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En nu: het fascisme
vernietigen!

|^*fSTEREN schreven wij: het fas-
V* oisme is verslagen! Is het ook ver-
nietigd?

De vraag moet ontkennend worden
"beantwoord.

Hierbij hebben we niet in de eerste
plaats het feit op het oog, dat hier en
Baar wanhopige SS-bandieten nog ver-
zet bieden tegen hun overgave. Zij kun-
nen slechts hun ondergang tegemoet
gaan.

Daarmede is het echter niet gedaan.
Het fascisme moet met tak èn wortel
worden uitgeroeid.

Hitler heeft herhaaldelijk verklaard:
„Wij capituleren nooit". Duitsland
heeft toch gecapituleerd. Het fascisme
heeft het bedrog tot systeem verheven,
en het houdt dit vol, zelfs bij de on-
voorwaardelijke overgave. De illusie
van een revanche heeft het niet opge-
geven.

Het heeft daartoe zijn posities nog
üktens de oorlog voorbereid. Het sim-
pele feit van de talrijke „onderduiken-
de" SS-lieden, Landwachters, etc. ge-
tuigt daarvan. Het stelt zijn hoop op de
crisis en de verwarring, die van deze
verwoestende oorlog het gevolg zal
ztjn. Het rekent op de ideologische in-
fectering van bepaalde bevolkingsgroe-
pen, dse ondanks alles heeft plaats
gehad.

De leidende geallieerde mogendheden
zijn zich daarvan welbewust. De con-
ferentie van Jalta h-eeft dit duidelijk
tritgesproken. Een volledige en lang-
durige bezetting van Duitsland door de
geallieerde troepen zal nodig zijn, om
na de legers van het fascisme, ook de
wortels van het nationaal-socialisme uit
te roeien. De oorlogsmisdadigers moe-
ten vernietigd, de Duitse generale staf
verpletterd worden.

iWö kunnen in ons land de zaak niet
anders bezien.

De oorlog is afgelopen, maar de
strijd tegen het fascisme zal nog ge-
ruime tijd verder moeten worden ge-

De zuivering van het gehele open-
bare leven van fascistische elementen
staat daarbij voorop. De bevolking
heeft dat heel goed begrepen. Zij heeft
onmiddellijk de zuivering krachtdadig
ondersteund. Menig landverrader werd
door haar aan de Binnenlandse Strijd-
krachten overgeleverd.

Bft mag zich niet tot de eerste dagen
fan de omslag beperken. De campagne
moet zolang worden voortgezet, tot
jéßte NSB'er, elke landverrader, elke
ondergedoken SS-bandiet achter slot
en grendel zit. Men wake daarbij tegen
eik „eigen recht", men late zich even-
min tot gewelddadigheden verleiden.
(Nederland wil weer een rechtsstaat
morden en in heel ons handelen willen
pc daaraan uitdrukking geven.

De zuivering van de bedrijven en de
"openbare diensten, vooral ook in de lei-
ding, van collaborateurs zal evenzeer
snel en afdoend dienen te geschieden.
«Sake aarzeling in dit opzicht zou ons
later terdege kunnen berouwen. We be-
leven het nu reeds, dat tal van collabo-
rateurs hun straatje trachtten schoon
ie wassen en waarlijk niet alleen door
een overmatig vlagvertoon.

Zuivering echter is niet alleen een
negatieve zaak. Zij heeft haar sterke,
positieve kanten. Dè verdwenen colla-
borateurs zal men moeten vervangen
dpor personen, die in staat zijn, elk op
irffn terrein, ieder in zijn ambt, Neder-

land op nieuwe, democratische wegen
te voeren.

Daar ligt dekern derkwestie.
In een positieve, democratische poli-

tiek, ook bij de nieuwe benoemingen.
Als het openbare leven van ons

land doordrenkt wordt van de democra-.
tische vrijheidsgeest, maken wij een
sterke burcht tegen elk nieuw fascis-
tisch streven.

„WIJ WAREN ALTIJD ACHTERAAN"

Ondergedoken SS-lieden
worden opgepakt

De jacht op ondergedoken landwachters
en Hollandse S.S.-lieden is in volle gang-
De bevolking werkt vol enthousiasme er
aan mee.

Maar men rmoet er aan toevcaegeo, dat
ook de in burger gestoken Jan HageTs
ongeiwild en laf als zij zijn, hulp verlemsn.
Zij verraden «alkaar rechts en links. Soms
lijken de aangiften w«3l wat op provocaties,
maar de 8.5., «üe de zaak volledig in han-
den houdt, is gedisciplineerd genoeg, om
fouten te voorkomen.

Een mooi staaltje van waakzaamheid
der Amsterdamse burgersokonden wij van
«dichtbij meemaken. Op de Leidsestraat
wordt een B. S.-er door een ambtenaar van
het 'bevolkingsregister aangesproken. „Daar
lopen twee S.S.-lieden", zegt hij opge-
wonden. De 8.5.-er is lid van de bewaking
van het redactiegebouw der „Waarheid".
Een korte informatie volgt. De argumenten
lijken overtuigend. In «sen ommezien zijn
de twee lieden overweldigd en vervolgens
worden ze naar ons gebouw gebracht. Hier
komt uit de zakken van hun onschuldig?
burgeipakken te voorschijn... het militaire
zakboekje van den een en een foto in vol

oorlogs-tenue van den andex. Ze zijn ge-
knipt. Ontkenne helpt? niet meer.

Met de handen omhoog staan zij in de
porUèrslog«3, can gefouilleerd en voorlopig
ondervraagd te worden. „Bc heb mijn
wapens reeds verleden week aan de B.S.
overgegeven", beweert de een. Dat zal
wei", is het l&konieke antwoord van- den
commandant.

Ten slotte komt uit, dat ze beiden
anderhalf jaar lid zijn geweest van <ie
Nederlandse SaS. Maar gevochten hebben
ac nooit! „Wat heb je dan wel gedaan?"
„Bc ben altijd achteraan geweest." „Ah,
achter óns aan geweest", is het snedige
antwoord van den commandant, „handen
omhoog, lummel", voegt hij er aan toe,
toen hij zag dat de een een verdaeAite be-
weging maakte. Ze worden voorlopig
ergens veilig opgeborgen en «sen half
uurtje later zonder veel opzien naar de
Weteringschans vervoerd

En zoals bij ons, gaat het in de heïe
stad.

Bizondere Staat van Beleg.
Generaal-Majoor H. J. Kruis, Stafclrïf

van het Nederlandse Militaire gezag,
heeft In een verklaring voor de radio te
Londen medegedeeld, dat ook in de drie
nu bevrijde provincies een bijzondere Staat
van Beleg wordt in-gesteld.

Hemelvaartsdag
Op morgen, Hemelvaartsdag, zal „De

Waarheid" niet verschijnen.

Amsterdam ontvangt de Canadians
Fleurige tonelen in de herademende stad

Bevrijders doorstaan koelbloe-
dig de vreedzame bestorming

Engelse Socialisten bezoeken
„De Waarheid"

Dinsdagmiddag, op de straUaide Victory-
Day.

E«jn iecler zwerft door de stad, een ieder
wil kennis maken met de Canadezen, in
alle straten, ook al is men nog zo er ver-
wijderd van " het centrum, „gebeurt er
iets".

Ergens staat een Canadese officier met
zijn motorfiets het verkeer te negelen. Als
hij eventjes zijn handen vrij heeft, wordt
hij <Joor de mensen bestormd om hand-
tekeningen. En plotseling roept hs} lachend
uit:

„I feel just like Bang «Orosby.". — „Ik
voel me precies als Bing Crosby" (de
bekende filmster, voegen wij e>r aan toe
voor onize lezers, die vijf jaar niet in een
bioscoop zijn g«3weest).

Ergens staat een groepje soldaten voor
hun tank E«_n vrouw met twee jongens
loopt, op een van «anze nieuwe vrienden toe.
Schuchter stapt het eerste jochie naar
voren en biedt hem wat bloemen aan. Daar-
achter staat verlegen het tweede kind,
het/zelfde blonde kopje. De Canadees glun-
dert: „Twdns?" (Tweelingen?)'' — De
vrouw kan geen woord zeggen van opwin-
ding en knikt maar van ja. Spontaan pakt
hij de jongens beet en omhelst ze... Daar-
achter roept hij: „Ach mensen, dit is het
grootste welkom, dat wij ooit hebben mee-
gemaakt,"

Maar somimigen hebben blijkbaar een
weinig te veel van het goede gehad. Want
dit overkomt mij in een andere straat: Ik
ga naar een Canadees toe en roep als
inleiding tot een gesprek: „Ha110...", maar
voor ik nog iets zeggen kan, overvalt hij
mij: „Yeo, I know, Weleome in Holland,
<ïot a smoke?" — „Och, ik weet het al:
Gegroet, heb je een sigaret voor mij?"
Toen to«sn ik maar gevlucht...DE TOMMY REGELT HET

VERKEER

NA JAREN: DE EERSTE
ENGELSCHE CIGARETTEN

10 Mei 1945

TEMIDDEN van de feest-
vreugde der bevrijding valt

de 10e Mei en van het triomfan-
telijke heden snellen onze ge-
dachten terug naar de bange da-
gen van het eerste oorlogsgeweld,
toen de gepantserde reuzen-
legers van het fascisme ons land
overstroomden.

