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Dè heer Endert .. &af mij, naar aanleidin& Tan het on
derhoud• dat hij op 1:, dezer met U had, 1n oTerwe&in& ll. etli1e 
1eceTens te Terschaften omtrent de Tenol&in& Tan de..,.. beherende 
Ten.noten en den bedrijfeleider'Tan de Werf Gueto Firma A,1, Smuldere. 
])eze uiteenzettin& treft U hieronder aans ik heb Yerder mijn 
oontr�ree Mre�llauta, raademan Tan den heer Weeeelin&(Schelde) • Mre.· 
Drost. Lycklama à lijeholt en Beerman, raadelieden Tan de directeuren 
Tan Wilton, Terzooht U 1e1eT·ene te Terechaffen QTer de zaken Tan hun 
clienten. 

Het &eTal Gueto wijkt in dit opzicht Tan de zaten 
Schelde en Wilton af, omdat de arrestaties in deze zaak eeret op 
I6 NoTember 1946, meer dan anderhalf jaar na de beTrijdini, plaate
TOnden, due op èen tijdetip, waarop de opwindini en Terwarrini Tan de 
beTrijdin&eroee Toor bezonnenheid en teI'Ulkeer tot een normale rechte• 
toeetand behoorden te hebben plaate &emaaà:t. Een normale rechtetoeetali 
houdt mede in, dat een Terdachte• wiene schuld nOi 1eenezine Taetstaa1 
niet Tan de Trijheid berooft wordt, dan wanneer een &ewichti&e reden 
Tan maatechappelijke Teilidleid dit Tordert •. In het K,.B. 1 244, zoals 
dit ie cewijzi&d bij .K.B, F 280, ie deze "foorwaarde niet op1enomen1 
artikel 12 1eeft den procureur-fiecaal de onbeperkte beToe&dheid 
pereonen, Terdacht Tan feiten, waarop het Beelûit Bu.iten&ewoon 
Strafrecht toepaseeli..;J.k-ie e.n,.�Tan eedra&in&en._&enoemd in artikeLI 
Tan het Tribunaalbesluit, in bewari� te !!tellen. Beroep tei:en de 
de beelieeini Tan den procureur-fiecaal et•at niet open. 

In een rappórt• ·' dat de procureur-fiscaal bij het bizondei
Gérechtehof te •e-GraTenha&e op 28 NoYember 1946 oTer de onderheTi&e
arrestatiee aan den Minieter Tan·Juetitie heeft uit&ebracht, echrijft 
de proc11reur-fieca•lt dat hij in de practijk Tan de hem toecekende 
beToe&dheid in be&ineel elechte .tebraik maakt, wanneer er zijn feiten 
en pm!ltandi&heden, welke oo� meer het eemene recht preTentieTe deten
tie zouden wettieen. Dezè ometandi&heden zijn in het aleemeen dezes 

a) belane Tan het onderzoek.
In zijn ienoemd rapport eeeft de procureur-fiecaal �et 
zoTeel ,,oorden toe, dat het belan& Tan het onderzoek-dat 
naar zijn ze&een reede naienoee Toltooid ie .... de inbewa
rineetelliD.i niet Tordert. 

b) Treee Toor Tlucht. -
De TerTol&in& te&-en de Terdachteh in deze zaak ie reeds 
maand11nlani •anban&i&• al ie hun, merkwaardi�erwijze• 
tijdens het onderzoek nimmer mede&edeeld, dat zij ale Ter 
dachten &ehooJ;"d. werden; eedurende dien tijd ie ieder hun
ner Terechillende malen b1.Utenelande &eweeet en telkens 
weder teru.i;1ekeerd. Wilden zij zich door Tlucht aan het 
onderzoek of de aeTol&en Tan een Teroordelini onttrekken, 
dan hadden zij reede ampel eele&enheid eehad zulke te &ee 
doen;. er ie eeen enkele concrete aandjzin&; dat zij 
ooit eni• Toornemen daartoe_ hebben &ehad of thane zoda
ni& Toornemen zouden hebben.-DaarenboTen ie het Tol.komen 
onaannemelijk• dat deze Terdachten, die met nadruk ont
kennenzich in eni&erlei opzicht etrafbaar te hebben p
maakt, zouden Tluchten, waardoor zij zichzelf de i�le• 
eenheid zouden ontnemen hun ontechuld aan te tonen en 
waardoor zij- dit �eldt in het bizonder de beide beh.eren-
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de Tennoten - hun ondernèmin.t zouden prijeieTen. 
c) &eYaar Toor herhalini•

