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EEN GELUKKIG BERICHT.
Mei groote dankbaarheid verna-

men wij, dat een aantal vooraan-
staande Nederlanders uit Duitsch-
land zijn bevrijd.

De radio bracht het bericht, dat
de heeren J. Schouten, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
de oud-minisier Verschuur, Mr.
Rutgers, secretaris van den Vrij-
heidsboml, Koos Vorrink, voorzitter
van de S.D.A.P., het Kamerlid Wi-
ardi Beekman en Ir. Ringers, de ge-
machtigde van den Wederopbouw,
per vliegtuig naar Nederland zijn
vertrokken.

Wij achten dit een van de meest
verheugende berichten, die wij na
dat der bevrijding konden ver-
nemen.

Het leidinggevend vermogen op
politiek gebied in ons land is er ge-
durende den oorlog niet op vooruit-
gegaan.

Deels door het sterven van be-
kwame mannen, deels door de gees-
telijke inzinking van vroegere lei-
ders.

Daarom te meer verheugt het ons
als menschen van het kaliber van
de Iseeren Schouten, Vorrink en
Beekman terugkeeren.

In het bijzonder denken wij daar-
bij aan Schouten, die tot de oprich-
ters van ons blad hoorde en tot zijn
gevangenneming in <xuz_ redactie
zat.

Het is duidelijk dat voor Schou-
ten in ons vaderland een groote taak
is weggelegd. Schouten is een aan-
gewezen politiek leider van het

>:stanlsclïVJinstelijk volksdeel.
Zijn prestaties en houding zoowel
van voor, als van na 1910 wijzen
hem daarvoor onbetwistbaar aan.

Wij hebben vaak gevreesd, dat wij
hem als zooveel anderen niet terug
zouden zien.

Die vrees is beschaamd.
Wij danken God daarvoor.
Welkom, hartelijk welkom in het

Vaderland. Schouten!
Er is werk voor U te doen.

HOE ZIT DAT ?
Maandagavond om negen uur, dus

drie dagen na de bevrijding, zijn de
politieke gevangenen te Schevenin-
gen ontslagen.

Dat is een gelukkig feit en toen
we gisteren onze vrienden terug-
zagen, overheersclite de blijdschap
over dit weerzien van een aantal
mannen, die we zeker ten doode
hadden opgeschreven, alles.

Toch rijst hier een vraag.
Zaterdag was de dag der bevrij-

ding.
Maar noch op Zaterdag, noch op

Zondag, noch Maandag den geheelen
dag. werden de gevangenen vrijge-
laten. .

Op Zondag vingen de Duitschers
aan plunderaars en zwarte hande-
laren los te laten, onze politieke ge-
vangenen echter bleven in de cel.

Nog op Maandag moesten zij on-
der zwaar gewapend S.S.-geleide
door het feestvierend en vlaggend
Den Haag trekken, om voor de
Duitschers te werken.

Zij werden gedwongen vaten
boter, wijn, koffie, thee, chocolade,
sigaren enz. voor de Duitschers bin-
nen de vesting te sleepen.

Terwijl de voorzitter van Ver-
trouwensmannen plechtig de procla-
matie der bevrijding van de pui
van het Haagsche stadhuis voorlas,
moesten deze mannen zich nog het
menschonteerende juk van den
Duitschen slavenjager laten welge-
vallen, bleven zij tusschen hoop en
vrees leven.

Kwam niemand op het idee iets
voor hen te doen?

Tenslotte heeft een Schevening-
sche jongen in Britsche uniform er
in zijn eentje een einde aan ge-
maakt. Hij is naar de gevangenis
gewandeld en heeft de Duitschers
gesommeerd onze vrienden los te
laten, hetgeen prompt geschiedde.

Kon dal niet eerder? Heeft nie-
mand van de verantwoordelijke
Nederlandsche instanties in dezen
eenig initiatief betoond?

Hoe zit dat?

Minister Churchill spreekt.
Minister Churchill sprak gistermid-

dag te 3 uur het volgende:
..Gistermorgren om 2.41 voormiddag on-

derteekende op het hoofdkwartier van
Gen. Eisenhower als vertegenwoordiger
van het Duitsche opperbevel en van
Groot-Admiraal Dönitz, het huidige hoofd
van den Duitschen staat, Gen. Jodl, de
acte van overgave van alle Duitsche land-,
zee- en luchtstrijdkrachten in Europa aan
de geallieerde expeditielegers en tegelijker-
tijd aan het Sowjet-Russische opperbevel.
Gen. Bedel Smith, chef van den staf van
het leger der Vereenigde Staten en Gen.
Francois Sefez, onderteekenden het docu-
ment namens den opperbevelhebber van
het geall. expeditieleger en Gen. Soeslopa-
row onderteekende uit naam van het Rus-
sische opperbevel.

Vandaag zal deze overeenkomst worden
geratificeerd te Berlijn, waar luchtmaar-
schalk Tedder, wnm. bevelhebber der ge-
allieerde expeditiestrijdkrachten en Gen. de
Lattre de Tassigny zullen onderteekenen
uit naam van Gen. Eisenhower. Gen, Zjoe-
kow zal zijn handteekening plaatsen na-
mens het Russische opperbevel. De Duit-
sche vertegenwoordigers zullen zijn Veld-
maarschalk Keitel, chef van het Duitsche
opperbevel, alsmede de opperbevelhebbers
van het Duitsche leger, de Duitsche vloot
en de Duitsche luchtmacht.

Officieel zullen de vijandelijkheden ein-
digen om één minuut na middernacht van-
avond, Dinsdag 8 Mei. Doch om levens te
sparen werd gisteren reeds het vuren ge-
staakt.

Langs alle fronten klonk dit bevel. Onze
dierbare Kanaaleilanden zullen eveneens
vandaag hun vrijheid herkrijgen.

De Duitschers bieden nog steeds op som-
mige plaatsen tegenstand aan de Russische
troepen. Doch wanneer zij hiermede door-
gaan na middernacht zullen zij zich na-
tuurlijk zelf berooven van de bescherming
der oorlogswetten en de geallieerde troe-
pen zullen hen dan aanvallen met alle mid-
delen.

Het is niet verbazingwekkend, dat op

zulke lange fronten en in de wanorde, die.
er bij den vijand bestaat, de bevelen van
het Duitsche opperbevel niet in alle ge-
vallen onmiddellijk worden gehoorzaamd.
Dit echter behoeft ons, naar onze meening,
er niet van te weerhouden,om de Nazi's het
nieuws der onvoorwaardelijke overgave en
de onderteekening te Reims nog niet mede
te deelen. Wij worden in deze meening on-
dersteund door het beste militaire advies
en door de mededeeling van Gen. Eisen-
hower, van deze onderteekening.

Het kan ons evenmin verhinderen om
vandaag en morgen, Woensdag, den dag te
vieren als den dag der overwinning in
Europa. Wij zullen vandaag waarschijnlijk
aan ons zelf denken, doch morgen zullen
wij buitengewone hulde brengen aan onze
heldhaftige Russische kameraden, wier op-
treden te velde één van de grootste bij-
dragen is geweest tot de overwinning.

De oorlog met Duitschland is derhalve
ten einde. Na jaren van intensieve voor-
bereiding viel Duitschland Polen aan In
den aanvang van September 1939. En ge-
volg gevend aan de garantie aan Polen en
in overeenstemming met de Fransche Re-
publiek, verklaarde Groot-Brittannië, het
Britsche Rijk en Gemeenebest den oorlog
ten gevolge van dezen gemeenen aanval.
Nadat het dappere Frankrijk neergeslagen
was, hielden wü vanuit dit Engeland en
vanuit ons Vereenigd Rijk, de worsteling
voort alleen staande gedurende een geheel
jaar, totdat wij hulp kregen van de ge-
weldige militaire macht van Sowjet-Rus-
land en later van de overweldigende macht
en hulpbronnen van de V.S. van Amerika."

Koning George spreekt op Victory-day.
„God is onze kracht en ons schild geweest."

Koning George van Engeland heeft gis-
teravond om 9 uur een radiorede gehouden
tot het Britsche rijk. Z.M, zeide hierin 0.m..

Vandaag danken wij God, omdat Hij ons
uit een groot gevaar heeft gered. Ik spreek
tot u vanuit de hoofdstad van het Britsclw
rijk, de stad, die sporen draagt van 's vijands
woede, maar nooit den moed heeft verloren,
nooit heeft versaagd en ik vraag u met mij
uw dankbaarheid te betuigen. Duitschland,
dat heel Europa tot den oorlog heeft ge-
dwongen, is verslagen. In het Verre Oosten
moet nog worden afgerekend met Japan,
een vastberaden en wreede vijand. Die strijd
zal kloekmoedig en met inzet van alle onze
hulpbronnen worden gevoerd.

Laat ons eerst degenen herdenken, die
niet zullen wederkeeren.

Als uw Koning dank ik uit het diepst
van mijn gemoed al degenen, die zoo dap-
per de wapens hebben gehanteerd, te land,
ter zee en In de lucht. En ook de burgertf,
die de zware lasten, die de oorlog haar
heeft opgelegd, zonder aarzeling en zonder
morren heeft gedragen.

In onze donkerste uren wisten wij, dat
de geknechte en geïsoleerde volken van
Europa het oog op ons gericht hielden, dat
zij met ons hoopten, dat ons geloof door
hun vertrouwen werd versterkt.

Maar indien uit deze overwinning geen
duurzame vrede voortkomt, gegrondvest op
gerechtigheid en naastenliefde, dan zullen
wij hebben gefaald, dan zal het bloed van
onze dierbaren tevergeefs hebben gevloeid
In de ure des gevaars hebben wij ons zelf
en onze taak ootmoedig gesteld in de hand
Gods en Hij is onze kracht en ons schild
geweest. Laat ons Hem danken voor Zijn
genade en ons leven en onze taak in de ure
der overwinning aan de zelfde Sterke Hand
toevertrouwen.

