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BENOEMINGEN, ONTSLAG, ENZ.
Bij Koninklijk besluit van 9 November 1945 no. 22 zijn be
vorderd tot hoofdcommies bij den Baad vain State W. C. P.
Boerboom Jr. en G. M. J. van Roessel Jr., beiden thans
commies.
9 November 1945.
No. U.Z. 1479.
Afdeeling B.B. Bur. Zuivering
en Rechtsherstel.
De Minister van Binnenlandsche Zaken;
Gezien het advies van de Commissie van Advies, bedoeld in
artikel 5, iid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945;
Overwegende, dat de hieronder genoemde persoon, mede
naar het oordbei van vorenbedoelde commissie, heeft doen
blijken van ontrouw, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub 1,
van het Zuiveringsbesluit 1945;
Gelet op artikel 5 van het Zuiveringsbesluit 1945;
Heeft goedgevonden:
a. overeenkomstig het advies van vorengenoemde commissie,
gerekend met ingang van 5 Mei 1945, aan ir. J. P. Leeuwen
berg, wethouder, wnd. burgemeester der gemeente Baarn, ont
slag uit zijn functie te verleenen;
b. te bepalen, dat aile rechten op dadelijk of uitgesteld
pensioen en alle andere rechten, welke genoemde persoon
kraichtens wettelijk voorschrift of arbeidsovereenkomst zou
kunnen doen gelden, alsmede alle rechten op pensioen en alle
andere rechten, welke de nagelaten betrekkingen van dien per
soon krachtens wettelijk voorschrift of arbeidsovereenkomst
zouden kunnen doen gelden, vervallen.
's-Gravenhage, 9 November 1945.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
Beel.
Bij ministerieele beschikking van 10 November 1945, n°. 1373,
afd. B.B. Kabinet (bur. Bestuurszaken), is bepaald, dat het
ambt van burgemeester der gemeente Borne, gerekend van het
in artikel 1, lid 1, van het Koninklijk besluit van 5 September
1944, Staatsblad n°. E 86, genoemde tijdstip, niet, overeenkom
stig het bepaalde in artikel 2, lid 1, van evengenoemd besluit,
vervuld wordt door P. A,. Schaepman.
Bij ministerieele beschikking van 10 November 1945, n°. 1923,
afd. B.B. Kabinet (bur. Bestuurszaken), is bepaald, dat het
ambt van burgemeester der gemeente Weert, gerekend met
ingang van 1 April 1945, niet meer, overeenkomstig het bepaalde
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in artikel 2, lid 1, van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur
Provinciën en Gemeenten, vervuld wordt door mr. W. F. W.
Kolkman.
Bij ministerieele beschikking van 10 November 1945, n°. 3463,
afd. B.B. Kabinet (bur. Bestuurszaken), is bepaald, dat het
ambt van burgemeester der gemeenten Noordeloos, Hoogblokland en Hoornaar, gerekend met ingang vain 1 Juli 1945, niet
meer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, van het
Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeen
ten, vervuld wordt door D. C. de Leeuw.
Bij ministerieele beschikking van 10 November 1945, n°. 4078,
afd. B.B. Kabinet (bur. Bestuurszaken), is bepaald, dat het
ambt van burgemeester der gemeente Oude-Pekela, gerekend
met ingang van 28 April 1945, niet meer, overeenkomstig het
bepaialde in artikel 2, lid 1, van het Besluit Tijdelijke Voorzie
ning Bestuur Provinciën en Gemeenten, vervuld wordt door
J. Snater.
Bij ministerieele beschikking van 10 November 1945, n°. 4119,
afd. B.B. Kabinet (bur. Bestuurszaken), is bepaald, dat het
ambt van burgemeester der gemeente Groesbeek, gerekend vanaf
het in artikel 1, lid 1, van het Koninklijk besluit van 5 Septem
ber 1944, Staatsblad n°. E 86, genoemde tijdstip, niet, overeen
komstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, van evengenoemd be
sluit, wordt vervuld door jhr. H. H. J. M. van de Poll.
Op grond van het Zuiveringsbesluit 1945 zijn, met ingaing van
15 November 1945, door den Minister van Marine geschorst:
A. Cornelissen, chauffeur-monteur Rijkswerf;
C. J. Groen, schrijver 1ste klasse Rijkswerf;
C. Mallet, hulpbewaarder Rijkswerf, en
J. F. Waiboom, machine-bankwerker 1ste klasse Rijkswerf.
Bij Koninklijk besluit van 9 November 1945 no. 44 is, met
ingang van 1 Januari 1946, aan L. van Buren Lensinck, ont
vanger der registratie en successie te Alkmaar, op zijn verzoek,
eervol ontslag uit 's Rijks dienst verleend.
Bij Koninklijk besluit van 9 November 1945 no. 48 is, metingang van 19 November 1945:
1°. aan mr. H. Albarda, op zijn verzoek, eervol ontslag ver
leend uit zijn betrekking van secretaris-generaal in tijdeiijken
dienst van het Ministerie van Financiën, met dankbetuiging
voor de vele en gewichtige diensten, door hem aan den Lande
bewezen;
2°. benoemd tot secretaris-generaal van het Ministerie van
Financiën mr. H. L. s'Jacob.
Bij Koninklijk besluit is benoemd tot assistent bij den Studie
dienst vain de directie Benedenrivieren van den Rijkswaterstaat
in vasten dienst, ter standplaats 's-Gravenhage, H. J. Stroband.
12 November 1945.
No. 25 011.
Afdeeling Algemeene Politiek.
De Minister van Handel en Nijverheid;
Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit zuivering bedrijfs
leven ;
Na overleg met den Minister van Justitie;
Heeft goedgevonden:
1. in te stellen een Zuiveringsraad voor detailhandel en
ambacht voor de provincie Friesland, welke zijn zetel heeft te
Leeuwarden;
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te benoemen:
tot voorzitter:
mr, K. Westerling, advocaat en procureur, raadsheer bij het
Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden;
b. tot leden:
\V. H. de Bruin, te Lemmer;
W. J. Covers, te Leeuwarden;
mej. J. van den Berg, te Leeuwarden;
G. de Haas, te Leeuwarden;
M. van der Kam, te Leeuwarden;
S. Heilema, te Leeuwarden;
E. K. Hoekstra, te Leeuwarden;
D. Bosman, te Leeuwarden;
c. tot secretaris:
mr. B. P. van der Veen, te Leeuwarden;
d. tot adjunct-secretaris:
mr. J. C. H. van Stapele, te Leeuwarden;
3. te bepalen, dat de in artikel 2, onder a en i, genoemde
personen zitting hebben tot en met 31 December 1946.
a.

's-Gravenhage, 12 November 1945.
De Minister voornoemd,
Voor dezen,
De wnd. Secretaris-Generaal,
P. Iiuin.
Bij beschikking van den Minister van Landbouw, Visscherij
en Voedselvoorziening dd. 12 November 1945, no. 10265, Afdeeling J. Z., Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd, is aan mr. D. Cannegieter, te Voorburg, op zijn verzoek,
met ingang van 1 November 1945, ontslag verleend als plaats
vervangend griffier van het Centraal College voor de Tucht
rechtspraak voor de Voedselvoorziening.
Bij beschikking van den Minister van Landbouw, Visscherij
en Voedselvoorziening dd. 12 November 1945, no. 10754, Afdeeling J. Z., Bijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd, is mr. J. N. Alblas, rechter in de arrondissementsrechtbank
te Alkmaar, benoemd tot plaatsvervangend tuchtrechter voor
de voedselvoorziening in het arrondissement Alkmaar.

