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GASVERGIFTIGING

Begrafenis der gefusilleerde» :

LAATSTE GANG DOOR BOUWEND
FORMEREND
Indrukwekkende plechtigheid

ve was met sparregroen bekleed
De kisten werden' eerst naast dit
•groote graf-geplaatst-Bu alom
lijke overschotten .an K. de
Boer, W. v. d. Brink,s B. Doets,
A. Frederiks, D. de Jonge, G
Kroon, G. Leéghwater, H. de
Meijer en P. Slooten werden vervolgens één voor één langzaam
in het graf neergelaten, terwijl
j Het • vnuTpfclotoh het geweer presenteerde en de tamboers een
zacht tromgeroffel deden hooren
Na iedere bijzetting loste ^ het
vuurpeloton een salutschot. De
kisten waren in de ondiepe groeve bijna geheel bedolven onder
de bloemenmassa. Bovendien was
ei een grqote bloemenpracht aan
beide zijden van het graf over de
jroUe_lengte_daarvan.
• Vervolgens voerden het woord
ir. J. B e i l a r S p r u y t , destijds
commandant van het district. IV
van het Gewest II der B.S., S.
de V r re B namens de Illegaliteit te Purmerend, M. S c h r i ek g,n namens de K.P. Waterland
mr. R. K o o i m a n , wnd. burgemeester van Purmerend en Wijde-Wojrmer, de heer B a k k e r
namens de Geref. Kerk, M. v. d.
Zee
namen* de CJP.N. „de
Waarheid" en ds. B. H. Wier i n j j a namens de, Ned. Herv
Gemeente.
Een familielid van het slachtoffer W. v. d? Brink sprak nog
eenige woorden van dank voor de

(Goed

WERELDKRONIEK

afgeloopen (Vervolg "van jfagr 1.)

Baiksloot. Reeds enkele weken
werd In het dubbele woonhuis
bewoond door de families H
Hoeve en J. Bijdefiiast, een hinderlijke gaslucht waargenomen
Op grond van klachten werd een
onderzoek ingesteld, doch dit
leverde geen resultaat op. En zoo
kon het gebeuren, dat door eei
geluKKig toeval de heer J. Büdemast ontwaakte en hij bij die
gelegenheid in veel sterkere
mate een t gaslucht waarnam
Hoewel "zelf reeds onpasselijk
wekte hij onverwijld vrouw en
kinderen. Ook de buren werden
gewaarschuwd. Bij de familie
Hoeve was men er betrekkelijk
goed afgekomen, maar voor hel
gezin Bijdemast moest met spoed
medische hulp worden ingeroepen, die door dr. Koning onverwijld werd verleend. Dank zij
deze hulp heeft het incident geen
andere gevolgen gehad dan een
dag van braken en verdere ongeneugten, die, hoewel onprettig
gelukkig geen ernstige gevolgen
zullen hebben.-—

den contróleraad- voor
Japan betreft, zijn de Russer
weer op hun oude standpunt van
een raad teruggekomen, die dezelfde rechten moet hebben als
4e geallieerde bestuurscommissie
te Berlijn. 1Dit standpunt aanrden—de 'Amerikanen' 'nier
MacArthur heeft gezegd, dat h1;
er zich tot he't uitsterst tegen
zou verzetten en Byrnes verklaarde thans, dat hij niets heefi
tegen een adviescommisise, wel
echter tegen een met macht bekleeden raad. De onderhandelingen met de Sovjet-Unie staan dus
op een dood punt. Hoe men hier
een compromis zal vinden
thans nog duister•...