Minister Eden

zeide gisteren in een radio-uitzending uit
San Francisco:

Dit is een majestueus, triomphantelijk
uur. Onze eerste gedachte is een opwelling
van diepe dankbaarheid jegens God en
onze tweede reactie is hernieuwde vast-
beslotenheid om met alle kracht het om-
verwerpen van Japan te verhaasten. Het
heeft het Engelsche volk een alleruiterste
krachtsinspanning gekost om den oorlog
in Europa, het Middellandsche Zeegebied,
in Afrika en Birma met evenveel succes
voort te kunnen zetten.— Te middernacht heeft Radio Moskou
in een speciale uitzending bekend ge-
maakt, dat de overgave van Duitschlnnd
in Berlijn is bekrachtigd. In de heele Sow-
jet-Unie wordt de dag van vandaag be-
schouwd als een nationale feestdag. Mos-
kou meldt vanmorgen, dat er toebereid-
selen worden getroffen voor een viering,
die nog lang in menschenheugenis zal
voortleven.

De capitulatie werd gisteren in Berlijn
bekrachtigd en namens het Duitsche Op-
perbevel geteekend door veldm. Keitel,
adm. Friedeburg en gen. Stumpf.

Maarschalk Sjoekow teekende voor het
Russische leger en luchtmaarschalk Fedder
voor het geallieerde expeditieleger.

Het document werd mede onderteekend
door gen. de Lattre de Tassigny, opper-
bevelhebber van het Fransche leger en
door gen. Spaatz, opperbevelhebber van da
strategische luchtmacht der V.S.

Na aankondiging der overwinning zond
radio Moskou alle geallieerde volksliederen
uit.

Koningin Wilhelmina
heeft gelukwenschen gezonden aan den
Engelschen Koning, minister Churchill,
generaal Eisenhower, president Trueman,
veldm. Montgomery en aan den beer Kali-
nin, de president van den Oppersten Raad
van de Sowjet-Unie.

De Chineesche president Tsjang-Kal
Tsjek heeft gisteren H. M. Koningin Wil-
helmina gelukwenschen gezonden met de
vrijwording van haar land.— Overal in de wereld is de vrede In
Europa gevierd met dankdiensten en
vreugdebetoon.

In Londen waren overal- de vlaggen uit-
gestoken en de gebouwen door schijnwer-
pers verlicht. In de kerken spraken groote
menigten dankgebeden uit voor de verlos-
sing. De straten en pleinen waren zwart
van de menschen. Tienduizenden Londe-
naars juichten minister Churchill toe, toen
hij op het balkon van het ministerie van
volksgezondheid verscheen. De grootste
menigte, die nog ooit in Londen bijeen is
geweest, verzamelde zich bij het Bucking-
ham Palace om het Engelsche Koningspaar
en de beide prinsessen toe te juichen.

Te 4 uur verscheen de Koninklijke Fa-
milie vier maal op het balkon van het pa-
leis om door de bevolking van Londen met
enorme vreugde te worden begroet. Langs
White Hall bewoog zich een groote me-
nigte, juichend en zingend onder het wap-
peren van vlaggetjes en stroomen confetti.

Ook Trafalguar en Piccadilly boden een
zelfden aanblik. Een half uut na midder-

I nacht moest het Jïïng-elsclie .Koning-spaar
g-ehoor greven aan hot enthousiaste greroep
van de geweldige menigte. Toen zij op het
balkon verschenen, werd nog overal in
En .eland feest gevierd.

Door de radio werd de Britsche bevol-
king verbonden met de Britsche strijd-
krachten in andere landen en hoorde de
stemmen van veldm. Montgomery en
veldm. Alexander en van soldaten in
Duitschland, die slechts enkele weken ge-
leden den Rijn overstaken en de vijan-
delijke legers versloegen.

In Nederland waren er groote betoogin-
gen in alle steden en dorpen.

In New York verzamelde zich een enor-
me menigte op het Times Square, om daar
uitdrukking te geven aan haar gevoelens.

DE CANADEEZEN IN AMSTERDAM.
Dinsdagochtend zijn Canadeesche voor-

hoeden Amsterdam binnengetrokken.
Op een conferentie op het stadhuls,

gisteravond laat gehouden tusschen den
commandant der Canadeesche troepen, den
commandant der Binnenlandsche Strijd-
krachten en den commandant der Duitsche
troepen in Amsterdam, werd bepaald, dat
de Duitschers zich in den voorafgaanden
nacht op vijf punten in de stad zouden con-
centreeren. De Canadeesche officieren zou-
den zich eerst plaatselijk oriënteeren en
daarna met de voorhoeden de bewaking
van de geconcentreerde Duitsche krijgsge-
vangenen op zich nemen.

De hoofdmacht der Canadeezen wordt
eerst Woensdagmorgen verwacht.

In verband daarmede is ook de plechtig-
heid van het vlaghijschen op den Dam tot
Woensdagmiddag verschoven.

Over den intocht der Canadeezen van
gisterochtend vertelt onze speciale verslag-
gever:

Hoe we er kwamen weten we niet, maar
op een gegeven moment zaten we op den
schoot van twee Canadeezen.

Het ijs was gauw gebroken en spoedig
waren we in een druk gesprek gewikkeld.
Het bleek, dat we twee Warcorrespondents
by den kraag gegrepen hadden, de één
(een Engelschman) correspondent bij de
Londonsche „Daily Mail", de ander, een
Canadees, bh de „Winnipeg Free Paper".

Erg rustig zaten we niet, voortdurend
klommen er nieuwe menschen In de tank,
die zich vastgrepen aan alles wat maar
eenlgen steun bood. zoodat we erg in de
verdrukking kwamen. Doch ondanks dat
hebben we kunnen interviewen.

De Engelschman vertelde ons, dat hij
sedert 1939 al onder dienst was. Hij was
overal geweest, met het Bste leger in den

beroemden slag bij El-Alamein, in Italië,
België, Duitschland en Nederland. Nu waa
hij captain bij het Eerste Canadeesche leger
onder generaal Crerar.

Op onze vraag, of hij ook concentratie-
kampen gezien had, was zijn antwoord}
„Horrible". Hij was n.l. in Belzen geweest
en was nog diep onder den indruk van dea
afschuwelijken toestand van de gevan-
genen.

Hij had gevochten bij Casino en was ge-
wond aan zijn oog.

In drie jaar was hij niet thuis geweest,
zijn jongste zoontje van vier jaar had hij
pas één keer gezien. We vroegen hem ot
hij naar huis terug verlangde, toen ant-
woordde hij, dat de oorlog hem al veel to
lang geduurd had.

De Canadees, oorlogsvrijwilliger, was
enthousiast over de ontvangst, die do
troepen ten deel viel. Het leek veel op de
ontvangst In Athene, vertelde hij, maar
daar waren geen bloemen. Overal was l_J
met het leger meegetrokken, door Yoego
Slavië, Italië en Duitschland. Het Roerge*
bied was volkomen verwoest, zei hij, men-
schen zag je bijna niet, ze waren zeer
schuw.

Ook spraken wij een Canadees, dia da
Nederlandsche taal machtig was. Hij zei
mij, op mijn vraag hoe het kwam, dat hg
zoo goed Nederlandsch sprak, dat hij talen
had gestudeerd. „Vindt U het NederlandscJ»
een moeilijke taal?" vroegen we. „Neen"(
zeide hij, „veel gemakkelijker dan Duitsch".

Dat de Dam zonder ongelukken bereikt
werd, mag een wonder genoemd worden,
de menschen zaten op den schoot en het
stuur van den chauffeur. Het was dan 0010
de moeilijkste rit, naar zn'n zeggen, dien
hij gedurende den oorlog had moetea

[ maken.



Op het Stadhuis.

(Van onzen specialen verslaggever.)

Dinsdagmiddag even voor 12 uur arriveer
cVn .en stadhuize It.-colonel Chitley, (on-
der-commandant Civile Affairs), It.-colonel
I-olihouse (chef politietroepen) en captain
Jackson (Safety-Policy).

De Commander Civile Affairs, Colonel
Short, de a.s. commandant van Amster-
dam, kon elk oogenblik ten stadhuize ver-
wacht worden. De genoemde Canadeesche
effk-ieren, die vergezeld waren van den
commandant en onder-commandant der
BS. alhier, de heeren Carel Overhoff
(voorzitter van de Vereeniging van Effec-
tenhandel) en W. C. Roest van Limburg
(controleur-generaal van de Nederlandsche
Bank), kwamen met den burgemeester,
<Jen heer F. de Boer, de inkwartiering der
troepen bespreken.

Groote gebouwen, zooals het gebouw
Atlanta", en de voormalige „Komman-
dantur'. e.d., zullen te hunner beschikking
vorden gesteld.

HOUDT DE ZUIVERING
ZUIVER!

Hel is natuurlijk een heerlijk ge-
zicht als we de Duitschers en de
N.S.B.<'i-s voor onze oogen zien ver-
dwijnen.

liel is ook waarlijk niet erg als
we hu-hen wanneer Mussert mei de
har.dén omhoog slaat of als een
schreeuwerige landverrader nu op
zijn beenen slaat Ie bibberen.

Dc J, landverraders moeten uit
onze. samenleving. Dal is een deel
van onze nationale zuivering.

Deze zuivering moet goed, maar
tevens waardig geschieden. Alle on-
waardige zuiveringsgedoe besmeurt
ons volk. Dan brengen we nieuwe
vlekken aan, terwijl we de oude
verwijderen*

Dai is het geval wanneer men, ge-
lijk hier en daar geschied is, de slet-
ten, die zich met Duitschers afgaven,
het hoofd kaal knipt.

Bedenkt het goed: Hel zijn Duit-
sche methoden om zoo te straffen
dat de mensehelijke waardigheid
vertrapt, dat het beeld Gods in den
niensch verguisd wordt.

Hel zijn Duitsche strafmethoden,
die niét alleen den bestrafte kren-
ken, maar ook den best rafter mo-
reel naar beneden halen.

liet zijn Duitsche strafmethoden,
die van de straf een publieke ver-
makelijkheid maken.

Straffen moet zijn: gerechtigheid
oefenen-.

Gerechtigheid is streng, sober en
waardig.

Daarom mag niemand hel recht in
eigen handen nemen.

Bovendien, niemand mag zich zelf
en ons volk verlagen door van on-
waardige strafmethoden een volks-
feest Ie maken.

Geen officieele intocht.
De burgemeester was zoo vriendelijk ons

na deze bespreking een kort onderhoud
toe te staan.

