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DE WAARHEID
VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND

Maandag 26 November 1945

„Na de dood van Stalin......”

de Britse minister van
Buitenlandss Zaken, heeft in een
rede in het Lagerhuis de Nederlandse regering verweten, dat zij te
kieskeurig is. Het ging over het feit,
dat onze regering geweigerd heeft
met Soekarno te onderhandelen, omdat zij hem persoonlijk te zeer gecompromitteerd acht Bevin roemde
de Britse regering, die „zo verstandig was met z.g. rebellen tot een
vergelijk te komen."
Het is waar: het Britse Imperium Is
nimmer kieskeurig geweest in de
keuze van de middelen, waarmee het
opstandige bewegingen onder de
knie trachtte te krijgen.
En derhalve kan men zich er nauwelijks over verbazen, dat thans de
berichten bevestigd worden, volgens
welke Japanse eenheden in de strijd
tegen de Indonesiërs worden gebruikt. Van onderhandelen met den

BEVIN,

Goering danst op

in

Neurenberg

De
ondervolkscommissaris
van
Buitenlandse Zaken der SowjetUnie Wysj'.nski is in gezelschap
van den Procureur-Generaal der
en Zondag hadden Sowjetunie
en een delegatie van
geen zittingen van het tribunaal twintig personen te
Neurenberg aamte Neurenberg plaats, hetgeen

ZATJ2RDAG

samenwerken

Rotterdam bewijst aan
strijders de laatste eer

Grootse begrafenis van 14 verzetsmannen

OP

de verdedigers gelegenheid gaf hun
achterstand in de verwerking van
het ongelooflijk omvangrijke materiaal in te halen. Men hoeft niemand
meer te overtuigen van de meedogenloze wyze waarop de nazi-leiders
hun overheersing van Europa wilden
vestigen, maar ook de meest felle
tegenstander van het fascisme, de
mensen met het meeste inzicht in de
misdadigheid van Hitler en zijn trawanten, staan versteld over het
cynisme, de werkelijk onvoorstelbare
voorbedachtheid, waarmee deze misdaden reeds jaren van te voren waren beraamd en voorziea.
In de zitting van Vrijdag werd een
tipje opgelicht van de sluier die de
economische voorbereiding van de
oorlog bedekte Hoewel er op luchtige
wijze over de medewerking van nietDuitse financiers en industriëlen
aan de Duitse oorlogsvoorbereiding
werd heengegleden, kwam het aandeel van Schacht die sterk verbonden was met de Duitse bankiers en
Krupp, den staalkoning, soherp aan
het licht.
In zyn afscheidsbrief als president
van de Reichsbank aan Hitler, bedankt Schacht den Führer voor de
geiegenneid die hy hem gegeven
heett de Duitse economische macht
in te mogen schakelen in de bewapemngspontiek, die „een succesvolle
buitenlandse politiek zal waarborgen. ' Ook de documenten van vergaderingen voor de „Ma_;iitsübernahme" doen zien hoe de Duitse
groot-industrie Hitler steunde, onder andere door een verkiezingsfonds van drie millioen mark. In
de bovengenoemde brief van Schacht
spreekt de financiële tovenaar van
een deficit van twaalf bilüoen. En
vlak voor de oorlogsverklaring aan
Polen zei Hitler in een geheime zitting: „Wy hebben niets te verlieDe economische situatie is zo,
zen. wy
dat
het niet lang meer kunnen
uithouden. Wü moeten handelen."
Onder de documenten bevindt zich
ook een stuk dat de taak van de
„Armeewirtschaftsführer" omschryft
„De eerste plicht van de Awifu by
de westeiyike legers is de economische evacuatie en demobilisering."
En een ander stuk: „De oorlog kan
alleen worden voortgezet als de gehele gewapende macht door Rusland
wordt gevoed. Er is geen twn'fel aan,
dat als
g-evolg hiervan vele mlllioenen mensen zullen sterven van
honger." In de laatste vergadering
der nazi-groten voor de overval op
Polen, zei Hitler: „Ik zal een propagandistische aanleiding tot de oorlog
maken, onverschillig of die waar ia
of niet. Ik heb naar het Oosten alleen mijn
doodtskopregimentein gestuurd, met het bevel zonder medelijden alle mannen, vrouwen en kinderen van het Poolse ras te doden.
Polein zal ontvolkt en gekoloniseerd
worden. Na de dood vam Stalin, hij
is nu ernstig ziek, zullen wij de
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Leiding moet bij Indonesische
Regering berusten
Radiostation gebombarde

der

Wysjinski

tafel

met den overweldiger zelf is ten slotte maar één stap. Het komt nu uit
Waarom men zo ijverig het praatje
colporteerde, dat Japanse afdelingen
in Soerabaja aan Indonesische zijde
streden. Als vanouds riep de dief:
.Houdt den dief!"
Neen, verbazing wekt dit niet, maar
wel felle verontwaardiging en afschuw, die nog toeneemt wanneer
men bedenkt, dat zulks geschiedt
onder verantwoordelijkheid var een
regering, die haar macht in eerste
aanleg aan de arbeidersklasse ontleent Het is eer zwart verraad aan
hen, die haar kozen, het is een hoon
aan de volken, die goed en bloed ofom "het fascisme te vernietiferden
gen. Het is beschamend voor
de
mensheid, die Vrijheid op haar vaandel schreef.
Het is een omkering van alle waarden, waarvan men dacht, dat zij in
de oorlog, die nauwelijks is beëindigd, een blijvende overwinning hadden behaald. Onder de ieuze van het
der volken
zelfbeschikkingsrecht
werd de oorlog tegen Japan gevoerd
Maar als het volk van Java deze
leuze ernstig opneemt, dan worden
In het beklaagdenbankje: bovenaan Goering en Hess; Ribbentrop
dezelfde Jappen te hulp geroepen.
praat met zijn verdediger; Keitel is in gesprek met JocU. Op de
om het met bommen en granaten anders te leren.
voorgrond: Frick (licht jasje) Seyss Inquart (met de bril) en
Dan blijkt, dat de vlag de lading niet
Streicher in gesprek met de verdediging.
dekt. maar dat de reactie onder de
achijn van het zelfbeschikkingsrecht
naar herstel der oude koloniale
macht door middel van het oude koloniale geweld, streeft en dan zijn
alle middelen goed genoeg.
Het is reeds eerder in het Lagerhuls
Uitgesproken, dat Japanners nimmer
soldaten valt het Geallieerde leger
kunnen zijn. De Britse regering heeft
toen de verzekering gegeven, dat zij
er niet aan dacht van Japanse afdelingen gebruik te maken en Bevin
H. Goudkuil, secretaris van het dis20 October droeg de Amsterheeft verleden week nog herhaald,
damse afdeling van de C.P.N. trict Rotterdam der C.P.N. (De
expediBritse
doel
van
het
Waarheid).
dat het
(„De Waarheid) 17 van haar
tie-leger op Java, de ontwapening strijders
ten grave. Op 24 November Terwijl de kisten in de groeve weren wegvoering van de Japanse legerden neergelaten, bracht een peloton
moest de Partij te Rotterdam demacht was
zelfde droeve plechtigheid vervullen. van de Bewakingstroepen van de
geschiedt
Soekarno
tegendeel
Het
P.O.D. een ere-salvo.
Veertien strijders
het ondervan collaboratie met de Japanners grondse front, die,vanvoor zover zy Nadat enige familieleden hun dank
beschuldigen, terwijl men zich zelf geen leden van de Communistische hadden uitgesproken voor de grote
Inlaat met gewapende samenwerking Partij waren, voor haar hadden ge- belangstelling, was de plechtigheid
met de Japanners tegen de Indo- werkt en die op 29 December 1942 en ten einde.
nesiërs, het Is waarlijk de huichel14 Juli 1943 werden gefusilleerd, werachtigheid ten top gedreven. En men den Zaterdag naar hun laatste rustneemt
de
in
alle
ernst
vragen:
moet
plaats gedragen.
Nederlandse regering, neemt minis- Het waren de strijders RQke, H.
ter Logemann ook hiervoor de ver- Muye, Frans Huyzer, Joop Rozenantwoordelijkheid op zich? Zij heeft daal, K. Meyer, C. v, d. Kraats, C.
dat gedaan ten aanzien van het bomSpeksnijder, H. Speksnijder, I. Sies,
bardement van Soerabaja en wij heb- Nico van Drost,
W. van Oort, A.
ben er tegen gewaarschuwd en ge- Keyzer, J. Florijn en
Johannes Hoek,
Wij hebben haar ge- allen leden van de Nederlandse
protesteerd
wezen op de gevaarlijke consequen- volksmilitie en van sabotagegroeties daarvan. Voor één van deze pen, die in Rotterdam hebben geConsequenties is zij thans gesteld. opereerd.
Zal zij ook deze aanvaarden? Zij zou Zoals
ook destijds de Amsterdamse
daarmee delen in de smaad en de bevolking van haar belangstelling
schande, die de Britse reactionnairen bUjk hal gegeven, zo volgden ook te
hiermede over de wereld hebben ge- Rotterdam tienduizenden burgers,
bracht
langs de kant van de weg geschaard,
De regering heeft haar tegenover de stoet op zyn weg van de Cool- Zondag kwam te Batavia de NatioSoekarno ingenomen standpunt tot singel, waar de stoffeiyke resten In nale Conventie der Indonesische
dusver tot het uiterste volgehou- het Beursgebouw opgebaard waren Republiek byeen. Deze bijeenkomst
den Zij liet steeds gaarne uitkomen, geweest, naar de algemene begraafwordt als een der belangrijkste gedat zij in dit opzicht met de Britse plaats „Crooswijk". Op verschillende beurtenissen in het verloop van de
regering van inzicht verschilde en plaatsen in de stad hing de vlag bevrijdingsstrijd der Indonesiërs geverzette zich tegen pressie, die va« halfstok. Een schat van bloemen zien. De premier Soetan Sjahrir verEngelse zijde op haar werd uitge- werd in de stoet meegevoerd. Voor- klaarde in zyn rede voor de Conoefend. Zij vond hier een eigen Neop ging een muziekcorps van de ventie :
derlandse houding. Maar dit stand- P.T.T., dat treurmarsen speelde. „De tegenwoordige omstandigheden
punt zou alle waarde verliezen, wan. Daarachter
volgden de deputaties zijn uitermate moeilijk en ik bemerk
neer zij, samenspreking met Soekarno van de C.P.N., de S.D.A.P. en tal dikwijls, dat vele mensen de wanafkeurend, zich met de Britse gewavan organisaties en instellingen -als hoop zeer nabij zijn. Ons volk is in
pende collaboratie met de Japanners de Bond van Ex-politieke Gevangeeen positie gekomen, waarin zij het
aceoord verklaarde. Hier heeft zij de nen, de 8.5., de landelijke K.P., de leven of de dood van de natie onder
plicht te spreken, zowel om duidelijk R.V.V., de arrestatieploeg van de het oog ziet. Ik weet, dat et oorlog
te maken, dat zulk een collaboratie P.0.D., het N.S.F., de vakbeweging, is in Soerabaja, Semarang en op
door Nederland niet wordt aanvaard, de A.J.C., het A.N.J.V., de Stichting andere plaatsen, maar wij moeten
als om „de toekomst voor Indonesië '40—'45, het Rotterdams Vrouwen- door de omstandigheden onze houComité, de U.V.V., de afdeling Beding niet laten beïnvloeden.
te houden"
Er zijn tal van elementen die de toe-» volking van het Stadhuis, de „PerTerwijl ik eerbied heb voor hen,
stand op Java vertroebelen en een himpoenan Indonesia", het Instituut
hun leven hebben opgeofdie
vreedzame oplossing in de weg staan. „Nederland-U.S.S.R." en vele bedryferd, moet ik verklaren, dat de
De koloniale reactie is het niet on- ven. Deze deputaties hadden enige
leiding van het land in handen
tevoren deelgenomen aan een
van de regering moet berusten.
welkom, dat deze met de dag wor- uren
défilé langs het Beursge"bouw.
den vermeerderd.
regering zal het programma
De
drie uur begaf de stoet zich op
leiden,
Bevin had natuurlijk gelijk toen hij Om
dat wij moeten volgen.
weg
naar de begraafplaats, waar
in het Lagerhuis verklaarde: „Wij
Onze positie is sterk, ondanks de
en
personen
vertegenwoorzijn niet de enige schurken in het officiële
omstandigheden en wij zijn van
digers van de deputaties het woord
mening, dat wij ons niet door
stuk."
hebben
gevoerd.
andere groepen in een richting
Maar het congres van de Communis- Tijdens de herdenking in de kapel
kunnen
laten dringen, die wij
tische Partij van Groot-Brittannië, sprak de burgemeester van Rotterniet in willen."
dat o-p het ogenblik bijeen is, had dam, mr.
doden,"
„Deze
Oud.
P.
J.
evenzeer gelijk toen het unaniem zo zeide hij, „horen
aan het gehele Nederlandse regering
alvast z ij n aftreden eiste.
volk. Dank zij hun strijd, tiebben wij tegen Gerretson
A. J. K.
onze vryheid herkregen. Zy zullen Op de
conventie is een resolutie
opgetekend staan in de geschiedvoorgesteld om te protesteren tegen
boeken van Nederland en van Rotde aanwezigheid van het Britse leger
Erkenning
Spaanse
terdam." Ook twee geestelyken herin Indonesië er. om voor te stellen
strijd
de
de
dit leger door een gecombineerd
gevallen
dachten
van
republiek
verzetsmannen, ds. v. d. Valk en ds. Austraiisch-Amerikaanse
troepenDe Parijse correspondent van „News Bakker, welke laatste zelf in poli- macht te vervangem. Heden zal de
Chronicle" verneemt uit goede bron tieke gevangenschap heeft gezeten. conventie onder andere de uit Ceydat Frankrijk binnen enkele dagen Een afgevaardigde van de „Perhim- lon ontvangen sympathiebetuig-ini» in
de Spaans republikeinse regering, poenan Indonesia" bracht het mede- behandeling nemem.
die zich In Mexi~o bevindt, zal er- leven over van de Indonesische Prof. Gerretson, de Utrec«itse Indokennen. Ook de Amerikanen treden strijdmakkers. Namens de Commu- loog, heeft in „De Nieuwe Eeuw" een
scherper tegen Franco op.
nistische Party sprak aan de groeve scherpe aanval op dr. Van Mook ge-
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Sowjet-Unie verpletteren."
Na de
rede waarin Hitler Cham/berlain nog
als vuil varken bestempelde sprong
Goering op de tafel en voerde daar
wilde vreugdedans uit. Zondag
een
zyn de heren, met uitzondering van
Rosenber_\ Hees en Stredoher naar
een godsdienstoefemiinfi geweest...