]QE toestand in Duitschland )s
desolaat. Montgomery heeft
verklaard, Britsche levensmiddelenrin groote hoeveelheden naar
Duitscatend te moeten brengen
teneinde er voor te zorgen, dat
niet__het _geheele _Duitsiche _volk
verhongert en door het uïTfcfereken
van epidemieën niet ook gealliSint op Fröbelschool
eerde landen worden aangetast
Edam. De St. Nicolaasviering De
Franschen, welke naast de
op de Fröbelschool zal«*Woens- Russen de scherpste en meest
dag 5 Dec. plaats vinden. St. oplettende tegenstanders der
DE
Nicolaas zal met één of meerde- Duitschers zijn gebleken, gezien
re. Piet (en) persoonlijk aanwezig de ontzettende sporen, welke de
. él den mist opJ^jgNiemoe Alg^neene Begraafplaats.
zijn. Reeds thans gaan de dames „Boches" in Frankrijk hebben
"• '
'
; _ $f
"^1 ,
^
(Eigen Opname)
de burgers bezoeken om bijdra- achtergelaten (wij varen in hetgen in velerlei vorm. Verwacht zelfde, ja in eep nog ergpr
%J)* teraardebestefHng van de gevallen Illegale werkers uit'Purwordt, dat de burgerij spontaan schuitje dan de Franschen), hebmerend en naaste omgeving vond Donderdag plaats In een. dikzal medewerken dit feest voor de ben verklaard, dat Montgomery's
ken» grijzen nevel. Het was of de natuur móérouwde met de stad.
deuters volkomen te doen slagen. maatregelen zijn gerechtvaardie haar zonen ten grave bracht. Van alle openbare gebouwen en
digd. Wat het centraal bestuur
ook .van, vele torzen'hing de vlag halfstok. Heel. Purmerend heeft
in Duitschland betreft, dat zeer
Donderdag iMpieleefd met de droeve plechtigheden.
Zendeling Poot in leven zeker
zal worden opgericht, hebEdam. Het Zendingsbureau te aen zij tot verduidelijking van
Degstgeest heeft een lijst gepu- hun standpunt medegedeeld dat VI
bliceerd van den toestand in ;ij-er-eigenlijk-niet-tegen-gekant4s(
zijn. Tot nog toe werd n.l. van
zen. Het algemeene, dankwoord
Op de lijst van hen. die nog in Fransche zijde verklaard, dat zij
namens
de
diverse
families
van
.even zijn, komt voor den naam er niets van willen weten. Feitejonge levens
Klaas de Boer werd op 6 de teraardehesteiden weid ten van den oud-Edammer zendeling lijk is de Fransche houding volFebruari 1945 in zijn woning slotte T-gesproken door den heer A. Poot. die met vrouw en drie gens de laatste Fransche verk'akinderen op Bo'eroe vertoeft.
gearresteerd en op 13 Febru- S. d e <Vries.
ringen aldus: men heeft te Potsari te Haarlem vermoord.
De vele aanwezigen defileerdam
«zonder de Franschen te
Begrafenis
Egbert
Snijder
Uöfcen van de slachtoffers
raadplegen besloten tot een deden hierna Jiog eenmaal langs de
Op
28
Februari
volgde
de
Edam.
In
verband
met
de
belagen' opgebaard in dé 'aula
geopende, groeve, waarna zij den grafenis van Bert Snijder zullen marcatielijn in het Oosten. De
overval op de boerderij van
van het Stadsziekenhuis. De kis- Kramer
doodenakker verlieten. Het was .aterdag alle vermakelijkheden Franschen zouden thans best teaan deti Kanaaldljk
ten stonden in een halven cirkel
De 11 jongens, die op dien een grootsche plechtigheid, wel- worden afgelast. De vergadering vreden zijn met een dergelijke
Elke kist bevatte den naam van