Hij zeide, dat we ons niets moesten voor-
Stellen van een officieelen intocht van de
Canadeezen, de heeren zijn zeer zakelijk
en wenschen zich hier zoo snel mogelijk
goed in 'te kwartieren.

Van een intocht van Prinses Juliana en
Prins Bernhard a.s. Vrijdag in Amsterdam
wist de burgemeester niets; hij achtte dit
op het huidige tijdstip onmogelijk, daar de
toestand nog te ongeregeld is.

De Canadeesche wagens zijn naar het
Vondelpark gereden, vanwaar zij naar de
Kommandantur gedirigeerd worden. De
Duitschers zijn nog niet ontwapend en zijn
geconsigneerd in de vijf concentratiepunten
alhier (o.a. de Oranje Nassaukazerne en
het Museumplein). De ontwapening zal ge-
schieden op order van generaal Blaskowitz.

Oorlogscorrespondent Donald Walker
bezocht Trouw.

Hedenmorgen werden wij vereerd door
een bezoek van den Engelschen oorlogs-
correspondent Donald Walker ver-
bonden aan de Neivs Chronicle, in zijn
bruine uniform. Walker stippelde ons vlot
het Canadeesche bezettingsplan uit. Er
trekken colonnes naar IJmuiden, Leiden,
Den Haag-en Rotterdam. Generaal Crerar
zal in Den Haag zijn hoofdkwartier vesti-gen en dan de overdracht van het bewind
regelen.

Wij verstrekten den heer Walker de ge-

vraagde gegevens omtrent ons blad en zet-
ten hem het summiere verschil tusschen
N.B.S. en N.S.B, uiteen.

Daarna begaven wij ons op het balcon,
teiwijl een Canadeesche colonne, die voor
het gebouw stilhield, door onzen luidspre-
ker werd toegesproken.

Naar het Weteringplantsoen.

Een onzer verslaggevers was zoo for-
tuinlijk om met den oorlogscorrespondent
een tochtje te maken door Amsterdam.
Omstuwd door duizenden uitbundige Am-
sterdammers werd koers gezet naar het
Weteringplantsoen. Overal langs den weg
zag men dezelfde tooneelen: juichende
menschen in een omlijsting van rood-wit-
blauw en oranje.

De plaats van bestemming kenmerkte
zich door rust; men kan aanvoelen welk
een tragedie zich op dit stukje grond moet
hebben afgespeeld.

Diep bewogen stond Mr. Walker daar

I eenige oogenblikken voor de Nederlandsche
Driekleur en het marmeren kruis. Nadat
hij den militairen groet gebracht had,
keerde hij weer naar zijn wagen terug.

De verslaggever kreeg op den verderen
tocht gelegenheid eenige vragen te stellen.

Hoe vindt U, dat de Amsterdamsche
bevolking er uit ziet?"

„Good, beter dan ik had verwacht, na de
berichten die we hebben ontvangen", was
het antwoord.

„Maar U moet niet vergeten, dat er vele
Amsterdammers zijn, die de straat niet
meer opkomen en wegens zwakte en on-
dervoeding moeten thuisblijven. Wist U,
dat er per week honderden personen van
honger zijn bezweken?"

„Yes, ik heb er al iets over vernomen.
Maar nu is alles spoedig voorbij en er zal
voedsel genoeg komen. Do you like a
cigarette?"

„Thank you so much." En met een Lucky
Strike tusschen de lippen werd de tocht
voortgezet

„Wederopbouw Amsterdam".
Dan kan ik U, aldus ging de Burge-

meester verder, een zeer belangrijk feit
mededeelen. n.l. dat er een stichting „We-

deropbouw Amsterdam" is opgericht, die
tot doel heeft het herstellen van de kunst-
werken in de toegangen van de havens en
in de havens zelf, het opruimen van de
obstakels in de toegangen tot het haven-
gebied, waarbij de toegang voor Haarlem
en Zaandam zijn inbegrepen, evenals het
Merwedekanaal.

Br zal met kracht worden doorgewerkt,
teneinde de plannen voor den tunnel van
Velzen en de werken voor het Rijnkanaal
zoo spoedig mogelijk te verwezenlijken. De
toegang van Amsterdam tot de zee en het
achterland, zal op de hoogte van den tijd
moeten worden gebracht. De Coenhaven is
zwaar beschadigd, de kaden zijn verwoest;
in de Petroleumhaven zijn alle tanks ver-
nietigd, maar de kade is onbeschadigd.
Kromhout, Werkspoor en de Draad- en
Kabelfabriek zijn leeggeroofd, terwijl het
Laboratorium van de 8.F.M., voor zoover
bekend, onbeschadigd is.:

Gecondenseerde melk voor
kinderen.

In afwijking van het ter zake gepubli-
ceerde wordt medegedeeld, dat te Amster-
dam de inleg'velbonnen E 11 en DOB uit-
sluitend recht geven op 24 liter melk resp.
20 liter kar.nenielksche pap en niet op blik-
jes gecondenseerde melk.

Door het gezinshoofd kunnen echter in
het tijdvak van 7 tot en met 12 Mei a.s.
volgens onderstaande letterindeeling de
stamkaarten van de kinderen, geboren in
19-11 of later met de daarbij behoorende
inlegvellen GE 501 of GD 501 op het kring,
kantoor van hun woonwijk worden overge-
legd ter verkrijging van rantsoenbonnen
gecondenseerde melk.

Maandag 7 Mei, de letters A, B, C en D.
Dinsdag 8 Mei, de letters E. F, G, H,

I, J en O.
Woensdag 9 Mei, de letters K, L, M,

N en P.
Vrijdag- 11 Mei, de letters Q. R, S en V.
Zaterdag 12 Mei, de letters T, U, W, X,

V en Z.
Op elk E-inlegvel zullen 2 en op elk D-

inlegvel 1 rantsoenbon gecondenseerde
melk worden uitgereikt. Elke rantsoenbon

geeft recht op het koopen van een bllKiegecondenseerde melk van 400 gram. Derantsoenbonnen gecondenseerde melk die-nen bh de melksiy-ters te worden ingele-verd die hierop zullen afleveren, zoodia zijop bedoelde rantsoenbonnen zijn bevoor-raad.

DE HEROPBOUW VAN AMSTERDAM.
Uit een interview, door den w.n. Burge-

meester van Amsterdam, den heer De
Boer, verleend aan een redacteur van het
A.N.P. blijkt, dat het herstel van de haven
van Amsterdam onmiddellijk zal worden
aangepakt.

Door de gezamenlijke dok- en scheeps-
bouwmaatschappijen is een bergings-
maatschappij opgericht, welke dezer dagen
reeds met het opruimen zal beginnen.

De Burgemeester hoopte, dat de midden-
sluis van IJ m u i d e n nog intact is, zeker-
heid daaromtrent bestaat er niet. De haven
in IJmuiden zal kunnen worden gebruikt
voor schepen van ongeveer 8 meter diep-
gang, mits dit met beleid geschiedt. In het
Noordzeekanaal zijn twee schepen gezon-
ken bij de Hembrug. Voor zoover bekend
zijn de bruggen intact. De Fordhaven kan
onmiddellijk in gebruik worden genomen.

Met groote verontwaardiging uitte de
burgemeester zich over de vernielingen
van de kranen en het hefwerk in de havens.
Zeker honderd zijn vernietigd. Het is vol-
komen waanzin geweest. Het zal mogelijk
zijn enkele van deze vernielde werken er
tusschen uit te halen, waardoor groote
stukken kaden worden vrijgemaakt. De
loodsen en de magazijnen van de maat-
schappijen zijn volledig leeggeroofd. De
gebouwen zijn niet zwaar beschadigd, maar
inwendig is er veel vernield.

T>« Nederlandsche Dok Maatschappij, de
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
en Versehure zijn zeer ernstig beschadigd.
Van de werktuigen is een deel gered. Ver-
schillende drijvende dokken zijn onbescha-
digd, maar het 25.000 tons dok van «e
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij is
volledig verwoest, omdat men er mijnen
heeft ingelegd, teneinde een groot schip uit
elkaar te laten springen. Gelukkig is de
dokgelegenheid in de hoofdstad niet hope-
loos in de war.

Schiphol over vier weken open.- ...
Een van de eerste zotgen zal aijn om

Schiphol, het belangrijkste vliegveld
van Nederland, zoo spoedig mogelijk in
gebruik te nemen. Men hoopt het over vier
weken weer zoover hersteld te hebben, dat
de vliegtuigen er kunnen landen en op-
stijgen. De oude gebouwen zullen niét
worden hersteld, ds resten verdwijnen ge-
heel en er zal een nieuw gebouw aan den
hoofdweg verrijzen, dus vrij van het vlieg-
veld.

De werkloosheid heeft de speciale aan-:
dacht. De eerste objepten zullen ;zijn ,de.
bestrating, de rioleeiïr.g, de .beplanting,
de weg naar Schiphol en Schiphol zelf.

Wij zullen rekening houden met den
voedingstoestand, zooals die zich in d<
laatste jaren heeft ontwikkeld, wij zullen
het dus zeer voorzichtig aandoen, in. hetbijzonder wat de werktijden betreft.

Maar de steun is een hoofdstuk in het
maatschappelijk leven, dat zal verdwijnen.

DISTRIBUTIE-MEDEDEELINGEN.
AMSTERDAM, 8 Mei. (A.N.P.). _ Voorhet koopen van de door geallieerde vlie°-tuigen neergeworpen levensmiddelen zyn

aangewezen de bonnen A 192 en B 492. Deoonnen behoeven niet vóór-ingeleverd te
■worden, maar men kan er direct de levens-
middelen op betrekken. Daartoe worden de
winkeliers in Noord vandaag nog bevoor-
raad, die in West Woensdag, die in 't Cen-
trum en Oost Donderdag en in Zuid Vrij-
dag. Men dient een keuze te ma-ken uit
allerlei artikelen, waarbij het aantal bonnen
eveneens medebepaalt wat gekocht kan
worden. Een bon voor extra brood is nog
niet aangegeven.

