
DAGELIJKSCHE KRONIEK 1945

JANUARI

1. Het zielenaantal der gemeente bedraagt 610.385 tegen
616.910 op 1 Januari 1944.

1. De heer L. Bodaan, adviseerend ambtenaar voor de
opvoeding van de rijpere jeugd, legt zijn functie neer.

2. De heer E, H. P. Hinlopen is 25 jaar verbonden aan
het secretariaat van de Scheepvaartvereeniging Zuid.

4. Te Haarlem overlijdt de heer H. Lindeman, eertijds
secretaris van de moderne bestuursbond te Rotterdam en
lid van den Raad.

5. Bericht ontvangen, dat op 26 December 1944 te Voor-
burg overleden is Ds. J. Schoonhoven, predikant bij de
Gereformeerde kerk van Rotterdam-Delfshaven.

6. De heer Jac. van Veen, oud-koordirigent en organist
der R.K. kerk aan den Goudscherijweg, wordt 70 jaar.

6. Op zijn verzoek wordt eervol ontslag verleend aan
Ir. W. G. Witteveen als directeur van den dienst van stads-
ontwikkeling met den persoonlijken titel van stadsbouw-
meester en directeur van het ASRO.

8. De directie van den Reinigingsdienst roept de burgerij
op tot medewerking in haar zware taak, nu het vaak niet
meer mogelijk is eenmaal per week het huisvuil op te halen,
door de straten rein te houden.

1 i. Afsluiting van de Maastunnel voor alle civiele vracht-
en personenvoertuigen.

11. In den ouderdom van 65 jaar overlijdt in het con-
centratiekamp Belsen Dr. H. Cohen, apotheker alhier.

12. In den ouderdom van 78 jaar overlijdt Mr. W. Suer-
mondt Lz. oudste vennoot van A. C. Fraser en Co. en van
E. Suermondt en Zoonen en Co.

18. Het bedrijfschap voor zuivel te Rotterdam deelt mee,
dat het de volgende week niet meer mogelijk zal zijn, voor
kinderen geboren na 31 December 1943 gestandariseerde
melk in consumptie te brengen.
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19. Op initiatief en met steun van den gemeentelij ken
Dienst van Cultureele Zaken is in overleg met Ed. Flipse een
Rotterdamsch Kamermuziekensemble van 12 man opgericht;
het zal heeten: „Boymans Kamermuziekensemble" en in
hoofdzaak bestaan uit leden van het Philharmonisch orkest.

24. In den ouderdom van 53 jaar overlijdt in het con-
centratiekamp Bergen-Belsen de heer A. MogendorfF, direc-
teur van Kaufman's Huidenhandel N.V.

26. In den ouderdom van 66 jaar overlijdt in het con-
centratiekamp Sachsenhausen de heer N. J. van der Valk,
oud-hoofd der Chr. School te Hillegersberg.

29. Bericht ontvangen van het overlijden te 's-Gravenhage
van den heer D. van Merkestijn, oud-directeur van het
telegraafkantoor, in den leeftijd van 88 jaar.

30. In het Deutsches Haus wordt de machtsoverneming
in Duitschland herdacht in een bijeenkomst, waar o.a.
Dr. C. Völckers het woord voert.

FEBRUARI

5. In den ouderdom van 75 jaar overlijdt te Wassenaar
Mr. Th. A. Fruin, oud-deken der Orde van Advocaten,
president van het curatorium der Nederlandsche Economi-
sche Hoogeschool.

9. In den ouderdom van 77 jaar overlijdt alhier de heer
A. Eijsberg, oud-hoofd eener school, oud-voorzitter van de
afdeeling Rotterdam van de Vereeniging van Vrijzinnig-
Hervormden.

12. In verband met de kolenschaarschte is de druk op de
waterleiding tot op de helft teruggebracht.

18. In den leeftijd van 52 jaar overlijdt te Heinenoord de
heer A. Jappe Alberts, tandarts alhier.

23. In den ouderdom van 71 jaar overlijdt de heer C. G.
van Gulden, oud-commissaris van politie.

24. In den ouderdom van 65 jaar overlijdt te Utrecht
Willem Galesloot Czn., redacteur van De Maasbode en
dirigent van diverse kerkkoren te Rotterdam.
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MAART

3. Eerste uitreiking van de door het Zweedsche Roode
Kruis geschonken levensmiddelen.

3. In den ouderdom van 75 jaar overlijdt te 's-Gravenhage
de heer J. H. Speenhoff, dichter-zanger.

7. De vrijgemaakte Gereformeerde kerken van Rotterdam-
Centrum, Rotterdam-Del fshaven en Rotterdam-Zuid hebben
nu ieder een eigen predikant.

9. In den ouderdom van 60 jaar overlijdt te Amsterdam
de heer C. Nieulant, oud-administrateur ter gemeente-
secretarie, chef der af deeling Burgerlijke Stand te Rotterdam.

12. Wegens moordaanslagen op leden der Duitsche Weer-
macht worden 40 personen standrechtellijk doodgeschoten
op den Plein weg en het Hofplein.

15. De heer Wm. Ruys, lid van de directie der Rotterdam-
sche Lloyd, wordt 80 jaar.

18. In den vroegen morgen komt een raketprojectiel neer
in Blij dorp (Treubstraat) en richt veel schade aan.

18. In den ouderdom van 92 jaar overlijdt de heer B. van
der Veen, oud-commissaris van politie.

18. Bericht ontvangen van het overlijden te Haarlem van
den heer H. Mostert, in den leeftijd van 77 jaar, oud-hoofd
van een openbare Mulo-school te Rotterdam, oprichter van
de vereeniging van Christelijke onderwijzers aan overheids-
scholen en particuliere scholen op overheidsstandpunt.

26. Mr. Dr. G. L. van Oosten Slingeland, vice-president
van de Arrondissementsrechtbank krijgt bericht, dat hij met
ingang van 1 Maart ontslag heeft gekregen uit zijn functie.

?. In den ouderdom van 51 jaar overlijdt in het con-
centratiekamp te Bergen-Belsen de heer A. L. Onderwater,
pastoor te Hoek van Holland.

APRIL

3. In den vroegen ochtend worden op den Oostzeedijk
bij de Hoflaan 20 Nederlanders gefusilleerd op de plek, waar
eenige dagen te voren door de ondergrondsche strijdkrachten
een politieman neergeschoten was.
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2. Uitreiking van het Zweedsche Roode-Kruis-brood, Maart-Mei. Foto van C. Kramer.
3. Ruïnes in de Treubstraat, door een mislukte V 1 op 18 Maart. Foto van H. F. Grimeyer.



I

4. Het uitwerpen van voedsel, 29 April-5 Mei. 5. Het afwerpterrein onder Terbregge.
Naar foto's van H. F. Grimeyer.



5. Bij een overval op een Duitsche Dienststelle (Melde-
kopf Rotterdam Sonderkommando Hengelo, Ambt Abwehr
van het Oberkommando der Wehrmacht) sedert 1 dezer
gevestigd in een pand aan den Oudorpweg komt de leider
der Rotterdamsche K.P., tevens eerste commandant van de
B.S. „Rob" (M. van der Stoep) om het leven.

15. In het concentratiekamp Sandborstel overleed de heer
H. van Dijk, evacuatiecommissaris der gemeente Rotterdam,
volgens ingekomen berichten op 4 December 1944.

29-5 Mei. Zwermen geallieerde bommenwerpers werpen
voedselpakketten voor de hongerende bevolking af, op 29
April bij de Waalhaven, de volgende dagen op een terrein
bij Terbregge.

30. De L.K.P. voert geslaagde overvallen uit op het
Hoofdbureau van Politie en op de gevangenis aan den
Noordsingel.

30. Door den Voorzitter van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Zuid-Holland, Mr. K. P. van der Mandele
en den Voorzitter van den Raad van Beheer van de Neder-
landsche Vereeniging voor Hooger Onderwijs in de Econo-
mische Wetenschappen, Mr. H. C. Hintzen, werd de stichting
het Nederlandsche Overzee Instituut opgericht, zich ten
doel stellende het bestudeeren van vreemde landen, het
bevorderen van de economische en cultureele betrekkingen
met het buitenland en het verleenen van medewerking aan
instellingen, die hetzelfde doel beoogen. In verband met
voormelde organisatie werden door bedoelde stichters mede
opgericht: Het Afrika Instituut, Het Donau Instituut, Het
Instituut voor het Rijngebied, Het U.S.S.R. Instituut.

MEI

4. Op het bericht van de capitulatie brengt een groote
menigte een spontane ovatie aan Mr. P. J. Oud voor diens
huis aan de Hoflaan.

5. 's Ochtends doet een groep N.B.S.-ers (N.B.S. = Neder-
landsche Binnenlandsche Strijdkrachten) in de vroegte een
aanval op de Maasbruggen om deze te bezetten. De Duit-
schers zijn op hun hoede en doen een tegenaanval op de
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brug, die al in handen der N.B.S.-ers was en heroveren die.
Hierop worden knooppunten en bruggen door de Grüne
Polizei bezet en alle voorbijgangers gecontroleerd. Wie met
wapens wordt aangetroffen wordt ter plaatse neergeschoten.
Bewoners van huizen, die de vlaggen hadden uitgestoken,
worden gesommeerd deze in te halen. - Later op den dag
heeft er een schietpartij plaats in Charlois.

5. De eerste Engelsche schepen de „Escourt" en de
„Lesto" verschijnen voor de Lloydkade; ze zijn met de bij
Hoek van Holland aan boord gekomen Duitsche bezettings-
officieren den Waterweg binnen gevaren.

5. De redactie van het illegale dagblad „Het Parool"
neemt het K.L.M.-gebouwtje op de Coolsingel in gebruik
en zet haar werkzaamheden thans legaal voort.

6. In den loop van den ochtend verschijnen schuchter de
eerste vlaggen en wordt oranje opgestoken. Mr. P. J. Oud
hijscht eigenhandig om 12 uur de vlag voor zijn woning.
Om 2 uur wordt hem door de burgerij een ovatie gebracht.

6. Om 3 uur vindt op den Westersingel een bespreking
plaats tusschen den G.C.S.G. 14 „Van der Horst", den
D.C.S.G. „Ferdinand" ( = F. Dijkshoorn) en den w.n.
D.C.S.G. „Lange Willem" met de S.S.-officieren Gerbig en
Rumberger als afgevaardigden van den Kampfcommandant,
die vanwege het feit, dat de Duitsche troepen zich officieel
pas kunnen overgeven als de Geallieerden hier zijn, niet over
capitulatie kon komen onderhandelen. Hij deed een beroep
op de N.B.S. om rust en orde te handhaven. De Wehrmacht
van haar kant zou zoo min mogelijk provoceerend optreden.
Er wordt overeengekomen, dat in Rotterdam-Zuid de B.S.
op zal treden, nog ongewapend, terwijl S.S.-troepen aldaar
op de vesting zullen worden teruggetrokken. Om half zes
zou deze toestand ingaan. Het betreft hier Rotterdam-Zuid
tot de bruggehoofden, waar nu de N.B.S. de leiding heeft.

6. 's Avonds alom in de stad vreugdevuren. In Zuid bot-
singen tusschen Duitsche troepen en leden der N.B.S.; een
gewapende verzetsgroep begaf zich van Charlois naar de
graansilo in de Brielschelaan, en werd aangevallen door
officieren van de Kriegsmarine bij het Maastunnelplein. Toen
de verzetsgroep het vuur opende, werd deze ook vanuit het
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plantsoen aangevallen. Tenslotte dwongen drie Duitsche
pantserwagens de Kriegsmarine het vuur te staken.

6 en 7. „Moffenmeiden" kaalgeknipt in diverse stads-
deelen.

7. De toestand is in de ochtenduren nog onzeker. De
Duitsche commandant heeft de stad nog niet overgegeven
en acht zich nog verantwoordelijk voor het handhaven van
orde en rust. Intusschen hebben de commandanten van de
N.B.S. hun bureaux op het Raadhuis betrokken.

7. De N.S.B.-burgemeester en -wethouders, kolonel Boel-
stra en luitenant kolonel Franssen worden gearresteerd.

7. 's Middags komt burgemeester Oud op het Raadhuis,
per auto van zijn woning afgehaald, begeleid door tal van
auto's, waarin o.m. de nieuwe wn.-hoofdcommissaris H. C.
M. Staal, de commandanten der N.B.S., gewestelijk en plaat-
selijk, Mr. M. Smeding, de heer C. J. van Nus, lid der B.S.,
tijdelijk toegevoegd privé-secretaris van den burgemeester,
enz. Bij het Raadhuis wordt de stoet opgewacht door een
eerewacht der politie. In de Raadszaal is het gemeente- en
politiepersoneel verzameld. De burgemeester wordt toe-
gesproken door Mr. Smeding en namens de B.S., welke rede-
voeringen door hem worden beantwoord. Daarna verschijnt
hij op het bordes, 's Avonds worden dankdiensten gehouden
in verschillende kerken.

7. De drie samenwerkende organisaties van havenarbeiders
dienen een urgentie-programma voor de havenbedrijven in.

8. Om twee uur verschijnt op het Raadhuis gen.-majoor
Forster van het 1ste Canadeesche leger, vergezeld van twee ,/^
adjudanten, voor een bespreking met den burgemeester, ^ v /
Daarna vertoont hij zich met Mr. Oud op het balcon, door
de groote menigte toegejuicht. In kleine groepen zijn de
Canadeezen inmiddels in de stad gekomen; de meeste strijken
neer in de omgeving van den Heemraads singel en de Mathe-
nesserlaan. Op de St.-Laurens wappert een Oranjevlag, ge-
flankeerd door het rood-wit-blauw. Kaalgeknipte „moffen-
meiden" worden op wagens door de stad gereden.

8. In de Beurs wordt een feestelijke bijeenkomst gehouden
van de Havenvereeniging, waarin Mr. K. P. van der Mandele
en Mr. H. Willemse het woord voeren.
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8. Vier sectie's van de 9de compagnie der N.B.S. brengen
hulde aan de nagedachtenis van de slachtoffers van de Duit-
sche terreur op het Hofplein.

8. Eenige Hillegersbergsche ingezetenen nemen het initia-
tief tot het oprichten van een gedenkteeken op den Grind-
weg, waar op 7 Januari van dit jaar 10 mannen door de
Duitschers werden gefusilleerd.

8. Drie Engelsche schepen met levensmiddelen en kolen
worden in de haven gelost.

8. De Vredehoflaan wordt door den burgemeester weer
omgedoopt in Prinses Julianalaan.

8. 's Avonds heeft in Bolnes een gevecht plaats tusschen
Duitschers en N.B.S.-ers; de laatste waren bezig meisjes te
molesteeren, die zich met Duitschers hadden afgegeven.
Zeven burgers worden gefusilleerd.

9. Aan den Gordelweg daalt een Nederlandsch sportvlieg-
tuig, afkomstig uit Engeland. De bestuurder wilde zijn
ouders, die in de Schepenstraat wonen, na 3̂ /2 jaar een
bezoek brengen.

9. Een afdeeling van het hulpcorps van het Nederl. Roode
Kruis, uit het Zuiden overgekomen, vangt zijn werkzaam-
heden aan.

9. De heer A. Filippo, gezagvoerder der Holland-Amerika
Lijn, wordt gehuldigd voor zijn woning in de Berglustlaan
voor het goede werk, door hem in de oorlogsjaren verricht
voor de achtergebleven zeemansvrouwen.

10. Het college van hoofdlieden van de Rotterdamsche
Vrijwillige Brandweer komt voor het eerst na den oorlog
bijeen in verband met het honderdjarig bestaan. De heer
W. A. Keeman wordt gekozen tot president-hoofdman.

10. De hoofdcommissaris herdenkt op Crooswijk de
politiemannen, die sedert 10 Mei 1940 tengevolge van
oorlogshandelingen of maatregelen van Duitsche zijde den
dood hebben gevonden.

10. Op de plek, waar eens de Mariniers kazerne stond,
heeft een herdenkingsplechtigheid plaats voor de in den
oorlog gevallen mariniers.

10. Reeds 700 personen zijn gearresteerd, leden van de
Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.) en collaborateurs.
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6. Tanks der bevrijders op den Coolsingel. Naar een foto van C. Kramer.
7. Etalage van een kapper op den Westersingel. Naar een foto van J. F. H. Roovers.
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9. De Duitschc aftocht. Naar cen foto van J. F. H. Roovcrs.



10. Vervoer van hongeroedeempatienten. Naar een foto van C. Kramer.
11. Uitreiking van „kaken". Naar een foto van J. F. H. Roovers.



11. Bijeenkomst in de Beurs, opgeluisterd door zang van
Rotte's mannenkoor onder leiding van Jos. Vranken Jr. en
van de Vereeniging Volkszang onder leiding van mevr.
Grimberg-Huyser en door de Rotterdamsche Harmonie.
Mr. Oud houdt een toespraak en stelt den militairen gezag-
hebber, kolonel van Leeuwen, voor aan de vergadering.
Ook deze voert het woord. Tenslotte volgen toespraken
van Ds. A. A. Wildschut en Kapelaan L. Schinkel.

11. In de Bergsingelkerk wordt een bijeenkomst gehouden
van het Gereformeerd Jeugdverband Rotterdam, onder lei-
ding van Ds. N. Buffinga, waar als sprekers optreden Ds. J.
M. van Krimpen en de heer E. van Ruller.

11. Ir. H. C. A. Boom hervat zijn functie als directeur van
het telephoonbedrijf.

12. Mr. Oud ontvangt de leden van het L.W.C. (Locaal
Werk Comité der burgerlijke illegale organisaties) om hen
voor te stellen aan den commandant J. van Leeuwen.

12. Op de Coolsingel heeft een défilé plaats van Rotter-
damsche vereenigingen, evenals op het Afrikaanderplein,
georganiseerd door het comité voor nationale belangen,
onder voorzitterschap van Mr. K. P. van der Mandele. Het
comité presenteert zich voor het défilé in de Burgerzaal.
Toespraken van den voorzitter en den burgemeester.

12. Aubade onder leiding van Mevr. Grimberg-Huyser
voor het Raadhuis.

12. Van Utrecht is de eerste trein met post naar Rotterdam
vertrokken. In deze trein bevond zich de directie van de
Nederlandsche Spoorwegen, om de schade aan de lijnen op
te nemen.

12. In de Wilhelminakerk aan de Oranjeboomstraat houdt
de stadsevangelisatie een nationalen zangdienst onder leiding
van Ds. Mantz. Toespraak van Ds. J. A. Raams.

12. De heer A. N. van Mill wordt opnieuw geïnstalleerd
als directeur van het gewestelijk arbeidsbureau.

13. Vijf schepen van de geallieerde Hulpverleening komen
in de haven aan, geladen met levensmiddelen en kolen.
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14. Huidebetuiging aan hen, die in de Meidagen van 1940
hun leven lieten bij de verdediging van Rotterdam, aan hen
die bij de ramp zijn omgekomen en aan hen die in de vol-
gende jaren als gevolg van de Duitsche terreur zijn ge-
fusilleerd. De burgemeester legt kransen op de plaatsen waar
enkele maanden geleden Nederlanders werden gefusilleerd:
Coolsingel, Doel water, Hofplein, Pleinweg en Honingerdijk.
Op Crooswijk wordt een krans gelegd op het graf van den
onlangs om het leven gekomen commandant der K.P. te
Rotterdam, waarna een groep N.B.S.-ers een saluutsalvo
brengt. Vervolgens herdenkt de burgemeester de gevallenen.
Na hem voert „José" ( = T. Elzinga) het woord namens de
binnenlandsche verzetbeweging. Na de kranslegging bidt
Ds. Stam, predikant der Ned. Hervormde Gemeente, het
Onze Vader. Tenslotte worden kransen gelegd op de graven
der Engelschen.

14. Op de begraafplaats Charlois worden twee illegale
werkers bijgezet, die op 6 Mei in een gevecht bij den Maas-
tunnel werden gedood.

14. Een aantal gevangengenomen N.S.B.-ers wordt te
werk gesteld. Als eerste object wordt de Maastunnel aan-
gewezen, die weer begaanbaar moet worden gemaakt en
waar de door de Duitschers aangebrachte verdedigings-
werken moeten worden opgeruimd. Verder zullen zij te werk
worden gesteld bij den aanleg van een klein vliegveld bij
den Gordelweg.

14. Dr. Ir. J. G. J. C. Nieuwenhuis is hersteld in zijn
functie van directeur der R.E.T.; de heer J. H. van der
Knaap krijgt eervol ontslag als waarnemend directeur.

14 en 15. Collecte voor een Pleinweg-monument, georga-
niseerd door de wijk Charlois van de Rotterdamsche Gemeen-
schap. Ook in andere wijken wordt voor hetzelfde doel
gecollecteerd.

15. Opgericht is het Centraal Overleg van Rotterdamsche
Jeugdorganisaties. Als eerste daad van samenwerking is
georganiseerd de actie Jeugdhulp Rotterdam, waarvan het
doel is de verleening van hulpdiensten door de jeugd van
15 jaar en ouder aan openbare sociale instellingen.
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15. Een klein eenmotorig vliegtuig onderhoudt thans de
verbinding tusschen Rotterdam en Gilze-Rijen. Het toestel
landt op een vliegveldje aan den Gordel weg. De vliegers
nemen post mee voor Brabant en Engeland.

15. De Algemeene Bond van arbeiders, werkzaam bij
straten- en wegenbouw, die bij de oprichting van het N.A.F.
(Ned. Arbeids Front) weigerde zich te laten gelijkschakelen
en als bond in zijn geheel onderdook, heeft zich weer legaal
geïnstalleerd.

16. Er zal een Centraal Rotterdamsch Comité worden ge-
vormd om plannen te beramen om te komen tot de oprichting
van een of meer gedenkteekenen ter nagedachtenis van hen,
die hun leven lieten als gevolg van Duitsche represailles of
andere maatregelen. Voorzitter is Mr. K. P. van der Mandele.

16. In verband met de groote drukte aan diverse politie-
bureaux heeft de staf der N.B.S. besloten afzonderlijke in-
lichtingenbureaux te openen, die onder leiding komen van
G. J. P. de Vries.

16. Er is een afwikkelingsbureau opgericht der gezamen-
lijke illegale organisaties in Rotterdam, gevestigd in de
Rivièrahal.

16. De Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en
Kantoorbedienden en Handelsreizigers „Mercurius" hervat
zijn werkzaamheden.

17. In den Waterweg bij Maassluis is een begin gemaakt
met het opruimen van schepen, die de Duitschers daar als
versperring hadden laten zinken: wrakken van de „Zuider-
dam", „Dinteldijk", „Baud" en „Prins Willem V". De wer-
ken worden uitgevoerd door de N.V. Van der Tak's Bergings-
maatschappij.

