijn gegaan en niet onmiddellijk in 
slaap gevallen. 

Er wordt ondervraagd en gespeurd. 
Gespeurd met de modernste middelen. 
Maar men wordt niets wijzer. Het geheim 
daalt als een dichte najaarsmist over deze 
droeve zaak. De mannen der wet ploeteren 
daarin zonder uitzicht of hulp. Twee jaar 
en vier maanden heeft dat zoo geduurd. 
Tot men nu eindelijk, einde Maart van dit 
jaar meer te weten is gekomen. C. werd 
weer vastgezet. C, die er met den roof
overval op dat Deurnesche ouwe niennckc 

t 

zoo handig tusschenuit was geknepen, die in 
Roermond weer moest worden vrijgelaten 
en bij de terugkomst in zijn vaderstadje 
aan het station met gejuich werd begroet. 
Omdat hij zoo hard fietsen kon. Zoo 
schrikkelijk hard fietsen en om die hoe
danigheid een glorie van Oss genoemd 
mag worden. Maar niemand zag op dat 
moment dien bleeken Novembermorgen en 
dat strakke gezicht met doode oogen in de 
lucht starend, terwijl het bloed uit den 
mondhoek vloeide Dat zal straks weer 
allemaal worden voorgehangen, nu men 
erin slaagt de zaak voor de Rechtbank te 
brengen. Met dien harden fietser in het 
beklaagdenbankje *) 

* 
De film verspringt naar het kleine dorpje 

Öyen aan de Maas. Daar in Noord-Oost-
brabant doet de Maas zeer grillig als was 

*) Verderop wordt nader verhaald over de be* 
krntenissen van „den Ceel". 

Hei boerderijtje van de gebroeders Verhoeven. 



ze nog in de dartelheid van haar oorsprong. 
De dorpjes liggen er angstig gehurkt tegen 
den dijk, die het in wilde nachten van 
storm en hoog water wel eens opgee ft en 
dan het donkere stroelende geweld van de 
watermassa's doorlaat. Maar nu is het een 
Meinacht in het jaar 1934, vredig en rustig 
met wat sterrensehijn door de dampigc 
atmosfeer. Er zijn niet veel grootc huizen 
in het dorpje. De meeste zijn slechts hutten 
met. plaggen gedekt. In een van zulke 
huisjes wonen twee gebroeders, Toon en 
Piet Verhoeven. Ze hebben het niet breed 
met hun beiden, maar ze hebben zich toch 
altijd fatsoenlijk door het leven kunnen 
slaan, dat reeds meer dan 70 jaren voor 
hen heeft opgeleverd. Het is nu ook op 
hun ouden dag nog tobben en scharrelen. 
Ze houden twee magere koetjes, een geit 
en twee kalveren. Eenige weken geleden 
hebben ze een koebeest moeten verkoopen, 
maar ze hadden ook wel gehoord van de 
kwaje en onveilige tijden. Daarom werd het 
geld niet allemaal mee naar huis genomen, 
zooals de gewoonte van veel oude manne
tjes is, maar ze brachten 't naar de bank te 
Oss, serieus naar de bank. Daar wordt dat 
goed bewaard achter tralies en dikke deu
ren, beter dan achter de muren van zoo'n 
klein huisje onder aan den Maascluk. Van 
dat geld op de bank werd telken.'-; een beetje 
weg gehaald, om het levensonderhoud mo
gelijk te maken en zoo werden die oude 
mannetjes erg gewichtig voor roofziiehji-
gen, die er geregeld op letten wie de bank 
bezochten. Er waren een paar leden van 
het Ossche misdadigersgiklc, die daar erg 
in hadden. Ze dachten aan al die oude 
mannetjes, die stiekum in een armoedig 
bestaan een grooten rijkdom koesteren. Ze 
vonden, dat ze daar wel eens onderzoek 
naar konden doen op de oude beproefde 
manier. En hef was al gauw vasigesteld, 
dat die mannetjes in Oyen aan de Maas 
woonden, niet zoo ver weg. 

I)E INVAL. 
Dat was nu allemaal de voorbereiding 

voor dien stillen Meinacht met wat ster-
renschijn door den mist heen. De veld
wachter deed zijn ronde en hij bevond 
alles zoo rustig als het maar zijn kan in 
zpo'n dorpje. Doch nauwelijks waren zijn 

martiale stappen verklonken op den dijk, 
of daar begon het te schuifelen on te ri t
selen op het erfje van den ouden Toon en
den ouden Piet. Daar bewogen zich omzich
tig drie gestalten naar het kleine huisje en 
zonder veel moeite konden ze daar binnen 
komen door een raam (men zie het kruisje 
op de foto). Een vierde bleef buiten op den; 

uitkijk staan, De drie indringers knipten 
een zaklantaarn aan en verschrikten de 
beide gebroeders uit hun rustigen slaap in 
het gezamenlijke bed, „Het geld of je gaat 
eraan!", gromde een ruwe stem, „Gauw! 
Vertel waar het geld is!" De oude manne
tjes dachten onmiddellijk aan het sigaren-
kistje onder hun bed, waarin twee briefjes 
van 25 gulden lagen, één van 10 en dan 
nog een paar rijksdaalders. Maar ze voel
den er eerst niks voor, om dat aan die 
vreemde ruwe mannen te vertellen. Die 
zouden toch niet zoo wreed zijn, om hun 
het restje leven, dat ze nog verwachtten, 
plotseling te ontnemen. 

Piet antwoordde daarom alleen maar: 
..In huis!" En hoe de barsche stemmen ook 
aandrongen, meer kwam er niet uit. De 
oude mannetjes hadden echter de har-
baarsehheicl van die mensehen onderschat. 
Want hun teleurstelling over het met-
onmiddellijk vinden van het geld was zóó 
groot, dat ze er onmiddellijk op los begon
nen te slaan met een groofe vijl. Toon 
kreeg de ergste klappen] op den schedel en 
was zóó geheel buiten alle bewustzijn op 
den rand van den dood. Piet. die taaier 
was, bleef bij kennis, maar daardoor werk' 
ten zijn hersens de idee uit, om zich maar 
levenloos te houden. En dat werd inder-
daacPzijn redding, D? boeven grepen de 
beide lichamen va.st, .• .-.iden hen met tou
wen stevig aan elkaar, sleurden ze op den 
vloer en lieten ze daar liggen. Toen gingen 
ze, het heele huisje overhoop halen. Niets 
bleef ononderzocht. Ook de matrassen 
werden kapot gesneden en de kussens hee-
Icmaal uit elkaar gehaald, Eindelijk, ein
delijk vonden ze dat sigarenkistje met de 
zeventig gulden. Maar er moest toch meer 
zijn! Wat drommel! Waarom gingen die 
oudje: anders zoo druk naar de bank? Ver
dubbelde woede bij het vernielzuchtige on
derzoek. 1 7 



Men zie op het plaatje hieronder maar 
eens, wat ze van het schamele intérieur 
overlieten. 

Het hielp echter niets. Meer dan die 
zeventig gulden kwamen niet te voorschijn. 
Toen bedachten ze, dat ze hun aftocht 
moesten dekken. De oudjes lagen daar wel 
levenloos. Maar je kon nooit weten, of ze 
misschien niet weer bij kennis zouden ko
men en dan alarm zouden slaan. Daarom 
trokken ze de touwen nog eens stevig aan 
en gromden verschrikkelijke bedreigingen. 
Waarna ze in nacht en duisternis ver
dwenen. 

EEN VERSCHRIKKELIJKE TOESTAND. 
Piet hoorde alles stil worden, maar aan

vankelijk dorst hij zich toch niet te ver
roeren. Het was een verschrikkelijke toe
stand. Hrj voelde het bloed langs zijn ge
zicht sijpelen en in zijn hoofd suisde het 
geweldig. Maar met alle inspanning hield 
hy zijn hersens werkend. Anders dan zijn 

broer, die levenloos aan hem vastgebonden 
lag. Die arme Toon! Hij was er zeker wel 
erg aan toe. Nooit zou Piet hulp kunnen 
gaan halen, als hij de verbinding met hem 
niet los kon krijgen. Maar hoe? Alleen zijn 
oude tanden stonden hem ter beschikking, 
want handen en voeten waren stijf aan 
elkaar gebonden. Het doorschaven van het 
touw viel niet mee. Het was van dat heele 
stevige band, waarmee aardappelzakken 
gewoonlijk dichtgebonden worden. Maar 
gelukkig hing het touw wat los en met ein-
deïooze moeite was eindelijk die lugubere 
band verwijderd. Nu nog geprobeerd, of 
ook de handen niet vrijgemaakt konden 
worden en daarna de voeten. Ongelooflijke 
pijn-vergende inspanning werd daaraan 
besteed. Het lukte niet. Het ging onmoge
lijk. Wat dan? Er moest toch iets gebeuren. 
Die arme Toon kon toch zoo niet blijven 
liggen. Misschien was hij wel te redden, als 
er nog bijtijds een dokter bij kwam. Piet 

v7at er van het schamele intérieur van de boerderij van gebrs. Verhoeven overbleef. 



wist zittende op te komen. Hij zag de ach
terdeur van het huisje openstaan, waar
door de bandieten verdwenen waren. Als 
hij maar bij Karel van O. kon komen, die 
eventjes verder woonde, dan was de situa
tie gered. Maar hoe ging dat met gebonden 
handen en voeten? Het moest gaan. Piet 
begon steunend tegen meubelen en wan
den naar de achterdeur te strompelen. Hij 
kwam buiten. Hij rolde over den grond. Hij 
stond weer half op. Strompelde een eindje 
verder. Rolde weer. Strompelde. Alles 
scheen hem pijn te doen. Het bloed drup
pelde voortdurend uit zijn achterhoofd, uit 
zijn gezicht. Het bevlekte zijn nachtge
waad. Maar hij vorderde! Daar had je het 
huisje van Karel al! Als hij nu maar eenig 
lawaai kon maken tegen de deur! 

Wat een tafereel: dat oude mannetje, 
aan handen en voeten gebonden, rollend 
en strompelend door den stillen nacht. Een 
schrijver van lugubere verhalen zou het 
haast niet kunnen verzinnen. Maar het is 
echt gebeurd in den nacht van den 15en 
op den 16cn Mei 1934 in ons vaderland, in 
een klein dorpje aan de Maas. Romantiek 
der werkelijkheid! 

DE KLOP OP DE DEUR. 

Karel slaapt vast. Maar hij hoort toch 
bonzen op de deur. Hij verschrikt ervan. 
Dieven, roovers? Oss is niet v e r . . . . Maar 
misschien is er wel een mensch, die hem 
noodig heeft. Dieven maken zoo'n geweld 
niet. Hij trekt de deur open. En dan is het, 
of hij een spookverschijning ziet. Een oud 
mannetje in nachtgewaad, om zoo te zeg
gen: klaar bloed, strompelt het huisje bin
nen. Maar het is geen spooksel. Het is 
werkelijkheid. Het mannetje spreekt: „Ka
rel, kom toch eens gauw. Ik geloof, onzen 
Toon hebben ze dood gemaakt!" Dan ziet 
Karel het: Dat is Piet. Dat is Piet Verhoe
ven! Verschrikkelijk wat die er uitziet. En 
dan die gemeene touwen, die zijn handen 
en voeten vast snoeren. Die moeten eerst 
los. Het mannetje riep maar: .,Mijn broer 
is vermoord! Mijn broer is vermoord!" 

Slechts met moeite konden de touwen 
losgesneden worden. Op de plek aan de 
polsen en de enkels, waar ze gezeten had
den, lagen diepe blauwe striemen. Piet 

Verhoeven begon toen te vertellen, heel 
verward te vertellen allemaal wat er ge
beurd was. Van die drie roovers en hun 
woeste manieren. Van het geld dat ze 
zochten en meenamen. Van den vreeselij-
ken toestand, waarin Toon zich bevond. 
Toen de eerste schrik voorbij was, ging 
Karel mee kijken in het huisje, waar Toon 
al stijf dood lag. De politie werd er natuur
lijk bij gehaald. En ook in Oss kregen de 
politiemannen dadelijk alles te hoor en. De 
wegen der misdaad loopen in die buurt 
meestal naar Oss. En de politie had er 
dadelijk een vermoeden van, waar ze zoo 
ongeveer moest zijn. Burgemeester Ploeg-
makers en Inspecteur van Kempen trokken 
er meteen op uit, om de verdachte nesten 
in Oss te inspecteeren. Toen bevonden ze, 
dat de jongste zoon van de De Bie's niet 
thuis was. Hij moest bij den bloemist 
Boeyen zijn. 

Nu, daar had de politie toch al heen wil
len gaan, omdat ze ook wel eens wilde we
ten, waar de 23-jarige F. van Orsouw dien 
nacht geweest was. 

ZONDERLINGE VERSCHIJNSELEN. 

Die was een broer van Boeyens vrouw en 
woonde bij hem in. Toen de politie in dat 
huis aankwam, deed ze dadelijk een paar 
eigenaardige ontdekkingen. In de keuken 
stonden twee emmers, waarin verschil
lende kleedingstukken. Er hing ook een 
colbertjasje, waaraan waarschijnlijk bloed
vlekken te bespeuren waren. Boven werden 
twee schoenen gevonden, die druipnat 
waren. Onder de hakken der schoenen zat 
versch gras. Op de pomp hing een man
chester-jas, die van O. later als de zijne 
herkende. 