Er wordt een schip
gelicht
Commodore Mackenzie. De naam la
misschien niet zo bekend, maar wat
hij deed des te meer. Toen aan het
eind van de vorige wereldoorlog d<e
Duitsers hun gehele oorlogsvloot bij
Scapa Flow naar de bodem van de
zee stuurdem, was het commodore
Mackenzie van de Britse Admiraliteit, die de schepen één voor één
weer naar boven haalde.
Zaterdag was Mackenzie op het Noordzeekandaal.
Vlak voor de Hembrug ligt nog
steeds het doksohtp van 9000 ton, dat
de Duitsers lieten zinken. Het ligt op
zijn kant en het eerste wat gebeuren
moet is overeindtrekken. IMlcke kabels lopen onder het sohip door en
verbinden het met 4 Engelse werkschepen, die met personeel en al door
de Britse marine geleend zijn.
Eigenlijk zijn het tankschepen met
water gevuld, dat op het ogenblik uit

de kluisfi-aten stroomt. Het schip
stijgt dus en trekt aldus de lig-in-deweg overeind. Of dat vandaag oog
lukt. 'is een tweede.
Het gehele werk wordt uitgevoerd
door de Nederlandse marine onder
leiding van Overste Berk. Haar d»
topleiding
heeft Mackenzie Een
kleine nian met een stevige klim, in
donkerblauw uniform. Hij staat op
één van de schepen en geeft rustig
zijn orders. De matrozen werken en
wachten. Het gaat heel langzaam.
Maar de man, die de hele Duitse
oorlogsvloot omihooghaalde heeft geduld geleerd.

Perzische troepen naar
Azerbeidzjan
Uit Teheran wordt gemeld dat de
Perzische
die
troepen-afdelingen
naar Azerbeidzjan gestuurd werden
verlof tot doortocht hebben gekregen van de Sowjet-troepen, die in
dat deel van Iran gestationeerd zijn.
(Azerbeidzjan)
In
Noord-Iran
heeft het nationale democratische
congres de onafhankelijkheid geëist.
De Sowjet-Unie, de Verenigde Staten, China en Frankrijk zijn van
deze eis op de hoogte gesteld. Het
congres verklaarde de onafhankei
iijkheid van Azerbeidzjan op vre*
dige wijze te willen bewerkstelligen, maar bereid te zyn, zo nodig,
voor de nationale autonomie te vechten. Tass meldt, dat de Perzische
gendarmerie met geweld tegen de
democratische leiders optreedt.

Verkiezingsuitslag in
Oostenrijk

Ongeveer 90 % der stemgerechtigden
is Zondag in Oostenryk ter stembua
gegaan, om deel te nemen aan de
verkiezingen. De definitieve resultaten zyn nog niet bekend, maar tot
nu toe heeft de katholieke Volkspartij, grotendeels samengesteld uit
Daan en hem verweten veel te zachtde vroegere aanhangers van Dolfuss,
moedig tegen de Indonesiërs op te de leiding. Van de bijna 1.700.000
stemmen, die geteld zyn, komen
treden. De Regeringsvoorlichtings718.000
dienst heeft in een bulletin deze be891.000 aan de volksparty,
weringen van Gerretson, die „veraan de socialisten en 82.000 zyn op
nuftige betogen" genoemd worden, de communisten uitgebracht. Deze
rechtgezet Ingaande op de insinua- resultaten zijn in hoofdzaak die van
tie van Gerretson, dat Van Mook het platteland. In de seden hebben
gewapende de socialisten en communisten veel
het by'eenbrengen van
troepen voor de overneming van meer invloed.
Indonesië uit de handen der Japanners had gesaboteerd, brengt de
R.V.D. een aantal officiële gegevens
waaruit blykt, dat er omvangrijke
militaire maatregelen waren be(uitg.);
raamd om de macht in Indonesië District I. Xerxes—Hermes
3—l;
DOS—ADO
2—3;
't
Gooi—RFC
Deze
maatin
handen-te
nemen.
weer
Volewyckers 2—6 en Emma
regelen werden echter door het VSV—De3—4.
hoogste geallieerde militaire gezag —EDO
District 11. HBS—DFC 4—3; Sparta
niet goedgekeurd.
—Stormvogels I—2; DWS—Blauw
Hevige gevechten
Wit 1—1: Feyenoord—DHC o—o0—0 en
rukken de Britten VUC—Neptunus 2—o.
In Soerabaja
Boys
steeds
verder op. Britse militaire District 111. Be Quick—Ensch.NEC—
autoriteiten verwachten, de stad 2—l; PEC—AGOVV I—4;
spoedig geheel in handen te hebben. Ge Ahead 2—3; Enschedé—Tubantia o—20—2 en Wageningen—Heracles
De twee radiostations van Djokja2—l.
kart-a en Soerakarta die extremisvoerden,
zyn door District IV. Willem II—Vlissingen
tische propaganda
raketprojectielen 2—o: NAC—De Baronie 0—0; RBC
Mosquito's
met
bestookt.
Soerakarta is sindsdien —LONGA 2—4; RKTW—Eindho1 0. "
niet meer in de aether geweest. By ven o—4 en BW—Helmond I—o.—
Be
Quick—Velocitas
Ambawara
had een landing der District V.
plaats, die in kleine I—2: HSC—GVAV 2—o en Sn eek—
Indonesiërs
vaartuigen over het meer kwamen. L.SC 4—o.
Er woedt een hevige strijd. Ook in District VI. Limburgia —Roermond
Een s—l;5—1; VW—Sportclub Emma 1—1;
Semarang wordt gevochten.
PSV—
aanval van duizenden Indonesiërs. Juliana—Bleyerheide 5—3;
waaronder
vierhonderd geünifor- Brabantia 2—o en Maurits—MW
meerde en goedgewapende leden van o—s.
het Vredesleger, werd afgeslagen",
meldt het geallieerde hoofdkwartier.
Waarnemers
geloven, dat nu de
Indonesiërs weigeren met de NederGELDIG TOT DINSDAGAVOND.
landers te confereren, de mogelykAanvankelijk buiig weer, met
heid bestaat, dat een Anglo-Amekrachtige Noordelijke wind, later
rikaanse commissie de opdracht zal
afnemende en naar Zuid-West tehet
conflict te regelen.
krijgen
ruglopende wind, matige tempeEngeland, aldus deze waarnemers,
ratuur.
een moeilijke positie.
bevindt zich in onrustig
Zon vandaag onder: 16.36; morin India en
Het wordt al
gen op: 8.20.
Engeland 3 oorlogsmoede soldaten
Maan op: 00.02; onder: 14.07.
voelen
er weinig voor „om voor
Nederland te sterven."

