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A. H. J. S. BRUINS SLOT

Naar één Chr. Nat.
Volkspartij

IV. (Slot.)
F"V E Oproep der Volksbeweging geeft
* ' ons thans nog aanleiding tot het
n-i ' _n van eenige slotopmerkingen.

„TROUW" ORGANISEERT

politieke richtingen.
Hiermede is de Volksbeweging een
politieke richting, een partij geworden.
Het is verwarrend en wekt onnoodig
misverstand, dat de Volksbeweging daar
dan ook niet terstond openlijk voor uit
komt. Dit te meer waar de Volksbeweging zich richt tot de Nederlandsche
burgers, ongeacht of zij tot een politieke
partij behooren of niet. Wanneer zij dit
laatste doet, wat haar goed recht is, moet
het duidelijk zijn wat iemand doet als
hij lid van de Volksbeweging wordt. Het
beteekent dat hij breekt met zijn oude
politieke partij of overtuiging. Niemand
kan twee heeren dienen. Men kan ook
niet lid zijn van twee verschillende poli-

EEN AVOND IN HET

CONCERTGEBOUW.
Op Woensdag SI Mei a.s., des avonds
7 nnr, tal in het Concertgebouw te
Amsterdam een openbare vergadering
worden gehouden, die georganiseerd
wordt door „Trouw" op verzoek van de
oude Christeiyk-Protestantsche Partyen

Hij zei voorts, dat er spoedig bijzondere
gerechtshoven zullen worden ingesteld

dat het lidmaatschap gecombineerd

NORMAAL VERKEER.
werd met dat van een andere partij. Zij
deed dat om het lidmaatschap gemakNaar schatting zal het ruim twee
kelijk en aantrekkelijk te maken. Maar jaar duren voor v/eer een rectelijk
dat werkt niet verhelderend voor de reizigersvervoer door het geheele land
Aldus Ir. W. Hupkes,
geesten. Dat werkt vertroebelend. Aan bestaat
der directeuren van de Ned. Spoorpolitiek doen beteekent vóór alles kleur een
hij
bekennen. Waarom handelt de Volks- wegen in een persgesprek waarin der
gewag maakte van de roofpolitiek
beweging aldus?
inzonderheid in de periode
Een andere opmerking, die hiermede Duitschers,
September 1944—April 1945.
nauw verband houdt, is de volgende: In
Niet onwaarschijnlijk zal in den eerden slotzin van den Oproep staat: Een sten tfld voor het reizen per spoor een
periode van vrije discussie is dringend vergunningstelsel noodig zqn, teneinde
noodzakelijk opdat de geestelijke ver- de vitale belangen niet te schaden.
nieuwing zich ook op politiek gebied zal

distisch en anderszins zou moeten open-

baren maar dat de andere politieke
richtingen zich voorloopig stil zouden
moeten houden om voor de „geestelijke
vernieuwing", dat is voor de Volksbeweging, de baan vrij te houden?
Dat zou natuurlijk voor de Volksbeweging wel gemakkelijk zijn maar toch
wel een beetje een onredelijk verzoek.
Hangt het hiermee samen, dat deze
politieke partij zich op dit oogenblik
nog niet als partij openbaart, maar als
een soort van onbestemde organisatie?
Wij gelooven dat dit werkt als een
mystificatie.

Ons volk heeft vóór alles recht op
duidelijkheid. Laten wij toch in geen
enkel opzicht, zelfs niet met de beste

bedoelingen, kiekeboe spelen.
Er moet een scherpe, zakelijke en belijnde discussie zijn.
Ons volk moet in den strijd der
mceiingen partij kunnen kiezen.
Dat is gezonde democratie.
En daarvoor moet ieder het aandurven zijn meening te zeggen niet
alleen, maar ook de politiek-organisatorische consequenties daarvan onder
het oog zien en onder het oog van het
Nederlandsche volk brengen.

voor

Redactie en Mmiwstratie

N.Z. Voorburgwal 58-60,
Amsterdam Telef. 39191

-

Belangrijke overeenstemming
te San Francisco.

SNAPSHOTS UIT HET
ILLEGALE WERK.

Te San Francisco hebben, naar gemeld
wordt, de vijf groote mogendheden over-

K.P.-INSTRUCTEUR

eenstemming bereikt over twee van de
meest belangrijke kwesties, n.L de
regionale veiligheid en het mandaatsysteem voor nog niet onafhankelijke

IN TOGA.
De illegale werkers waren in één
opzicht hopeloos ouderwetsch. Net
als de Nederlanders van J/00 jaar geleden droegen zij geen achternamen.
Er waren Wimmen, Oij-jsn, Pieten,
en wel honderd Jannen. En ieder
boven dertig heette oom of tapte.
Op een avond verscheen in een
kring van jongens der K.P. oom
Klaas. Hij gaf instructie over het
Brenngeweer. Voortreffelijk gaf hij
les. „'t Is vast een officier", zei een
der jongens, toen hij locg was, en de
anderen beaamden .'af. Een beroepsofficier moest oom Klaas zijn.
Den anderen drg was het Zondag.
Twee leden der K.P. -c.en naast
elkander in ds kerk. Een vrceri.de
dominee zou preeken. Toen hij den
preekstoel op kwam. stootte de een
den ander aan. „Kijk".
Wim begreep zijn makker niet.
„Oom Klaas", zei Piet.
Wim snapte niet, waarop hij doelde.
„Onze instructeur van gisteravond
staat daar op den preekstoel".
Wim kon het niet grlooven. Maar
toen de dominee den zegen uitsprak,
herkende hij de stem.
Een predikant, die eens voor tolk
gespeeld had, toen een Brifrch püoot
instructie ever het gebruik van geallieerde w.apens gaf, trok ainds als
instructeur van dorp tot dorp. En
's Zondags preekte hij in toga.