17. Een Zweedsch schip is in Rotterdam aangekomen met
3000 ton bloem, afkomstig uit Engeland en bestemd voor het
Roode Kruis. Verder een schip uit Engeland met reuzel en
7 vrachtauto's met geschenken van de bevolking van Zaam-
slag (20 ton meel). Dit laatste is het eerste Nederlandsche
transport, dat bij nacht met de pont over de Moerdijk ge-
trokken is.
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18. De porties van de Centrale Keukens worden verhoogd
tot driekwart liter. De kwaliteit van het voedsel is belangrijk
beter.

18. De eerste graanelevator is uit Slikkerveer weer naar
Rotterdam overgebracht.

19. De Maastunnel is weer voor het publiek opengesteld.
19. Alle Rotterdamsche artsen moeten een opgave doen

van het aantal hunner patiënten met een onderwicht van
15-25 % tengevolge van de ondervoeding.

19. De classis Rotterdam van de Gereformeerde kerken
heeft Ds. L. Doekes van Rotterdam-Feijenoord voor 3
maanden geschorst wegens zijn zich niet conformeeren met
de besluiten van de Generale Synode.

20. Demonstratie van het Canadeesche leger op den Admi-
raal de Ruyterweg.

20. Het Diaconessenhuis is door de Canadeezen aan de
directie teruggegeven.

20. Eerste voelbalwedstrijd van de competitie om den
bevrijdingsbeker: Sparta-R.F.C.

21. De hulpcorpsen van het Nederlandsche Roode Kruis
beginnen een actie tot het verstrekken van extra-voeding
aan ondervoeden. Zes Poliklinieken zijn ingericht, waar de
patiënten zich met een bewijs van hun huisarts moeten ver-
voegen; een onderwicht van 25 % is vereischt.

21. In het Stadion-Feijenoord wordt een groote bijeen-
komst gehouden van de gezamenlijke Rotterdamsche jeugd
ter viering van onze herwonnen vrijheid, georganiseerd door
het Centraal Overleg van Rotterdamsche Jeugdorganisaties.
De algemeene leiding berust bij den heer H. G. de Ven.
Toespraken van den voorzitter van Centraal Overleg, Dr. J.
A. Stakenburg en van den burgemeester.

21. Generaal Foster houdt een informeele receptie ten
huize van den burgemeester.

21. In het Colosseum in Rotterdam-Zuid is een sociëteit
geopend voor geallieerde officieren en officieren der N.B.S.

22. De couranten maken den omvang van de verwoestin-
gen in Rotterdam bekend: 35 % der kademuren is vernield;
de overslagcapaciteit is met 45 % verminderd, de opslag-
capaciteit met 30 %. 30.000 woningen zijn verwoest, waar-
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van 26.000 in de Meidagen van 1940. In die dagen werden
bovendien 1200 fabrieken en 2300 winkels verwoest. In
totaal zijn er thans in Rotterdam 50.000 woningen noodig.

22. In de Lekhaven is een mijn opgeruimd.
22. De eerste O. en O. middag wordt gehouden bij het

12de bataillon pioniers der N.B.S. in de ambachtsschool aan
de Hillevliet.

22. Het eerste Nederl. schip komt in de haven aan: het
is het s.s. „Van der Capelle" van de H.A. Lijn, met een
lading grondnoten en palmpitten, voor Delft bestemd.

22. Bericht is ingekomen van het overlijden te Wassenaar
van pastoor C. J. Tholenaar, rustend herder van de St. Wille-
brordus-parochie.

23. Op het Raadhuis wordt de kapitein van de „Van der
Capelle", de heer L. J. Hertogs, met zijn officieren en man-
schappen ontvangen. De burgemeester spreekt hen toe en
overhandigt den kapitein het boekwerk: 6 eeuwen Rotter-
dam. De heer F. C. Bauman spreekt als voorzitter van de
Nederlandsche Reedersvereeniging een kort woord tot de
opvarenden.

23. De K.L.M, neemt een gedeelte van haar gebouwtje
aan den Coolsingel weer in gebruik.

23. Mej. Dr. J. J. van Dullemen, die met Paschen 1943
geschorst en eenige maanden later ontslagen was, keert terug
als directrice van de meisjes H.B.S.

23. Ter uitbreiding van het politiekorps gaat men over
tot de oprichting van een korps hulppolitie.

24. In de Raadzaal wordt een gemeenschappelijke ver-
gadering gehouden van den Raad van Rotterdam en die van
de geannexeerde gemeenten. Burgemeester Oud houdt een
rede, waarin hij de overleden raadsleden Nivard, Menist en
Schalker herdenkt en den ouden Raad uitluidt. De heer P. M.
Vismans beantwoordt den burgemeester.

24. Oprichting van de P.O.D. (Politieke Opsporings-
dienst), die zich zal bezig houden met het arresteeren van
politiek-verdachte personen, ter bundeling van de diverse
instanties, die zich tot nu toe met dit werk bezig hielden.
De centrale P.O.D. wordt gevestigd in het pand Vroom &
Dreesmann. De P.O.D. voor Rotterdam is als volgt samen-
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gesteld: T. Elzinga, hoofd, B. Melles, waarnemend hoofd,
Mr. J. A. Loeff, chef de bureau.

24. In Beurskringen heeft zich een comité gevormd, dat
in de Beurs een eenvoudig gedenkteeken wil aanbrengen ter
gedachtenis aan de beursbezoekers, die vielen in dienst van
het vaderland en als slachtoffer der Duitsche terreur.

24. In de Mathenesserkerk wordt een volkszangavond
gehouden, georganiseerd door de Chr. Oranjevereeniging
„Delfshaven".

25. Gereform. Jeugdappèl in de kerk aan de Tidemanstraat.
25. De heer J. Schouten, oud-wethouder van financiën te

Rotterdam, is teruggekeerd uit het concentratiekamp Maut-
hausen.

26. De directie en commissarissen der N.V. Wilton-
Feijenoord zijn geschorst. Ir. M. J. Romer treedt tijdelijk
als beheerder op.

26. Aan 150 kinderen, lijdende aan hongeroedeem is een
feestmaaltijd aangeboden in het Anne Foekens Tehuis aan
den Westzeedijk. Het zijn alle kinderen uit de noodtehuizen
van den voogdijraad, die met auto's van het Roode Kruis
naar de plaats van bestemming zijn gebracht.

27. Prins Bernhard brengt een incognito-bezoek aan de
Binnenlandsche Strijdkrachten op het hoofdkwartier van het
Strijdend Gedeelte in Heineken's Bierbrouwerij. Hierna brengt
Z.K.H, een bezoek aan de bewakingstroepen in het Raadhuis.

27. De heer C. J. Lansbergen, pastoor der St. Paulus-
parochie te Schiebroek, herdenkt zijn 25-jarig priesterfeest.

27. Ds. S. A. Smilde, gereformeerd predikant, is uit
Dachau teruggekeerd. Ook Ds. den Boeft, die voor 16 maan-
den vrijwillig naar Duitschland was vertrokken als geestelijk
verzorger der daar vertoevende krijgsgevangenen, is terug.

28. Het kolentransport van de mijnstreek naar Rotterdam
is begonnen.

28. Er wordt een gewijzigde regeling ingevoerd voor het
verkrijgen van verhuis vergunningen.

28. Dr. M. Oudkerk, huisarts, herdenkt den dag waarop
hij voor 25 jaar tot arts bevorderd werd.

28. De eerste vergadering na den oorlog van de Rotter-
damsche Chr. Besturenbond wordt gehouden.
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12. Gemeenschappelijke vergadering van den Raad van Rotterdam met die van de op 1 Aug. 1941 geannexeerde gemeenten,
gehouden 24 Mei 1945. Naar een foto van E. A. Hof.



13. Aankomst van den eersten trein met repatrieerende tcwerkgestclden op 2 Juni. Naar een foto van
Intern. Photopress Service.
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15. Het sloopen van den vestingmuur. Naar een foto van H. F. Grimeyer.



28. In den ouderdom van 44 jaar overlijdt de heer J. Zuid-
meer, hoofd van de sectie vervoer in Rotterdam-Zuid.

29. Het eerste schip onder Amerikaansche vlag komt in
de haven met een lading meel.

29. De eerste transporten repatrieerenden uit Duitschland
komen in Rotterdam aan.

30. De kinderuitzendingen naar binnen- en buitenland
vinden plaats door de Nationale Commissie tot uitzending
van Nederlandsche kinderen 1945, bureau Rotterdam. Deze
laatste instantie is gevestigd in het gebouw van de Volks-
gezondheid. De nationale commissie is gevormd op initiatief
van het M.G. (Militair Gezag) en is de door de regeering
erkende instantie, uitsluitend aangewezen om bemiddeling
te verleenen bij de uitzending van kinderen.

30. De R.V.V. „Transvalia" bestaat 40 jaar.
31. Binnenkort zal electriciteit beschikbaar worden gesteld

voor krachtverbruik.

JUNI

1. De motordienst van de Rotterdamsche politie bestaat
25 jaar.

1. Ds. G. H. Kersten herdenkt den dag, waarop hij voor
40 jaar het predikambt aanvaardde.

1. Opgericht is de Oranjevereeniging „Irene" (in Kra-
lingen).

1. Ter vervanging van het college van wethouders is een
Raad van Advies geconstitueerd om bij de voorbereiding
van de belangrijke beslissingen, die het gemeentebestuur zal
hebben te nemen een breeder en talrijker vertegenwoordiging
der burgerij te betrekken. Leden hiervan zijn J. Brautigam,
J. H. Donner, Mr. J. Dutilh, L. de Groot, L. A. A. van der
Heyden, P. Kapinga, Ir. E. H. Kraayvanger, L. J. Platenburg,
J. van Tilburg, A. A. Verhey, A. J. van der Vlerk, Mr. G. E.
van Walsum, Mr. H. Willemse, J. Wilschut en A. B. de
Zeeuw.

1. De Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging
„Neptunus" bestaat 45 jaar. De viering zal later plaats heb-
ben.
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1. Op het R.F.C, terrein heeft een voetbalwedstrijd plaats
tusschen een Engelsch elftal „Royal Engineers" en een elftal
van de Rotterdamsche politie; 4-1 voor de politie.

1. Binnenkort wordt een zending vrachtauto's uit Amerika
verwacht met de „Edam", door de Nederlandsche Regeering
aangekocht.

1. De af deeling Rotterdam van de Unie voor Vrouwelijke
Vrijwilligers (U.V.V.) heeft van Nederlandsch Volksherstel
de opdracht gekregen een inzameling te houden van kleeren
en beddegoed.

1. Het Militair Gezag, gewest Rotterdam, zal streng op-
treden tegen zwarte handelaren.

1. De Nederlandsche Volksbeweging opent een bureau
te Rotterdam.

2. De eerste trein met repatrieerenden uit Duitschland
komt aan het station-D.P. aan.

2. Het historisch genootschap „De Maze" houdt onder
voorzitterschap van prof. Dr. Z. W. Sneller zijn 50ste leden-
vergadering, tevens de eerste vergadering na de bevrijding.

2. Van de hand van den heer F. G. Beversluis, organist
der Gereformeerde kerk aan het Boschpolderplein is ver-
schenen een Bevrijdingslied, door hem zelf gedicht en ge-
componeerd.

2. Eerste officieele filmvoorstelling in „Luxor". Burge-
meester Oud komt na 5 jaar voor het eerst weer in de
bioscoop.

2. Ds. F. A. den Boeft te Kralingen heeft aan den kerke-
raad der Gereformeerde kerk meegedeeld, dat hij zich heeft
gevoegd bij de Vrijgemaakte Gereformeerde kerk aldaar.

2. Met ingang van dezen dag worden de padvindershulp-
dienst en de Jeugdhulp Rotterdam opgeheven, omdat de
jeugd weer naar school moet en het gewone leven zooveel
mogelijk moet worden hervat.

4. De dagbladen berichten, dat twee derde deel van Hoek
van Holland verwoest is. Groote hoeveelheden levensmidde-
len zijn in de bunkers op de Beer aangetroffen. De pieren zijn
zwaar door dynamiet beschadigd.
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4. Het Militair Gezag stelt op grond van het Zuiverings-
besluit van 13 Januari 1944, Staatsblad E 14 een Zuiverings-
commissie in voor het gemeente-personeel; zij bestaat uit
de heeren: Mr. H. M. B. ter Haar Romeny, voorzitter,
Mr. F. J. Kranenburg, secretaris, R. W. Wentges, Ir. M. J.
Romer, P. Kapinga, J. P. Sijpesteyn; de plaatsvervangers:
G. J. M. Schoenmaeckers, A. N. van Mill, Th. Smeding en
A. Vermey.

4. Een deel van het Diaconessenhuis is weer geopend voor
patiënten met hongeroedeem.

4. Van dezen dag af wordt het huisvuil weer eenmaal per
week opgehaald.

5. Engelsche en Amerikaansche doktoren zullen deze
week een onderzoek instellen naar de gevolgen van de onder-
voeding van de afgeloopen maanden te Rotterdam, dat zich
zal uitstrekken over 2500 personen uit den gegoeden midden-
stand en de arbeidende klassen.

5. In den loop van deze week zal de P.O.D. zijn werk-
zaamheden beginnen; de arrestatieploegen van de B.S. wor-
den dan ontbonden.

5. De „Edam" van de Holland-Amerika-Lijn ligt na 5 jaar
weer aan de Wilhelminakade.

5. De Chr. Middenstandsvereeniging hervat haar werk-
zaamheden.

5. De eerste zending Engelsche tijdschriften is in de gem.
bibliotheek aangekomen.

5. In den ouderdom van 71 jaar overlijdt te 's-Gravenhage
prof. Dr. D. G. Stibbe, oud-hoogleeraar aan de Economische
Hoogeschool.

6. Parade van de Binnenlandsche Strijdkrachten ter her-
denking van D-day (6 Juni 1944, landing in Normandië)
onder leiding van majoor R. Th. Elshof Regeling.

6. De eerste drie schepen met repatrieerenden uit Duitsch-
land komen uit Den Bosch aan in de Parksluizen.

6. De Studentencontactcommissie te Rotterdam opent ten
behoeve van studenten en aankomende studenten van de
Ned. Economische Hoogeschool een inlichtingenbureau ten
huize van den pedel.
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6. Vergadering van de af deeling Rotterdam van het Ver-
bond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers.

6. Het eerste der 12 wij k-inlichtingen- en adviesbureaux
ten behoeve van de burgerbevolking is geopend (Noord-
singel 193).

7. Zwemverbod voor openbaar water afgekondigd.
7-9. Een Engelsche marinekapel houdt een aantal con-

certen in Rotterdam.
8. De tram rijdt weer op beperkte schaal (alleen de lijnen

2,3, 8,10 en 16 van 7.30 uur tot 9.30 en 3.30 uur tot 6.30 uur).
8. Vier bioscooptheaters en de Cineac openen met de

vertooning van Engelsche en Amerikaansche films.
8. Een courantenbericht maakt melding van het overlijden

van den havenmeester, den heer A. Kortlandt, in het con-
centratiekamp Neuengamme.

9. Groote parade van de eerste divisie van het eerste
Canadeesche leger op den Heemraadssingel, afgenomen door
generaal Crerar, in tegenwoordigheid van luitenant-generaal
Foulkes van het legerkorps. De divisie staat onder commando
van generaal-majoor Foster.

9. De „Kota Gede" van de Rotterdamsche Lloyd komt in
Rotterdam met een lading sojaboonen aan.

9. Heropening van het museum Boymans met een tentoon-
stelling van werken van den schilder, graficus en beeldhouwer
Tinus van Doorn.

10. Pater A. Emmen, teruggekeerd uit een Duitsch con-
centratie-kamp, celebreert een plechtig lof in de kerk van
de H. Kruisvinding.

11. Met het onderwerp „Vrij? Hoe nu verder?" treedt de
Rotterdamsche Gemeenschap voor het eerst naar buiten op.
Sprekers zijn Ds./JBrillenburg Wurth, mevrouw Sjollema-
s'Jacob en kapitein De Jong.

12. In de foyer van de Kamer van Koophandel houdt
Dr. Ir. F. Bakker Schut, directeur van het bureau van den
Rijksdienst voor het Nationaal Plan een causerie over de
wenschelijkheid van annexatie.

13. De vesting Rotterdam wordt geslecht.
XXXIV Juni



14. In een interview deelt de heer W. H. de Monchy,
directeur der Holland-Amerika-Lijn mee, dat de oorlogs-
schade 8 a 10 miljoen bedraagt en dat er van de 24 schepen
nog maar 9 over zijn, die in geallieerden dienst varen.

15. De door het M.G. benoemde commissie tot zuivering
van het Gewestelijk Adviesbureau heeft haar werkzaamheden
aangevangen.

15. Twee tankers komen de haven binnen; een Engelsch
en een Nederlandsch schip.

15. Tot bedrijfsleider van het autobusbedrijf der R.E.T.
is benoemd Ir. J. ƒ . G. Kohier, adj.-directeur van den Ver-
voer- en Motordiehst.

16. De eerste paal wordt geslagen op het terrein der H.-A.-
Lijn voor de eerste nieuwe loods van deze maatschappij aan
de Wilhelminakade, waar eens de loodsen Philadelphia en
Boston stonden.

16. Voor de Vereeniging tot bevordering van fabriek-
en handwerksnijverheid spreekt in Caland-West Mr. W. F.
Lichtenauer over de toekomst van Rotterdam en de weder-
opbouw van het bedrijfsleven.

17. De trams rijden nu ook op Zondagen.
18. Op Crooswijk wordt het stoffelijk overschot ter aarde

besteld van mej. C. A. van der Have (illegaal-werkend onder
den naam van „Kitty"), strijdster van het illegale front, die
dezer dagen vermoord is.

19. Naar de dagbladen melden moeten de repatrieerenden
uit Duitschland zich vervoegen in de Rivièrahal. Zij krijgen
daar distributiebescheiden en hun financieele aangelegenheden
worden geregeld. Thans zijn reeds 42.000 arbeiders geholpen.
Verder zijn in de Rivièrahal ondergebracht het FINKA (het
finantieel kantoor der gezamenlijke illegale organisaties), dat
speciale zorg besteedt aan gezinnen van gefusilleerden en ille-
gale werkers, die niet in staat zijn voor zich zelf te zorgen en het
REKA (de registratie-afdeeling der illegaliteit), waar de terug-
keerende arbeiders geregistreerd en gedocumenteerd worden.

19. In Rotterdam-Zuid is opgericht een comité, dat in
overleg met de Rotterdamsche Gemeenschap de feestviering
op nationale feestdagen aan den Linker Maasoever wil
organiseeren.
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19. Hr. Ms. Queen Wilhelmina is in Rotterdam aan-
gekomen; het is een duikboot jager, in 1942 door Amerika
aan de Nederlandsche vloot aangeboden.

19. Het houten nooddorp (ca. 200 woningen) aan het
Noorderkanaal is een dezer dagen ontruimd. De ca. 400
menschen, die er nog woonden zijn overgebracht naar het
Landverhuizershotel der Holland-Amerika-Lijn. Deze maat-
regel was noodzakelijk wegens verregaande vervuiling.

20. Voor het eerst na de bevrijding ligt er weer een schip
in het dok bij Wilton: de „Filip Wouwerman" van de Hol-
land-Amerika-Lijn; het vertrekt den volgenden dag weer.

20. Bij K. B. zijn tribunalen ingesteld, waaronder een voor
het arrondissement Rotterdam.

21. Op verzoek van den Raad van Beheer der Economische
Hoogeschool heeft de militaire commissaris te Rotterdam de
aanstelling gelast van een Zuiveringscommissie. Ze bestaat
uit de heeren: Ir. A. C. van Wijk, notaris G. J. M. Schoen-

yu maeckers, T. Elsinga, Mr. J. A. L. M. Loeff, J. van Tilburg
en Dr. W. A. Renatfdel de Lavalette en heeft tot taak, den
Raad van Beheer vah advies te dienen.

21. De eerste goederentreinen met beperkte passagiers-
accomodatie rijden tusschen Rotterdam en Amsterdam.

21. Het tentenkamp van de Canadeezen op den Heemraads-
singel is afgebroken en de militairen zijn vertrokken.

21. Opgericht is het Rotterdamsch Kerkkoor, onder lei-
ding van Piet van den Kerkhoff, organist alhier, om mede-
werking te verkenen aan de liturgische diensten, die eiken
Zondagmiddag in de (Gereformeerde) Zuiderkerk aan den
Westzeedijk gehouden worden.

21. Mevr. Oud-Fischer is opnieuw geïnstalleerd als eere-
presidente van U.V.V. (Unie van vrouwelijke vrijwilligers).

22. Het stoffelijk overschot van den 23 October 1944 bij
een schietpartij om het leven gekomen K.P.-er (K.P. =
knok ploeg), Piet van der Puyl, wordt op Crooswijk ter
aarde besteld.

23. In de ochtenduren worden op verschillende plaatsen
in de stad oranje biljetten aangeplakt met het woord „Alarm"
aan den kop, waarin van leer wordt getrokken tegen het
Militair Gezag en in krachtige termen wordt aangedrongen
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op consequente zuivering. In de avondbladen haast het
L.W.C. ( = Locale Werkcommissie der Illegaliteit) zich mee
te deelen, dat deze biljetten noch door het comité zijn ge-
inspireerd, noch ervan afkomstig zijn en dat de G.O.I. W.N.
(Gemeenschap van oud-illegale werkers in Nederland) in
Rotterdam niet bestaat en niet bestaan kan, omdat de afspraak
is gemaakt, dat, hangende de besprekingen tusschen de
G.A.T. en de G.O.I.W.N., geen propaganda voor de laatst
genoemde instelling benoorden de rivieren zal worden
gemaakt.

24. Een groot convooi van 17 schepen, geladen met kolen,
benzine, tabak, graan, suiker en stukgoed is in de haven
aangekomen.

24. De eerste tooneelvoorstelling na de bevrijding wordt
in Capitol gegeven door de herleefde tooneelclub van de
R.H.V. „Leonidas": „Zomerzotheid" naar de roman van
Cissy van Marxveldt.

24. In „Colosseum" wordt de eerste openbare bijeenkomst
gehouden van den Rotterdamschen Bestuurdersbond, waar
de heer H. van Dugteren het woord voert.

25. Prof. Mr. P. Lieftinck, hoogleeraar aan de Economi-
sche Hoogeschool is benoemd tot minister van Financiën.

25. Op het voormalige gemeentehuis te Overschie wordt
een vergadering gehouden om te komen tot oprichting van
een monument ter herdenking van de voor het Vaderland
gevallenen.

25. Pieter 't Hoen spreekt in de Schippersbeurs voor 600
werkers uit Rotterdam.

26. Burgemeester Oud voert in een bijeenkomst van den
Vrijzinnig Democratischen Bond het woord over nieuwe
politieke oriënteering.