MINISTERIEELE BESCHIKKINGEN, ENZ.
DEPARTEMENT VAN JUSTITIE
10 November 1945.
Afdeelin; • A.S.
Kabinet No. 907 A.S.
De Minister van Justitie;
Gezien zijn beschikking van 28 Augustus 1945, Afdeeling A.S.,
Kabinet no. 907 A.O., houdende benoeming der commissie, be
last met het afnemen van het examen, bedoeld in artikel 11 der
wet van 9 Juli 1942 (Staatsblad no. 20) op het Notarisambt;
Besluit:
het bepaalde onder I van zijn beschikking van 28 Augustus
1945, Afdeeling A.S., Kabinet no. 907 A.O., in dier voege te
wijzigen, dat de puntkomma achter 's-Gravenhage vervalt en
dat daarachter wordt gelezen: ,,en, wat het derde gedeelte van
liet examen betreft, op de plaatsen, welke daartoe door den voor
zitter der examencommissie zullen aangewezen worden .
's-Gravenhage, 10 November 1945.
De Minister voornoemd,
Kolfschoten.
DEPARTEMENT VAN FINANCIEN
Dividendgarantie Aandeelen B. Herstelbank
12 November 1945.
Generale Thesaurie.
Afd. Economische en Sociale Zaken.
No. 133.
De Minister van Financiën;
Gelet op het bepaalde in artikel 7 van het Koninklijk besluit
van 3 September 1945 (Staatsblad no. F 158), houdende oprich
ting der Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Her
stel N.V.;
Heeft goedgevonden en verstaan:
1. aan de houders van de preferente aandeelen B van de
Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V.,
voor zoover deze aandeelen bij de oprichting zijn geplaatst en
een nominaal bedrag van f 49 millioen niet te boven gaan,

namens den Staat der Nederlanden een dividendgarantie te ver
strekken van 3| pet. per jaar:
2. te bepalen, dat, voor zoover de winst, in eenig jaar dooi
de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel
N.V. gemaakt, niet toereikend is om, overeenkomstig het be
paalde in artikel 27, lid 3, van de statuten, een dividend van
3£ pet. aan de houders van de preferente aandeelen B, bedoeld
in het eerste lid, uit te keeren, door en ten laste van den Staat
het ontbrekende zal worden aangevuld;
3. te bepalen, dat de gelden, welke overeenkomstig het
tweede lid van deze beschikking door den Staat zijn verstrekt,
door de Maatschappij tot J^inanciering van het Nationaal Her
stel N.V. moeten worden terugbetaald uit de winsten, welke
overblijven na de winstverdeeling, bedoeld in artikel 27, 1ste,
2de en 3de lid, der statuten.
's-Gravenhage, 12 November 1945.
De Minister van Financiën,
P. Lieftinck.
DEPARTEMENT VAN SOCIALE ZAKEN
17-33A./E.
Het College van Rijksbemiddelaars;
Overwegende, dat het wenschelijk is voor de werknemers in
de Vleeschwaren- en Vleeschconservenindustrie een regeling van
loonen en andere arbeidsvoorwaarden vast te stellen;
dat het alvorens deze regeling in haar geheel Vast te stellen,
dringend noodzakelijk is voorshands een gemeenteklasse-indeeling en loonen vast te stellen ter vervanging van het dienover
eenkomstig vastgestelde in de regeling van loonen voor deze
werknemers dd. 30 April 194-2 (Nederlandsche Staatscourant
1942, No. 83, gewijzigd Nederlandsche Staatscourant 1942,
No. 168. en Nederlandsche Staatscourant 1943, no. 22);
Gezien het advies van de Stichting van den Arbeid;
Gelet op artikel 12 van het Buitengewoon Besluit Arbeids
verhoudingen 1945 (Staatsblad no F 214);
Beschikkende,
Stelt bindend vast de volgende regeling:
I.

Werkingssfeer.

Deze regeling geldt in ondernemingen of gedeelten van onder
nemingen, welke deel uitmaken van de Ondervakgroep Vleesch
waren- en Vleeschconservenfabrieken ingevolge artikel 5, sub b,
van de beschikking der Organisatie-Commissie betreffende de
organisatie van de Industrie van Oliën, Margarine, Vetten en
Verwerking van Dierlijke Producten, dd. 11 October 1941
(Nederlandsche Staatscourant 1941, no. 199).
II.

Definities.

Deze regeling verstaat onder:
1. „Werkgevers": de natuurlijke- of rechtspersonen, die een
onderneming of afdeeling van een onderneming, als bedoeld
sub I, drijven.
2. „Werknemers": hen, die in dienst van werkgevers werk
zaam zijn, met uitzondering van toezichthoudend-, administra
tief-,, hooger-technisch-, reizigers- en bewakingspersoneel.
3. „Geschoolden": den rooker, den zouter, den koker, den
stopper, den slachter, daaronder begrepen de slachter, die tevens
uitbeent of afsnijdt.
4. „Geoefenden": den darmbewerker, den uitpeiler, den
uitbeener en den weger in de expeditie.
5. „Ongeschoolden" : alle overige werknemers. ,
III. Inzake de loonen voor werknemers worden de volgende
bepalingen bindend vastgesteld:
Artikel 1.
De gemeenten worden met het oog op de vaststelling van het
loon der werknemers verdeeld in vier klassen:
Klasse I omvat de gemeenten :
Amsterdam
's-Gravenhage
Botterdam
Schiedam
Klasse II omvat de gemeenten:
Amersfoort
Rijzenburg
Arnhem
Groningen
Breda
Haarlem
Delft
Den Bosch
Dordrecht
Leiden
Driebergen
Nijmegen
Klasse III omvat de gemeenten:
Almelo
•
Beverwijk
Apeldoorn
Bodegraven
Assen
Borculo
Bathmen
Borne

Utrecht
Zuilen
Poeldijk
Purmerend
Tilburg
Wassenaar
Zaandam

Boxmeer
Breukelen
Culemborg
Cuyk .

3

Woensdag 15 November 1955, n°. 111

Delden
Deventer
Diepenveen
Doetinchem
Ede
Eibergen
Eindhoven
Enschede
Epe
Franeker
Gorinchem
Harlingen
Gouda
Groenlo
Hazerswoude
Helmond
Holten
Hoorn
Kerkrade
Landsmeer
Langedijk
Nd. Scharwoude
Leeuwarden

Leidschendam
Lichtenvoorde
Lisse
Lochem
Koog a/d Zaan
Meppel
Middelburg
Monster
Montfoort
Nijkerk
Olst
Oss
Roozendaal
Sassenheim
Sneek
Steenwijk
Terneuzen
Twello
Uithoorn
Utingeradeel
Akkrum
Velsen
Veenendaal

Venlo
Vlaardingen
Vlissingen,
Voorst
Wilp
Vorden
Vught
Weert
Weststellingwerf
Wolvega
Wierden
Wilnis
Winterswijk
Woerden
Wormerveer
Wijhe
IJmuiden
IJsselstein
Zevenaar
Zuidbroek
Zutphen
Zwolle

Maasbree
Blerik
Mill-St. Hubrecht
Nieuwerkerk a/d
IJssel
Noordbroek
Nw. Heeten
Onstwedde
Stadskanaal
Putten

Schijndel
Steenderen
Susteren
Tietjerksteradeel
Hardegarijp
Werkendam
Wildervank
Stadskanaal
Wisch-Silvolde

Artikel 2.
Voor valide arbeiders van 21 jaar en ouder gelden de navol
gende uurloonen :
Gcmeenteklasse I:
Leefty d;

Ongeschoolden:
per uur:

21 jaar
22 jaar
23 jaar en ouder
Gemeenteklassc II:
21 jaar
22 jaar
23 jaar en ouder

Geoefenden:
per uur:

Geschoolden:
per uur:

f 0,57
f 0,64
f 0,72

f 0,58
f 0,66
f 0,75

f 0,60
f 0,70
f 0,79

f 0,58
f 0,62
f 0,69

f 0,57
f 0.64
f 0,71

f 0,58
f 0,66
f 0,74

GcmeenteMasse III:
21 jaar
f 0,54
f 0,55
f 0,56
22 jaar
f 0,58
f 0,60
f 0,62
23 jaar en ouder
f 0,63
f 0,66
f 0,69
Gemeenteldasse IV:
'21 jaar
f 0,53
f 0,54
f 0,55
f 0,60
22 jaiar
f 0,56
f 0,58
23 jaiar en ouder
f 0,59
f 0,61
f 0,64
Voor arbeiders beneden den leeftijd van 21 jaar gelden de
navolgende uurloonen:
Leeftijd:

.14
15
16
17
18
19
20

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

per uur:

i-.