volkeren. Correspondenten te San Francisco melden, dat de leiders der verschillende delegaties bezig zijn een plan
te bespreken om onmiddellijk na het
einde van de conferentie een tus^chentijdsche geallieerde organisatie in het
leven te roepen met hoofdkwartier te
Washington.

en van het Chr. Nat. Vakverbond.
Triëst.
Verschillende sprekers, wier namen
Over
Triest
is
nog steeds geen overnog nader zullen worden vermeid, hopen
eenstemming bereikt. De verwachting,
het woord te voeren over het onder- dat men spoedig althans tot een tijdelijk
werp: Naar een Christelijk Nationale vergelijk zou komen, is nog niet in vervulling gegaan. Naar een verslaggever
Volkspartij.
bij het B,~te legter meldt, is men in geallieerde kringen weliswaar van meening, dat de voorstellen van Maarschalk
EERSTE KABINETSZITTING Tito
een verzoenend karakter dragen
maar dat beteekent niet dat ze zonder
IN DEN HAAG.
meer kunnen worden aanvaard.
In de eerste zitting, die het NederVolgens het Joego-Slavische nieuwslandsche Kabinet na vijf jaar in het bureau la er in Triest een Oostenrijksch
gebouw van Binnenlandsche Zaken te bevrijdingscomité opgericht.
Boven Noord-Oost-Italië" en ZuidDen Haag gehouden heeft, werden de
Oostenrijk patrouilleeren nu voortdurend
kwesties der verdeeling van arbeids- Spitfires.
krachten en de situatie der mijnindustrie
Hooge Duitsche autoriteiten
besproken en de Yoedselvoorzisning, die
in Capri.
nog in handen is van de SHEAF.
Uit het in ons nummer van WoensNa de zitting van het kabinet zeide dag j.l. opgenomen versing van de repade min.-pres. aan een medewerker van trieering van oud-minister Dr. J. J. C.
Anep, dat hij volgende week te Londen van D ij k bleek reeds, dat een groep
een radiotoespraak zou houden, waarin hooggeplaatste Duitschers en buitenhij de verzetsbeweging en in het bijzon- landers door de S.S. uit Dachau wader de spoorwegstaking zal herdenken. ren weggevoerd, maar in de Dolomieten

tieke partijen. De methode van de om verraders en collaborateurs te
Volksbeweging doet hierin sterk denken berechten. Er zullen vijf Hoven komen,
aan hetgeen de Nederlandsche Unie in terwijl een Hof van Cassatie in Den
het begin der bezetting deed. De Unie Haag zal worden gevestigd.
was zeer duidelijk een politieke partij.
Toch liet ook de Unie aanvankelijk toe TWEE JAAR WACHTEN OP

kunnen openbaren.
Wij begrijpen dit niet. Sinds de
Duitschers weg zijn, is er vrije discussie
mogelijk. Er is weer persvrijheid. Er is
weer vrijheid van vereeniging en vergadering. Die noodzakelijkheid behoeft
dus niet te worden bepleit.
Waarom doet de Volksbeweging dit
dan? Bedoelt de Volksbeweging met
vrije discussie dat wel de Volksbeweging zich zou moeten organiseeren, dat
wel de Volksbeweging zich propagan-
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De Oproep der
Nederl. Volksbeweging.

D~ eerste is deze: Wat de Volksbe»g doet is de facto de stichting van
een nieuwe partij. De Volksbeweging
formuleert een grondslag. Zij duidt
dien aan met het woord personalistisch
socialisme. Dat moge iets vaags en ongrijpbaars zijn, de bedoeling om als
grondslag te dienen is duidelijk. De
Volksbeweging ontwikkelt voorts een
program, het moge dan een program
zijn waar men nog alle kanten mee uit
kan, de bedoeling is kennelijk om de
gedachten der Nederlandsche staatsburgers in een bepaalden staatkundigen
zin te binden. In de derde plaats, de
Volksbeweging richt zich tegen antithese en klassenstrijd. Hierdoor stelt zij
zich tegenover een aantal bestaande

No.
—
Voorloopig adres

3e Jaargang

door regulaire

deelen der Wehrniacht

en daarna door de Amerikanen bevrijd
en naar Italië overgebracht zijn. Wij
noemden daar Ds. Niemöller en Dr.
Schussnich. Naar Radio-Vaticaan thans
mededeelt, zijn ook Gen. Franz Halder, die in 1042 als chef van den Staf
van het Duitsche leger ontslagen werd,
en de familieleden van een aantal Duitschers, die betrokken zouden geweest
zijn bij den aanslag op Hitler, in Italië