Van O lag op zijn bed, heel diep te slapen 
en van al het gestommel rondom hem werd 
hij niet eens wakker, tot men hem na flink 
schudden de oogen kon doen openen. Merk
waardig was echter, dat na het wegtrekken 
der dekens nog een ander in bed bleek te 
liggen, stijf tegen den muur gedrukt om 
zoo min mogelijk op te vallen. Het was de 
jonge de Bie, die zich erg zenuwachtig ge
droeg, toen hij zoo ontdekt werd. 

Nou, en toen begon het verhoor. Boeyen 
vertelde, dat hij tot 11 uur op de fabriek 1 9 



had gewerkt en om half 12 was thuisgeko
men. Dat klopte trouwens volkomen met 
de feiten. Om twaalf uur was hij naar bed 
gegaan. Toen hij er een uurtje had gele
gen, hoorde hij zijn zwager en kostganger 
van O. aan de achterdeur. Hij ging die 
open doen en zag toen nog een ander 
manspersoon staan. In het duister leek die 
wel op Toon de Soep, maar heel nauwkeurig 
nam hij hem niet op. De onbekende vroeg: 
„Waar moet ik nou blijven?" 

„Nou", zei Boeyen, „voor dezen eenen 
keer mag je hier wel slapen, maar dat mag 
geen gewoonte worden," 

Toen is hij weer naar bed gegaan en ver
telde aan zijn vrouw, dat Toon de Soep 
vannacht ook in huis sliep. 

Van O. vertelde, dat hij 's avonds ge
woon wat gewandeld en gefietst had en 
toen naar bed was gegaan. 

En de jonge de Bie was ook al zoo'n rus
tige wandelaar geweest, die bh" het voorbij
gaan in het huis van B. nog licht had aan
gezien en toen dacht: „Kom, ik ga van O. 
eens opzoeken." Zoo maar een vrienden-
bezoek! Meer niet, 

Maar hoe zat het dan met die Weeren in 
den emmer en al die bloedvlekken? 

Ja, dat wisten zij niet. Daar hadden zij 
niets mee te maken. Boeyen vertelde ech
ter, dat er maar heel weinig door hem en 
Sljn vrouw in de wasch was gedaan. Vast 
niet zooveel als er nu in die emmers zat. 

Er gebeurde ook iets merkwaardigs, toen 
de jonge de Bie zijn eigen kleeren moest 
aantrekken. Hij greep een manchester-
broek, die hem heelemaal niet paste, die 
hem veel te groot was. En of men nu al zei: 
Je hebt de verkeerde broek, hij hield vol. 
dat die kwalijk passende broek van hem 
was. 

De politic geloofde met dat al niet veel 
van de gegeven ontkenningen. Van O, en 
de jonge de Bie werden vastgezet. 

Den volgenden dag begonnen de con
frontaties. Eerst met het lijk van den ouden 
Toon Verhoeven, daarna met Piet Verhoe
ven, die zwaar gewond in het ziekenhuis 
lag. 

Op de foto hiernaast ziet men, hoe Wil
lem de Bie naar het moordhuisje wordt 
geleid* 

Piet meende in de verdachten meteen de 
aanvallers te herkennen. Toen heeft o.a. 
ook nog een beroemde politiehond aan het 
onderzoek meegedaan, de hond van Rijks-
veldwachter van Beusigem uit Tiel. Die 
kreeg kleeren van de verdachten te ruiken 
in het huisje der misdaad. Het schrandere 
dier sprong meteen door een der ramen 
naar buiten, liep een heel eind van den 
dijk af den kant van het dorpje Lith op en 
bleef diep in het polderland bij een sloot
kant staan. Daar was het spoor afgeloopen. 
De politie kon hieruit de conclusie trekken, 
dat de verdachten daar inderdaad waren 
geweest. Het doodloopen van het spoor wees 
vermoedelijk hierop, dat daar de fietsen zoo 
lang waren neergelegd, waarmee de ver
dachten naar en van Oss waren gepeddeld. 

Een zeer bezwarende omstandigheid was 
voorts, dat in de portemonnale van ver
dachte van O. een biljet van 25 gulden was 
gevonden alsmede een van één gulden en 
twee losse guldens; en in een zakdoek 
geknoopt een biljet van 25 gulden, twee 
rijksdaalders en twee guldens. Hoe hij zoo 
opeens aan dien rijkdom kwam, wist van O. 
niet duidelijk te maken. 

De bloemist heeft ook nog een tijdje in 
arrest gezeten, maar zijn schuld bleek ver
der uit niets. 

DE RECHTSZAAK. 
Van O, en de B. hebben een klein jaar 

later terecht gestaan voor de Bossche 
Rechtbank. Ze hielden vast aan de tactiek 
van volstrekte ontkenning: Nooit waren ze 
in Oyen geweest. Maar alles wat er aan het 
licht gekomen was, bleek voor de Recht
bank voldoende om tot een veroordeeling 
over te gaan; 15 jaar gevangenisstraf voor 
van O. en 7½ jaar voor den jongen De Bie. 
Zeven-en-half jaar, dat was wel niet veel 
voor zulk een allcrgruwelljksl misdrijf, 
maar de Rechtbank wilde er rekening mee 
houden, dat het oordeel over verdachte, die 
nimmer tevoren veroordeeld werd, zoowel 
van het Hoofd der School als van den gees
telijke zijner parochie over de voorafgaan
de jaren gunstig luidde, en hun vrees voor 
verdachteSi toekomst toen slechts hun 
grond vond in het milieu waarin verdachte 
is groot gebracht en • dagelijks verkeerde. 



Om hem in de toekomst aan dat allerver-
derfelijkst milieu te onttrekken .werd te
vens bepaald, dat hij na afloop van zijn 
straftijd ter beschikking van de Regeering 
zou worden gesteld. De hoop mocht niet 
opgegeven worden, dat hij nog een nuttig 
en volwaardig lid der samenleving zou 
worden. 

De Officier van Justitie was het met die 
verwachting niet eens. Hij had ook voor 
den jongen de Bie 15 jaar geëischt en ging 
nu in hooger beroep, tegelijk met van O., 
die bij hoog en bij laag ook zijn onschuld 
volhield. 

De datum der zitting van het Bossche 
Hof, om deze zaak in hooger beroep te 
behandelen, was al bepaald, toen er iets 
bizonders gebeurde: de jonge cle Bie is in 
de gevangenis gaan praten, Groote op
schudding in het Ossche misdadigersmilieu. 
Een Ossenaar, die „doorslaat"! Dat is wel 
iets bizonders. Dat komt alleen, omdat die 

jongen maar zoo weinig jaren telt zei
den de doorgewinterde rot:?". Voor bet 
gerecht zal hij zijn snuit wei houden! Nu, 
dat moet nog blijken. In ieder geval is nu 
de hocger-beroep-behandeling van het 
Oyensche moorddrama weer voor onbe-
paalden tijd verschoven. Er moeten eerst 
nog twee andere heeren terechtstaan, die 
volgens de bekentenis van Willem de Bie 
zouden hebben meegedaan aan deze schan
delijke en laffe misdaad, 

In totaal zouden het er vier geweest 
zijn, n.1. de 23-jarige v. O., de 21-jarig v. d, 
P., bijgenaamd de Rut, de 23-jarige A. H„ 
bijgenaamd de jonge Toon de Soep, en hij
zelf. Deze vier aijn allen opgesloten in de 
strafgevangenis te 's Hertogenbosch, waar 
v. d. P. en A, H. voor andere delicten hun 
straf ondergaan. 

De Rut zou juist dezer dagen vrij komen, 
maar nu houdt men hem natuurlijk vast. 
Eerst zullen hij en Toon de Soep voor de 

Willem de Bie wordt naar het moordhuisje geleid. 



Rechtbank omwille van hun aandeel in den 
roofoverval terecht moeten staan en als 
zrj dan na eventueele veroordeeling ook in 
hooger beroep gaan, kan de heele zaak nog 
eens voor het Hof komen met alle vier de 
beklaagden tegelijk. (Gelijk verderop wordt 
verhaald, hebben beiden thans bekend). 

Het is van harte te hopen, dat nu inder
daad het volle licht zal schijnen op deze 
trieste, intrieste historie en dat de schul
digen hun gerechte straf zullen ondergaan. 
Deze hoop wordt niet gevoed door wraak, 
doch door een diep rechtvaardigheidsgevoel 
en het verlangen,, om de samenleving in de 
toekomst te behoeden voor zulke alle men-
schelijkheid tergende misdaden 

* 
Nu meet ik trachten binnen te dringen 

in de geheimen en verwikkelingen van wel 
de meest bekende Ossche moordzaak, die 
waarbij hieronderafgebeelde 18-jarige jon
gen op de eenzame vlakte tusschen Ber-
ghem en Oss, juist op de grens der ge
meente werd afgeslacht. 

Dè avond van den Sen Augustus 1933 
waren twee neven uit het Ossche milieu, 
de 18-JKrige Gerrit de Rie en de 20-jarige 
Piet de Bie samen op bezoek bij de vrouw 
van C. Platje hielp vrouw C. boonen ren-
gen, waarvoor hij een mesje van haar ge
kregen had. Is er wel iets onschuldigers dan 
boonen rengen? Is het geen tafereel van 
uiterste vreedzaamheid, dat ge daar voor u 
ziet: twae neven op bezoek bij de vrouw 
van hun kameraad C„ rustig en gezellig 
pratend, achter het huis, terwijl ze boonen 
zitten ai' te halen? En onderhand zit C. zelf 
in zijn huisje heel vreedzaam harmonica te 
speken. Als er verder niets was geweest, sou 
het wel heel zonderling zijn, als ik dat nu 
wist van dat tafereel in het verre Oss met 
dan datum er precies bij. Maar daar was 
meer dan dat onschuldige tafereeltje. Daar 
broeiden de leelijkste menschelijkste har ts
tochten tusschen die drie, hartstochten, die 
tot zulk een gruwelijke ontlading zouden 
komen, dat heel het land er later belang
stelling voor kreeg, dat er nog jaren nadien 
over zou worden gepraat. 

Daar hing in die sfeer van schijnbare 
rust en vredigheid de spanning der onge
oorloofde liefde van die twee jonge man-

2 2 nen voor de vrouw van hun kameraad, daar 

hing ook de spanning der jaloezie tusschen 
die twee minnaars. De ouders van Gerrit 
hadden er veel zorg over. Ze hadden hem 
al zoo dikwijls gezegd, dat het mis moest 
loopen, zoo jong en dan al zoo'n kwaje 
liefde. Ze zagen ook heelemaal niet graag, 
dat hij zoo dikwijls in gezelschap was van 
neef Piet, die volstrekt niet deugde. Hij 
haalde Gerrit soms nog af, als die al naar 
bed was gegaan, om samen te gaan stelen 
en rooven. Gerrit luisterde niet naar goe
den raad, luisterde niet naar de stem zijner 
ouders. Voor de Rechtbank sprak later de 
moeder dat huiveringwekkende woord: 
„Mijn zoon was een deugniet! Hij had nooit 
op de wereld moeten komen!" Het moet 
wel heel erg zijn, als een moeder dat zegt! 
Hier is wel het allerlaatste van moederlijke 
ellende bereikt! 

Maar nog eens: voor het uiterlijk was er 
in de rust van dat tafereel niets te zien 
van alles. De woorden gingen traag over 
alledaagsche dingen. De hersens werkten 

Het portret van den achttienjarigen 
Gerrit de Bie. 



echter koortsachtig en visioenen van bloed 
zweefden in de gedachten. Een paar weken 
van tevoren waren ze al eens op elkaar los 
gevlogen met het mes. Pietje de Bie kreeg 
toen een paar leelijke japen met het mes. 
Zijn ouders hadden hem er thuis naar ge
vraagd en toen was het verbitterde ant
woord: „Ik zal dien melkmuil wel krijgen." 

Ten derde male: in de rust van dat tafe
reel tijdens het praten en het boonen ren-
gen en het harmonica-spelen was daar 
niets van te merken. Toen het laat op den 
avond en reeds geheel donker was, gingen 
ze met hun tweeën weg op de fiets. Ze 
moesten nog kippen halen aan den Ber-
ghemschen weg, zeien ze. 