V. Deze regeling treedt in werking met ingang van de loonweek, waarin Maandag 22 October 1945 valt.
Zij kan te allen tijde door het College van Rijksbemiddelaars
worden gewijzigd of ingetrokken.
's-Gravenhage, 31 October 1945.
Het College van Rijksbemiddelaars,
Romme.

MILITAIR GEZAG
VERORDENINGEN VAN DEN CHEF VAN DEN STAF
MILITAIR GEZAG
No. 129
VERORDENING MILITAIR UNIFORMVERBOD
(gewijzigd vastgesteld)

Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van
6 Juli 1945, No. 129.
MILITAIR GEZAG.

Klasse IV omvat de gemeenten:
Barneveld
Berg-Ambacht
Best
Bleiswijk
Dinterlo
Prinsenland
Dokkum
Gieten
Idaarderadeel
W arga

gehandhaafd,-zulks met dien verstande, dat rechtens bestaande
duurtetoeslagen worden verrekend.

f0,13
f0,19
f 0.25
f 0,32
f 0,38
f 0,44
f 0,50

Artikel 3.
De werkgever is verplicht het loon op den betaaldag onmid
dellijk na beëindiging van den arbeidstijd aan iederen werknemer
afzonderlijk in een loonzakje of met een loonbriefje uit te be
talen. Op het loonzakje of loonbriefje moet duidelijk leesbaar
vermeld zijn:
a) naam en stamnummer van den werknemer;
b ) periode, waarop de betaling betrekking heeft;
c) bruto-loonbedrasr, gespecificeerd volgens vast loon, eventueele premies, stukloon, overwerkgeld of wel andere beloo
ningen ;
d) inhouding van loonbelasting;
e) andere toegepaste kortingen, nauwkeurig te specificeeren.
IV. Rechtens geldende loonen, welke in voor den werknemer
gunstigen zin van de bepalingen dezer regeling afwijken, blijven

De Chef van. den Staf Militair Gezag, uitoefenende de be

voegdheden, toegekend aan het militair gezag, in het geheele
in bijzonderen staat van beleg verkeerende grondgebied van het
Rijk in Europa;
Overwegende, dat het noodzakelijk is de Verordening Militair
Uniformverbod gewijzigd vast te stellen, met name ten einde de
mogelijkheid te scheppen óm in bijzondere gevallen aan personen,
die niet in werkelijken dienst zijn, vergunning te verleenen tot
het in het openbaar dragen van uniformkleeding;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Besluit op den
bijzonderen staat van beleg;
Stelt vast de volgende
VERORDENING.
Artikel 1.
1. Het is verboden eenig kleedingstuk, fournituur, kenteeken of onderscheidingsteeken, behoorende tot of deel uit
makende van een ï^ederlandsch. Nederlandsch-Indisch of buitenlandsch militair uniform, zonder schriftelijke vergunning van
den Chef van den Staf Militair Gezag in het openbaar te dragen
of te voeren.
2. Aan'een vergunning, als bedoeld in het voorgaande lid.
kunnen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 2.
Het in artikel 1, eerste lid, gestelde verbod is, voor zoover
betreft de kleeding en uitrusting, vastgesteld voor het onder
deel, waarbij zij zijn ingedeeld, niet van toepassing ten aanzien
van hen, die in werkelijken dienst zijn bij een op 1 September
1944 bestaande of sedert geformeerde troepenafdeeling, dienst
vak, dienstafdeeling of inrichting van de Nederlandsche, Nederlandsch-Indische of Geallieerde strijdkrachten, dan wel behooren
tot het personeel van het Nederlandsche Roode Kruis of deel
uitmaken van een door het militair gezag geformeerden of
erkenden luchtbeschermings- of brandweerdienst.
Artikel 3.
De wettelijke voorschriften, dienstvoorschriften en andere
ministerieele beschikkingen daaronder begrepen, aangaande het
dragen van de uniformkleeding door het beroeps- en reservepersoneel, behoorende tot de Koninklijke Marine, de Koninklijke
Landmacht en het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, blij
ven tijdelijk buiten toepassing, voor zoover zij in strijd zijn met
het bepaalde in de artikelen 1 en 2.
Artikel 4.
Hij, die het in artikel 1, eerste lid, gestelde verbod of een
voorwaarde, als bedoeld in het tweede lid van dat artikel, over
treedt, niet nakomt of de uitvoering daarvan verhindert of be
lemmert, wordt als schuldig aan een overtreding ingevolge het
bepaalde in artikel 26, eerste lid, van het Besluit op den bijzon
deren staat van beleg gestraft met hechtenis van ten hoogste
een jaar of met geldboete van ten hoogste twee duizend gulden.
Artikel 5.
Met de zorg voor de naleving dezer verordening en de op
sporing der daarbij strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de
in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde
ambtenaren, belast de daartoe door of vanwege het militair gezag
aangewezen militairen.
Artikel 6.
1. Deze verordening geldt voor het geheele in bijzonderen
staat van beleg verkeerende gebied.
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2. Zij zal worden bekendgemaakt door plaatsing in de Staats
courant en in het Publicatieblad van het Militair Gezag en
treedt in werking op den dag, volgende op dien harer afkondiging.
3. Zij kan worden aangehaald onder den titel: Verordening
Militair Uniformverbod.
4. Met ingang van den dag, waarop deze verordening in
werking treedt, wordt de Verordening Militair Uniformverbod,
vastgesteld bij verordening van den Chef van den Staf Militair
Gezag van 12 September 1944, No. 8 (Publicatieblad van het
Militair Gezag No. 1) en gewijzigd bij diens verordening vain
20 Maart 1945, No. 83 (Publicatieblad van het Militair Gezag
No. 24), ingetrokken.
Gegeven ten Stafkwartiere, den 6den Juli 1945.
De Chef van den Staf Militair Gezag,
De Generaal-Majoor,
H. J. KEULS.
(Afgekondigd op 25 Juli 1945.)
No. 130
WIJZIGING VERORDENING REGISTRATIE
ARBEIDSKRACHTEN

Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van
16 Juli 1945, No. 130.
MILITAIR GEZAG
De Chef van den Staf Militair Gezag, uitoefenende de be

voegdheden, toegekend aan het militair gezag, in het geheele
in bijzonderen staat van beleg verkeerende grondgebied van het
Rij]: in Europa;
Overwegende, dat de Verordening registratie arbeidskrachten
(Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van
19 April 1945, No. 92, Publicatieblad van het Militair Gezag
No. 27) wijziging behoeft;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Besluit op den
bijzonderen staat van beleg;
Stelt vast de volgende
VERORDENING.
Artikel 1.
De artikelen 4 en 5 van de Verordening registratie arbeids
krachten worden als volgt gewijzigd vastgesteld:
„Artikel 4.
Ten bewijze, dat aan den registratieplicht is voldaan, wordt
op de Tweede Distributiestamkaart van iederen geregistreerde
een stempel geplaatst. Het model van dit stempel wordt door of
vanwege den Chef van den Staf Militair Gezag nader vastge
steld.
Artikel 5.
1. Door de ambtenaren, belast met de uitreiking van distri
butiebescheiden, wordt aanteekening gehouden van de namen,
voornamen en adressen van hen, die opgeroepen zijn om zich
te doen registreeren en wier Tweede Distributiestamkaart na
afloop van den termijn in de oproeping vermeld, niet het in
artikel 4 bedoelde stempel draagt.
2. Zij stellen deze gegevens op staten, welke zij aan het
eind van elke week inleveren bij den leider van den plaatselijken
distributiekring, die' voor de onverwijlde doorzending aan den
directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau of bijkantoor in
zijn kring zorg draagt.
3. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de
verplichting van de betrokken ambtenaren tot de aangifte, be
doeld in artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering."
Artikel 2.
1. Deze verordening geldt voor het geheele in bijzonderen
staat van beleg verkeerende gebied.
2. Zij zal worden bekendgemaakt door plaatsing in de
Nederlandsche Staatscourant en in het Publicatieblad van het
Militair Gezag en treedt in werking terstond na haar afkondiging.
Gegeven ten Stafkwartiere, den 16den Juli 1945.
De Chef van den Staf Militair Gezag,
o.l. De Sous-Chef,
De Kolonel,
Mr. F. J. H. SNIJDERS.
(Afgekondigd op 25 Juli 1945.)
No. 131
OPTREDEN VAN ARTISTEN IN AMUSEMENTS
BEDRIJVEN

Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van
16 Juli 1945, No. 131.