*

VOLDOENDE AARDAPPELEN EN GROENTEN.
Als het met 't weer niet te zeer tegenloopt mag men voor dezen zomer

rekenen op voldDer
spelen en
groenten.
De oogst staat er goe4 voor en het
vervoer wordt, dank zij de medewerking
van Hollanders en Canadoezcn, dagelijks
beter. De vroege aardappelen zullen in
De Streek reeds over enkele weken
rooibaar zijn, en terwijl verleden jaar de
helft van dat product naar Duitschland
teruggevonden.
Onder degenen, die zich thans in ■moest, is thans alles voor liet eigen volk
Capri bevinden, zijn Dr. Horst bestemd.
Hörtner, waarschijnlijk een familie'46.
lid van generaal Erich Hörtner, die in
1942 uit het Duitsche leger ontslagen
De Nederlandsche Jaarbeurs hoopt in
werd en eveneens gevangen genomen het voorjaar van '46 weer te openen. De
werd als zijnde betrokken bij den aan- leiding- vertrouwt, dat het Nederlandsch
slag op Hitler; de familie van Graf v o n bedrijfsleven dan weer voldoende op
Staufe n b e r g. die de bom plaatste gang zal zijn om aan te bieden en zjj
in Hitlers hoofdkwartier en voorts wenscht, dat ook Engeland, de Vereen.
Halmar Schacht, de vroegere minis- Staten en Canada inzendingen zullen
ter van financiën, en de industrieel doen.

JAARBEURS VOORJAAR

HIMMLER PLEEGDE

WAAROVER MEN SPREEKT

ZELFMOORD.

Naar Anep Aneta mededeelt, heeft
Heinrich Himmler zelfmoord gepleegd. Het feit, dat Himmler zelfZuivering met spoed en zonder den opgekomen tegen de suggestie als zoumoord heeft gepleegd, werd gisteravond
den de B.S. voor een belangrijk deel den
aanzien des persoons.
,i
a ..._" ij hun armband staat onwaardig bekend gemaakt door het hoofdkwartier
zijn. In groote meerderheid zijn zij ferme van het tweede Britsche leger. Himmlei
Het MHitalr Gezag heeft ook verklaard dat t.,.-...-..-ï,,.., „-, i.-t strijcle".d Gedeelte
was Maandag j.l. te Bremervörde gekarakter zal voorgaan bij bekwaamheid, 't keurkorps der B.S.
bestaat vrijwel ultjaren
die
In
arresteerd en Dinsdag door de „Field./erkers,
geen
gehandcollaborateurs
de
geval
en dat in
s.uiiend u.c i!ie4.Ue
Hij
haafd zullen worden wegens zoogenaamde der bezetting liun leven waagden voor het security" in hechtenis genomen.
Vaderland.
onmisbaarheid.
Hizinger en was
reisde
naam
onder
den
Het fietsenvraagstuk. vermomd,
De voornemens van het M.G. en de aandoordat hij een zwarten lap
gelegde normen bevallen ons. Het komt er
die door de Duitfietsen,
Tienduizenden
over
het
had gebonden en
rechteroog
slechts op aan dat er ook naar gehandeld
schers zijn geroofd, komen aan het Neder- zijn snor had afgeschoren.
wordt.
hebben
de
militaire
terug,
bescherlandsche
volk
ijai de N.S.B.ers, zoodra zij de
Toen hij gisteravond medisch onderming van de Duitsche bajonetten misten, bij autoriteiten laten weten.
Het is bil'ük. Manr een puzzle wordt het zocht werd, beet hij een glazen buisje,
den kraag gevat en achter prikkeldraad geaan welke Nederlanders deze fietsen moeten dat hij achter de tanden had verborgen
zet zijn, heeft algemeene Instemming gevondie
den. Doch thans vraagt men zeer algemeen worden uitgedeeld. Natuurlijk aan hen,
dat uit? en blijkbaar vergif bevatte, door en
en eiken dag met sterker aandrang, waarom bestolen zijn. Doch hoe vindt men
ontvangststierf binnen het kwartier.
de ambtenaren, die met de Duitschers onder De Duitschers gaven vodjes als
één hoedje speelden, de aannemers en arbeibewijzen en vaak ook niets. Met betrouwEen groote hoeveelheid kunstschaten de bare getuigen zal men moeten komen tot ten, bijeengeroofd
ders, die aasden op Duitsch werk,
door Himmler, is onten
behooren
nog
vrij
rondstappen
handelaars,
zwarte
bewijs van fietsenroof en voorts
in
geallieerde
reeds
met
In
aandekt
een
kasteel
in de omgeving van
sommige
gevallen
teruggave
in
in de eerste plaats voor

—

officieren fuiven.
was
wat met de N.S.B.ers is geschied,
slechts een allereerst begin. Voor het grijpen
onderzoek
was een
van die landverraders
niet noodig. De zuivering is het volgend
punt van het programma. Vanwege het Militair Gezag is meegedeeld dat die met spoed
en met doortastendheid ter hand genomen
wnreit en dat er zonder ainzien des persoons
zal worden recht gesproken.

Klachten over de B.S.
Bij de bevrijding hebben velen niet alleen
verbaasd gestaan over het groot aantal
blauwe overalls, dat plotseling op straat verscheen,
maar soms ook over de personen,
die daarin gestoken waren. Er waren manbij de B.S. had verwacht.
nen bij die niemand
Inderdaad zijn onwaardigen in de gelederen van de Binnenl. Strijdkrachten gedrongen. De illegale werving, die scherpe ballotage moeilijk maakte, heeft dat in de hand
gewerkt. Zij worden thans opgespoord, verwijderd en gestraft.
Op den weg van het
op
publiek ligt het om niet te mopperen
maar
branieschoppers",
..Nederlandsche
klachten in te dienen met namen, feiten en
getuigen. Gemotiveerde klachten hebben
gfoiur? resultaat.
Daarnaast moet evenwel met nadruk wor-

—

merking te komen zij, die voor hun werk
een fiets het dringendst noodig hebben.