26. De eerste nieuwe vrachtauto's, model 1945, zijn te
Rotterdam aangekomen en staan voor aflevering gereed bij
de N.V. Pietersen en Co's Automobielbedrijf.

26. Opgericht wordt een Rotterdamsch comité van ex-
politieke gevangenen, dat zich ten doel stelt behartiging van
de stoffelijke belangen van ex-politieke gevangenen uit Hol-
landsche en Duitsche concentratiekampen.
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26. Er zal streng opgetreden worden tegen de toenemende
havendiefstallen.

27. Er wordt bekend gemaakt, dat de afdeeling Rotterdam
van de P.O.D. een aantal collaborateurs heeft ingerekend,
namelijk eenige personen, deel uitmakende van de directie
van Wilton-Feijenoord, eenige aannemers, eenige directie-
leden van de Rijnscheepvaartmaatschappij, een slooper en
een fruitgrossier.

27. De electriciteitsvoorziening aan de bevolking wordt
op bescheiden schaal hervat.

27. De leiding van het gem. gasbedrijf is voorloopig op-
gedragen aan den adj.-directeur Ir. C. F. Rüter.

27. Er wordt een groote razzia op zwarte handelaars ge-
houden in de Rubroekstraat door 375 man straatpolitie en
40 man van de economische recherche. Er zijn 224 arrestanten.

27. Het is 25 jaar geleden, dat Ds. H. Knoop, predikant
der Vrijgemaakte Gereformeerde kerk te Delfshaven het
predikambt aanvaardde.

27. Opgericht is het „comité Vacantievreugd", waarin ver-
schillende instellingen samenwerken om te trachten tot een
gezamenlijke verzorging van het jeugdvacantiewerk voor de
schooljeugd van 8—17 jaar te komen.

27. De Vrij denkersvereeniging „De Dageraad" heeft haar
werkzaamheden hervat.

28. In Palace wordt de première gegeven van een blijspel
door „De Rotterdammers", directeur J. Steenbergen Jr. De
voorstellingen van „Het Rotterdamsch tooneel" zullen in
September aanvangen. In dit emsemble zullen „De Rotter-
dammers" worden opgenomen.

28. Er wordt een organisatie opgericht van variété-
artisten.

29. Z.K.H. Prins Bernhard brengt een kort bezoek aan
Rotterdam. Hij wordt op het Raadhuis ontvangen door den
burgemeester en den gewestelij ken commandant S. G. der
Binnenlandsche Strijdkrachten Van der Horst.

29. Aan den Plein weg wordt een voorloopig monument
onthuld ter nagedachtenis aan de mannen, die daar op 12
Maart 1945 door de Duitschers zijn gefusilleerd, waaronder
3 Rotterdammers. De burgemeester houdt een toespraak.
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29. Een groot deel der havenarbeiders legt het werk neer.
Aanleiding was een incident op Woensdagavond 27 Juni na
afloop van het werk, toen een boot met naar huis terug-
keerende havenarbeiders werd gesommeerd te stoppen door
een vaartuig van de Rivierpolitie en enkele schoten in de
lucht werden gelost, daar aan dit bevel geen gevolg werd
gegeven. Toen het bootje stopte en de bemanning van het
politievaartuig, waaronder leden van de B.S. aan boord
stapte, gooiden de arbeiders aan de andere zijde gestolen
levensmiddelen overboord. De havenarbeiders weigeren nu,
onder het gewapende toezicht van de B.S.-ers te werken.
De leiders der z.g. Eenheidsvakbeweging stellen een aantal
eischen, o.a. verhooging der loonen, 40-urige arbeidsweek,
nieuwe schoenen. De besturen der samenwerkende organi-
saties doen een ernstig beroep op de arbeiders om het werk
te hervatten, daar de staking de voedselvoorziening in gevaar
brengt. De militaire autoriteiten hebben maatregelen ge-
nomen, de schepen door soldaten te doen lossen.

29. Volksherstel houdt een collecte (opbrengst f 88.000,-).
30. De directie van het G.E.B, wordt wegens haar on-

verschrokken houding gedurende den bezettingstijd door het
personeel gehuldigd.

30. In het Stadion wordt een groote internationale voet-
balwedstrijd gehouden tusschen een bondselftal en een team
van de British Liberation Army (0-3).

30. Het circus Mikkeny-Straszburger opent zijn tent aan
de Jonker Fransstraat.

30. De violist Jehudi Menuhin geeft een concert in de
Koninginnekerk ten bate van het Nederlandsche Roode
Kruis.

30. Opgericht is de afdeeling Rotterdam van de „Stichting
maatschappelijk werk op humanistischen grondslag". Voor-
zitter J. C. de Glopper.

JULI
1. De Rotterdamsche Athletiekvereeniging „Pro Patria"

bestaat 60 jaar.
1. Het is 100 jaar geleden, dat de heeren J. en A. van der

Schuyt een beurtdienst openden op den Bosch en daarmee
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den grondslag legden voor het bedrijf der tegenwoordige
N.V. Reederij van der Schuyt.

2. De bisschop van Haarlem benoemt tot pastoor te Rot-
terdam in de Parochie van de H. Martelaren van Gorcum
den weieerwaarden heer H. Th. H. Heijnk.

2. De wilde staking duurt voort. Ze omvat vrijwel alle
bootwerkers, maar weinig vaste arbeiders. De Scheep vaart-
vereeniging „Zuid" laat 's ochtends weten aan de arbeiders,
dat de loonen met ingang van 26 Mei met 25 % zullen worden
verhoogd, waarmee voldaan is aan den wensch, vóór het
uitbreken van de staking gesteld door de drie bij de collec-
tieve arbeidsovereenkomst betrokken. transportarbeiders-
bonden, waarmee de S.V.H, in onderhandeling was. Over
de andere eischen zal overleg gepleegd worden met de orga-
nisaties op voorwaarde, dat het werk op Maandag 2 Juli
zal worden hervat.

2. Groote razzia van de P.O.D., geassisteerd door politie
en B.S. op ondergedoken landverraders in de West Kruiskade
en zijstraten.

2. Het hoofdpostkantoor wordt heropend.
2. In de blauwe zaal van de Beurs wordt een laatste bijeen-

komst gehouden van oud-N.S.F.-medewerkers (Nat. Steun
Fonds).

2. De eerste passagiersboot is de haven binnengeloopen
(Batavier 2).

3. Het werk is Maandag 2 Juli niet hervat. De voorzitter
der S.V.Z. deelt mee, dat er besprekingen gevoerd zullen
worden met de betrokken militaire en regeeringsinstanties. De
besturen der drie transportarbeidersbonden zijn van oordeel,
dat zoo spoedig mogelijk onderhandeld moet worden over het
reeds vóór de staking ingediende urgentieprogramma.

3. Minister W. Drees deelt in een te 's-Gravenhage ge-
houden bijeenkomst van de Haagsche Federatie der S.D.A.P.
mede, dat door de staking te Rotterdam 10 schepen de
opdracht kregen naar andere havens koers te zetten.

3. Voor een gedeelte van Rotterdam (oostelijk deel van
Rotterdam-Zuid) is met de gaslevering begonnen.

3. De eertijds bekende voetballer Leen Vente is door de
P.O.D. gearresteerd.
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te heffen. De burgemeester deelt mee, dat het uit den aard
der zaak uitgesloten is, dat aan de regeering een tijdslimiet
wordt gesteld, hetgeen de vertegenwoordiging zegt te be-
grijpen. De burgemeester verklaart zich daarop bereid den
minister-president te verzoeken de vertegenwoordiging in
audiëntie te ontvangen.

5. Er loopen weer stoomtreinen tusschen Rotterdam-D.P.
en Maassluis. De bestaande treindienst naar Barendrecht
wordt doorgetrokken naar Zwijndrecht.

5. Verlaten Duitsche barakken aan den Schulp weg zijn
door den town-major vrijgegeven en door het relief-team 44
van Pater Henri de Greeve veranderd in tehuizen voor
Rotterdamsche ondervoede kleuters. Ze zijn aangeboden aan
de „Stichting Kindertehuizen 1945 Rotterdam". De voor-
zitster van de Stichting, mevr. J. C. Oud-Fischer, heeft de
tehuizen aanvaard. Een en twintig andere Duitsche barakken
aan den Dorpsweg zullen ook als kindertehuizen worden
ingericht.

5. Een delegatie van 5 Engelsche assuradeuren, die de
assurantiemarkten te Londen en Liverpool vertegenwoordi-
gen, komen in Rotterdam voor het voeren van besprekingen;
zij worden ontvangen door Rotterdamsche assuradeuren in
de Beurs.

6. De Shaef (Supreme Headquarter Allied Expeditionary-
Forces) heeft 16 kranen gratis voor Nederland ter beschikking
gesteld, waarvan 6 voor Rotterdam bestemd zijn.

6. De Intendance van het nieuwe Ned. Leger is definitief
in Rotterdam gevestigd.

6. Het Landverhuizershotel van de Holland-Amerika-Lijn
zal, zoodra de a-sociale gezinnen uit de noodwoningen aan
den Gordelweg, die er momenteel nog in wonen, afgevoerd
zullen zijn naar Drenthe, ingericht worden als heropvoedings-
gesticht van door Nationaal-Socialistische ideologieën ge-
infecteerde jeugd.

6. Het inlichtingenbureau in de hal van het station-D.P.
is weer in werking getreden.

6. Bijeenkomst van de N.V.B. (Nederlandsche Volks-
beweging) in de Rivièrahal; spreker Dr. W. Banning.
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3. Opgericht is een z.g. „eenheidsvakbond voor zeelieden"
(E.V.B, voor zeelieden).

3. In een radiorede spreekt de minister-president, prof. Ir.
W. Schermerhorn, over de staking in de Rotterdamsche
haven, waarin hij een beroep doet op de werkgevers, die zich
bewust moeten zijn van hun de gemeenschap dienende functie
en op de werknemers om den arbeid te hervatten.

3. In het Noorsche kerkje wordt een bijeenkomst gehou-
den ter nagedachtenis van den in een concentratiekamp om
het leven gekomen evacuatie-commissaris H. van Dijk.
Mr. H. Willemse houdt de herdenkingsrede.

3. Op een persconferentie wijzen kapitein Bals van het
M.G. en hoofdcommissaris Staal op de goede samenwerking
tusschen B.S. en de politie, die reeds dagteekent van de
periode der Duitsche bezetting.

3. In den ouderdom van 55 jaar overlijdt de heer J. H.
Holtzapfel, tandarts alhier.

4. Met ingang van dezen dag stellen de Nederlandsche
Spoorwegen een dagelijkschen busdienst in op Gouda.

4. De radiorede van den minister-president wordt in druk
verspreid onder de belanghebbenden.

4. 's Middags wordt aan den Pieter de Hooghweg een
openluchtvergadering gehouden van de stakende arbeiders,
waarin met groote meerderheid besloten wordt tot voort-
zetting van de staking.

5. De besturen der drie samenwerkende organisaties richten
een dringende oproep tot de stakende havenarbeiders om het
werk onverwijld te hervatten. Ook mr. Oud wendt zich in
een oproep tot de havenarbeiders. Aangezien de werkgevers
op het standpunt staan, dat de onderhandelingen slechts
kunnen hervat worden als de staking wordt opgeheven en
dat dan op korten termijn naar een oplossing zal gestreefd
worden en de belangen van de burgerij geen uitstel gedoogen,
roept de burgemeester vrijwilligers op voor arbeid in de
haven.

Om 5 uur 's middags vervoegt zich een vertegenwoordi-
ging van de stakingsleiding bij den burgemeester en deelt
hem mee, dat in de dien middag gehouden openlucht ver-
gadering op het Afrikaanderplein besloten is de staking op
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6. De hulpprediker H. Sondorp is benoemd tot jeugd-
predikant in de Ned. Hervormde gemeente te Kralingen.

7. Pater Henri de Greeve draagt in de Burgerzaal van het
Raadhuis zijn in St.-Michielsgestel geschreven tooneelstuk
„Het vierde beest" voor. De opbrengst komt ten bate van
de „Stichting Kindertehuizen 1945" te Rotterdam.

7. Opening van de „United Nations Seaman's Club" in
„Caland-West", waartoe het initiatief is genomen door
kapitein H. Tilanus van het M.G. Voorzitter is Mr. A. Beer-
man.

9. De geheele Linker Maasoever heeft gedurende H/g uur
per dag gas.

9. „Onze Marine" opent een secretariaat in een nood winkel
aan den Goudschesingel.

10. Dr. M. Kruyswijk is benoemd tot directeur van de
Chr. H.B.S. aan het Henegouwerplein als opvolger van Dr.
J. F. Reitsma.

10. Opgericht is het genootschap „Nederland-U. S.S.R.",
dat bedoelt de cultureele betrekkingen tusschen beide landen
te bevorderen, op initiatief van de heeren P. Dayles, J. Hoog-
carspel, M. Kattenburg, Dr. C. H. van der Leeuw, Mr. G.
C. A. Oskam, T. van Slooten en Dr. J. Zaaijer.

11. De N.V. Meelfabriek der Ned. Bakkerijen, die de
groote meelfabriek „De Maas" aan de Brielsche Laan exploi-
teert, heeft besloten de verwoeste fabriek te Middelburg te
herbouwen op een naast het Rotterdamsche bedrijf gelegen
terrein.

11. Vier Relief Teams van het hulp korps Roode Kruis,
die werkzaam zijn geweest in Rotterdam-Zuid, dragen hun
arbeid aan andere instanties over.

11. In het Timmerhuis wordt een vergadering gehouden
van oud-illegale werkers.

11. Vier groote motorwagens van de R.E.T. zijn uit
Duitschland teruggevoerd en in Rotterdam aangekomen.

12. In een stampvolle Rivièrahal spreekt Koos Vorrink
voor het eerst na zijn terugkeer uit een Duitsch concentratie-
kamp.
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12. lederen Donderdagavond, met ingang van dezen dag,
zal de militaire commissaris van Rotterdam, kolonel J. van
Leeuwen, via de radiodistributie de burgerij van Rotterdam
toespreken.

12. In den nacht van 11 op 12 Juli ontsnappen 16 politieke
gevangenen uit de tot nood-gevangenis ingerichte Ambachts-
school aan de Tamboerstraat.

13. Het gemeentebestuur heeft in verband met den ver-
hoogden levensstandaard besloten de steunbedragen tijdelijk
te verhoogen.

13. In de cantinezaal van het Stadstimmerhuis heeft een
bijeenkomst plaats voor genoodigden van het Rotterdamsche
comité van actie voor de annexatie van West-Duitsch-
territoir (voorzitter Dr. W. van Ravesteijn). De heer C.
Reitsma voert het woord.

14. In de bovenzalen van P. van Reeuwijk's meubelhandel
opent oud-wethouder De Groot een tentoonstelling van
werken van den Rotterdamschen kunstschilder H. C. Mac-
lean.

14. Er is een afdeeling opgericht van de E.V.B, voor ge-
meentepersoneel.

15. Het electriciteitsrantsoen is verlaagd tot circa 1 Kwu
per week om het in overeenstemming te brengen met elders
geldende rantsoeneeringen.

15. In den ouderdom van 56 jaar overlijdt Dr. H. C. Hage,
arts alhier.

16. De eerste paal is geslagen voor een damwand aan den
kop van de Maashaven op het terrein der S.H.V.; Ir. L. J.
van Dunne en de burgemeester voeren het woord.

16. Met ingang van dezen dag is er een electrische trein-
dienst Rotterdam-Leiden geopend.

16. In verband met het Nederlandsche Overzee Instituut
werd, door de stichters daarvan, het Canada Instituut op-
gericht.

16. Er zijn plannen voor de stichting van een maritiem
centrum aan den Westzeedijk, tusschen Leuvehaven en
Scheepstimmermanslaan. De hiertoe in het leven geroepen
commissie krijgt na het vertrek der Geallieerden de beschik-
king over twee groote villa's aan de Westerlaan, waar
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Nederlanders en andere zeelieden een voorloopig tehuis
zullen vinden.

17. De dagbladen melden, dat een door de Regeering in-
gesteld onderzoek uitgewezen heeft, dat een aantal schilde-
rijen, die voor werken van Joh. Vermeer werden gehouden,
vervalschingen zijn van den schilder Han van Meegeren. Deze
zou bekend hebben ook de maker te zijn van het bekende
schilderij De Emmausgangers. Van deskundige zijde wordt
de waarde van deze bekentenis echter in twijfel getrokken.

17. De ingang van de Waalhaven is weer vrij door het
lichten van het Fransche stoomschip „Salome".

17. Opgericht is de vakgroep „metaalbewerkers" van de
E.V.C.

18. Het eerste transport kostbare schilderijen en kunst-
voorwerpen uit museumbezit, veiligheidshalve ondergebracht
in de St. Pietersberg bij Maastricht, is per schip in Rotterdam
aangekomen.

18. De Communistische vereeniging „Vrienden van de
Waarheid" houdt in de Rivièrahal een openbare herdenkings-
vergadering. Spreker is Paul de Groot.

18. De voetbal vereeniging Feijenoord wint den bevrij-
dingsbeker.

18. In den leeftijd van 37 jaar overlijdt Mr. H. Hofstede
de Groot, directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging.

19. Burgemeester en Wethouders stellen een „haven-
herstel-verordening" vast met het oogmerk om te komen
tot een doelmatige indeeling en inrichting van de haven, het
vaststellen van de volgorde der herstelwerkzaamheden en
het bepalen, hoe van de nog beschikbare middelen het meeste
profijt kan worden getrokken. Een „reconstructie-commissie"
wordt gevormd, waarin het bedrijfsleven, in diverse groepen
verdeeld, vertegenwoordigd zal wezen.

19. 30.000 schoolkinderen uit Rotterdam-Zuid vieren met
hun ouders een bevrijdingsfeest in het stadion.

19. Te Rotterdam is evenals te Amsterdam en 's-Graven-
hage een comité gevormd, om contact te onderhouden met
het onlangs opgerichte Nederlandsche comité voor gebieds-
uitbreiding. Voorzitter is prof. Mr. F. de Vries.
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19. Ten behoeve van reparatiewerkzaamheden voor het
autobusbedrijf der R.E.T. en voor de A.T.O. heeft de N.V.
Allan & Go's Kon. Ned. Fabrieken de Nenijtohal gehuurd.

19. Binnenkort zal in Rotterdam een begin gemaakt wor-
den met de inzameling van huisraad en kleeren ten behoeve
van de actie „Noord helpt Zuid".

20. De samenwerkende organisaties in het havenbedrijf
deelen in een communiqué mee, dat de onderhandelingen met
het bestuur van de S.V.Z. ( = Scheepvaartvereeniging-Zuid)
geleid hebben tot vrijwel volledige inwilliging der gestelde
eischen.

20. De secretaris van het voorloopig bestuur der E.V.B.
(== Eenheidsvakbeweging) is gearresteerd onder verdenking
van havendiefstallen te hebben gepleegd. Hij heeft een vol-
ledige bekentenis afgelegd.

20. Uit een door de S.V.Z. aan de Rotterdamsche haven-
arbeiders uitgereikt manifest blijkt, dat de E.V.B, niet door
de Regeering erkend zal worden, zoolang geen bevredigend
antwoord op door de Regeering aan deze vakbeweging
gestelde vragen is gegeven.

20. Het groote drijvende dok, dat door de Duitschers in
den ingang van de Maashaven was tot zinken gebracht, is
ten deele verwijderd.

20. De Rotterdamsche Christelijke Besturenbond houdt
zijn eerste algemeene vergadering na den oorlog.

20. De salarissen van het gemeentepersoneel worden ver-
hoogd met ingang van 1 Januari 1945.

21-22. In het oostelijk tennispark aan den Kralingsche-
weg worden tenniswedstrijden gehouden tusschen Neder-
landsche en Australische tennisploegen.

21. Aan de Ged. Binnenrotte wordt een Lunapark geopend.
21. Rotte's Mannenkoor herdenkt met medewerking van

Jo Vincent en den heer J. H. Besselaar de oorlogsmartelaren
met een uitvoering in de Koninginnekerk.

21. Het commissariaat Noodvoorziening beëindigt zijn
werkzaamheden. De commandant, luit-kolonel M. van Hen-
gel, heeft in de Rivièrahal een afscheidsavond voor de mede-
werkers georganiseerd. De minister-president en Ir. Louwes
voeren o.a. het woord.
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21. De E.V.B, houdt aan de Parkhaven een openlucht-
vergadering, waarin de inwilliging van het urgentieprogram-
ma wordt besproken. De voorzitter uit zijn ontevrede nheid
over de weigering van de Regeering om de E.V.B, te
erkennen, waardoor deze niet aan de onderhandelingen kon
deelnemen. Uit protest zal er Maandag 23 Juli gedurende
een uur niet gewerkt worden.

21. De Raad van Advies verleent eervol ontslag aan Dr.
J. Hekman als directeur van het ziekenhuis Bergweg.

23. In de Centrale aan de Galileïstraat schakelt de minister
van Verkeer en Energie, Ir. Th. S. G. J. M. van Schaïk,
in tegenwoordigheid van den burgemeester en Ir. Romer,
de 150.000 volt hoogspanningslijn in, die de Zuid-Holland-
sche centralen met Zuid-Limburg verbindt.

23. De Deken van Rotterdam, de Hoog Eerw. Heer J. H.
Niekel, verricht de plechtige inzegening van het Zeemanshuis
aan den Heemraadssingel (het in de Mei-dagen van 1940
verwoeste Zeemanshuis „Stella Maris" stond aan het Wil-
lemsplein).

23. De overheidsbureaux, werkzaam in de Rivièrahal,
worden verplaatst naar het schoolgebouw Boschje 8, evenals
de bureaux Reka en Finka.

23. In verband met het gebrek aan vervoersgelegenheid
wordt op initiatief van de Rijksverkeersinspectie in Rotter-
dam opgericht de Plaatselijke Huurauto Centrale (P.H.C.),
die zich ten doel stelt de verzorging van het personenvervoer
in de provincies Noord-, Zuid-Holland en Utrecht.

23. Proteststaking van een uur in de Rotterdamsche haven.
23. Het Museum voor Land- en Volkenkunde en het

Maritiem Museum „Prins Hendrik" worden door den bur-
gemeester heropend; tevens wordt een tentoonstelling van
prenten betreffende Indonesië in de 17de en 18de eeuw uit de
Atlas van Stolk geopend.

23. „De Nieuwe Nederlander" doet zijn intrede in de rij
der Rotterdamsche dagbladen.

23. Er is een Algemeene Bond van Ouden van Dagen
opgericht; voorzitter de heer A. Ketting.

25. Tot pastoor te Hoek van Holland is benoemd de
Weleerw. heer J. A. van Kleef, kapelaan te Rotterdam.
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25. Dezer dagen is opgericht de tooneel- en cabaretgroep
R. 45; leider August van Gils.