MILITAIR GEZAG.
De Chef van den Staf Militair Gezag, uitoefenende de be

voegdheden, toegekend aan het militair gezag, in het geheele
in bijzonderen staat van beleg verkeerende grondgebied van
het Rijk in Europa;
Overwegende, dat het in het belang van de veiligheid van
den Staat noodzakelijk is, dat door het militair gezag controle
worde uitgeoefend op het optreden van artisten in amusements-,
café- en restaurantbedrijven, ten einde het optreden te beletten
van artisten, die tlidens de vijandelijke bezetting de belangen
van den vijand of diens handlangers hebben gediend;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Besluit op den
bijzonderen staat van beleg;
Stelt vast de volgende
VERORDENING.
Artikel 1.
1. Het is aan exploitanten van amusements-, café- en res
taurantbedrijven verboden zonder door of vanwege hpt militair
gezag verleende schriftelijke vergunning in hun bedrijf artisten
te laten optreden.
2. Aan een vergunning, als bedoeld in het eerste lid,-kunnen
voorwaarden worden verbonden.
Artikel 2.
Hij, die het in het eerste lid van het voorgaande artikel ge
stelde verbod of een voorwaarde, als bedoeld in het tweede lid
van dat artikel, overtreedt, niet nakomt of de uitvoering daar
van verhindert of belemmert, wordt als schuldig aan een over
treding ingevolge het bepaalde in artikel 26, eerste lid, van het
Besluit op den biizonderen staat van beleg gestraft met hechte
nis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste twee
duizend gulden.
Artikel 3.
1. Deze verordening geldt voor het geheele in bij zonderen
staat van beleg verkeerende gebied.
2. Zij zal worden bekendgemaakt door plaatsing in de
staatscourant en in het Publicatieblad van het Militair Gezag
en treedt in werking op 1 Augustus 1945.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Juli 1945.
De Chef van den Staf Militair Gezag,
o.l. De Sous-Chef,
De Kolonel.
Ir. J. B. G. M. RIDDER DE VAN DER SCHUEREN.
(Afgekondigd op 25 Juli 1945.)
No. 132
VERORDENING VIERDE WIJZIGING
VERORDENING GRENSBEWAKING

Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van
16 Juli 1945, No. 132.
MILITAIR GEZAG.
De Chef van den Staf Militair Gezag, uitoefenende de be
voegdheden, toegekend aan het militair gezag, in het geheele
in biizonderen staat van beleg verkeerende grondgebied van
het Rijk in Europa;
Overwegende, dat het noodzakelijk is enkele nadere wijzi
gingen te brengen in de in het belaag van de grensbewaking
aangewezen bewakingsgebieden;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Besluit op den
bijzonderen staat van beleg;
Stelt vast de volgende
VERORDENING.
Artikel 1.
Het gestelde in artikel 1, onder c, van de Verordening Grens
bewaking (Verordening van den Chef van den Staf Militair
Gezag, No. 26, Publicatieblad van het Militair Gezag No. 4,
zooals deze verordening sedert is gewijzigd) wordt gewijzigd ge
lezen als volgt :
,,c. de gemeenten Vlissingen, Kapelle, Kruiningen, Wemeldinge, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridder
kerk, Heerjansdam, Barendrecht, Heinenoord, Rhoon, OudBeijerland, Nieuw-Beijerland, Hekelingen, Poortugaal, Rotter
dam, Schiedam, Vlaardingen, Spijkenisse, Maasland, Maas
sluis, Rozenburg, 's-Gravenhage, Amsterdam, Zaandam, Koog
aan de Zaan, Westzaan, Assendelft, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlem, Velsen, Beverwijk, Den Helder, Texel,
Harlingen, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog,
Ulrum, Leens, Oldehove, Ezinge, Aduard, Adorp, Hoogkerk.
Groningen, Noorddijk, Ten Boer, Loppersum en Slochteren."
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Artikel 2.
1. Deze verordening geldt voor het geheele in bijzonderen
staat van beleg verkeerende gebied.
2. Zij zal worden bekendgemaakt door plaatsing in de
Nederlandsche Staatscourant en in het Publicatieblad van het
Militair Gezag en treedt in werking terstond na haar afkondiging.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Juli 1945.
De Chef van den Staf Militair Gezag,
o.l. De Sous-Chef,
De Kolonel,
Ir. J. B. G. M. RIDDER DE VAN DER SCHUEREN.
(Afgekondigd op 25 Juli 1945.)
No. 133
AANGIFTE VAN KUNSTSCHATTEN

Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van
24 Juli 1945, No. 133.
MILITAIR GEZAG.
De Chef van den Staf Militair Gezp.g, uitoefenende de be

voegdheden, toegekend aan het militair gezag, in het geheele
in bijzonderen staat van beleg verkeerende grondgebied van
het Rijk in Europa;
Overwegende, dat het in het belang van de veiligheid van den
Staat noodzakelijk is, dat op korten termijn gegevens worden
verkregen omtrent kunstschatten, antiquiteiten en bibliotheken,
welke gedurende de vijandelijke bezetting in vijandelijk bezit
zijn geraakt;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Besluit op den
bijzonderen staat van beleg;
Stelt vast de volgende
VERORDENING.
Artikel 1.
1. Een ieder, die gedurende de vijandelijke bezetting van
het Rijk in Europa kunstschatten of antiquiteiten dan wel een
bibliotheek, hetzij zelf, hetzij door tusschenkomst van derden,
in eigendom, gebruik, bewaring of anderszins heeft afgestaan
aan een vijandelijken staat, een vijandelijken onderdaan of een
persoon, wonende, verblijvende of zich bevindende in vijandelijk
jf bezet gebied, is verplicht te dier zake aangifte te doen binnen
den termijn en op de wijze door het bestuur van de stichting
„Nederlandsch Kunstbezit" te bepalen en bekend te maken.
2. Tot het doen van aangifte, als in het voorgaande lid be
doeld, is insgelijks verplicht een ieder, die ten aanzien van
kunstschatten, antiquiteiten of bibliotheken, welke zich op
10 Mei 1940 in het Rijk in Europa bevonden hebben en nadien
op eenige wijze, al dan niet rechtmatig, verkregen zijn door
een vijandelijken staat, een vijandelijken onderdaan of een per
soon, wonende, verblijvende of zich bevindende in vijandelijk of
bezet gebied, omtrent deze verkrijging dan wel omtrent het
vervoer of de bewaring dier kunstschatten, antiquiteiten of bi
bliotheken inlichtingen kan verschaffen.
Artikel 2.
Voor de toepassing van deze verordening worden verstaan:
a. onder kunstschatten en antiquiteiten: schilderijen, teekeningen, aquarellen, etsen, gravures, houtsneden, lithographieën
en beeldhouwwerken; alsmede boekwerken, manuscripten, archi
valia en versierings- of gebruiksvoorwerpen, welke door hun
schoonheid, ouderdom, oorsprong of zeldzaamheid in artistiek
of ander opzicht van bijzondere waarde zijn;
b. onder vijandelijke staten, vijandelijk gebied en bezet ge
bied: hetgeen daaronder ingevolge het bepaalde in artikel 1 van
het Besluit Vijandelijk Vermogen (Staatsblad No. E 133) voor
de toepassing van bij of krachtens dat besluit uitgevaardigde
bepalingen wordt verstaan;
c. onder vijandelijke onderdanen: natuurlijke en rechtsper
sonen, die ingevolge het bepaalde in artikel 2 van het Besluit
Vijandelijk Vermogen voor de toepassing van bij of krachtens dat
besluit uitgevaardigde bepalingen als vijandelijke onderdanen
worden aangemerkt.
Artikel 3.
Hij, die niet voldoet aan de verplichting tot aangifte, in arti
kel 1 bedoeld, wordt als schuldig aan een overtreding ingevolge
het bepaalde in artikel 26, eerste lid, van het Besluit op den
bijzonderen staat van beleg gestraft met hechtenis van ten
hoogste een jaar of met geldboete van ten hoogste twee duizend
gulden.
Artikel 4.
Het bepaalde in artikel 1 laat onverlet de verplichting tot het
doen van aangifte op grond van de bepalingen, vervat in het