Paderborn.

Personeel der Kon. Marine

Geen donkere bril.
Het schijnt een Nederlandsche eigenschap
te zijn om steeds te klagen over het heden
en de toekomst donker in te zien. Volgens
velen Is ons volk op dit moment moreel tot
het diepste punt gezonken en in de toekomst
slechts verwarring te verwachten.
Waarom altijd zoon donkere bril op? Is de
houding van ons volk bij de bevrijding niet
hard meegevallen? Er zou een bloedbad
komen, een „bijltjesdag", die in wreedheid
alles overtreffen zou, wat in ons land ooit
was beleefd. In feite zijn echter slechts een
paar moffenmeiden kaal geknipt en heeft
een cnkeie N.S.P.-er con bloedneus opgeloopen. En wat de stemming van het volk
aangaat. Men moet haar maar eens vergelijken met die aan het einde van den vorigen
oorlog. Toen dreigde revolutie. Thans Uep
elk met oranje, rood, wit. blauw. Toen werd
gekankerd over rantsoenen, drie maal zoo
groot als heden uitgereikt. Thpns heerscht
er dankbaarheid voor 400 gr. wittebrood, een
pakje margarine en ren p'~": chocna.
' >*oede
Men moet. napst het !■'■■'■'-■■ ?, van het I-

wordt opgeroepen.

.

De Minister van Marine draagt allen
beroeps- en reserve-officieren der Koninklijke Marine, die op 14 Mei 1940 in
actieven dienst waren en die, na de
capitulatie, in Nederland zijn achtergebleven, op, zich schriftelijk bij het ComFlatgebouw
Zeemacht,
mandement
Duinwijck, Ruijchrocklaan te 's-Gravenhage te melden. In dit schrijven moeten naam, rang en volledig adres worden vermeld.
Ook al het beroeps- en reservepersoneel der K. N. M. beneden den rang van
officier (hieronder begrepen het hersteld
melden,
actief personeel) moeten zich
bij den
adres
óf
bovengenoemd
aan
öf
Marine-officier, met het bevel in hu»
-.voonplaats belast.
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2

DE GROOTSTE LUCHTAANVAL OP TOKIO.

—

Uit het Buitenland

.che lange" aistandsballons,
Meer dan 550 vliegende vestingen Seladen met springstoffen.
ton
brandhebben gistermorgen 4500
De Engelsche minister
de voedselvoorziening
bommen, dat zijn er meer dan 700.000 voor
heeft verlagingen van 10 tot
Dit
was
stuks, boven Tokio afgeworpen.
50
rantsoenen bekend
■'" in de een
gevolg van de
de hevigste aanval, die tot nog toe op gemaakt,
vraag naar voedsel na
de Jap. hoofdstad was gedaan. Het doel groote
b<*"riiding
de
van Europa.
was voornamelijk het district,-waar veel
Het 'textielrantsoen In
Engeland is met bijna n" t
fabrieken voor oor4ogsmateriaal, pakverlaagd, aldus een officieele
huizen, havenwerken en spoorweginstalmededeeling.
laties zijn gelegen. Het is één van de
Gisteren zijn de laatst»
voornaamste industrieele gebieden van overblijfselen van het beruchte concentratiekamp'Belhet geheele Japansche Rijk,

—

—
—
—
—
—

sen

opgeruimd.
Canada zal 60 moderne

Bij dezen aanval werd de z.g.n. „pathbeschikbaar
finder-teehmek" van de R.A.F, toege- oorlogsschepen
voor den strijd tegen
past. Vliegtuigen gaven met oliebommen stellen
Japan.
het doel aan en enkele minuten later
Fanatieke Duitsche solvolgden de formaties bommenwerpers daten bieden in Praag en Bohemen nog steeds tegenstand.
met brandbommen.
De Duitsche kruisers
„Prinz Eugen" en „NuernVliegtuigen van vliegdekschepen vaneen aantal kleiner?
uit de Philippijnen hebben gister weer berg",
oorlogsschepen en 600.000 ton
den
vliegvelden
gedaan
op
aanvallen
op
koopvaarders zijn gister aan
Shakasjima-archipel tusscheü Okinawa de geallieerden overgedragen.

—

antwoord op
van

In

dio-hulpkreet

van

Er zijn bijzonderheden bekend gemaakt over een groote Engelsche prestatie op technisch gebied, n.l. de aanleg

van pijpleidingen onder het Kanaal,
waardoor de geallieerde beviïjdingslegers
van olie werden voorzien. Er zijn onge-

leidingen aangebracht, die zijn
aangesloten op het netwerk van pijpleidingen in Engeland en op speciale
leidingen op het vasteland, zoodat er nu
olie kan worden gepompt van Liverpool
tot aan den overwant Van den Rijn bij
Emmerik. Meer dan i\<, millioen liter
olie kan per dag worden verwerkt. Sedert de ingebruikname van de eerste
leiding zijn er ongeveer 550 millioen liter
alie naar den overkant gepompt. Op het
oogenblik worden deze leidingen nog gebruikt voor de voorziening der geall.
legers, maar men hoopt ze tevens te
kunnen gebruiken om de bevrgde landen te voorzien, totdat de normale opslagplaatsen en losinstallaties zullen
zijn hersteld.

veer 20

een ra-

Praag

heeft de Zwitsersche radi-j
meegedeeld, dat een vliegtuig met genees- en verbandmiddelen gereed staat om op
te stijgen,
Deensche zeelieden heoben Duitsche houders met
mosterdgas ontdekt en groote
voorraden munitie in warenhuizen te Aarhus. een groote haven a#R de Deensche
Oostkust.
De strijd tegen Japan zal
op twee na de grootste oorlog
zijn, dien Engeland ooit gevoerd heeft. Met onze bondgenoeten zulten
wij dien
oorlog winnen, aldus Lord
Groft,
de Britsche onderstaatssecretaris van Oorlog.
De Chineesche. troepen
hebben de belangrijke haven
Foetsjau heroverd.
Volgens een rapport van
geallieerde zijde hebben de

—
—

—

—

en Formosa en op Formosa zelf.