26. In het kader van de actie „Noord helpt Zuid" is vast-
gesteld, dat Rotterdam de stad 's-Hertogenbosch adopteert.

26. 250 Rotterdamsche kinderen vertrekken tot herstel van
gezondheid naar Zwitserland.

26. Met ingang van dezen dag is het weer geoorloofd
zich gedurende den geheelen nacht in de open lucht te
bevinden.

27. Op Crooswijk wordt het stoffelijk overschot van den
op 15 Augustus door de Duitschers gefusilleerden gijzelaar,
den inspecteur van politie Ch. Bennekers, ter aarde besteld.
Op de begraafplaats te Hillegersberg worden de stoffelijke
resten van de terzelfder tijd doodgeschoten gijzelaars W.
Ruys en Mr. R. Baelde in de familiegraven bijgezet.

27. De burgemeester heropent een gedeelte van het
Museum Boymans, waarin een groot aantal teruggekeerde
kostbare werken tentoongesteld is met stukken uit particu-
liere verzamelingen.

27. In de Carnissebuurt is de bouw van circa 2000 wo-
ningen hervat. De bouw omvat 18 blokken. Eveneens wordt
de bouw van den noodschouwburg aan de Aert van Nes-
straat hervat.

28. Er is in Rotterdam een contactcommissie Militair
Gezag en Kerken tot stand gekomen, die het mogelijk maakt
alle geestelijken te voorzien van de verschillende adressen
en gegevens, zoodat zij, die met moeilijkheden zitten, voort-
aan bij hun eigen predikanten enz. inlichtingen en adviezen
kunnen ontvangen.

28. In „Spes Bona" aan de Enk wordt een vergadering
gehouden, waaraan alle vereenigingen van den Linker Maas-
oever deelnemen en waar plannen zijn besproken om te
komen tot oprichting van een zalencomplex voor concerten
en tooneel in het zuidelijk stadsdeel.

28. Naar het departement van Sociale Zaken meedeelt is
binnenkort de benoeming te verwachten van den heer A. N.
van Mill, directeur van het gewestelijk arbeidsbureau tot
directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau te 's-Graven-
hage.

XLVIII Juli



MILITAIR GEZAG
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16. Erasmus wordt opgegraven in den tuin van Museum Boymans. Foto van E. A. Hof.
17. Geallieerde richtingborden en het weer opgestelde standbeeld van Erasmus op den

Coolsingel. Naar een foto van J. F. H. Roovers.



18. Herdenking van gefusileerden op het Hofplein op 30 Juli. Naar
een foto van C. Kramer.



28. In een bijeenkomst van blokhoofden neemt de burge-
meester officieel afscheid van de zelfbeschermingsorganisatie
der Luchtbescherming. De waarnemend hoofd-commissaris
van politie spreekt een openingswoord.

28. Het s.s. „Volendam" van de Holland-Amerika Lijn is
in Rotterdam terug voor het ondergaan van herstelwerk-
zaamheden.

28. De heer L. A. van Engelenburg Jr. legt zijn functie
van voorzitter van de „Vereeniging Rotterdam" tot het ver-
leenen van eerste hulp bij ongelukken neer. Zijn opvolger
is de heer Chr. Kramer.

29. Taptoe van the massed pipes en drums van de 52ste
divisie Schotsche Hooglanders in het Feijenoord-stadion.

29. Het standbeeld van Erasmus wordt weer opgericht
op den Coolsingel voor het Erasmushuis.

30. De leden van het Rotterdamsche comité Oprichting
Gedenkteeken leggen op zes verschillende plaatsen in de
stad, waar slachtoffers van de Duitsche terreur zijn gevallen,
kransen bij eenvoudige gedenkteekenen. Binnenlandsche
strijdkrachten vormen een eerewacht bij de monumenten.

30. Om 4 uur houdt het locaal verkeer 2 minuten stil.
De burgemeester ontvangt in de Burgerzaal de nagelaten
betrekkingen der gevallenen, 's Avonds worden samen-
komsten gehouden in de Rivièrahal, de Koninginnekerk, de
St.-Elisabethskerk en het gebouw van de Groenteveiling aan
den Persoonsdam, belegd door het Convent der kerken.

30. De bevolking van de Noorsche stad Bergen heeft door
bemiddeling van het Nederlandsche Roode Kruis een ge-
schenk in visch aan de bevolking van Rotterdam aangeboden.

30. Het eerste nummer van de „Nationale Rotterdamsche
Courant" verschijnt, wat een protest uitlokt van de gezamen-
lijke Rotterdamsche voormalige illegale pers.

31. De Nationale Feestdag ingeluid door réveille in de
diverse stadswijken, door de stafmuziek van de Rotterdam-
sche politie en een corps trompetters, 's Ochtends bijzondere
kerkdiensten, gevolgd door feesten voor de schooljeugd,
volkszanguur voor het Raadhuis en planten van de Vrij heids-
boom in het plantsoen vóór de tunneltraverse Rechter Maas-
oever, 's Middags wijkfeesten door de jeugdorganisaties; op
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den Rechter Maasoever bloemencorso en optocht van ver-
sierde wagens, daarna een orgelconcert in de Koninginne-
kerk; op den Linker Maasoever sportfeest in het stadion
Feijenoord, vervolgens een volkszang-uur op het Karel de
Stouteplein. 's Avonds op den Rechter Maasoever open-
luchtuitvoering vóór de St. Laurenskerk (zang); op den
Linker Maasoever gelegenheidsspel ter viering van onze
nationale bevrijding; openluchtuitvoering op het sportterrein
aan de Mare en vuurwerk op het Prinsenhoofd.

31. De heer George Barendse, kapitein van de „Nieuw
Amsterdam" neemt afscheid. Zijn opvolger is de heer Anton
Dekema.

31. Mr. Dr. J. van der Poel opent in een pand aan de
Dillenburglaan het Nederlandsch Belastingmuseum, dat in
de oorlogsjaren door hem opgebouwd is na de verwoesting
van het bestaande museum.

AUGUSTUS

1. De eerste Harwich-boot komt in Hoek van Holland aan.
1. De N.V. „Het Onderling Crediet" richt zich tot de

aandeelhouders met een schrijven, waarin wordt meegedeeld,
dat de Twentsche Bank zich bereid verklaart de aandeelen
over te nemen. Samenwerking met de Twentsche Bank zou
noodig wezen om aan de eischen, die de wederopbouw aan
de financiering van de bouwnijverheid zal gaan stellen, te
kunnen voldoen.

2. Het bestuur van de E.V.B, te Rotterdam en het college
van vertrouwensmannen der havenarbeiders hebben een
open brief gericht aan den minister-president, waarin zij
hun ontevredenheid uitspreken over de huidige positie der
havenarbeiders en een waarschuwend geluid laten hooren.

2. Het nieuwe belastinggebouw aan den P. de Hoogfiweg
wordt voorloopig ingericht als een transit-camp, waar de
geallieerde verlofgangers van de bezettingslegers in Duitsch-
land logies zullen vinden in afwachting van de scheeps-
gelegenheid om naar Engeland over te steken.
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2. De directie van de N.V. Mij. voor woninginrichting
P. van Reeuwijk is in verband met de verdenking van colla-
boratie tot nader onderzoek aangehouden.

2. In het Stadstimmerhuis is een vergadering gehouden,
waarin is opgericht een organisatie van oud-illegale werkers
in den trant van de in het Zuiden van ons land bestaande
G.O.I.W. (bundeling op individueele basis).

2. Ds. F. Feenstra doet zijn intrede bij de Gereformeerde
kerk van Kralingscheveer.

2. De Raad van Advies benoemt tot directeur van het
Ziekenhuis Bergweg Dr. P. H. Kramer, eersten geneesheer
aan deze inrichting.

3. In Overschie is een Revue-gezelschap „Het herrijzend
Oranjedorp" opgericht, onder leiding van A. H. v. d. Vliet.

3. De „Jan van Galen" neemt ligplaats in de Merwehaven.
4. De „Van Oldenbarneveld", die wegens te grooten diep-

gang te IJ muiden niet binnen kon loopen, komt in de Waal-
haven aan.

5. In het circus Mikkenie-Strassburger spreken de heeren /
Kievit en A. Kupers over de staking onder de haven-
arbeiders en het werk van het N.V.V. tijdens en na de bezet-
ting.

5. In Palace treedt op het cabaret „Studio 459", bestaande
uit ex-krijgs- en politieke gevangenen uit het kamp Brucx
in Bohemen. De opbrengst komt ten goede aan de na-
bestaanden van niet meer teruggekeerde gevangenen.

5. Motorwedstrijden in het sportpark Varkenoord.
5. Athletiekwedstrijden op het Nenijtoterrein.
6. De Minister-President, Ir. W. Schermerhorn en de

ministers Ringers, Drees, Van Schaik, Mansholt en Beel
brengen een bezoek aan Rotterdam om de verwoestingen
aan stad en haven in oogenschouw te nemen.

6. De besturen der drie samenwerkende organisaties van
transportarbeiders hebben besloten een aanbod van het be-
stuur der E.V.B, om deel te nemen aan een door haar belegde
openbare vergadering op Woensdag 8 Augustus af te wijzen,
omdat het den besturen bekend is, dat de E.V.B, op dien
dag de arbeid in de haven opnieuw wil neerleggen van 's mid-
dags 4 uur tot den volgenden dag.
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6. In de Koninginnekerk wordt een dankstond gehouden
voor de Herv. Gemeenten van Groot-Rotterdam, waarin de
gemeente dankt voor de groote bevrijding, welke God aan
Zijn kerk heeft gegeven in de huidige reorganisatie, waardoor
de kerk is geworden tot een Christus-belijdende volkskerk.

6. In den ouderdom van 82 jaar overlijdt te Bilthoven
Dr. J. C. Callenbach, emeritus-predikant alhier.

7. Van dezen dag af is de vaart door het Juliana-kanaal,
de gekanaliseerde Maas en het Maas-Waalkanaal weer moge-
lijk voor schepen, voorloopig met een maximum laadver-
mogen van 1000 ton.

7. Het kort geleden in de Maashaven gelichte gedeelte
van dok 4 wordt versleept naar de Waalhaven.

7. Collecte ten bate van het „Zuider Kunst- en Ontspan-
ningscentrum".

7. Ook te Rotterdam heeft de stichting 1940-1945 thans
een bureau, met als uitvoerend directeur de heer H. E. Mees.
Het doel der stichting is leniging der zedelijke, maatschap-
pelijke en stoffelijke nooden van personen of groepen van
personen, die tijdens de Duitsche bezetting door daad of
houding tot het binnenlandsche verzet hebben bijgedragen,
alsmede van hun gezinnen of nabestaanden.

8. Er dreigt een conflict in de binnenscheepvaart in ver-
band met het feit, dat de minister van verkeer en energie
een direct in werking tredende verlaging van de vracht in
de binnenvaart heeft afgekondigd van 30 %, zonder dat
voldoende overleg met de 3 organisaties was gepleegd. Deze
laatste hebben zich inmiddels met de regeering in verbinding
gesteld en de onderhandelingen zijn hervat.

8. Van 4 uur af wordt in de haven op 7 schepen gestaakt,
omdat de arbeiders gelegenheid willen hebben de vergadering
in de Rivièrahal bij te wonen. Op één schip wordt door-
gewerkt. Van twee controleurs en 17 arbeiders, die het werk
hebben neergelegd zijn de boekjes ingehouden. De E.V.B, ver-
klaart met een dergelijken strafmaatregel niet accoord te gaan.

8. In de Rivièrahal spreekt op de vergadering van de
E.V.B, de heer A. van den Berg, voorzitter van de afdeeling.
Aan de S.V.Z. was verzocht ten behoeve van deze ver-
gadering van 4 uur af vrij te geven. Toen daarop geen ant-
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woord kwam hebben de arbeiders zelf maar vrijaf genomen.
Een op a.s. Zondag te houden vergadering zal een nadere
beslissing nemen over een in uitzicht gestelde landelijke
havenstaking.

8. De Generale Synode der Gereformeerde Kerken be-
noemt Dr. G. Brillenburg Wurth, Gereformeerd predikant
te Rotterdam-Katendrecht, tot zesden predikant aan de
Theologische Hoogeschool te Kampen.

8. In de Blauwe zaal van de Beurs biedt de geestelijke staf
van de B.S. een afscheidsavond aan genoodigden aan. De
gewestelijke commandant „Van der Horst" (Van der Hoeve)
herdenkt de gevallenen.

9. De politie van het bureau Sandelingenplein houdt een
razzia onder de zwarte handelaren op den hoek Beijerland-
schelaan-Slaghekstraat.

9. Prof. De Quay spreekt in de Rivièrahal voor de N.V.B.
9. Met ingang van dezen dag is de pleiziervaart op de

Maas weer toegestaan.
10. In de Schippersbeurs wordt een vergadering gehouden

door het Rotterdamsch Comité voor Gebiedsuitbreiding.
Sprekers zijn Mr. Dr. K. F. O. James en Mr. G. B. J. Hilterman.

10. Vier Nederlandsche oorlogsbodems zijn de haven
binnengeloopen: de onderzeebooten „Dolfijn", „Zeehond"
en „Zwaardvisch" en de mijnenveger „Douwe Ankes".

10. Op den Rijsdijk, op de grens van de gemeente Rhoon,
wordt een gedenkteeken onthuld voor de 7 daar ter plaatse
gefusilleerden.

10. In de Vierambacht^traat is een Winkeliersvereeniging
opgericht, die deze straat aantrekkelijk wil maken voor het
koopende publiek. Het ligt in de bedoeling, in de week van
den verjaardag van H.M. de Koningin een etalagewedstrijd
te organiseeren.

11. Mededeelingen worden gedaan over de verkiezing van
een tijdelijken Gemeenteraad op grond van het K.B. d.d.
12 April 1945 no. F. 45. De benoeming zal geschieden door
een kiescollege, waarvan de leden door den commissaris der
Koningin worden benoemd na kennisneming van een door
den burgemeester opgemaakte aanbeveling uit hen, die vol-
doen aan de vereischten voor het raadslidmaatschap en bij
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de samenstelling waarvan rekening wordt gehouden met
evenredige vertegenwoordiging van de voornaamste geeste-
lijke en maatschappelijke stroomingen in de gemeente. Bij
het opstellen van deze aanbeveling doet de burgemeester zich
voorlichten door een door hem aan te wijzen commissie van
ten minste drie vertrouwensmannen. Nu binnenkort tot het
verkiezen van tijdelijke gemeenteraden zal kunnen worden
overgegaan, is de burgemeester uitgenoodigd, op korten
termijn een commissie van vertrouwensmannen aan te
wijzen. De burgemeester heeft tot leden van deze commissie
benoemd de heeren Mr. Jacq. Dutilh, JF. Kapinga, Ir. E. H.
Kraayvanger, J. van Tilburg, A. A. Vèrhey, Mr. G. E. van
Walsum en Mr. H. Willemse.

Om den burgemeester van voorlichting te dienen bij het
opmaken van een aanbeveling van 135 leden van het Kies-
college, verzoekt de commissie van vertrouwensmannen de
organisaties, die geacht kunnen worden de voornaamste
geestelijke en maatschappelijke stroomingen te vertegen-
woordigen, om aan haar in te zenden lijsten van personen,
die naar de meening dier organisaties in aanmerking dienen
te komen voor een benoeming in het Kiescollege.

11. Nog steeds wordt er op de Schippersbeurs niet ge-
nummerd. Het werk ligt nagenoeg stil, vooral nadat den
vorigen dag de E.V.B, het werk aan boord van de schepen
heeft doen stilleggen. Eenige schippers, in spoedvergadering
in Rotterdam bijeen, vaardigen een commissie uit hun midden
af om samen met den bevrachtingscommissaris alhier naar
Den Haag te gaan ten einde op het Departement van Verkeer
en Energie besprekingen te voeren. In een onderhoud met
den chef van de afdeeling Vervoer verklaart de deputatie
zich bereid ten aanzien van het nummeren voor het vletwerk
een concessie te doen, n.1. te zullen nummeren voor het
vletwerk, mits dit voortaan uitsluitend door den bevrach-
tingscommissaris zal worden afgeroepen tegen het geldende
tarief.

11. Het L.W.C, neemt stelling tegen de ook hier opgerich-
te afdeeling van de G.O.I.W. en ontraadt allen leden van
de bij het L.W.C, aangesloten organisaties, het lidmaatschap
van de G.O.I. W.
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11-19. Tentoonstelling van leden der schildersclub „Stu-
dio" in het Zakkendragershuisje te Delfshaven.

12. In een vergadering van de E.V.B, op de Veemarkt
wordt een staking van 24 uur geproclameerd, omdat de
Regeering nog niet heeft ingegegrepen in het conflict met
de S.V.Z.

12. Bij een relletje in de Rubroekstraat is de politie genood-
zaakt van de wapens gebruik te maken. Een doode en twee
gewonden.

13. De aangekondigde proteststaking heeft een rustig ver-
loop en blijkt niet algemeen te zijn.

13. Begin van de vlootweek met uitvoering door een
muziekcorps van de Kon. Engelsche Mariniers. Op het voet-
stuk van het standbeeld van Van Hogendorp is men bezig
een door den beeldhouwer A. van der Plas ontworpen beeld
van schout bij nacht Doorman, geschenk van de Engelsche
Marine-autoriteiten op te richten.

13. Ds. F. A. den Boeft doet zijn intrede bij de Vrij-
gemaakte kerk te Kralingscheveer, na den vorigen dag be-
vestigd te zijn door Prof. Dr. K. Schilder.

13-18. Huiscollecte ten bate van het Roode Kruis, ge-
organiseerd door het comité „Weggevoerde Rotterdammers"
als blijk van dankbaarheid voor wat het Roode Kruis voor
talrijke mannen op hun tocht naar Duitschland heeft gedaan.

14. Het werk in de haven is hervat, behalve op één schip,
waar de havenarbeiders opnieuw in staking zijn gegaan,
omdat zij ontevreden waren over de grootte van de ploegen,
waarin gewerkt moest worden. De overige havenarbeiders
leggen 's middags het werk een half uur vroeger neer om
op die wijze de door hen gewenschte verkorting van den
arbeidstijd te verkrijgen: de werkgevers houden hun boekjes
in. De S.H.V. geeft een manifest uit, gericht tot de Rotter-
damsche havenarbeiders, waarin zij verklaart geen principieel
bezwaar te hebben tegen erkenning van een anderen bond dan
de bestaande, maar achter de Regeering te staan, die onder de
huidige omstandigheden staking ongeoorloofd acht.

14. Het Ned. s.s. „Frans van Mieris" van de Reederij
Ruys & Co. stoot in de Noordzee op een wrak en keert
zwaar gehavend in de Rotterdamsche haven terug.
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14. Dr. J. Hekman neemt officieel afscheid als directeur
van het ziekenhuis Bergweg.

15. Ook de avondploegen hebben het werk een half uur
vroeger neergelegd op eenige uitzonderingen na. 's Ochtends
gingen in het algemeen alleen die arbeiders aan het werk,
wier werkboekjes niet ingehouden waren; later, toen hun
de vraag was voorgelegd, of zij van plan waren 8̂ /2 uur te
werken, hielden zij er mee op; om 12 uur staakten nagenoeg
alle havenarbeiders.

15. De binnenvaart ligt nog stil. Een door de organisaties
bij de Regeering ingediend compromisvoorstel, dat vracht-
vermindering tot de helft inhield, is niet aanvaard.

15. In het Sparta-stadion wordt een voetbalwedstrijd
gehouden tusschen het Bossche B.V.V. en een Rotterdamsch
elftal in het kader van de steunbeweging van Rotterdam ten
behoeve van Den Bosch. Entree's worden uitsluitend geheven
in den vorm van werk- of eetgereedschap.

15. De Eereraad voor de tooneelkunst zal den Rotterdam-
schen tooneelspeler en regisseur August van Gils in de ge-
legenheid stellen verantwoording af te leggen voor zijn doen
en laten tijdens de bezetting.

15. De Engelsche oorlogsbodems, die aan de Vlootweek
deelnemen komen in de haven aan, o.a. de kruiser Bellona.

16. Het team 44 van het Roode Kruis, onder leiding van
Pater Henri de Greeve, dat reeds drie kindertehuizen ge-
opend heeft, terwijl 30 barakken aan den Dortfweg in gereed-
heid worden gebracht om nog 1500 kinderen op te nemen,
heeft bericht gekregen, dat deze 30 barakken door militairen
zullen worden betrokken.

16. Met ingang van dezen dag gaan de trams weer den
geheelen dag rijden. Bovendien keeren de lijnen 1, 9, 14 en
15 terug.

16. Het werk in de Rotterdamsche haven ligt thans geheel
stil. 31 Schepen liggen in de haven, die niet gelost kunnen
worden. Vier groote Liberty-schepen zijn inmiddels naar een
andere haven gedirigeerd.

16. Z.K.H. Prins Bernhard opent de Vlootweek en de
tentoonstelling in het pand Gerzon.
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16. Tijdens het vuurwerk, dat de Engelsche Marine als
slot van de openingsfeestelijkheden van de vloot week geeft,
komt een van het schip „Onslow" afgeschoten, doch niet ont-
brande vuurpijl terecht in den voorraad vuurwerk aan boord,
met het gevolg, dat er een ontploffing ontstaat, die een
paniek veroorzaakt onder de op de Parkkade opgepakte
menigte, waaronder 7 zwaar- en 40 lichtgewonden blijken
te zijn. Ook onder de bemanning van de „Onslow" zijn
verschillende slachtoffers.

17. In een persconferentie zetten de drie samenwerkende
bonden hun standpunt t.a.v. het thans door de E.V.B, ge-
leide conflict uiteen: het belang van het geheele Nederland-
sche volk prevaleert boven de verlangens van de haven-
arbeiders, hoe billijk die ook op zichzelf mogen zijn. Een
der werkgevers in het havenbedrijf onderhandelt met de
E.V.B, en heeft daarna een onderhoud met den betrokken
minister.

17. De Eereraad van de S.D.A.P., uitspraak doende naar
aanleiding van den tegen pg. A. B. de Zeeuw geuite be-
zwaren, is van meening, dat er geen termen aanwezig zijn,
hem uit eenigerlei functie te ontslaan.

17. De tooneelgroep 5 Mei 1945 geeft in het Colosseum-
theater een voorstelling van Vrij Volk, de eerste van die,
welke door een vanwege den burgemeester benoemde com-
missie georganiseerd worden.

18. In een openluchtvergadering van de E.V.B, aan de
Parkhaven wordt met groote meerderheid besloten de staking
in de haven op te heffen. De E.V.B, is thans als vak-
organisatie erkend, doordat zij zich bereid verklaard heeft,
voor het hangende conflict de beslissing van den Rijks-
bemiddelaar te aanvaarden, wanneer geen overeenstemming
bereikt mocht worden.

