
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 DE BEVRIJDING Met de beelden van de tijdens de open dag vertoondefilm van de bevrijding nog vers in het geheugen werd mijnaandacht gevestigd op het nummer van de Zeister Post van9 mei 1945 met een uitvoerig verslag van de intocht vanonze bevrijders. Het wordt hierna volledig overgenomen. Enkele dagen later bood iemand onze Stichting een aan-tal foto's van deze intocht aan, waarvoor onze dank. Voorfoto's en ander documentatiemateriaal houden wij ons vanharte aanbevolen.. L. Visser INTOCHT ONZER BEVRIJDERS! GEDULD OP DE UITERSTE PROEF GESTELD Eindelijk zijn ze Maandagmorgen, 9.35 uur precies,Zeist binnengekomen om het gezag over te nemen, dat opDuitse wijze uitgeoefend, zo onverwacht lang moest wordenverdragen, bedreigd door wapengeweld. Wel werd het geduld tot het uiterste beproefd. VanafVrijdagavond werd onze uitslaande

blijdschap telkens weeronderbroken door depressies. Als krijgsgevangenen warende eerste &quot;Tommies&quot; reeds ruim een week geleden doorZeist gekomen, maar Vrijdagavond doorkliefde de vreugde-kreet alle lanen en straten: &quot;Ook West-Holland was weervrij!&quot; Edoch, de vurige wens was ook hierbij vader van degedachte. Men was in de omroep voorbarig geweest, daarpas sprake was van wapenstilstand en capitulatie, dieechter eerst nog moest worden geratificeerd wat betreftde door onze bevrijders gestelde voorwaarden. Dit alleswerd pas geleidelijk bekend en zo ging Zeist met glorieu-ze gedachten ten aanzien van Zaterdagmorgen ter ruste. Om8 uur toch zou de overgave officieel zijn en waren deBritten en/of Canadezen hier te verwachten. Zo heette hetalthans en de &quot;ze zeggen&quot;-berichten volgden elkaar op 68





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Maandagmorgen was men getuige van de exodus der zichnoemende &quot;beschermers&quot;, waarop ook het rumoer in de nachthad gewezen en ja waarlijk! deze Maandag-morgen zijn Onze Bevrijders in-derdaad verschenen al was het om tussende dichte drommen feestgangers door verder te rijden terbezetting van onze westelijke Provincies. Steeds algemener werd de feesttooi en geregeld groeidende dichte rijen tot om 9.35 uur precies de eerste tank-colonne doorkwam, heel den dag opgevolgd door allerleigemotoriseerde wagens en motorrijwielen, waarvan de in-en opzittenden met enthousiasme werden begroet. Zeist, Canada en Engeland reikten elkaar de hand. 'tWerd een ware zegetocht voor de Tommies en Canadezen. Om10 uur werd ook van de toren van het Raadhuis de vlaguitgestoken, waarbij de burgemeester. Mr. W.A.J. Visser,hersteld van zijn

&quot;ziekte&quot; op het balcon verscheen enalvast een ovatie'kon aanhoren van wie Zijn EdelAchtbareopmerkten, die inmiddels in de Burgemeesterskamer ookWethouder Lammerts van Bueren weer had begroet. Vervol-gens kwamen Officieren ten gemeentehuize hun opwachtingmaken. Bij de ontvangst waren tegenwoordig de heerenBurg. Mr. W.A.J. Visser, Baron Mackay, Lingeman (Dis-tricts-Commandant), de Marie (mil. Districts-Commandant)Bart, en verder de illegale pers. Na begroeting en toe-spraak door den burgemeester verschenen de Local Comman-der Mat. Gen. Galloway en de verbindingsofficier Quarlesvan Ufford, de nieuwe gezaghebbers, op het balcon, waarhun door de menigte een ovatie werd gebracht, die vervol-gens kon luisteren en instemmen met de passende muziekvan het K.Z.H.M. , gedirigeerd door zijn voorzitter, denheer Adriaans. Dat het rond het Rond feestelijk bleeflaat zich begrijpen, terwijl de zeer zeker ook

passendediepe ernst 's avonds tot uiting kwam in de dankstonden,welke in alle kerken geen plaats onbezet lieten. Wantdankbaarheid aan God mag vooral ook in Zeist de hartenvervullen, bedenkende hoezeer onze gemeente bevoorrechtbleef en gevrijwaard was van evacuatie en oorlogsgeweldin betekenende omvang. Zeist is gespaard en heeft daaromonder ons volk temeer redenen om te jubelen. Nederland isweer vrij! 70
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