Olie wordt gepompt
Liverpool naar Emmerik

—

Allerlei

Sporadisch zijn de laatste
maanden op het Westelijke
deel van Amerika aanvailon
gedaan door kleine Japan-

DE LANDBOUW-

HOOGESCHOOL.

Van officieele zijde wordt gemeld,
dat de Landbouwhoogesehool in Wagenirren door oorlogsgeweld: zwaar geteisterd is. Verscheidene laboratoria,
zijn volledig verwoest en ook de Aula,
waarin de bibliotheek, heeft ernstige
schade opgeloopen. Van studeeren kan
voorloopig geen sprake zijn; wat niet
vernietigd is. is gestolen.
Studieboeken. schei- en natuurkundige
instrumenten, zooals microscopen e. d..
zijn grootendeels verdwenen. Het arboretum van de Landbouwhoogeschool is
door granaatvuur zwaar beschadigd en
de tropische kassen, waarin vele bijzondere planten aanwezig waren, hebben in den afgeloopen winter onherstelbaar geleden.
Er heeft zich een voorloopige commissie gevormd 0.1.v. Prof. Olivier, die
zich met de reorganisatie belast heeft.
Als leden hebben hierin zitting de
professoren: Edelman, Tendeloo. Prins
en Sprenger. Juist deze professoren
hebben zich in den bezettingstijd als
voorbeeldige vaderlanders gedragen.

Nazi's minstens 4 è 5 miilioen
Joden vermoord.
lerland zal groote hoeveelheden voedsel, vee en
kleeding ter waarde van 3
miilioen pond aan Europa
leveren en daartoe zijn eigen
voedselrantsoenen verlagen.
üinnen enkele dagen 13
een verordening te verwach-

—

ten, waarbij

bepaald wordt,

dat woningen nog uitsluitend
door de overheid mogen worden toegewezen. De eigenaar
magßïelT een adspirant-huutder voorstellen maar het is
de overheid, die dezen adspirant-huurder al of niet accepteeren zal. Voorrang zullen
"genieten de ,',opduikers". de
repatriêerenden en derg.

en

.

—

Het menbilair der Joden.

-

ARSENAAL VAN DE B.S.
Honderden
verborgen.

bevrijding 4 auto's en 50 motorfietsen
dag, en in een kelder waren
100 motorrijwielen verborgen.
Tijdens de bezetting hielp de heer
Jonker de illegaliteit aan fietsen en
motoren, thans zijn de machines grootendeels beschikbaar gesteld voor de
B.S. en den staf van Prins Bernhard.

TERUG UIT DACHAU.
..Herrijzend Nederland" gat Donderdagavond nog de volgende lijst van gerepatriv-ij1*,

handgranaat gedood.

»

I
I

Apotheek Roorda v. Eysitiga,
101,
vraagt
Ceintuurbaan
assistente v. heeie of halve
| dagen.

28 Febr. 1945 werd geboren en stierf te Hilver-

sum onze

FRANSINA CHRISTINA.
31 Maart 1945 overleed te
Amersfoort, 72 jaar oud
onze Vader. Schoonvader
en Grootvader
TJIPKE STOERDS YPMA.
in leven Hoofd der ChrV
School te Haastrecht.
Zij vonden 't Vaderland
hierboven.
Namens allen:
KAREL VAN DORP.
Haastrecht, 24 Mei 1945.
Tijd.: Hilversum,
Surinamelaan 15.

' Mevr.
VOS
MAANEN,

DE MOOY-VAN
ie Helmersstr. 167,
Adam. vraagt voor direct
dagmelsje alsmede werkster,
voor 2 dager, per week.

KAS-VEREENiGING N.V.

Maandelijksehe Staat, opgemaakt den 12en Mei 1945, des
avonds.
Kapitaal
Res. fondsen
„ n.300.000.—
3.810.167.55
Deposito's
17.625.673.97
Crod. in
Rek.-Cour
104.234.624.59
Prol. en DagGeldleen
229.500—
Elf. en Schatkistpapier
„ 11.283.305 71
Disconto's
„ 36._0f1.000.—
Voorsch. in

..

Heden ontvingen wij het
verpletterende
bericht,
dat in het concentratie-

kamp Birgen-Belsen

zijn

overleden onze innig geliefde Ouders. Behuwden Grootouders
MAGNUS VAN GELDER

’

....