DE UITSLAGEN VAN
ZONDAG

■

HET WEER
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Hannie Schaft
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Strijdster voor de Vrijheid
Eenzaam in de Grote St. Bavo
staat een lijkkist; het is de kist
waarin het stoffelijk overschot van
Hannie Schaft rust, die het symbool is voor de vierhonderd illegale strijders, die in de duinen hun
graf hebben gevonden. Zoals zij In
nimmer versagende moed een lichtend voorbeeld is geweest In de
strijd tegen den wreden verdrukker, zoals zij nimmer gefaald heeft
waar het ging om dure plicht,"zo
Is geen dezer vierhonderd slachtoffers van het fascisme ooit tekort
geschoten bij het vervullen van
zijn plicht tegenover land en volk.
Haar eenzame baar staat in het
Godshuis: als wij in stil eerbetoon
langs haar heen trekken en met
een laatste groet afscheid nemen
van haar, dan eren en groeten wij
allen die gestreden hebben en gevallen zijn en wier plechtige herbegraving morgen plaats heeft.
Jo Schaft was een Haarlems meisje.

Na de lagere school, doorliep ze de
2e HB.S.b op het Santpoorterplein.
Ze was een stille, onopvallende leerling, maar met een grote intelligentie: op 16-jarige leeftyd had ze haar
al behaald en begon
einddiploma
ze haar studie aan de Amsterdamse
Universiteit.
Ook op' de Universiteit verliep haar
etudie vlot, totdat de oorlog kwam
en het illegale werk een deel van de
t.d opeiste. Toen de studenten gedwongen werden de beruchte loyali-

—

S.D.
Haar werkterrein strekte zich tot
EXTRA RANTSOENEN VOOR
ver buiten Haarlem, uit. De ZaanA.S. EN JONGE MOEDERS
streek en IJmuiden waren vaak het Het
Centraal
Distributiekantoor
doel vaci haar tochten. Onvermoeid
en niet lettend op regen en wind, deelt mede, dat a.s. moeders, wier
trok ze dagelijks den vijand tege- kind verwacht wordt na 27 April,
moet. Vooral als het hulp aan haar doch vóór 26 Mei 1946 voor de eerste
kameraden betrof, was geen moeite maal extra rantsoenen zullen ontperiode van 25 Nohaar te groot, zij had een heel vangen voor demet
22 December a.s.,
vember tot en
trouw hart
wier kind verToen in Januari 1945 de straten be- terwijl a.s. moeders, Mei,
doch vóór
wordt na 25
dekt waren met een gladde ijskorst, wacht
23
1946
de
eerste „maal
Juni
voor
op
trokken zij en haar vriendin
zullen ontvangen
haar wrakke fietsen naar Den Haag. extraderantsoenen
periode van 23 December tot
voor
's Avonds in het stikkedonker kwamet 19 Januari as.
men ze thuis, bont en blauw van en
Voorts ontvangen jonge moeders,
het vallen. Maar de taak was volwier kind geboren is na 26 Mei, doch
bracht en de volgende morgen trokde laatste
ken de beide meisjes er weer op uit. voor 24 Juni 194 b voorvoor
de peDe hele bange hongerwinter door maal extra rantsoenen
riode
25
November
tot
en met
van
was ze dagelijks op pad Eindelyk
kwam het voorjaar: 21 Maart, die 22 December a.s. en jonge moeders,
kind geboren is na 23 Juni,
eerste prachtige lentedag. Hannie wier
doch voor 22 Juli 1945 voor de laatging 's avonds om half zeven de ste maal
deur uit Ze moest een paar pakken cember voor de periode van 23 Detot en met 19 Januari a.s.
illegale bladen van „De Waarheid"
wegbrengen en had ook wapens by
zich. Zij keerde niet terug!
Bij de Jan Gijzenvaart moet zij aangehouden zijn en wat er toen precies
is, weet niemand. Ze kwam
erecht in de gevangenis te Amsterdam. Vlak daarop begon Montgomery zijn grote offensief en WestNederland werd ingesloten. De moffen beloofden, geen gevangenen meer
te zullen doden, maar op 17 April,
nog geen drie weken voor de bevrijding, brachten een viertal S.D.-schurken Hannie naar Bloemendaal en
schoten haar dood. Zij begroeven
haar in het duinzand: een gemene
moord op een meisje, dat door haar
buitengewone eigenschappen en haar
ongelooflijk moedige houding de eerbied afdwong van ieder, die met haar
in aanraking kwam.
Als zij op 27 November geëerd zal
worden als symbool voor al de
slachtoffers van de terreur, die in
Bloemendaal de dood vonden, dan is
dit niet alleen, omdat ze het enige
meisje is dat daar viel, maar vooral
omdat ze terecht een heldin genoemd mag worden.

ZOMERJAPONNEN

teisverklaring te tekenen, weigerde
Hannie
en daardoor stond haar
studie, die bijna voltooid was, stil.
Alle tijd werd nu gebruikt voor illegaal werk. Het bleef niet bij hulp
aan Joden en andere onderduikers,
zy werd belast met belangrijke zendingen. Haar buitengewone koelbloedigheid en durf maakten haar
tot een van de meest gewaardeerde
krachten in haar groep. ledere opdracht volvoerde ze, zonder te letten
op de gevaren, die eraan waren verbonden. De S.D. was vooral het
doel van
haar
werkzaamheden.
Met
een
doorzettingsvermogen,
dat aan het ongelooflyke grenst
zy de gangen van den geging
haten vijand. Een noodlottig ongeluk, waarbij één van haar kameraden het leven liet en waarbij zy zelf
op het nippertje ontkwam, maakte
haar naam en adres bekend Zy was
echter op haar hoede en liep niet in
de val. maar haar ouders werden als
gyzelaars naar
Vught gebracht.
Overal zochten de SD.-mannen naar
het
„rothariges Madel" maar het
meisje had een veilig onderdak gevonden, waar ze tot haar noodlottige gevangenneming is gebleven.
Ondertussen zette ze. goed gecamou
fleerd, haar werk voort
Welke gevaren zij inmiddels trot-

Voor den politierechter

DE

laatste

LandloDerij

zaak van een lange
middag. Een klein oud mannetje dribbelt binnen,
strekt
even z(ln handen uit naar de rood
staande potkachel en legt ze dan
met een gewoontegebaar
op
het

bekje.

Hij is 73 jaar en verstaat met
wat er gezegd wordt Wat moeite
is uw
beroep? Ik scharrel een beetie. zegt
het mannetje achteloos
Waarom
hebt u uwzelf
aangegeven
voor
landloperij? Ik wil terug naar Veen.
huizen, daar heb ik bij elkaar al
35 jaar gezeten. En dan nog gevangenisstraf voor een paar kleine dingetjes, vertelt de jubilaris openhartig.
Nou. dat mag geen nr-am hebben,
vindt mr. Muller goedig. Ja maar,
zegt het mannetje, ik wou geen drie
jaar, maar twee jaar zes en dan
zie ik af van de drie dagen hechte-

OP

AANGEWEZZEN

TEXTIELPUNTEN.

Het C.D.K. bericht ons dat als japonstof alleen zomer japonstof verkrygbaar is. Voor elke vierkante meter,
moeten zoals bekend, drie stuks van
de thans geldige 15 textielpunten gegeven worden.

Mr. v. Lier blijft gemeentesecrtai
B. en W. van Amsterdam
hebben
het dienstverband van den gemeentesecretaris, mr. S. I. van Lier verlengd tot 1 Maart 1946 en het dienstverband van ir. A. M. van Deventer
als directeur van het
Gemeenteenergiebedryf tot 1 Mei 1946.

NIEUWS UIT HET LUCHTKUIM.
Vanochtend is een DC-4 als eerste
na de oorlog van Schiphol naar
Kopenhagen
vertrokken; gezagvoerder is Steinbeck. De geregelde
dienst op de Deense hoofdstad
vangt 5 December
voorloopig
van morgen
wordt
deze
dienst
alleen
op
Dê plechtigheid .n de Grote Kerk Woensdag en Vrijdag door de
zal omstreeks 1_ uur afgelopen zijn. Denen gevlogen.
Daarna word* een stoet geformeerd Hedenochtend vertrok ook een maop de Grote Markt Deze zal de vol- chine naar Cairo, die daar repagende route nemen: Zijlstraat, Zijl- trieringsambtenaren
heen brengt
weg, Julianalaan Militaireweg, Zee- Dit vliegtuig wordt door Both beweg.
stuurd.

aan;

De route

Jan Verleun en Gerard

TER

Steen herdacht

nagedachtenis van Jan Verleun en Gerard Steen, die als
illegale soldaten zijn gevallen,
werd
Zaterdagmiddag een in de
toren der RK. kerk „De Boom" aan
de Ad. de Ruyterweg aangebrachte
gedenksteen door pastoor
W. van
den Bosch O.F.M, op pleöhtiiige wijze
onthuld. Behalve talryke vroegere
medestrijders en familieleden waren
verscheidene militaire en burgerlijke
autoriteiten aanwezig. Een groep
padvinders van de Jam Verleun- en
Gerard Steenpatrouilles braoht bij de
onthulling tezamen met een afdeling
van de Gezagstroepen, 2e Compagnie,
sectie West, een eresaluut, terwijl
een koor 0.1.v. den heer Tolhuis muzikale medewerkdeig verleende.
De heer J. Kuipers, voorzitter van
het herdenkangscomité opende een
lang-e rij sprekers, „zy hebben hun
even lang gegeven, opdat wij zouden
leven zei hy o.a. „Thans staan wij,
van alle gezindten en overtuigingen,
in één gemeensohappeiyke
herdenking bijeen. Ik damk u allen, ook uit
hun naam!" Vervolgens spraken nog
wethouder Van Wyck, namens het
gemeentebestuur, maj. De Graaf,
hoofd van het Bureau voor Bijzondere Opdrachten. maj. W. Donker,
districtscomm. Gezagstroepen West
en lt. Beekman van de bruggenflinde
West van de K.P.
Vrijwel allen leerden de nadruk op
de solidariteit, die dn die moeilijke
dagen tussen alle stryders, vam welik
geloof of kleur zij ook waren, heerste. Het is onze plicht tegenover onze
p-evaUen makkers om hun
werk in