DE BRAMENZOEKERS. 
Nu spring ik ineens over naar den vol

genden dag in den middag, zoo omstreeks 
vier uur. Er looperi een man en een vrouw 
en twee kinderen in een weiland onder 
Berghem. Een hondje is er ook bij. Wat 
doen die daar? Om dat te v/eten te komen, 
moet ge maar eens aan den slootkant tus-
schen de elzenstruiken kijken. Daar krui
pen en krommen zich de lange taaie tak
ken van braamstruiken. Het is nu de tijd, 
dat er al donkerte komt in de vruchten-
trossen, dat ze rood en ook al zwart zijn 
geworden en glimmen met allemaal pun
tjes als miniatuur-lichtkronen. Het is ech
ter niet vanwege de mooiigheid, dat daar 
menschen langs dwalen. Het is om de sap
pige smakelijkheid van die gratis-vruchten 
te doen. Die zijn al een heel eind met de 
rijpigheid, al is het nog vroeg in Augustus. 
Het doet dien man en die vrouw en die 
twee kinderen echt goed, daar zoo in de 
open lucht te dwalen en meteen hun oogst 
binnen te halen. Het hondje draaft heen 
en weer, van den een naar den ander Dan 
opeens echter, als het in zijn speeisehigheid 
een eind is weggerend, begint het heel hard 
te blaffen. Te blaffen met een klank, die 
op zijn plicht van alarmeeren wijst. Wat 
heeft die hond?, denken de menschen. En 
vader gaat er eens heen. Het is een smal 
paadje, aan beide kanten begroeid met 
braamstruiken. En daar ziet hij in de strui
ken voorover gevallen een man liggen, een 
lijk liggen. Vreeselijk ontdaan rende de 

braamzoeker weg en vertelde aan vrouw 
en kinderen, wat er aan de hand was. On
middellijk ging hij naar wachtmeester de 
Gier, om te vertellen, dat er alweer een 
leven ontijdig was vernietigd, dat ander
maal het moordgerucht zou rondgaan door 
Oss en het heele land. 

Wachtmeester de Gier trok er natuurlijk 
onmiddellijk op uit. Hij gaat ook dat paadje 
langs, waar aan beide zijden de braam
struiken zoo dicht staan. Hij vindt daar 
het lijk vol bloed, vreeselijk vol bloed, zoo-
als er gekerfd is in rug en hals en borst. 
Niet minder dan zeven-en-zestig messte
ken constateerde de dokter later. Zoo erg 
had deze man, die herhaaldelijk sectie ver
richtte, het nog nooit gezien. Er had een 
dolleman in blinde woede staan hakken op 
een medemensen. 

DE MARECHAUSSEE SPEURT. 
Wachtmeester de Gier, die veel van de 

Ossche zware jongens kent, zag in den ver
moorde toch onmiddellijk Gerrit de Bie. 
Het lijk is natuurlijk onmiddellijk in beslag 
genomen en door wachtmeester Curfs 
overgegeven aan de doktoren. De wacht
meesters wisten van Gerrits herhaalde be
zoeken aan de woning van C. en trokken 
daar het eerst heen. Dat was goed gedacht 
van hen, want zij troffen er niet alleen C. 
en zijn vrouw, maar ook nog een derde per
soon. Die derde persoon zat daar voorover 
gebogen aan tafel met de pet diep over de 
oogen. „Wie ben je?", vroeg een van de 
wachtmeesters. Een nijdig gegrom was het 
eenige antwoord. Toen greep wachtmeester 
Curfs den vreemde bij de kin en lichtte het 
hoofd op. Aha, nu zag men wie dat was! 
Het was Piet de Bie, de neef van Gerrit. En 
er was hem iets gebeurd. Zijn gezicht zat 
vol schrammen. En op zijn pet zaten bloed-
spatten. Dat gaf veel te denken. „Ga jij, 
maar eens mee, mannetje"., was de invi
tatie, welke een bevel tevens was. Piet ver
zette zich niet en trachtte een zekere 
zenuwachtigheid achter een air van heel-
gewoon-doen te verbergen. Onderweg 
plaacsce hij zelfs de zeldzaam banale op
merking: „'t Is mooi v/eer vandaag"... . 

Maar van zijn neef Gerrit, nee, daar wist 
hij niks van af. Zeker, hij had den vorigen 2 3 



avond bij vrouw C, gezeten. Boonen ren-
gen. Een mes had vrouw C, hem zelfs moe
ten leencn, Zelf bezat hij er geen. Hij was 
toen gewoon naar huis gegaan; om half 
elf ging hij naar bed, men kon het bij hem 
thuis vragen. Die bloedspatjes op zijn pet? 
O, heel eenvoudig, hij had een dag of veer
tien geleden voor de gekheid eens met Ger-
rit gestoeid en toen had die een bloedneus 
gekregen. En die schrammen? Ja, dat was 
zóó gebeurd: hij had met zijn fiets op een 
paadje achter het huls van van der W. 
langs braamstruiken gereden en toen was 
hij gevallen en toen hadden de stekels hem 
zoo toegetakeld. Hij had er zelfs nog een 
electrische zaklantaarn bij verloren. Nou, 
dat laatste kon meteen gecontroleerd wor
den. Hij moest maar eens precies vertellen, 
waar die val was geschied. Hij vertelde net-
Maar toen de marechaussee daar tot' 
plaatse ging kijken, was er geen enkel-
spoor van een val te bespeuren. Met dat 
bloed op de pet werd het later ook een 
soortement fiasco. De dokters zijn tegen
woordig zoo bliksems geleerd, dat ze wel 
kunnen zien, hoe lang ergens bloed op ge
zeten heeft. En dat bloed op die pet was 
vast geen veertien dagen oud. Toch zou het 
om deze dingen alleen wellicht nog geen 
rechtszaak zijn geworden tegen Pietje de 
Bie, als er nog' niet wat anders bij gekomen 
was. 

EEN PAAR GEWICHTIGE GESPREK
KEN. 

Op de eerste- plaats had je daar he! po-
sprek in de cel. Ja. je kunt het nogal süe-
kumerig vinden, dat marechaussees af-
spionnecren. wat menschen in de cel tegen 
elkaar zeggen. Maar tegenover lieden van 
dergelijk slag kan men toch moeilijk alle 
egards van ridderlijkheid en gentlemanshïp 
in acht nemen. 

Wat was dat dan met het gesprek in de 
cel? Daar zaten de Rut en een zekere van 
H. bij elkaar. De Rut was bang, dat ze hem 
van den moord op Gerrit de Bie verdach
ten. En daarom zei hij tegen van H: „Zeg 
het nou toch! Ze willen mij ervoor heb
ben!" 

„Nou, vooruit dan, ik zal het zeggen, dat 
2 4 ik Pietje en Gerrit samen heb gezien op 

den avond van den moord, in de richting 
van het Steegske." (Dat is niet ver van de 
plaats der misdaad.) 

Dat was iets heel belangrijks. Dat be-
teekende, dat Pietje niet dadelijk naar huis 
was gegaan en om half elf thuis gekomen. 
Of anders, dat hij van zijn bed weer was 
opgestaan en opnieuw uitgegaan in den 
nacht, Toen is de Rut nog verder aan de 
tand gevoeld en hij kwam tegenover de 
marechaussee tot veel verder strekkende 
verklaringen, die later voor tle Rechtbank 
cpenlijk werden herhaald. 

Pietje de Bie zou tegen hem, met wien 
hij bevriend was. hebben verklaard, dat hij 
op den bewustcn avond met Gerrit naar 
den Berghemsehen weg was gefietst, om er 
kippen te halen. In de boschjes hadden zij 
de fietsen achter gelaten. Gerrit ging toen 
voorop en Piet achter. Onverwachts had 
Pietje Gerrit van achter in den nek vast
gegrepen en met een knipmes had hij hem 
steken in den hals toegebracht. Gerrit keek 
om en riep: „Piet, wat doe je toch?" 

Na het slachtingswerk te hebben vol
tooid, zou Pietje naar de Meer zijn gereden 
met beide fietsen. Daar had hij de fiets 
van Gerrit in 't water gegooid. Toen is hij 
naar huis gegaan en had zijn kleeren ver
brand . 

(De fiets van Gerrit is inderdaad ook in 
de Meer gevonden). 

Deze verklaring van de Rut vond merk
waardig ondersteuning door een verhaal 
van den koopman B,, die later naar Ntjme-
megen is verhuisd. Die was dien avond uit 
geweest. Van café tot café waren ze gegaan 
en ze hadden hem nogal aardig gepruufd. 
In het laatste café, waar hij was, heeft B, 
zich dronken gehouden, tenminste hij hield 
zich erger dronken dan hij was, omdat hij 
een oogje in 't zeil wilde houden op iemand, 
dien ze misschien wel berooven wilden. Hij 
is van een bank afgegaan en op den grond 
gaan liggen, als ware hij stom dronken. Een 
der anderen heeft toen een bak water over 
zijn hoofd gegooid. Hij is weggegaan en 
over het Schaykscheveld komend hoorde 
hij iemand, die plotseling hem met een 
electrische lantaarn belichtte. Het was 
Pietje de Bie. 

„Bende gij het Piet? Bende gij het Boey?" 



werd er gezegd. Ja, ik ben het", zei B. Ik 
ben wezen pruuven." „Ik ben wezen kaar
ten", verklaarde Piet zijn aanwezigheid. 
Maar nadat het gesprek nog even verder 
was gegaan, sprak hij de woorden: „Gerrit 
de Bie is vermoord. Ze hebben z'n nek afge-
sneje. Maar denk erom, dat je nooit zegt. 
dat je me hier gezien hebt, anders maak ik 
je kapot!" 

Dat was de belangrijke verklaring van 
den koopman B. Zijn vrouw illustreerde die 
nog wat door te vertellen, dat ze dien avond 
tot over elven naar de radio had zitten 
luisteren, doch toen op zoek was gegaan 
naar haar man, omdat hij zoo lang uit
bleef. Ze was echter nauwelijks buiten, of 
ze hoorde wel zes of zeven honden hullen en 
vlak daarop het vreeselljk gegil van een 
mensen in de richting van de plek, waar 
later het lijk gevonden is. Hevig geschrok
ken is ze toen aanstonds naar huis gegaan. 
Een tijdje later kwam haar man ook thuis. 

Deze verklaringen brachten de veroor
deeling van Pietje natuurlijk een heel stuk 
dichterbij. 

Wat er allemaal nop, aan details verteld 
is over het, wasschen van kieeren en over 
allerlei andere gesprekken, het, is te veel 
orn het allemaal nog op te halen. 

VOOR RECHTBANK EN GERECHTS
HOF. 

De zaak kwam voor de Rechtbank in De
cember van 1934. De beide hoofdge-
tuigen a charge, de Rut, en de koopman 
B. bleken nog vuurvast te zijn. Ze herhaal
den hun belastende verklaringen. Maar 
van H., die in de cel dat gesprek had cc-
hacl mei, de Rut, was reed;-; tut, 'l. oud üs-
sche systeem vervallen. Hij wist er niets 
meer van. En de verklaringen, welke hij ook 
nog tegenover cic marechaussee in de 
kazerne had afgelegd die waren onder 
dwang geschied. De Rut had hem ge
dwongen daar binnen te gaan. En toen v/a;; 
hij door de marechaussee geschopt en in 
een koud hok gegooid! 

Van H. werd vrmvcge dezen ommezwaai 
meteen mei oen proces wegens meineed 
opgeknapt en zijn broer, die ook al een 
vroeger afgelegde verklaring inslikte, net 
zoo. 

De Officier van Justitie heeft in deze 
eerste instantie tegen Pietje de Bie levens
lange gevangenisstraf geëischt. De Recht
bank maakte er vijftien jaren van. 

Twee maanden later heeft het Bossche 
Hof in hooger beroep zich met de zaak 
bezig gehouden en daar kwamen nieuwe 
sensationeele kanten aan door het op
treden van Mr. Roobol, den advocaat van 
de Giessen-Nieuwkerk-zaak. Hij opende 
het vuur op de marechaussees, die de 
getuigen zoo vreeselljk zouden mishandeld 
hebben. Ik had het daar al vroeger over 
en ik heb ook verteld, waarom ik er niets 
van geloofde. Maar het is in ieder 
geval een feit, dat hiermede ook de om
mezwaai van de Rut werd ingeleid. Die 
werd als getuige a charge volkomen 
onbruikbaar. Dramatisch vertelde hij van 
de op hem gepleegde mishandelingen, 
waarbij zelfs clectrische toestellen in zijn 
nek zouden zijn gezet! En Mr. Roobol trac-
teerde twee wachtmeesters der marechaus
see op een aanklacht wegens meineed! 

Ondanks dit alles heeft ook het Bossche 
Hof Pietje de Blo met 15 jaar gevange
nisstraf opgeknapt, nadat de advocaat-
generaal twintig jaar had geëischt. 

En hiermede is het einde gekomen aan 
deze zaak, een der meest trieste, welke de 
Osschc misdaden-kroniek kent. Een ver
zoek om assistentie is door den Hoogen 
Raad verworpen. 

Voor Mr. Roobol heeft ze ook een 
lecüjk staartje gehad. Hij is voor den 
tijd van acht maanden geschorst als 
advocaat en procureur door den Raad van 
Toezicht en Discipline der Orde van Advo
caten. Voorts heelt hij een aanklacht te 
pakken van iemand uit Veghel, dien hij 
tijdens de behandeling der zaak van 
brandstichting te Megen heeft beticht. 

TRIOMFEN VAN DE ROODE HAAN. 
Nu het woord ,,brandstichting" gevallen 

is, ben ik meteen aan de laatste categorie 
van misdaden, waarover in dit hoofdstuk 
gesproken wordt, 

Het is moeilijk hier nu eens een apart 
geval te gaan behandelen, want die zijn 
allemaal even eenvoudig en lijken heel veel 
op elkaar. Het heeft, eenige jaren geleden 



vooral, abnormaal veel gebrand in Oss en 
omgeving. Dat ging beslist den gewonen 
oogst van het vuur te boven. Er is eens een 
tijd een brandstichter geweest, die dat 
deed uit puren wraak. Maar in veel geval
len zitten er de verzekeringskwesties ach
ter. Och, dat is ook wel erg verleidelijk bij 
menschen, die toch al te haspelen zitten 
met de begrippen „mijn" en „dijn". Ze 
betalen hun premie ieder jaar. En ze 
krijgen zoo het gevoel, dat dat weggewor
pen geld is. Daar maken ze zoo'n rijke 
maatschappij met een geweldig gebouw in 
de groote stad maar rijker mee. 