18. De eerste groote schepen met Limburgsche kolen
komen in de haven aan.

18. De leden van het personeel uit het Rotterdamsche
hotel-, café-, restaurant-, amusements- en aanverwante
bedrijven treden toe tot de E.V.B.

18. De Minister van Financiën heeft ter uitvoering van
het Zuiveringsbesluit voor de gebiedsdeelen vallende onder
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de districten van de Militaire Commissarissen van Rotterdam,
Dordrecht en Den Briel een commissie van onderzoek in-
gesteld omtrent de houding en gedragingen van ambtenaren
en arbeidscontracten, die ressorteeren onder het Ministerie
van Financiën. De commissie is als volgt samengesteld:
Mr. H. J. Sjollema, voorzitter, P. Kapinga, J. van Tilburg,
J. Popken, P. Poulussen, leden, Mr. L. A. E. Briët, secretaris.

19. Thans, na de aankomst van het s.s. „Libra", zijn drie
schepen, geladen met zilveren in Amerika aangemunte
Nederlandsche munten in de haven aangekomen.

19. Groote Zeilwedstrijden op de Maas.
19. De R.K.S.V. „De Spartaan" bestaat 25 jaar.
20. Minister Schermerhorn bezoekt in gezelschap van den

Engelschen Gezant Sir Nevil Bland de Vloottentoonstelling,
waar Vice-Admiraal Sir G. C. Dickens hem verwelkomt.

20. In de haven is het werk door alle arbeiders hervat.
20. De stichting „Havenbelangen" heeft een Havendag

georganiseerd met de bedoeling de legende uit de wereld te
helpen, dat de verwoesting in de haven zoo groot is, dat zij
niet meer met het buitenland zou kunnen concurreeren. Aan-
wezig zijn o.m. de burgemeesters van 's-Hertogenbosch,
Breda, Tilburg en Rotterdam en de secretaris-generaal van
Handel en Nijverheid, hoofden van Rijksbureaux, etc.

20. De burgemeester installeert op het Raadhuis een com-
missie „Bloemen - tolk van onze dankbaarheid", ter coördi-
natie van het bij de burgerij bestaande verlangen om de bond-
genooten, alsmede het Zweedsche en Zwitsersche Roode
Kruis een stoffelijk blijk van dankbaarheid te geven. Het
werkcomité, dat deze commissie uit haar midden heeft ge-
kozen, bestaande uit de heeren Ed. Nijgh, voorzitter, J. K.
van den Broek, secretaris en Mr. Ph. A. J. Mees, penning-
meester.

20. De Centrale A.R. Kiesvereeniging besluit aan den
burgemeester kennis te geven, dat zij zich op grond van haar
bezwaren tegen de benoeming van nood-gemeenteraden tot
haar leedwezen moet onthouden van het inzenden van een
lijst van personen, die voor een benoeming in het Kies-
college in aanmerking zouden komen.
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20. Nederlandsche havens zullen worden ingeschakeld bij
het kolenvervoer uit het Roergebied naar Engeland, Frank-
rijk, Italië en overzeesche gebieden.

20. Op Crooswijk wordt het stoffelijk overschot bijgezet
van Folkert Elsinga, die op 8 Maart 1945 te Amersfoort
door de Duitschers is gefusilleerd.

20. Een grondig onderzoek van experts zou uitgewezen
hebben, dat het aan Vermeer toegeschreven schilderij „De
Emmausgangers" een vervalsching is.

20. In het Colosseum-theater wordt opgevoerd „De Naam-
loozen van 1942", een tragi-comedi van A. Dejfresne, ter
opening van het seizoen van de Rotterdamsche Volks-
universiteit.

21. Een delegatie van Rotterdamsche medici heeft er bij
den minister-president op aangedrongen, de Rotterdamsche
doctoren uit te sluiten van uitzending naar het buitenland,
in verband met den precairen gezondheids- en hygiënischen
toestand in Rotterdam. Vooral de scholen en barakken, waar-
in politieke gevangenen gehuisvest zijn, zijn als besmettings-
haarden te beschouwen.

21. De vlasfabriek van de wed. C. Barendrecht aan den
Rijsdijk brandt af.

21. Broeder Fulgentius, overste van het klooster aan de
Putsche laan en hoofd .van U.L.O. „Don Bosco" neemt
afscheid wegens vertrek naar Oudenbosch. Hij wordt op-
gevolgd door broeder Theophanes.

22. In den ouderdom van 84 jaar overlijdt de heer C. N.
van Goor, architect alhier.

22. Perhimpunan Indonesia houdt in de Schippersbeurs
een druk bezochte vergadering.

23. Prinses Juliana brengt een niet-officieel bezoek aan
Rotterdam in het bizonder aan het kantoor der U.V.V., aan
dat van Nederlandsch Volksherstel, aan de kindertehuizen
„Beatrix", „Irene" en „Margriet" aan den Schulpweg en het
centraal magazijn van de H.A.R.K.

23. Er wordt een begin gemaakt met besprekingen over
de arbeidsvoorwaarden in de haven; ook de E.V.B, neemt
thans hieraan deel.

23. In het Capitol-theater heeft een internationale nacht-
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voorstelling („night-show") plaats ten bate van de actie
„Rotterdam helpt 's-Hertogenbosch".

23. De minister-president, prof. Ir. W. Schermerhorn,
spreekt voor de N.V.B, in het Sparta-stadion.

23. In den ouderdom van 74 jaar overlijdt te Rotterdam
Mr. A. W. Schippers, oud-voorzitter van de Vereeniging ter
bevordering der zeevisscherijen en oud-president-commis-
saris van de Algemeene Levensverzekering Bank.

24. Het Prinselijk paar gebruikt de lunch aan boord van
den Engelschen kruiser „Bellona".

24. De Rijnhaven wordt weer in gebruik genomen. Het
Noorsche schip „Castor" komt met een lading hout in deze
haven aan.

24. De directie der Ned. Spoorwegen deelt mee, dat door
haar is benoemd een adviescommissie voor de zuivering van
het personeel in het district Rotterdam. Voorzitter is Ir. P.
M. Quist.

24. Oprichting van een E.V.B, voor spoor-, tram- en
A.T.O.-personeel.

25. Een groep leden van het Amerikaansche Congres be-
zoekt Rotterdam. Na een begroeting op het Raadhuis maakt
het gezelschap een tocht door het verwoeste deel van de stad
en een boottocht door de havens.

25. Einde van de vlootweek. Vertrek der Engelsche oor-
logsschepen. De tentoonstelling in het gebouw Gerzon
blijft tot 6 September geopend.

25. In de Diergaarde komt het eerste transport dieren na
den oorlog aan.

25-26. Hillegersbergsche zeilweek op den Voorplas.
25-31. Herdenkingsweek Stichting 1940-1945 (ten be-

hoeve van de nabestaanden van oud-illegale strijders).
26. Opening van het voetbalseizoen. Eerste dag van het

tournooi om den zilveren bal.
26. Zwemwedstrijden om den Daverman-wisselbeker te

Hillegersberg.
27. Het s.s. „Tiba" van de N.V. Vrachtvaart vertrekt met

een lading bloembollen naar de Ver. Staten. Dit is de eerste
transportzending van Nederland na den oorlog.
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27. In Parkzicht houdt de afdeelingsunie van de samen-
werkende organisaties van handels- en kantoorbedienden
voor het bankpersoneel een vergadering, waarin bestaande
grieven in een resolutie worden geformuleerd.

27. Vergadering van distributieambtenaren om te komen
tot oprichting van een bond tot behartiging van hun be-
langen. Men komt nog niet tot een definitief resultaat.

28. Binnenkort zal een begin gemaakt worden met het
lichten van het motorschip „Zuiderdam" van de H.A.L.,
dat de Duitschers in den Waterweg hebben laten zinken.
Het schip zal dan op de werf Wilton worden hersteld en
afgebouwd.

28. De zuiveringscommissie der Ned. Econ. Hoogeschool
heeft in haar rapport geadviseerd, na verwijdering van twee
in den oorlog door de overheid benoemde curatoren en van
een docent in de Duitsche Taal, de besturende colleges, den
senaat en de verdere docenten als gezuiverd te beschouwen.

28. Op een door de S.V.Z. in de Schippersbeurs belegde
bijeenkomst spreken de heeren H. A. Lunshof en Joh.
Brautigam resp. over voor en tegen annexatie van Duitsch
grondgebied.

28. In Overschie heeft een herdenking plaats van de in
den oorlog gevallen inwoners. In het plantsoen aan de
Graswinckelstraat wordt een eenvoudig kruis opgericht.

29. Riviersleepbooten verwijderen het laatste gedeelte van
het gemeentedok, dat de Duitschers in den mond van de
Maashaven tot zinken hadden gebracht.

29. Het comité voor verlichting van den Noordsingel
heeft het initiatief genomen voor het houden van een korte
herdenkingsplechtigheid op de plaats, waar in 1941 een
Engelsch vliegtuig is neergestort. Deze plechtigheid heeft
's avonds plaats vóór het gebouw van de Rechtbank.

29. In den ouderdom van 76 jaar overlijdt de heer H. P.
de Wit, directeur van de N.V. de Wit's Bergings- en Trans-
portonderneming.

30. De vakgroep zeelieden der E.V.B, houdt haar eerste
openbare vergadering in de cantine op de Veemarkt.
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31. Viering van Koninginnedag. Vlaggenparade op den
Admiraal de Ruyterweg, aubade voor het Raadhuis, concert
in de Rivièrahal, gecostumeerde optocht op den Linker Maas-
oever, feestconcert in de Koninginnekerk, volkszanguur in
de Beurs, taptoe van de padvinders voor het Raadhuis.
G.E.B, en Gasbedrijf hebben voor een grootsche illuminatie
gezorgd. Ronde van Feijenoord.

31. Met ingang van dezen dag worden de centrale keukens
opgeheven.

SEPTEMBER

1. Gala-nachtvoorstelling in Luxor ten bate van het
Prinses Margriet-fonds.

1. De heer V. C. Koch, directeur der Hollandsche Bank-
Unie viert zijn 25-jarig jubileum bij deze instelling.

1-2. De Wandelsportkring Rotterdam en Omgeving
houdt nationale bevrijdingstochten.

1-2. Kralingsche zeilweek op den Kralingscheplas.
2. Ds. G. van Veldhuizen neemt in de Hoflaankerk

afscheid van de Ned. Hervormde gemeente in Kralingen,
in verband met zijn benoeming tot landelijk perspredikant.

2. Eerste volksconcert van het Rotterdamsch Philh. Orkest
in de Koninginnekerk onder leiding van Piet van/Mever.

3. Met ingang van dezen dag is een halfuurdienst begon-
nen met electrische tractie op het baanvak Rotterdam-Den
Haag.

3. De autobuslijn van de R.E.T. gaat weer rijden tusschen
het Oostplein en Capelle.

3. Het gebouw van de Eerste H.B.S. met 5-jarigen cursus
aan den 's-Gravendij kwal is weer ter beschikking gesteld
van het openbaar onderwijs.

3. Met ingang van dezen dag is er op beperkte schaal weer
straatverlichting.

3. Een Zwitsersche delegatie bezoekt Rotterdam.
4. Eerste steenlegging voor het nieuwe gebouw van de

Hollandsche Asbest Maatschappij aan de Vierhaven^traat;
het vroegere gebouw stond aan de Leuvehaven. Dit is het
eerste object van den wederopbouw, waarvoor een eerste
steen gelegd kon worden.
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4. Op een bijeenkomst in de Rivièrahal spreekt de heer
Jan Schouten voor de A.R.-partij.

4. Straatcollecte georganiseerd door het comité „Bloemen/
tolk van onze dankbaarheid". ^

4. Tot moderator van het Roomsch Tooneel is benoemd
pater B. Teppema O.P.

5. De DIWERO is er in geslaagd, voor het herstel van
de Rotterdamsche havens 5000 ton stalen damwand in Enge-
land te koopen.

5. Dr. G. F. Fortanier, secretaris van de bedrij fsvereeniging
voor de vervoer- en havenbedrijven alhier zal worden be-
noemd tot directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te
Amsterdam.

5. De Hulpactie voor Den Bosch kan geslaagd heeten.
Naar schatting is er 8 a 10.000 ton opgehaald.

5. Het Rotterdamsche Souvenir-comité biedt in het ge-
bouw van de „Vulcaan" namens de burgerij van Rotterdam
een boekwerkje, bevattende een overzicht over Rotterdam's
leven en werken voor en na 1940 aan eenige vertegen-
woordigers van het Geallieerde leger aan.

6. De vaarweg naar de Roer is in gebruik genomen. De
eerste leege schepen zijn van Rotterdam naar Duitschland
vertrokken, terwijl een aantal schepen met kolen geladen,
van het Roergebied naar Rotterdam onderweg is.

6. De Stichting Kunst- en Ontspanningscentrum Rotter-
dam-Zuid werkt plannen uit voor een schouwburg- en
concertzaal aan den Pleinweg.

6. De collecte van het comité „Weggevoerde Rotterdam-
^mers" heeft circa f 90.000,— opgebracht.

6. Alle Katholieke vereenigingen, die zich binnen Rotter-
dam bezighouden met ontwikkeling en ontspanning zijn op
initiatief van den deken van Rotterdam samengebracht in
een algemeene Katholieke Cultureele Centrale.

6. Twee schepen zullen voortaan regelmatig van Harwich
op Hoek van Holland varen, waarvan één voorloopig alleen
voor militair vervoer bestemd blijft en het andere op iedere
reis 20 burgerpassagiers mag meenemen.

6. Heropening van het clubhuis der Volks-Universiteit
aan den Westzeedijk.

September LXIII



6. In de Rivièrahal spreekt A. den Doolaard voor den
Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handels-
reizigers over: „In wat voor wereld leven wij?"

7. Op een boottocht, georganiseerd door de Haven-
vereeniging Rotterdam, deelt Ir. N. Th. Koomans mee, dat
t.a.v. stukgoed de haven weer een even groote capaciteit
heeft als voor den oorlog. Wat den directen overslag aan-
gaat zal Rotterdam 10 a 15 miljoen ton per jaar kunnen
verwerken. Voorts deelt hij o.m. mee, dat de Maashaven in
de toekomst bestemd zal zijn voor stukgoedbedrijf en dat
Rotterdam zal trachten de zware metallurgische en chemische
industrie tot zich te trekken; deze zal dan gevestigd worden
bij den Nieuwe Waterweg tusschen Maassluis en Hoek van
Holland aan daarin uitkomende havens.

7. De Beukelsdijktunnel zal worden afgebouwd.
7. Op een bijeenkomst van de S.D.A.P. in de Rivièrahal

spreken Ir. A. Albarda en de ministers Drees, Mansholt en Vos.
7. In de Breepleinkerk spreekt de heer J. Schouten voor

de Centrale A.R.-Kiesvereeniging.
7-8. Bevrijdingsfeesten te Pernis.
8. De Eenheidsvakcentrale deelt mee, dat de onderhande-

lingen tusschen de S.V.Z. en de vertegenwoordigers der
havenarbeiders niet tot overeenstemming hebben geleid. De
tusschenkomst van den Rijksbemiddelaar is ingeroepen. In
een massavergadering van havenarbeiders wordt een motie
aangenomen, waarin scherpe afkeuring wordt uitgesproken
over het trage tempo der onderhandelingen en het onvol-
doende resultaat dat tot nu toe is verkregen. De motie is
ter kennis gebracht van den minister van Sociale Zaken.

8. Een transport van 500 Nederlandsche kinderen, waar-
onder 324 Rotterdamsche, vertrekt naar Zweden.

8. In de Prinsekerk wordt een gecombineerde vergadering
gehouden van de Kamerkiescentrale der Chr. Hist. Unie en
van de Centrale A.R.-Kiesvereeniging.

8. Op initiatief van den heer M. J. Willemsen alhier is een
combinatie gevormd, die de beschikking heeft gekregen over
het groote houten theater „Metropole", dat indertijd te
's Hertogenbosch eenigen tijd heeft gestaan, met de bedoeling
dit op te richten op een terrein aan de Kruiskade.
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8. De te Rotterdam aangevoerde hoeveelheden petroleum
stijgen voortdurend. In de eerste week van September
bedroegen deze reeds 40.000 ton.

8. Met ingang van dezen dag wordt een aantal zalen van
de Kunstnijverheid-afdeeling in het Museum Boymans weer
opengesteld. Verder is er een tentoonstelling van werken
van den Rotterdamschen schilder C. Timmer.

8. In het gebouw van den Rotterd. Kunstkring wordt een
tentoonstelling geopend van schilderijen van Jan van Heel
en van grafisch werk van Livinus van der Bundt.

8. De in een feest- en vergaderzaal herschapen foyer van
het stadion-Feyenoord is geopend.

8-9. Athletiekwedstrijden, uitgeschreven door de R.A.C.
op de Sintelbaan aan de Bentincklaan.

8-9. De Rotterdamsche Zeilvereeniging houdt zeilwed-
strijden op de Kralingscheplas.

9. B.V.V. (den Bosch) wint den eindstrijd om den zilveren
voetbal van D.F.C.

10. Men heeft besloten tot instandhouding van de Centrale
Keuken, om bij een eventueele kolenschaarschte in den
komenden winter de bevolking van dienst te kunnen zijn,
hoewel er thans nog slechts 6000 menschen van dit instituut
gebruik maken.

10. De Rotterdamsche persfotografen hebben zich ver-
eenigd in de Nood Organisatie van Rotterdamsche Persfoto-
grafen (N.O.R.R).

10. In den kunsthandel „Int Constigh Werck" wordt een
tentoonstelling gehouden van aquarellen van Herman C. A.
Paradies uit de verzameling van het Gemeente-Archief, voor-
stellende gezichten in den verdwenen binnenstad.

10. In den ouderdom van 83 jaar overlijdt te Wassenaar
de heer Phs. van Ommeren, oud-president-commissaris van
Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf N.V., van de Stoom-
vaart Maatschappij „De Maas", van de Nieuwe Matex, enz.

11. Het Locaal Werkcomité der Illegaliteit protesteert
tegen de in een circulaire van eenige stadgenooten aan de
bezoekers van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest ver-
vatte opwekking om te verklaren, dat het Ed. Flipse als
dirigent terugwenscht.
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11. Majoor K. C. de Pous, verbindingsofficier van den
staf van Prins Bernhard en de B.S. is aangewezen tot com-
missaris van politie alhier.

11. De afdeeling A. van de E.H.B.O. Rotterdam houdt
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, onderlinge wed-
strijden in het Beursgebouw.

12. Het Gewestelijk Arbeidsbureau roept vrijwilligers op
voor het binnenhalen van den oogst in Drenthe.

12. In de Koninginnekerk geeft het Belgisch Nationaal
Orkest een gala-uitvoering ten bate van het Roode Kruis.

12. Opgericht is de Arbeiders Muziekvereeniging „Een-
heid"; voorl. voorzitter is de heer A. van Waardenburg.

13. Op Crooswijk wordt het stoffelijk overschot van de
heeren F. R. Ruys en M. van der Stoep - in de illegaliteit
bekend als „Mackaay" en „Rob" - in een grafkelder voor-
loopig bijgezet. De plechtigheid geschiedt met militaire eer.

13. De werkzaamheden aan den bouw van de Nationale
Levensverzekeringsbank aan de Schiekade en van de Rotter-
damsche Bankvereeniging aan den Coolsingel zijn hervat.

13. Ruim 450 kinderen vertrekken per s.s. Volendam naar
Engeland, waar zij een vacantie van 2 maanden zullen door-
brengen.

13. Het m.s. „Westerdam", dat door de Duitschers in den
mond van de Merwehaven tot zinken was gebracht, is, na
te zijn gelicht, naar de scheepswerf van Wilton versleept om
te worden afgebouwd.

13. Dr. G. Brillenburgh Wurth, benoemd tot hoogleeraar
aan de Theologische Hoogeschool te Kampen, neemt af-
scheid van de Gereformeerde Kerk te Katendrecht.

13. De eerw. pater Dr. Wolfgang Schmitz O.F.M., leeraar
aan het R.K. Gymnasium en H.B.S., herdenkt zijn 25-jarig
priester jubileum.

14. Prof. Mr. F. de Vries alhier is benoemd tot gewoon
hoogleeraar in de staathuishoudkunde aan de gem. universi-
teit te Amsterdam.

15. Het gem. veer Leuvehaven-Wilhelminakade wordt
weer in gebruik genomen.
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15. De Chineesche kolonie te Rotterdam viert een vredes-
feest met een optocht en een feestavond in een loods van de
Holland-Amerika-Lijn op Katendrecht.

15. „Leonidas" viert zijn 35-jarig bestaan in de Rivièra-hal.
15. Het comité „Charlois helpt den Bosch" organiseert

een tuinfeest op het Karel de Stouteplein. .
15. Zonnestraalcollectie (opbrengst f40.254,—). _ / ^
15. Er zijn plannen om aan de Charloische kade bij het

ventilatie-gebouw een verhoogd terras met theehuis aan de
Maas te bouwen.

15. In den kunsthandel Van Zanten wordt de destijds door
de Duitschers in beslag genomen grafiek-tentoonstelling van
Aad de Haas heropend.

15. „Kernvergadering", georganiseerd door het Chr. Nati-
onaal Vakverbond.

16. De damesathletiekvereeniging „Hollandia" houdt ter
gelegenheid van haar 15-jarig bestaan wedstrijden op de
Sintelbaan.

16. De arbeiders-muziekvereeniging „Tot steun in den
Strijd" geeft een bevrijdingsconcert in de Rivièrahal.

16. In de Beurs heeft een byzondere godsdienstoefening
plaats naar aanleiding van het feit, dat Ds. L. S. P. van der
Chijs 25 jaar predikant is bij de E vang. Luthers che gemeente
alhier.

16. Ds. G. P. Klijn uit Aalten doet zijn intrede bij de
Ned. Hervormde gemeente te Charlois.

17. In de Rivièrahal wordt een herdenkingsavond gehou-
den van de spoorwegstaking.

17. Met ingang van dezen dag wordt de treinverbinding
met Amsterdam een half uur verkort, doordat de electrischc
treinen doorloopen tot Leiden.

17. Het eerste Victory-schip, geladen met pijnboomhout,
komt in de Rotterdamsche haven.

17. In „Ons Huis" wordt de eerste Rotterdamsche „Cadi-
club" geopend, waar soldaten van alle rangen ontspanning
en gezelligheid kunnen vinden.

17. In het Beursgebouw heeft het U.S.S.R.-Instituut een
leeszaal ingericht.
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17. De afdeeling Rotterdam van den Ned. Kappersbond
vergadert in St. Homobonus en formuleert haar grieven in
een telegram aan den Minister van Handel en Nijverheid en
aan den directeur-generaal van de prijzen.