Johan Verleun
diezelfde geest van verdraagzaamheid voort te zetten.
Als laatste spreker trad op pater Th.
panders 0.F.M., die namens de parochiekerk de officiüle herdenkingsrede uitsprak. „Wjj betreureh hen,
maar wij weten, dat hun verzet niet
voor niets werd gepleegd!"
Onder de gedenksteen die door c"en
beeldhouwer W. IJzerdraat
werd
vervaardigd, legden
o.a. maj. De
Graaf namens gen.-maj.
Van Oorschot en It. Beekman
namens de
bruggenlinie West ieder een krans.
Onder de talrijke bloemstukken bevonden zich ook twee kransen van
de C.P.N., afd. West.

merkt het mannetje pienter óp, Ik
krijg altijd drie jaar, maar dan kom
ik er weer met de winter uit en ik
bên liever 's zomers vrij,... als ik
het nog beleven mag. maar de cel
heb ik een hekel an
Wel. zegt de politierechter 't komt
zelden voor, dat met zoveel bereidwilligheid om straf gevraagd wordt,
we zullen ook maar welwillend zijn
Ik geef het woord aan den officier'
Dat's mooi vindt het mannetje
spontaan, als hij zijn twee en een
stapten Teertouw en Jofel dan
half jaar krijgt.
Nog even een
opgewekt koutend over al het
praatje met den politierechter over
vreemde dat zich voor hun ogen
wederzijdse kennissen, in casu de ontrolde
het strand. Ze wisten
directeuren van de werkinrichting niet waarlangs
ze liepen, ze wisten evenen dan scharrelt het mannetje weer
min
waar
ze
terecht
zouden komen
weg.
en juist dit gaf hun tocht zulk een
Twee en een half jaar geen zorgen bijzondere
bekoring.
voor de maaltijd En dan op een Tienus Teertouw had
een krijgshafzonnige Meidag de vryheid in. Het tig gezicht getrokken, terwyi
Jochem
leven is schoon voor een ouden landeen vroiyk wijsje floot: Zie de leliën
loper. Als hij het nu nog maar be- van
het veld. zie hoe schoon zij
Jeven mag
bloeien. De zon scheen prettig, de
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Dit stuk is werkelijk uniek in zijn
soort. Een verteller (Paul Huf) gaat
met een groot boek aan een tafeltje
zitten en leest het bekende sprookje
van Pieter er de wolf voor. Zgn
verhaa: wordt onderbroken of begeleid door een vrij klein bezet orkest
(Concertgebouw-orkest onder Eduard
van Beinum). De muziek beeldt dit
gegev IG. zo aanschouwelijk, zo geestig en guitig uit. dat ook wij volwassenen er met r eerlijk genoegen
naar luisteren. De klanktaal is zo
eenvoudi). en zo
makkelijk aansprekend dat ze door kinderen zonder meer begrepen kan worden. Prokofjeff heeft voor ieder persoon een
karakteristiek muzikaal motief gevonden Pieter wordt
door
een
luchtir huppelend wijsje van het
strykorkest weergegeven, het vogeltje door een fluit-motiefje, de eend
door de kwakende hoho, de sluipende
kat. die op een gegeven ogenblik in
de boom klimt, door de clarinet, de
hinkende oude grootvader door de
door
fagot en tenslotte de wolf
koperblazers,
na de dood van de
wolf het motief van Pieter triomfantelijk
Prokofjeff
overnemen.
heeft dus zo veel mogely'k verschillende klankkleuren gebruikt, om de
personen muzikaal te typeren. Wie
nog eer vooroordeel tegen de moderne muziek heeft, die luistere naar
dit stuk: hij zal enthousiast zün. En
wy hopen dat er zo veel mogelijk
Nederlandse kinderen in de gelegenheid gesteld
worden om van dit
heeriyke stuk te genieten!
Eduard van
Beinum liet voor de
uitvoering enkele motieven
apart
spelen
Dergelijke inleidingen zijn
veel
illustratiever dan notenvoorbeelden in het programmaboekje en
souden best bij de uitvoering van
eder nieuw of modern werk gegeven
sunnen worden
riet programma van dit Zondagmidiagconcen werd aangevuld met een
evendige maar niet tot in de fijnste
ïuancven verzorgde uitvoering van
le „Italiaanse" Symphonie van F
tfendelssohn-Bartholdy en de fas:inerende
„Polowetsjkise Dansen"
lit de opera „Vorst Igor" van A.
Borodien.
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deren gemaakt, maar zij is zo suggestief en zo fraai van spel en opzet
geworden, dat zij ook, beter gezegd
vooral, op volwassenen een diepe
indruk maakt. Wij zien het harde
leven van den jongen Maxim Gorki
en dan begrijpen we, dat deze jeugd
van doorslaand belang geweest is
voor het werk van den groten
sehryver.
Het succes van deze film was groot
en daarom heeft men besloten, haar
volgende week nog eens te vertonen.
Waarh. Stad

Operette van Offenbach
„De Operette Zangers" zijn in Care
alweer me een nieuwe operette voor
de dag gekomen: „De Dochter van
den Tambeer". Welsiswaar is dit
niet een van de sterkste werken
van Jacques Offenbach, maar de
luchtigheid van Offenbach's muziek boeit toch altijd. In deze uitvoering kwam echter het gezongen
element wel wat te kort. Alleen
Truce Speuck en Rud. Gerrand voldeden aan de eisen van den componist en aan de wensen van het pude regie van Joh.
bliek. Dank zij
Boskamp werd er zeer levendig geSp6eW

'

P. v. NOORDEN.

Rosa Spier

was de Sonate
onbetwistvan Paul Hindemith het composities

Op dit harp-concert

baar hoogtepunt wat de
van
betreft Een prachtig stuk vastvoorboeiende en
vorm met een
thematiek.
verwerkte
treffelijk
Bovendien vermeed Hindemith. wat
in de werken van Fournier en Rousseau zo vermoeiend werd n.l. de einaccoord-techmek.
deloze gebroken
Rosa Spier speelde bijzonder mooi,
hoewel men zteh, vooral in het eerstwerk, een kantiger reliel
„De Waarheid" heeft gistermorgen genoemde
nuancering kan denken.
en
subtieler
in Cinema Royal
voor de werkers
van de krant een voorstelling georganiseerd van de grote
film „Stalingrad", welke Russische
voorafgeen
gaan werd door „een Russische potpourri". De zaal was tot op de laatheeft
ste plaats bezet en de stemming De dirigent Karel Mengelbergmet
de
gewoekerd
op dit concert
was uitstekend.
van zyn orWim Hulst, adjunct-directeur van technisch» vaardigheid
goed
ons Volksdagblad, heelt de voor- kestleden en vaaK met een
resultaat. De stemming,
muzikaa
stelling geopend. Hij heeft er op gespel
wezen, dat het nu ruim drie jaar het moeilijkste element in het
ook in dit orvan dilettante!, kanworden,
geleden is, dat wy voor onze clanevenals
destiene radio's de slag om Stalin- kest veel verbete-d
grad volgden. ledereen voelde toen, het juist en logisen gebruik van de
dat Stalingrad het grote keerpunt strykstok In de Suite ~I'Arlésienne
in deze oorlog zo u kunnen worden. van Bizet blonken de blazers uit,
En Stalingrad i s ook het keerpunt in het bijzonder de saxofoniste. De
in deze oorlog geworden. De grote keuze van de Rhaptodie van Brahms
eenheid van het Russische volk heeft kan ik niet bewonderen. Men hoort
de gemechaniseerde nazilegers tot thans
wat levendiger en
graag
staan gebracht en hen teruggeslagen krachtiger muzie* dan deze pessitot in het hart van hun eigen land. mistische en zwartgallige klanken.
Vervolgens werd „Russische potleiding van
De uitvoering onder
pourri" vertoond. Op deze byzondere Cor Olthuis was verdienstelijk.
film kan men een indruk krijgen
WIM GAFFEL.
van het hoge peil, dat het moderne
Russische ballet heeft bereikt Wy
Hollanders kunnen by het aanschouwen van een dergelijke danskunst slechts verlegen achter onze
oren krabbelen. Stalingrad, waar7.20—7.50 riarry
over wij Zaterdag reeds uitvoerig Hilversum 1. 301 m.
Horlick en zyn orkest met interschreven, maakte op de Waarheidvan Lilly Lindroth; 7.50— B.OU
werkers een zichtbaar diepe inuruk. mezzo
8.20—9.00 Marek
Ochtendwijdmg;
9.00—930
DE JEUGD VAN MAXIM GORKI Weber en zijn orkest;
9.33—10.0
Werken
van Mozart;
Terwijl in Cinema Royal voor de Vioolcomposities; 10.00—10.45 Muz.U
Waarheidwerkers „Stalingrad" ge- by de arbeid; 10.45—11.00 Oigelmuz.
draaid werd, vond in het City-theade Sint Bavokerk
(aansluiting
ter de wekelijkse Waarheid-kunst- te Haarlem);met
11.00—12.30 Nationale
ochtend plaats. In het voorprogramde
voor
Herdenkingsplechtigheid
ma heeft de solo-cellist van het con- slachtoffers van het verzet >aansl
certgebouw-orkest, Samuel Brill, een met
de St. Bavokerk Haarlem);
programma van gemakkelijk aan—14.00
Freo Schick en zyn
13.20
sprekende serieuze muziek laten hogramofoon intermezzo;
orkest
met
Lion
ren.
Contran heeft Liszt vir14.00—15.15 Russisch concert; 15.15
tuoos voorgedragen en Frans de —15.30 Kwartier voor de vrouw;
Geus zong aria's van Verdi.
Franse kinderen zingen
Vervolgens werd de ffilmn „De Jeugd 15.30—15.45 liedjes; 15.45—16.30 Dubeigen
van JVlaxim Gorki" vertoond. Deze hun
belsterren uit de amusementswereld;
film werd oorspronkelijk voor kinverhaal.
Ons
korte
16.30—16.45
„De pointe" van Willy Corsari; 16.45
van
Isaac
—17.00 Pianomuziek
Albeniz;
17.00—18.00 Dansmuziek;
van
Ernesto
de
18.01—18.30 Melodieën
Curtis; 18.30—19.00 Piet Coomans en
zyn orkest; 19 30—20 00 Kamermuz.;
20.15—21.00
Bravour en Charme;
21.15—21.40 Orgelconcert noor Bern.
Drukker; 22.15—22.30 Mens en menigte Causerie door dr. W. Banning;
22.30—23.00 Eddy Walis speelt; 23.15
—23.30 Avondwijding door .dr. P.
Boendermaker.
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#„Stalingrad" voor de