te uit den aard der zaak· uitieeloten.· .. · · · ·- ·· · - · .... 
In zijn ienoe.rnèl rapport Toert de procureur-fieCatal een 

andere ometandi4',heid TOor de TrijheideberoTin& aan., t.w., dat reede 
zou Taetetaan, dat de Terdaohten dermate erneti& met den Tijand .te
oollaboreerd hebben dat een laD.j;duriie Trijheideetraf te Terwachten ie 
en dat het daarom maatechappelijk iezien ondu.ldbaar ie, dat zij in 
afwachtin& Tan hun berechtin&, aan het Terkeer blijTen deelnemen. 
Ik wije erop, dat mijn olienten reede anderhalf jaar aan het maat
echappelijk: Terkeer hebben deel&enomen, zonder dat dit in eni& op
zicht aanetoot heeft Cl;ewekt. Doch daarenboTen wijet dit ar.ru,ment op 
een zonderlin&e Terwarrin& in het inzicht Yatn den procureur-fiecaal 
omtrent zijn taak en die Tan den rechter.Niet de procureur-fiecaal 
heeft te beoordelen. of er strafbare collaboratte �eplee&d ie en het 
ie zeer zeker niet zijn j;aak om, in atwachtini Yan wat de rechter 
uiteindelijk zal beelieeen; zowel omtrent het Taetetaan der feiten 
ale omtrent hun strafwaardi&heid, straffen te �•an uitdelen; ale 
TerYol&end ambtenaar en due partij in het &edini, ie hij de minet 

eechikte persoon der�elijke belieein&en te nemen. 
In zijn rapport aan den Minieter heeft de prooureur-fieoaaJ 

een aantal feiten aan&eYoerd ter rechtTaardi&in& Tan zijn menin&, dat
de leidin& Tan de Gueto op erneti�e wijze &ecollaboreerd zou hebben. 
Wanneer deze"fei ten " waarheid waren, zou Toor die menin& inder·daad 
zekere &rond beetaan.E�n Tan mijn &rieTen ie, dat de procureur-fiecaaJ 
den llinieter in deze mieleid heeft1 wat de proou.reur-fiecaal ale 
Taetetaande feiten aandient, staat allerminst wast en ie ten dele 
onwaar, ten dele uit zijn Terband &eru.kt en eenzijdi� belicht. 
l) de Gusto had in Mei I94G :r.>-or -de Nederludee Marine .JJlotortopedo
boten in aan bouw. De pro·cureur-fiecaal Terwijt nu aan de leidini; Tan

'de Gu.eto, dat zij deze boten en de hal, waarin deze &ebouwd werden, 
niet T6ór de bezettin& door de Tijand heeft Ternieti1d. Te dezen aan
zien staat echter Taet en had den procureur-fiscaal bij zelfe op
perYlakkii, doch onpartijdii, onderzoek kunnen blijken, dat de 
marine-commandant te Schiedam den Marine-officier ir.P.A.Heckin�-Co
lenbrander opdracht had ieieTen de Ternieti&in& uit te Toeren op no� 
te &eTen telephoniech beTe1, �an wel, ale Du.1 teere de . werf zouden be
tredenj dat ir. Heckin& Oolenbrander op I4 Mei !940 te ca. IS.30 uur 
Tan de werf ie Tertrokken en bedoelde opdraQht had doorcece•en aan 
den bedrijfeleider Timmer; dat het in die opdracht bedoelde beTel 
niet ie &e&eTen; dat de Duiteere de werf eeret betreden hebben 1!L. 
de capitulatie, tot welker Toorwaarden behoorde, dat ieen ·Ternietr
&ini Tan induetrieele inetallatiee zou plaatehebben. 
2) De leidini Tan de Gueto zou een zeer belan&rijk: en ,;eheim boek•
werk betreffende de in de motortopedoboten ,;ebruikte Rolle Royce mo