Weer, op deze 10e Mei, trek-
ken Duitse troepen door ons land.
Maar het eens zo goed gemoto-
riseerde leger bestaat niet meer.
Zij trekken nu van West naar
Oost, verslagen, te voet of met
paard en wagen...

Zij zijn gekomen, zij zijn ge-
gaan — zij hebben onnoemelijk
leed gebracht, maar het Neder-
landse volk is gebleven: het hield
stand en zal zijn kracht hervin-
den.

Morgen willen wij denken aan
degenen, die als eerste slacht-
offers van de fascistische overwel-
diging vielen: de soldaten van
ons leger, het personeel van onze
vloot en onze luchtmacht.

Zoals steeds gedurende de af-
gelopen vijf bange jaren, zullen
ook morgen namens de Verzets-
beweging twee kransen worden
gelegd op het monument der ge-
vallenen op de Oosterbegraaf-
plaats.

Vindt om 12 uur deze officiële #

plechti__heid plaats, .Amsterdams
bevolking zal zeker niet nalaten,
gedurende de gehele dag haar
eerbiedige hulde te brengen aan
hen die niet tevergeefs voor de
zaak van het vaderland zijn ge-
vallen.

Mussert at aardbeien
Toen hij werd gepakt...

Mussert is in Den Haag in het hoosH-
kwartier van de N.S.B, gearresteerd. Hij
was bezig een grote bak aardbeien te eten
en vroeg verlof om deze bak eerst leeg t«
mogen eten. Daarna overhandigde hij een
prachtig etui met het opschrift: Von Hltlei«
an miMnen Freund Mussert. In het etui zat
een revolver.

Receptie ten stadhuize
Kransen neergelegd voor de

gevallen strijders
Hedenmorgen heeft in het Stadhuis «sen

receptie plaats gevonden van het nieuwe
Gemeentebestuur en de Gezamenlijke Ver-
zetsbeweging. Gasten waren de leiösnde of-
ficieren van de Canadezen, die op het
ogenblik in de stad zijn. Luitenant-kolonel
Irving Bell is opperbevelhebber van deze
troepen. De Burgemeester, de heer F. de
Boer, sprak een kort woord van welkorr,
waarna een ongedwongen kennismaking
tussen de vertegenwoordigers van de An.-
sterdamse illegaliteit en de Canadezen
plaats vond. De Canadezen hadden grote
bewondering voor het uithoudingsvermogen,
waarvan de illegaliteit, vooral in de laatste
maanden, blijk had gegeven.

Na afloop van deze.bij eenkomst heeft het
Amsterdamse werk-comité namens alle iT-3-
gale organisaties kransen gelegd op Ca
plaatsen, waar de slachtoffers in Amster-
dam gevallen zijn.

In het Weteringplantsoen sprak Prof.
Borst, op de Apollolaan Prof. Hellema en
op de Rozenhof de heer Vos de Mooy. Ook
enkele vertegenwoordigers van de Canacï-
zen zijn meegeweest om aan de illegsle
strijden» eer te betuigen.

(Zie vervolg pa_r. 4)



De Conferentie te San Francisco

Molotof keert zich tegen ondermijners
van de nieuwe vredesorganisatie

„Wereldvrede niet mogelijk zonder samen-
werking van de grote naties!"

Volgens de 8.8.C, heeft staatssecretaris
Stettinius op de conferentia te San Fran-
cisco een gemeenschappelijk communiqué
der vier grote mogendheden voorgelezen,
dat van vérstrekkende betekenis voor de
nabije toekomst is.

Stettinius verklaarde, dat de vertegen-
woordigers van de Sowjet-Unie, de Ver.
Staten, Groot-Brittannië en China over-
eenstemming hebben bereikt t.a.v. alle
ingediende amendementen. Uitdrukkelijk
wees Stettinius op het grote belang van
het feit. dat deze algehele overeenstem-
ming tijdens het begin van de conferen-
tie van uitzonderlijk belang is voor het
Uiteindelijk succes.

In verband hiermede volgt hieronder
een samenvatting van de redevoering van
Molotow,denVolkscommissaris van buiten-
landse zaken, waarin hij de grondslagen
uiteenzette waarvan het welslagen van
deze conferentie en de vestiging van een
duurzame vrede afhankelijk zullen zijn.
Het hoofdprincipe van deze grondslagen
is de blijvende samenwerking tussen de
grote mogendheden.

Deze samenwerking zal, zoals uit het
bovenstaande blijkt, ook niet worden ver-
stoord door het nog niet bijgelegde con-
flict inzake de Poolse kwestie. Nadat
Molotow had medegedeeld, dat de 16 ver-
tegenwoordigers van de- Poolse emigran-
ten te Londen door Sowjet-autoriteiten
wegens handelingen in strijd met de be-
langen zijn gearresteerd, deelden de
regeringen van de Ver. Staten en Enge-
land mede, dat zij de Poolse kwestie
niet verder met de S.U. wensten* te
behandelen. De zaak is ook, dat niet over
alle vraagstukken overeenstemming be-
reikt kan worden. Zo wees de „Prawda"
er op, dat Argentinië op de conferentie
is uitgenodigd, niettegenstaande dit land
de fascistische weg blijft volgen.

Molotov zei in de hierboven aangehaal-
de redevoering o.m. het volgende:

De tweede wereldoorlog heeft met zgn
gigantische proporties, met de mate van
zijn krijgsverrichtingen, de concentratie van
zijn legers, het aantal mensenoffers en de
ontvang van de vernielingen, de eerste
wereldoorlog verre overtroffen. De dood
van vrouwen, kinderen en grijsaards, de
uitroeiing van hele volksstammen, de ver-
nietiging van grote st«2den, de ineenstorting
van het gehele economische leven van be-
paalde volkeren, de onmetelijke verliezen
ean mensenlevens en de bijna gelukte
poging om geheel Europa onder de heer-
schappij van een enkel individu te brengen— dit alles mag nooit vergeten worden.
Het Nazi-faseisme heeft niet alleen deze
oorlog openlijk voorbereid maar het heeft
ook schaamteloos die mentaliteit gepropa-
geerd, dat Duitsland geroepen is de heer-
Bohappij aver andere volkeren uit te oefe-
nen. Overal vonden de Nazi's eerloze aan-
hangers. Ongehinderd konden zij door ge-
heel Europa wandelen — maar toen zij
geloofden ook de Sowjet-Unie straffeloos te
kunnen overvallen — toen vonden zij een
onbuigzamen tegenstander.

In de geweldige veldslagen van de
Sowjetlegers tegen het Hitlerfascisme
werd de vrijheid en het voortbestaan
van de Europese naties gered.

DCThalve kan de Sowjet-Unie nu ook het
recht voor zich opeisen, mede belast te
worden met de hancthaving van de vrede.
Vóór deze oorlog werd de waarschuwende
etem van de Sowjet-Unie niet altijd met de
opmerkzaamheid behandeld, die .zij ver-
diende. Er is nu geen tijd de reden voor
deze nalatigheid te onderzoeken. Men kan
niet bewijzen, dat de wens niet aanwezig
was de oorlog te voorkomen. Maar er is
zonder twijfel bewezen, dat de regeringen
"flie d«_stijds de rol van leiders in Europa'
»l»or zich opeisten, zo niet gebrek aan

ede wil, dantoch onbekwaamheid getoond
ben om deze oorlog te voorkomen.

Het is tot nu toe niet gelukt de reus-
achtige taak van de vestiging van een
wereld-veiligheidsorganisatie te voltooien.
De Volkenbond heeft velen teleurgesteld,
die in hem vertrouwden en er is niemand
die deze machteloze instelling weer wil
doen herleven, die de aanvallers niet ver-
hinderde de oorlog voor te bereiden en te
ontketenen, die zelfs door de door hem ver-
breide illusies de volkeren in slaap suste.
Hij werd tijdelijk tot een direct gevaar toen
reactionaire krachten van de Volkenbond
gebruik maakten voor hun doeleinden.

Het is nodig op deze dingen te wijzen,
Om <ïe fouten die gemaakt zijn, in de toe-komst te voorkomen.