Waarheidswerkers

Symphonie-orkest „Schübert”
mannenkoor „Excelsior”

De erfenis van den ouden Jofel

nis voor cassatie.
Drie toga-s, drievraagtekens Kijk,
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Muzikaal sprokje van Prokofjeff
In Nederland werd ook voor de oorvan de
muziekproductie
Sowjet-Unie volkomen genegeerd.
Zo kon het gebeuren dat een geniaal
sprookje
werk als „het muzikale
voor kinderen: ,Pieter en de wolf"
van Sergej Prokofjeff pas tien jaar
na zijn ontstaan voor het eerst in
ons land ter uitvoering gebracht
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Op Woensdag 28 November 1945 is
de groep wier familienamen behoren tot het gedeelte van het alphabet: van Blerk t/m Böhlendorff aan
de beurt voor de controle en zegeling van de Tweede Distributiestamkaarten, welke plaats vindt in het
gebouw Damstraat 13/23, hetwelk
geopend is van 9—12 en van 13.30
IT uur.
dienen te worden:
Medegebracht
de Tweede Distributiestamkaarten
van de gezinsleden, alsmede alle familiepapieren, zooals trouwboekjes,
persoonsbewijzen enz.

febeurd

HANNIE SCHAFT.

Muziek tijdens het

Contrôle tweede distributiestamkaarten

seerde, bleek op Dolle Dinsdag, toen
zij bij een schietpartij door beide
benen werd geschoten. Haar buitengewone tegenwoordigheid van geest
redde haar toen het leven: zij lietzich
plat op de grond vallen en toen haar
tegenstander zijn wapen had leeggeschoten, sprong ze op, greep haar
fiets en wist te ontsnappen. Ze had
de schoten geteld! In samenwerking
met haar kameraden, bedwong zy
ten slotte de Haarlemse S.D.
Dat de Haarlemse jongens zo weiondervonden en dat uit
nig last
Duitsland gevluchte arbeiders rustig
thuis konden blyven. was grotendeels
het werk van dit moedige
meisje Zij werd de schrik van de
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WETENSCHAPPELIJKE UITZENDINGENB.BC
Hier volgt het programma van de
wetenschappe'ijke causerieën, welke
de 8.8.C, iedere Maandagavond om
6 uur
tijd in de Nederlandse taal za. uitzenden
1. Organisatie-.chemie in de oorlogs2. Ontwikkeling van het
vogeltjes tjilpten in de cocospalmen Tienus sprong hy op de twee ver- periode.
het leven was bizonder aange- sufte gevangenen toe. Een mes medisch wetenschappelijk onderzoek
len
naam:..
trekken
en de lianen doorsneden gedurende de oorlog. 3 Zoölogie in
Wie zal echter de verbazing van de was het werk van een ogenblik.
4.
der
Ontwikkeling
Nu oorlogstyd.
twee strandgangers beschrijven toen eerst merkte Jochem op, dat Bakphysica in oorlogstijd. 5 Landbouwzij
voorzichtig om een tropische boord een grote buil op zijn kaal kundige onderzoekingen in oorlogsstruik glurend daar plotseling de voorhoofd had. De kapitein knippertyd over plantengroei. 6. Sterrekunde
goede kapitein Bakboord met zijn de verward met zijn ogen en begon in oorlogstijd. 7 Plantkunde in oorstuurman Emmerkompaskum
opstamelend te spreken, terwijl hy logstijd. 8. Ingenieurswerk in oormerkten, beiden door middel van Jochem verwonderd aanstaarde,
logstijd. 9 I>e toepassing van de
lianen stevig vastgebonden aan de
voedingsleer op de voedselpr:>biemen
stam van een klapper.
( Wordt vervolgd.) van Groot-Brittannië gedurende de
„Oh," riep Jochem, en gevolgd door
torlog. 10. Biochemie in oorlogstyd.

iets

Ver-'

rAS vü'en-

-8--*

De Waarheid van Maandag 26 November 1945

3

Spannende titelgevechten van
de amateur-boksers
District Noord-Holland,
vier titelhouders.

IN

Redactioneel Relaas Rondom

middengewicht en Bakker In het
halfzwaar zorgden voor de Noordelijke successen. De eerste, door in
een goed gevecht van den Amsterdammer Walraven te winnen, de
tweede door den Eindhovenaar Van
der Kaa een bokslesje te geven. Het
spannendste gevecht leverden Diever (O.) en De Bruin (Z.-H.) Niet
minder dan drie extra ronden waren
nodig om tot een beslissing te komen. Diever behaalde ten slotte de
titel, nadat De Bruin verschillende
waarschuwingen had gekregen. De
sterke Remie uit het Zuiden, bokste,
na den Amsterdammer Harry Bos en
Buis (Z.-H.) te hebben uitgeschakeld een uitstekende finale tegen
Voornhoudt (N.) In aanval en verdediging blonk hij boven zijn tegenstander uit. Een sympathieke bokser
met ongetwyfeld uitstekende capa-

het Concertgebouw te Amsterdam werden Vrijdag en Zaterdag
de finales van de amateur-bokskampioenschappen verwerkt. Hiervoor waren de acht districtskampioenen afgevaardigd. Het grootste succes heeft het district Noord-Holland
behaald, door vier van de acht titels
te bemachtigen,
waarvoor zeer
zeker school Corbett een eresaluut
toekomt. Instructeur Bisschop is het
drie zijner poulains, Schneier Kabalt en Pare de hoogste eer
van een amateurbokser te laten bereiken. De vierde succesvolle Noordhollander was Niemans, die de
De
behaalde.
zwaargewicht-titel
vlieggewicht Schneider was zo forS. v. d. U
tuinlijk in de voorronde vry te loten. citeiten.
Zijn gevaariyke tegenstander was de
van Van Oosten (Z.-H.) als Bakker
(O.) door ko. had gewonnen. In de
finale verloor hij van den Corbettman op punten. Kabalt moest enige
voorgevechten winnen om de finale
trapt
eigen
te bereiken. Zeer spannend was zijn
eindstryd tegen Wijhe uit Maastricht
die door in de demi-finale na een
extra ronde van Stoetman (N.) te
het eerste treffen tussen de Amwinnen zijn plaats in de finale versterdamse ploegen DWS en Blauw
diende
Wit heeft het publiek kunnen geIn een hard gevecht won de Amsterdammer op punten. Een bokser van nieten van een aantrekkelijke wedstryd, waarin opnieuw bleek hoe
klasse toonde zich Theo Pare, winsterk de DWS-middenlinie eigenlijk
naar van één derbijbeide stylprijzen;
de andere kwam
Schubart (Gro- wel is momenteel. De jonge spil
ningen) terecht Zonder zich geheel Adriaan Kil was zeker de held van
te geven kon hy achtereenvolgens de dag en dat zegt veel, want naast
Van der Meulen (N.) en den Eind- hem staan de twee beste spelers van
hovenaar Beekwilder. uitschakelen DWS, Paul Fanger en Cor van der
Met grote spanning werd de finale Hoeven. Op deze wyze baarde het
geen verwondering, dat DWS het
tegen Snijders (Z.-H.) tegemoetgegrootste gedeelte van de wedstrijd
zien De techniek en koele berekening van Pare wonnen het van den heeft kunnen domineren.
snel en fel stotenden Snijders, zodat Dat desondanks DWS met een gelijkspel genoegen heeft moeten nede lichtgewichttitel eveneens in Amsterdam terecht kwam. Niemans. de men, is net resultaat van de prima
zwaargewicht uit Diemen. lootte de verdediging van Blauw Wit waar
eerste dag vry en kwam hierdoor Cor Wijders weer geniaal ingreep en
direct in- de finale tegen Kuik uit mede door de steun van Altink en
Heerlen, welke hy reeds in de eerste Stijger vele goed opgezette DWSaanvallen onderbrak.
ronde uitsloeg Door deze vier overVooral in het begin trok de DWSwinningen legde het district Noordgevoorhoede keer op keer naar voren
Holland beslag op de beschikbaar
en volgden van de buitenspelers
stelde "bohdsprys. Schubart in het Kliffen
en Ruyneman telkens uitstekende passes. Na ongeveer twaalf
minuten kon Nelis Ruyneman met
een laag schot den te laat uitlopenden doelman Van Raalte
verspanning bij
schalken.
minuten
later
geen
vy'f
scoorde
Nog
Bertus Caldenhove door een misverstand in eigen doel, hetgeen zyn spel
daarna gedeprimeerd
heeft wat
vooral bleek in de duels met Ko
hetwelk bij WK op Bergman.
bezoek was, heeft de adspirant De Blauw Wit throughpasses door
kampioenen handen vol werk ge- het midden waren zeer gevaarlijk,
geven.
«
Tien minuten na de aanvang gaf
mevrouw Lubberen Archipel de leihet veld
ding. Toen Henk Koper
moest verlaten en werd vervangen
door De Voos, werd dit een kleine
verzwakking waarvan de prima verdedigende Archipelmensen een goed
gebruik maakten. Steeds weer kwamen de mensen uit Oost voor de
korf, maar ten eerste was hun schot
niet zuiver en ten tweede betrokken
ze mevrouw Lubberen onvoldoende
in het spel om de voorsprong te ver-

felukt.