Wat denken zulke menschen aan den 
opzet van een verzekeringsmaatschappij 
met allerlei ingewikkelde financieele risi
co-berekeningen? Het staat op de polis: 
als het zaakje afbrandt, dan krijgen ze 
zooveel honderden of duizenden guldens. 

De agenten der verzekeringen letten ook 
niet allemaal precies op de menschen, met 
wie ze afsluiten. 

't Heeft er geducht gebrand en er moes
ten dan ook maatregelen worden getroffen, 
waarbij de goeden met de kwaden werden 
getroffen. Alle perceelen werden geher-
taxeerd en verschillende polissen geliqui
deerd. Van alle werd geëischt, dat de ver
zekerden voortaan vijf-en-twintig procent 
van het risico zouden dragen. 

Volgens de nieuwste ontdekking omtrent 
de Ossche onderwereld maakt de bende 
onder leiding van den wielrenner Ceelen 
ook bisonder werk van brandstichtingen 
in verband met diefstalvoornemens. Ver
schillende keeren moet het gebeurd zijn, 
dat menschen, die naar een brand in de 
buurt gingen kijken, bij hun thuiskomst 
merkten, dat hun geld was gestolen. Zelfs 
werden de slachtoffers van een aange
stoken brand dikwijls „geholpen" bij het 
redden van hun huisraad, waarbij de ge
redde goederen dan op geheimzinnige 
wijze verdwenen. 

Een vroegere stationschef uit Uden — 
oneervol ontslagen wegens verduisteringen 
— was ook een groot man in deze „bran
che". Hij woonde de laatste jaren in Til
burg, maar kwam nog dikwijls in Oss. Die 
man was niet alleen verzekeringsagent, 

26 maar ook brandtaxateur. Voor elke taxatie 

kreeg hij een bepaald percentage en hij 
had dus belang bij branden. De Ossche 
bende hielp hem daarbij en zoo is er heel 
wat afgebrand, niet alleen in Oss, maar 
ook uit Uden en omgeving. 

Dat zoo'n brandstichting ook voor men-
schenlevens ernstige gevolgen kan hebben, 
is wel gebleken in het jaar 1926. In den 
nacht van 9 op 10 Augustus brak toen een 
brand uit in de Ossche buurtschap Wit-
bergen bij de familie van Zandvoort, die 
eveneens de familie Bevers huisvestte. Zoo 
snel greep het vuur om zich heen, dat de 
vrouw en de drie kleine kinderen van van 
Zandvoort zich niet meer konden redden 
en een afschuwelij ken dood stierven in den 
vuurpoel. Een oude zwerver die in het huis 
dikwijls onderdak verkreeg, werd met 
zware brandwonden in het gasthuis opge
nomen. 

De oude zwerver, die met brandende 
kleeren het huis uit holde, trapte een 
schuurdeur open en trof toen vier personen 
aan, wier hulp hij inriep. Die „hulp" werd 
verstrekt door den zwerver te ontlasten van 
zijn portemonnaie met geld! 

Een en ander schonk de politie destijds 
reeds de overtuiging, dat het geen „zuivere 
koffie" was met dezen brand, maar eenig 
spoor van brandstichters heeft men tot nu 
toe niet kunnen ontdekken. De aandacht 
blijft er inmiddels op gevestigd. 

Op andere manier hebben de Ossche 
„heeren" de verzekeringsmaatschappijen 
ook leelijke loeren gedraaid. Het afhakken 
van een duim, om verzekeringsgelden te 
bemachtigen, heeft een hunner vertoond. 
Ook andere soorten van „Ongevallen" 
kwamen dikwijls voor; „brandwonden" en 
„inwendige pijnen." 

Die brandwonden werden gefabriceerd 
door inwrijving met azijnzuur. En de „in
wendige pijnen" ontstonden na een val 
van de fiets. Die „pijn" bleef weken lang 
aanhouden en slechts zeer langzaam genas 
ze. De ziekteverzekering was er intusschen 
goed voor, om dan uitkeeringen te ver
strekken over geruimen tijd! 

De volstrekte negatie van eerlijkheid en 
moraal kwam op dit gebied dus ook wel 
weer bizonder tot uiting! 



HOOFDSTUK V. 

DE BESTRIJDING DER MISDAAD. 

n al het voorafgaande is reeds voldoen-
duidelijk geworden, dat de autoriteiten 

niet stil hebben gezeten bij de steeds toe
nemende driestheid van de Ossche mis-
dadigersbende. 

Echter mocht men ook reeds kennis 
maken met de bizondere moeilijkheden, 
waarop men daarbij stuitte,...n.1. de merk
waardige samenzwering der zwijgzaamheid 
door een valsch eerbegrip, maar ook door 
vrees voor wraak ingegeven. Het leek haast 
onmogelijk, om dien dikken muur te be
stormen en de haarden van • het verzet 
tegen het recht en de menschelijkheid uit 
te roeien. De politie zwoegde en ds mare
chaussee zwoegde en de rechterlijke macht 
zwoegde, tiet kwam wel eens tot een ver
oordeeling, maar vaker kon niet eens 
rechtsingang verleend werden, omdat er 
geen mogelijkheid van juridisch geldige 
bewijzen te vinden was. In de dagen, dat 
Oss bizonder in opspraak was — de jaren 
1933 en 1934 staan met zeer zwarte kool 
opgeteekend — is niet zelden de gedachte 
geopperd aan de inrichting van een con
centratiekamp, waarin men al die verdachts 
elementen maar moest opsluiten, ter be
veiliging van de samenleving, welke ze 
belaagden en ter opvoeding van al die 
weerbarstige elementen tot geregelde tucht 
en arbeidzaamheid. Het denkbeeld is een 
denkbeeld gebleven. In ons huidige juri
dische bestel schijnt dat niet te verwezen
lijken. En een wijziging van dat bestel 
eischt* vooraf zoo veel bedachtzaamheid, 
staatscommissies en andere enorm gewich
tige zaken, dat daar vooreerst niet op 
gerekend mocht worden. 

Toch heeft men niet stil gezeten van de 
zijde der Overheid. Het Gemeentebestuur 
verscherpte de politieverordening o.a. met 

een «verbod tot het dragen van lange mes
sen, die messen, welke in oogenblikken 
van drankbeneveling en overkokende drift 
zoo noodlottig kunnen worden, die messen, 
welke ter uitdaging in de schemer-vale 
kroegjes in de tafel werden gestoken en 
waarmede de jonkheid haar „lef" uitvierde 
in bloedige gevechten. 

POLITIEVERSTERKING. 
Het was echter ook hard noodig, dat het 

politietoezicht uitgebreid en verscherpt 
werd. Dat kon de Ossche politie met de 
kleine marechausseeversterking niet meer 
af, het geregeld binnenvallen in verdachte 
samenkomsten. Daarom is er meer mare
chaussee in de plaats gehaald. De wacht
meesters De Gier en Curfs, die belast waren 
met het onderzoek in de ernstige drama's, 
verloren hun opperwachtmeester Soethout 
en hun officier van Justitie, twee chefs die 
de politiemannen zooveel in hun ver
mogen was steunden en hun de vrije hand 
lieten in het moeilijk speurderswerk. 

Mr. Vermeulen werd opgevolgd door Mr. 
Dubois uit 's-Hertogenbosch, terwijl opper
wachtmeester Soethout werd vervangen 
door den heer Mintjes. Beide nieuwe supe
rieuren hebben het vaste voornemen ge
maakt, nu voorgoed een einde te maken 
aan de Terreur der Ossche benden. De 
moord op Gerrit de Bie werd gedeeltelijk 
opgehelderd alsmede de roofoverval te 
Oyen. Wachtmeester Curfs promoveerde 
naar Vlodrop en wachtmeester de Gier, die 
jonger in dienstjaren is, zag zich twee 
nieuwe assistenten toegewezen in de per
sonen van wachtmeester Eftink en v. d. 
Weerd. 

Na de versterking der marechaussee 
waren al dadelijk de duistere uithoeken van 2 7 



dit landelijke stadje, de verlaten heide
vlakten met 'de enkele huisjes niet langer 
uitsluitend overgelaten aan de willekeur 
van 't duistere element, Nu fietsten er zelf
bewuste, moedige, vastberaden mannen ge
regeld rond en als ze maar iets vermoed
den van misdaadvoornemens, dan waren ze 
erbij. 

Dan vielen ze binnen in de lage kroegen, 
dan beschermden ze de belaagde wonin
gen. Verdachte personen werden onafge
broken geschaduwd. En verder is er ge
wroet in al het misdaden-bezinksel, dat er 
nog van vroeger jaren lag, „Gewroet" is 
geen mooi woord, maar het drukt in dit 
geval toch een zeer nuttig werk uit. De 
mannen der wet moesten waden door de 
modder van vele jaren, om er allerlei aan
wijzingen uit op te visschen, welke samen 
een sluitend bewijs konden vormen voor 
de berechting van echte boeven, 

BEKENTENISSEN, 
Daarbij heelt men juist in de laatste 

maanden zeer veel geluk gehad. Reeds 
maakten we er melding van, dat men ge
noeg aanwijzingen had gekregen, om 
iemand te arrestecren in de moordzaak
van der Pas. Vervolgens is daarbij de be
kentenis in de gevangenis gekomen van 
den jongen Willem de Bic. Een waar
lijk sensationeele gebeurtenis; In de stilte 
van de cel is voor deze jongeman, wien de 
parochiegeestelijke en het hoofd van de 
school geen slecht getuigenis meegaven, de 
wroeging gekomen. Hij moest in zich over
winnen dien geweldigen weerzin, in zijn 
millieu geslachten door aangekweekt om 
iets te vertellen, om iets te verraden. Maar 
tenslotte is de natuurlijke drang tot recht
vaardigheid en berouw hem toch te mach
tig geworden. En op een goeden dag — ja 
waarlijk een goeden dag! — is hij aan 't 
praten gegaan, eerst hakkelend, later 
vlottf.v. Toen kwam het eerst voor den dag 
wat er in dien vreeselijken nacht te Oyen 
was geschied, hoe hij was meegetrokken 
met de drie mannen, die veel geld ver
moedden in het plaggcnhuisjc aan de 
Maas, her hij op den uitkijk had gestaan, 
om aliui onverhuedschen overval door de 

8 politie te weren. 

Zijn bekentenis ging verder. Piet de Bie, 
de Rut, de wielrenner C, en Toon de Soep 
hadden een soort bende gevormd, waar
van telkens eenigen waren opgedoken in 
de omgeving, om geld te rooven en en pas
sant een menschenleven heel licht te 
tellen. De overval te Mariaheide, waarbij 
de kassier van de Boerenleenbank van 
ƒ 1600 werd beroofd , , . , zij hadden er de 
hand in gehad! Een roofoverval te Uden, 
waarbij ƒ 750.— konden worden geroofd „.. 
hun werk! Andere overvallen in Veghel, in 
Heesch, in O s s . . . . zij wisten er alles van! 

Nu, het verbaasde de politie niet. Ze had 
die mannen al lang op het oog, ze zitten 
allemaal vast vanwege andere misdrijven. 
En reeds was getracht twee hunner te 
doen veroordeelen voor den roofoverval in 
Dcurne-Zeilberg, wat echter — naar ik 
reeds verhaalde — zoo jammerlijk mis
lukte door het waardeloos worden van de 
Rut als getuige, 

De Rut zou in die dagen juist weer vrij 
komen, maar na de bekentenissen van den 
jongen Willem de Bie werd hij natuurlijk 
vastgehouden in hef. Huis van Bewaring. 
Hij werd echter op een uitstapje naar 
Uden getracteerd. Daar is hij eerst op de 
marechausseekazerne _ stevig aan de tand 
gevoeld. Vervolgens bracht men hem naar 
het boerderijtje, waar de roofoverval op 
het bejaarde echtpaar Bouwmans plaats 
vond. Die wonen daar niet meer, omdat ze 
het na hun donkere avontuur daar niet 
veilig meer vonden. Maar rui waren ze er 
toch weer eens gekomen op verzoek der 
marechaussee. Ze konden de Rut echter 
onmogelijk herkennen, omdat die tijdens 
zijn onvrijwillige en hardhandige visite een 
masker had voorgebonden. Niettemin heeft 
dit nieuwe bezoek aan Uden en de con
frontatie zijn tong losgemaakt. Het heele 
verhaal kwam er nu uit. 

