
LICHTSTRALEN
No. 132 DINSDAG 5 Juni 1945

Officieële Bonnenlijst
Vanaf 2 Juni 1945 is de volgende bon van

de noodkaart geldig verklaard:
438 250 gram suiker

Voor periode van 3 Juni t.m. 9 Juni1945 is geldig- verklaard van Militair
Gezag kaart:
02 300 gram biscuits

Voor de periode van 3 t.m. 9 Juni:
03 300 gram biscuits
11 2 kg. aardappelen

Vanaf Woensdag a.s. is in de slagerswin-
kels verkrijgbaar op:
05, 06,07 4oz vleesch in blik circa 112 gr.
19 8 oz vleesch in blik circa 224 gr.
08 250 gr. boter of margarine

of 200 gram vet
Voorts is verlengd:

449 (noodkaart) 100 gr. vleesch z. been
Op bon A 03 (inlegvel) die van 27Mei

t.m. 2 Juni recht gaf op 2 liter melk mag
alsnog na 2 Juni afgeleverd worden een
halve liter gepasteuriseerde karnemelk.
Bovengenoemde bonnen, met uitzondering
met die van melk, mogen eerst bij afle-
vering der goederen aan de winkeliers
worden afgegeven; ongeoorloofde voor-
inlevering kan tot misbruik ten nadeele
van het publiek aanleiding geven. Bij deel-
neming aan warme maaltijden uit de Cen-
trale Keukens moeten aldaar bij den kaart-
verkoop de bonnen 11 voor 2 kg. aard-
appelen en 05 voor 4 oz. vleesch worden
ingeleverd.

Zelfverzorgers moeten op de door de
distributiediensten aan te geven datum
aldaar inleveren:
Graan . 01, 02, 03, 17
Vleesch 05, 06, 07
Melk B 468 (noodkaart) en A 03,

A 04, B 03, C 07(inlegvel)
Aardappelen 11

Indien voor bonnen vleesch in blik af-
levering plaats vindt van blikken maet and
vegatable (vleesch en groente), dan ont-
vangt men hiervoor het dubbele van de
voor vleesch aangegeven hoeveelheid. Bij
aflevering van Irish Stew ontvangt men
de voor vleesch aangegeven hoeveelheid,
dus niet dubbele kwantum.

Bovendien zal deze week wederom
Roode-Kruis brood worden verstrekt en
wel op:
01 en 17 400 gram brood Roode Kruis

Plaatselijk zal wordenbekend gemaakt op
welke dagenhet brood verstrekt zal worden.
Centrale Keuken.

Zeer spoedig is een aanmerkelijke ver-
betering in de kwaliteit van het door de
Centrale Keuken te verstrekken voedsel
te verwachten, terwijl tevens de porties
tot 3/4 liter per persoon zullen worden
opgevoerd.

Ik acht het gewenscht de ingezetenen
erx op te wijzen dat zij hiermede rekening
moeten houden en niet lichtvaardig hun
deelname aan de voedselverstrekking der
Centrale Keuken moeten opgeven daar het
niet vaststaat dat wederopneming in de
voedselverstrekking onbeperkt mogelijk zal
zijn. Verstrekking van brandstoffen aan
particulieren of het weder in bedrijf stellen
van de gaslevering zal de eerste maanden
waarschijnlijk nog niet geschieden. Menhoude hiermede derhalve ernstigrekening.

Hillegom, 5 Juni 1945,
De Burgemeester van Hillegom,
O. van Nispen tot Pannerden.

RECTIFICATIE.
Na later ingewonnen informatie is ons

gebleken, dat de 13-jarige Piet Lijcklama
en de 15-jarige Johan Turkenburg niet
van het hoofdkwartier der verkenners te-
rug keerden, zoals wij j.l. Zaterdag ver-
melden. Red .



Een Joodsche kwestie.
' Sedert de capitulatie zijn in ons land
de Joden weer in het centrum van de
belangstelling gekomen. Deze belangstel-
ling is echter bij velen — zoo niet bij de
mëesten — een van onwelwillende aard
en daar het verguizen van een bepaald
volksdeel om zijn afkomst in Nederland
nooit gebruikelijk is geweest en in het
bijzonder zij die tijdens de oorlog in het
buitenland vertoefd hebben tegenover deze
houding geheel vreemd staan, is het van
belang, dat wij ons afvragen, waar deze
houding van een zoo groot deel van het
Nederlandse volk uit voortvloeit.

