
DE VONNISSEN VAN DE VREDERECHTERS

Eenlid van de WA had in juli' 41 'bij een volksoploopje' een ploertendoder bij
zich gehad. Vijf-en-twintig gulden boete.

Een vrouw, oud zeven-en-zestig jaar, had in september' 41 bij het langstrekken
van de ]eugdstorm gezegd: 'Rotzooi, landverraders'. Acht dagen gevangenis-
straf.

Een vrouwelijk lid van de NSB had tegen de man van die zeven-en-zestig-
jarige vrouw gezegd: 'Vieze souteneur'. Tien gulden boete.

Twee mannen zouden op 3I augustus' 4I (Koninginnedag) tijdens een relletje
een NSB'er voor 'armoedzaaier, landverrader' uitgemaakt hebben. Vrijspraak
wegens gebrek aan bewijs.

Een vrouw had op straat, terwijl een NSB'er passeerde, gezegd: 'Daar gaat
een NSB'er.' Volgens die NSB'er zou zij evenwel gezegd hebben: 'Daar gaat
een vuile NSB'er.' De NSB'er had haar vervolgens voor 'achterbuurtwijf, smerig
rotwijf' uitgemaakt. De vrouw werd vrijgesproken, de NSB' er kreeg vijf gulden
boete.

Een man had eerst in een café gezegd, 'dat hij wist dat op IQ mei '40 te Rotter-
dam door NSB'ers op Nederlandse soldaten was geschoten', had nadien die
woorden ingetrokken maar op I september '4I beweerd: 'De NSB is rapalje.'
Dertig gulden boete.

Een vrouw had op de pont naar Arnhem-Zuid beledigend over de ]eugdstorm
gesproken (wat zij precies gezegd had, viel niet vast te stellen) en had, toen een
omstander daartegen protesteerde, tegen deze gezegd: 'Waar bemoei je je mee,
smeerlap, snotneus!' Vijf-en-twintig gulden boete.

Een melkboer had een NSB'er voor 'rotvent' uitgemaakt. Vijf gulden boete.

Een zestienjarige scholier, afkomstig uit Groningen, had medio september' 4I
in Velp waar hij op kostschool was, bij een NSB'er de winkelruit ingegooid,
'zijn ouderlijk huis is echter de Beweging niet slecht gezind en op de zitting
verschijnt hij met een ]eugdstormspeldje op.' Berisping en een maand tuchtschool
voorwaardelijk.

Drie mannen hadden in oktober' 40 iemand die een WA-lied zong, van zijn
fiets geslagen. Driemaal twintig gulden boete, mede gezien 'de lange tijd die
sedert het plegen van het feit reeds is verlopen' (vijftien maanden!).

Een man had eindjuli '4I, terwijl hij 'een beetje dronken' was, een NSB'er bij
het fietsen gehinderd. Tien gulden boete.
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