Toewijzingen voor groente en fruit.
De Secretaris-Generaal van liet n»_ „;n V. maakt bekend, dat gi _.e_tei.?na?/, Van L'

:1e Gemeenten in het Weste, dèl ,an_ . f/Ve" 'fklantenbinding voor groente en Swerd tagevoeld, de vóór Donderdag 10 Mei aVB V ,publiek ontvangen bonnen ««, iStoütJag It Mei a.s. bij de plaatseli ke dist?-m,Y. J"
„iensten dienen in te leveren, 'ter verkrUa'n»/an toewijzingen op basis van 1 rantsoen 4e?ingeleverden bon. De handelaren moPt"BP
toewijzingen voor de bevoon-adiny brt iJB?VL
seüjke verdéelkantoren inleveren P

Toewijzingen peulvruchten.
De Secretaris-Generaal van het n„„en V maakt bekend, dat de w!_k?f&s ?n deaistnbutiekringen Amsterdam, Rotterd-,,?,Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Delft s. ravenhage Voorburg, Rijswijk. Wassenaar Leidenen Haarlem, de bonnen 414 vóOr Zaterdak 12 Mea.s op door de distributiediensten te WeoalenUjdstippen, bij de plaatselijke distributiedienstendienen m te leveren ter verkrijging van toewij-

zingen peulvruchten, voorzien van een distri-butiestempel op de voor- en achterzijde en dengeldlgheidsdatum van 31 Mei 1U45. De leveran-ciers moeien deze toewijzingen aan hun mos-
siers overhandigen, die deze, zonder omwisse-ling in verzameltoewüzingen, bij één van deA V.A. bijkantoren dienen in te leveren De af-
tevering aan het publiek zal zonder nadere aan-kondiging pla;;ts vinden, zoodra de detaillistende peulvruchten hebben ontvani

Verlenging geldigheidsduur vleesch
bonnen.

De Secretaris-Generaal van het Dep. van L.en V. maakt bekend, dat de slagers in de pro-
vincies Noord-Holland, Zuid-Holland en ütreeht
de bonnen 405, 348, 344. A en B 386 en A en B 378,
waarvan de geldigheidsduur is verlengd tot en
met 18 Mei II).5, alsnog in ontvangst dienen te
nemen, teneinde daarop vleesch af te leveren.

De distributiediensten zullen hierop de gebiui-
kelijke toewijzingen verstrekken. De slagers zijn
verplicht bij aflevering aan de oudste bonnenvoorrang te verleenen.

Inlevering koopbonnen A en B 492.
De Secretaris-Generaal van het Dep. van L.

?n V. maakt bekend, dat de winkeliers de koop-
oonnen A 492 en B 492 (noodkaart) direct na de
afeverlng der goederen, op door den distributie-
dienst vast te stellen dagen, dienen m te leve-
"en bij de plaatselijke distributiekantoren. Vdt>r
de ingeleverde bonnen A 402 zullen toewijzingen
worden verstrekt voor het artikelnummer 66,
voor bonnen B 492 toewijzingen voor 't artikel-
nummer 67; tot dusverre weiden deze toewijzin-
gen gebruikt voor tabak resp. sigaretten De
oewijzingen dragen distributiestempel aan voor
en achterzijde.

's-GRAVENHAGK, 7 Mei. Ter aanvulling van
de mededeelingen over de eerste verdeelmg van
dt door de geallieerde luchtmacht uitgeworpen
levensmiddelen, wordt bekend gemaakt, dat het
publiek de goederen kan betrekken tegen ,n-
-levering van de koopbonnen en tegen overleg-
ging van het door den winkelier bij de inleve-
ring der bestelbonnen voor de negende ver-
strekking van Hoode-Kruisgoederen afgegeven
ontvangstbewijs met volgnummer Het ont-
vangstbewijs met volgnummer dient aan net
publiek weer tei hand te worden gesteld voor
eventueel later gebruik.

De verdeeling der goederen zal op Hemel-
vaartsdag op normale wijze doorgaan. Bij -de ;e
verstrekken levensmiddelen krijgt men geen
pakje gedroogde eieren, maar een hoeveelheid
van 125 gram.

250 gram peulvruchten op bon 414 in
eenige distributiekringen.

's-GRAVEKHAG . 7 Mei. Bon 414 van de vier-
de noodkaart is geldig verklaard vooi het
koopen van 250 gram peulvruchten in de öisn-i-
-butiekringen Amsterdam, Rotterdam. Schiedam.
Vlaardingen. Maassluis, Delft. s-Gravenna-.-e.
Voorburg, Rijswijk. Wassenaar, Leiden en
Haarlem.

Het publiek dient deze bonnen, desgewen. oi.t
tegen ontvangstbeu-ijs. in te leveren bij de win-
keliers vóór Woensdag 9 Mei a.s. De aflevering
zal, zonder nadere aankondiging, plaats vinden
zoodra de winkeliers de goederen in voorraad
hebben.

Groente en fruit op bon 416.
'S-GRAVENHAGE, 7 Mei. De Secrèt.iri.; G-.n-

-raal van het Departement van Landbouw *n
Visscherij maakt bekend, dat in de gemeenten
in het Westen des lands waar de klantenbinding
voor groente en fruit onlangs werd beëni-ligd
en deze nu opnieuw is ingevoerd, voor het tijd-
vak van 13 Mei t.'m. 9 Juni bon 416 von.- I» 1
koopen van groente en fruii is aangew-;.c;i

De distributiediensten zullen, in ov-i.'ie,j me*
de plaatselijke Veideelkantoien voor Groente
en Fruit, per week bekend maken, tot ',<*t
koppen van welke hoeveelheid deze: bon ,;—,,'.

Ütet publiek dient dezen bon vóór "Doudi i-da>;
ld Mei a.s. in te leveren bij de groentehande-
laren; bij deelneming aan de wanna oKialtiidenuit de fcfentrale Keuken dient men' dezen^ t»>u
daar in te leveren.

Geldigheidsduur vieeschbonnen verlengd.
In de provincies Noord-Holland, Zuid Nottand

en Utrecht is de geldigheidsduur van -4c- bormen
405, 348, 344; A 366, B 386, A 378 eh I*. 378r«."Ik
aangewezen voor het koopen van 1%. ra«t».eji
vleesch, verlengd tot en met 18 Mei a.s.

Bij de aflevering zal voorrang worëen ver-
leend aan de oudste bonnen.

Vóórinleveringsbon peulvruchten.
De Distributtedienst van de gemeente Amster-

dam maakt bekend, dat in de gemeente. Am-
sterdam de bon 410 aangewezen is vooi -liet
koopen van 250 gram peulvruchten. Men -dicni
dezen bon vóór 13 Mei a.s. bij zijn winkelier
tegen ontvangstbewijs in te leveren.

Aflevering.zal zonder nadere aankondiging ge-
schieden, zoodva de winkeliers zijn bevoorraad.

De winkeliers kimoen deze bonnen van 1) ;■ i.. :
tot én met 15 Mei a.s. bij den Distributee, t !; t
thieve, (mi.

Stanfries bracht boter en kaas.
Meer in aan tocht.

Van de Reedend Stanfries zijn heden twee
schepen, de Stanfries 111 en de Harlingen I
uit Sneek in Amsterdam aangekomen. De
inhoud bestaat uit 50 ton boter en 50 ton
.aas, hetgeen bestemd is voor het Bedrijf-

schap voor Zuivel en het In- en Verkoop-
bureau voor Zuivel. Er zijn nog verschei-
dene schepen met boter, kaas, aardappelen
en andere waren onderweg. Ook wordt er
nog een schip verwacht met „liefdes-
gaven".— De Roode Kruis-verstrekking van 400
gram brood op bon A 493 (bestelbon A 4*4)
gaat deze week toch door. Vandaag wordt
het meel ui_ de schuiten geladen, morgen
naar de bakkers geëxpedieerd, zoodat aan-
genomen wordt, dat Vrijdagmiddag het
eerste brood kan worden afgeleverd

De bon E 502 van het inlegvel, waarop
graanproducten zouden worden beschikbaar
gesteld, is voorloópig opgeschort.

Vliegtuigpakketten en

Volksgezondheid.
Weest matig!

Men schrijft ons van bevoegde medische
zijde:

De maag is een goede wekker, die bij ge-
zonde menschen minstens diiemsal per c_ag
afgaat, nooit voor of achter loopt en ook
nooit opgewonden behoeft te worden.

Maar thans is het anders; toen de geal-
lieerde vliegtuigen over ons hoofd suisden,
rinkelde de alarmschel in onze maag
..Hoogste trek".

Kort daarna kwamen de berichten, dat
lunchtong, kaas, boter, vet, eieren, choco-
lade enz. uitgeworpen werden.

Wij krijgen derhalve een, voor ons begrip,
ruime toewijzing van vet en eiwit. En juist
daarin ligt een groot medisch bezwaar." Uw
spijsverteringsorganen zijn hier niet meer
op ingesteld en het gevolg van een te groot
vet- of ehvitgebruik is onherroepelijk een
maag- of darmstoornis. Volgt daarom on-
zen raad! Weest matig! Verdeelt het U toe-
wezen rantsoen over enkele dagen en eet
niet alles in éénmaal, op.

Beter één week matig gegeten en ge-
zond, dan één dag te veel en zès dagen
ziek.

De Canadeezen in Amsterdam.

(vervolg van pag. I)
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Proclamatie burgemeester van
Amsterdam.

De Regeeringsgemachtigde voor Amster-
dam, waarnemend Burgemeester, F. de
Boer, heeit de volgende, proclamatie gericht
tot de inwoners van de hoofdstad van Ne-
derland:

„Siadgenooten! Wij zijn bevrijd!
De druk van vijf jaren harde en wreede

bezetting is van ons weggenomen. Wij
kunnen weer vrij ademhalen en worden niet
meer als wilde beesten opgejaagd en ver-
volgd.

Ei- is groote bewondering en dankbaar-
heid in ons jegens de Geallieerden, en voor
de daden onzer zee-, land-, lucht-
macht en koopvaardij, die mede, elk
op haar gebied, voor onze bevrijding
gestreden en gezwoegd hebben. Wij eeren
de vele bewijzen van moed, beleid en
trouw onzer illegale strijders' op elk ge-
bied. Met deernis denken wij aan de vele
gevallenen en aan hun nagelaten betrek-
kingen, I-aten wij nooit vergeten, dat wij
een eereschuld aan hen hebben. Wjj denken
aan het leed van duizenden siadgenooten,
die weggesleept zijn. Wij hopen velen van
hen spoedig in ons midden terug te zien en
hen te kunnen helpen in hun grooter. nood.
Talrijken zullen echter in den vreemde, na
tallooze kwellingen, een wreeden dood ge-
storven zijn.