Tweede Hoofdstuk van
(Staatsblad E 133).

het Besluit Vijandelijk

Vermogen

Artikel 5.
1. Deze verordening geldt voor het geheele in bijzonderen
staat van beleg verkeerende gebied.
2. Zij zal worden bekendgemaakt door plaatsing in de
Staatscourant en in het Publicatieblad van het Militair Gezag
en treedt in werking op den dag, volgende op dien harer afkon
diging.
's-Gravenhage, 24 Juli 1945.
De Chef van den Staf Militair Gezag,
o.l. De Sous-Chef,
De Kolonel,
F. J. H. SNIJDERS.
(Afgekondigd op 1 Augustus 1945.)
No. 134
AFWIJKING VAN HET BESLUIT BEPERKING
RECHTSVERKEER

Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van
28 Juli 1945, No. 134.
MILITAIR GEZAG.
De Chef van den Staf Militair Gezag, uitoefenende de be
voegdheden, toegekend aan het militair gezag, in het gehjele
in bijzonderen staat van beleg verkeerende grondgebied van het
Rijk in Europa;
Overwegende, dat het wenschelijk is de in artikel 1 van zijn
verordening van 8 Maart 1945, No. 79 (Publicatieblad van het
Militair Gezag No. 22) vervatte uitzonderingen op het bepaalde
In artikel 1, eerste lid, van het Besluit beperking rechtsverkeer
'Staatsblad No. E 75) in den vervolge te laten gelden voor het
Teheele in bijzonderen staat van beleg verkeerende gebied en
lat de bepaling van artikel 2 dier verordening behoort te ver
vallen in verband met de voorziening, getroffen bij Koninklijk
besluit van 19 Mei 1945 (Staatsblad No. F 76);
Gelet op het bepaalde in artikel 1, derde lid, van het Besluit
beperking rechtsverkeer;
Stelt vast de volgende
VERORDENING.
Artikel I.
1. In artikel 1, onder 1°., der Verordening van den Chef
van den Staf Militair Gezag van 8 Maart 1945, No. 79, worden
:1e woorden „het gebied, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a,
lezer verordening" vervangen door de woorden: „het in bij
zonderen staat van beleg verkeerende gebied".
2. Artikel 2 der voormelde verordening vervalt.
3. Artikel 3, eerste lid, dier verordening wordt gewijzigd
gelezen als volgt:
„1. Deze verordening geldt voor het geheele in bijzonderen
staat van beleg verkeerende gebied."
Artikel II.
1. Deze verordening geldt voor het geheele in bijzonderen
staat van beleg verkeerende gebied.
2. Zij zal worden bekendgemaakt door plaatsing in de
Staatscourant en in het Publicatieblad van het Militair Gezag
en treedt in werking op den dag, volgende op dien harer afkon
diging.
Gegeven ten Stafkwartiere, den 28sten Juli 1945.
De Chef van den Staf Militair Gezag,
De Generaal-Majoor,
H. J. KRULS.
(Afgekondigd op 1 Augustus 1945.)
No. 135
INTREKKING TREKVERBOD

Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van
3 Augustus 1945, No. 135.
MILITAIR GEZAG.
De Chef van den Staf Militair Gezag, uitoefenende de be
voegdheden, toegekend aan het militair gezag, in het geheele
in bijzonderen staat van beleg verkeerende grondgebied van het
Rijk in Europa;
Overwegende, dat de bij zijn Verordening Trekverbod van
20 April 1945, No. 95 (Publicatieblad van het Militair Gezag
No. 27) getroffen bijzondere voorzieningen, ten einde ongewenschte verplaatsingen van de bevolking tegen te gaan, niet
langer noodzakelijk zijn;
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Stelt vast de volgende

VERORDENING.
Artikel 1.
Met ingang van den dag, waarop deze verordening in werking
treedt, wordt de Verordening Trekverbod ingetrokken.
Artikel 2.
1. Deze verordening geldt voor het geheele gebied, waarvoor
de Verordening Trekverbod is uitgevaardigd.
2. Zij zal worden bekendgemaakt door plaatsing in de
Nederlandsche Staatscourant en in het Publicatieblad van het
Militair Gezag, alsmede door uitzending door middel van den
radio-omroep, en treedt in werking op den dag, volgende op
dien harer afkondiging.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den Augustus 1945.
De Chef van den Staf Militair Gezag,
De Generaal-Majoor,
H. J. KRÜLS.
(Afgekondigd op 3 Augustus 1945.)

VACANTE BETREKKINGEN
Aan de R.H.B.S. te Amersfoort is, met ingang van 1 Januari
1946, de betrekking van leeraar in de Engelsche taal en letter
kunde te vervullen.
Getal wekelijks te vervullen lesuren 11.
De mogelijkheid van combineering van deze betrekking met
die van 18 uren aan het gemeentelijk gymnasium te Amersfoort
is aanwezig.
Aanmelding vóór 1 December 1945 bij den inspecteur van het
M.O. in de derde inspectie, te Haarlem, Westerhoutpark 28,
met nauwkeurige vermelding van naam en voornamen (voluit),
jaar en datum van geboorte, onderwijsbevoegdheden, en, even
tueel, met een gespecificeerde opgave van het getal dienst
jaren, hetwelk volgens de vigeerende salarisregeling bij de be
rekening van het salaris in aanmerking komt.
Bewijsstukken behoeven niet te worden overgelegd.
Met ingang van 1 Januari 1946, of zooveel vroeger ails moge
lijk is, zal aan de R.H.B.S. te Brielle de betrekking van leeraar
in de Nederlandsche taal en letterkunde zijn te vervullen.
Aantal wekelijks te geven lesuren 30.
Aanmelding vóór 1 December a.s. bij den inspecteur van het
M.O. in de tweede inspectie, te 's-Gravenhage, Frangois Maielsonstraat 51, met nauwkeurige vermelding van naam en voor
namen (voluit), jaar en datum van geboorte, onderwijsbevoegd
heden, en, eventueel, met een gespecificeerde opgave van het
aantal dienstjaren, hetwelk volgens de vigeerende salarisregelin sr bij de berekening vam het salaris in aanmerking komt.
Bewijsstukken behoeven niet te worden overgelegd.