Rek.-Cour

en

„

Kassa

GRIETJE V. GELDER—

Wäniging

voor den

Kind door ontploffende

Ook wij werden door Gods
goedheid verblijd met de
voorspoedige geboorte van
advertentiën kunnen voorloopt; geen annonces worden een tweede Dochtertje
HENRIëTTE MARIJK IC.
aangenomen.
K. .1. HARTENDORF.
H. M. HARTENDORF—
mijn
D.V. 3 Juni a.s. hopen
SMIT.
geliefde Ouder';
Haarlem. 19 Mei 1943.
LAMBE.RTUS NICOLAAS
Atjehstraat 78.
en
Tijd.: Groote Gasthuis.
ANNA MARGARETHA
NICOLAAS—GIJSELA AR
Met dank aan God en groote
den dag te herdenken, waarblijdschap geven wij kennis
op zij vóór 2.5 jaar in het van
de geboorte van ons
huwelijk zijn getreden.
Dat God hen nog lang moge Dochtertje MARIA JACOBA,
T. H. FHILIPPO.
sparen is de wensch van hun
G. J. G. FHILIPPO—
dankbare Dochter WILLY.
SCHUILENBURG.
Amsterdam, 18 Mci 1945.
Stolpen-Schagerbrug,
P. Aertszstraat 63 111.
19 Mei 1945.
Zoo de Heere wil en zij God verblijdde ons opnieuw
leven, hopen onze geliefde
door de voorspoedige geOuders
boorte van een Zoon en
MAARTEN V. d. VOORT Dzn. Broertje
en
FRANK ROELAND.
ANNIGJE VAN DE POL
F. J. BODDENDIJK.
op 27 Mei a.s. den dag te
A. BODDENDIJK—
herdenken, dat zij VOOR
ELSENAAR.
25 JAAR in den echt werden
Zaandam, 13 Mei 1945.
verbonden.
Saenredamstraat 14.
Hun dankbare Kinderen,
Kleinkind en Verloofde.
Met dank aan den Heere
Wilnis. 14 Mei 1945.
geven wij U kennis van de
Wijk 5—14.
geboorte van ons Dochtertje
D.V. den 26sten Mei a.s. MARRIANNE IRENE
THEODORA.
hopen vrij met onze geliefde
Ouders
H. HOOGENDOORN.
J- HOOGENDOORN—
JB. TEN WOLDE
en
KEMP.
H. TEN WOLDE—HAVEMAN Vinkeveen, 7 Mei 1945.
hun 30-jarige Echtverceniging te herdenken. Dat zij
nog lang voor ons gespaard
In vrede ontslapen onze
mogen blijven is de wensch
lieve Tante
van hun dankbare Kinderen
JACOBA JOHANNA
en Kleinkinderen.
CATHARINA KRESS,
St. Pancras, 22 Mei 1945.
in den Ouderdom van
Oosterkade 347.
83 jaar
Namens alle Neven en
In plaats van kaarten.
Nichten.
Verloofd :
M. J. KRESS.
ANNIE KTNT
Adam, 18 Mei 1945.
en
Teh. v. Ouden v. Dagen
ANDRé v. d. STEMPEL.
der Ger. Kerk (ZiekenBussurn, Wladimirlaan 21.
afdeeling).
Adam. Watteaustr. 11 11.
Pinksteren 1945.
Heden ontsliep in vrede
Geen ontvangdag.
onze onvergetelijke Man,
Vader, Behuwd- en GrootIn Vrij Nederland geboren
vader
„BERNHARD".
CARL ADOLPH
Gode zij dank alles wel.
LION CACHET,
P. P. HARTENDORF.
in den ouderdom van
S. HARTENDORF—
jaar.
80
MEIJER
Uit aller naam:
PAULTJE.
J. H. LION CACHET—
Post Santpoort-Station,
CORDES.
Mei 1945.
Vreeland. 20 Mci 1945.
Brederodelaan 4S.

De correspondentie met krijgsgevangenen
in N. O. Irtdie en Japyn geschiedde tot dusverre door middel van formulieren, waarop
geplaatst
maximaal 25 woorden
mochten
worden. Aangezien het gebruik van deze forrr "-"'-.■ ■■, r ■■■-. voorpchr't w'^s vrin de Duitsche autoriteiten, kan dit thans worden nag&*
ju
ï kan
met genoemde 'krijgs^e*
vahgeneh per gewone brie.kaart in corre».
pondent.ie treden.
Deze briefkaarten behoeven niet gefrankeerd te worden. In den reehter-bóvenhieelc
dient echter vermeld te worden: ..Prisoiirer
of'war mail. Postage free". Het maximum
aantal woorden van 25 b 1 ij f t gehandhaafd,
evenals het voorschrift, dat blokletters d>«nen te worden gebezigd in tekst en adres.
De briefkaarten dienen, ter door/.eriding
naar
het Verre Oosten, in briefomslag t«
wolden ingestuurd aan het In_ormatiebüY*au
van het Nederlandsche Roode Kruis
t«