De „Patriot" van j.l. Zaterdag bracht
over deze kwestie een hoofdartikel naar
aanleiding van een ingezondenmededeling.
waarin de inzender er op wees, dat de thans
in Nederland gevodde Jodenhaat een ge-
volg zou zijn van de besmetting van het
Nederlandse voljt. door de Duitse propa-
ganda en dat het tijd werd, dat ons volk
deze invloed van zich af zou schudden.
Het antwoord van de redactie van de
„Patriot" op dezen inzender werpt naar
onze meening een zeer juist licht op deze
kwestie en wij menen dan ook goed te y
doen hetantwoord hieronder weer te geven.

Tegenover de door hem (inzender) ge-
noemde Jodenhaat, staat het feit dat'Hlle
ondergedoken Joden, die thans weer op-
duiken, hun leven te danken hebben aan
Nederlanders die uit menslievendheid die
Joden, met gevaar have, goed en leven
te verliezen, verborgen hebben gehouden/
Dat kan niet worden weggeredeneerd.
Het doet daarbij weinig" ter zake of zij
goedof slecht of helemaal niet lieten be-
talen. Ze hébben het gedaan. En alles
wel bezien mogen die opduikende Joden
wel bedenken, dat zij hun leven te dan-
ken hebben aan het voorname, karakter-
volle en consequent Christelijk voelende
Nederlandse volk, dat wij nu maar niet
met één pennestreek willen helpen de-
graderen tot een „besmet" volk. De op-
gedoken Joden mogen God danken voor
de in die vorm verleende hulp, en zich
klein voelen. Er zijn misschien vele bétere
mensen mee te gronde gegaan. En ook

dat mogen alle opduikers bedenken: er
is 'véél goed te maken. Legio zijn de ge-
vallen van mensen, die 'in het ongerede
zijn geraakt door de den Joden geboden
hulp. Ook dat mag niet vergeten worden.
Er zijn ons gevallen bekend, dat hulp-
bieders naar concentratiekampen gingen
en hun bezittingen verloren, doordat Joden,
uitsluitend uit achterdocht, in een zak-
boekje genoteerd hadden welke goederen
in bewaring gegeven waren en waar ze
zich bevonden. Dat was niet nodig en
had nooit mogen gebeuren. Er zijn ons
gevallen bekend dat thans opduikende
Joden, die niets hebben meegemaakt en
niets hebben gepresteerd, die slechts on-
dergedoken zijn geweest en wat daarbij
behorende angst hebben doorstaan, zich
fier op de borst slaan en zich aanstellen
als martelaren.

Dat is verkeerd. De martelaren van ons
volk liggen elders. Zij leven niet meer.

Geen excessen.
Onze conclusie is deze: Er kan geen

twijfel aan bestaan, dat de Joden, juist
door de Duitse vervolging, zich in grote
sympathie van de zijde van het Neder-
landse volk hebben mogen verheugen.
Thans dienen de Joden zich te onthou-
den van excessen, behoren ze voortdurend
voor ogen te houden dat ze dankbaar
moeten zijn en die dankbaarheid moeten
uiten door goed te maken wat er goed
te maken is aan hen, die terwille van
Joden het slachtoffer zijn geworden. Zij
mogen God danken, dat ze zelf er het
leven hebben afgebracht. Het is ook mo-
gelijk de sympathie te verspelen.

v De liefde kan niet van één kant komen
en de grote sympathie die juist tijdens
de Duitse anti-propaganda bestond, en
waarschijnlijk in wezen nog bestaat, kan
alleen dan bestendigd worden wanneer
ook de houding van Joodse zijde sympa-
thiek is, of wordt. Zij zijn waarlijk niet
de enigen, die het slecht hebben gehad
en geleden hebben. .

Anderzijds bestaat er geen aanleiding
Joden te honen 'alleen omdat ze Joden
zijn. Dat is een kwestie van beschaving,

"en van opvoeding.



Oproep.
Winterhulp Nederland.
Nederlandsche Volksdienst.

Allen, die iets te vorderen hebbenvan
of verschuldigd zijn aan bovengenoemde
Stichtingen, worden opgeroepen onder
overlegging van de noodige hescheiden
zich vóór den 15 Juni 1945 te vervoegen
of zich schriftelijk te wenden tot:
Het Afwikkelingsbureauvoor Zuid-Holland

Groot Hertoginnelaan 176, den Haag.
Kantooruren: 9.30—12.30 v.m.