SPAT BIJ DE BOKSKAMPIOENEN
't Gooi—R.F.C.
TIET

heeeft

de wed-WAesrtcrhkwipaijl.d

ARCHIPEL,

groten.
Toen Stoeltie voor de thuisclub een
strafworp miste, was hiermede voor-

lopig de kans op de gelijkmaker verkeken, want tot aan de rust wist
Archipel het spel in handen te houden.
In de tweede helft waren het aanvankelijk de blauwwitten, die de
toon aangaven maar naar mate de
tijd verstreek, kwamen de WKers er
steeds beter in. Toch duurde het onalvorens
geveer twintig
minuten
Stoeltie met een schitterend schot
geiyk kon moken.
Na de wisseling was er van het zo
gevaarlijke Archipel niet veel meer
over; de aanval was zwak en het
middenvak matig. Alleen de Archipel-verdediging kon stand houden.
maar toch niet verhinderen, dat Pedrolie met een schot van de zij-lijn
af de stand op 2—l kon brengen,
met welke stand voor WK ook het
einde kwam.
Samos uit Utrecht is Zondag nog
vaster op de onderste plaats terecht
gekomen, want het bezoekende RO
HDA won met s—l en nam dus beide punten mee naar Amsterdam.
DED had bezoek van Swift en behaalde een 7—3 zege, terwijl SVK—
Blauw-Wit moest worden uitgesteld.
daar Kattenburg geen terrein ter beschikking

heeft.

Dijkstra niet erg gelukkig met zijn
schoten, doch paste ook niet in de

DWS-voorhoede.

De Leeuw kampioen
Nederland.

BRAS

van

TIJDENS

tis 5—2.

De korfbalclub „Sportief”
exit.
In de uitslagenlyst van de korfbalrubriek zal wellicht de grote nederlaag van de Amsterdamse vereniging Sportief de aandacht getrokken hebben. De groen-zwarten die
hebben
jarenlang in de le klasse
gespeeld en daar enkele seizoenen
zelfs een behoorlijk figuur konden
slaan, hebben het de laatste jaren
niet gemakkelyk en moesten Zondag met een wel zeer gehavende
formatie tegen L.U.T.O. uitkomen,
vandaar de 17—1 nederlaag.
Naar wy uit betrouwbare bron vernamen, zou deze vereniging van het
Zaandammerplein zich uit de Bond
terugtrekken.

Het overzicht van de
Eerste Klassers
DISTRICT 1
wel zeer opmerkelijk feit, dat
in de le klasse een wedstrijd
moest worden uitgesteld, omdat
Xerxes geen veld beschikbaar had
voor de wedstrijd tegen Hermes.
RFC nam de gelegenheid te baat om
punten te verzamelen tegen de minder sterke ploegen welke de groenwitten tot dusver ontmoet hebben.
Ditmaal moest t Gooi te Hilversum
er met 3—2 aan geloven, zodat de
Rotterdammers nu het maximum
aantal punten hebben, evenals de
Volewijckers, die natuurlijk van VSV
wonnen. Tot de rust was hier de
stand nog 2—2, doch toen werden de
IJmuidenaren door de landskampioenen overspeeld en voerden de scoors
op tot 6—2; Daan de Jongh verrichtte de hattrick.
DOS won op eigen veld met 3—l van
ADO. De Hagenaars hadden de leiding door Eversteyn, maar De Leur
eenmaal en v. d. Valk tweemaal
brachten de stand op 3—l voor de

EEN

Goede

start

—
— —
—
—
—
van RFC.

Ver-

-assende nederlagen van Emma
en Sparta.
Enschedé stelt
teleur in het Oosten.
Fraaie
BVV
prestatie van de Baronie.
handhaaft de nul tegen.
MVV

onweerstaanbaar?
van HSC.
speiers.

De

Goed werk

zuidehjke kampioenen

wonnen met 4—2 in Roosendaal.
De uitwedstrijd tegen het zwakke

RKTVV nood Eindhoven een welkome gelegenheid om met 4—o de
eerste overwinning te behalen, terwijl BW tegen het bezoekende Helmond de 0 onder tegen kon handhaven na drie wedstryden..

DISTRICT 5

BE

Tweede wedstrijd van
Ijsvogels
Na het goede debuut van vorige
week dat de „Ijsvogels" tegen het
Canadese
yshockey-team
sterke
van „het dertiende" maakte, verschijnt deze ploeg a.s. Dinsdagavond wederom in versterkte positie op de Apollo-ijsvloer met als
tegenstander Leave Transit Camp.

QUICK brengt er momenteel

niet veel van terecht en kreeg
De grote verrassing was de 4 —3
ditmaal op eigen grond met 2—l
nederlaag van Emma in Dordrecht
klop van de stadgenote Velocitas.
tegen het bezoekende EDO.
HSC nam zowaar de leiding door met
2—o van GVAV te winnen, wat toch
DISTRICT 2
wel een grote teleurstelling moet zijn
had tegen DPC ongeveer tien voor de stad Groningen na hun uitminuten na de rust een sensa- stekende oefenpartij Zondag j.l. te
tioneel kwartiertje en zette een Amsterdam tegen Ajax.
3—l achterstand om in een 4—3 De plaatselijke ontmoeting tussen
voorsprong.
Sneek en LSC werd met niet minder
Stormvogels behaalde ten koste van dan 4—o gewonnen door Sneek. het2—l
eerste
overwinde
Sparta met
geen waariyk niet in de Ujn der verning, waarby Sparta zeer slecht uit wachtingen lag.
de hoek is gekomen en de nederlaag
volkomen verdiende
DISTRICT 6
De bigmatch aan de Spaarndammerna drie wedstrijden nog
is
dijk tussen DWS en Blauw-Wit einniet te houden, waarvan nu
digde in een I—l gelykspel. Bij DWS
Maurits met
s—o5 —0 het
was Kil de uitblinker, terwijl bij de slachtoffer werd liefst
in
Lutterade.
Zebra's Wilders en Stijger het meest Toch hadden de verliezers in het bede aandacht trokken.
nog enig overwicht, wat tot uitFeyenoord—DHC was" als steeds een gin
drukking kwam in de schoten van
mooie wedstrijd, waarin DHC in het Beks
Voor de rust slaagde
laatste kwartier nog enige benauw- echter vooral.
Berkhof erin tweemaal te
de ogenblikken doormaakte. Van der scoren voor de Maastrichtenaren en
Broei?, de DHC keeper, was zeer het einde bracht er nog drie doelgoed, trouwens de gehele groen- punten bij. Roermond trof ditmaal
zwarte verdediging was uitstekend. een sterkere tegenparty en wel LimVUC behaalde de eerste overwinning burgia in Brunssum, waar met s—l—
5 1
en wel met 2—o ten koste van Nep- werd verloren. Spil Lubeck opende
tunus.
voor Limburgia de score door een
penalty te benutten.
DISTRICT 3
Sportclub Emma speelde in Venlo
—Go Ahead was na twee wedI—l—
1 1 tegen VW, terwyi bij Juliana
strijden reeds de strijd om de
eerste plaats, waarbij de Deventenaren met 3—2 in de meerderheid
kwamen, nadat ze tot tweemaal toe
hadden achtergestaan.
Tweede Klasse B:
Be Quick veroverde de tweede plaats
door de Ensch Boys met een 2—l District I. Tweede klasse A: DWV—
OSV—AIk. Boys 3—2;
nederlaag terug te sturen naar ZFC 2—2;
Victrix—Volendam 2—4;
Twente en AGOW benutte de uit- Alcmana
West Frisia—
wedstrijd tegen PEC in Zwolle om ZVV—WFC 1—1;
KFC 3—6
met 4—l een goede start te hebben. BUVS—RCH
4—l; VIOS—De KenTubantia deed het deze Zondag beter
6—l; Quick H.—De Spartaan
en kon zowaar Enschedé op eigen nemers
4—3 (protest van Spartaan); Velsen
terrein een 2 —o nederlaag toebrengen.' Na de Zilveren Bal is Sportclub —Zeeburgia 2—o.
wel erg in mineur geweest.
3E KJLASSE.
De als steeds spannende wedstrijden B
Purmersteijn—RKWA
2—l;
tussen Wageningen en Heracles werWZ—Zaandijk
I—2;
QSC-KVV
den ditmaal voortgezet met een tref- I—2;—
1 2; GVO—De Meteoor 0—1; Zaanfen in de plaats, waar de capitulatie landia—Hollandia
2—l.
van ons land werd ondertekend en
leverde de thuisclub een 2—l zege op. AFDELING D:
Schoten—JHK 8—0; Swift—WA
DISTRICT 4
I—2; SDW—Ripperda I—2; DEO—
Willem II van Vlissingen zou De Germaan I—s.
winnen, stond bij voorbaat wel AFDELING JE:
vast, hetgeen inderdaad is geASVK—OWO o—s; Allen Weerschied en wel met 2—o door de tri2—l; SLTO—Electra
baar— WMS
colores.
4—l; Aalsmeer—De Meer 3—l.
NAC kon ditmaal niet het spel bereiken van de vriendschappelijke VIERDE KLASSE:
wedstrijden tegen De Volewijckers Afdeling E: CNF—Purmerend 2—2;
1—1;
Sandow —DRC
of Neptunus en raakte door het IVV—EVC
aanvankeiyk op „remise" aansturen2 2
de spel van de stadgenote De BaroG:
SCA—Oranje Zwart
Afdeling
Vooruit
nie uit haar evenwicht. De wedstryd 2—4; RCA—Wilhelmina
2—2; VIC—ADW I—3.
eindigde zoals hy begonnen was.
RBC was in elk opzicht de mindere Afdeling H: Wilskracht—JOS 2—5;
3—3; BDK—Lijnden
van LONGA, waar Henk Pelikaan ASR—NAS
als stopperspil middenvoor Beeuws I—4; Heemskerk —ASV I—s.
I: Goldstar—TlW o—2;
wel baas kon, omdat deze te weinig Afdeling
steun ondervond van zijn binnen- Olympus—TDO I—2;

Rus slaat het record
gewichtheffen
De 24-jarige Russische gewichthefbracht het bij
tweehandig drukken tot een gewicht van 129 J kg. hetgeen 9è kg
hoger is dan het wereldrecord van
den Japannees Shusei Kin.