De toestand van onze burgerij is slecht.
Er is geen voedsel, geen kleeding, geen
schoeisel, geen vervoergelegenheid. De
haveninrichtingen zijn vermeid. Het vlieg-
veld is verwoest, de industrie is leeggeroofd
en lamgelegd. Alles stelselmatig veroor-
zaakt door de Duitsche bezetting.

Ondanks üe langdurige ontberingen bleef
echter onze geestkracht ongebroken.

Wij, Amsterdammers, zetten de tanden
op eikaar en zullen, geïnspireerd door het
lichtend voorbeeld van onze geëerbiedigde
Koningin en in Haar geest eendrachtig
samenwerkend, trachten Amsterdam weer
tot bloei te brengen en tot een stad te
maken, waarin het voor ons allen goed
wonen en werken is.

Leve onze Koningin! Leve ons Vaderland!
Leve ons Amsterdam!"

Proclamatie van generaal Faulkner.
Generaal Faulkner heeft zich' ïh een pro

clamatie gericht tot dé b'ét'dTkirig van'
Noord-, Zuid-Holland en Utrecht.

Hij vetKlaart hierin 0.m,, dat liet Cana-
deesche Ie leger de Duitsche troepen in
Nederland als strijdmiddel heeft uitgescha-
keld en dat hem de taak is opgedragen, de
Duitsche troepen, die ons land nog hebben
bezet," zoo snel mogelijk daaruit te ver-
wijderen.

Op 7 en 8 Mei weid het militair bestuui
overgenomen.

Voorts wijst hij er op, dat de Duitschers
zoo snel mogelijk zullen worden afgevoerd.
Hij verzoekt de grootste medewerking.

De aanvoel' van levensmiddelen 'zal' zon-
der onderbreking worden voortgezet en nog
toenemen bij een veihooging van de be-
schikbare brandstof, welke voor het eigön,
dus Nederlandsche, vervoer zal worden aan-
gewend.

Generaal Faulkner verklaart ten slotte,
dat Nederland er van overtuigd kan zijn,
dat zij alles zullen doen, wat In hun macht
ligt om ons te helpen ons land weer in zijn
normalen staat terug te brengen.

De Amsterdamsche politie.
Reeds maakten wij melding van de be-

noeming van den heer H. J. Versteeg,
als hoofdcommissaris van politie te Am-
sterdam. Naar het A.N.P. nader verneemt,
zal de functie van waarnemend hoofd-
commissaris en commandant van de orde
politie worden vervuld door den heer K. H.
Broek h o f f.

De heer H. Voordewind zal de
functie bekleeden van commandant van de
recherche, terwijl de heer M. N. F. M.
Mouwen, commandant van de admini-
stratieve politie is geworden.

Nog geen electra
Geruchten, als zouden kolenschepen in

Amsterdam zijn aangekomen en de Cen-
trale-Noord in werking worden gesteld
moeten worden gedementeerd. Bij informa-
tie bij het Gein. Energiebedrijf vernam het
ANP. dat daar zelfs van een tijdstip van
.'."inkomst van een kolenschip nog niets be-
kend is Zeeschepen kunnen de Amsterdam-
sche haven nog niet bereiken wegens de
versperring te IJmulden en in het Noord
zeekanaal en ook de vaart vanuit het Roer-
gebied is nog niet vrij. Wel zouden kolen-
schepen in de Rotterdamsche havens
kunnen lossen, van waaruit Amsterdam
dan van kolen zou kunnen worden voor-
zien. Men zal derhalve nog geduld moeten
hebben. . .

Tusschen de Provincie en Amsterdam
bestaat een overeenkomst, waarbij bepaald
is, dat, mocht de Provincie het eerst van
kolen worden voorzien, ook Amsterdam
daarvan zal profiteeren en omgekeerd.

BIJZONDERE STAAT VAN BELEG.
Generaal-Majoor H. J. Kruis, Stafche'van het Nederlandsche Militaire gezag,

heeft in een verklaring voor de radio te
Londen medegedeeld, dat ook in de drienu bevrijde provincies een bijzondere Staatvan Beleg wordt ingesteld.

Er zijn overeenkomsten gesloten met
Engeland en Amerika, waardoor gedurende
de militaire phase de- hoogste macht wordt
uitgeoefend door den bevelhebber der mili-
taire troepen, dat is in dit geval den com-
mandant van het Eerste Canadeesche le-
gercorps. Ook het Nederlandsche militair
gezag is aan hein onderworpen Daarbij
wordt op ieders medewerking gerekend om
de gegeven bevelen prompt uit te voeren.

De slachtoffers van Maandag
Volgens nader vastgestelde cijfers, zij.'

Maandag bij den veldslag op den Dam 19
dooden gevallen en 117 gewonden, waarvan
er 51 in het Binnengasthuis, 15 in het Wil
helminagasthuis en 1 in het Julianaziekcn
huis zijn opgenomen. Op het Stationsplein
is een doode gevallen bij een schietpartij
tusschen de Gruene Polizei en de B.S.

Voorts is op de Weteringschans Maan-
dagavond een schietpartij ontstaan toen een
overvalwagen van de B.S. twee leden van
de Gruene Polizei ontmoette, die met het
geweer in aanslag liepen. De B.S. som-
meerde het geweer te schouderen, en toen
daaraan niet werd voldaan, schoten zij
waarbij ook een voorbijganger gedood en
twee gewond werden.

Gisteren en vannacht hebben de B.S. de
arrestaties van nationaal-socialisten voort
gezet. Daarbij zijn echter geen dooden of
gewonden gevallen.

Het college van adviseurs.
De Régeerings-Gemac-htigde voor Am-

sterdam, wn. burgemeester De Boer, heeft
benoemd tot leden van het college van ad-
viseurs de heeren .1. -Bommer, B. C. Franke,
,A. B. J. Prakken, Mr. A, de Roos, Mr.
w; E. Schokking en' Mr. F. H. C. van
Wijck.

De heer -J.-Bommer is een toekende figuur
op het gebied vsm het woningbou-wwezen.
Dé heer -Bomniet-'Tvas sinds 1935 lid' van
den Gemeenteraad en sinds 1939 van de
Tweede Kamer. Hij werd door de Duitsche
bezetting ongeveer twee jaar gevangen ge-
houden te St. Michielsgestel.

De heer B. C. Franke werd in 1939 geko-
zen tot wethouder van Amsterdam, welke
functie hg uitoefende tot Februari 1941.
toen hij door de-Duitsche bezetting werd
gearresteerd.

Nadat hij, na eenige weken, was vrijge-
laten, aanvaardde de heer Franke een
werkkring bij het Rechtskundig Adviesbu-
reau voor Min- en Onvermogenden, welke
l'unctie hij tot het jaar 1942 uitoefende, toen
door;de iHn.engii.g van het Nederlandsche
Arbeidsf-ront dit niet-meer mogelijk werd
geacht.

De heer A. B. J. Prakken is in CuraQao
werkzaam geweest als administrateur van
Financiën bij het gouvernement. Tevens
whs hij president van de Curacaosche
Bank, een gouvernementsinstelling en is
sinds 1936 hoofdinspecteur van de invoer-
rechten en accijnzen.

Mr. A. de Roos vervulde verschillende
functies bij het onderwijs.

Mr. W. F. Schokking is pl.verv. kanton
rechter en pl.verv. secr. van den Voogdij-
raad en is voorts werkzaam op economisch
gebied, o.a. als secretaris van verschillende
bedrijfsorganisaties.

Mr. F. H. C. van Wijck vestigde zich te
Amsterdam als advocaat en procureur. Hij
is lid van verschillende schoolbesturen. On-
geveer twee jaar verbleef hij in Duitsche
gevangenschap in het kamp te St. Michiels-
gestel.

De Regeerings-Gemachtigde heeft be-
paald, dat met ingang van heden als ge-
meentesecretaris wederom zal optreden Mr.
S. J. van Lier, in 1940 door de Duitschers
ontslagen.

Plechtigheid in de rechtszaal
Gistermorgen om 11 uur is in een buiten-

gewone zitting van de Arrondissements-
Rechtbank de bevrijding gevierd. De Pre-
sident Mr. van Royen herdacht in eenige
gevoelvolle woorden Mr. 's Jacob, die in
het najaar van 1941 na langdurige gevan-
genschap ter dood werd veroordeeld en
werd gefusilleerd. Ook wijdde hij zeer waar-
deerende woorden aan de nagedachtenis
van den vice-president der Rechtbank Mr.
Dons, die enkele maanden terug door de
Duitschers op gruwelijke wijze werd ver-
moord. De President besloot zijn rede docr
plechtig het portret van H. M. de Koningin,
dat 5 jaren op zolder had gelegen, weer op
te hangen op de eereplaats van de rechts-
zaal.

Daarna was het woord aan den Officier
van Justitie, Mr. Wassenberg. Deze maak-
te van de gelegenheid gebruik om een re-
quisitoir te houden tegen de illegale pers.
die z.i. op „schandelijke" en „infame" wijze
over de Rechterlijke Macht en het Open-
baar Ministerie den staf had gebroken.
Naar het oordeel van spreker hadden beide
de instructies van onze Regeering gevolgd,
n.l. te blijven zitten zoolang de bevolking
daardoor meer was gebaat dan door aftre-

ding. Als voorbeeld van de verdienstelijke j
houding der Rechterlijke Macht in bezet-
tingstijd wees spreker op het Gerechtshof
Ie Leeuwarden, hetwelk had geweigerd,
veroordeelingen uit te .spreken, zoolang- het
kamp in Ommen niet was geliquideerd. Ook
meende spreker, dat het Openbaar Minis-
terie zich niets had te verwijten. Spreker
noemde de verschillende gevallen, o.a. het !
geval van den Duitschen schildwacht te
Hilversum en van den brand in Weesp, I
waarin het aan de Nederlandsche Politic !
(speciaal de naam van den heer . van '
Ledden Hulsebos werd genoemd1 was ge-
lukt om de onschuld der Nederlanders aan
te toonen. Ook roemde spreker den Hoofd- j
Inspecteur Hijink. Spreker besloot met een '■"appèl op de Regeering om te zorgen voor
de sociaal zwakkeren en voor onze ont-
redderde jeugd. i

In een korte, kernachtige, rede vertolkte
Mr. Salm de gevoelens van de Balie, waar- j
na de zitting door den President werd ge- ;
sloten.