die thans al voorrang
genieten: zij, die een
doktersattest kunnen overleggen of die om een sociale
indicatie een andere woning
's-Oravenhage.
behoeven.
Deze brieven dienen uiteraard wel tw
Gisteravond
was een worden
gefrankeerd.
Canadeesch basket-ball-team
te gast bij de Amsterd&msche
Politie. In de prachtige sportPreeies bekend waar het is beland.
zaal van het hoofdbureau
werden de volgende partijen
In Juli 1942 begon de firma Künen-NageU
geaüeeld: A.P.G.S.—O.H.S. *
9—12; O.H.S.—Canada
B—2; met het wegrooven van Joodsche inboedels,
de z.g. liquidatie van het Joodsche vermoA.P.G.S.—Canada
14—14.
gen. In ons nummer van December 1943 deden wij reeds onthullingen over het schandelijk bedrijf, dat deze firma uitoefende.
Nu is het ons mogelijk meer licht te werpen
op deze demonische organisatie, die tot in
alle deelen van Nederland haar vertakkingen had. Tusschen Aug. '42 en April '44 vermotoren
trokken er 629 schepen met Joodsch meubilair o.a. naar Hamburg en Bremen. De
zijn
Er
in Nederland veel knappe schepen
vertrokken uit alle plaatsen van
staaltjes van verbergingskunst geleverd, Nederland. De boekhouding was echter gete Amsterdam, Nieuwe Doelenmaar het record slaat zeer vermoedelijk centraliseerd
Wij mogen thans mededeelen. dat
de bekende motorrijder J. A. Jonker te straat 5.
tii-l Ut de boekhouding
Amsterdam.
nauwkeurig werden gecopieerd de namen
aantal kisten, aantal
De 7000 liters benzinetank in zijn van schip en schippers,bestemming
en datum
meubelen, plaats van
werkplaats zat vol met auto-onderdeevan vertrek. Het materiaal voor een voVaanwezig.
len. Achter een muur kwamen na de ledige opheldering is
degenen,

eerde!! uit Dachau:
Hendricus Arendse, Den Haag; Jan BosHoogezand: Jan Herman Broedelet.
RotterdamWillem Brugsma.
Haarlem:
Gerard Caarls, Amsterdam;
Pierre Eggermond, Menado (Ned. O. Indië): Willem Ëggink. Baerle-Nassau; Johan Gerritsen. Heemstede; Frank Guillaume, Amsterdam;
Ds.
Willem E. den Hertog, Noordwiikei hout:
In Londen is de tekst gepubliceerd
Gijsbertus van der Heyden, Naarden: Dirk
over de voorloopige overeenkomst over
Keern Horst?. Delft: Arie Kloostra. Den
het herstel van het vervoerwezen in
Haas: Jan Kloostra, Nieuw Lekkerland: Jan
Gisteravond waren een aantal kindeEuropa., die onderteelcend is door verDen Haag: Hermine Koske? Brouren bij het Amstelstation op zoek naat- Kloostra.
Bussurn; Anton van der Kroft?, Den
tegenwoordigers van Engeland, Ameri- sprokkelhout in de" zich daar bevindende wer.
Haag:
Oppe? van der Laan,
Amsterdamjohannus Luts, Moerdijk;
ka, Nederland, Frankrijk, Luxemburg. vuilnishoopen.
Dirk de Mooy
Leiden:
Maliepaard,
P.
Rotterdam:
Jaap
België en Noorwegen. Er wordt een
Toen zij een matras omkeerden, waar- Mesdag, Hilversum; Ferdinand Taco Mesdag,
geroepen
leven
vt>or
organisatie in het
schijnlijk afkomstig uit de barakken Zwolle: Fredericus Niemeyer, niemen: Jacohet internationale spoorwegverkeer, de der Emmakliniek, ontplofte een handbus Planje, Leiden: Ernst Pongs, Arnhem:
Jannes van Raalt.e, Ermelo;
Frederik
uitwisseling van rollend materiaal en granaat, die daarin klaarblijkelijk ver- Ds.
Steen, Beverwijk:
Karel Steensma. Soest;
,""*"l' Bernhard
de coördinatie van het transport per borgen was, met het gevolg, dat één
'"
'
A. Tijhuls.
spoor, langs de wegen en over de kind werd gedood, vijf andere zwaar en Rijssen; Johan Post-Uiterweer?, Wassenaar;
. ■^.l-i'. ink, Batavia; Bram Wolff,
waterwegen
nog- een aantal licht werden gewond. Den Haag.

Wegens gebrek aan ruimte
en grooten voorraad van

Correspondentie met krijgsgevangenen in Indië en Japan.

29.405.67t.8«
40.593.177.09 (

UITREIKING NIEUWE WARMVOEDSELKAARTEN.
Op Zaterdag 26, Zondag 27 en Maandag 38
Mei a.s. zullen nieuwe warmvoedselkaarten.
welke met ingang van 31 Mei a.s. recht geven
op het betrekken van knipkaarten voor
voedsel uit de Centrale Keukens, worden uitgereikt, en wel op 26 Mei voor hen, wier
naam begint met de letters A tm G. op
27 Mei voor hen, wier naam begint mei de
letters H tm O en op 28 Mei voor hen, wier
naam begint met de letters P t/'m Z.
De uitreiking geschiedt volgens de nummers van de oude warmvoedselkaarlen
en wel in de bekende uitreikingslokalen van
den Distributiedienst.
De uitreiking geschiedt tegen waarmerking
resp.
van de tweede distributie-stamkaart,
van de noodstamkaart, welke moeten worden medegebracht.
De lokalen zijn voor het publiek geopend
van 9—17 uur.

ONDERWIJZERES L.O. gevraagd

v. pos. Chr.

spoedig

beginselen. Liefst mol hoofdakte. Aanm. zo
mogelijk bij: Drs. J. TENSEN, Noorder Amstel-

laan Ï00. Amsterdam.