toren in handen Tan den Tijand &ebracht hebbens Terraad Tan militaire 
&eheimen. Dit "feit" wordt ontleend aan de Yerklar� Tan een adju
dant-onderofficier, die in het bezit Tan dit teheime en belan�rijke 
boekwerk was. Vol&ene den procureur-fiecaal behoefden de Duiteere dit 
boek om zelf in Hamburc motortopedoboten te kunnen bouwen. Te dien 
aanzien kan ik aantonen en had de procureur-fiecaal b•j behoorlijk 
onderzoek kunnen Tastetellens 
a) Dat de Duitsers ninuner in Bambu.r& Rolla Royce motoren Toor motor•

torpedoboten &ebouwd hebben, noch Tan plan waren die te �•an bou
wen,

b) Dat het boekwerk &een &e&eTene beTatte, welke de Duiteere niet
'bekend waren,

c) Dat die ce&eTene Tan elechte zeer onder&eechikt belani waren.
d) Dat de mededelin& Tan bedoelden adjudant-onderofficier. ale zou hij
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de eni.;e tewee;,t zijn, die in bezet Europa een der,elijk boekwerk had,
ijdele �panijderij ie. . 

· · · · · · - · · · · · ··· - '.-- -· ····· -··· 

3) Deleidin& Tan dè Gueto heeft de werfoapaciteit ten Toordele
Tan de Du.it!lere uitc;ebreid door de werf "Inter.maas" in bedrijf te 
etellen. 
Ket betrek.kin� hiertoe kan ik bewijzen, dat deze 1nbedrijfetel11n& ,e-
eehied-ie met het oo. op de Tredeeproduct1e Tan de (J.ueto teien de uit-
drukkelijke wil Tan de ))ui teere. · · · 

4) De Gusto heeft o.rn werk in het belan� Tan de Duiteere e;e"f'raaed.
De procureur-fiscaal hee.ft deze bewerin1 in zijn brief aan den,

Minister niet ieoocretiseerd, zodat het moeilijk: ie Yerweer te Toeren. 
In het doeeier beTinden zich een •antal notulen Tan Teri&derineen Tan 
de Soheepebouwconterentie� DaàrUit blijkt, dat de echeepebou.indu.strie 
ale ie.heel zekere Duitse opdrachten kree., .welke dan in de Swheepsbouw
oonferentie oTer dé indiTiduele werTen werden Terdeeld.Wanneer blijkene 
de -notulen diet conferentie de Gueto zich bereid Terklaarde een deel 
Tan dereelijke aan den Nederlandsen Scheepe.bouw ,eieTen opdrachten te 
aanTaarden, heeft de l'.R •. A. het woord "bereid" rood onderetreept en Tan 
een uitroepin�eteken in mariine Yoorzien.Leeet men deze notulen in Ter• 
band .met het &eheel Tan df.' <f,eetijde bèetaande o.rnetandi�eden, dan is i 
duidelijt,•dat de "bereidheid" Tàll de Gusto .niet loè te maken ie Tan het 
feit,dat de order uit�eToerd moeet worden en in de conferentie enkel &e• 
sproken-werd oTer de Terdèlini Ta,n.deze noodzaak oTer de li:ezamelijke be• 
troktenen"Slechte .met een Toorop,eze•te bedoelin� kan men aan een der.:e• 
lijke_paeea�e in notulen-een ar�ent teien de Gueto ontlenen.-Er zijn 
in het doeeier no& wel andere ett1k:ken.1n welke -de Gusto werk Toor Duit
ee rekenin" Traaitaik ben in staat Toor ieder dezer een behoor:J,ijke 
Terklarin-' te i.teTen,doch onthoud mij daanan in dezen brief en Toleta 
Toorehande met het aanToeren Tà.ll deze al&emene .;ezichtepuntenr -

• "in 'diënet-Tan -de rGuéto-ru-, reed'!! Toor- d.e-n� oorlo".1r. Geroea,een
Rijkeduiteer.wiene etreTen naar opdrachten de directie onder de be
ètaande ometandi.theden niet altijd kon Terhinderen,al heeft men de uit
Yoerin& naar mo�elijkheid belemmerdf 

b, een cum:u.latie Tari opdrachten kon leiden tot Tertra4'ini: in d�t
Yoerini daartan; 