Tot zoover het verslag.
De rede van den heer Wassenberg schijnt

ons niet bepaald sterk. Het arrest van het
Leeuwarder Hof b.v. lijkt ons meer be-
schamend dan verontschuldigend voor de ,
Nederlandsche Rechterlijke Macht.

EEN WAAR KIKKERVERHAAL
VERTELD DOOR TANTE JULIA

Vil. Op weg naar huls hoorden ze de
r< uzeneend tussen hel kroos zoeken naar
ondergedoken kikkers. Dat was heel grie-
i'.lig, want je kon toch maar nooil weten,
hoe diep het monster kon pikken. Zo leef-
den Kwak en Kwek in de üonkere plas
tussen angst en pleizier en ze zorgden samen
voor de andere ondergedoken kikkers. .

TEEKENINGEN VAN U. H.

Vlll. Intussen bedacht Kwak een manier
om het monster uit de plas te verjagen,
went ze konden toch niet hun hele hikker-
leven onder water blijven. Wat denk je dol
Kwak deed? Hij zocht allerlei dansjes en
veertjes bij elkaar en beplakte zich er hele-
r,iaal mee. Nu leek hij meer op een eend
dan op een kikker, vond hij en kon hij
veilig eens boven water gaan kijken.

Om II uur binnen
AMSTERDAM, 8 Mei. Naar het A.N.P

verneemt is met ingang' van heden, Dins
dag. door de autoriteiten bepaald, dat de
lijd waarop de bevolking van Amsterdam
binnenshuis moet zijn, is vastgesteld van
23 uur tot 5 uur. Deze regeling geldt tot
nader order.

De Centrale keukens.
Op Donderdag 10, Vrijdag 11 en ZatT,'^.\2,

Mei a.s. worden nieuwe knipkaaiten uiTgereiK.
aan hen. die In het bezit zijn van een_vergwra-
ting voor deelneming aan de Centrale Kei*ei.
Deze kaarten zijn 7 dagen geldig en wel var.
14 i. m. 20 Mei a.s. „i_-««i-l_„ai-_.

De uitreiking geschiedt ... deu.U e'klokkenvan den Dist. ibutiedienst: Ie Jac- v- f''"P«"
straat. 2e ooste.parkstiaat, Jacob van Lennep-
straat Kalverstraa t, Ribesstraat en wel op
ï -Mei voo, henV wier naam begint met de let-
ters A t. m. L. óp 12 Mei voor hen, wier naam
begint met de letters M t.m. Z.

ingeleverd moet worden bon 416.

Tooneelgroep 5 Mei '45
Binnenkort opvoering van
„Vrij Volk".

I>e Nederlandsche Tooneelkunstenaars,
die de 'Cultuurkamer hebben afgewezen en
tengevolge daarvan sinds 19 Februari 1942
niet meer konden werken, hebben zich als
Tooneelgroep 5 Mei '45 onder leiding van
Hans van Meerten vereenigd en zullen zoo
spoedig mogelijk gezamenlijk optreden in
een geëigend repertoire.

De première van het openingsstuk „Vrij
Volk", dat speciaal voor dit doel werd ge-
schreven door gelijkgezinde Nederlandsche
Auteurs, zal binnenkort te Amsterdam
plaats vinden, waarna het stuk in het ge-
heele land zal worden vertoond.

Oproep
De Hoofdstationschef van het Centraal-

Station roept het personeel van zijn station
op. zich ten spoedigste te melden op het
.stationskantoor gekleed in uniform.

Bevrijde gevangenen.
Van nu af aan worden er lijsten door-

[ geereven van landgenooten die in Duitsch-
land uit kampen zijn bevrijd. Wij iaten de

eerste namen hier volgen. Het betseft
vooral politieke gevangenen, welke hevriJ-J-
-werden uit Buchenwald, Dora bij Nord-
hausen en Bergen Belsen.

De lijst is in alphabetische volgorde.
Ernst Assen, Amsterdam; Harrij Baten,

Bloemendaal; Nico Beukhof, Ede; Izaak
Boekje, den Haag; Cornells de Borst,
Schiedam; Johannes Burgers, Zutfen;
Carl Can, Deventer-, Peter Co'ene», Sit-
tard; Frits van Dijk. Amsterdam; Lajss
Eerhom, Sittaid; Olrich Elbe, Brtaiswn;
Jac. Emmerik, Amsterdam; Gerard van-
der Emden, Arnhem; Jozef Freibert, Den
Bosch; Anthomus van Geffen, Utrecht;
Hubertus v. d. Goor, Heel; Willem Griek,
Naarden; Piet Havik, Den Haag; Adriaan
van Heel, Rotterdam; Gerard van der

Heyde, Amsterdam; Jac. Hessen, Venlo;
Joop Hoveling, Amsterdam; Adolf Koning,
Hilversum; Nicolaas Kooislra, Den Haag;
Johannes Kort, Haarlem; Jan Kuit,
Apeldoorn; Herman Laakman, Parijs;
Henry Lakmaker, Amsterdam; Nicolaas
van Leeuwen, Voorschoten; Cornells Lim-
burg. Den Haag; Jaques Louis, Amers-
foort; Mario Mares, Braak; Roelf Meiïe-
ma, Musselkanaal; Johan Meijers, Am-
sterdam; Arthur Leker, Voorburg; Leo-
nard Neuburger, Scheveningen; Jozef
Neumann, Amsterdam; Jac. Nuit, Vlaar-
dingem Jac. Ooievaar, Utrecht; Salomon
Presco, Den Haag; Am. v. Puffelen,
Brunsum; Chr. Reeks, Amsterdam; Jac.
de Ridder, Amsterdam; v. Roesel, Tilburg;
Abr. Rosette, Amsterdam; Maarten de
Ruiter, Delft; Jac. Senger, Haarlem;
Jetse Schaafsma, Bloemendaal; Joh.
Schachtenleben, Wageningen; Gernt
Schouten, Den Haag: Jan Fmeets. Eysden;
Alex Spier, Amsterdam; Bronislav Sta-
cia, Ede; Hendi'. Steenbergen, Rotterdam-,
Max Strauss, Brunsum; Willem Stuivers,
Rotterdam; Israël Tampo,. Amsterdam;
Hendr. Tettero, Den Haag; Lambert
Tilly, Maastricht; Wilhelm Timmers, R*t-
terdam; August van Tol, Scheveningen;
Reinhold To'nbroek, Bergen op Zoom; Arie
van Vliet, Voerendaal; Joh. Vos, Huis ter
Heide; Kust van der Walde, Amsterdam;
Bernardus Warmerdam; Piet van der
Werf; Amsterdam; Wolfgang Wisch, Am-
sterdam; Aart v. Wijngaarden, Rotterdam»
Antonie Zoet, Amsterdam.

Voorts werden bevrijd uit Dachau:
Beekman; Oud-Minister Van Dijk.

Uit Sachsenhausen;
Jan Schouten; Oud-Min. Verschuur;

Rutgers; Koos Vorrink; Ringers.
Uit Buchpnwalde:
K. E. y__ staal; L. J. van Looy; Mr. R.

Joeker "" . Joekes Jr.; C. Ritmeester;
Van 7 I>. van Bingen- R. Piek;
Dr. /

Pers.n...,. die in een ziekenhuis vespleegd
worden, maar wier toestand goed is:

Louis Bouwman, Den Haag; Geert Bij-
kes, Oude Pekela; Elias Benjamin, Gro-
ningen; Michel Engelsman, Amsterdam;
Ernst Gerzon. Hattem; Glasrot, Arnhem;
Hans Goldberg, Gouda; Emanuel Halver-
stad, Amsterdam; Steven Hanstein, Eind-
hoven; Philips de Hond, Amsterdam; Hen-
drik Nap; Abr. Prins, Amsterdam; Jac.
Schaaks,' Rijswijk; Piet Scheven, Nijmegen,
Mark Smaal, Den Haag; Alb. van Campen,
Amsterdam; Henry Calveren, Amsterdam;
Elisa Content, Amsterdam; Adr. Schot-
taert, Rotterdam; Wilhelm Silder, En-
schede; Julius Visch, Oss; Herman Wis-
meijer. Amsterdam; Aller van der Wolf,
Amsterdam.

Dr. SEYS INQUART
GEARRESTEERD.

Dr. Seyss-lnquart is door Engel-

sche troepen gearresteerd en op het hoofd-
kwartier gevangen gezet. Hij zal als oor-
logsmisdadiger beschouwd worden.

Binnengekomen berichten doen vermoe-
den, dat de arrestatie te Hengelo heeft
plaats gevonden.

Het militaire gezag heeft den heer Th.
J. Loohuizen aangewezen als militair Com-
missaris voor de gemeente Amsterdam.

Door de Nederlandsche Regeering is
opgericht de Stichting Volksherstel, die de
bezittingen van Winterhulp en Volksdienst
overneemt. Behoud van deze bezittingen is
dus een nationaal belang.

Op onze Administratieve Afdee-
ling zijn dringend vrouwelijke
krachten noodig. Aanmelden
vanaf Vrijdag aan hei gebouw
De Standaard, afd< Adv.

TROUW efhd



EERSTELING UIT HET NOORDEN.
(Eigen correspondentie.)

Evacué's maken het goed.
Woensdag, 9 Mei. In de colonnes van

een der Canadeesche afdeelingen, welke
gisteren de hoofdstad binnentrokken, be-
vond zich de auto van een ondernemend
Friesch predikant, van wien aangenomen
mag worden, dat hij één der eerste land-
genooten was, die hier uit het Noorden
arriveerden. Aan zijn relaas ontleenen wij
het volgende:

In Friesland en Groningen werd na de
bevrijding slechts een enkele dag gevlagd.
Daarna haalde men spontaan en zonder-
bevel de driekleur weer in als blijk van
medeleven met den nood in de hongerpro-
vmcies, een gebaar, dat onwillekeurig in-
druk maakte. De groote feestdag brak j.l.
Zaterdag aan. Toen barstte een algemeene
jubel los. Een grootscheepsche voedselin-
zamellng heeft verwonderlijke resultaten
opgeleverd. Er liggen schepen klaar om
de voorraden zoo spoedig mogelijk hierheen
te transporteeren.