17. In den ouderdom van 60 jaar overlijdt te Hillegersberg
de heer A. Filippo, gezagvoerder der Holland-Amerika-Lijn.

18. Dr. B. J. F. Bavinck neemt afscheid van het Tehuis
voor Ouden van dagen der Geref. kerk van Rotterdam-C.

18. De Sportvereeniging „Het Zuiden" herdenkt haar
25-jarig bestaan.

19. Er dreigt een conflict bij de meelfabriek „De Maas".
De arbeiders eischen invoering van volledige Zondagsrust.

19. Installatie van een commissie „Verzorging streekver-
voer Zuid-Hollandsche en Noordelijke Zeeuwsche eilanden",
in het leven geroepen door de Kamer van Koophandel met
het doel maatregelen te overwegen, die kunnen leiden tot
een gecoördineerd verkeersapparaat, dat op de behoeften van
die eilanden is afgestemd en waarbij in het byzonder aandacht
zal worden besteed aan een betere verbinding met Rotterdam.

19. Aan de Schiehaven is een filiaal gevestigd van de
„General Motors".

19. Mevrouw Lien Cocheret-Lelyveld is benoemd tot
hoofdleerares aan Toonkunst Conservatorium en Muziek-
scholen.

19. De met verschillende jonge krachten uitgebreide too-
neelgroep „De Rotterdammers" opent onder den naam
„Rotterdamsch Tooneel" in Palace het seizoen met de op-
voering van „Renée... een kerel van een vrouw".

19. In de Nieuwe Zuiderkerk draagt prof. G. Gonggrijp
het rectoraat van de Ned. Economische Hoogeschool over
aan prof. Mr. C. W. de Vries.

19. In een persconferentie deelt de heer H. Ferman mee,
dat de samenwerking van de vijf studentenorganisaties tijdens
den oorlog heeft geleid tot de oprichting van een over-
koepelende organisatie, de R.S.V., die de belangen van de
studenten aan de N.E.H, zal behartigen.

19. De Jongeren Werkgemeenschap der N.V.B, houdt een
jeugdbij eenkomst in het gebouw St.-Homobonus, waarop
Dr. H. Brugmans het woord voert.
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21. Het bij de meelfabriek „De Maas" dreigende conflict
is door de interventie van de vakbonden voorkomen: aan
den Zondagsarbeid in dit bedrijf is een einde gemaakt.

21. De ministers van Verkeer en Energie, van Buitenland-
sche Zaken en van Scheepvaart hebben een commissie voor
de Rijnvaart ingesteld, waarin o.a. zitting hebben de heeren
Mr. J. Elshout, president-commissaris van de Ned. Particu-
liere Rijnvaartcentrale, Mr. Dr. W. F. van Glinsteren, voor-
zitter van de Bedrijfsgroep Binnenscheepvaart, beide te
Rotterdam, terwijl als adviseur aan de commissie is toe-
gevoegd de heer P. H. M. van 't Hoff, directeur van de
N.V. Gebr. van Uden's scheepvaart en Agentuur Mij. alhier.

21. Dr. J. F. Reitsma neemt afscheid als directeur van de
Chr. H.B.S. aan het Henegouwerplein.

22. H.M. de Koningin bezoekt Rotterdam. Aan de voor-
malige grens van Overschie wordt Zij door den burgemeester
verwelkomd, die Haar den waarnemend hoofdcommissaris
van politie voorstelt. In de Burgerzaal wordt H.M. toe-
gesproken door den burgemeester, waarna Zij zich met ver-
scheidene vooraanstaande burgers onderhoudt. Vervolgens
wordt in den stroomenden regen een tocht door Rotterdam-
Zuid gemaakt.
• 22. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Politie-

Mannenzangvereeniging „Hermandad", wordt een receptie
gehouden in de cantine van het Hoofdbureau.

22. Het circus Saltarino geeft zijn openingsvoorstelling in
een tent aan de Kruiskade.

22. Straatcollecte van de Vereeniging tot bestrijding van
de Tuberculose (opbrengst f 100.775,—!).

23. Feestelijke bijeenkomst in St. Homobonus van het
district Rotterdam van den Bond van militaire oorlogs-
slachtoffers.

23. De Rotterdamsche Zwemclub houdt in het Oostelijk
Zwembad wedstrijden.

24. De Rotterdamsche Kamer van het Byzonder Gerechts-
hof te 's-Gravenhage houdt haar eerste zitting in het gerechts-
gebouw aan den Noordsingel en behandelt in vlot tempo vijf
ernstige zaken onder leiding van den president Jhr. Mr.

September LXIX



P. G. M. van Meeuwen. Tegen vier der beklaagden wordt
de doodstraf geëischt.

24. De Communistische partij houdt een groote samen-
komst in de Rivièrahal. Paul de Groot houdt een pleidooi
voor spoedige verkiezingen.

24. Tot voorzitter van de commissie voor de perszuivering
is benoemd Mr. J. A. L. Loeff te Rotterdam.

24. In de Blauwe zaal van het Beursgebouw wordt de
oprichtingsvergadering gehouden van de Anti-Zwart-Orga-
nisatie (A.Z.O.) op initiatief van het gewest Rotterdam der
N.V.B.

24. Met ingang van dezen dag is de kapitein ter zee J. van
Leeuwen eervol ontheven van zijn functie als militaire com-
missaris voor het district Rotterdam wegens zijn benoeming
tot marine-commandant te Amsterdam. Voor het tijdvak van
24 September tot 1 October is in zijn plaats benoemd de
reserve-majoor H.A. A. baron Collot d'Escury.

26. In Rotterdam-Zuid wordt de vlag uitgestoken in ver-
band met het feit, dat de overkapping wordt aangebracht op
het eerste bouwblok (Dorpsweg, hoek Carnissesingel) na de
bevrijding.

26. Ds. A. C. G. den Hertog staat 30 jaar als Ned. Herv.
predikant te Rotterdam.

26. De eereraad voor de muziek besluit, Eduard Flipse
gedurende 3 jaar het optreden als dirigent te verbieden.

26. Met het Amerikaansche schip „Mexican" komen de
eerste door de Regeering gekochte Canadeesche paarden in
de haven aan.

26. Opening van een tentoonstelling van het door de
U.V.V. voor de kindertehuizen ingezamelde speelgoed.

27. Een pand aan de Westerlaan is als tijdelijk zeelieden-
tehuis ingericht.

27. De Deputaten voor de evangelisatie van de classis
Rotterdam der Gereformeerde kerken hebben besloten Rot-
terdam tot een centrum van evangelisatiearbeid te maken.
Een daartoe ingesteld centraal bureau zal op 1 October zijn
werkzaamheden aanvangen; tot directeur van dit bureau is
benoemd de heer G. Aalbersberg alhier. Er zal een opleidings-
avondschool worden opgericht voor medewerkers in den
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evangelisatiearbeid en het kerkewerk, die onder leiding zal
staan van Ds. J. M. van Krimpen, Geref. predikant voor
buitenkerkelijken alhier.

27. Aan den adj. inspecteur voor de scheepvaart alhier, den
heer J. C. Becker is op zijn verzoek eervol ontslag verleend.

27. Uit Zwitserland komt te Rotterdam een trein aan met
diverse goederen, die door de Don Suisse zijn ingezameld ten
behoeve van de Nederlandsche bevolking, voorn, huisraad,
kleeding en schoeisel.

27. In de Rivièrahal wordt een vergadering gehouden van
de vakgroep Slagers, afd. Rotterdam, waarin de heerschende
noodtoestand in het slagersbedrij f wordt besproken.

28. De minister van Marine heeft aan het bestuur van de
Academie meegedeeld, maatregelen te hebben genomen, om
het gebouw zoo spoedig mogelijk vrij te geven.

28. Het geboortecijfer te Rotterdam is sedert Juli 1945
snel gedaald.

28. Tot buitengewoon hoogleeraar in de Staathuishoud-
kunde aan de Ned. Econ. Hoogeschool is benoemd prof.
Mr. J. G. Koopmans, vroeger gewoon hoogleeraar aan deze
instelling.

28. Van de 12.000 Joden, die voor den oorlog in Rotter-
dam woonden, zijn er slechts 700 overgebleven.

28. Het m.s. „Kota Gede" aanvaardt als eerste schip van
den Rotterdamschen Lloyd de reis naar Ned. Indië van
Londen uit.

29. Voor den aanvang van het laatste volksconcert van
het Rotterd. Philharmonisch orkest wordt een verklaring
voorgelezen, waarin namens de orkestleden het bestuur van
de Stichting en het uit geregelde concertbezoekers gevormde
comtité geprotesteerd wordt tegen de conclusie van den
eereraad voor muziek over den dirigent Ed. Flipse.

29. Oprichting van de sportvereeniging „De Waarheid",
die vooral boksen en turnen zal beoefenen.

30. Ds. J. H. Stelma neemt afscheid van zijn gemeente
in verband met zijn benoeming tot vlootpredikant in alge-
meenen dienst. Ds. G. F. W. Herngreen, predikant der Geref.
kerk in Hersteld Verband, die Ds. Stelma tijdens zijn afwezig-
heid zal vervangen, wordt aan de gemeente voorgesteld.
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OCTOBER

1. Het tramverkeer wordt uitgebreid door de inschakeling
van de lijnen 4 en 22.

1. De nog geldende reducties op de Rotterdamsche haven
tarieven vervallen.

1. De heer R. Beetstra, chef-verpleger bij den G.G.D.
viert zijn zilveren jubileum.

1. Ir. J. A. Emmens, thans directeur, is 25 jaar verbonden
aan de N.V. Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij.

1. De heer B. Jacobs, chef van de bodenkamer op het
Raadhuis, is 25 jaar in dienst van de gemeente.

1. Met ingang van dezen dag is wegens overplaatsing naar
Leiden ontslag verleend aan de Z.E. Heer P. J. van Buuren,
sedert 1922 pastoor van de Oud-Katholieke gemeente van de
H.H. Petrus en Paulus alhier en als aartspriester van Schie-
land en Zuid-Holland en is benoemd tot pastoor de Z.E.
Heer F. T. van der Steen te Culemborg.

1. In Caland-West wordt de eerste partij gespeeld van den
tweekamp in dammen tusschen den oud-wereldkapioen
Springer en den kampioen van Nederland 1943 Roozen-
burg.

1. Op den hoek van de West-Kruiskade en de Josephlaan
worden 5 groote spiegelruiten ingeworpen van café La
Bohème, waarvan de als N.S.B.-er bekend staande eigenaar
teruggekeerd was na een verblijf in een interneeringskamp.

1. In den ouderdam van 28 jaar overlijdt de heer J. B.
C. M. van Dun, een bekende figuur uit de illegaliteit, com-
mandant van een compagnie B.S., bekend als „Jan de Waard".

2. Er is een commissie ingesteld ter behartiging van de
belangen der shipchandlers.

2. De heer A. B. de Zeeuw heeft zich tot den voorzitter
van den Raad van ministers gewend met een open brief,
waarin hij protesteert tegen zijn uitsluiting uit de Eerste
Kamer en verklaart, dat in de tegen hem toegepaste procedure
Duitsche methoden zijn aangewend.

2. De heer W. Th. ten Bosch, gemachtigde voor de voed-
selvoorziening voor Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen,
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contact-commissaris voor de voedselvoorziening, heeft zijn
functie neergelegd. In verband met de gewijzigde omstandig-
heden is deze dienst opgeheven.

2. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel-
houders van de Rotterdamsche Bankvereeniging wordt
Mr. J. A. Grothe van Schellach te Eindhoven tot directeur
benoemd met ingang van 15 October.

2. Er is een actie gaande onder het motto „Een nieuw
geluid in Stichting Zuid", die zich ten doel stelt het stichten
van cultureele centra.

2. De paters-missionarissen van het H. Hart, die zich in
1941 te Rotterdam gevestigd hadden, keeren naar het in
November 1944 vernielde pand aan de Mathenesserlaan terug.

4. De Raad van Vakcentralen verspreidt een manifest
onder den titel: „De les van Rotterdam", waarin een oordeel
wordt uitgesproken over de stakingsactie, die de E.V.B, in
de Rotterdamsche haven heeft gevoerd.

4. De politie arresteert 7 personen, die zich hebben schuldig
gemaakt aan het ingooien van ruiten van café's, omdat zij
het met de politieke houding van de caféhouders tijdens de
bezetting niet eens zijn geweest.

4. In Rotterdam zijn tot en met 30 September 1481 ambte-
naren geschorst en 64 gestaakt, terwijl in 75 gevallen tot
disciplinaire straffen is geadviseerd.

4. De noodwinkels voor het Postkantoor bestaan 5 jaar.
Het feit is op een receptie, waar de burgemeester het woord
voerde, herdacht.

4. In den Rotterdamschen Kunstkring wordt een afdeeling
opgericht van den landelijken bond van ex-politieke ge-
vangenen.

4. De heer J. C. de Graaf, organist van de Prinsekerk, viert
zijn 25-jarig organistenjubileum.

5. H.M. de Koningin brengt een niet officieel bezoek aan
Rotterdam. Met de „Stad Rotterdam" maakt Zij een rond-
vaart door de havens; vervolgens legt Zij een krans op het
monument aan den Pleinweg.

5. De commissaris der Koningin in Zuid-Holland heeft
de leden benoemd van het college voor de verkiezing van
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een tijdelij ken gemeenteraad. Het kiescollege zal Maandag
8 October in de Burgerzaal bijeenkomen, terwijl de candi-
daatstelling op 11 October zal plaats hebben.

5. De commandant van het korps mariniers, kolonel H.
F. J. M. A. von Freytag Drabbe is bevorderd tot generaal-
majoor.

6. De wederinvoering van het accoordloon en de regeling
van den arbeidsduur bij de DIWERO hebben een protest
van de E.V.B, uitgelokt bij den minister van Sociale Zaken.

6. R. 33, de kring van beeldende kunstenaars te Rotterdam
is weer opgericht. Voorzitter is de heer P. Begeer.

6. De politie-zangvereeniging „Hermandad" viert haar
zilveren jubileum met een concert in de Koninginnekerk.

6. Mr. K. P. van der Mandele onthult als voorzitter van
het comité „Oprichting Gedenkteeken" het monument, dat
in Terbregge is opgericht voor de gefusilleerden.

7. Ds. H. J. van Heerden, gekomen van Dedemsvaart,
doet zijn intrede bij de Ned. Herv. gemeente te Rotterdam-
Feijenoord.

7. Ds. A. T. W. de Kluis neemt wegens zijn benoeming
tot veldprediker in algemeenen dienst afscheid van de Ned.
Herv. gemeente te Rotterdam.

7. De „Rotterdamsche Leeuw" houdt op het circuit Oude
Plantage een wedstrijd tot sluiting van het wielerseizoen.

8. De Burgemeester Oud vertrekt aan het hoofd van een
delegatie naar Basel in verband met Rotterdamsche haven-
aangelegenheden. Tijdens zijn afwezigheid zal Ir. Kraay-
vanger zijn functie waarnemen.

8. Uit het Rotterdamsche gemeentepersoneel is een comité
gevormd met het doel, geld bijeen te brengen voor een nieuw
Raadhuis-carillon.

8. Onder auspiciën van de A.V.O.S. wordt in het Museum
Boymans de première gegeven van een serie Indische avonden
voor de gezagstroepen van de Kon. Ned. Strijdkrachten.

9. De vier technische diensten te Rotterdam, in 1935 ge-
combineerd onder Ir. W. G. Witteveen, en in 1942 weer
gesplitst, zijn thans opnieuw vereenigd. Tot hoofddirecteur
van den nieuwen dienst van openbare werken is benoemd
Ir. J. P. van Bruggen, adj.-directeur van Gemeentewerken.
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9. Het s.s. „Prins Willem van Oranje" komt uit Dublin
in de Rotterdamsche haven aan, geladen met slachtvee, als
eerste zending van een schenking van Ierland aan Nederland.

9. In de Burgerzaal leidt Mr. A. Lührs een cursus sociaal
werk in, die gehouden zal worden in afwachting van de
oprichting van een school voor sociale scholing.

9. De Oud-Gereformeerde gemeente te Rotterdam-Zuid
heeft met haar predikant, Ds. P. Seggelink, toelating ver-
zocht tot het verband der Chr. Geref. kerk.

10. Het kiescollege ter verkiezing van den tijdelij ken
Gemeenteraad is als volgt samengesteld: S.D.A.P. 51 leden,
A.R. 18, C.H.U. 11, R.K. 22, Communisten 12, Lib. 13,
V.D. 5 en Staatk. Geref. 3. Voorzitter is de heer P. Lub.
Van de A.R. leden hebben er drie bedankt. De overige 15
kan de Centrale A.R. Kiesvereeniging niet als vertegen-
woordigers van de A.R. partij beschouwen, daar ze besloten
heeft geen medewerking te verkenen aan de totstandkoming
van den nood-gemeenteraad.

10. Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve houdt een causerie voor
de G.O.I. W. afd. Rotterdam.

11. De minister van marine, J. N. de Booy heeft, ver-
gezeld van vice-admiraal J. Termij telen een bezoek gebracht
aan Hr. Ms. van Kinsbergen, die aan de Parkhaven gemeerd

11. Candidaten zijn aangewezen voor den tijdelij ken ge-
meenteraad.

11. De Rotterdamsche huisartsen moeten wegens drukke
werkzaamheden hun bezoeken beperken.

11. Er is een commissie „Verdeeling van bedrijfsruimte"
voor Rotterdam ingesteld door het M.G.

11. In Amsterdam is tot stand gekomen de stichting
„Amsterdams-Rotterdams Toneelgezelschap". De heeren
A. van Dalsum en P. Storm zullen de leiding op zich nemen
van het deel van het gezelschap, dat zich te Rotterdam zal
vestigen en den schouwburg aan de Aert van Nesstraat zal
gaan bespelen.

11. De heer F. G. Beversluis, organist der Boschpolder-
kerk, geeft in de kerk aan de Tidemanstraat een jubileum-
concert.
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12. De politie houdt een razzia in de Cineac en haalt er
70 kinderen weg, die uit school zijn weggebleven. Ze worden
naar het hoofdbureau gebracht, waar de ouders ze moeten
afhalen.

13. In de Burgerzaal van het Raadhuis vindt de oprichting
plaats van het district Rotterdam van de Nederlandsche
Jeugdgemeenschap. Na een openingswoord van Dr. A. J.
Stakenburg volgt de voorlezing en onderteekening van de
oprichtingsoorkonde, welke onderteekend wordt door ver-
tegenwoordigers van diverse organisaties. De burgemeester
biedt tenslotte als geschenk de wit-groene-vlag met oranje-
wimpel aan, waarmee de gezamenlijke Rotterdamsche jeugd-
organisaties in 1938 bij het 40-jarig Regeeringsjubileum ge-
defileerd hebben voor H.M. de Koningin in het Stadion,
's Avonds wordt in de veilingsgebouwen aan den Persoons-
dam een massale jeugdbij eenkomst gehouden.

13. De Rotterdamsche beeldhouwer 0tros Romijn („Do-
rus") exposeert in de kunstzaal Van Zanten.

13. Tot bacterioloog aan de Rijksseruminrichting is be-
noemd de heer R. Post te Hellendoorn.

13. De tooneelgroep „Comedia" geeft haar eerste voor-
stelling in „Capitol".

15. Met ingang van dezen dag is er weer een geregelde
autobusdienst op Overschie.

15. Er heeft zich een comité gevormd tot oprichting van
een eenvoudig gedenkteeken voor de heeren A. Menist en
H. Sneevliet, die op 13 April 1942 werden gefusilleerd.

15. De tweekamp dammen is door Roozenburg gewonnen
van Springer met 11—9.

15. De heer P. Groen, directeur der N.V. Lak-, Vernis-
& VerfTabriek Molijn & Co, is 25 jaar in dienst bij dit bedrijf.

16. Het Byzondere Haagsche Gerechtshof, te Rotterdam
zitting houdende, heeft den voormaligen kapitein van de
Brandweer alhier, C. van der Kley, die een voor den Duit-
schen S.D. vluchtenden brandweerman had doodgeschoten
en tegen wien de doodstraf was geëischt, tot 20 jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld.

16. De Rijksbemiddelaar, prof. Romme, heeft uitspraak
gedaan in het geschil, dat tusschen de S.V.Z. en de Eenheids-
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vakcentrale was gerezen met betrekking tot de arbeidsvoor-
waarden in de Rotterdamsche haven. Naar aanleiding van
deze uitspraak heeft de E.V.C, een ledenvergadering gehou-
den met het resultaat, dat het bestuur zich met een open
brief gewend heeft tot de regeering en in een persconferentie
deze brief heeft toegelicht. De arbeiders zijn ontevreden over
de bereikte resultaten en het bestuur acht de rust in het
bedrijf geenszins verzekerd en voorziet opnieuw ernstige
conflicten, al zal het thans geen staking proclameeren.

16. Mr. G. C. A. Oskam, advocaat alhier, is benoemd tot
advocaat-fiscaal bij het Byzonder Gerechtshof te Arnhem.

16. Bij de machinefabriek van de firma Hensen aan de
Oostmaaslaan gaat een gedeelte der arbeiders in staking.

16. In „Eudokia" wordt het 55-jarig bestaan van dit zieken-
huis herdacht.

18. De overlevenden van de razzia, die 18 October 1942
door verraders gehouden werd op een vergadering van Ille-
galen in het gebouw „Geloof en Vrijheid" in de Pijnacker-
straat, houden ter plaatse een herdenkingsbijeenkomst. In
het zaaltje zal een gedenkplaat aangebracht worden.

18. Onder auspiciën van het Nederlandsch Overzee In-
stituut is een dienst „Documentatie Zeehavens" opgericht
onder leiding van den heer V. E. J. M. Desertine, oud-
gezagvoerder ter koopvaardij.

18. Het gebouw van de Academie voor Beeldende Kun-
sten en Technische Wetenschappen is door de Nederlandsche
Marine vrijgegeven. De Marine verhuist naar het school-
complex aan de Mare, dat beschikbaar gekomen is door het
vertrek van de Engelschen naar het Transitkamp in den
Hoek van Holland.

18. Tot waarnemend directeur van de Postchèque & Giro-
dienst is benoemd de heer H. van der Linden, adj.-directeur
van het postkantoor te Rotterdam.

18. In de laatste huishoudelijke vergadering van Rotter-
dam IV der S.D.A.P. is een motie aangenomen over de
on-Nederlandsche wijze, waarop de procedure-De Zeeuw
door de zuiveringscommissie voor de Staten-Generaal is
gevoerd.
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18. In de Noorderkerk heeft de bevestiging plaats van
cand. Raden Soedarmo tot missionaris van de Geref. kerken
op midden Java.

18. Ds. J. C. Gilhujs, overgekomen van Katwijk aan Zee,
doet zijn intrede als predikant van de Gereformeerde kerk
in Rotterdam-Zuid.