Een inwoner van Uden had hun inlich
tingen verstrekt en zou hiervoor een loon 
ontvangen van 40 gulden. Door een ope
ning in het dak is het edele viertal het 
huis binnengedrongen. Zij kwamen op een 
hooizolder terecht, die van het eigenlijke 
woonhuis door een brandmuur gescheiden 
was. In dien muur is een gat geslagen en 
door <üfc gat zjjaa de baaöieien. bet huis 



binnengedrongen. De boer» die door het 
lawaai wakker was geworden en kwam 
kijken, werd neergeslagen en gebonden. 
Hierna heeft men het heele huis door
zocht. Uit een kleerenkast werden de 
gouden sieraden der vrouw buit/gemaakt. 
De wielrenner C. deed de beste vondst. Hij 
ontdekte onder deze kast een losse plavuis. 
Onder deze plavuis bevond zich een geld-
kistje met een inhoud van ongeveer twee
duizend gulden. Met dezen buit verdwenen 
zij, na eerst het echtpaar stevig gebonden 
te hebben en met den dood bedreigd te 
hebben als zij alarm zouden durven te 
maken. 

Om de politie op een dwaalspoor te 
brengen, hebben ze tegen elkaar gezegd: 
„Laten we voortmaken. dan kunnen we 
de bus naar Eindhoven halen." 

Van groot belang werd verder, dat de 
Rut zijn aandeel in den Oyenschen roof
overval bekende. Er was nu als 't ware een 
bres in den dijk der zwijgzaamheid ge
stoken, waardoor de verdere bekentenissen 
met onstuimige kracht naar binnen golf
den. 

Na de Rut kwam Ceelen aan de beurt 
en na Ceelen de jonge Toon de Soep en nog 
anderen. Tevens had men nu zeer voldoen
de motieven, om een paar andere ban
dieten, die totnutoe buiten schot waren 
gebleven, op te pakken, zoodat we nu een 
galerij van misdadigers kunnen opstellen, 
waarvan de voornaamste typen als volgt 
geteekend kunnen worden: 

„DEN CEEL" EN ZIJN AVONTUREN, 

1. Ceelen, de wielrenner, die na den 
moord op van der Pas zich geheel bij het 
misdadigersmilieu aansloot, meedeed aan 
de roofovervallen te Mariaheide, verschil
lende brandstichtingen arrangeerde, in 
Deurne meehielp aan het berooven van 
een oud mannetje en ook een heel bizon
der misdrijf uitvond inzake het oplichten 
van verzekeringsmaatschappijen. Hij abon
neerde zich namelijk op een heele partij 
bladen en tijdschriften, die hun abonné's 
verzekeren tegen ongevallen. Daarna sprak 
hij met zijn vriend af, dat die zijn duim 
zou afhakken; op het laatste oogenblik 

schrikte die echter voor deze wandaad 
terug. 

Ceelen toont nu diep berouw en is ken
nelijk opgelucht door zijn bekentenissen. 
„Ik was een menschelijke hyena!" riep hij 
tijdens het verhoor uit, vol zelfverwijt. 

Hij was iemand, die eerst niets met het 
milieu te maken had. Een landbouwers
zoon, die in zijn vrijen tijd ook wel eens 
aan wielrennen deed. En dat ging goed. In 
een beperkten kring werd hij beslist een 
beroemdheid. De wielersport is in de laat
ste jaren zeer populair geworden in het 
Zuiden van ons land. De roem is een 
gevaarlijk goedje. Hij benevelt licht de ge
dachten en verdoezelt de begrippen „goed" 
en „kwaad". Ceelen kon er niet tegen. Hij 
kwam al gauw in aanraking met de men
sehen van „het" milieu, die hem om-zijn 
vlotheid van tracteeren en geld-uitgeven 
graag mochten, Hij kwam ook veel bij van 
der Pas, den jongen caféhouder aan den 
Berghemschen weg. Dat werd een donkere 
dag in zijn leven, toen hij daar voor het 
eerst kwam. Het hellend vlak werd betre
den. Want de vrouw van van der Pas voelde 
zich in 't geheel niet gelukkig. Haar man 
was vaak zeer ongemakkelijk voor haar. 
In drift sloeg hij er niet zelden op los. Dat 
merkte Ceelen wel, toen hij huisvriend 
werd bij van der Pas. Dat hoorde hij ook 
later, toen de vrouw vertrouwelijk met hem 
werd, al te vertrouwelijk, zooals dat gaat 
in milieus, waar de moraal geheel is los
geraakt. Ceelen voelde een groot mede
lijden met de vrouw en daarnaast bloeide 
op de haat tegen den man, die haar slecht 
behandelde. De haat is een kwaad ding. Ee 
vergiftigt het hart, ze verkankert de ge
dachten. Hsc werd een obsessie voor hem 
te weten, dat die vrouw zoo slecht behan
deld werd. Hij werd met zijn gedachten 
zelts ongenaakbaar voor zijn lieve, vrome 
moeder, die ei ge vermoedens ging krijgen, 
cile iederen morgen in de vroegte de kerk 
bezocht, die voortdurend den rozenkrans 
bad voor het zieleheil van haar zoon. Het 
ging aanvankelijk echter van kwaad tot 
erger. Moordplannen rijpten in het geheel 
vergiftigde brein, moordplannen, die met 
moeite werden uitgebroed, doch tenslotte 
vasten vorm kregen. Een revolver was er 2 9 



voor noodig. De dertigste verjaardag van 
van der Pas werd de beste gelegenheid. Die 
revolver was gauw aangeschaft. En nie
mand vond het vreemd, dat Ceelen op de 
verjaarpartij was. Hij deed quasi-vroolijk 
mee. Maar het bloed kookte in hem. Hij 
zat zich alweer op te winden tegen dien 
bruut van een man. De gasten vertrokken 
langzamerhand weer. Ceelen was alleen 
nog over. Toen zei hij met haast boven-
menschelijke kalmte: „Ga je even mee, van 
der Pas? Ik heb nog wat met je te bespre
ken." Van der Pas giste wel, waarover dat 
ging. Er was alweer sprake geweest van een 
„kraakje". Hij zat in geldverlegenheid en 
meende, dat hij er nu noodgedwongen wel 
aan mee moest doen. De mannen stapten 
voort in den nacht. En van der Pas praatte 
over de bizonderheden van het plan. Cee
len gaf nauwelijks antwoord. „Nu moet ik 
het doen! Nu moet ik het doen!", fluisterde 
het Kwaad hem toe. In den zak voelde hij 
de revolver, waarmee de wraak kon vol
trokken worden. Het moest echter onver
hoeds gebeuren. Dat kon het best op een 
smal paadje, waarmee de grcote weg kon 
afgekort worden. „Ga jij maar voor", zei 
Ceelen. En van der Pas ging voor. Toen 
opeens een knal, een vuurstraal in den 
nacht. Een stekende pijn voelde van der 
Pas door zijn lichaam trekken. In doods
angst riep hij: „Wat doe je toch?" En ren
de het weiland op. Ceelen was nu door het 
dolle heen. Nog tweemaal schoot hij. Toen 
lag zijn voormalige vriend daar bleek en 
stil. De wielrenner keek goed, of er geen 
sporen van zijn misdaad op zijn kleeren 
waren te zien. Neen, er was niets. En geen 
menschelijk gerucht werd in de nabijheid 
gehoord. Niemand hoefde te weten, dat hij 
de schuldige was. Zijn eerste groote mis
daad was eenvoudig, maar geraffineerd 
uitgevoerd. Nu spoedig naar huis. De klok 
sloeg half twaalf. Hij kwam uitgeput, over 
zijn zenuwen heen thuis. Zoo moe was hij 
nog nooit geweest, zelfr niet na den in-
spannendsten wielerwedstrijd Zijn moeder 
zat nog op. Een rozenkrans in de hand. 
„Ben je daar, jongen?" Hij antwoordde 
niet, ging regelrecht naar bed. 

Den volgenden dag kwam de ontdekking. 
3 0 Ceelen hield zich groot. Hrj durfde er zelfs 

ronduit over mee te praten. En bij de we
duwe van den vermoorde ging hij ook weer 
geregeld op bezoek na zijn arrestatie, die 
op niets uitliep. „Het" milieu aanvaardde 
hem nu als volmondig lid. Dat was nog 
eens een kerel: iemand, die zijn eersten 
moord zoo geraffineerd had uitgevoerd, dat 
niemand hem iets kon maken. Ceelen is 
toen aanvoerder van een bende geworden, 
al hield hij het wielrennen nog trouw aan. 
Van degenen, die hem 's Zondags toejuich
ten, zullen wel niet velen geweten hebben, 
dat hun favoriet zoo'n gevaarlijk sujet was 
geworden. Eij zijn oefentochten in de om
geving had hij tevens alle gelegenheid om 
te spieden naar misdaadmogeiij kneden. 

Hij deed mee te Mariaheide bij den roof
overval op een welgestelde landbouwers
familie. Hij nam een werkzaam aandeel in 
de Udensche roof partij. Hij heeft ook in 
Uden een fraai stukje uitgehaald door een 
zeldzaam geraffineerde brandstichting op 
touw te zetten. Daar woonde een boer, 
waarvan men wist, dat hij er warmpjes bij 
zat, maar ook, dat hij steeds bizonder op 
zijn oui vive was. Hoe hem nu des nachts 
uit zijn huis te lokken? Doodeenvoudig: 
een boerderij in de buurt werd in brand 
gestoken. Natuurlijk zou de man gaan kij
ken en dan kon men zijn slag slaan. Maar 
de boer was verstandiger dan de boeven 
dachten. Hij ging niet kijken. En dit plan 
mislukte. 

Maar in Berghem lukte iets dergelijks 
wel. Daar werd een fijne brand aangesto
ken. Drie huizen gingsn ermee ten gronde. 
De menschen uit de buurt gingen allemaal 
kijken. Maar de bendeleden gingen elders 
kijken: in de huizen der nieuwsgierigen. Ze 
jatten er bij elkaar 70 gulden. 

Ook in Deurne heeft de „Ceel" meege
daan. Daarvan was men wel overtuigd, 
maar het wettig bewijs voor de Roermond-
sche Rechtbank ontbrak. 

Ceelen heeft nu bekend den ouden man 
gekneveld en beroofd te hebben. Piet de 
Bie had gezegd: „Hang dien ouwen vent 
op, dan zijn we meteen van hem af en 
voorkomen we groote narigheid." 

Maar dat durfde Ceelen niet. Hij dacht 
plotseling aan zijn moeder en kon den 
tweeden moord niet doen. 



En als laatste nummer in zijn zonden-
register is nu bekend geworden, dat hij ver
leden jaar met een paar anderen een over
val heeft gepleegd op een alleenwonenden 
ouden gepensionneerden majoor der Rijks-
veldwacht te Dinther. Die man zat er 
warmpjes bij, had de verzekeringsagent C. 
uit Tilburg verzekerd, en bovendien was hij 
zoo doof, dat een kanonschot hem nauwe
lijks deed opschrikken. 

Met maskers voor drongen de bandieten, 
den Ceel voorop, het huis binnen. Eerst 
werd de oude man door de dapperen met 
touwen vastgebonden, zoodat hij zich niet 
kon verroeren. Toen begonnen de bandie
ten den rooftocht door de woning. Zij had
den gehoord, dat de bewoner een som gelds, 
ten bedrage van eenige honderden guldens 
in een doos onder zijn bed bewaarde en zij 
begonnen direct daar naar het geld te 
zoeken. 

Het doosje bevatte echter slechts een 
bedrag van vier gulden. Toen de kast in de 
slaapkamer grondig werd doorzocht, vond 
een van de mannen inderdaad een pakje 
bankpapier. Hij verstopte het gauw onder 
zijn kleeren, zonder zijn helpers er iets van 
te vertellen. Later hoorden de anderen 
echter, dat er in dien nacht inderdaad een 
bedrag \an driehonderd gulden ter plaatse 
was gestolen, hetgeen tot gevolg had, dat 
ze mekaar begonnen te beschuldigen. 

Hierdoor is onderling eenige malen ruzie 
ontstaan en voornamelijk C. werd er leelijk 
op aan gekeken. Gebleken is nu echter, dat 
een ander zoo als dief van zijn dieven-
makkers is opgetreden. 

Tenslotte zou Ceelen echter op den eer
sten moord worden gevangen. De relatie 
met de weduwe van der Pas was allang 
weer verbroken. Den laatsten tijd had hij 
het met de vrouw van 'n anderen „vriend" 
aangelegd, welke vriend nu van meer kan
ten werd gewaarschuwd, dat hij moest op
passen voor zijn leven. Aanvankelijk sloeg 
die den goeden raad in den wind, maar 
toen het geval van den roofoverval in 
Deurne bekend werd, heeft hij toch maar 
een eind gemaakt aan die drukke bezoeken 
van „den Ceel". 

De weduwe van der Pas is uit Oss ver
trokken en heeft in verschillende plaatsen 

gewoond o.a. in Rotterdam, Delft en Uden-
hc . Toen ze in Rotterdam woonde, is ze 
eens „uit" geweest met een matroos der 
Nederlandsche Marine. Met dien matroos 
schijnt de vrouw nogal vertrouwelijk ge
praat te hebben. In ieder geval, hij vertel
de er iets van aan derden. En dat kwam 
de politie te hooren. De matroos werd opge
spoord en ondervraagd, waardoor men ten
minste eenig houvast kreeg. Ook met an
deren schijnt de vrouw wel eens gepraat 
te hebben. In ieder geval: de aanwijzingen 
werden steeds sterker en men achtte het 
geraden Ceelen weer op te pakken. 