Er is in Friesland weinig gevochten.
Alleen in de omgeving van Pingjum, Mak-
kum en Wons, dat is by het Oostelijk uit-
einde van den Afsluitdijk, is even een felle
strijd geleverd, waarin de binnenlandsche
strijdkrachten de voornaamste rol speelden.
Zij hebben hier kranig werk verricht, het-
geen dan ook naar waarde geschat werd
In een speciale order van Prins Bernhard.
Er vielen eenige slachtoffers.

Wat de geëvacueerde kinderen betreft,
kan gezegd worden, dat zij in goeden wel-
"tand verkeeren. Speciaal is uit Gronin-
gen gemeld, dat geen der ondergebrachte
kleinen bij de felle gevechten daar ter stede
eenig letsel heeft opgeloopen.

Voorts vernemen we met droefheid, dat
Dr. Dam, een onzer plaatsvervangende
redacteuren, even voor de bevrijding, te
Assen is gefusilleerd door de terugtrek-
kende Duitschers.

De reis, welke onze zegsman maakte
om -Amsterdam te bereiken, was zeer
avontuurlijk. Het aantal vernielde bruggen
Is groot. Langs de wegen op de Veluwe
loopen duizenden bevrijde arbeiders, die
branden van verlangen om weer thuis te
zijn. Bij Amersfoort heeft de Canadeesche
opmarsch eenige vertraging ondervonden,
doordat pas eergisterenmiddag een nood-
brug kon worden geslagen. Rebelleerende
SS-mannen bleven in de omliggende bos-
schen verzet bieden.

„Trouw" verschijnt In Groningen als
weekblad, ingevolge een overeenkomst met
het „Friesch Dagblad", dat in een groote
oplage verschijnt en geredigeerd wordt
door den heer H. A 1 g r a. Ook de „Leeu-
warder Koerier" komt uit. Rest ter ver-
melding, dat de Groningsche editie van
ons blad wordt gedrukt met behulp van
"Ie handkracht van N.5.8.-ers.

Respect voor onze Nederlandsche
soldaten!

Toen gisteren het khaki ons stadsbeeld
b^gon te vullen, en alles wat Ens;elsch
klonk een overs felr>end gehoor vond, ver-
nam men herhaaldelijk de onmerking: „O,
het is een Hollander". Het is begnirielijk,
da* wie in plaats van het bitse Duitseh be-

haald eens het rollende Ensrelsch wil hoo-
ren, eenieszins teleurgesteld is als hij van
een soldaat in Canadeesch uniform een
antwoord in vloeiend Holland=ch krijgt.
Maar het is volslagen onhartelijk om op-
merkingen te plaatsen als bovengenoemd.
Deze Hollandsche jongens verdienen ons
respect.

We spraken een lid van de Kon. Stoot-
troepen, een formatie die veel gepresteerd
heeft. Hij was diep teleurgesteld door de
ontvangst hier ter stede. Onzes inziens
terecht. Wij dringen er derhalve met alle
kracht op aan: ontvangt onze jongens
overeenkomstig hun verdiensten!

ALLERLEI.
— Er zullen verschillende hospitalenvoor

de Geallieerde t-oepen worden ingericht,
o.a. in het Wilhelminagasthuis, het voor-
malige Westergasthuis.— Het Provinciaal Militair Gezag zal te
Amsterdam worden gevestigd in gebouw
Atlanta aan het Leidsche Boschje. Het
Districts Militair Oezaer voor Amsterdam
zal eveneens In de hoofdstad komsn. De
bureaux voor beide instellingen zullen zoo
spoedig mogelijk in werking komen.— In den loop van gisteren is te Am-
sterdam een Canadeesche politieafdeellng
van duizend man aangekomen, under bevel
van colonel Bell Irving. De afdeelng is in
het Olympisch Stadion gelegerd. He* ligt
in de bedoeling, dat deze Canadeesche po-
litie door de geheele stad met een 200-tal
auto's sal patrouilieeren, teneinde botsin-
gen te voorkomen tusschen de nog achter-
gebleven Duitsche weermacht en de burger-
bevolking.— Aan de bewoners en gebruikers van
het ontruimde gedeelte van Katten-
burg wordt medegedeeld, dat de ontruim-
de woningen en bedrijven weder betrokken
kunnen worden.

De ingeleverde sleutels moeten worden
afgehaald op Maandag 14 Mei a.s. van 10
tot 14 uur aan het schoollokaal Kattenbur-
gerkade 5 A. Het bij het Inleveren van de
sleutels ontvangen ..ontrulmlngsbevel" moet
worden medegebracht.

Brigade Prinses Irene in Den Haag
's-GRAVENHAGE, 8 Mei. (A.N.P.). Van-

avond om ongeveer kwart voor zeven zijn
de eerste bezettingstroepen In Den Haag
aangekomen. Tot groote verrassing van hei
publiek was het de Brigade Prinses Irene,
die haar triomfantelijken intocht deed. Op
het stadhuis werd de commandant, kolonel
De Ruyter van Stevenink, en de kapitein
adjudant, Fack, officieel door den Burge-
meester, Mr. S. J. R. de Monchy, toege-
sproken. De tocht van de brigade door de
stad werd een ware zegetocht. Langs den
geheelen weg stond een haag van men
schen die de teruggekeerde landgenooten
enthousiast toejuichten.

Benoemingen.
Bij de Nederlandsche Bank zijn met

ingang van Maandag 7 Mei wederom in
functie getreden de heer Mr. L. J. A.
Trip als president en de heeren J. F. d e
Beaufort, M. J. Westerman Hul-
st ei n. Prof. Mr. A. M. de Jong als
directeuren.

Tot w.n. Burgemeester van Hilversum Is
benoemd de heer B. H. Bakker, oud-
wethouder van Hilversum.

Naar het A.N.P. verneemt, is tot Com-
missaris van de Koningin In de provincie
Noord-Holland benoemd Dr. J. C. Baron de
Vos van Steenwijk. De nieuw benoemde
Commissaris van de Koningin was tot in
1941 Burgemeester van Haarlem, waarna
de heer S. L. A. Plekker hem opvolgde.— De Burgemeester van Leiden, Mr. A
van der Sande Bakhuijzen. die met Ingang
van 31 Maart 1941 was ontslagen, heef'
zijn ambt weer aanvaard.— Met ingang van gisteren is het Dage-
lijksch Bestuur- van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken als volgt samenge-
steld: Mr. Chr. P. van Eeghcn, Voorzitter;
J. van Hasselt, Plaatsvervangend Voorzit-
ter; Joh. Balder, Plaatsvervangend Voor-
zitter; Mr. G. M. Greup, Algemeen Secre-
taris.

Kolenschepen in Rotterdam
In de Rotterdamsche haven zijn drie En-

gelsche schepen met 3000 ton levensmidde-
len en 3000 ton steenkool aangekomen. Er
zijn nog meer schepen onderweg.

Geallieerde vliegtuigen hebben 350 ton
voedsel uitgeworpen.

De Canadeezen in Haarlem.
Reeds Zaterdag hoorde men dit verkon-

digen, en velen wachtten op de Gr. Markt.
Wie er wel kwamen? Kaalgeknipte meiden
met een bloemstuk of een vlag in de hand
bedankend van het bordes van het Stad-
huis voor de „ovatie". Ook kwamen <»r
Duitschers, die het politiebureau bezetten en
loslating eischtenvan den Comm. van Politie
van Aperen met twee van zijn collega's
twee S.S. mannen, onder bedreiging vai
het fusilleeren van eenige politieagenten
De ondergedoken Gemeentesecretaris W*.i
tra kwam naar het stadhui3, maar toen hij
merkte, dat de loco-burg. en c.s. ook op de
Canadeezen liepen te wachten om de sleu-
tels over te dragen, ging hij niet binnen.

Het wachten werd niet eerder beloond
dan Maandagavond, toen één Can. auto
arriveerde. Pas Dinsdagmorgen kwam een
groote stroom Can. binnen, beladen met
bloemen, maar nog meer met jongens,
meisjes en verpleegsters. Ze kwamen door
de Gr. Houtstraat en verdwenen via de
Jansstraat richting Velsen.

'a Avonds zag je heele groepen meisjes,
voorloópig nog met één Canadees door de
straten wandelen of om een vreugdevuur
dansen of op de maat van een Canad. har-
monica over de Spanjaardslaan schuiven
We mochten onzen Stadgenoot Fleuring als
man van de Stoottroepen hartelijk welkom
heeten en 's avonds viel ons de eer te beurt,
dank zij onze perskaart, met verso hillendo
Canadeezen een gesprek aan te knoopen.
Hieruit bleek, dat verschillende al 5% jaar
in dienst waren en vaak drie invasies
meegemaakt hadden.

Maar ook onze gevallen jongens weiden
niet vergeten. Lange files stonden bfl de
Dreef en aan de Westergracht om hun eer
te bewijzen en gaven te geven voor
het op te richten monument. Het was een
onvergetelijke dag.

DE VOORLOOPIGE
DEPARTEMENTEN.

Naar ons wordt medegedeeld, zijn tot
voorlooplge hoofden der departementen be-
noemd de heeren:

Mr. A. N. Snouck Hurgronje, Buitenl.
Zaken; Mr, J. C. Tenkink, Justitie, tevens
Directeur-Generaal van politie; Mr. Dr. A.
L. Scholtens, Sociale Zaken; Mr. D. W. G.
Spitsen, Waterstaat; Mr. G. A. van Poelje.
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; C.
Ringeling» Defensie; Jhr. Mr. O. E. W. Six,
Koloniën.

Tot Gemachtigden werden benoemd de
heeren: Mr. D. A. Kesper, Binnenl. Zaken;
Mr. J. Albarda, Financiën; F. M. den Hol-
lander, Handel, Nijverheid en Scheepvaart;
Mr. H. J. Reinink, Landbouw en Visscherij.

De voorloopige hoofden der departemen-
ten zijn de oude secretarissen-generaal, die
aan te laken samenwerking met de Duit-
sche bezettingsmacht geen deel hebben ge-
had. Ten aanzien van de secretarissen-
generaal, waarvan dit niet gezegd kan wor-
den, heeft men de' voorkeur gegeven aan
de benoeming van gemachtigden in af-
wachting van een volledige completeering
van het college.