19. Het bestuur van het Rotterdamsch Philh. Orkest heeft
in een persconferentie meegedeeld, dat naar zijn meening
door de uitspraak van den Eereraad in zake Eduard Flipse
aan dezen onrecht is aangedaan en dat het hangende deze
kwestie niet tot de benoeming van een anderen vasten diri-
gent zal overgaan.

19. Te Rotterdam is opgericht de Poolsche vereeniging
in Holland.

20. De uitslag van de verkiezing van den tijdelij ken
Gemeenteraad is bekend gemaakt.

20. Het s.s. „Algol" van Van Nievelt Goudriaan & Co
is den Nieuwen Waterweg binnengesleept. Het nog niet
geheel afgebouwde schip is in Hamburg teruggevonden.

20. Tot hoogleeraar aan de Economische Hoogeschool in
de Staathuishoudkunde is benoemd de heer Ch. Glasz; tot
buitengewoon hoogleeraar in de Staathuishoudkunde de
heeren G. Brouwers en S. Posthuma; in de accountancy de
heeren R. A. Dijker en C. A. Blazer; in het belastingrecht
de heer B. Schendstok; in de koloniale politiek prof. F. M.
baron van Asbeck; in de wiskundige statistiek Dr. J. B. D.
Derksen. Tot lectoren zijn benoemd: in de staathuishoud-
kunde de heer H. W. Lambers en in de accountancy Mr. B.
Moret en A. C. J. Jonkers. Tot privaat-docent in de plano-
logie is toegelaten Ir. L. H. J. Angenot.

20. Het lichtschip „Maas", dat sedert geruimen tijd in de
Delfshavensche Schie ligt, zal binnenkort naar zee worden
gesleept.

20. Op Crooswijk heeft de begrafenis plaats van 5 illegale
ambtenaren van het Bevolkingsregister te Rotterdam, die bij
de vervulling van hun plicht hun leven gelaten hebben.

20. Op uitnoodiging van de Stichting „Havenbelangen"
bezoekt een groep buitenlandsche journalisten de Rotter-
damsche haven. Tijdens een lunch deelt Ir. N. Th. Koomans
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o.m. mee, dat de schade aan de haven geraamd wordt op
100 miljoen gulden, doch dat thans weer 24 miljoen ton
goederen per jaar verwerkt kunnen worden en dat er wekelijks
40 a 45 schepen binnenkomen met 100.000 a 120.000 ton
goederen.

20. De Rotterd. Korfbalbond houdt een receptie ter ge-
legenheid van zijn 25-jarig bestaan.

21. Burgemeester Oud vertrekt naar Engeland om een
bezoek te brengen aan Huil, de stad, die Rotterdam na de
bevrijding op sportgebied heeft geadopteerd.

21. Ds. D. Driessen, predikant bij de Chr. Gereformeerde
gemeente te Rotterdam Zuid, neemt afscheid van zijn
gemeente.

21. Het 25-jarig bestaan van de Rotterdamsche Arbeiders-
pers wordt in de Rivièrahal feestelijk herdacht.

22. In de Rivièrahal worden boks wedstrijden voor ama-
teurs gehouden ten bate van het Nederl. Roode Kruis.

22. De bisschop van Haarlem vertoeft in Rotterdam en
spreekt in St. Homobonus de vertegenwoordigers van de
R.K. Middenstandsorganisaties en de vertegenwoordigers
van de R.K. cultureele, charitatieve en godsdienstige ver-
eenigingen toe.

23. De Eereraad voor de Letterkunde heeft een aantal
letterkundigen, w.o. Mr. J. Huyts, uitgesloten van ieder
openbaar optreden op het gebied der kunst.

23. De grootste bok van Nederland, de „Heracles", die
een capaciteit heeft van 250 ton, is in Duitschland vrijwel
onbeschadigd teruggevonden. Hij zal binnenkort naar Rot-
terdam worden gesleept en aan de eigenaresse, Van Kraaye-
veld Transportmaatschappij, worden teruggegeven.

23. Het conflict bij de N.V. Machinefabriek Hensen is
opgelost na tusschenkomst van het bestuur van de Alge-
meene Nederl. Metaalbewerkersbond. De arbeiders hebben
loonsverhooging gekregen.

24. In den ouderdom van 64 jaar overlijdt Dr. J. Sneijders
de Vogel, leider van de afd. Keuring en Controle van den
G.G.D.
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24. Door de landelijke organisatie van onderduikers, afd.
F. 2, wordt een krans gelegd aan den voet van het kruis
„Voor hen die vielen" naast het Raadhuis. Het is n.1. een
jaar geleden, dat daar vier personen door de Duitschers wer-
den neergeschoten als represaille voor de bevrijding van een
groot aantal politieke gevangenen uit het Hoofdbureau van
politie.

24. De „Indrapoera" van den Rotterd. Lloyd komt voor
het eerst na 5 jaar weer in Rotterdam aan met 480 repatri-
eerenden aan boord.

25. In de Rivièrahal voeren 7 sprekers van diverse politieke
schakeering het woord over „geweld of overleg in Indonesië"
in een door de Perhimpoenan-Indonesia belegde vergadering.

25. In de Gemeente-bibliotheek wordt een tentoonstelling
geopend van door Engeland aan 'Nederland geschonken
boeken.

25. In de door minister Van der Leeuw geïnstalleerde Pers-
raad hebben uit Rotterdam zitting Dr. E. Diemer en Mr. M.
Rooy.

25. 's Avonds breekt er een brand uit bij de N.V. Rade-
maker's metaalfabrieken aan den Schaardijk. Een loods
brandt geheel uit.

26. Z.E. J. N. de Booy, minister van waterstaat en scheep-
vaart a.i. opent het nieuwe Instituut voor Scheepvaart en
Luchtvaart.

27. Op Van Brienenoord wordt het eerste Internaat ter
opleiding voor jeugdleiders en -leidsters geopend door den
heer G. H. L. Schouten, directeur van clubhuizen „De
Arend".

27. In het Museum Boymans opent de burgemeester een
tentoonstelling van tijdens de bezetting in het geheim ver-
schenen uitgaven onder den titel: „In het verborgene ge-
drukt".

27. Een Russische militaire delegatie, bestaande uit scheep-
vaartdeskundigen, brengt op haar reis langs de West-Euro-
peesche havensteden een bezoek aan de Rotterdamsche haven.

29. De verschillende bedrijfsgroepen der E.V.C, bij diverse
gemeentediensten hebben zich tot een groote bedrijfsgroep
vereenigd.
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29. Het groote schoolgebouw aan het Henegouwerplein
(vroeger Chr. H.B.S. en Gymnasium) waar de Distributie-
dienst in is gevestigd, komt medio November weer voor het
onderwijs beschikbaar. De distributiedienst verhuist naar de
Busken Huëtstraat (afd. West) en de Berkelstraat (afd. Oost).

29. Het s.s. „Merwede" van de firma Vinke & Co. dat
door de Duitschers onder den naam „Gotha" in de vaart was
gebracht, is in de Rotterdamsche haven teruggekeerd.

31. Met de aankomst van 3 Nederl. schepen, geladen met
kolen, die bestemd zijn voor Noorwegen, hervat Rotterdam
zijn functie als doorvoerhaven. De schepen hebben ligplaats
genomen aan de Steenplaat.

31. In den ouderdom van 69 jaar overlijdt mevrouw
Dr. L. C. M. Mailette de Buy Wenniger-Hulsebos, oud lid
van den Gemeenteraad en presidente van de afd. Rotterdam
van het Nederlandsche Padvinderstsgilde.

31. Ds. W. A. Zeydner presideert de eerste zitting van
de Generale Synode der Ned. Herv. kerk in de Nieuwe kerk
te Amsterdam.

31. Ds. B. Rietveld doet zijn intrede bij de Gereformeerde
kerk van Rotterdam-Kralingen.

NOVEMBER
1. Met ingang van dezen dag wordt een gemeentelijk

Inlichtingenbureau ingesteld, dat ressorteert onder de
secretarie-afdeeling Algemeene Zaken. Het bureau stelt zich
ten doel het publiek behulpzaam te zijn door het beantwoor-
den van de vele vragen, die er rijzen met betrekking tot
adressen, wijze van handelen voor het verkrijgen van toe-
stemmingen, ontheffingen, vergunningen enz.

1. In het pand Heemraadssingel 194 wordt het districts-
kantoor West van de Regeeringsvoorlichtingsdienst („Oog
en Oor") officieel geopend. Burgemeester Oud en Ir. van
Traa spreken bij die gelegenheid over den wederopbouw van
Rotterdam en Mr. J. M. Landré over den zwarten handel.

1. B. en W. hebben de geloofsbrieven van alle leden van
den tijdelij ken Gemeenteraad goedgekeurd behalve die van
mevr. M. S. B. van de Poel-Logger, omdat haar echtgenoot
hoofd van een bijzondere lagere school is.
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1. De burgemeester opent in Museum Boymans een ten-
toonstelling van werk van jonge architecten.

2. In „Tivoli-West" houdt de in 1937 opgerichte Rotter-
damsche Studieclub haar 75ste bijeenkomst. De voorzitter,
Dr. W. van Ravesteyn, brengt aan den gemeenschappelijken
maaltijd een toast uit.

3. Tot advocaat-fiscaal bij het Byzonder Gerechtshof te
's Gravenhage is benoemd Mr. J. Ch. Donker, subst. officier
van Justitie bij de Arr. Rechtbank te Rotterdam.

3. Tot raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam is be-
noemd Mr. L. van Lookeren Campagne, rechter in de Arr.
Rechtbank te Rotterdam.

3. Bij K.B. is aan Mr. J. G. Huyser op zijn verzoek eervol
ontslag verleend uit zijn betrekking van vice-president der
Arr. Rechtbank te Rotterdam.

3. In de Rivièrahal spreekt Ds. J. J. Buskes over het
onderwerp: Voor Socialisme, Communisme en Christendom.

3. In den ouderdom van 74 jaar overlijdt de heer F. L.
Hartong, notaris te Rotterdam.

4. In den algeloopen nacht is het gipsen beeld van schout-
bij nacht Doorman van zijn voetstuk geworpen en vernield
als protest tegen deze weinig geslaagde proeve van beeld-
houwkunst.

4. „De Stem Vreewijk" houdt bij gelegenheid van haar
20-jarig bestaan een jubileumuitvoering in de aula van de
H.B.S. op het Afrikaanderplein.

5. In den ouderdom van 71 jaar overlijdt te Zeist Mr. J.
A. Fruin, oud-directeur van de Bij bank van de Amsterdam-
sche Bank te Rotterdam.

6. Het Genootschap Nederland-U.S.S.R. houdt zijn eerste
bijeenkomst te Rotterdam in „Luxor" in tegenwoordigheid
van den burgemeester en leden van de Russische ambassade.
Vertoond wordt de Russische film: Invasie.

7. In het fort te Hoek van Holland wordt een eenvoudig
gedenkteeken onthuld voor 5 marinemannen, die daar vele
mijnen hebben gedemonteerd en die op 10 September in
Friesland zijn omgekomen bij het vervullen van hun taak.
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8. Ter gelegenheid van de 32ste dies natalis van de Econo-
mische Hoogeschool houdt prof. Mr. C. W. de Vries, rector-
magnificus, een rede over „de ordening van het politieke
partijwezen".

8. Ds. A. de Reuver neemt afscheid van de Oud-Gerefor-
meerde gemeente te Kralingscheveer wegens vertrek naar
Terneuzen.

9. Voor het eerst sinds 17 Juli 1941 is de Gemeenteraad
weer bijeen. De burgemeester houdt een openingsrede,
waarin hij de beteekenis van dezen dag, de terugkeer tot de
openbaarheid bij de behartiging der gemeentelijke zaken in
het licht stelt. Na de beëediging der leden worden tot wet-
houders gekozen de heeren Mr. Dr. C. de Heer (A.R.),
Ir. E. H. A. Kraayvanger (R.K.), J. Meertens (S.D.A.P.),
J. van Tilburg (V.D.) en A. J. van der Vlerk (S.D.A.P.).

9. De heer D. Westra is benoemd tot districtshaven-
commissaris te Rotterdam.

10. Het Noorsche s.s. „Vesla" vertrekt met 1500 ton Roer-
kolen aan boord uit de haven van Rotterdam naar Noorwegen.
Dit is het eerste schip, dat na den oorlog geladen met
transitogoederen van Rotterdam naar het buitenland vertrekt.
De verscheepte kolen maken een onderdeel uit van de Duit-
sche herstelbetalingen aan Noorwegen.

10. De Rotterdamsche Gemeenschap opent de „Aan de
slag"-actie met een bijzondere plechtigheid.

10-1 Dec. Expositie van grafisch werk van M. C. Escher
in de kunstzaal „Int Constich werck".

10-18. Ter gelegenheid van het derde lustrum houdt de
amateur-fotografenclub „De Maasstad" een tentoonstelling
in het pand Schiedamschesingel 48.

11. De „Aldabi" van de Rotterdam-Zuid-Amerikalijn, die
bij het uitbreken van den oorlog in aanbouw was te Amster-
dam, in den loop van 1940 afgebouwd en in 1942 naar
Duitschland weggevoerd is, komt in de Rotterdamsche
haven aan.

11. Er wordt een begin gemaakt met de herstelwerkzaam-
heden aan de door de Duitschers vernielde loodsen van de
H.A.L. op Katendrecht. Eerst over drie jaar denkt men met
den herbouw te zullen kunnen beginnen.
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11-18. Onder de auspiciën van de Rotterdamsche Ge-
meenschap wordt een gezinsweek gehouden onder het motto:
„goede gezinnen, betere toekomst".

12. In „Luxor" heeft een herdenking plaats van de razzia's
van November 1944 met medewerking van Rotte's Mannen-
koor, het Philharmonisch Orkest, de dansgroep Corrie Har-
tong en Jac. van Elsacker.

12. Op de begraafplaats Crooswijk wordt door bewoners
van de Jan Sonjéstraat een grafsteen overgedragen aan de
familie van den oud-K.P.-er J. P. Hendriks („Louis"), die
in een gevecht tegen den bezetter is gesneuveld.

12. In den ouderdom van 65 jaar overlijdt de heer P. Bou-
dewijns, een in sleepvaartkringen bekende figuur, o.m. com-
missaris en oprichter van de stoomsleepdienst „Maas".

14. 5 Schepen met tarwe, bestemd voor Duitschland heb-
ben deze week ligplaats genomen in de Waalhaven, waar de
lossing geschiedt door 18 elevators. De Maashaven is voor
zeeschepen nog niet toegankelijk, omdat er na de verwijde-
ring van het dok in den havenmond nog een dam ligt, die
moet worden weggebaggerd en deze werkzaamheden stag-
neeren door gebrek aan kolen voor den baggermolen.

14. De directeur van de R.T.M., de heer Ir. K. J. Kuiper,
is wegens samenwerking met den vijand door de P.O.D.
gearresteerd.

14. In het gebouw van het Roode Kruis aan den Een-
drachtsweg overhandigt het comité „Weggevoerde Rotter-
dammers" in tegenwoordigheid van de vakleiders der Vrij-
willige Luchtbescherming aan Prinses Juliana een cheque
van f 93.000,— ten behoeve van de afd. Rotterdam van het
Roode Kruis.

15. Met ingang van dezen dag wordt de justitiedienst van
de Rotterdamsche politie, die tijdens den oorlog was ge-
centraliseerd, weer gespecialiseerd. Op de zeven belangrijkste
bureaux wordt een afdeeling recherche gevestigd onder lei-
ding van een hoofdinspecteur.

15. De bootverbinding Harwich-Hoek van Holland is
hersteld. Het eerste schip, de „Prague" komt in den Hoek aan.

15. De Gebrs. Voormolen, aannemers te Rotterdam, die
indertijd in opdracht van den chef van het M.G. gearresteerd
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waren, zijn na grondig onderzoek uit hun voorarrest ont-
slagen.

15. In een te Rotterdam gehouden persconferentie deelt
minister Dr. Ir. J. A. Ringers mee, dat hij den opbouw van
Rotterdam niet als een locale, maar als een nationale kwestie
beschouwt. Bij de herstelwerkzaamheden behoort aan de
haven een prioriteit te worden toegekend.

15. In den leeftijd van 69 jaar overlijdt te Rotterdam de
kunstschilder J. H. van Mastenbroek.

15. Bij K.B. van dezen dag is de heer Antonio Bachini
erkend en toegelaten als consul van Uruguay te Rotterdam.

15. In verband met het Nederlandsch Overzee Instituut
werd, door de stichters daarvan, het Amerika Instituut op-
gericht.

16. H.M. de Koningin ontvangt een groep Rotterdam-
mers onder leiding van Mr. K. P. van der Mandele, die Haar
inlichten omtrent de problemen, die het maatschappelijk leven
en de wederopbouw van Rotterdam betreffen.

17. „Feijenoord" heeft als eenige Nederlandsche vereeni-
ging een uitnoodiging ontvangen om deel te nemen aan het
internationaal voetbaltournooi, dat de Curagaosche Voetbal-
bond in 1946 ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan zal
organiseeren.

17. Goederen en archieven van de Tsjechoslowaaksene
regeering en archieven van Dr. Benesj, welke in 1938 uit
Praag naar Engeland waren gezonden, komen met de „Oranje-
polder" in Rotterdam aan en worden daar overgeladen op
Nederlandsche militaire vrachtauto's, die onder geleide van
Tsjechoslo waaksene militairen naar Praag vervoerd worden.
Dit transport, dat door bemiddeling van den heer J. J.
Kolisch, directeur van Van Uden's Transportbureau alhier
tot stand is gekomen, zal door graanverschepingen gevolgd
worden. / /*

19. In de fabriek van Wilton-Föfijenoord aan den Kousdijk /
breekt brand uit door kortsluiting, die beperkt blijft tot de
ketelmakerij. Een kraan wordt door het vuur vernield.

20. In den ouderdom van 63 jaar overlijdt de weleerw.
heer L. J. M. van der Pluym, rector van het sanatorium
„Vredeoord".
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21. De variété-artist Rinus de Wilde wordt in de Rivièra-
hal bij gelegenheid van zijn gouden jubileum gehuldigd.

21. Mr. J. C. V. Meischke, substituut-officier van justitie
te Rotterdam is benoemd tot advocaat-fiscaal bij het Byzon-
dere Gerechtshof te Arnhem.

21. Het s.s. „Mecklenburg" van de Mij. Zeeland keert na
een afwezigheid van 51/2 jaar in de Rotterdamsche haven terug.

22. De Rotterdamsche Studentenvereniging houdt in alle
stadsdeelen een inzameling van geld, kleeren en speelgoed
ten behoeve van den traditioneelen St. Nicolaasmiddag voor
de behoeftige Rotterdamsche schoolkinderen.

22. De stoffelijke resten van 14 vrijheidsstrijders, die op
29 December 1942 en 14 Juli 1943 door de Duitschers in
het concentratiekamp te Amersfoort waren gefusilleerd,
worden vandaar naar Rotterdam overgebracht. Ze zullen
Vrijdag 23 November worden opgebaard op het bordes van
de Beurs; Zaterdag 24 dezer zal de bijzetting op Crooswijk
plaats hebben.

23. H.M. de Koningin brengt een bezoek aan de tentoon-
stelling „In het verborgene gedrukt" in Museum Boymans.

23. In de N. Zuiderkerk wordt de kerkelijke kaderschool
(uitgaande van de deputaten der classis Rotterdam van de
Geref. kerken) geopend.

23. In de Bergsingelkerk wordt het 25-jarig bestaan van
de Keucheniusschool herdacht.

23. In het kader van de landelijke actie tegen den gif-
handel houdt de Rotterdamsche politie een grootscheepsche
razzia in de Gouvernestraat.

23. 800 Aspirant-leden worden opgenomen in de afd. Rot-
terdam van de U.V.V. in een plechtige bijeenkomst in de
Burgerzaal.

23. Jonge Rotterdamsche kunstenaars, die zich tot een
groep onder den naam „Hoek '45" aaneengesloten hebben,
houden een tentoonstelling van hun werk in een pand in de
J. Cats straat.

23. In den ouderdom van 59 jaar overlijdt te Baarn prof.
Dr. A. G. van Hamel, oud-leeraar aan het Erasmiaansch
Gymnasium en oud-bibliothecaris van de Ned. Handels-
hoogeschool.
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24. Op initiatief van Nederlands Volksherstel en met mede-
werking van de Kamer van Koophandel wordt een actie
begonnen, om de burgerij op te wekken tot vertrouwen in
de toekomst en aan te sporen tot ijver en werklust onder de
leuze: „Werk Wekt Welvaart". Daartoe zijn aan den Cool-
singel en in Zuid, op het kruispunt Groene Hilledijk-Bree
z.g. blikvangers opgericht, die door den burgemeester wor-
den onthuld.

24. In een massagraf te Amersfoort is het stoffelijk over-
schot opgegraven van Ds. J. Kars, in leven predikant te
Kralingscheveer, die op 29 December 1942 werd gefusilleerd.
De bijzetting vindt op 30 November plaats in het familiegraf
te Schoonhoven.

24. Het s.s. „Dubrovnik" komt met de eerste lading voor
Zwitserland bestemd graan uit Philadelphia te Rotterdam
aan. Hiermee is het doorvoerverkeer naar Zwitserland, dat
geruimen tijd stilgelegen had, hervat. Bovendien is de
„Dubrovnik" het eerste zeeschip, dat na den oorlog de Maas-
haven binnenkomt (tot nu toe geschiedde het lossen van
graanschepen in de Waalhaven, waar het graan in lichters
werd gestort, die het dan weer naar de silo aan de Maashaven
verscheepten.

24-16 Dec. In den Rotterdamschen Kunstkring exposeeren
6 Rotterdamsche kunstenaars, n.1. de dames H. Reuchlin-
Lucardie, g. Hoogewerff-Goddard en M. E. Willemse-
Vervloet erf de heeren N. Benschop, V. Elenbaas en H.
Hooge weegen.

25. Een groep Belgische journalisten brengt op een door-
reis door Nederland een bezoek aan Rotterdam, waar het
gezelschap de gast is van de Stichting Havenbelangen, die
een rondvaart door de havens aanbiedt. Aan een lunch in
de Sociëteit van de Roei- en Zeilvereeniging De Maas spreekt
de burgemeester den gasten toe.