NEDERLANDSCH BEHEERSINSTITUUT
De ondergeteekende, bij beschikking van het Nederlandsche Beheers
instituut dd. 5 October 1945 benoemd tot bewindvoerder over de echte
lieden Calmer de Vries en Martha de Vries—van Dam, laatst gewoond
hebbende Kinkerstraat 378 hs., Amsterdam, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats, roept allen, die goederen, gelden of geldswaar
den onder zich hebben van, verschuldigd zijn aan, iets te vorderen
hebben van of inlichtingen kunnen verstrekken oveT deze afwezigen, op,
daarvan mededeeling te doen te zijnen kantore vóór 15 December 1945.
Amsterdam, Heerengracht 581.
(4465/10)
Mr. Th. Sprey.
De ondergeteekende, door het Nederlandsche Beheersinstituut be
noemd tot beheerder over het vermogen van J. Ph. Drübbel, Deurloostraat 113 huis, te Amsterdam, verzoekt allen, die iets te vorderen
hebben van of verschuldigd zijn aan vorenbedoelde, goederen, gelden
of andere waarden van hem in hun bezit hebben of tot hem in eenigerlei
rechtsbetrekking staan, hiervan binnen 14 dagen na publicatie van
dezen oproep schriftelijk mededeeling te doen aan ondergeteekende.
Niet-voldoening aan dezen oproep is strafbaar krachtens het Besluit
Herstel Eechtsverkeer.
•
De Beheerder,
Mr. P. Kranenburg,
(4413/12)
Keizersgracht 391, Amsterdam C.
De ondergeteekende, door het Nederlandsche Beheersinstituut be
noemd tot beheerder over het vermogen van P. Tax sr., wonende Ru
bensstraat 48, te Amsterdam, verzoekt allen, die iets te vorderen heb
ben van of verschuldigd zijn aan vorenbedoelde, goederen, gelden of
andere waarden van hem in hun bezit hebben of tot hem in eenigerlei
rechtsbetrekking staan, hiervan binnen 14 dagen na publicatie van
dezen oproep schriftelijk mededeeling te doen aan ondergeteekende.
Niet-voldoening aan dezen oproep is strafbaar krachtens het Besluit
Herstel Eechtsverkeer.
De Beheerder,
Mr. F. Kranenburg,
(4414/12)
Keizersgracht 391, Amsterdam C.

De ondergeteekende, door het Nederlandsche Beheersinstituut be
noemd tot beheerder over het vermogen van J. P. Spoor, wonende Reguliersgracht 10, Amsterdam, verzoekt allen, die iets te vorderen hebben
van of verschuldigd zijn aan vorenbedoelde, goederen, gelden of andere
waarden van hem in hun bezit hebben of tot hem in eenigerlei rechts
betrekking staan, hiervan binnen 14 dagen na publicatie van dezen
oproep schriftelijk mededeeling te doen aan ondergeteekende.
Niet-voldoening aan dezen oproep is strafbaar krachtens het Besluit
Herstel Eechtsverkeer.
De Beheerder,
Mr. P. Kranenburg,
(4415/12)
Keizersgracht 391, Amsterdam C.
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De hoofdingenieur-directeur van den Kijkswaterstaat in de directie
Limburg, te Maastricht, maakt vanwege den Minister van Openbare
Werken en Wederopbouw bekend, dat van Donderdag 15 November
1945 af tot nadere aankondiging, in verband met liet uitvoeren van
werkzaamheden aan de hulpspoorbrug over liet kanaal Wessem—Neder
weert te Keipen, de scheepvaart door die brug alleen mogelijk zal zijn
des morgens vóór 9 uur en des namiddags na 15,30 uur.
Maastricht, 10 November 1945.
De Hoofdingenieur-Directeur voornoemd,
(4470/12)
Witteveen.

RIJKSUITGEVERIJ

— 's-GRAVENHAGE

Bij ons is verkrijgbaar gesteld :
Wetten, Decreten, Besluiten, enz. betreffende den Waterstaat in
Nederland, met aanteekeningen. Tachtigste vervolg.
Octavo, 304 bladz.

Prijs f 18,—*

Bij voorkeur bestelle men door overschrijving der kosten op post
rekening no. 425300.

RIJKSUITGEVERIJ — 's-GRAVENHAGE
Bij ons is verkrijgbaar gesteld:
Verslagen omtrent 's Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst
1943. Deel LXYI.
Octavo, 159 bladz.

Prijs f 2,50*

Bij voorkeur bestelle men door overschrijving der kosten op post
rekening no. 425300.

RIJKSUITGEVERIJ —

's-GRAVENHAGE

Bij ons is verkrijgbaar gesteld :
Verslag van den Directeur van den Veeartsenijkundigen Dienst omtrent
de werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezond
heidstoestand van den Veestapel in 1943.
Octavo, 155 bladz.

Prijs f 1,05*

Bij voorkeur bestelle men door overschrijving der kosten op post
rekening no. 425300.

NAAM LOOZE V ENNOOTSCHAP P EN
Krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders,
gehouden te Utrecht 25 October 1945, is de N.V. Bouw- en Handel
maatschappij van Hoorne II, gevestigd te Utrecht, ontbonden per
1 November 1945. Tot liquidatrice werd benoemd de directrice, mevr.
C. M. Buurman—Blankemeier, te Utrecht.
(4416/6)
De Liquidatrice.
Hierbij hebben we de eer u mede te deelen, dat de N.V. Weegbrug
„Eendracht", te Tholen, is ontbonden en dat het plan van uitkeering
ter inzage ligt bij de Kamer van Koophandel en ten kantore der ven
nootschap.
Tholen, October 1945.
Het Bestuur.
(4464/5)

GERECHTELIJKE AANKONDIGINGEN
NAAMSVERANDERINGEN
Aankondiging
Door de echtelieden P. Mooijer en J. Mooijer—Jonk, te Volendam,
gemeente Edam, is in hun qualiteit van voogd en toeziende voogdes
een verzoek ingediend tot bet verkrijgen van vergunning ten behoeve
van de minderjarige Maria de Kok tot het veranderen van den geslachts
naam de Kok in dien van Mooijer.
(4422/6)
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Aankondiging

Door Barend Anthonius van Gelderen, wonende te Utrecht, Balkstraat 39, is een verzoek ingediend tot het bekomen van vergunning
ten behoeve van den minderjarigen Herman Sibbel tot het veranderen
van den geslachtsnaam Sibbei in dien van van Gelderen.
(Kosteloos.)
(4420/5)
Door de echtelieden Bernardus Cornelius van Loghem en Hendrika
Keiniera Wensink is een verzoek ingediend ter bekoming van vergun
ning ten behoeve van den minderjarige Bernardus Cornelius Luttik tot
het vervangen van diens geslachtsnaam Luttik in dien van van Loghem.
(Kosteloos.)
(4421/5)