2.00—4.00 "n.m.
Behoudens Zaterdag.

Collectebussen, toebehoorend hebbende
aan deze Stichtingen moeten ten spoedig-
ste worden ingeleverd bij de Gemeente-
Ontvangers.

Nog in omloop zijnde waardebons wor-
den niet meer verzilverd. Inzending hier-
van kan achterwege gelaten worden.

De aandacht wordt er op gevestigd,
dat het onder zich houden van bezittingen
of bescheiden van voornoemde Stichtingen
stfafbaar» is; overtreders zullen worden
vervolgd.

NEDERLANDS VOLKSHERSTEL
Het Hoofd v. h. Afwikkelingsbureau

H. Stravers.
LISSE.

Ons bereikte het bericht, dat met in-
gang van 22 Mei j.l. het voormalige Bij-
kantoor Lisse van het Gewestelijk Arbeids-
bureau Leiden, op gereorganiseerden
grondslag, wederom voor het publiek her-

°PGenoemd Bureau zal in de toekomst
de naam voeren van:

Arbeidsbureau, Kantoor Lisse
en is voor het rayon Hillegom, Lisse,
Noordwijkerhout, Sassenheim en Voorhout
zelfstandig competent tót het in behan-
deling nemen van alle aangelegenheden,
voorkomende in verband met: arbeids-
bemiddeling, scholing, herscholing en om-
scholing van arbeiders, uitvoering van
arbeidsovereenkomsten en loon-regelingen,
alsmede van Wachtgeldregelingen.

Het Bureau is voor #bezoekers uitslui-
tend geopend: des voormiddags van
9—12 uren.

HAARLEMMERMEER.
De Districi-s-Gommandant S.G. der B.S.

Haarlemmermeer en Omstreken, Jhr. T.
W. M. van Grotenhuis van Onstein, res.
Majoor der Grenadiers, Notaris te Hoofd-
dorp, is benoemd tot Officier uit de Ille-
galiteit van den Prins in het Gewest
Haarlem. Het kantoor van Jhr. v. Groten^
huis te Hoofddorp zal tijdelijk worden
waargenomen door den Cand.-Notaris
F. A. J. Meyknecht.

Het afscheid van Radio Oranje.
De omroeper begon met het volgende

te ■ zeggen: Wij blijven zowel om 1 uur
's middags, als 's avonds om 8.15 uitzen-*
den vanuit Londen, maar danin hetkader
van Herrijzend Nederland.

De Minister Pres. Gerbrandy heeft Vrij-
dag een bezoek gebracht aan Min. Winston
Churchill. Ik breng mijn dank over aan
de Engelse Regering en het Engelse Volk,
namens mijn landgenoten, voor alles, wat
gij voor Nederland hebt gedaan, aldus
de Min.

Waarom houdt Radio „Oranje" op?
Radio „Oranje" was de stem van de Ne-
derlandse Regering, die gesproken heeft
tot Nederland. Nu wij een nieuwe Rege-
ring k'rijgeh, die haar plaats spoedig in
Den Haagzal innemen,kan Radio „Oranje"
vervallen. De volgende uitzendingen zul-
len een heel ander karakter krijgen.

Aard den Doolaard neemt afscheid: Dit
moet zijn een afscheid van Radio „Oranje",
waarvoor ik zo lang al de verantwoorde-
lijkheid heb gedragen. Wij zijn door Ne-
derland bedankt voor wat wij in Londen
voor U deden. De dank moet echter van
mijn kant komen. Wij danken onze luiste-
raars, die temidden van de vele gevaren
een hele winter door steeds trouwnaar onze
onze uitzendingen hebben geluisterd. Ik heb
altijd geprobeerd te spreken, speciaal voor
de verzetsmensen. Ik ging naar bed, stond
op en ging voor de microfoon zitten,
slechts met een gedachte: waardoor moet
ik zorgen dat het verzet in Nederland niét
ineenschrompelt? De onderdrukking was
zo groot. Als ik eens woorden heb ge-
sproken, hard en. meedogenloos, hoop ik