.Veï«voJgens wees Molotow er op, dat ln

Dumibarton Oaks de grondslagen van de
nieuwe veiligheidsorganisatie werden uit-
gewerkt en dat wijlen president Roosevelt
in Jalta belangrijke aanvullingen voor-
stelde. Het gaat er thans om, de vernieti-
ging van den gemeenschappelijken vijand
te voltooien door het tot stand brengen van
de nieuwe wereldorganisatie voor de vrede.

Indien de leidende mogendheden hun
bekwaamheid bewijzen ook na de oor-
log gecoördineerd te handelen, dan zul-
len ook de kleine naties bescherming
en ruggesteun hebben gevonden, dan
zullen ook de overige vredelievende
volkeren bereid zijn zich rond de grote
mogendheden te scharen en aldus zou
een tot handelen bekwame, Inter-
nationale veiligheidsorganisatie tot
stand kunnen worden gebracht.

Dit is de vraag, waarover thans beslist
moet worden.

Het gaat om een organisatie, die be-
paalde rechten tot handhaving van de
vrede moet hebben.

Zij moet ook beschikken over alle nood-
zakelijke middelen voor de militaire ver-
dediging van de veiligheid der volkeren.
Slechts onder voorwaarde dat bedreiging
en verstoring van <le vrede niet ongestraft

MOLOTOW OVER DE
POOLSE KWESTIE

Vertrouwen in succesvolle
regeling.

Te San Francisco heeft Molotow op
«een persconferentie medegedeeld, dat
de Poolse kwestie dient geregeld te
worden in overeenstemming met de
wensen van het Poolse volk.
Molotow zei: „De Geallieerden hebben
de Joegoslavische kwestie op succes-
volle wijze geregeld, ofschoon zij niet
in staat waren dat onmiddellijk te
doen. Ik twijfel er niet aan, <3at de
Poolse kwestie even«_ens op succes-
volle wijfze zal worden opgelost."

blijft en toepasselijke maatregelen tegen
den aanvaller met te laat kunnen worden
genomen, kan de veiligheidsorganisatie de
verantwoordelijkheid voor de vrede op «zich
nemen.

Een dergelijke slagvaardige organisatie
heeft onverzoenlijke vijanden in het kamp
van het fascisme. Na de ellende en het
leed van de oorlog is de drang der volke-
ren, om tot zulk een organisatie te gera-
ken, groot. Maar de vijanden ervan hebben
de wapens niet ne«srgelegd. Zij zetten hun
ondermijnend werk voort, ook al g«3sohiedt
dit heimelijk. Men verkondigt thans niet
meer de oude fascistische theorieën, <He bsj
de volkeren in discrediet geraakt z^jn. Men
kiest daarvoor schijnbaar d<2mocratiscfae
eisen, zoals de „verde<üging van de belan-
gen der kleine naties" of de „grondslagen
van de gelijkberechtiging. Inmiddels, het
is niet belangrijk onder welke voorwendse-
len de propaganda van de vijanden van <3e
vrede gevoerd wordt, het is veeleer de taak
der volkeren, hen als degenen te ontmas-
keren, die zij zijn en hui: opvattingen te
bestrijden.

Mocht ook deze keer geen sterke, tot
handelen bekwame wereldveiligheids-orga-
nisatie tot stand komen, dan bewijst dat
slechts, dat deze taak niet met de aanwe-
zige krachten opgelost kan worden. Het ls
echter geen bewijs daarvoor, dat de nood-
zakelijkheid van zulk een organisatie niet
aanwezig zou zijn. Wij moeten de moeilijk-
heden redht in het oog zien, anders zullen
wij deze niet te boven komen en de weg
niet vinden, die naar de verwerkelijking
van het edele doel leidt.

Wat de Sowjet-Unie betreft kan Ik U
verzekeren, dat ons gehele volk in de geest
van vertrouwen en toegewij<iheid in de
nieuwe veiligheidsorganisatie wordt opge-
voed. Bc verzeker U, dat mijn landgenoten
aan de wensen van alle oprechte vrienden
van de vraie gpehoor zullen schenken. IT
allen weet, dat millioenen mensen in de
Sowjet-Unie gereed stonden om hun leven
in de weegschaal te werpen tot redding van
hun vaderland. Maar deze mensen zijn ook
verknocht aan het idee van de oprichting
van een organisatie tot verdediging van
de algemene vrede en de veiligheid der vol-
keren. Br. besluit met aan de diepgevoelde
wens uitdrukking te geven, dat onze ge.
meenschappelijke arbeid op deze oonfereart.
tic het succes niet worde ontzegd.

MOLOTOF.
Volkscommissaris
van Buitenlandse
Zaken van de
Sowjet-Unie

BEVRIJDE POLITIEKE
GEVANGENEN

„Herrijzend Nederland" maakte Dinsdag-
middag de eerste reeks namen bekend
van uit Duitse concentratiekampen bevrij-
de politieke gevangenen. +

Ernst Asser, Amsterdam; Harry Baten,
Bloemendaal; Nico Beutohof, Ede; Isaac
Boekje, Den Kaag; Com. de Borst, Schie-
dam; Johannes Burgers, Zutfen; Carl Can,
Deventer; Peter Coenen; Frits van Dijk,
Amsterdam; Lajos Ehrthorn, Sittard; Andries
Elbe, Brunssum; Jacob Emmerik, Amster-
dam; Gerard v. d. Emde, Arnhem; Jozef
Schrijver, Den Bosch; Antonie van Geffen,
Utrecht; Hufbertus v. d. Voorst, Heerlen;
Willem Griek Naardra; Piet Havik, Den
Haag; Adriaan van Heel, Rotterdam; <3«rard
v. d. Heide, Amsterdam; Jacob Hessen,
Venlo; Joop Hoveling, Amsterdam; Adolf
Kcnig, Hilversum; Nicolaas Kooistra, Den
Haag; Johannes Kort, Haarlem; Jan Kuit,
Apeldoorn; Herman Laakman, Parijs; Henri
Lakmaker, Amsterdam; Nicolaas v. Leeu-
wen, Voorschoten; Cornelis Limburg, Den
Haag; Jaques Louis, Amersfoort; Mario
Mares, Braak; Roelf Medema, Musselkanaal;
Johan Meiers, Am«terd«am; Arthur Leker,
Voorburg; Leonard Neubruger, Schevenin-
gen; Jozef Neumann, Amsterdam; Jacob
Nuit, Vlaardingen; Jacob Ooievaar, Utrecht;
Salomon Presco, Den Haag; Amold van
Buffelen, Brunssum; Christiaan Reeks,
Amsterdam; Jacobus de Ridder, Amsterdam;
Van Roesel, Tilburg; Abraham Rosette,
Amsterdam; Maarten de Ruiter, Delft; Jacob
Senger Haarlem; Jettse Schaafsma, Bloeanen-
daal; Johan Schagteleven, Wageniragen;
Gerrit S«3houten, Den Haag; Jan Smeets,
Eisden; Alex Spier, .Amsterdam; Bronlslav
Stavie, Ede; Hendrik Steenbergen, Rotter-
dam; Max Strauss, Brunssum; Willem Stui-
vers, Rotterdam; Israël Stampo, Amsterdam;
Hendrik Tebtero, Den Haag; Lambert
Tilly, Maastricht; Wilhelm Timmers, Rotter-
dam; August van Tol, Scheveningen; Rein-
hold ten Broek Bergen op Zoom; Arie van
Vliet, Voerenda'al; Johannes Vos, Huls Iter
Heide; Gust v. d. Wald, .Amsterdam; Bernar-
dus Warmerdam; Piet v. <&, W«srt, Amster-

dam; Wolfgang Wisch, Amsterdam; Aart V.
Wijngaarden, Rotterdam; Antonie Zoet,
Amsterdam.

Spoedig volgen nieuwe namen.
Uit Daohau zfln bevrijd: dr. H. R WJardi

Beciaaaxk, oud-minister v. Dijk.
Uit Sachsenhausen: Jan Schouten, oud-

minister Verschuur, Rutgers, Koos Vorrink,
prof. ir. Ringers.

Uit Bucheawvalde: K. E. van Staal, L. J.
van Looy, mr. R. Joekes Sr., A. Joekes Jr.,
G. Ritmeester, J. van Tyen, dr. D. van IJn-
gwn, R. Piek, dr. A. Kaas.

De eerst vermelde personen worden ta
«riekentaiiaran yefpleegd, Han Irmatamj ls

SEYSS-INQUART IS
GEARRESTEERD

Dr. Seyss-Inquart is door Engel-
se troepen gearresteerd en op

het hoofdkwartier gevangen gezet.
Hij zal als oorlogsmisdadiger be-
schouwd worden.

Bijeenkomst van Truman,
Churchill en Stalin?

