


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1982 o Bij gebreke aan een goede foto van Nijenrode uit de tijd van de heer Onnes hier een afbeeldingvan het kasteel rond 1685 van Abraham Rutgers de Oude. Het koepeldak op de toren zou opfantasie kunnen berusten. De tekenaar keek in de zuid westelijke richting en derhalve zijn deschaduwen van de schoorstenen op het boerderijdak onjuist,(afb. 28 Schetsboek A. Rutgers in museum mr S. van Gijn, Dordrecht)











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1982 rink, de directeur van het Paedologisch Instituut, een zeer bekend deskundige, deRechter-Commissaris juist te verlaten. Toen hebben Mr Massis en ik een fout ge-maakt. We dachten: ook dat nog. Nu wordt er weer een nieuw onderzoek aan dezaak gebreid en wij deden geen navraag naar het bezoek van de professor.Inmiddels verschenen enkele getuigen, waarvan de verklaring in de richting ging vaneen gefingeerde correspondentie en op grond daarvan werd Onnes bij het eindarrestvan het Gerechtshof conform de eis tot een jaar gevangenisstraf met volledige aftrekvan het voorarrest veroordeeld, zodat hij weliswaar niet naar de gevangenis ging,maar toch maar veroordeeld was. Ik was in die jaren betrokken bij de oprichting van het Genootschap voor denRechtsstaat, waarvan ik voorzitter werd. Doel was de verschillende politieke partij-en tot een gesprek te bewegen

en bij de eerste manifestatie werd o.a. Prof. Waterinkals spreker uitgenodigd, ongeveer een halfjaar na het eindarrest van het Hof.Professor Waterink vertelde mij, dat hij in de zaak-Onnes van de Rechter-Commissaris de hele correspondentie tussen Onnes en K. had medegekregen met hetverzoek te beoordelen, of deze al dan niet fictief was. Professor Waterink gaf mijtoen een reeks glasheldere argumenten aan ten betoge, dat het duidelijk een echtecorrespondentie was geweest. Hij vertelde mij, dat hij daarop door de Rechter-Commissaris was bedankt, zich niet realiserende, dat daarmede in rechte niets wasbereikt, integendeel. Nog werd door mij overwogen, of op grond van dit laatste re-visie mogelijk zou zijn, maar men kan de weigering van een Rechter-Commissarisom een bepaalde verklaring op te nemen moeilijk een nieuw feit noemen, hetgeenvoor revisie nodig is. Toch neemt dit niet weg, dat ik op grond van al het

bo-venstaande in de onschuld van Onnes ben blijven geloven en gemeend heb boven ditopstel de titel te mogen zetten, die het verdient. Kappeijne 55




