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Bij een ceremonie, waaraan door negen hoornblazcrs onder een
tambour maitre werd deelgenomen, heeft de Provoost-Geweldige
van Curacao op Woensdag 6 Maart een voortvluchtige militair
van de stoepen van het Rechthuis ingcdaagd. Dit is een oud
rechtsgebruik, dat alleen gevolgd wordt, ingeval een gedagvaarde
militair verstek laat gaan. Uiteraard doet zich dit zelden of nooit
voor, daar een militair onder tucht staat, en als hij niet goedschiks
voorkomt, met geweld gebracht wordt onder geleide van gewa-
pende schildwachts. Op Curacao, Nederlands West-Indië, was de
indaging, zoals dit gebruik met een mooie oud-vaderlandse term
heet, nog nimmer geschied. Of het in de laatste eeuw in Euro-
pees Nederland was voorgekomen, dat iemand werd ingedaagd,
kon een der hoogste militaire gezagsdragers van Curacao ons niet
meedelen.

De indaging doet zich practisch alleen voor, als de gedagvaarde
na zijn dagvaarding kans ziet de plaat te poetsen. Antonio A.
Martis, een 22-jarige Bonairiaan, die een paar revolvers in dienst
gestolen had, zag hiertoe inderdaad de kans. Hij monsterde aan en
verliet als bemanningslid het gebiedsdeel.

In dit geval nu moest hij tot driemaal toe „bij openbare edicten
ad valvasCuriae", zoals het in de oude boeken heet, worden inge-
daagd. De auditeur militair van de krijgsraad, die in deze
qualiteit de oude titel van Impetrant r.o. (= ratione officü,
ambtshalve) draagt, moet dan een request bij de krijgsraad indie-
nen. Mr. Joseph J. A. Ellis, een bekend Curacaoënaar, die in Ne-
derland rechten studeerde en thans deze functie bekleedt, is een
minnaar van oude rechtsgebruiken. In fraaie oude formules stelde
hij een request op om „tegen den voortvluchtige mandement Cri-
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mineel met clausule van apprehensie en openbare edicten ad val-
vas Curiae in ordinaria forma" te verlenen. Dit wil zoveel zeggen
als, dat de deurwaarder den voortvluchtige, wanneer hij hem er-
gens treffen mocht, mag apprehenderen of oppakken. Dit wordt
als openbare edicten ad valvas Curiae in ordinaria forma, d.w.z.
bij de deuren van het Rechthuis, op de gewone, i.e. militaire, wijze
voorgelezen.

Aldus gebeurde. De deurwaarder, die in deze functie de oude ti-
tel van Provoost-Geweldige heeft, moet zich naar de laatst beken-
de woonplaats van den voortvluchtige begeven en daar een exem-
plaar van de indaging achterlaten.

In de loop van de middag verzamelden zich enkele honderden
om dit unieke moment mee te maken. Vooral de rechtsgeleerden
waren uiteraard sterk vertegenwoordigd. De Algemeen Middelba-
re School had de lessen voor een kwartiertje onderbroken. Daar
kwamen de schutters met trompetgeschal het Hendrikplein af-
zetten. Het verkeer werd stil gelegd. Voetgangers, die nog niet
wisten wat er gebeuren ging, snelden toe. Het Wilhelminaplein
stond in een oogwenk vol. Op de stoepen van het Stadhuis stond
de Provoost-Geweldige Petrus Constant Rib reeds, gesierd met
het oranje ambtslint en het voor te lezen document. De Impe-
trant r.o. was vanzelfsprekend aanwezig. Boven op het bordes
stelden de hoornblazers zich op om na het signaal „stilte" te
hebben geblazen, de ban te openen. Tot de hoogste mili-
taire gezagsdragers toe waren aanwezig om dit, waarschijnlijk
voor de enige maal in hun leven, bij te wonen. Doodse stilte heer-
ste, toen de Provoost-Geweldige vervolgens plechtig aanving:

„De Krijgsraad in het arrondissement Curacao aan den Pro-
voost-Geweldige bij denzelven Krijgsraad, Salut! . . . .

Hierna volgde een lange brief, waarin de krijgsraad na het ver-
zoek van Impetrant Ellis en de aard van het ten laste gelegde feit
te hebben overwogen, beveel t : , , . . . . Zoo is 't, dat Wij u commit-
teeren bij dezen, dat Gij trekt ter plaatse daar Gij den verdachte
zult kunnen trekken . . . . en is 't, dat Gij hem daar niet mocht
apprehendeeren (pakken), zoo dagvaardt Gij denzelve in naam
van Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Prin-
ses van Oranje Nassau enz., bij openbare edicten ad valvas Curiae
in ordinaria forma teneinde te verschijnen . . . . "

Langzaam en statig trok de muziek af. Een historisch ogenblik
was voorbij. De aardigheid kwam twee uur later, toen de inge-
daagde . . . . opdaagde, daar hij niet voortvluchtig bleek te
zijn. . .
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