Reuter meldt uit New Vork, dat diplo-
maten te San Francisco spoedig een bijeen-
komst van President Truman, minister
Churehill en Maarschalk Stalin verwa<sh-
ten. Men gelooft, dat slechts een ontmoe-
ting der „grote Drie" ergens ln Europa
de moeilijke vraagstukken tot oplossing
kan brengen, die in verband staan met de
totale ineenstorting van Duitsland.

Generaal Folks:
„Reisverbod tot alle

Duitsers weg zijn"
Aanvoer levensmiddelen gaat door

Generaal Folks, bevelhebber va* bet
Eerste Canadese corps, heeft zWö
Dinsdag in een proclamatie tot het
Nederlandse volk gewend. Na gewezen
te hebb«3n op de gang van zaken bij ds
capitulatie, vervolgde de generaal:

Het is van het allerhoogste belang, dMK
de Duitsers (die zo snel mogelijk naar han
land vervoerd zullen worden) in de kortat
migelijke tijd verwijderd worden en daftalle burgers hieraan bun volle nu ilnunfi
king verlenen.

Bc heb alle Duitse troepen en alle peat
sonen die in het Duitse leger dienen, g*>
■teld onder het bevel van generaal Blaakt
kowitz, dien bevolen is zijn troepen ta vwa*
tamelen en gereed te maken voor kat
transport naar Duitsland.

Generaal Blaskowitz is voor het oadt_b
boud van zijn troepen verantwooodelgk
en zal daarom alle voedselvoorraden, «an»
Blagplaatsen en verkeersmiddelen nodQff
hebben.

Het is daarom van het grootste betaqg
dat grü uw medewerking verleent en daaa
voorbereidingen en concentraties dRg
Duitse troepen niet belemmert.

Roof van Duitse goederen, het In Imam
pen van Duitse troepenlbewegingen, Ml
houden van demonstraties tegen de Dutfa
wra. dit alles zal hun vertrek belemmeren.

Indien zulke incidenten mochten plaats
Hebben, zullen __*j volgens militaire wetfaa
«"orden geregeld.

Collaborateurs moeten zonder gebrom
inaking van gteweld of onnodige demotwtwh
Ues ki h«schtenis worden genomen.

Gij moogt de plaats waar gij u bevindt
nltft verlaten en evenmin trachten MC
"/roegere woonplaatsen te bereiken of «MC
familieleden te bezoeken voordat de Duttt»
"ers uit uw land zijn verwijderd.

Zo snel mogelijk en in de eerste plaaM
voor bijzondere gevallen zal Ik dienaaiw
gaande mijn bevelen uitvaardigen. Ook
«tullen langzamerhand de verkeersverWn.
dingen weer normaal hersteld kunitrn
worden.

De aanvoer van levensmiddelen jHd
tonder onderbreking worden voortgezet,
D«ïze zal nog toenemen bij het beschik»
baar komen van brandstoffen voor h*t
vergroten van het g«-sbruik van uw algen
transportmiddelen.

Het is voor mij een groot genexsgen te
delen in uw bevrijding van de bezetting
(He gij Ac laatste 5 jaren te dragen hebt
gehad. Gij kunt er van verzekerd zijn dat
wij alles zullen doen om het leven in nw
land weer in normale banen terug te leiden
en ik w«set dat ik daarbij van u alle hulp
cal ontvangen di« 3 wij daarbij nodig
hebbeo.

Wg. CHARLES EOLKS.

BELANGRIJKE TERREIN-
WINST OP TARAKAN
Met behulp van Indone-

sische strijders.
Reuter meldt, dat de Australië» <_p

Tarakan (Borneo) met behulp van Indo.
nesische vrijhei<ïsstrijders de heuvels vwab
overd hebben, die de meent belangrijke «o
productiefste olievelden beheersen. Hot
vliegveld op Tarakan is nu door dr
Australiërs in gebruik genomen.

Victory-Day in de geallieerde
landen.

Hoofdsteden in volle feestverlichting
Ov«sr de gehele wereld is de overwinning

op Duitsland op grootse wijze gevierd.
Churehill kreeg ovatie op ovatie en werd
in het Lagerhuis stormachtig toegejuicht.
De Engelse Kcming moest viermaal op heit
belcon van a^jn paleis verschijnen. In New
Vork verzamelde zidh een grote menao__>
menigte op Timessquare. Parijs was la
volle feestverlichting. In Oslo is «ag
geallieerde missie aangekomen. Pi nlllfian
cic schepen zQn in aantocht met den Nosat
aen Koning aan boord. :

Radio-Moskou heeft te nnddemacht da
overgave van Duitsland bekend gemaakt.
Medegedeeld is, dat de dag van heden aM
een Nationale Feestdag zal worden bc
scbouwd. De viering van de «overwinning
wordt thans voorbereid en zal geschieden
op een wijze, die nog lang zal heugen, dM
dea» beheMdmaktog.



HOE STAAT HET MET AMSTERDAM?
Een persgesprek met Burgemeester De Boer

Er is ontzaglijk veel
vernield

Een beroep op de jeugd
ZONDAG, 6 Mei. Nog hebben de Duitsers

de stad in handen, nog zetelt Voute op het
Stadhuis. Allerlei tegenstrijdige capitulatie-
berichten doen de ronde. In deze verwarde en
spannende ogenblikken verleent de nieuwe
Burgemeester, de heer F. de Boer, nog voor
zijn officiële ambtsaanvaarding een speciaal
onderhoud aan den vertegenwoordiger van
„De Waarheid".

Voor ons zit een stevige figuur, in de
kracht van zijn leven, met reeds wat grij-
zende haren. Hij is moeilijk te bewegen om
over zichzelf te spreken, maar vertelt rustig
over de-moeilijke situatie, waarin hij Am.
sterdam bij de bevrijding aantreft.

Over «rie deplorabele toestand, waarin de
Nazi's de Amsterdamse Gemeentebedrijven
hebben achtergelaten, is nog geen juist
beeld te vormen Wel weten wij, dat vele
bedrijven nog zeer veel werk zullen hebben,
roor dat zij weer op, normale wijze kunnen
functioneren. Het gasbedrijf b.v. zit met
aen op v«erscmllende plaatsen gesprongen
buizennet.

Belangrijk is, dat de heer De Boer alles
ta het werk zal stellen om Schiphol weer zo
"poedig mogelijk voor vliegtuigen bruikbaar
te maken. Binnen vier weken zal het vlieg-
veld volgens deskundigen weer in gebruik
genomen kunnen worden. Dit zal voor de
voorziening van de stad met de dringend
nodige materialen en voedingsmiddelen van
bet grootste belang zijn.

De havenwerken
Als oud-zeeofficier en man van de scheep-

vaart gaat de belangstelling van den Bur-
gemeester natuurlijk vooral uit naar de
Amsterdamse havenwerken. Wat wij hier-
over horen is gedeeltelijk zeer verheugend,
gedeeltelijk vervult het ons ook met ont-
steltenis.

Volgens verhalen van de vissers is de
haventoegang niet versperd, zodat schepen
met ongeveer 8 meter diepgang binnen
bunnen lopen. De middensluizen zijn n.l. nog
intact. Wel hebben de Duitsers getracht om
de „Tjikini" in de haveningang te laten
■lnk<_n, maar voordat dit gebeurde is het
schip in Noordelijke richting afgedreven en
te ten Noorden van de haven gezonken.

Daarna is nog getracht om de „Van
Riemsdijk" te laten zinken, maar dit is ver-
hinderd doordat het schip tijdig gebombar-
deerd is. De haven is waarschijnlijk wel wat
aangeslibd, maar niet in die mate, dat hier-
door de scheepvaart belemmerd kan wor-
den. De sluizen zijn zwaar beschadigd. Zo
zijn o.a. de riolen, die het water moeten
laten in- en uitlopen, opgeblazen. Zoals ge-
zegd, is de middensluis gespaard gebleven.
Ook de Hembrug is onbeschadigd, evenals
de Pordhaven, die ten Westen van deze
brug ligt. Het zal dus mogelijk zijn, dat de
voedselschepen onmiddellijk ook in Amster-
dambinnenlopen en in de Fordhaven lossen!

Zware vernielingen
De situatie ten Oosten van de Hemibrug,

dat is dus aan de zijde van de stad, is
minder rooskleurig. Om te beginnen liggen
hier twee schepen in het Noordzeekanaal,
een van 9000 en een van 3000 ton. De
Petroleumhaven en de Coenhaven zijn ver-
nield, m de laatste haven heeft men alle
kademuren met zware ladingen laten
"pringen. De verschillende scheepsbedrijven,
die hier liggen, zijn totaal vernield en de
ttachines weggehaald. Bij de Amsterdamse
Dokmaatschappij is het grootste dok van
25 ton gebroken en met een schip er in ge-
zonken. Ook Verschure is verwoest. Alle
kranen van de Koninklijke Boot, van de
Hollandse Boot en van het Verenigd Car-
gadoorsbedrijf zijn door ontploffingen in
bet water terecht gekomen. Ook de
transporteurs van de Maatschappij Neder-
land zijn vernield. De meeste bedrijven aan
de overkant van het IJ, zooals de Krom-
bout-motorenfabriek, zgn l«3«Bggeroofd.