fer Gregori Novak

,

MW

—

NEC

De verdere uitslagen

DAT

treinoponthoud is, mis je evengoed
niets van het spul.
De R.F.C.scriba Van Berket zit
onverstoorbaar te kijken als zijn
ploeg een B O voorsprong neemt.,
maar de Rotterdamse dames vóór
hem raken in de stemming en
zeggen voortdurend hardop voor
aan hoe en Dick vooral, wat volgens hen in Rotterdam mag en
daar de Hüversummers de meis.
jes ook wel leuk vinden, mag het
hier ook. Overigens, de kranten
blijken, slecht bij de R.F.C.-damea
aangeschreven te staan, maar één
hunner is een levende propaganda
voor Joris van den Berghs Mysterieuze Krachten in De Sport, want
zegt ze, ,Jloe slechter de kranten
over ons schrijven, hoe beter het
gaat".
U kent het thema tocht
De prikkel voor den sportman?
Leuk gezelschap overigens, dat je
de kou af en toe doet vergeten en
als je na afloop temidden van
zoveel Rotterdamse vreugde opmerkt, dat het volgende Zondag
tegen Ajax heel wat moeilijker zal
gaan en het dan wel e?n nederlaag
kon worden, wil eeen fiere R.F.C.schone terstond een weddenschap
afsluiten, wat je dan maar niet
lichtzinnig vindt, omdat R.F.C, nu
met drie gewonnen wedstrijden
aan de kop ligt.
By al die vreugde bemerk je dan
weer, dat er ook in de sport toch
tragiek zit, want als ie op een
bijveld voor nog geen veertig
kijkers den vroeger roemruchten
D.W.S-back Van Stokken tegen
Hilversum S ziet voetballen, dan
realiseer je je even, dat het in
zijn glorietijd ook wei eens veertigduizend zijn geweest en
door
je gedachten spookt het: „Sic
transit gloria mundis" ...'...
JAN WEENINK.

—

HBS

overige uitslagen waren:
Een nieuwe Nederlands record
Ze Klasse A.
de kampioenschappen
van Nederland biljarten 71/2 te
Vogel—Excelsior 3—3; Zwaluwen4—l;
De Tovers
NieuwendammerLeeuwarden is De Leeuw er tn
ham—Olympia 4-5 en Swift 2—DTV geslaagd een sedert 1940 op naam
van Van Vliet staand record te ver6—6.
beteren. De Leeuw haaide namelyk
2e Klasse B.
een algemeen gemiddelde van 17.21,
DVD—Blauw-Wit 2 5—5; DED 2— terwijl het record op 15.29 stond.
Watervliet B—2 en LUTO—Sportief De beslissende party tussen Swee17—1.
ring en De Leeuw was niet de
mooiste uit het tournooi. Aanvanke2e Klasse C.
lijk had Sweering een kleine voor2
Oos2—Koog
Zaandijk
2—3;
DVD
sprong, doch toen de kampioen
terpark—ZKV 2 6—2; Groen Geel— maal een voorsprong had en een-'
166
Indo 6—o en ZKV—Archipel 2 An.o. tegen 139 kwam te staan, vergrootte
hij
voorsprong.
zyn
Met
regelmatig
Zuid-Holland 1e Klasse.
een slotserie van 41 werden de 300
DXC—Gymnasiasten s—l:5—1: Deetos— caramboles volgemaakt en eindigde
Achilles 7—l; Het Zuiden—HSV 4 Sweering op 211.
—2 en Ons Eibernest—Vicus Orien-

De

eveneens het slachtoffer van dit

kanaries.

Door de vele collectebussen
voor het Sinterklaasfeest was
Bertus Caldenhove blijkbaar
in een dusdanig offervaardige
stemming geraakt, dat hij
Blauw-Wit de gelijkmaker
cadeau deed.
maar Kil liet zien wat hij op deze
plaats waard was en bovendien was
het schieten van Tjepkema en Hans
van Wijngaarden wat zwak.
Aan de andere kan was Harra

Hilversum
aparte

In de samengeperste coupe vindt
ook een deel van het op weg naar
Weesp zijnde Rivalen-elftal onderdak. Een der spelers heeft ont.
dekt, dat hy in zijn houding zoiets was van een kruising van de
scheve toren van Pisa en een ooievaar, dus scheef op één onderdaan.
Omdat scheidsrechter Karels, die
de laatste tijd hetzelfde ambacht
ook uitoefent in de bokssport

IN

Grote

in

een

Hilversumse rivalen nam de
scheidsrechter eerst terdege afscheid van vrouw en kinderen en
liet tevoren nog even zijn polis
„van de levensverzekering verhogen. Hilversum moge dan onder de rook van Amsterdam liggen, als een tegenliggende trein
de neiging krygt van sommige
debiteuren en niet over de brug
wil komen, wordt het evengoed
nog een langdurige geschiedenis.

in

Ons Korfbaloverzicht

altijd

be~
koring voor me gehad. Ik heb er
de promotie, en
degradatiewedstrijden meegemaak, van 't Gooi
tegen Velox en D.W.S. en vooral
niet te vergeten tegen Hilversum.
Bij die wedstrijden van de beide

Gelijk spel aan de Spaarndamerdijk.
Caldenhove
doel.

Sportpark

acht doelpunten zo gedeeld werden, dat de keeper uit
Kerkrade vyfmaal moest vissen.
De plaatselijke wedstryd PSV —Brabantia leverde Philips een 2 —o zege
op. doch dit is niet zo heel erg gemakkeiyk gegaan. Van Gelder en
Middel maakten voor de winnaars de
goals, zodat de eerste Eindhovense
derby van de vier voor PSV een

Bleu'erheide

succesvol verloop hr.d.

De A.V.B.-uitslagen van
Zondag.

1e klasse: A: ADE—Centrum I—l.
C- India—Uithoorn o—3: Taba—De
Eland o—o en KBV—AGS 2—3.
Res. 1e klasse. C: NAO 2—Rivalen
2 i—B en TWM 2—De Spartaan en5
2—5 D: Sloterdyk 2—DWS 5 4—2
E:
De Spartaan 4—RCA 2 9—o.
DWV 4—De Volewijckers 5 2—l.
Res. 2e klasse. A: De Spartaan 6—
JHK 3 3—5; B: DCG 4—DWS 6 I—4.
C: ADW 3—De Meteoor 4 I—l1 —1 en De
Volewijckers 6—ASVK 2 I—l. G:
Blauw Wit 7—KBV 2 2—3.
Sloterdyk 3—
Res. 3e klasse. B:
DWV 7 2—2. C: Centrum 3—Meer(gest. weg. beenbreuk
boys 2
van
een Centru..ispe!er) en De
Meteoor s—Electra5—Electra 3 4—2.
Res. 4e klasse. A: Sloterdyk 4—ASR
3 I—2 B: Sloterdijk S—J3CG 7 I—3.
K: Centrum 4—CDW 4 6—l.
Jun. 1e klasse. DWS—Blauw Wit
o—o en De Volewijckers—Zeeburgia 4—2.
Jun. 2e klasse. A: Zeeburgia 2—De
Volewijckers 2 o—2. B: ZSGO 2—
Rivalen 2—5; Swift—DWS 2 2—o en
VVA—De Spartaan I—4.1 —4.
Jun 3e klasse. B: NFC—De Spar4—o en RODl—Sloterdyk
taan 2
4—O.D: DWV 3—Centrum 2—4.
Asp. 1e klasse. ZFC-DWS I—4 en
De Volewijckers—Blauw Wit I—l.
Adsp. 2e klasse. B: De Spartaan—
DWV 2 o—l..
Adsp. 3e klasse. E: Rivalen— WMS
2—l.

o—o

—

De Waarheid van Maandag 26 November 1945

4
Op 1

onze

hopen

December a.s,
geliefde Ouders

VE-ILiiniVl Kijkdag: Woensdaß 28 Nov., 10-3 u.
van Inboedel en vele andere goederen

hun 12J-jarige Echtvereniging
nog

magn Tafelbillard (lei) m. toebeh., DresKilrs, Buffetten,
Kasten, Crap.- en Faut.-Ameublementen, Trektafel m. 4
insch.bl., BI'BEATJX, inb.- er- and- Brandkast, Divans,
Gas- en Kolenfornuizen. Haarden, Haard- en andere
Kachels, eleotr. Wasmachines. Wringers, Boormachines,
gr. Weegwerktuig m. takel, Pers. Bascule, Rijwielen,
Bonten andere
Kinderwagens,
Vloerbedekking,
Mantels, etc.

a.

Op 28 November a.s. hopen
onze lieve Ouders H. v. Brammelen en A. v. Brummelen t
JLewis de dag te herdenken,
dat zij 50 jaar getrouwd zijn.
Dat zy nog lang gespaard mogen blijven is de wens van
hun dierbare Kinderen en

— I GUN

Kleinkinderen.

Balboastraat 2

111.

De byzetting van het stoffelyk overschot van onzen
Zoon en Broeder
Ernst Klijzing,
mcd. stud., gefusilleerd
16 Juli 1944, zal plaats
vinden Dinsdag 27 Nov.
a.s. op de eregrafhof
omstr. 1 u. Zeeweg Bloemendaal.
Hans Klijzing
Aaltje Klijzing
v. Leeuwen
Rita Klijzing

—

Hiermede geef ik kennis
dat de begrafenis van

myn Man,
Johan Pardoen,
gefusilleerd 15 April 1945
te St. Pancras Koedijk op
27
Nov.
om
Dinsdag
1.30 u. op het Eregrafhof
te Bloemendaal aan de
zeeweg zal plaats vinden.
Wed. T. Pardoen—Spijker

Juultje
Voorl. adr.:

Jacob
Lennepstraat 45 hs.

van

Heden bereikte ons .het
treurige bericht dat onzen
lieven Zoon. Broer, Zwa-

ger en Oom
Pieter Cornelis Frederiks,
in de ouderdom van 25 j.
aan typhus is overleden in
een ziekenhuis in Schulsheim by Nordhausen in
September 1945. Dat hij
ruste in vrede is de wens

diepbedroefde
zijn
Ouders. Zuster en Zwager
K. Frederiks
S. M. Frederiks
v. Duyvenbode
A. W. Rikkels—Frederiks
J. W. Rikkels
Jantje en Sophia.
Groen v Prinstererstr. 25.
van

—

22 Nov. 1945 overleed na
kortstondig
lyden
onze geliefde Moeder, Be-

een

huwd- en Grootmoeder

H. J. J. Slangen
geb. v. Vliet
Dat zij ruste in vrede is
de wens van haar Man,
Kinderen.
Behuwd- en
Kleinkinderen
De teraardebestell. vindt
plaats Dinsdag 27 Nov.
Vertrek sterfhuis 12.30 u.
Corn. Anthonuszstr. 34 111

ZE GEEN RUST!
Al veel te lang heeft het
mottengebroed zich ongestoord in Uw meubelen
en tapijten kunnen nestelen. U kunt daar een eind
aan maken. Mptex maakt
Uw goederen d. m. v.
blauwzuurgas motvrij en
reinigt het chemisch.