ECHTSCHEIDINGEN
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van
6 November 1945 is de echtscheiding uitgesproken tusschen dr. Albert
Bouwers, fabrikant, wonende te 's-Gravenhage, en Madeion Thérèse
Elise Hooy, zonder beroep, verblijvende te Utrecht.
(4372/5)
Mr. G. W. Bannier, Procureur.
Bij -vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam dd.
1 October 1945 is tusschen Alberdina Winter en Jan Johannes Jansen,
beiden wonende te Botterdam, de echtscheiding uitgesproken.
De Procureur van Eischeres,
(4373/5)
Mr. S. J. Polak.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam dd.
8 October 1945 is tusschen Martinus Izaak Mastenbroek en Adriaantje
Nootenboom, beiden wonende te Rotterdam, de echtscheiding uit
gesproken.
De Procureur van Eischer,
(4374/6)
Mr. S. J. Polak.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zesde enkel
voudige kamer, dd. 1 November 1945 is tusschen Johannes Gerardus
Relelnof, wonende te Amsterdam, en Johanna van Coesant, wonende
te Amsterdam, verblijvende den lip 177, de echtscheiding uitgespro
ken, met alle gevolgen daarvan.
Amsterdam, 7 November 1945.
De Procureur van Eischer,
Mr. D. C. Endt, Yossiusstr. 22.
(4375/8)
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zesde enkel
voudige kamer, dd. 1 November 1945 is tusschen Jacobus Numan,
wonende te Amsterdam, en Helena Wilhelmina van den Elsakker,
wonende te Amsterdam, doch verblijvende te Hengelo (O.), de echt
scheiding uitgesproken, met alle gevolgen daarvan.
Amsterdam, 7 November 1945.
De Procureur van Eischer,
(4376/8)
Mr. D. C. Endt, Vossiusstr. 22.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zesde enkel
voudige kamer, dd. 1 November 1945 is tusschen Johannes Martinus
van der Donk, wonende te Amsterdam, en Anna Paulina de Kort,
wonende te Amsterdam, de echtscheiding uitgesproken, met alle
gevolgen daarvan.
Amsterdam, 7 November 1945.
De Procureur van Eischer,
(4377/8)
Mr. D. C. Endt, -Vossiusstr. 22.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht dd. 25 Juli
1945 is het huwelijk van Frans van Elk en Anna Catharina van 't
Gijn, beiden wonende te Utrecht, door echtscheiding ontbonden ver
klaard.
Utrecht, Achter den Dom 20.
De Procureur van Eischeres,
(4385/7)
Mr. J. Floor.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zesde
enkelvoudige kamer, dd. 1 November 1945 is uitgesproken echtscheiding
tusschen Harmke Eekhof, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en
Jacobus Cornelis Maria Degeling, koopman, wonende te Amsterdam,
welke partijen waren gehuwd te Amsterdam op 30 November 1939.
De Procureur van Eischeres,
(4389/7)
Mr. C. H. Bruyn.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is het
cp 30 December 1942 te 's-Gravenhage voltrokken huwelijk tusschen
Johannës de Bruijn, wonende te Voorburg, en Anna Sebastiana de
Visser, wonende te Ede, ontbonden verklaard door echtscheiding, met
alle wettelijke gevolgen van dien.
's-Gravenhage, 8 November 1945.
Heerenstraat no. 15a.
De Procureur van Eischer,
(4390/9)
Mr. J. F. B. Rutgers.
De arrondissementsrechtbank te Dordrecht heeft bij vonnis van
7 November 1945 verklaard ontbonden door echtscheiding het huwelijk,
18 Mei 1920 te Zwijndrecht gesloten tusschen Johanna Pieternella
van Nes en Arnoldus, Borghardus Schotel, beiden wonende te Dor
drecht, met alle gevolgen, daaraan door de wet verbonden.
Dordrecht, 8 November 1945.
Hetwelk certificeert,
De Procureur van Eischeres,
(4391/9)
Mr. F. G. Rens.
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Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van
2 November 1945 is het huwelijk van Cornelis de Lange, ingenieur,
wonende te Eindhoven, en Geertruida Cornelia Verbeek, zónder beroep,
wonende te Eindhoven, door echtscheiding ontbonden verklaard, met
alle gevolgen van dien.
De Procureur van Eischer,
Mr. J. J. A. van der Putt,
(4392/8)
Eindhoven.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Haarlem van 6 Novem
ber 1945 is het huwelijk van Jacobus Johannes Janssen, wonende te
Haarlem, en Erna W'erle, wonende te Haarlem, door echtscheiding
ontbonden verklaard, met alle wettelijke gevolgen daarvan.
Haarlem, 9 November 1945.
Mr. J. G. Bettink,
(4393/7)
Procureur.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van
30 October 1945 is uitgesproken echtscheiding, tusschen Cornelis
Adrianus Alphonsus van den Ende en "Wilhelmina Everdina Vervoort,
beiden wonende te 's-Gravenhage, en gehuwd te 's-Gravenhage op
3 Juli 1940.
's-Gravenhage, 9 November 1945.
De Procureur van Eischer,
(4394/8)
Mr. Jac. P. A. van der Oever.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van
30 October 1945 is uitgesproken echtscheiding tusschen Cornelis
Johannes Josephus Hooymans en Johanna Ida Cornelia Schilthuizen,
beiden wonende te Voorburg en gehuwd te Voorburg op 20 Septem
ber 1938.
's-Gravenhage, 9 November 1945.
De Procureur van Eischer,
(4395/8)
Mr. Jac. P. A. van den Oever.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van
25 September 1945 is het op 18 Augustus 1942 te Voorburg voltrokken
huwelijk tusschen Anna Gerdina Jeannette Niesten, wonende te
's-Gravenhage, en Johannes Hendricus Gardien, wonende te Voorburg,
ontbonden verklaard door echtscheiding, met alle wettelijke gevolgen
van dien.
's-Gravenhage, 9 November 1945.
Heerenstraat 15a.
De Procureur van Eischeres,
(4396/9)
Mr. J. F. B. Rutgers.
De arrondissementsrechtbank te Haarlem heeft bij vonnis van
4 September 1945 echtscheiding uitgesproken tusschen Dirk Andries
Kok, vischhandelaar, te Wormerveer, en Wilhelmina van den Berg,
zonder beroep, te Zaandam.
Haarlem, 8 November 1945.
De Procureur van Eischeres,
(4397/7)
Mr. L. V. Hoog.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zesde
enkelvoudige kamer, van 18 October 1945 is de echtscheiding tusschen
Wilhelmina Clara Hagenberg en Clëmens Bernard Sandmann, beiden
wonende te Amsterdam en gehuwd aldaar op 13 September 1944, uit
gesproken.
Mr. A. H. I. M. Kampmeyer,
(4398/7)
Procureur.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Assen dd. 10 Augus
tus 1945 is tusschen Martinus Jozeph Wolfs, kweeker, wonende te
Meppel, en Helena Elisabeth Kersten, wonende aldaar, echtscheiding
uitgesproken.
Assen, 8 November 1945.
De Procureur van Eischer,
(4399/7)
Mr. H. J. Dons.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen dd.
2 November 1945 is het huwelijk tusschen Jan Louters en Tietje
Meijer, beiden wonende te Groningen, ontbonden verklaard door
echtscheiding.
Groningen, 8 November 1945.
De Procureur van Eischer in Reconventie,
(4400/7)
Mr. G. P. Haverkamp.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Maastricht dd. 8 Febru
ari 1945 is tusschen Martin Lambert van Look, bankwerker, en Maria
Eliza Hubertina Krause, zonder beroep, beiden wonende te Hoensbroek, uitgesproken echtscheiding.
Mr. U. Postma,
(4401/6)
Procureur van Eischer.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht dd. 7 No
vember 1945 is het huwelijk van Karei Bernard George Groen, wonende
te Maartensdijk, en Catharina Enkelaar, wonende te Groningen, door
echtscheiding ontbonden verklaard.
De Procureur van Eischer,
(4402/6)
Mr. A. Murman.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Almelo van 7 November
19-^5 is het huwelijk, bestaande tusschen Albert Morsink en Johanna
Hendrika van de Belt, beiden wonende te Enschede, ontbonden ver
klaard door echtscheiding:.
De Procureur van Eischer,
(4403/6)
Mr. P. S. Noyon.
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Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Botterdam dd. 5 Novem
ber 1945 is tusschen Theodora Catharine Joseplüna van Dongen en
Hendrik Cornelis Smol, wonende te Botterdam, de echtscheiding uit
gesproken.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischeres,
(4407/6)
Mr. U. G. Schilthuis.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Middelburg van 24 October 1945 is echtscheiding uitgesproken tusschen Wilhelmina Anna
Heemskerk, zonder beroep, wonende te Middelburg, en Georg Mielziner, koopman, wonende te Londen.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischeres,
(4378/6)
Mr. W. H. Vermaas.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage dd.
23 October 1945 is tusschen Maria Wilhelmina Gerardina Lelieveld en
Cornelis Quirinus Jan Steigstra, beiden wonende te Loosduinen,
gemeente 's-Gravenhage, 1 Maart 1944 te 's-Gravenhage gehuwd,
echtscheiding uitgesproken.
's-Gravenhage, 7 November 1945.
Lange Voorhout 29.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischeres,
(4379/9)
Mr. C. B. Beinhold.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Botterdam dd.
5 November 1945 is tusschen Wilhelm Kempers, als eischer, en
Damma Hoek, als gedaagde, beiden wonende te Botterdam, de echt
scheiding bij verstek uitgesproken.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischer,
(4380/6)
Mr. W. J. Jongeneel.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zesde
kamer, dd. 4 October 1945 is het tusschen Henri Simon Jongkind jr.,
wonende te Amsterdam, en Hendrika Heidoorn, thans wonende te
Amsteidam, op 11 October 1939 te Amsterdam voltrokken huwelijk
op vordering van H. S. Jongkind jr., door echtscheiding ontbonden
verklaard, met alle wettelijke gevolgen van dien.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischer,
(4381/8)
Mr. C. J. G. H. van Lom—van Marle.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zesde
kamer, dd. 12 April 1945 is het tusschen Herman Theodoor Eilbracht,
wonende te Amsterdam, en Louise Pauline Verwohlt, thans wonende
te Voorburg, op 16 J.uli 1926 te 's-Gravenhage voltrokken huwelijk
op vordering van L. P. Verwohlt door echtscheiding ontbonden ver
klaard, met alle wettelijke gevolgen van dien.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischeresse,
(4382/8)
Mr. C. J. G. H. van Lom—van Marle.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van
9 October 1945 is het huwelijk tusschen Cornelia Wesseling, wonende
te Leiden, als eischeresse, en Abraham van Oosten, wonende te Leiden,
als gedaagde, door echtscheiding ontbonden verklaard, met alle wette
lijke gevolgen van dien.
Leiden, 7 November 1945.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischeresse,
(4383/8)
Mr. W. Hugenholtz.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Almelo van 7 November
1945 is het huwelijk, bestaande tusschen Harm Eidder en Jetje Gorter,
beiden wonende te Enschede, ontbonden verklaard door echtscheiding.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischer,
(4404/5)
Mr. P. S. Noyon.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 13 Septem
ber 1945 is het huwelijk van Willen Heertjes, chauffeur, wonende te
Hoorn, en Frederica Gorter, wonende te Hoorn, door echtscheiding
ontbonden verklaard, met alle wettelijke gevolgen daarvan.
Hoorn, 5 November 1945.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischer,
(4405/7)
Mr. J. P. Windhausen.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zesde
kamer, van 11 October 1945 is de echtscheiding uitgesproken tusschen
Josephine Kornelia Hüppop en Adrianus Griffioen, beiden wonende te
Amsterdam, met alle wettelijke gevolgen van dien.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischeres,
(4406/6)
Mr. J. J. de Rode.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Utrecht dd. 20 Juni
1945 werd de echtscheiding uitgesproken tusschen Antonia Maria
Brouwer en Wessel Albertus van der Geld, beiden wonende te
Amersfoort.
De Procureur van Eischeres,
(Kosteloos.)
Mr. G. J. van Harencarspel.
(4408/6)