Arbeiders helpt!
Met verontwaardiging wees de Burge-

meester er op, dat enkele arbeiders zich
over deze verwoestingen hadden verheugd,
omdat zfln hierin een aantasting van het
kapitalisme zagen. Ook wij willen onzer-
zijds onderstrepen, dat d«sze arbeiders een
volkomen onjuist begrip over de aard van
bet kapitalisme hebben. Ook in een socia-
nstische maatschappij zullen deze bedrijven
nodig zijn. Daar zal men er zelfs naar
atreven om het aantal van deze bedrijven
tot een maximum op te voeren. Hoe groter
de mechanisatie, des te hoger het socialis-
tische levenspeil. Maar ook nu zal het voor
de arbeidende bevolking van het uiterste
belang zijn, om alle vernielingen zo snel
mogelijk te belpen herstellen. Ook wij zul-
len er met alle kracht naar streven, dat
Nederland ao snel mogelijk wordt opge-
bouwd. De vruchten van deze opbouw
mogen «achter niet mtshritend aan de be-

zitters van de productiemiddelen ten goede
komen, maar in de eerste plaats aan de
werkende bevolking van Nederland.

De jeugdhelpe, wat zij kan!
Hiermee was het gesprek op de Ge-

meentepolitiek gekomen. Onze belangrijk-
ste vraag was in dit verband, hoe de Bur-
gemeester dacht om de bevolking in te
schakelen in de opbouw en het herstel van
Amsterdam, niet zoz«_er in technisch' op-
zicht, als wel in politiek opzicht. Hierover
had de heer de Boer zich over het alge-
meen nog geen volledig beeld gevormd.
Juist op dit gebied achtte hij een nauw
contact met de vertegenwoordigers van de
Amsterdamse bevolking en speciaal met de
verzetsorganisaties van het grootste be-
lang. Hij stond op dit gebied voor alle
suggesttes open. Zelf achtte hij van groot
belang, dat alle aandacht aan de organi-
satie van de jeugd zou worden besteed. Alle
pogingen om de gehele Amsterdamse jeugd
in een verband te verenigen zouden op zijn
warme medewerking kunnen rekenen. De
jeugd heeft onder d»ze oorlog het meest
geleden en de jeugd zal voor de opbouw
van het grootste belang zijn. Verder achtte
de heer de Boer het van groot gewicht, dat
er weer een publieke opinie kwam, niet al-
leen in de vertegenwoordigende lichamen,
maar bjj ieder lid van de bevolking afzon-
derlijk. Door de Duitse bezetting is onze
bevolking sterk gedemoraliseerd. De nood-
toestanden hebben vele begrippen, die in
een normale samenleving noodzakelijk zijn,
vernietigd.

Het allereerst Is echter nodig, dat er
voedsel, kleding, transportmiddelen en
kolen komen. Voordien en zonder dat kan
er aan andere maatregelen nauwelijks
worden begonnen.

Wat de werkgelegenheid betreft, stelt de
Burgemeester zich op het standpunt, dat
de Amsterdammers zoveel mogelijk in Am-
sterdam moeten blijven werken en dat er
van werk buiten de stad pas sprake kan
zijn, als er voldoende voedsel en behoor-
lijke verkeersmiddelen aanwezig zijn. Er
is trouwens in Amsterdam genoeg te doen,
als wij alleen maar denken aan de
riolering, de bestrating, de vuilnisbelten en
puinhopen.

Lof voor de communisten
Ten slotte kwam het gesprek op enkele

punten van principieel politiek belang. In
le eerste plaats stelde de Burgemeester
ons de vraag hoe wij ten opzichte van de
Sovjet-Unie stoncien, of hier gesproken kon
ivorden van een zekere gehoorzaamheid van
de Nederlandse communisten aan een
buitenlandse mogen<3heid. Wij hebben uit-
eengezet, dat noch voor, noch tijdens de
oorlog hier enige sprake van was en dat
Jit evenmin na «de oorlog het geval zal zijn.
Zoals wij tijdens de oorlog alle krachten
foor de bevrijding van Nederland hebben
Ingespannen en daarvoor de hoogste offers,
Dok van ons leven hebben gebracht, zo
Bullen wij ook na de oorlog willen bijdragen
tot de democratische opbouw van Neder-
land. Het fabeltje, «dat wij v<sór de intrede
ran de Sovjet-Unie in de oorlog, in dit op-
zicht een ander standpunt zouden
hebben ingenomen is reeds voldoende weer-
legd door de Februaristaking, waarvoor
het initiatief van de communisten is uitge-
gaan en waarvan de leiding ook in hun
handen berustte. Ook de Burgemeester had
roor de wijze, waarop de communisten en
,De Waarheid" zich in de vrijheidsstrijd
ras Nederland geweerd hebben niets dan
lof. In dit verband betreuren wij het ook,
iat bij de samenstelling van het college
van Wethouders ana de groepering van
,De Waarheid", als een van de grootste

Amsterdamse organisaties geen plaats is
Ingeruimd. Wf achten ons verantwoordtalijk
voor het lot van de werkende bevolking en
eijn bereid deze verantwoordelijkheid ook
in de openbare functies te aanvaarden.

Wij hebben ook aan den Burgemeester
anze medewerking toegezegd bij alle demo-
Dratische maatregelen, die hij in het belang
van onze bevolking denkt te nemen.

Het Amsterdams werkcomité
In verband met het feit, dat er voor-

lopig nog geen Gemeenteraad zal zijn,
stelt de Burgemeester zich voor de Ge-
meente zo veel mogelijk te leiden in
samenwerking met het Amsterdamse
werkcomdté, dat de gezamenlijke Am-

Bterdamse illegaliteit vertegenwocödigt.
Ook de taak van de pers zal in dit ver-
band van het buitenste belang zön om-
dat zjj op dit moment het enige orgaan
is, waarin de publieke opinie tot uiting
kan komen en waarin het Gemeente-
bestuur rekening af kan leggen van
zijn beleid. De Burgemeester is er ook
"sen voorstander van om zo snel moge-'
lijk tot een normaal gekozen Gemeen-
teraad over te «gaan, hoewel hij dacht,
dat door de chaotische toestand ln de
administratie hier nog wel eenige tijd
over heen zou gaan.

Bij het afscheid werd ten slotte weder-
sijds de wens uitgesproken, dat deze be-
jpreking in de toekomst door vele soort-
jelvjke gevolgd zou worden.

De nieuwe burgemeester
Wij laten ten slotte nog enkele bijzon-

derheden volgen over de persoon van het
nieuwe hoofd van de Gemeente. De bur-
gemeester is er trots op, dat hij van af-
komst boer is. Al spoedig trok de scheep-
vaart hem aan, en begon hij zijn loopbaan
als luitenant ter zee, 2de klasse. In 1919
kwam hij in dienst van de Stoomvaart
Maatschappij Nederland, waarna hij in
1920 naar de Oost vertrok. In 1927 werd
dè heer De Boer tot vertegenwoordiger van
deze Maatschappij benoemd, welke functie
hij tot 1934 waarnam. In dat jaar werd hfl
namelijk Directeur van de Stoomvaart
Maatschappij Nederland. Tijdens de illega-
liteit heeft de Burgemeester altijd klaar ge-
staan om bij allerlei illegale werkzaam-
heden hulp te verlenen, zonder dat hij zich
bij een of andere richting direct heeft aan-
gesloten. Hij is alleen lid van het Nationaal
Comité, waarin hij nauw samen heeft ge-
werkt met den nieuwen Wethouder van
Pinanraën, den heer Prakken. Ten slotte
heeft de heer De Boer tien dagen als gijse-
laar gezeten in St. Mlchelgestel.

„Grote Club" ontruimd
Duitsers hebben zich overgegeven

Hedenochtend 7 uur is de ontruiming van
de Grote Club begonnen. Tegen dat uur
begaven zich enige Canadezen met leden
van de Binnenlandse strijdkrachten naar
binnen, nadat eerst het afgesproken teken
was gegeven, dat de Duitsers zich wilden
overgeven: het openen van de raamluiken.