Langdurige verhooren volgden. Maar hij 
bleef aanvankelijk keihard. Ook de vrouw 
van den vermoorde werd met den arres
tant aan het praten gezet. En zijn moeder 
bezocht hem meermalen in de cel. Het 
werd een geweldige strijd tegen den trots 
van dezen bandiet. Tot eindelijk in een 
nacht met schorre stem het hooge woord 
eruit kwam: „Ik heb het gedaan ik wil 
bekennen geef me een glas water!" 
Met één teug werd de drank opgeslokt en 
toen kwam het los: het eene verhaal na 
het andere, een film van bandieterijen, 
waarvoor zelfs de toeluisterende mare
chaussees ontstelden. Het was niet te ge-
looven haast, dat zoo iets mogelijk was in 
één jong menschelijk leven. Maar Ceelen 
voelde zich na zijn verhaal opgelucht als 
een herstelde zieke. Hij schreide tranen 
van dankbaarheid en bracht met diepe 
ontroering in herinnering, hoe zijn moeder 
altijd voor hem was blijven bidden, hoe zij 
's nachts altijd te bidden zat, als haar zoon 
weer van een groote deugnieterij thuis 
kwam. En in de cel heeft de moeder ook 
van haar dankbaarheid getuigd, omdat nu 
de toekomst weer beter werd, het tijdperk 
van rouw en boete aanbrak. Al zal haar 
zoon nu vele, vele jaren in de gevangenis 
moeten doorbrengen, nu is het toch goed, 
omdat de ijskorst der verharding is ge
scheurd en de menschelijkheid weer in 
hem is opgeleefd 

2. De Rut die ook een paar roofover
vallen en brandstichtingen heeft „bijge
woond" en tevens zoo'n zonderlinge rol 
speelde door het terugtrekken van vroeger 
afgelegde verklaringen. Nu echter aan 31 



alle kanten de bewijzen toestroomen, zal 
hij dit spelletje van bekennen in het voor
onderzoek en zwijgen bij de openbare be
handeling wel niet meer kunnen herhalen. 

3. De jonge Toon de Soep, die o.a. in 
Uden en Deurne meedeed. 

4. De assuradeur Gooien die niet alleen 
zoo'n eigenaardige dienaar was van zijn 
verzekeringsmaatschappijen, zooals reeds 
werd verhaald, maar bovendien als 
hypotheekbewaarder wist, waar nogal geld 
in huis was en zoo in de gelegenheid was 
aan de Ossche bendeleden verschillende 
belangrijke „tips" te verschaften. 

Deze fijne meneer had bovendien nog 
een ander systeem, om menschen geld uit 
den zak te kloppen. Hij wist verschillende 
eenvoudige lieden, die soms nauwelijks de 
kunst van lezen en schrijven machtig wa
ren, te bewegen, een verzekering bij hem 
af te sluiten tegen brand, inbraak, onge
vallen of het leven. De verzekerden betaal
den hun assuradeur getrouw de premie, 
doch later is aan het licht gekomen, dat 
de maatschappijen, waarbij men z.g. ver
zekerd was, nooit hadden bestaan! 

5 en 6. Van Dijk en van Sleeuwen te 
Uden, die zich ook aan verschillende dief
stallen en roofovervallen schuldig maakten 
en met de Ossche bende in verbinding 
stonden, 

Deze heeren waren zoo gewiekst, dat ze 
uit een garage een paar wielen van een 
andere auto stalen en die bij hun nachte
lijke tochten onder hun eigen auto zetten, 
om zoodoende valsche sporen te maken. 
Ook was het een liefhebberij van hen, des 
nachts er op uit te trekken, om benzine
pompen zonder betaling af te tappen!! 

Voorts is bekend van hen geworden, dat 
ze een clandestiene aansluiting hadden op 
de radio-centrale. 

Hun operaties geschiedden over een ruim 
gebied, tot zelfs onder den rook van 
Nijmegen toe. Een heelc bergplaats van 
inbrekerswerktuigen vond men onder hun 
beheer. 

DE „VADER" DER MISDADIGERS, 
7. Peer de Bie, oom van Piet de Bie, 

die zeker ook in Uden heeft meegedaan 
en die o.a. al eens veroordeeld is na een 

mislukten roofoverval in de Philips-rabne«< 
ken te Eindhoven, 

Deze ontaarde vader en gevaarlijke ben
deaanvoerder zit nu achter de grendels. 
Zijn vrouw had hem en de kinderen allang 
in den steek gelaten en woont nu in Eind
hoven. Grootvader de Bie moet nu voor de 
kinderen opkomen en bij de overheid aan
kloppen om steun voor de arme kleine 
slachtoffers van allerellendigste omstan
digheden. 

Terwijl hij zijn eigen kinderen verwaar
loosde, was hij als een „vader" voor de 
misdadigers. Hij stuurde de jonge kerels er 
dikwijls op uit en vermaande hen „niet 
bang te zijn van de politie en desnoods erop 
te schieten." Hij heeft zijn neven opgeleid 
in het edele vak en ook vele anderen de 
listige kunstgrepen geleerd om onhoorbaar 
huizen binnen te dringen en menschen 
met één slag neer te slaan. Een meester
stuk, door hem geënsceneerd, was de laffe 
overval op de oude Bet je van Dijk te Gef-
fen. Het arme menschje werd bloedig mis
handeld achtergelaten. De sporen van zijn 
genialen geest ontdekt men ook in den 
overval op een boerderij te Nuland, waar 
in een Kerstnacht een jong meisje het 
gelaat werd doorschoten, omdat zij niet wist 
waar de ouders, die naar de Nachtmis wa
ren, het geld hadden geborgen. 

DE LEVERANCIER, 
8. Van den Heuvel, beter bekend onder 

den naam „De Bras", ook een der oudere 
bendeleden, medeplichtig aan verschillen
de misdrijven. 

Dit exemplaar uit het boevengllde had 
vroeger met zijn vader een van de ver
dachte kroegjes geëxploiteerd. Hij drong 
zich niet door branie of anderszins op den 
voorgrond, maar door zijn werken achter-
de schermen was hij een der gevaarlijksten. 

Hij zorgde ervoor, dat „het" milieu altijd 
goed in de wapens zat, welke hij zelf zeer 
handig wist te smokkelen. Verder had hij 
een fabriekje van inbrekerswerktuigen op 
touw gezet. De misdaadtrust breidde zich 
dus in het verticale uit! Ook was de Bras 
een meester in het vervoeren van gestolen 
goederen, terwijl hij er een kippenhouderij 
op na hield, welke steeds aanvoer ontving 



van gestolen pluïmgedïerte. Dat was goed-
kooper dan op de markt! 

Meermalen had de politie hem al opge
pakt, maar in de meeste gevallen ontsnapte 
hij aan den dans der veroordeeling. Nie
mand durfde tegen hem te getuigen! 

9. Lodewijk de Vos, bijgenaamd de 
Sijp, een zeer verdacht individu, die met 
het interieur der gevangenis al jaren lang 
heeft kennis gemaakt en die het laatste 
jaar voortdurend de speciale attentie der 
marechaussees genoot. 

Verschillende malen heeft men hem in 
het laatste jaar gefouilleerd. En niet steeds 
zonder succes. Er werden eens een keer op 
hem drie brownings en 36 scherpe patro
nen tegelijk aangetroffen. 

EEN FIJNE MENEER, 
10. De oude Toon de Soep, een man, 

die steeds met opdrachten en achter de 
schermen werkte. Hij was eveneens een 
„mentor" van het jonge opkomende mis-
dadigersgeslacht, wijdde hen in de gehei
men van het vak in en belastte zich ook 
vaak met de verdeelïng van den buit. 

Hij heeft o.a, ook een actief aandeel ge
had in den roofoverval te Mariaheide, in 
den nacht van 18 op 17 Maart 1934 gepleegd 
op den landbouwer Schepens, secretaris
penningmeester van den eierbond aldaar. 
Vijf gemaskerde mannen drongen het huis 
binnen en dwongen, Schepens onder vree-
selijke bedreigingen de brandkast te ope
nen, ƒ 1600 werd buit gemaakt. Het toen 
ingestelde onderzoek leidde weldra tot de 
arrestatie van „De Sijp" en „De Soep", bei
den beruchte typen uit het misdadigers
milieu te Oss, Urenlang werden beiden aan 
een verhoor onderworpen, elk spoor, hoe 
gering ook, werd nagespeurd. Met den 
politiehond van den rijks veldwachter Wens 
uit Heesch werd gewerkt. Het schrandere 
dier dat lucht kreeg aan een ouden sok, 
gevonden in het dennenboschje, waar de 
roevers hun fietsen hadden verborgen, wees 
aanhoudend „De Soep" aan. De overval 
werd gereconstrueerd om Schepens en diens 
vrouw te heipen in de herkenning van de 
daders. Maar men kon al beslist overtuigd 
raken, dat twee roovers gevonden waren, 
juridisch was er nog niets tegen hen te 

beginnen. Tot bekentenis kwam het niet. 
De bekentenis van Ceelen heeft nu aan

getoond, dat zoowel „De Sijp" als „de 
Soep" schuldig zijn. Beiden werden, met 
nog Peer de Bie en de Brus als daders aan
gewezen. Toon de Soep was in dat geval de 
aanvoerder. Hij had zich het eerst op den 
kassier geworpen en hem tot spreken ge
dwongen. 

Deze Toon de Soep is het ook geweest, die 
het met den hoogergenoemden De Sijp in 
Augustus 1934 klaar speelden, om te Megen 
de politie in een belachelijk licht te zetten. 
Ze waren daar op de kermis en dronken 
zich een zware zatheid in. De veldwachter 
pakte ze op en zette ze voor het uitslapen 
van hun roes in den z.g. Gevangenistoren. 
De heeren waren echter spoedig over hun 
roes heen en hadden toen niets geen trek 
meer in dit gratis logies. Ze begonnen te 
graven. Met verwoedheid te graven. En 
waarachtig, het lukte hun een groot gat 
onder de deur vrij te krijgen, waardoor ze 
naar buiten kropen. Ze wilden de politie 
niet in het onzekere laten en schreven met 
groote letters op de deur: „De ooievaars zijn 
gevlogen!" 

Nog sterker: den volgenden dag gingen 
ze naar den Burgemeester van Megen en 
eischten een paar voorwerpen op, welke ze 
in hun gevangenis hadden achtergelaten! 

Toon de Soep tenslotte is nu ontmaskerd 
als „de" groote brandstichter, die wel hon
derd van dergelijke misdaden op zijn gewe
ten moet hebben. Hij werkte niet alleen 
voor de bende, maar ook voor particulieren. 
Het bekendst is wel de brandstichting in 
een paviljoen op de Ossche wielerbaan, 
waarvoor ook de Directeur dier baan, J. 
Verhoeven oftewel Jan Bol is gearresteerd. 

Verder dient onder zijn vele wandaden 
vermelding de brandstichting in een boer
derij van Van D. aan den Berghemschen 
weg. Daarbij werden drie vliegen in één 
klap geslagen. Van de verwarring werd ge
bruik gemaakt, om een buurman van een 
geldsbedrag te berooven, Het huisraad van 
v. d. verdween bij „de redding" op onna
speurlijke wijze, terwijl de bende bovendien 
wraak nam op de familie v. D. onu'u.t, zij op 
goeden voet met de politie stond en wel 3 3 



eens een schuurtje als schuilplaats aan de 
politieagenten had afgestaan. 

„DE BROMMERT" EN ZIJN HELDEN
DADEN. 

11. L. v. d. Wetering, beter bekend onder 
den naam „De Brommert", die o.a. met Piet 
en Gerrit de Bie — de eerste werd later de 
moordenaar van den laatste — een overval 
te Veghel op den grijsaard van der Burgt 
hebben gepleegd. 

In April 1933 was een goed gekleede dame 
bij Van der Burgt gekomen, die zich uitgaf 
voor antiquaire en hem vroeg eenig antiek 
te koopen. Voor een paar waardelooze 
bordjes bood zij hem zes gulden. Toen het 
op betalen aankwam gaf zij den ouden man 
een biljet van 25 gulden. Terwijl hij het geld 
wisselde, heeft de „dame" kans gezien de 
kast na te snuffelen, waarin zij in kranten 
gewikkeld ƒ 600 vond, die door haar werden 
buitgemaakt. 

Hoewel de politie aanstonds nadat de 
bestolene het geld miste, pogingen in het 
werk stelde de dievegge op te sporen, slaag
de zij er niet in haar te arresteeren. 

Den grijsaard, die alleen woonde, werd 
aangeraden, zijn spaarduitjes naar de 
spaarbank te brengen, doch hij sloeg onge
lukkigerwijs dezen raad in den wind. 

Een maand later werd hij door gestommel 
in zijn huis uit zijn slaap gewekt en zag 
zich drie mannen, die zijn geld opeischten. 
Zij trokken den ouden man van zijn leger
stede, bonden hem en beletten hem te 
schreeuwen door het beddegoed over hem 
heen te werpen. 

De buit der roovers, die heel het huisje 
ondersteboven zetten, bestond toen uit een 
zilveren horloge met ketting en 700 gul
den. 

Hier bewees de Brommert met zijn kor
nuiten dus, dat hij een waardig lid van het 
boevengilde was. Hij was anders een specia
liteit in kleiner werk: het gappen van 
veldvruchten en kippen. 