Accountantskantoor Vos & Splint

—

Postzegelhandel M. D. Postma
Postbus 264

LEEUWARDEN
Telegrammen: Filatel Leeuwarden

Nederl Verg. van Postzegelhandetaren
American Philatelic Society e.a.
227, Centr.
Corresp.-adres te Amsterdam: Heerengracht
Lld:

COHEN,

-t

resp. op 5 April
1944 en 19 Sept. 1944.
Uit aller naam:
I. VAN GELDER.
Adam, 17 Mei 1945.
Parnassusweg 8.

kamp

Birgen-Belsen zijn
overleden onze geliefde
Zuster en Zwager
LOUIS GERSONS
en
MARTINE GERSONS—

is

Corresp.-adres voort.: Heerengracht

| Fa. A. C.

VAN GELDER,
resp. midden
Dec. 1944 en Jan. 1945.
Uit aller naam:
I. VAN GELDER.
Adam, 17 Mei 1945,
Parnassusweg 8.
gestorven

Hiermede betuigen wij onzen
harlelijken dank aan onze
Familieleden en Vrienden,
o.a. Dr. ODENOT en Dr
v. ZEVENTER en Zr. v. d.
MOOR. voor hun medeleven
bij het overlijden van onze
geliefde Dochter en
vele
ziekten der Kinderen.
De Ouders.
FAM. TH. DE WAAL,
Landsmeer, Zuideinde 2.

JANSEN

Net meisje gevr. voor heele
of halve dagen. Westlandgracht 81 I.

ADAM.! KINDERVERZORGING.
| i Voor
de leiding van een
levensmiddelen.' Kinderhuis op pos. Christ,

WAAL 19,
Tel. 43608.
Grossiers in
Ship- chan der- Importeurs.
Reizigers voor Amsterdam
gevr. Pers. aanm. dagelijks.
OUDE

SPECIALE AANBIEDING
VAN DAHLIA'S.
12 Prachtige Dahlia-knollen
in 12 verschillende soorten,
zoowel Cactus, Paeony als
Mignon en Pompon, voor
slechts
3.60 afgehaald van
ons kantoor te Hillegom.
GERARD TELKAMP, Weeresteinstraat 121, Hilfegom.

—

I.EDEN VAN HET NEDEIILANDSCH INSTITUUT VAN ACC.
Tel. 92960
93970
Amsterdam-z., Fr. v. Mierisstraat 59
indiensttreding:
resp.
spoedige
GEVRAAGD v. onmiddellijke,
1. eenige assistenten van diverse gevorderdheid;
2. eenige steno-typisten;
3. een jongste bediende.
GEEN PERSOONLIJKE AANMELDING DAN NA OPROEP.
Sollicitaties dienen volledige gegevens te bevatten omtrent
vooraf gaanden werkkring, opleiding enz.

gestorven

Na het ontstellende bericht van het overlijden
onzer
geliefde
Ouders,
vernamen wij, dat eveneens in het concentratie-

beursuren.

De waarnemend Burgemeester van Amsterdam brengt ter algemeene kennis, dat
met ingang van Maandag 28 Mei 1945, met
betrekking tot de uren, waarop de Beurs Is
geopend, tot nadere aankondiging de volgende regelen zullen gelden:
a. De koopmansbeurs gaat aan om 13.30
uur en loopt af om 15 uur. De daartoe dooiden waarnemend Burgemeester aan te wijzen toegangen zijn geopend van 13 uur—l3.4s
uur en Van 14.30 uur—ls uur.
b. Op marktdagen gaat de Korenbeurs
aan te 9 uur en loopt zij af: des Maandags
om 16 uur, op de andere marktdagen om
15 uur.
Op de overige dagen der week gaat zij aan
om 13.30 uur en loopt zij af om 15 uur.

„
roeP

227,

iv mil"
lode van

Amsterdam-C.

De Bflbel-Kiosk-Vereen., die
haar werk hervat,
direct een jongsten bediende

en een juffrouw,

typen.

goed kunn.
Soil, schrift, aan het

kantoor: Keizersgracht

grondslag wordt gevr. een Door particulier ter overn.
Hoofdzuster met voldoende gevraagd nieuw of gebruikt
ervar. op dit gebied, voorts salon-amoublemcnt of Bankeenige Zusters met ervaring stel, liefst eiken, in goede
en eenige meisjes voor opl. uitvoering. Aanb. onder lett.
Brieven met uitv. in!, over S 32. Bur. van dit blad.

levensloop, genoten opleiding,

opgave van leeftijd, vroegere
en tegenw. werkkring enz.
in te zenden onder motto
Ie ALPHEN a. d. RIJN.
Kindervel zorging No. K 31.
Bureau TROUW, N. Z. Voorburgwal 58 60, Amsterdam. Het eerste toelatingsexamen
zal D.V. op 29 Juni a.s. geWelke fa. heeft plaats voor houden worden. AangifteforEnergiek Jongmensch, goed mulieren bij den conrie -e
verkrijgbaar. Spreekuur van
Schriftel. bemonsterde off. voork., welbespraakt, ervagevr. in typisch Holl. ge- ring als vertegenwoordiger, den rector: Woensdagmorgen
schenkart. en souvenirs etc. gew. leiding te geven. Prima van 11—12 en Maandagmiddag
van Nederl. fabrik. Canteen ref. O.W.'ers worden verzocht van 2—4 uur.
Bth L. of C. H. Q„ v. Baerlehier niet op te schrijven. Br.
A. J. SCHERPBIER.
straat JJ, Ams'.etdam-Z,
O. L. No. J 35. Bur. v. d. bl. i
Rector.

’

CHRISTELIJK LYCEUM

—