Om aan de zaak kracht bij te zetten heb-
ben de Canadezen een tiental lichte tanks
dreigend op de Dam en in de Paleisstraat
opgesteld. De Duitsers hebben eieren voor
hun geld gekozen en lieten zich ontwape-
nen. Het bleek echter, dat gisteravond ver-
schillende van hen in burgerkleren met
medeneming van hun wapens gevlucht wa-
ren. Wij hopen, dat zij spoedig gegrepen
worden. Amsterdam heeft een bloedschuld
met hen te vereffenen.

Joodse orkestleden terug
Op de dag der bevrijding zijn de Joodse

orkestleden, die indertijd ontslagen moesten
worden, in hun functie hersteld en de NSB-
Teden op staande voet de laan uitge-
stuurd.

Amsterdams Gemeentebestuur

Verscheidene gijzelaars onder
de nieuwe Wethouders

De Reaerings-Gemachtigde voor Amster-
dam, Burgemeester De Boer, heeft benoemd
tot leden van het college van adviseurs, dat
voorlopig In de plaats komt van het wet-
houderscollege, de heren J. Bommer, B. C.
Franke, A. B. J. Prakken, Mr. A. de Roos,
Mr. W. F. Schokking en Mr. F. H. C. van
Wijck.

De heer J. Bommer werd geboren te
a^jnsterdam in 1901; hij is een bekende
figuur op het gebied van het woningbouw-
wezen; hij vervult sinds geruime tijd de
furaaCtie van secretaris van de Nationale
Woningraad, de Algemeene Bond van
Woningbouwverenigingen.

De heer Bommer was sinds 1935 lid van
de Gemoenteraad en sinds 1939 van de
Tweede Kamer. Hij werd door de Duitse be-
zetting ongeveer twee jaar gevangen ge-
houden te St. Michielsgestel.

De heer B. C. Franke is geboren te
Capelle (Zeeland) in 1889. In 1920 werd hij
benoemd bij het rechtskundig adviesbureau
van de Oentrale Nederlandse Ambte-
naars Bond; in 1939 werd hij gekozen tot
wethouder van Amsterdam, welke functie
ht) uitoefende tot Februari 1941, toen hij
ioor de Duitse bezetting werd gearresteerd.

Nadat hij, na enige weken, was vrijgela-
ten, aanvaardde de heer Franke een werk-
kring bij het Rechtskundig Adviesbureau
voor Min- en Onvermogenden, welke functie
bij tot het jaar 1942 uitoefende.

Nadat de functionering van «Ut bureau
door de inmenging van het Nederlandse
Arbeidsfront niet meer mogelijk werd ge-
acht, zette de heer Franke als particulier
deze werkzaamheden zoveel mogelijk voort.

De heer Franke werd lid van den Ge-

meenteraad op 24 Juni 1931 en w«srd tot
wethouder benoemd op 5 September 1939.

De heer AB. J. Prakken werd in
1890 te Amsterdam geboren. In 1929 ver-
trok hij naar Curacao, waar hij als admi-
nistrateur van Financiën bij het gouverne-
ment werkzaam was; tevens was hij presi-
dent van de Ouracoase Bank. e«;n gouv<3r-
nementsinstelling.

In 1924 keerde lüj naar Nederland terug
en was achtereenvolgens te Arnhem, Vlis-
singen, Den Haag en Amsterdam bij het
belastingwezen werkzaam; sinds 1936 als
hoofdinspecteur van de invo«srrP',' 1i+en en
accijnzen.

Mr. A. de R o o s werd in 1900 te Am-
Sterdam geboren. Hfl is plaatsvervangend
kantonrechter en plaatsvervangend s«acre-
taris van de Voogrnjraad. Tijdens mobili-
satie en oorlog was hfl kapitein der artil-
lerie, werkzaam bij de mSMtaire justitie.

Mr. Schokking werd op 30 Januari
1939 tot hd van de Gemeenteraad benoemd.
Hij verbleef acht maanden als gr«^olaar in
St. Michielsgestel.

Mr. F. HC. vanWijck werd in 1902
te Waalwijk geboren. In 1929 vestigde mj
zich te Amsterdam als advocaat en procu-
reur. Hij is lid van verschillende pehoolbe-

aturen.
Ongeveer twee jaar«/erbteef hij in Duitse

gevangenschap in bet kamp te St. Michieto.

Mr. van Wijck werd ep « Juli 1935 M
van de Gemeenteraad.

De Regeerings-G«mai_cbtigde heeft beb
paald, dat met ingang van heden als ga.
nvsentesecretaris wed«arom aal optredenMft
S. J. v a n L i e r, ta IMO door de Drtfc
sers ontslagen.

Woudenberg achter slot
grendel

Amsterdam veilig voor
Blonk en Sam Oly

Het Huis van Bewaring gaat vol lopeö
met de landverraders. Af en aan rijden de
wagentjes van «de Binnenlandse Strijdkrach-
ten en iedere keer wordt een lading verraad
afgeleverd. Voortdurend beweegt zich een
menigte Amsterdaim(m«ars voor het gebouw
5m het hartversterkende schouwspel gade
te slaan.

In de namiddag waren reeds een 100-tal
beruchte N.S.B.'ers ingesloten. Wij noemen
>.m.: Woudenberg van het inmiddels over-
leden N.A.F., het gehate agenten-duo Blonk
sn Oly, de politie-president v. Hilten, v. d.
Ploeg, Wijnka/mp, Stuurman en Daudt.
Verder een drietal grote collaborateurs van
Lippman Rosenithal en... Ceesje Speenhoff.
[>p het Hoofdbureau van PoUtie zit Ponne
rui de Economische Dienst achter slot en
pendel.

Uiteraard verdwijnen ook achter de deu-
ren van het Huis van Bewaring „lagere
goden" van het 5-jarige beeettingsrijk. Er
werd ons gezegd, del hét niet voor alle ge-
vallen vast staat of men werkelijk met
landverraders en collaborateurs te doen
heeft en elk geval zal derhalve afzonderlijk
scherp onderzocht worden. Dat is juist,
Nederland moet weer een rechtsstaat wor-
den, maar ook verwacht het Nederlandse
volk, «dat niet te luchthartig wordt geoor-
deeld, zodat niet op de voorgrond gistreden
personages de kans krijgen aan de gerech-
tigheid te ontkomen.

De zuivering van het Amster-
damse Politiecorps

- Hedenmorgen heeft de nieuw benoemde
Hoofdcommissaris van Politie, de heer
Versteegh, voor de pers èen en ander ver-
teld over de zuivering van het politiewrps.
Wij kamen op deze persconferentie nog
uitvoeriger terug. Tnans delen wij reeds
mede, dat de zuU<ering van het corps niet
door de Binnenlandse Strij<dkrachten wordt
verricht, doch door de politie zelf. Buiten
de reeds gearresteerde N.S.B.'ers, zijn
ongeveer 250 man van het corps als onge-
wenste elementen uit wandelen gestuurd,
in afwachting wat er nog met hen zal
gebeuren.

De vele leden van het corps, die hun
positie misbruikten om zwarte handel e.d.
te plegen, zullen jïiet aan een onderzoek
ontgaan, doch een en ander zal de nodige
tijd kosten.

TERUGKEER NAAR HET ONTRUIMDE
GEDEELTE VAN KATTENBURG.

Aan de bewoners en gebruikers van het
ontruimde gedeelte van Kattenburg wordt
medegedeeld, dat de ontruimde woningen
en bedrijven weder b<3trokken kunnen wor-
den. De ingeleverde sleutels moeten wor-
den afgehaald op Maandag 14 Mei 1945
van 10.00 tot 14.00 uur aan het sehool-
lokaal Kattenburgerkade 5A Het bij het
inleveren van de sleutels ontvangen Ontr-
uimingabevel" moet worden medegebracht.



Onze jeugd, nog vervuld van de oude
Jxadities bij de voetbalwedstrijden, heeft
feeds een hoop „krijgsroepen" uitgevonden.

noemen ze zoiets in Amerika, Nu
jgold het evenwel geen voetbal-helden. Van
Pc tanks, van de daken der zware vracht-
auto's, van overal werd er in koor gezon-
den: „00000-aaaa-Otbawaaa" „liiii-Aaaaa-
©anadaaa~".

Op sommige plekken echter is volstrekte
Stilte. Daar heerst nog zo iets als de
jbadaver-discipline van het verdwenen
Duitse leger. Toen elk ogenblik de eerste
Canadezen op dé Dam konden verschijnen,
gingen wij er heen. We keken naar de
Stille hoek van de Grote Club. Vijf minuten
yoor tien. Daar staat met een ernstig
gezicht een soldaat, bezem in de hand, het
etoepje van de ingang te vegen, onder
ioezicht van e«3n „Feldwebel"... Om tien
pur precies zijn de eerste Canadezen op
"9e Dam.

Een belangwekkend gesprek
met Engelse socialisten.