rampzaligen dag in handen ke niet naliet op alle aanwezigen van het Witte Kraïs zal daarom lijn in het Westen. Dat beteekent
het betreffende slachtoffer.
van den wreeden meedoogen- een diepen indruk achter te laten, plaatsvinden op Woensdagavond. dus, dat de Franschen geen bezwaren meer zullen hebben tegen
Het is onmogelijk de emotie te loozen bezetter vielen, wer- purmerefed heeft op waardige wijeen centraal bestuur in Duitschbeschrijven, welke die namen, al
den op 8 Maart op den Am- ze zijn gevallen illegale strijders
and, indien Rijnland en Ruhr'die- vertrouw-de intieme namen.- steldijk gefusilleerd.
de laatste eer bewezen.
jebied aan het Duitsche „Reien'*
"veroorzaakten. Men huiverde bij
Allen waren gedeponeerd
worden onttrokken. O.i. een zeer
het zien van al die onder bloeDe leegë kerk-die -vol , gezonde zienswijze, welke wij S<
" men bedolven kisten, de kisten die
taarne steunen. Wij vragen ons
)e poKtie, ziet - den
moest zijn
.de- stoffelijke overschotten bevatn dit verband af: wat gaat «er1
natsten"*5d"
nauwlettend
toe
of
t%en van zoo vele bekenclen, manM. de B.,
de N«derland§che annexade wiejrijders m de avonduren - ;We hebben in Uw krant kun- met
nen en jongens. Onwillekeurig
ieplannen
gebeuren? Worden zi
, met* lichfe iroden.'. Deze.. „week
„
trachtte men.zich^voor te stellen weer terwijl onder
nen lezen, dat het kerkconcert nog, officieel gesteund en zoo ja
*
.
;
van
het
AllerheDigste
zacht
tromi
weraen*C."I>;
en'Jl
v.
xl.
O,
beih o e zij daar in die kisten lavan Woensdagavond 7 Nov., dat 'wat",denken de groote bondge' - ' G"." D. te Kwa
Kwa- gehouden werd tot inzameling van nooten er van?
Dood
Gef usil- geroffel klonk. Na den dienst .den alhier.'-mèj.'
werd de stoet opnieuw gefor- <liik. me j. N. G. G. te Beemster geilden voor de restauratie van ~ De burgeroorlog in China
leerd
Bi
meerd voor den tocht naar het en M. Z Te Kwadijk oekeurd wol ons orgel, bezocht is door hon- nog Bteeds door, ofschoon wi W
j
geen verlichting hadden.
vernomen, dat er over- 32
derd bezoekers. Na aftrek van al- hebben
Buiten vormde de staf van de kerkhof. "
beeenstemming
is bereikt tusschen
R
M.
te
Amsterdam
werd
De
belangstelling
was
zeer
le
kosten
moet
de
commissie
er
\oormalige B.S. een eerehang.
Tsjang Kai Sjek en Mao Tse 51
op het verboden vervoer ruim vijftig gulden bij leggen.
terwijl op den weg langs het groot, zoowél buiten nis op den trapt
welke overeenstemming
van 63 kg. spruitjes. Bij C. V
"VVö lieten bijna aan elk huis Toeng,
HBS-terrein oud-BS'ers en een tioodenakker in don O.W,-polder. alhier,
behelst, dat alle hangende ge- K
werd
2
kg.
ongemerkte
boDe
bijzetting
der
drie
slachtoffers
een
uitnoodiging
voor
dit
vuurpeloton reeds keurig stonschilpunten zouden wórden be- ga
concert, dat vrij was, be- handeld
den opgesteld. Drie liikkoetsen was een ontroerende plechtighei/1. ter in be«4ng genomen.
door don politïeken raac
liet
vuurpeloton
loste
voor
ieJ. G. B. deed aangifte van •«er- zorgen en lieten 500 program- van advies,
reden v66r om de drie katholieke
die op 20 dezer bij- Uv
slachtoffers, P. Kramer, Jb. Ko- <ler der slachtoffers een saluut- missing van een 1%-jarig lam. ma's drukken. De overgebleven een zal komen. ,, Er ral vrede