dat de Nederlanders het mij zullen ver-
geven. Ze waren niet anders bedoeld dan-
een aanmoediging, om in het verzet pal
te blijven staan. Ik heb vöór Nederland een
boodschap van strijd, want het is nog
oorlog! Wie dit niet ziet, kijkt niet ver-
der, dan zijn neus lang is. En zolang
Ned. 0.-Indië niet bevrijd is, blijft het
oorlog. De volgende waarheden, die in
de oorlog niet gezegd konden .worden,
moet ik nu aan Nederland bekend maken:
Indonesië lijdt honger? De Jappen nemen
een derde tot drie vierde van het voed-
sel in beslag. Een zak rijst kost in Indië,
het land van de rijst 200 gulden.Hoeratten
gekookt of gebradet*- -worden hebben de In-
donesiërs geleerd 1 De Jappen lopen rond in
lompen,, maar de Indonesiërs in boomschors 1
1 inillioen Indonesiërs zijn verbannen voor
dwangarbeid! Meer dan 20.000 mensen zijn
onthoofd, zogenaamdwegenssamenzwering.
"Wreedheid en terreur en het ontkrachten
vrouwen op een vreselijke manier zijn de
gewone Japanse gebruiken. Als antwoojrd
op deze terreur werden in een dorp 5.000
Jappen vermoord. Indonesië schreeuwt om
verlossing en die roepstem moeten we in
Nederland horen 1 Niet overmorgen, maar
vandaag.

Laten wij elkaar ,goed verstaan. Wij
moeten strijden voor het bestaan van In-
donesië. Maar niet voor couponknippers!
Strijdt voor het leven in het Verre Oos-
ten. Dit is de laatste boodschap, die ik
U geven wilde voor Radio „Oranje", de
Stem van Strijdend Nederland.

VISSCHEN. „De Vroegte Wint".
Onder begunstiging van fraai weer opende

DeVroegteWint" Zondag j.l. het seizoen
met een wedstrijd in deHoofdvaart. Totale
vangst 690 stuks. 'De uitslag van de eerste
10luidde: 1. G.v. d.Burg 99; 2. J.Wessel55;
3. B. Blokker 55; 4. W. Huzemeyer 50;
5. C. A. Keyzer 43; 6. S. J.Warmerdam 42;
7. J.M. Warmerdam 39 " 8.D. v. Dooren 35;
9. H. Sëysenaar 34; 10. T. Dekker 32.

Zondag a.s. staat een wedstrijd op het
programma tegen de Haark Hengelaars^
Vereeniging „Morgenstond". Gevischt
wordt in de Ringvaart nabij Bermebroek.

Korte berichten.
De oorlogsmisdadiger Rauter, is door

het 2e Britse leger in Duitsland gevangen
genomen. Hij was de Polizeiführer van
Nederland. -.

Zondag "is de eerste vergadering geweest
in Berlijn van de Geall. Commissie van
toezicht. Gen. Eisenhower is eveneens in
Berlijn om aan de besprekingen deel te
nemen. Ook Tsjoekof was aanwezig.

Van de 4Va millioen ontvoerde buiten-
landers, die nu door de Geall. bevrijd zijn,
is een 3e deel weer thuis.

" Min. Eden is ziek en zal 2 weken rust
moeten houden. -

In Syrië en Libanon is alles rustig. Er
hebben geen incidenten meer plaats, maar
de houding tegen Frankrijk is gevaarlijk.

In Duitsland maakt het herstel van de
vakbewegingen snelle vorderingen. De
Geall. worden hierbij veel geholpen door
anti-Nazi leiders.

De nieuwe Engelse Ambassadeur te
Praag is per vliegtuig aldaar aangekomen.
Binnen 6 maanden zullen de algemene
verkiezingen gehouden worden.

In Italië worden pogingen gedaan om
tot de vorming van een nieuwe regering
te komen.

De nieuwe brandbom, die tegen Japan
gebruikt wordt, is de beruchte M74 Ze
spat uiteen, zodra ze de grond raakt. Ze
bevat een grote hoeveelheid magnesium-
poeder, petroleum, fosfor en asfalt. Dit
spat zeer ver uiteen.

Mevrouw BEEK, Hoofdstraat 8, Hillegom
- vraagt flink Dagmeisje

van B—s uur.

Gevraagd: Per 1 Juli
flinke Dienstbode

v. d. en n., zelfsft. k. werken en koken,
v.g.g.v. Mevr. DOMMISSE, Hoofdstr. 324

Sassenheim.
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