Hoe brutaal dit heerschap daarbij te werk 
ging, moge blijken uit het volgende feit: 

Hij ging op een avond uit om kippen te 
stelen. En zijn buit had hij spoedig gevon
den. De stomme dieren gingen in een groo-

3 4 ten zak. De Brommert sprong weer op de 

fiets en hij reed zoo hard mogelijk naar 
huis. Onderweg echter stiet hij op een 
patrouille der marechaussee. Een sommatie 
om stil te staan negeerde hij. De kogels 
begonnen hem om de ooren te fluiten en 
dat werd hem toch te benauwd. Daarom 
besloot hij van de gestolen waar en van zijn 
fiets afstand te doen. Met een grooten 
zwaai werden die in het struikgewas ge
worpen en daar werden ze door de mare
chaussee gevonden en in beslag genomen. 
Maar de Brommert wist te ontsnappen door 
de duisternis, gevoegd bij zijn goede kennis 
van het terrein. 

Maar terwijl hij vluchtte, bedacht hij. „'t 
Is toch wel jammer van die goeje fiets van 
me." 

En wat deed hij nu? Naar de marechaus
see-kazerne gaan. „Heeren, heeft U soms 
ook iets gehoord over een fiets van me? 
Toen ik een paar uur geleden in café zoo-
en-zoo zat, heef een gemeene dief mijn 
fiets gestolen!" 

Die brutale vlieger ging niet op. De Brom
mert is toen meteen vast gehouden en later 
veroordeeld. 

ANDERE BENDELEDEN. 
12. J. Verhoeven of Jan Bol. Hij was 

van betere familie en exploiteerde de wie
lerbaan in Oss. Echter kwam hij in connec
tie met de bende en dat deed zijn reputatie 
geen goed. Hij kreeg ruzie met verschil
lende mensclien o.a. ook met de Ned. Wiel-
ren Unie, wijl hij geen autorisatie had aan
gevraagd voor wedstrijden, waaraan N.W.U. 
leden zouden deelnemen. 

De N.W.U. heeft toen een gedeeltelijk 
startverbod uitgevaardigd. 

Er heeft indertijd in de kranten ook al 
iets gestaan over zijn ruzie met den voor
zitter der plaatselijke wielerclub „Arditi". 
Dat begon op de baan met een hoogloopend 
twistgesprek en slechts een paar agenten 
konden voorkomen, dat de heeren elkaar 
publiekelijk te lijf gingen. 

Voor alle securiteit werd Arditi's voor
zitter ook maar onder politiegeleide naar 
huis gebracht. 

De voorzitter ontsnapte echter niet aan 
den wraak van Jan Bol. 's Nachts kreeg hij 
thuis bezoek van den baandirecteur, die 



vergezeld was van een ander. Er ontstond 
een ernstige kloppartij, waaraan ook de 
broer van den aangevallene deelnam. De 
broer voelde bij die botsing zich zoo ern
stig bedreigd dat hij in zijn angst een mes 
greep dat op tafel lag en den baandirecteur 
een groote jaap in de wangen gaf. De direc
teur moest naar het gasthuis gaan om zich 
te laten verplegen. De dader is door de 
Rechtbank beboet. 

Deze Jan Bol nu is vastgezet, omdat hij 
van zijn relatie met den ouden Toon de 
Soep, den aartsbrandstichter gebruik had 
gemaakt, om een duur verzekerde con
sumptietent op de Wielerbaan kwijt te ra
ken. 

In Juli van het jaar 1933 werd een groot 
gedeelte van Oss des nachts opgeschrikt, 
omdat er een hevig oplaaiende brand was 
uitgebroken. Met geweldige knallen spron
gen eternietplaten in de lucht, die het 
Sportpark-paviljoen dekten. De brandweer 
kon er niets aan doen; omdat het vuur zoo 
plotseling en zoo fel oplaaide. 

Jan Bol heeft er van de verzekerings
maatschappij vierduizend gulden voor ge
kregen, hoewel de praatjes over brand
stichting al spoedig gingen loopen. Het 
blijkt nu, dat inderdaad de bizondere 
Ossche branden-specialist te hulp was 
geroepen, om het zaakje aan te steken. 

Vijf-en-twintig gulden had hij ervoor ge
kregen. . 

Jan Bol zit nu in de cel zijn relaties met 
de bende te betreuren. Maar het is nu een
maal zoo: Wie met pek omgaat, wordt er
mee besmeurd! 

13 en 14. P. Schuurmans en P. Otten, 
welke laatste algemeen genoemd wordt het 
„Snoesje". Zij hebben samen met de Rut 
en Piet de Bie een laffen overval gepleegd 
op een bejaard echtpaar in de Kapelstraat 
te Oss. 

Schuurmans bekende het eerst, maar het 
Snoesje was toen niet meer in Oss. Hij was 
naar Holland vertrokken om als grasmaaier 
zijn kost te verdienen. Per radio werd op
sporing verzocht en dat lukte gauw. Otten 
werkte in Hoofddorp. Hij kon het werk wel 
staken. De marechaussees hebben hem 
namens den Staat gratis pension aange

boden, waarvoor hij zoo erkentelijk was, 
dat hij ook maar bekende. 

15, 16 en 17. Gebroeders de Brok en van 
Orsouw, waarvan er een bijgenaamd is „De 
Koperen". Deze drie hebben met den Ceel 
den ouden gepensionneerden Rijksveld-
wachter in Dinther beroofd. Maar na de 
berooving kregen ze ruzie, zooals ik al ver
telde. 

Het is de eenige wandaad niet van de ge
broeders de Brok. Zij waren vooral gespe
cialiseerd in diefstallen en inbraken. Veel 
opzien heeft indertijd gebaard een inbraak 
in het dorpje Zeeland, in een manufac-
turenmagazijn. 

Door het openschuiven van een raam 
hadden de dieven zich toegang tot het huis 
verschaft, waarna vrijwel alles overhoop 
werd gehaald. Alle kasten en laden werden 
nagesnuffeld en een groote partij manu
facturen en andere goederen ter waarde 
van ongeveer 300 gulden alsmede eenig 
kleingeld meegenomen. Uit den stal van 
een naburige boerderij haalden de inbre
kers daarop een kruiwagen en hiermede 
voerden ze de gestolen goederen weg. 

De veldwachter van Zeeland, bij wien des 
morgens aangifte werd gedaan stelde zich 
onmiddellijk met de rijks- en gemeente
politie uit Oss in verbinding. De politie
mannen gingen gezamenlijk het wagen-
spoor van den kruiwagen na en kwamen 
zoo in Oss. Hier ontdekte men inderdaad 
de gestolen partij manufacturen die ver
pakt in vier groote balen achter de heg 
van een woning in de heide lag. 

De politie arresteerde de beide bewoners 
van het huis, de gebrs. Den Brok, doch in 
weerwil van de sterke aanwijzingen die ter 
terechtzitting tegen hen naar voren wer
den gebracht, bleek toch het wettig bewijs 
niet geleverd en er volgde vrijspraak. 

Een van de vele gevallen, dat het zwijg-
systeem groot succes had! 

18 Piet de Bie. Hij is al voor vijftien 
jaren opgeborgen. Maar er zal nu nog wel 
het noodige bijkomen! Verschillende der 
groote misdaden, waarvan ik verhaalde, 
zijn mede zijn werk geweest. Hij is wel een 
der markantste vertegenwoordigers onder 
de jongere misdadigersgeneratie. Men hui
vert bij de gedachte, hoe die zijn jonge 3 5 



leven 200 verschrikkelijk verknoeid heeft, 
Het is ook thans bekend geworden, dat hij 
zijn haat tegen de marechaussee eveneens 
wilde ultvieren in een moord. 

Hij was vast besloten een patrouille ma
rechaussee, die geregeld des avonds van 
de Elzenbrug, waar zij waren gestation-
neerd, een donkere straat moesten inrijden 
om naar de Neerveldschestraat te komen, 
neer te schieten. Tot drie keer heeft hij 
zich met een geladen revolver daar in 
het struikgewas opgesteld. Door een toeval 
hebben de marechaussee juist die avonden 
een anderen weg genomen, zoodat het plan 
mislukte. 

Gelukkig! Anders had zich het heillooze 
voorval van 1894 wellicht herhaald. 

BEKENNERS EN ZWIJGERS. 
Met deze 18 is de film eigenlijk nog lang 

niet afgeloopen. Er zitten er nu al ruim 
50 uit het Ossche milieu opgeborgen. Doch 
ik moet ergens eindigen. En eindig nu met 
het geval van laatstgenoemde, dat wel 
buitengewoon erg is. Op het laatste nipper
tje kan ik hier echter- nog met een enkel 
woord vermelden, dat Piet de Bie toch ook 
als laatste der „jongeren" ook alles aan het 
bekennen is gegaan, De moord op zijn neef 
blijkt inderdaad ingegeven te zijn door 
jaloezie. Hij was op den fatalen avond dol 
gemaakt, omdat vrouw C. de voorkeur bleek 
te geven aan Gerrit. 

De „jongeren" zijn nu allemaal in het 
stadium van rouwmoedigheid en bekennen 
gekomen. Dat is voor hen een weldaad en 
dat is voor Oss een weldaad. 

Ook de Rut, die al meermalen gezwalkt 
heeft tusschen openhartigheid en zwijgen, 
moet nu zijn hart volkomen gelucht heb
ben. Hij heeft tevens toegegeven, dat al die 
romannetjes over mishandeling door de 
marechaussee maar flauwe kul waren. In
tegendeel, hij gewaagt met lof over de be
handeling, welke hem van dien kant ge
werd. 

De volharders in het zwijgen zijn alle
maal ouderen, zooals de Brus en de Sijp. 
Die heeren gelooven nog steeds in het oude 
systeem. Allergrootste verbazing heeft het 
daarentegen gewekt, dat de oude Toon de 
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brandstichting in het paviljoen van de 
wielerbaan. De ouderen vinden overigens 
die jonge praters laffe melkmuilen, niet 
waard, dat ze ooit onder hen mogen ge
diend hebben. Vermoedelijk zal dit tuig 
wel nooit tot bekentenissen komen tegen
over hun ergste vijanden, de marechaus
sees. Maar baten kan hun dit nu niet veel 
meer. De sprekende getuigen zijn te talrijk 
geworden. 

Het kwaad der stille kroegen is nu ook 
zoo goed als uitgeroeid. Bij Hanneke komt 
niemand meer, want de marechaussee no
teert ieder, die bij haar binnen gaat. Hier
mede zijn deze broeinesten, deze kweek-
plaatsen van misdaad en maatschappelijk 
vuil uitgeroeid. Mogen ze nooit meer op
nieuw samenrotten! 

Er moeten verder nog meer arrestaties 
op het program staan en belangrijke ver
rassingen blijven niet uitgesloten. Wie dit 
geschrift in handen krijgt, zal er allicht 
reeds meer van weten door de nadere be
richten in de dagbladen. 

Het is voor de onvermoeid werkende 
politie en marechaussee te Oss te hopen, 
dat al hun arbeid de veroordeeling van al 
de gevaarlijke heeren tot gevolg zal heb
ben. 

Het was reeds opmerkelijk, dat tijdens 
de gevangenhouding van de voornaamste 
typen in de laatste maanden de misdaad-
berichten van Oss uit niet langer over het 
land golven. 

De kern van het kwaad is gegrepen. 

VREEMDELINGEN IN OSS. 
Het was in vroeger jaren ook zoo'n 

onrustbarend teeken voor den Osschen 
naam, dat telkens misdadigers van buiten, 
uit andere deelen van het land, uit andere 
landen zelfs naar Oss trokken, om er hun 
schavuitenstreken bot te vieren. Soort zoekt 
soort. Ze dachten, dat daar waar de mis
daad zoo weelderig bloeide, de politie wel 
„een zacht eitje" zou zijn. Ze hoopten ook 
op de bescherming der zwijgzaamheid van 
de kornuiten in het edele beroep. 

Maar geen van beiden is hun meege
vallen. De politie was met de aanvankelijk 
te krap toegemeten krachten toch geducht 
op haar qui vive. 



Verschillende keeren zijn er beruchte 
typen van buiten en ook van het buiten
land gesnapt. Waarbij de eigenaardige 
solidariteit der Ossche onderwereld ook 
volstrekt haperde. Die vond haar bestaan 
alleen maar in plaatselijke: tradities en 
moeide zich niet met andere bandieten. 
Getuigenissen afleggen tegen hen was geen 
overtreding van de ongeschreven wet der 
zwijgzaamheid, Verschillende veroordeelin
gen hebben zulk soort heeren dan ook 
geleerd, dat ze het in Oss niet beter kun
nen probeeren dan elders. 

Nóg onlangs, begin April, is het een 
tweetal gevaarlijke internationale misda
digers daar slecht bekomen. 