•
."hot.
Een
schat
van
bloemen
vanaf
zijn
w"eiland
aan
den
Kaprogramma's zijn nu materiaal om zijn", verklaarde de communisnijn en P. Konijn naar de R.lv.
Kerk en vervolgens naur hun en kransen werd daarna rond den nanldijk Ken losloopend schaap de kachel aan te maken of krij- tische woordvoerder, „mits de PE
grafkelder gelegd. Tot slot de- werd als „gevonden voorwerp" gen een andere bestemming. In- bevelen tot onderdrukking, van
laatste, rustplaats, te brengen.
fileerden de vele aanwezigen aangegeven nnn het politiebureau. derdaad duur aanmaakmateriaal. b a n d i e t e n worden in«"»trokDit gebeurde in den morgen.
Direct nè. de bevrijding gaven ken". Met de „bandieten" schijnt
•i Het was een indrukwekkende langs de laatste rustplaats.
wü twee kerkconcerten met me- •deze woordvoerder zijn mede- W
stoet. 4 Achter de drie met Moedewerking van de Katholieken, standers te bedoelen. Een dergeitven en kransen behangen rouw- 's-MIDDAGS:
lijke taal hebben wij nos nooit
wij zamelden ƒ 2880.— in.
koetsen reden twee open rijtuiNu gaven wf ons eerste con- gehoord! Hoe het ook zij, de
gen, vol bloemstukken. "
cert in bevrijd Nederland. Bijna atmosfeer blijkt zuiverder geVoorop schreed het vuurpelote zijn en wij hopen dan
niemand
verscheen;. r.~
"~ worden
~ Schoenendistributie """
inetrdriè~tamboer8r*<ïan~vol£~dat ook deze zooveelste ChiAls de Katholieken of Gere- ook,
Personen,
die geboren zijn
«len de familie, de voormalige BS,
neesche burgeroorlog spoedig tot
v66r l Oetober 1929 en nog geen formeerden zulk een avond be- het verleden zal behooren.
liet gemeentebestuur en zeer vsgle
leggen,
zouden
ze
de
organisatovoor gewone-, werk- of bedelegaties van vereenigingen en
Sprekers bij bon
In Joegoslavië hebben verkieroepsschoenen in 1945 hebben ren dan 66k -zoo in hun hemd la- zingen
organisaties. Het was een lange,
gehad. De opposi- VO
de
groeve.
ontvangen, kunnen een aanvraag- ter staan als de Hervormde ge- tie hieldplaats
droeve stoet, dof klonk het tromzich verre van de stemmeente
dit
kan
doen?
Antwoord:
r\E
begrafenis
van
de
overige
formulier
vjoor
schoenen
afhalen
Kerommel in de straten, de mist
bus en de regeeringscoalitie ver- ST
beslist n i e t .
negen slachtoffers had des" op
legde over dit alles zjjn witte vakreeg
overal tusschen de 85 en
Purmerend brak in het jaar 95 % van
Maandag 19 Nov. A t/m H;
middags plaats. Ook nu werd de
- ge wade.
de uitgebrachte stem1850 zfn mooie oude. kerk met men. Een geweldige overwinning
Dinsdag 20 Nov. I t/m. Q;
Op de Kaasmarkt stonden de tlroevo stoot geformeerd bij de
klokkentoren
af
(sommigen
meeWoensdag 21 Nov. R t/m. Z,
voor Maarschalk Tito! De buiondste kinderen van alle scholen aula van het stadsziekenhuis en
opgesteld. Zwijgend en eerbiedig gingen drie tamboers voorop, ge- aan de loketten 2, 3 en %, 9—12 nen dat deze door brand is ver- tenlandsche pers meldt, dat het
nield, ik persoonlijk zon dat lie- geheime verkiezingen waren, ofkeken ze op naar de lange stoet volgd door het vuurpeloton. Daar- en 2—é uur.
schoon ons — eerlijk gezegd —
Hiertoe dient zoowel de oude ver' gezien hebben).