26. Bij K.B. zijn bij het Tribunaal voor het arrondissement
Rotterdam voorloopig 9 kamers ingesteld. Tot voorzitter
van de eerste Kamer, tevens president van het Tribunaal is
benoemd Mr. G. J. Lycklama a Nijeholt, rechter-plaatsver-
vanger in de Rechtbank te Rotterdam. Tot voorzitters der
andere kamers zijn o.m. benoemd: Mr. S. Naayen, advocaat,
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Mr. C. J. de Vrie£e, advocaat, Mr. W. R. Emmen Riedel
en Mr. C. R. F. van Roggen, rechter, allen te Rotterdam;
als secretaris zal optreden Mr. J. W. van Zanten, advocaat te
Rotterdam. Tot leden zijn de volgende inwoners van Rotter-
dam benoemd: Mr. J. R. Goddard, assuradeur, H. M. Kraay-
vanger, architect, L. Deen, leeraar, B. G. Zinkweg, hoofd
eener school, J. P. van Ameijde, bankwerker, L. D. Bitter,
rechtskundig adviseur, L. W. ^chaoiek, journalist, F. Wil-
lemse, bouwvakarbeider, M. J. N. Wakkie, procuratiehouder
Robaver, Dr. L. A. G. O. Lashley, oogarts, D. Schaap,
makelaar in koffie, N. Gravesteijn, bankbeambte, J. de Kan-
ter, secretaris Metaalbond, J. H. W. van Horssen, accountant,
P. Kapinga, bestuurder van een vakvereeniging, /J. J. F.
Kamphuis, bootwerker, W. H. J. van Mansum, koopman in
manufacturen, A. de Graaf, aannemer, Mr. J. C. Knap,
administrateur ter gemeente-secretarie, G. Vink, employé,
F. C. Schiereck, kruidenier, C. Lodder, Lloyds surveyor,
A. P. J. van der Pol, graanhandelaar, H. Hollaar, oud-
officier ter koopvaardij, J. W. M. Hoppen, expediteur, H.
A. M. de Graauw, directeur Koopvaart N.V., Dr. J. Drost,
arts, L. J .Platenburg, winkelier, Mr. P. M. J. Roggenkamp,
notaris, jQr. Gestel, bouwkundige, mej. M. Koderitsch, ad-
vocaat, Ir. J. A. C. Tillema, ingenieur afd. chef Bouwpolitie.

26. De eerste paal wordt geslagen voor den bouw van
24 flatwoningen aan de Talmastraat, welke de architect, de
heer F. H. Welschen zal bouwen volgens een nieuwe methode

• T l

van eigen vinding; ze berust op een consequente toepassing
van genormaliseerde bouwelementen, waarmee een groote
materiaalbesparing bereikt wordt en die het mogelijk maakt,
den geheelen ruwbouw tot stand te brengen zonder steigers
en met nagenoeg ongeschoold personeel.

26. In Lommerrijk geeft het Jong Rotterdamsch Tooneel
de eerste uitvoering van „Gods molens", drama in verzen
van W. A. Wagener.

26. In de Gereformeerde kerk aan den Carnissesingel viert
de J.V. op G.G. „Marnix" haar 50-jarig jubileum. Ook de
J.V. op G.G. „Hebt de Waarheid en den Vrede lief" viert
een jubileum en wel ter gelegenheid van haar 60-jarig be-
staan, dat eigenlijk in 1943 had moeten herdacht zijn.
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26. In de Rivièrahal houdt het N J.V. afd. Rotterdam, een
marineavond, waar behalve de burgemeester, de heer KL
Rijsdorp, algemeen voorzitter van het N.J.V. en de heer
E. H. Larive, luitenant ter zee Ie klasse het woord voeren.

26. De tentoonstelling „In het verborgene gedrukt" is
verlengd tot 14 December.

27. Ds. A. A. Wildschut heeft de benoeming tot predikant
in algemeenen dienst voor het arbeiders-jeugd werk vanwege
de Ned. Herv. kerk aanvaard.

27. 800 leden van de E.V.C, demonstreeren op den Cool-
singel voor het Raadhuis; zij willen den burgemeester spreken
over kleeding en schoeisel voor de bouwvakarbeiders. De
burgemeester ontvangt een deputatie uit hun midden en zegt
toe, zich in verbinding te zullen stellen met de betrokken
instanties.

28. In den ouderdom van 78 jaar overlijdt de heer Mr. C.
M. H. Minderop, oud-notaris te Rotterdam.

28. In den ouderdom van 41 jaar overlijdt Dr. J. C. Wester-
mann, bibliothecaris van de bibliotheek der Economische
Hoogeschool.

28. Er wordt een reünistenvereeniging van oud-illegalen
opgericht.

29. De tijdelijke gemeenteraad verleent in zijn tweede ver-
gadering op zijn verzoek eervol ontslag aan Ir. L. J. van
Dunne als directeur van Gemeentewerken.

29. Ds. S. J. Ridderbos, overgekomen van Sleen, doet
zijn intrede in de Geref. kerk van Rotterdam-Charlois en
wordt door zijn vader, prof. Dr. J. Ridderbos bevestigd.

89. In den ouderdom van 61 jaar overlijdt mej. Dra. E. T.
Lievegoed, leerares aan de Meisjes-H.B.S.

30. In Schoonhoven wordt het stoffelijk overschot van
Ds. J. Kars, in leven predikant der Ned. Geref. gemeente te
Kralingscheveer die op 29 December 1942 door de Duitschers
was gefusilleerd, ter aarde besteld.

DECEMBER
1. In de Wilhelminakerk geeft „De Stem des Volks" onder

leiding van Piet 't Hart een jubileumconcert ter gelegenheid
van haar 25-jarig bestaan.
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1. Het Parkhotel, tot nu toe in gebruik bij het M.G.,
wordt vrijgegeven voor het vreemdelingenverkeer.

1. De heer H. A. van der Hoven van Genderen treedt af
als hoofd van de Omnje-Nassauschool. In zijn plaats is be-
noemd de heer R. (H.\Wj J. Zijlstra, waarn. hoofd.

1. Op Crooswijk wordt het stoffelijk overschot van 6
leden van de Leeuwen-garde, die op 22 December 1942
werden gefusilleerd, bijgezet. De Leeuwengarde was een
sabotagegroep, die kort na de Duitsche bezetting door de
gebr. G. en P. van As was opgericht.

1. In den kunsthandel Van Zanten wordt een tentoon-
stelling geopend van schilderijen en aquarellen van Cornelis
van Leeuwen.

2. Het Luxor-theater wordt na een inwendige verbouwing
als schouwburg in gebruik genomen: de Stichting Amster-
dams-Rotterdams Toneel („START") geeft er zijn eerste
voorstelling in tegenwoordigheid van den secretaris-generaal
van O., K. en W., den burgemeester en vele andere autori-
reiten. Opgevoerd wordt: De schending van Lucretia van
André Obey.

2. In den ouderdom van 71 jaar overlijdt de heer J. Stok
G.Jzn., een bekende figuur in de sportwereld.

2. In het Oostelijk Zwembad worden wedstrijden ge-
houden om de Rotterdamsche zwemkampioenschappen.

2. Ds. E. Pijlman doet zijn intrede in de Geref. kerk van
Schiebroek.

3. De autobuslijnen F (naar Pernis) en V (Schiedam-
Vlaardingen) worden op beperkte schaal weer geopend.

3. Het station Beurs wordt weer in gebruik genomen.
3. De directeur van het G.E.B., Ir. M. J. Romer, heeft

per 1 Februari 1946 ontslag uit zijn functie gevraagd, ten
einde een directoraat bij Wilton-r^ijenoord te aanvaarden.

3. De E.V.C, houdt een groote vergadering in de Rivièrahal.
De landelijke voorzitter, de heer B. Blokzijl, deelt er mee, dat
er onderhandelingen worden gevoerd over een fusie met het
N.V.V. en dat de E.V.C, als basis van een gemeenschappe-
lijk programma een loonsverhooging wenscht van 70 %
nationalisatie van de groote bedrijven, een herziening van de
sociale wetgeving en een productie, ingesteld op de behoefte.

XC December .



3. Het „F. R. Ruysfonds" van de Stichting 1949-1945 en
de Rotterdamsche Studentenvereniging bereiden een gezel-
ligen St. Nicolaasmiddag aan 350 kinderen uit gezinnen van
gefusilleerden.

4. De heer L. Slof is 25 jaar gezagvoerder bij de N.V.
Rotterdamsche Lloyd.

4. In den ouderdom van 70 jaar overlijdt te Davos Dr.
F. J. Krop, emeritus Ned. Herv. predikant te Rotterdam.

4. De Kon. Nederl. Brandweervereniging benoemt Mr.
P. J. Oud tot haar voorzitter.

5. Z.K.H. Prins Bernhard brengt in zijn functie van in-
specteur-generaal van de Kon. Ned. Landmacht een bezoek
aan de verschillende diensten van den kwartiermeester-
generaal te Rotterdam (Westzeedijk, Doklaan, Albregt Engel-
manstraat).

5. De sleeptarieven in de Rotterdamsche haven worden
verlaagd.

6. Het motorschip „Alkaid" van de N.V. Van Nievelt
Goudriaan & Co's Stoomvaartmaatschappij keert van Kiel
behouden in de Rotterdamsche haven terug.

6. De burgemeester installeert in het Raadhuis een plaat-
selijk comité „Nederland helpt Indië"; voorzitter is de heer
J. D. Daubanton.

6. De heer Ir. E. M. Neuerbrug treedt op als directeur
van de Nederlandsche Scheepshypotheekbank als opvolger
van den heer A. A. Pit, die op zijn verzoek met ingang van
1 Januari 1946 eervol ontslag krijgt.

8. Voor 5 jaar werd de Diergaarde Blij dorp volledig
opengesteld voor het publiek. Thans reeds is uitbreiding
noodzakelijk.

8. Op Crooswijk wordt het stoffelijk overschot van drie
illegale werkers van „De Wacht" ter aarde besteld, die op
29 Januari 1945 in Blij dorp door de Haagsche S.S. ge-
arresteerd en op 8 Maart d.a.v. op Waalsdorp gefusilleerd
waren. ^

8. „Opoe Herfst" bereikt den leeftijd van 104 jaar.
8. In de Rivièrahal houdt de Rotterdamsche Bestuurders-

bond een openbare vergadering, waarin het standpunt van
het N.V.V. t.a.v. de eenheid in de Nederl. Vakbeweging
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uiteengezet wordt; tevens wordt het loon- en prijspeil be-
sproken in verband met het distributiepakket. De vergadering
verloopt niet zonder incidenten van de zijde der E.V.C.

9. Ter gelegenheid van het zilveren toonkunstenaars-
jubileum van Jos. Vranken voeren vijf koren in de Rivièra-
hal een speciaal programma uit.

9. In het Oostelijk Zwembad houdt de R.D.Z. wed-
strijden ter eere van het bezoek van Willy den Ouden, thans
mevr. Broms.

10. De heer C. H. C. van Eyck viert zijn 25-jarig jubileum
als makelaar is assurantiën.

11. In den ouderdom van 65 jaar overlijdt te Hilversum
Dr. A. C. van Rossem, oud-directeur van het Gem. Electri-
citeitsbedrijf (1911-1924) en oud-directeur van de N.V.
Brouwerij d'Oranjeboom (1924-1940).

12. Met ingang van dezen dag is Dr. D. Hannema ge-
schorst als directeur van het Museum Boymans op grond
van het Zuiveringsbesluit 1945.

13. De besturen der afdeelingen van de vakgroep Belas-
tingen van den Ambtenaarsbond, de A.R.K.A. en de Chr.
Bond van Belastingambtenaren gaan over tot de oprichting
van een plaatselijke Belasting-Unie.

13. De ^eerste repatrieerenden uit Indië komen met de
„Batavier en de „Sumatra" in de St. Jobshaven aan.

13. De heer J. E. van der Pot is 25 jaar directeur van het
Rotterdamsch Leeskabinet.

/

14. In den ouderdom van 81 jaar overlijdt de kunst-
of schilder J. H. Wevns.

ƒ 15. Bij het opruimen van munitie in een opslagplaats in
de Kralingerhout heeft een ontploffing plaats van een groote
hoeveelheid patronen. Er zijn drie dooden, waaronder de
aannemer en enkele gewonden.

15. Tot bibliothecaris van de Economische Hoogeschool
is benoemd Dr. T. S. Jansma, adjunct-bibliothecaris.

15. In het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart wordt
een tentoonstelling geopend van schilderijen van kapitein
H. Fleurbaay.

15. Orpheus mannenkoor geeft in de Koninginnekerk een
uitvoering bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum.
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16. De deken van Rotterdam zegent in een apologetisch
centrum Huize „De Haven" van de Vrouwen van Bethanië
aan den Randweg No. 45.

16. De Kleine Stem-Charlois geeft in „Colosseum" een
uitvoering ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.

16. Rotterdamsche meisjes nemen de taak over van die
uit de Zuidelijke provinciën, die sedert de bevrijding de
Katholieke Gezinszorg, waarvan het Internaat gevestigd is
in de Van Vollenhovenstraat, hebben uitgeoefend.

17. Op een persconferentie heeft minister Van Schaik o.m.
meegedeeld dat Rotterdam een vliegveld zal krijgen.

17. De treinverbinding met den Haag via Berkel en
Leidschendam-Voorburg is hersteld; de treinen vertrekken
van het station D.P.

17. In de Rivièrahal hebben internationale bokswed-
strijden plaats.

17. In den ouderdom van 76 jaar overlijdt te Bilthoven
mej. Dr. H. C. H. Moquette, oud-adjunct archivaris der
gemeente Rotterdam.

18. Op den in aanbouw zijnden noodschouwburg in de
Aert van Nesstraat, die onder de kap staat, wordt de vlag
geplant. De wethouder van publieke werken, Ir. E. H. Kraay-
vanger, houdt bij die gelegenheid een toespraak.

18. In tegenwoordigheid van den burgemeester, Mr. K.
P. van der Mandele en Ir. N. Th. Koomans wordt het eerste
kantoorpand met opslagruimte, waarvan de bouw na de
bevrijding werd hervat, in gebruik genomen door de N.V.
Centrale Suikermaatschappij met haar dochtermaatschap-
pijen, de Suikerraffinaderij en Stroopfabriek v. h. W. W.
Scholte en de N.V. Conservenfabriek Taminiau. Het gebouw
staat aan de Coolhaven.

19. Tot buitengewoon hoogleeraar aan de Economische
Hoogeschool in gemeente- en provincierecht en bestuurs-
wetenschap is benoemd Mr. A. Koelma te Alkmaar, thans
lector aan deze instelling.

19. Acht bergingspontons worden van Rotterdam ver-
scheept naar Duisburg, waar ze zullen worden overgenomen
door de Nederlandsche Rijn-missie, die ze zal gebruiken
voor het lichten van Rijnsenepen.
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20. Naar verluidt zal de Fransche kolenexport, welke tot
dusverre ten koste van veel Nederlandsche scheépsruimte via
Antwerpen geschiedde, waarschijnlijk in Januari over Rot-
terdam worden geleid, hetgeen een belangrijke verlichting
voor onze Rijnvaart zou beteekenen, daar dan Nederlandsche
schepen, die tarwe en andere goederen stroomopwaarts ver-
voeren, niet ledig behoeven terug te keeren.

20. Het Rotterdams Vrouwencomité, dat in verband met
de uitbreiding van zijn werkzaamheden zijn naam veranderd
heeft in dien van Algemene Vrouwenbond, heeft een petition-
nement onder de vrouwen van Rotterdam en Schiedam ge-
organiseerd, waarin het protesteert tegen de hooge prijzen
van levensmiddelen, schoeisel en kleeding. Het petitionne-
ment, gericht aan den minister van Handel en Nijverheid,
wordt door een delegatie in den Haag overhandigd.

20. De C.P.N, houdt een openbare vergadering in de
Rivièrahal. Sprekers zijn Chris Smit en Gerben Wagenaar.

20. De tramdiensten van de R.E.T. worden uitgebreid
tot de avonduren.

20. Onder de auspiciën van het departement van Weder-
opbouw en Openbare Werken is een combinatie gevormd
van enkele groote aannemersmaatschappijen, welke het her-
stel van de Rotterdamsche haven ter hand zal nemen. In deze
Maatschappij Havenherstel N.V. zullen acht aannemers-
bedrijven worden vereenigd, waaronder twee Engelsche en
geen enkel Rotterdamsch bedrijf. Aan Rotterdamsche aan-
nemers, die daarvoor in aanmerking komen, zullen gedeelten
van het sloopwerk worden gegund.

20. Een Tsjecho-Slowaaksene delegatie komt in Rotter-
dam aan om de uitvoering van het handelsverdrag met
Nederland en in het bijzonder de graantransporten uit Canada
te regelen. Tegelijk met de aankomst van deze delegatie is
het eerste graantransport uit Canada te Rotterdam ge-
arriveerd.

20. De mond van de Maashaven is thans weer op normale
diepte gebracht, zoodat de graanschepen van dezen dag af
weer in die haven ligplaats zullen nemen.

20. In een der winkels van het Beursgebouw aan de Meent
wordt een nieuw bijkantoor van de A.N. W.B. geopend.
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21. Het college van Rijksbemiddelaars heeft blijkens de
Staatscourant bindende voorschriften gegeven inzake de
regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in het
havensleepboot- en stadssleepbootbedrijf te Rotterdam en
omgeving.

21. In het Maritiem Museum Prins Hendrik opent wet-
houder Meertens een tentoonstelling van teekeningen en
schilderijen van Willem van de Velde Sr. en Jr. en oude
scheepsmodellen.

21. In het gebouw van de Volksuniversiteit wordt een
tentoonstelling geopend van teekeningen en aquarellen uit
het gemeente-archief en het museum Boymans van de ver-
woeste binnenstad.

21. Een buitengewone vergadering van aandeelhouders
van de N.V. Stoomvaart Maatschappij Wijklijn te Rotterdam
herkiest tot directrice de firma Erhardt & Dekkers te Rotter-
dam.

21. In den ouderdom van 57 jaar overlijdt Mr. J. S. Loke,
substituut officier van justitie bij de Rechtbank te Rotterdam
en procureur-fiscaal bij het Byzonder Gerechtshof te 's-Gra-
venhage.

22. Het Hillegondakoor, dat 10 jaar bestaat, geeft in de
Hillegondakerk een jubileumconcert. Er wordt een com-
positie uitgevoerd van den directeur, den heer W. Geursen.

22. De Zeeuwsche Vereeniging „Hollandia", die een hulp-
actie voor Walcheren en Zeeuwsch Vlaanderen heeft ge-
organiseerd onder den titel: „Hulpactie Scheldemond", houdt
een straatcollecte.

22. In het Museum Boymans opent de burgemeester de
traditioneele kersttentoonstelling, die tot onderwerp heeft:
Het Nederlandsche zee- en riviergezicht in de 17de eeuw.

22. Er is een combinatie van Rotterdamsche Rijnreeders
tot stand gekomen, bestaande uit de Nederlandsche Rijnvaart-
vereeniging, Damco Scheepvaart Mij, W. van Driei's Stoom-
boot- en Transportondernemingen, Handels- en Transport
Mij „Walsum" en „Handels- en Transport Mij „Vulcaan",
die zal optreden onder den naam van Transport Mij „Com-
rijn". Hiermee is een basis gelegd waarop tusschen reeders
en particulieren in nauwe samenwerking kan worden ge-
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werkt en is een belangrijke stap gedaan tot versterking van
het Nederlandsche transportpotentieel op den Rijn.

22. De eerste drie Zwitsersche Rijnschepen komen uit
Basel in Rotterdam aan om graan te laden, dat met bestem-
ming doorvoer naar Zwitserland in de silo aan de Maas-
haven was opgeslagen.

22. In den ouderdom van 60 jaar overlijdt de heer H. J.
Anneveld, voorzitter van de coöperatie „Voorwaarts" en van
de afd. Rotterdam van „Zonnestraal".

23-13 Januari. In den Rotterdamschen Kunstkring ex-
poseeren de schilders Ina Hooft en Johan Buning.

24. Het s.s. „Drechtdijk" keert uit Kiel in de Rotterdam-
sche haven terug. Ook de zwaarbeschadigde schepen „Veen-
dam" en „Damsterdijk" zullen uit Hamburg naar Rotterdam
gesleept worden.

25. Het eerste schip met Roerkolen voor Frankrijk ver-
laat de Rotterdamsche haven; meerdere zullen weldra volgen.

27. De tijdelijke gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan
het voorstel tot het aangaan van twee onderhandsche lee-
ningen tot een totaal bedrag van f 1.500.000,— en benoemt
tot directeur van den G.G. en G.D. Dr. P. Peverelli. Mr. L.
A. Donker bepleit terugkeer tot de gemeentelijke autonomie.

27. De feestelijkheden ter gelegenheid van het 9de lustrum
van den Rotterdamschen Gymnasiastenbond worden ingezet
met een vertooning in Luxor van „De Hellevaart van dokter
Joan Faustus" van den 17de eeuwer Jacob Rijndorp, onder
regie van den heer H. de Lint.

27. Mevr. Van der Hof-Kooijman wordt op de Sociëteit
Kralingen gehuldigd als illegale werkster.

29. Met ingang van dezen dag is aan den heer N. Klaassen
eervol ontslag verleend uit zijn functie van directeur van den
Distributiekring Rotterdam.

29. Door een plotseling met hevige kracht opgestoken
storm stort het houten geraamte van het in aanbouw zijnde
Metropoletheater aan de Kruiskade ineen. In de haven slaan
verschillende schepen van hun trossen los.

29. In de Nieuwe Zuiderkerk dirigeert J. A. Zagwijn
eigen composities naar aanleiding van zijn 55-jarig jubileum
als toonkunstenaar en zijn 70sten verjaardag.
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29. De heer A. C. van Duyn neemt afscheid als bestuurs-
lid van de afd. Rotterdam van den Centralen Bond van
Transportarbeiders na een ruim 30-jarige werkzaamheid.

30. De burgemeester doet een beroep op de Rotterdam-
mers, die daartoe in staat zijn, om tijdelijk huisvesting te
verleenen aan uit Indië repatrieerende gezinnen of gedeelten
daarvan.

30. Het s.s. „Mecklenburg" van Wm. H. Muller en Co.
komt met ruim 80 mariniers en 230 leden der Kon. Nederl.
Marine, die uit Japansche krijgsgevangenschap bevrijd zijn,
aan boord in de Rotterdamsche haven aan.

31. De afdeeling Bewaring Bescheiden en het inname-
kantoor voor textiel en schoenen van den Distributiekring
Rotterdam worden verplaatst van het Henegouwerplein
No. 16 naar het Boschje No. 8.

31. In de Burgerzaal van het Raadhuis houdt de Haven-
vereeniging een oudejaarsbijeenkomst, waarin de voorzitter,
Mr. H. Willemse, het welkomstwoord spreekt en de burge-
meester in een toespraak de beteekenis van het afgeloopen
jaar schetst. Sinds de bevrijding zijn, zoo deelt de voorzitter
mee, 1338 schepen met een netto-tonnenmaat van 2.086.000
en een inkomende lading van 3.224.000 ton de haven binnen-
geloopen.
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