Van een onzer verslaggevers

Culemborg

De Utrechtse amateur-historicus J. Schuurman heeft na ruim
vijf jaar onderzoek een sterk
vermoeden over de dader van
de geruchtmakende Culemborgse dubbele roofmoord uit 1923.
Een naam wil hij nog niet noemen. .
Wel is het iemand geweest die in
de jaren na de moord ook verdacht is geweest. „Ik heb aanwijzingen gevonden die Blaauw over
het hoofd heeft gezien."
Schuunnan, geboren en getogen
Culemborger, hoopt te promove-

'Blaauw heeft ongelijk'

kant JA Klein die zich eerder tegen de publicaties van De Beus
had uitgesproken, nam zelfs het
voortouw om geld in te zamelen
om de kosten van de rechtzaak te
ren op zijn onderzoek. Maar in ie- ver in de jaren dertig materiaal is de rol van commissaris Blok dat dekken die commissaris Blok had
je zou verwachten dat hij sympa- aangespannen wegens smaad,"
der geval wil hij binnen nu en te vinden over de zaak.
twee jaar een boek uitbrengen. Wat Schuurman vooral steekt is thie zou zijn gaan voelen richting weet Schuurman.
Het is Schuurman een raadsel
„Dat promoveren zal moeilijk het beeld van SDAP-voorman Ot- De Beus," meent Schuurman.
to de Beus dat de lezer krijgt uit De Beus was een van de eerste waarom er in Culemborg nog
worden.
Deze week heeft hij snel het Blaauws boek. Die zou met zijn SDAP-raadsleden in Nederland en geen Otto de Beusstraat is.
boek van Blaauw gelezen. En hoe- 'giftige pen' het volk hebben op- werd na zijn veroordeling door Ex-raadslid A. van Haarlem, al bijwel hij grote bewondering heeft gehitst. Volgens Schuurman is De de rechtbank in Tiel zelfs wethou- na dertig jaar lid van de gemeenvoor de ex-commissaris, meent Beus echter de held van het ver- der in Culemborg. Hij werd vol- telijke straatnamencommissie,
Schuurman dat deze in het Cu- haal, die volhardend en tegen de gens Schuurman voortdurend ge- laat weten dat daar geen bijzondelemborgse onderzoek een paar stroom in, het onderzoek naar de tipt door bronnen binnen het po- re reden voor is. „ Misschien kunsteken heeft laten vallen. Zo moordzaak kritisch bleef volgen. litieapparaat en was van hoog tot nen we de naam Otto de Beus
stopt Blaauws onderzoek in 1929 „Blaauw levert zoveel feiten over laag in Culemborg populair. „Het nog wel gebruiken na de wederterwijl in de archieven nog tot het falende politieonderzoek en conservatieve raadslid en fabri- opbouw van Hamkavoet."