«lie langzaam en plechtig voorbij achter kwamen vier rouwkoetsen
Neen, men heeft de stomme de 95 •/• heel erg herinneren aan
en vijf lijkauto's, bedekt mét een nis de nieuwe stamkaart te wortrok.
enorme schat van bloemen. Ach- den .meegenomen. De formulieren streek gehad er vrijwülig, het een bepaald mannetje met een van
deze koetsen en auto's volg- dienen nauwkeurig te worden in^ breekijzer in te zetten en de snor, die ook dergelijke verkie- op
In de kerk. ter
don ook thans twee open' rijtui- gevuld en> te worden ingeleverd oude krotten van de stad laten zingsoverwinningen behaalde.
Jn de R.K. kerk werden de
Waarmee wij geenszins de
beiaden met kransen en bij het afhalen van de nieuwe staan.mei
- Listen tot vlak voor het hoofd - gen,
Bn als belooning staan nu de van Tito willen raken.
bloemstukken.
,
. bonkaarten vóór de volgende pe- Jiltaar gedragen. Toen alle gevan deze afbreke-rs in verbelangstelling was uiteraard riode (dus niet in de brievenbus namen
Te
noodigdeu > n belangstellenden
gulde
'letters
in een marmeren
deponeeren!)
grooter dan tijdens de ochSCHAAKCLUB ^PURMEREND"
'iet Rerfcge ,«v geheel vulden,
plaat
in
onze
kerk.
De
aandacht
wordt
er
op
gemarcheerde bet vuurpeloton on- tendplechtigheden.
Zondag 18 Nov. a s. hebben we De uitslagen, van de Woensvestigd, dat de bonnen eerst zulder -trommelslag óp tot voor het
Het" politiecorps êu' de gezags- len worden uitgereikt in den wederom een gewjjden avond in dag^ bij de schaakckib ., Purme- en
.altaar om rondom de drie kisten troepen zorgden evenwel voor een loop van-1945.
d*1 kerk. Overtuigt U van de rend" gespeelde competitiewed- VU
let*
eien eerewacbt te formeéren.
uitstekende regeling. Het was1
aanwezigheid van deze plaat en strijden luiden:
- Pe plechtige Requiem-mis werd een langgerekte sombere' -stoet,
maak goed aan de orgelcommis- Af d. 1: P. Pronk-J. v. d. Horst
Luxe-rQpaard.
opgedragen door deken Schamper, dié zich door de straten van onze . De moeder, bedoeld in „Pop- sie waf U gepasseerden Woens- Jr. 1-0; J. Reitsma-S. Brand Jr. Hl
1-0; C. de Heer-W. v.-Beers %geassisteerd door kapelaan/ Ves- stad/voortbewoog naar de nieuwe •penkast"
E
van vorige week, heeft dag 7 Nov. verzuimd hebt.
%; D. Eük-K. de Moes 1-0.
ter en Father Keet. Het parochi- Algemeene Begraafplaats aan aannemelijk
Dinsdag
20
Xov.~~kunt
Ü
Gok
Ver
kunnen maken, dat
Af
d.
2:
Va»*VStralen-P.
Krüger
ale zangkoor zong, onder leiding den Purmerweg. Een prachtig zü de bewuste rijcostuums, uit- des avonds aan de uitgang de 1-J3; H. Smits-Does 1-0; Van nd,
van kapelaan Bodlinger de/ meer- groot praalgraf is op deze be- gezonderd de laarzen, niet ge- orgelcommissie steunen als een Stralen-W.
Kramer 1-0; W. Krastemmige Requiem-mis van Pi- graafplaats voor de gevallen fl- kocht maar zelf vervaardigd vocaalkwartet hier komt zingen mer-v. Klaarbergen 1-0; ,KenneOnder de ^consecratie pre- legale strijeds gereserveerd. De heeft. Het paard heeft zij in
. A. W. BLOKIItriS,
dij-H. Thie
C. de Jong- Sou
da «erewacht
ge- groote gemeenschappelijke groeadn

Twaalf bisten
in hafven
cffkel

Jtet

Een schat van
bloemen *
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