· o. bezettin& Tan de capaciteit met zeker Duite werk kon bezettini me1 
werk Toor meer direct balan, Yoor de Du.itee oorlocYoerin& Toork:Qmen. 

d. correepondentie,welke_blijk echint te �eTen Tail actiTiteit,wae
Taak elechte camoufla&e Tan eabota�e.. . · 

Ik kan dit allee in deze brief niet iedetailleerd uitwerken en Yoer 
het boTenetaande eleohts aan ter illustratie Tan .mijn etellini,dat,het• 
ceen de procureur-f1ecaal ale feit"de arreetatie rechtTaardi&end,Ter
.rneldt.daartoe te Taae ie en zeker niet zijn Teronderete111n,,dat met 
een laneduri,;e Trijheideeteaf te rekenen Talt,ka.n eohra.ten" 

V&P. de Tier "feiten" .., welke de prooureur-fiecaal den Minieter ale
Yaetstaand ter rechtTaardi,� Tan de arrestatie heeft Opiediend,zijn 
twee kennelijk: onjuiet1 Tan de twee andere ie het buiten,emeen twij:fel
achti&,hoe de Reohter,Tolledic Toorcelicht,deze zal apprecieren.De .me
dedelinc Tan den procureur-fiscaal aan den Min1eter 1 dat een zware Trij
heideetraf al:s Taetetaand ie aan te nemen,blijtt,bij onderzoek;een zeer 
eubjectieYe menin� te zijn.Op �ond Yan dat eubjeotieTe,naar ik niet be
twijfel,te .toeder trouw,�eTormde inzicht Yan den prooureur-!iecaal,zijn 
mijn clienten zonder beroep Toor onbepaalde tijd in�eeloten.Indit Ter
band mo1e ik no, een typerende bizonderheîd onder Uw aandacht bren�en1 
Yolcene artikel ll Tan x •. ». r 244( ale �ewijzi4'd bij K.B. F 280) ie het 
beTel tot äe-irBNWtafi=Bffe�e••� bewarin� Toor I4 da�en Tàn kraoht en lt-11 
het telkene Toor drie .rna.,nden Terlencd worden.De procureur-fieeaal·heei't 
het beTel t.ot de inbewar�stellin� Tan de heren Tan de Gueto op 16
NoTember 1946 Toor 14 da�en ce&eTen en het 1eliJktijdi& Toor drie .maan-
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den TerleD.4:d,dit in strijd met de kennelijke bedoeli.nj; Tan cenoemd 
X:,B.Reede dit d�tail bewijst.,dat de exhorbiten\e beToe�dheid,den pro
oureur-fiscaal Terleend,niet in Teili�e handen ie. 

Het is niet de táak Tan de balie 'l!I Minietere keu.ze Tan de TerTol-· 
cende ambtenaren te critieerën"Uestaat te"enoTer dit proble·7m andere 
dan wij en U kunt dus wel de Traa, stellen,of de rechtTaardi�e;d ge
diend en Terzekerd is,wan.neer de TerTolcin& Tan hen,wien miedriJTen 
in Terband met den oorloc en bezettin& ten laete 1ele�d worden,�ele�d 
ie in handen Tan peraonen,die meer dan anderen Tan de Tijandelijke 
bezettini �eleden hebben en ot deze personen de nodige �aarborgen 
Toor een objeotieTe en zakelijke beoordelin" bieden.Ik wil mij ten de11 
ze Tan iedere aritiek Tan pereoonlijke aard onthoudeh,doch ik ben 0-
Tertu.1,d.dat U,indien U de lijst Tan procureure-en adTocatenfiecaal 
nacaat en naar de antecedenten Tan iener hunner informeert,tot merk-, 
waardi&e conclusies omtrent hun qualificatie tot hun ambt zult komen. 