TBt een groep van opdringende Amster-
leumimers „bevrijden" wij twee Tommies.
We bieden hun een glaasje bier aan. „Now
your talking". „Dat is een reuze idee." In
het kroegje ontwikkelt zich 'een genoegelijk
gesprek. Beiden komen uit Londen. Toeval-
lig stel ik de vraag, of een van hen het
ündty Theatre" in Londen kent, waar jonge

Socialistische toneelspelers optraden. En-
thousiast wordt die vraag bevestigd. En
spoedig blijkt, wie we in de kuip hebben.
We nemen de beide vrienden mee naar de
redacue van „De Waarheid". De.ontvangst
behoeven we niet te beschrijven. Talloze
Vragen worden op hen afgevuurd en hier
SOlgt, wat we te weten kwamen.

Een van hen is lid van de Engelse Corn-
tmmistische Partij. Hij is 5_ jaar onder
dienst en 25 jaar oud. In het leger heeft hij
ÏJfit tot sergeant gebracht. Vanzelf stelden
WÖ groot belang er in te weten, hoe de
sociale verzorging in het leger is. En «die is
goed, het eten is er voortreffelijk, de ver-
binding met thuis functionneert. Een van
Üe twee vrienden had nog verleden week
«S«an brief van zijn familie gehad.

„Maar hoe staat men in het leger tegen-
over uw partij?"

Het antwoord was treffend. „Ik kan na-
tuurlijk slechts over mijn 'troepenonderdeel
spreken. In het begin van de oorlog was de
stemming bij ons over het algemeen vijan-
dig. Maar nu zijn er weinig openlijke vijan-
den en in de discussie heb ik altijd een goede
ïUgges.cun." De situatie is dus grondig ver-
anderd. Overigens kwamen wij te weten,
«Jat er in het leger heel veel over politieke
Vraagstukken wordt gediscussieerd. Alge-
kneen is de overtuiging, dat de samenwer-
king tussen de drie grote mogendheden ook
na de oorlog voort zal duren en gehandhaafd
moet worden in het belang van de vrede.
Over de Poolse kwestie heerst verdeeldheid,
maar, zo zeide men ons, niemand in het
leger gelooft, dat dtze zaak de samenwer-
king zal belemmeren. Graag wilden wij ook
Weten, hoe de stemming in het 1« ger is
over de v<x>rtzetting van de strijd tegen
Japan. „Wij begrijpen," aldus ongeveer het
antwoord, „dat Japan overwonnen moet
worden. I'aar velen van ons zijn \ijf jaar
van huis geweest. Ik herinner me b.v. r.og
heel vaag, dat ik eens... op een l"ntoor
werkte. Maar als h«3t bevel komt, gaan we,
Bonder aarzeling."

De invloed van de Cc>mmunistis<she
partij, aldus onze zegsman, is met sprongen
omhoog gegaan. Maar denkt niet, dat de
Engelse communisten daarbij alleen steu-
nen op de overwinningen der Russen.
Natuurlijk, onze strijd voor het Tweede
front heeft grote indruk gemaakt. Maar>'
nog grotere uitwerking had de strijd voor
«de vereniging der Labour-beweging. Het
is jammer, Morrison (de Labour-leider)
heeft samengaan afgewezen. Maar ik ge-
Hoof. dat tenslotte de arbeiders zelf zullen
Swdelen...

Talrijke vragen volgden. Beide Enselsen
Badden wel degelijk de ware toestand hier
in ons land doorzien, de algemene vreugde
Van ons volk lieeft hen niet belet te ont-
dekken, hoe er gehongerd werd. Zij waren
Vol lof over de houding van ons volk. En
met de belofte bij de terugkeer naar Am-
Sterdam, weer op de redactie aan te
■toornen, namen zij afscheid van ons.

NEDERLANDSE BRIGADE
IN DEN HAAG

Een ware zegetocht door
de stad.

iDinede^vond orm ongeveer kwart voor
Zeven zijn de eerste bezettingstroepen in
Den Haag aangekomen. Tot groote verras-
sing van het publiek was het de Brigade
Prinses Irene, die haar trkxmfantelijke in-
tocht deed. Op het stadhuis werd de com-
mandant, kolonel De Ruyter van Stevenink
en de kapitein-adjudant Fack officieel
dtoor den burgemeester mr. S. J. R. de
Monchy toegesproken. De tocht van de
Jjrigade door de stad werd een ware zege-
jfcocht. Langs de gehele weg stond een haag
Jran mensen die de teruggekeerde lardge-
«boiem enthousiast toejuiohten.

DISTRIBUTIENIEUWS

Bonnen aangewezen
voor voedselpakketten

Op de bonnen A 492 en B 492 zullen
deze week beschikbaar worden gesteld:
50 gram cacao, 100 gram boter of mar-
garine en voorts naar keuze van den
winkelier: een blikje lunchworst of een
zakje ei-producten of een half blikje bacon
of een half blikje kaas. Bij inlevering van
5 bonnen worden echter uitsluitend twee
pakketten beschikbaar gesteld, waarin van
alles inzit als toilletpapier, lucifers, een
rolletje frujetta en misschien ook sigaret-
ten tot een volledige lunch toe. Dit zijn
pakketten, die oorspronkelijk bestemd
waren voor parachutisten.

Voorts wordt nog medegedeeld.
Op bon A 493 zal men dezeweek een half

brood van h«2t Internationale Rode Kruis
ontvangen, bij die winkeliers, bij wie men
de vorige week de bon voor het Zweedse
Rode Kruis heeft ingeleverd. Daar het
meel nog bij de bakkers gebracht moet
worden, kan de aflevering niet dadelijk ge-
schieden. Bon A 410 moet ingeleverd wor-
den voor 250 gram peulvruchten.

Gecondenseerde melk voor kinderen
In afwijking van het ter zake gepubliceerde

wordt medegedeeld, dat te Amsterdam de
inlegvelbonnen E 11 en D 08 uitsluitend recht
geven op 24 liter melk resp. 20 liter karne-
melkse pap en niet op blikjes geconden-
seerde melk.

Door het gezinshoofd kunnen echter ln het
tijdvak van 7 t/m. 12 Mei a.s. volgens onder-
staande letterindeeling, de stamkaarten van
de kinderen, geboren in 1941 of later met de
daarbij behorende inlegvellen G-B 501 of
GD 501 op het kringkantoor van hun woon-
wijk worden overgelegd ter verkrijging van
raiitsoenbonnen gecondenseerde melk.

Op elk E-inlegvel zullen 2 en op elk D-
inlegvel 1 rantsoenbon gecondenseerde melk
worden uitgereikt. Elke rantsoenbon geeft
recht op het kopen van een blikje geconden-
seerde melk van 400 grarru De rantsoenbonnen
gecondenseerde molk dienen bij de melk3lij-

ters te worden ingeleverd, die hierop zullen
afleveren, zoodra zij op bedoeld* rantsoen-
bonnen zijn bevoorraad-

Churchill's redevoering

„Lang leve de zaak der vrijheid"
Dinsdagmiddag heeft Churehill, Eerste

Minister van het Verenigd Koninkrijk, de
volgende toespraak tot het Engelse volk
gehouden. Zij werd te .Amsterdam op plech-
tige wijze op de Dam door luidsprekers ten
gehore van het bijeengedromde publiek
gebracht. m

Gisteren om 2.41 v.m. is op gene-
raals E'senhowers Hoofdkwartier door
generaal Jodl als vertegenwoordiger
van het Duitse opperbevel en van
admiraal Dönitz de onvoorwaardelijke
overgave van alle Duitse land-, zee-
ën luchtstrijdkrachten aan het geal-
lieerde expeditieleger en tegelijkertijd
aan het Sovjet-Russische opperbevel
ondertekend.
Generaal Bedell Smith, de chef van de

staf van generaal Eisenhower, en Frarngois
Gevet ondertekenden namens de geallieer-
den. Generaal Soeslaparow tekende voor
het Russische opperbevel. Op deze dag zal
de ratificatie en de bevestiging te Berlijn
geschieden door luchtmaarschalk T e d d er,
plaatsvervangend opperbevelhebber, gene-
raal De Lattre de Tasigny in naam
van generaal De Gaulle, maarschalk
Sjoe k o w uit naam van het Sovjet-
Russische 'opperbevel, terwijl het Duitse
opperbevel vertegenwoordigd zal zijn door
den chef van de Duitse generale staf, veld-
maarschalk Keitel, alsmede de bevelhebbers
van de Duitse land-, zee- en luchtstrijd-
krachten.