Het waren twee .Duitsch-sprekenden, 
doch resp. van Tsjechische en Poolsche 
nationaliteit, meesters in hun vak, meer 
speciaal in de branche van kerkdief stallen. 
Niet lang te voren hadden ze in Parijs nog 
een belangrijke zaak opgeknapt en ook in 
de Nederlandsche mijnstreek waren ze zeer 
actief geweest. Ze vestigden zich in een 
volkslogement te Oss en bereidden zich 
zelfs op hun kamer op alle mogelijkheden 
voor. De deur werd voorzien van een zeer 
zwaren grendel. Lange messen, een paar 
zware revolvers en een keurige collectie 
maskers behoorden tot hun beroepsingre
diënten. De Ossche politie kreeg echter de 
lucht van het geval. Een politiepatrouille 
ging samen met een aantal marechaussees 
op speurtocht uit in den avond van den 
elfden April. En jawel, in de richting van 
het dorpje Teeffelen werden deze al te 
vurige kerkbezoekers gesignaleerd. Onmid
dellijk werd er in alle stilte en verborgen
heid een heel cordon getrokken rondom 
het dorpje en rondom het kerkgebouw in 
het bizonder. Nu, men heeft er niet ver
geefs op wacht gestaan. Omstreeks twaalf 
uur begonnen er schimmen rond te dwalen 
in den kerktuin. Het waren geen spoken, 
maar echte gestalten van vleesch en bloed. 
Ze verkenden, waar ze het beste de kerk 
zouden kunnen binnendringen en lieten 
daarbij felle schijnwerpers langs de muren 
spelen. 

Toen wist de politie genoeg. Op com
mando sprongen er verschillenden naar 
voren en sommeerden de bandieten zich 

over te geven. Doch de kerels waren, zoo 
gewiekst, dat ze geholpen door de duister
nis toch nog konden ontkomen. Dit-toe-
toekende echter slechts uitstel. Toen ze 
hun logies in Oss weer wilden opzoeken, 
liepen ze plotseling een politiepatrouille 
tegen het lijf. De politie had het brave 
kerkminnende tweetal niet eens hooren 
aankomen, omdat ze hun schoenen had
den voorzien van heel dikke rubberzolen, 
„Tegen het lijf loopen" is dus in dit. geval 
een letterlijk gebruikte uitdrukking, 

Nou, als de politie in het holst van den 
nacht zulke stiekeme heeren tegenkomt, 
dan vindt ze het altijd maar het beste, 
even nader met hen kennis te maken. 
„Halt politie!" klonk dan ook door den 
stillen nacht. De anderen stelden deze be
langstelling echter heelemaal niet op prijs. 
Onder gebrul trokken ze beiden een zware 
revolver uit den zak en begonnen te 
schieten. De politie moest toen natuurlijk 
met vuur en lood een antwoord geven. Het 
werd een waar Chicagosch tafereel in het 
stille Oss. Knallen en vuurstralen schoten 
door den nacht. De heele buurt werd wak
ker, doch iedereen was zoo verstandig, 
ramen en deuren stijf dicht te houden, om 
verdwaalde kogels geen toegang te ver-
leenen. De beide kerels maakten telkens 
wel een beweging van vluchten, doch dan 
was het, of zij zich bedachten en begonnen 
opnieuw te schieten. De duisternis ver
hoogde de trefvaardigheid intusschen niet. 
De politiemannen bleven ongedeerd. En 
plotseling viel een der vreemdelingen neer, 
terwijl de andere wegholde in het onbe
kende. De politie kwam naderbij en een 
der mannen boog zich over den gewonde, 
die slechts kon stamelen: „Ich habe 
genug" Alles is in het werk gesteld, 
om hem in het leven te behouden, doch 
een schot in den buik bleek doodelijk te 
zijn. Na enkele dagen heeft in het Bos*sehe 
Ziekenhuis de dood hem opgezocht, een 
tragisch sterven in een ver vreemd land. 
Hij bleek nog te kunnen vertellen wie hij 
was en dat stemde overeen met het ver
moeden der politie. De Tsjechische mis
dadiger, dien men zocht, had hier zijn 
einde gevonden. Doch waar was de andere, 
Rudolf Miller, de Pool? 



Het zoeken naar hem heeft nog een 
tragi-comisch gevolg gehad. 

KLOPJACHT IN DE BOSSCHEN. 

Vrijdag Voor Paschen ging in den vroe
gen morgen een troep mannen naar de 
werkverschaffing in het groote bosch, dat 
een eind voorbij Oss begint en zich dan 
uitstrekt tot aan Herpen bij de Maas. Op
eens kwam men iemand tegen, een man 
in roodbruine kiel met een riem om het 
middel. Hij zeulde een fiets mee. Er liepen 
al enkele dagen geruchten, dat hier een 
vreemdeling moest rondzwerven en natuur
lijk zocht men ook verband met de Ossche 
schietpartij. 

De voorman der werkverschaffers achtte 
het dan ook geraden, den veldwachter in 
Herpen te waarschuwen. Ook de politie in 
Oss werd er toen bij geroepen. De voor
werker kreeg een twintigtal foto's voor
gelegd, waaronder ook de internationaal 
verspreide van Miller. Onmiddellijk werd 
die eruit gepikt door den voorman. Men 
meende nu wel zekerheid te hebben, dat 
de vreemdeling, in de bosschen zwervend, 
de gevaarlijke schutter uit den nacht van 
11 April was. 

Een groote klopjacht begon door het 
uitgestrekte boschterrein vol heuvels er 
zandverstuivingen en greppels. Een jacht 
vol spanning en inspanning. Er werden 
inderdaad sporen van 's vreemdelingen 
verblijf gevonden. Kranten met vetvlek-
ken, waarin blijkbaar levensmiddelen had
den gezeten, een plankenopstapeling in een 
keet, welke er op wees, dat daar een 
mensen geslapen had. Fietsensporen. Maar 
de mensen zelf was onvindbaar. Tegen 
den avond werd door de politie het zoeken 
dan ook gestaakt. 

Maar een half uur later kwam de voor
werker alweer aansnellen met de bood
schap, dat hij met een aantal zijner 

werkverschaffelingen den vreemdeling 
weer had gezien. Een nieuwe klopjacht 
begon. Nieuwe teleurstellingen. Later zagen 
andere inwoners van Herpen hem. Maar 
voor de politie bleef hij onzichtbaar. Er is 
gezocht op Zaterdag, op Eersten Paasch-
dag, op Tweeden Paaschdag. Geen resul
taat. Een belangrijk aantal politiemannen 
heeft zoo de feestdagen met inspannend 
werk moeten vullen. Tot tenslotte de op
lossing kwam, een waarlijk onnoozele 
oplossing. In Ravestein werd een zich zon
derling gedragende man met een fiets 
aangehouden. Het bleek een bekend on-
noozel type uit Oss te zijn, dat zich wel 
eens meer tot eenzame zwerftochten ge
drongen had gevoeld, doch dan telkens 
door de politie weer werd opgepikt en thuis 
gebracht. Nu probeerde hij de politie 
zoo goed mogelijk te ontwijken en dat was 
hem waarlijk tijdens drie dagen van 
klopjacht gelukt. 

Maar Rudolf Miller zwerft nog ergens in 
de wijde wereld, wellicht zinnend op 
nieuwe vergrijpen tegen eigendom en 
leven 

Hij heeft echter wel begrepen, dat Oss 
geen speciaal dorado voor misdadigers is, 
dat ze er gauw gesignaleerd en stevig 
ontvangen worden. 

Het ziet er inderdaad naar uit, dat nu 
het ergste voorbij is in deze contreien. 
Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen, dat er 
nooit of nimmer meer iets ongerechtigs 
zal geschieden. Hetgeen zelfs niet betee-
kent, dat de criminaliteit nu aanstonds 
geheel tot normale proporties zal zijn 
teruggebracht. Maar wel dat de angstwek
kende stijging van den misdaadvloed is 
bedwongen en dat nu het groote sanee-
ringswerk kan beginnen. Het adderkluwen 
is uit elkaar geslagen. God geve, dat het 
zich niet meer in elkaar kan strengelen 
tot een gifhaard voor moraliteit en 
samenleving. 



HOOFDSTUK VI. 

SLOTOVERPEINZING. 

M et een luchtige introductie ben ik dit 
verhaal begonnen. Met een luchtige 

epiloog had ik het willen eindigen. Maar 
waarachtig ik kan het niet. Als ik nog 
weer eens naga, wat ik hier allemaal ver
haald heb aan trieste daden, als ik weer 
eens voorbij laat trekken die tafereelen 
van jaloezie en verbittering, van roof en 
moord, als ik bedenk, dat het er maar 
enkele zijn uit een lange, lange reeks, dan 
nijpt een gevoel van walging en afschuw 
de keel bijna dicht. 

Wederom wandel ik door Oss en ik be
vind het als een nijver stadje met nijvere 
burgers, die niets anders willen dan een 
flink stuk brood in eerlijken arbeid. 
Wederom onderga ik die vredigheid van 
die tafereeltjes met spelende kinderen, 
het praten op den hoek van rustige men-
schen, van zakenmenschen, van verliefde 
menschen, wederom zie ik de winkelèta-
lages volgetast met goede dingen, vertellen 
de uithangborden en opschriften mij van 
eerzamen arbeid en ordelijke vlijt. Dan 
buigt de weg zich naar buiten, waar de 
zomer over het land ligt en alle haveloos
heid en armoede opsiert met de blijheid 
van frisch groen en blinkende bloemen. 
Daar hangt de lucht vol jubelend voge-
lengeluid en er dansen zonnevonken in de 
oogen der schamele menschen, welke ge 
tegenkomt. Hoe is het mogelijk, vraag ik 
mij af, dat in zulk een goede en milde 
wereld slechte gedachten kunnen woeke
ren en misdaadplannen ontkiemen? Maar 
dan vergeet ik de wonderen en raadselen 
van het menschenhart, een wereld op 
zichzelf. Daar in de eenzaamheid van 
weiden, omzoomd met elzenstruiken, om
slingerd door bramentakken, daar waar 
het dennebosch in zijn donkere peinzende 

pracht als 't ware rust en vrede laat uit-
golven, daar waar de heide zich deinend 
strekt naar den einder en de jeneverbes 
zich vastklampt in de zandverstuiving, 
daar zweeft ook veel gerucht van men-
schelijken jammer en menschelijken strijd 
voor wie luisteren kan. Zie, die schaduw 
strijken over het land, hoor de windzucht 
suizen in de dennekronen! Krom en kreu
pel staat een misgroeide stam tegen de 
lucht. En de schimmen worden wakker 
van oude heidensche volksstammen, die 
hier hun natuurleven leefden in deemoed 
voor de schrikwekkende Goden, koesterend 
hun liefde en hun bloedwraak, zinnend op 
geluk in de vrede maar ook in den oorlog. 

Daar komen de vreemde mannen met 
hun boodschap van het Christendom en 
het is een wonderlijk gerucht over heel 
het land, dat nu een heel nieuw tijdperk 
zal aanbreken. Jaren van voorspoed rijen 
zich aan jaren van ellende. De oorlogs
vloed spoelt telkens tegen Oss aan en ge 
hoort het draven der ruiters, het kletteren 
der speren, het stervensgeschrei der ge
troffenen, het juichen der overwinnaars. 

De wind bleef gelijk en de dennen 
suizen eender en het zand vervloeit altijd 
even grillig, terwijl geslacht na geslacht 
opgroeit en ondergaat in vergetelheid. 
Maar dan nadert de nieuwe tijd en hij 
bouwt burchten van welvaart in Oss, die 
onaantastbaar schijnen. Doch in de scha
duw groeit daar de woekerplant van de 
misdaad steeds weelderiger en giftiger. De 
welvaartsburchten storten gedeeltelijk in, 
doch de misdaad neemt de faam over. 
Daar zwerft om Oss, in dit land van wei en 
bosch en hei veel jammerlijk gerucht van 
in blinde woede afgeslachten, van overval-
lenen en mishandelden, van grijpzucht en 



drankbegeerte. Het is als een heir van 
stemmen, dat me nu belegert: de stervens
kreet in den donkeren avond, terwijl de 
honden huilen; het opgewonden getwist in 
kroegen en lage huiskamers; het fluiste
rend samengezweer en het knarsen der 
rijwielbanden over het grint, terwijl de 
begeerten vooruit loopen naar de misdaad, 
die op het program staat; de angstsnikken 
van vrouwen, die vergeefs op hun man of 
zoon wachten, het grommen van de bloed
wraak in verbitterde mannengedachten 
o, het is of nu heel dit zomerland daar ver-
grauwd en vervaald ligt in den aansche-
merenden avond. 

Met een ruk als 't ware moet ik mijn 
overpeinzingen weer wenden in het heden, 
het rustige heden, dat ik nu zelf beleef, 
terwijl ik weer op Oss toestap, waar de 
eerste lichtjes reeds beginnen te tinkelen. 
En de zon zakt, bloedrood zakt de zon 

achter het silhouet der huizensamendrom-
ming, waarboven een paar kerktorens en 
fabrieksforten en slanke schoorsteenbuizen 
uitrijzen. 

Ja, de bloedroode zon gaat onder. Gaat 
de aera van bloed en misdaad ook onder? 

We mogen het hopen, gelukkig mogen we 
het hopen. Ik vertelde van dien voortref-
felijken methodischen strijd, die nu kon 
worden aangevangen, van de bekentenis
sen, die zijn losgekomen uit anders vast-
gesloten monden. 

Het is daarom ten slotte met een gevoel 
van voldoening, dat ik een streep zet on
der het geschrift. 

Als in de ouderwetsche romans gaat dit 
vermoedelijk eindigen met de bestraffing 
der misdaad en een happy end voor Oss. 

Ik houd van die ouderwetsche romans. 

Mei 1935. 
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