Een Terdere ,rief in Terband met dez� collaboratiezaken betreft 
het Toorbereidend onderzoek.In c�eu ie die uitgeToerd door Hernann 
Friedrich Carl Alten en E. Tan 't Huäl; ale ik wel ben inielicht, 
heeft ,een van deze beiden enige erTarin� in dit eoort ,,erk.Zij heb
ben dan ook,nanr blijkt, niet hun taak daarin gezien een doesier sa
men te 3tellen.dQt een objectief beeld Tan de zaak �eeft,doch uitelui� 
tend naar bel�etende momen•en :e�peurd.Dit blijkt uits 

• oomm�ntaren t welke zij op het bewijsmateriaal hebben ce,eTen;
b. het feit,dat zij bij het doseier wel hebben �eToecd een rapport
Tan den S.D •. ,waarin lén der Terdachten - die oTeri,ene den Nederland
Gen Inliahtin"endienst en zijn a,enten belangrijke dieneten had be
wezen - als "deuteohfreundlioh" werd aan"eduid.niet daarentegen de e
Tenzeer in hun bezit zijnde rapporten Tan den s.D. betreffende
"deut:?Jchfeindlich.keit" Tan de andere Terdachten;
o. het feit,dat zij in het doseier als "bij de Gueto lnbeela�"enomen"
hebben ieToe,d zekere corresP,ondentie,weli:e,in�ien bij de Gusto 1n

es.la.;-;;-enomen-,iïtdeTda1ul �bezwärend -zou-z1-jn,doo-r hen'. echtër ·· .. e-lde1"e OP
&eepeurd wae en Tan welke kan worden anncetoond,dat zij nimmer bij de 
Gueto ,eweest iet

d. Het feit• dat zij een �etui�e hebben �ezecd,het eicenlijk niet de
moeite waard te Tinden-Tan zijn Terklarinc Terbaal op te maken,omdat
deze slechte tot d&oharce kon dienen,
e. het feit t dat de rechercheurs bij Toori:eu.r allerlei onder:e:schik
ten Tan laiere ra.ni horen - weri:lieden,ma,azijnmeeetere en anderen -•
dooh niet horen(althane ieen -T-erbaal opmaken Tan het Terhoor Tan)per
eonen;die door hun poeitie een dieper inzicht hebben en dat zij ziah

· niet de �erin�ete moeite ,eTen om wilde bewerin�en Tan onontwikkelde
etu.icen op haar waarheide&ehelte te toeteen.

Den prooureur-fiecaal,die nu al anderhal.f jaar erTarin� heeft,
moet het eenzi.jdi" karakter Tan het P.R • .l.-onderzoek beter bekend zijn
dan de aÀTOcaten,die eleohte incidenteel met deze zaken in aanrakin.
komenJtoch meent de procureur-fiecaal op het rapport Tan derielijke
rec.aercheur�,dat, bij onderzoek: door den rechter.t in enkele minuten in
elk•ar zou Tallen,TrijheideberoTinlen te mo�en baeeren en in e.an mie
e1Te aan den Minieter te mocen bewereh,dat een diep�aand onderzoek ie

ei!chied en dat de arreetatie nn rijp beraad heeft plaata�ehad. 
Bet heeft ieen zin,dat ik in deze brief 1n,a op algemene beechou

wil1"en omtrent economieche collaboratie,de houdin,,welke de ondern� 
mere Tan oTerheidswe�e in het be=in Tanen iedurende de bezettin� ie 
1:s aanbeTolen en de houdin.:;,welke de rec;ering thane propa,:eert;de hui• 
dige miekenninc Tan tóeDl!lalice noodzakelijkheid,de motieTen,welke de 
industrieelen hebben ieleid;enz. en eTenmin,dat ik inia op de bizon
derlijlt ten laete Tan de Gueto aanceYoerde feiten.De beoordeling Tan 
een en ander blijTe den Reahter;behoorlijk Toor�elicht en na diep-
·aand en objectief onderzoek,Toorbehouden.fhane �il ik slechts Uw
andacht Tragen Toor het feit,dat,in afwijking Tan de beelieeiue; om

trent al deze punten,een TerTol&end ambtenaar de beToe�dheid heeft 
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cebru.ikt pereonen,wier schuld �een�zine \Taetetaat"op �rond Tan �en 
partijdi= en ondcskund�� ea,m.en�e�teld dossier, Tan hun Trijheid.te be 
Ten en onbeperkt beroofd te houden. , .. 

. ... -
Ik ben.in etaat elke feitelijke etellin&,in het boTeneta 

Tenat,door �ampel bewij3materiaal te etaTen en etel .mi_j "aarne be
�chikbaar Toer iedere Terdere toelichti�,welke U mocht Terla.ngen. 
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