De vijandelijkheden zullen eindigen één
minuut na middernacht op Dinsdag 8 Mei.
Maar om levens te sparen is het vuren
reeds gisteren gestaakt. Hier en daar strij-
den nog steeds Duitse troepen tegen de
Russen, doch wanneer zij hiermede door
gaan na middernacht, beroven zij zichzelf
van de voorrechten welke de oorlogswetten
hun toestaan, terwijl bovendien de ge-
allieerden van alle kanten zullen toe-
stoten. Het mag geen verbazing wekken
wanneer bij zulk een uitgestrekt front de
bevelen van het Duitse opperbevel niet
overal gelijktijdig zullen worden opgevolgd.

Dit zal voor ons geen beletsel zijn om
vandaag en morgen als V-E-days te be-
schouwen.

Laten wij de dag van vandaag aan
ons, zelf wijden dan kunnen wij morgen
onze hulde betiv^en aan onze Russische
kameraden, die in het veld zulk een
belangrijke bijdrage aan de overwin-
ning hebben geschonken.

De oorlog met Duitsland is dus ten einde.
Na jarenvan voorbereiding wierp Duitsland
zich in September 1939 op Polen, waarop
Frankrijk en Groot-Brittannië wegens hun
garantie aan Polen, Duitsland de oorlog
verklaarden. Nadat Frankrijk was uitge-
schakeld stonden wij gedurende een vol
jaar alleen. Toen kwam de hulp van Sovjet-
Rusland, vervolgens die van de geweldige

macht van de Verenigde Staten en ten
slotte was de gehele wereld verenigd in de
strijd tegen Duitsland. We kunnen ons
thans een kleine rustpoos veroorloven, doch
wij dienen geen ogenblik te vergeten, dat
wij nog vele moeilijkheden voor ons hebben.

Japan is nog niet onderworpen. Zijn onr

rechtvaardig en wreed optreden tegenover
tal van landen vragen om genoegdoening.

Voorwaarts Brittannië.
Lang leve de zaak van de vrijheid.
God behoede den Koning.

WINSTON CHURCHILL

GEEN EXCESSEN!
Tn verschillende delen van de stad zijn

vrouwen, die zich met Duitsers hebben af-
gegeven, door de bevolking onder handen
genomen. In het algemeen hebben wij geen
beswaar, dat aan degenen, die zich werkelijk
vergaten, toen ons volk leed en streed, een
gevoelig lesje wordt gegeven. Er doen zich
daarbij echter excessen voor, die zeker niet
in overeenstemming zijn met de waardigheid
van het bevrijdingsfeest. Bovendien is reeds
enige malen zo onbekookt, afgaande op
blote geruchten of persoonlijke wraakge-
voelens, opgetreden, dat onschuld, een
allerminst benijdenswaardig lot hebben on-
dergaan. M<_>n tone steeds de nodige zelf-
beheersing, beware de dicsipline en vermijde
excessen. Rustig overleg tussen buurtbe-
woners en de B.S. kan dit bevorderen.

De aardappelvoorziening
Als gevolg van de oorlogsgebeurtenissen

der laatste weken is de aanvoer van aard-
appelen uit het Noord-Oosten des lands
lijk weder op gang te brengen. Tot dit
doel is de Directeur-Generaal van de
Voedselvoorziening, de heer ir. S. L. Lou-
wes, reeds naar het Noorden des lands
vertrokken.

Naar het Rijksbureau voor de Voedsel-
voorziening in Oorlogstijd mededeelt, wor-
den in het kader van de terzake getroffen
regelingen stappen ondernomen, om de
aanvoer van aardappelen zo spoedig moge-
sedert kort geheel gestaakt

Peulvruchtenbon inleveren
Do Distributiedienst van de gemeente

Amsterdam maakt beikend, dat in de ge-
meente Amsterdam de bon 410 aangewezen
is voor het kopen van 250 gram peulvruchten.
Men moet deze bon v<sór 13 Mei a.s. tegen
ontvangstbewijs inleveren. Aflevering zonder
nadere aankondiging, zodra de winkeliers zijn
bevoorraad. "
GELDIGHEIDSDUUR VLEESBONNEN

VERLENGD.
In de provincies Noord-Holland, Zuid-

Holland en Utrecht is de geldigheidsduur
van de bonnen 405, 348, 344, A 386, B 386.
A 378 en B 378. elk aangewezen voor het
kopen van li rantsoen vlees, verlengd tot
en met 18 Mei aas.

Bij de aflevering zal voorrang worden
verleend aan de ouidste bonnen.

Kolenschepen te Rotterdam
aangekomen.

In «de Rotterdamse haven zijn drie
Engelse schepen met 3000 ton levensmid-
delen en 3000 ton steenkool aangekomen.
Er zijn nog meer schepen onderweg.

Geallieerde vliegtuigen hebben 350 ton
voedsel uitgeworpen.

Moordcentrale Auschwitz
Himmler liet vier millioen

mensen ombrengen
MOSKOU, 7 Mei. (OA.P.S.) De meeste

ruimte in de Moskouse bladen was, naar
Radio Moskou Maandag reporteerde ge-
wijd aan het rapport der Sowjet-staate.
camtnissie over de Duitse gruwelen ln
de doodsrfabrtek te Auschwitz (Oswiedm)-
in Polen, waar vier millioen mannen, vrou-
wen en kinderen volgens Himmlesr'a in-
structies vermoord werden

Auschwitz was de grootste moordeen-«
trale van de Duitse regering. Behalve dat
het een bedrijf was voor de vermetiging
op «allergrootste schaal van Hitler's vijanw
den, was het een industrieel centrum voc*
de fabricatie van superfosfaten en mest-
stoffen uit menselijke lichamen. Ook was
het een laboratorium voor experimenten)
op menselijke lichamen met gifgassen en
ziekten. De „Praw«da" verklaart dat Heia.
rich Hümimler «direct verantwoordeltfk ls
voor de misdaden, welke te Auschwitz ba-
dreven zijn en voegde er aan toe, dat hij en
zijn medeplichtigen nimmer hun „recht-
vaardige straf" zullen ontlopen.

De „Prawda" schrijft: Monsterachtig»
misdaden op grote schaal werden door da
Duitsers bedreven. Drie tot vijf spoorweg*
wagons, volgepropt met mensen, kwamen
dagelijks in het kamp aan en tien tot twaalf
duizend personen werden dagelijks gedood.
Daarbij waren Sowjetburgers, Polen, Fran-
sen, Belgen, Nederlanders, Tsjedho-Slowa-
ken. Joego-Slaiven, Roemenen en Hongaren.
Duitse doktoren experimenteerden op dul*
zenden menselijke wezens. Zij voerden g«x
dwongen sterilisatie uit, spoten kankea,
typhus en andere ziekten in en probeee>»
den nieuwe gifstoffen.

Correspondentie tussen de kampadmini-
stratie en Duitse industriële ondernemingen
betreffende de constructie van enorme gas-
kamers en andere verniettgingsinstrumenr
ten viel in handen der commissie va»
onderzoek

FASCISME LEEFT NOG
Waarschuwende stem uit

Zwitserland
Volgens een Reuter-bericht uit Zuerieb

leeft de „Jong Liberale Partij" in een ver-
klaring voor de illusie gewaarschuwd als-
of het fascisme dood zou zijn. „Het is neer-
geslagen in vele landen, maar het is nog
niet dood." De partij eist verdrijving van
alle Duitsers ujt ZSwitserland, die actie*
deel hebben genomen aan de Zwitser»»
nazi-organisatie. De „Neue Zuerich<jr Ze4-
tumg" vooraiet deze eis van het volgianrle
commentaar: „Wij moeten er op letten,
dat Zwitserland niet een toevluchtsixxrd
wordt van laaghartige tegfsnstanders, dia
vijandig staan tegenover elk huinanismak
het Christendom en de democratie." Er
wordt gewezen op het feit, dat de Duitse
kolonie in Zwitserland de grootste is ta
geheel Europa.

HULP VOOR NEDERLAND
Geneeskundige preparaten

WASMNOTON, 8 Mei. (Reuter.) Tea
einde de hongerdood te voorkomen van
naar schatting zes duizend inwoners vaa
Nederland, welke zich in een toestand be-
vinden waarbij een normale vertering van
voedsel practisch onmogelijk is, zijn twee
zendingen met een totaal gewicht van ze».
tien duizend pond proteinepreparaten be-
kend als amioen beschikbaar gesteld. Da
United States Foreign Economie AdmA-
nistration deelde heden mee, dat deze ver-
leden week per vliegtuig de Verenigde
Staten verlaten hebben. Toestellen van het
Army Airforces Air Transport brachten
de zending nauwkeurig op de gestelde tijd
van een vliegveld aan de Atlantische kust
toinnen vierentwintig uur via het Verenigd
Koninkrijk naar Nederland.

Na vele jaren uit het concentratiekamp
bevrijd.

Ds. M. NIEMÖLLER

AMSTERDAM BEGROET
DE CANADEZEN

(Vervolg van pag. 1)
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