ZUIVERING BEDRIJVEN.
Heden is aan alle werkgevers de vol-

gende omzendbrief gericht:
„In verband met de toepassing van het

zuiveringsbesluit K. B. van 16 Jan. '44 nr.
E. 14 gelieve U onverwijld aan hen onder
uw personeel, die tijdens de bezetting lid,
sympathiseerend lid of begunstiger waren
van de N. S. B. of eenige aanverwante of
Nat. Soc. organisatie, zooals b.v. de W. A.,
S.S. N.S.N.A.P., het Econ. front, Rechts-
front, enz., enz., onderling aan te zeggen,
dat zij in afwachting van het hun te ge-
ven bevel van staking van de uitoefening
van hun functie van hun bureaux, werk-
plaatsen, etc. dienen weg te blijven, onder
mededeeling, dat deze maatregel nog geen
invloed heeft op de uitbetaling van het
salaris of loon.

Voorstellen inzake de zuivering van het
ambtenarencorps moeten worden inge-
diend bij den gemeente-secretaris."

Dankdienst in de St. Bavo.
Donderdag, 10 Mei, (Hemelvaartsdag),

's middags 5 uur, zal in de Groote Kerk
een interkerkelijke Dankdienst gehouden
worden.

Als sprekers zullen optreden: Ds. Noord-
hof, Remonstrantsch predikant; Pastoor
.Meuwenhuizen van de Oud-Kath. Kerk;
Ds. J. P. v. d. Waal, Ned. Herv predikant;
Ds. J. W. Siertsema, Geref. predikant.

Voor zoover de Groote Kerk allen, die
hun dank aan God willen brengen, (belang-
stellenden) niet kan bevatten, is deze dienst
door middel van een groote luidsprekers-
installatie ook op de Groote Markt te
volgen.

ADVISEURS.
Over Amsterdams bestuur wilde hij zich

nog niet uitlaten. Wèl kon worden mede-
gedeeld, dat de heeren B. J. Franke n,
J. B o m m e r. Mr. F. H. C. van W ij c k.
Mr. W. F. S c h o k k i n g, A. B. J. P-ra k-
ken, Mr. A. de R o o-s zouden optreden
als adviseurs, dus nog niet als wethouders.
Deze regeling geldt, zoolang de gemeente-
raad nog niet is samengesteld. De functies,
die de heeren gaan bekleeden, zullen be-
kend worden gemaakt, zoodra de bevrij-
ding definitief is.

VRIJHEIDSVARIA.
}£ Men krijgt een overweldigenden indruk

wanneer men door de stad rijdt, van het
vlagvertoon en de blijde vroolijke stem-
ming.

yti Op een winkel staat met groote letters:
Wegens ondergang van het duizendjarig
rijk heden gesloten.

}',i De gelukkige bezitter^ van .-.een werkend,
radiotoestel had een reusachtigen luid-
spreker buiten het raam geplaatst en
daaruit schalden over de straat de laat-
ste nieuwsberichten.

£|_ Overal het bevrijdingsnummer van
„Trouw" op de ramen geplakt.

Ingerekend.
Na de gevechten lrt de omgeving van het

Haarlemmermeerstation Waarbij de N.B.S.
goede resultaten bereikten (o.a. werd, als
reeds gemeld, een Duitsche autobus geheei
aan puin geschoten, van een auto der Grüne
werden 2 man afgeschoten en de rest gaf
zich prompt over) werden diverse gevan-
genen binengebracht. In de vroege ochtend-
uren van 7 Mei was de secretaris Van
Liese, reeds gevangen genomen, gezeten in
een auto, volgeladen met levensmiddelen en
vergezeld van twee beambten van zijn
bureau. Later kwamen daar 4 officieren
van de S D. bij, die zich ergerlijk gedragen
hadden. Ze werden dan ook niet zachtzinnig
door de N.B.S. behandeld.

Verder waren de noodige mannetjes uit
de buurt in de wachtkamer van het station
opgesloten.

Nadat reeds eenige groepen eerder in
verzekerde bewaring waren gesteld in
de Amstelveenscheweg-gevangenis, weiden
's avonds om 9.30 de laatsten afgevoerd De
leden van de N.B.S. hadden met de grootste
orde en discipline het terrein ovei een
breede strook afgezet, want dikke rijen
publiek hadden zich ondanks den spe: Jjd
verzameld om dit historische gebeuren 'e
mogen zien. Het was jammer, dat de N.B S.
niet kon toestaan, dat de gemaakte Oran.ie-
poort door de ex-Nederlanders gepasseerd
werd.

Onder luid hoera en gezang gingen ze In
galop naar den overkant, zwaar bewaakt
door de N.B.S. Binen werd hun alles afge-
nomen en hun namen genoteerd.

Toen kwam het historische moment: '.r>
de stikdonkere gevangenis de trappen op en
een voor een sloegen er 8 zware ijzeren
deuren dicht. Zij kunnen nu een poosje na-
denken over het verdriet dat zij ons aan-
deden, toen onze jongens in deze zelfde
hokken geschopt en getrapt werden door
de heeren, die zij aanbaden.

Tijdens de gevechten In de omgeving
Schinkelhaven kwam doodnuchter een luite-
nant behoorende tot het Railway Construc-
tion Corps 607. aanrijden om zich mei den
chef van de afdeeling weg en werken der
N.S. te onderhouden over eenige vooi be-
reidende kwesties voor den opbouw van de
N.S. alhier.

De luitenant bleek een geklofte Amster-
dammer te zijn, den laatsten tgdo woonach-
tig in Weert, waar hij gemilitariseerd was
om bij de spoorwegen dienst te kunnen doen.
Hij droeg dan ook een herkenningsteeken al3
Nederlander. Het ofriciersteeken waj
slechts een ster.

's Ochtends was hij uit Nijmegen gestart.
Bij Amersfoort en Veenendaal werd door
de Ned. S.S. nog weerstand geboden, rnaa''
bij Scherpenzeel vond onze man een gaatje
voor zich en zijn motorrijwiel. Druk was
men bezig om eenige wegen in orde te
maken. De „Wehrmacht" moest daa> bij
helpen. In. Utrecht was toen ook al da
hoofdmacht van de Canadeezen aange-
komen.

Voor het raam van de woning lichtte hij
het publiek onder luide toejuichingen o\er
den stand der zaken in en toen „Leve 1e-
Kqningin. Leve Prins Bernhard. Leve de
Geallieerden". Een Hein meisje bood wn
bosje seringen aan en weer een luid ge-
juich. Het feest was toen snel uit, we tiok-
ken ons terug in de huiskamer, voor be-
sprekingen de N.S. betreffende.

MET DE KRANT DE STRAAT OP.
Gaan we of gaan we niet? Neen, we gaan

niet. De Moffen zijn er nog en er wordt nog
geschoten. Een uur later gaan we toch: Het
schieten was een „vergissing" en als je je
alleen aan „matig vreugdebetoon" over-
geeft, gebeurt er niets. Krantenverkoop valt
ook onder matig vreugdebetoon.

We zwermen uit met zijn zessen of ach-
ten. Tante Lien voor den eersten keer ookmee Zij en Mien voorop, een tiimoperateur
achter ons aan. Sommigen houden hun
stapel kranten stevig onder den arm, ande-ren stijf voor de borst, zooals de N.S.B.ers
hun Volk en Vaderland hielden.

„Over den Nieuwendgk naar het Damraken den Dam. Daar Is het drukker." Alsofhet noodig is, de drukte op te zoeken! Van
den overkant van de straat komen de men-schen op ons af; anderen stappen van hun
fiets of komen aanhollen, nog voor we iets
gevraagd hebben. „Juffrouw, mag ik ookzoon krant? Wat kost le'"

„Een kwartje, maar U mag ook meer
geven." De meesten betalen hun kwartje,
velen ook twee, sommigen een gulden „voor
het goede doel".

Door een van de smalle steegjes komen
we op den Nleuwendijk. Hier komen we
dadelijk handen te kort. Een lange rij staat
er. Is er iets te koop ? „Slagcream" staat er
met groote letters, de eenige versnapering,
die in onze stad nog te koop is. Maar nu is
alle belangstelling voor onze krant. „Nou
daar hebben we wel een kwartje voor over,
wat V, juffrouw?"

„O, de Koningin!"

„Kijk es, Churchill met zn dikke sigaar."
„Hé juffrouw mij ook een!"
We raken al gauw uit elkaar, maar op

t Damrak vinden we elkaar weer. Ook hier
gaat Trouw erin als koek.

Opeens schiet een kleine grijze moffen-
auto langs ons heen, met twee „hoogen"
erin. Ze kijken naar ons troepje, naar de
krant.... De auto begint langzamer te
rijden. Een eindje verder schuift hij langs
het trottoir en stopt. Wat nu? Plotseling
voelen we ons weer „illegalen". We zijn
vlak bfl een steegje. Met een vaart schieten
we er in. Ineens weer het gevoel In de keel,
het gevoel van angst en spanning, ons zoo
vertrouwd uit de afgeloopen jaren. Als we
omkijken, zien we niets meer. „Misschien
wou hij ook een krant koopen", zegt er
een. Misschien wel. Maar 't is een mof. Dus
je kunt nooit weten ....

Terug op den Nleuwendijk, zijn we zóó
uitverkocht. We halen den Dam niet eens.
Dan maar weer terug om nieuwe te halen.

Anderhalf uur later is het Bevrijdings-
nummer over de heele stad verspreid. We
zijn de eerste en voorloópig de eenige. De
menschen ioopen er op straat tn te lezen;
het steekt uit de jaszakken der heeren, uit
de tasschen der dames.

Als we 's middags langs het Wetering-
plantsoen komen, ligt ook daar tusschen de
kleurige bloemencatufalk aan den voet van
het marmeren kruis „Trouw". Stierf hier
één van onze jongens? Neen, Maar er
stierven er wel zoo, op andere plaatsen:
Wim, Jan, Leo, Henk. Deze bloemen hul-
digen ook hen. Trouw tot in den dood.

En het Bevrijdins-snummer is het sym-
bool van hun Herrijzenis.
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