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda, 2de enkel
voudige kamer, dd. 2 October 1945 is tusschen Petrus Albertus
Adrianus Trommelen, stoker, wonende te Tilburg, en Maria Lamberaina Antonia van den Boogaard, wonende te 'lilburg, echtscheiding
uitgesproken.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischer,
(4411/7)
Mr. H. J. A. Scheidelaar.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Zwolle dd. 17 October
1945 is tusschen de echtelieden Hendrika Berendina Loman, wonende
te Diepenveen, en Wilhelmus Johannes Dijkslag, gewoond hebbende
Borgele 53, te Diepenveen, thans zonder bekende woon- of verblijf
plaats in Nederland, gehuwd te Diepenveen 27 Mei 1939, de echt
scheiding uitgesproken.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischeres,
Mr. A. E. Kauffmann,
(4412/9)
Kleine Poot 7, te Deventer.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Breda dd. 17 April 1945
werd uitgesproken de echtscheiding tusschen Maria Catharina van de
Wouw en Wilhelmus Adrianus Meys, beiden wonende te Tilburg en
gehuwd aldaar op 15 April 1925.
Tilburg, 7 November 1945.
Spoorlaan 104.
(Kosteloos.)
De Procureur van Eischeres,
(4466/8)
Mr. F. J. van Liempt.

ONDER-CURATEELE-STELLINGEN
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Amsterdam, vacantiekamer, dd. 4 September 1945 is Lambertus Jacobus Johannes Aafjes,
wonende te Amsterdam, op eigen verzoek onder curateele gesteld, ter
zake van verkwisting.
De Officier van Justitie,
(4417/6)
Wassenbergh.

FAILLISSEMENTEN
Door Jos. Frantzen, thans wonende te Swalmen, Markt A 102, wiens
faillissement door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst is
geëindigd, is bij de arrondissementsrechtbank te Maastricht een ver
zoekschrift ingediend tot het bekomen van rehabilitatie, op grond dat
hij, na beëindiging van zijn faillissement, aan zijn erkende schuldeischers hun vorderingen heeft voldaan.
Maastricht, 2 November 1945.
(Kosteloos.)
Mr. G J. Frans Huurman,
(4384/9)
Procureur.
Uitgesproken
N.V. Allin Import Handel Mij. gevestigd geweest Keizersgracht 445,
Amsterdam; arr.-rechtbank Amsterdam, vacantiekamer, 29 Augustus
1945; rechter-comm. mr. J. J. Ter Maten; cur. mr. H. Westermann,
Heerengracht 508, Amsterdam-(J.
G. W. Nijhof, portier, Grensstraat 26 II, Amsterdam; arr.-rechtb.
Amsterdam, vacantiekamer, 29 Augustus 1945; rechter-comm. mr. J.
E. Hoekstra; cur. mr. H. Westermann, Heerengracht 508, Amsterdam-C.
N.V. J. G. Hanneman's Export Maatschappij in liquidatie; arr.rechtb. Amsterdam, eerste kamer, 29 October 1945; rechter-comm.
mr. M. D. K. S. van Lier; cur. mr. H. Westermann, Heerengracht
508, Amsterdam-C.
J. Timman jr., laatstelijk gewoond hebbende Wilhelminastraat 198,
Amsterdam; arr.-rechtb. Amsterdam, 29 October 1945; rechter-comm.
mr. R. P. Cleveringa; cur. mr. J. R. Voute jr., Heerengracht 433,
Amsterdam-C.
(Kosteloos.)
Opgeheven
C. Keizer, Hunzestraat 90, Amsterdam; arr.-rechtb. Amsterdam,
17 October 1945; cur. mr. J. A. M. Leistikow, G. v. d. Veenstraat 145,
Amsterdam; wegens gebrek aan baten.
(Kosteloos.)
Geëindigd
R. H. Steenbergen, zonder beroep, Amsterdam; cur. mr. P. W. van
Doorne, Heerengracht 581, Amsterdam-C.; door verbindend worden
der eenige uitdeelingslijst.
J. L. A. Steyger, handelaar in zuivelproducten, Beijerstraat 1,
's-Gravenhage; cur. mr. W. M. van der Wissel, Amaliastraat 6,
's-Gravenhage; idem.
(Kosteloos.)

OPROEPING SCHULDEISCHERS

Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 22 Octo
ber 1945 is het huwelijk van Pieter van Persie en Martina Hendrika
Lange veld, beiden wonende te Schiedam, door echtscheiding ont
bonden verklaard.
(Kosteloos.)
Mr. J. H. C. Kok,
(4409/6)
Procureur.

De bekende en onbekende schuldeischers van de nalatenschap van den
heer Hendrik Muntendam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam,
aan de Heinzestraat 7, en aldaar overleden op 1 Maart 1944, worden bij
deze opgeroepen om op 30 November 1945 om 11 uur te verschijnen
ten kantore van de notarissen J. Zwart en W. Straub, Leidschegracht 20,
te Amsterdam, tot het aanhooren der rekening en verantwoording, door
de erfgenamen van hun beheer aan de schuldeischers af te leggen, al
vorens, indien geen verzet wordt gedaan, tot voldoening der schuldvor
deringen over te gaan, voor zoover de baten dit toelaten.
(4418/9)

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam dd.
1 October 1945 is de echtscheiding uitgesproken tusschen Beinart
Johan Gerlach Wink en Annetje van de Merwe, beiden wonende te
Rotterdam.
De Procureur van Eischer,
(Kosteloos.)
Mr. C. A. van Renterghem,
's-Gravendijkwal 95, Rotterdam.
(4410/7)

Allen, die iets te vorderen hebben van, schuldig zijn aan of waarden
onder zich hebben, behoorende tot de nalatenschap van den heer -mr.
Jan Hendrik Rolandus Hagedoorn, in leven advocaat en procureur,
gewoond hebbende te 's-Gravenhage en aldaar overleden op 23 October
1945, wordt verzocht daarvan opgaaf te doen ten kantore van notaris
H. L. Morra, Nieuwe Schoolstraat 28, aldaar, vóór of op 10 December
1945.
(4419/7)
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