2e HELMERSSTRAAT 21-23.

_

BESCHAAFDE

semblea, zangers, violis-

"

step-dansers,
swing- en jitterbug-dansers, etc, kunnen optreten, styl- of

den tijaens
tfidens net
het
aen

AMATEUR

ARTISTEN UURTJE

TEL. 85260.

iedere MaandagavondBuitengew. mooie pryzen voor de winnaars.
Elke avond dancing met
eerste
klas
Cabaret
(Vrijdag dancing gesloDansmuziek door
ten).
de vermaarde band

(v/h KRASNAPOLSKY)

thans WETERINGSCHANS 269/271 (hoek Frederikspl.),
houdt op Dinsdag 4 Dee. des nam. 2 uur, een

belangrijke BONTSHOWVEILING

ALEXANDER'S
■rtitw rniTFi-rAVi!
BLUE
COLLEGIANS
Meldt Üby onzen artistieken hider Siegfrled
Adelaar.
Prima consumpties.
Dagelijks
Bitteruurtje
3—« Junr.

waar talryke Bontmantels, Vossen, Pelzen, Herenjassen,
enz., in het openbaar aan het publiek worden verkocht

WOENSDAG

38

NOV.

zonder vergunning of punten.
Kijkdagen Zondag 2 en Maandag 3 Dee. van 10—1 uur.
Inbrengen (bijvoegingen) van uitsluitend le klas goederen kan nog geschieden tot uiterlijk Vrijdag 30 Nov.
aan ons kantoor Frederlksplein 54, TeL 33027 of by ons
filiaal Leidsestraat 97.
Inzenders ontvangen contant geld.
Kopers kunnen
giraal betalen, na afspraak.

A.S.

HEROPENT
JOACHIMSTHAL'S
BOEKHANDEL N.V.
R.K. Opera Ensemble
„ANTUNA"

BELANGRIJKE VEILINGelf

Directrice: Annie Tullenaar.
Muzikale leiding A. Klijnman,
geeft op Dinsdag 4 en Donderdag 13 December '45 's avonds
8 uur BELXEVUE, opvoeringen van:

op WOENSDAG 28 NOV. te 2 uur. DONDERDAG
VRIJDAG 29 en 30 NOV., voormidd. 10 uur door de
Fa. SEVR EN JANSEN', Makelaars, Deurw. J. DURIVOU
van DIV. MEUBILAIRE GOEDEREN, w.o. geëm. Badkuip, Parketvloer, Kantoormeubelen, etc. Voorts
r
E
PARTIJ
w.b. Kop. Kaarsenkronen, Wandlusters, kanon m. affuit,
Doofpotten, Ketels. Kandelaars, Emmers, Vyzels, Bronzen, div. soorten Kannen m. deksels, tinnen Wand3chotels, Borden, Maten, Waternotten, Kraantjes-kannen, etc, etc, benevens SCHILDERSTUKKEN, bl. en
gekl. schotels, Ind. Wapens; GOUDEN en ZILVEREN
voorwerpen, Tafelbestekken. en zeer vele andere

S 2Stt ANTIEK KOPER en

Bastien en Bastienne
v. Mozart, vervolgd door
STUDENTENLEVEN (Flotte
Bursche) v. Fr. v. Suppé, solisten, groot koor en orkest.

’

Kaarten a
2 belasting inbeMarnixgrepen,
verkrijgb.
kade 76 hs.
Gelieve geen geld of goederen
af te geven aan mijn gewezen
huisvrouw J. M. Smits—De
Graaf daar door my niets
wordt vergoed.
J. H. DE GRAAF.
Sumatraplantsoen 20 hs.

KIJKDAG

TIN

Wij vragen voor onze ATELIERS:

APPRÊTEUSES

LEERLING-APPRÊTEUSES

in het Weke!. Veilinggeb. „De Eland"

le CORSETNAAISTER
LEERLING NAAISTER

68. AMSTERDAM. TELEF. 379 4 2.

Ï.EERLING BEHANGERS NAAISTERS

KUNSTHUIS KREMERS
BELANGRIJKE

LEERLING BEHANGERS
KOUSEN REPARATRICES

"el'-oito

Persoonlijke aanmelding op ons personeelbureau 5e verdieping iedere werkdag voor
12 uur. Schriftelijke sollicitatie met uitvoerige inlichtingen onder letter A 78 aan
de personeelleiding van

St. Nicolaas Juwelenveiling

op MAANDAG, 3 DEC. des n.m. 2 uur in het geheel
gemoderniseerde Kunsthuis Kremers, Rokirv 34.
Kijkdagen: Zaterdag 1 en Zondag 2 Dee. van 10-4 u.
Inbrengen van goederen tot uiterlijk 30 Nov. a.s. aan
bovengenoemd adres. Inzenders ontvangen contant
geld. Kopers kunnen giraal betalen, na afspraak.

N.V. MAGAZIJN

de ü Bijenkorf

Visspr £e*ft nog steeds de hoogste waarde voor
Sti*»n
OUCU
T ISSCI net -edragen Dames- en Herenkleding,

ook ouderwetse onder- en bovenkleding, enz. STIEN koopt
alles van U. Zendt briefkaart: UNDENGRACHT 69-1.
LET WEL: DE STOEP OP. 1 HOOG.

AMSTERDAM

Mannenkoor „EXCELSIOR"

Directeur C. OLTHUIS
op
Gaarne verwachten wij ZANGLIEFHEBBERS
repetitie, des Dinsda.gsavonds 8 uur, in de

IJan

onze

VAN OSTADESTRAAT 153

Wij zoeken Dansorkesten

BECTIFICATIE

PROFS of S E M I-P R O F S
voor feesten, bals, soirees, enz.
Br. V.Z. 530, Ricardo's Advertentie Bureau, Amsterdam.

VTIRHUURINRICHTING voor J

Q,BRUIDS en AVQNDKLEEDIN(i a _i

Ter redactie van het AMSTERDAMSE KANTOOR
VAN HET A.N.P., kan geplaatst worden een, liefst
ACADEMISCH GEVORMDE

Verschenen bij Uitgeverij „Het Centrum", Molenstraat 16, Den Haag, tel. 116421:

met ervaring, voor bureau- en verslaggeverswerkzaamheden.
Uitsluitend schriftelijke aanmeldingen aan den chef van het
kantoor van het ANP, Warmoesstraat 197, Amsterdam.

Album met tekeningen van Henri Pieck, met een
voorwoord van prof. R. P. Cleveringa. Prijs 6.90.

’

—

In de ruime, lichte en goed verwarmde ruimtenCENTRUM", kunnen tegen een
uitstekend salaris een FLINK AANTAL MEISJES
WORDEN GEPLAATST *LS:

—

p. mnd. of ’lO.
per
lands. Abonnementsprijs ’4.
3 maanden.
Zendt postwissel: ADM. POSTBUS 301, DEN HAAG.

ONDERNEMENDE ZAKENLIEDEN

______

_____

zoeken voor hun Agenturen en Commissiehandel
VERBINDING MET FABRIKANTEN
Brieven 5843, bureau van dit blad.

MANTELFABRIEK VRAAGT:

Geroutineerde Machinestiksters
en Kleermakers

in het betere genre; tevens gevraagd:
LEERLINGEN EN THUISWERKERS.
Hoog loon, goede sociale voorziening.
KOSTER, Nieuwe Spiegelstraat 37a boven, Adam.

van Atelier „HET

„H ONAN" LAMP E KAPPEN

LEERLINGEN
MACHINESTIKSTERS

Wij vragen voor direct: BEKWAME WERKSTERS (voor
zijde en papier) LEERLINGEN. Prettige werkkring, hoogste
lonen. Aanmelden dagelijks

Volledige inlichtingen omtrent sociale verzorging, medische controle, kortom omtrent alle voordelen welke onze
ateliers bieden, worden gaarne verstrekt. Aanmelden
dage'ijks tussen 9 en 12 uur behrlve Zaterdags
Atelier „HET CENTRUM". Afd. Personeelszaken,
Amsterdam-C.
Reguliersdwarsstraat 108—114, j

Waterlooplein 55—57, Tel. 44596
Na 5 uur bij 3. Jaarsveld, Vogelenzangstr. 36 I-W.

>

WOLLEN OF GESTIKTE DEKENS NODIG?

INSCHRIJVING VOOR DE MAANDAGAVONDCLUB VOOR GEVORDERDEN.

Deze kunt u thans reeds bij ons bestellen. Ons incassosysteem
stelt U in staat nu reeds uit Uw inkomsten te betalen. Vult
onderstaande strook in en stuurt deze aan ons op. Levering
zo spoedig mogelijk na ontvangst der vergunning of zodra
de dekens vrij zijn. Alleen de beste Leidse wollen en gestikte
dekens merk:

voor onze speciale TANGO en
Ook leren wij TJ de JIVE.
BROUWERSGRACHT 168. TEL. 40048, AMSTERDAM

inschrijven

SLOW-FOX-Club.

EEN GOEDE TIJDING!

DE BËTREKKINGGIDS

brengt TJ tweemaal p.w. 100 vacante betrekkingen (ook
Rijks- en Gemeente) in alle beroepen uit alle delen des

JONGE JOURNALIST

„BUCHENWALD".

V--

jonge winnaars.
Wedstrijden voor microdans,
voorfoonzang,
dracht, of het bespelen
van een muziek-instrument Voor kinderen van
van 3—16 jaar. Meldt U
tijdig aan bij onzen artistieken leider Siegfned
Adelaar.
Sinterklaas en Zwarte
pie komen deze middag,
t
°P bezoek met een aarAige surprise voor ieder
VRIJ ENTREE
kind.
Dansmuziek Alexander's
Blue follegians.
Repetitie voor de kinderen Zaterdag 1 Dcc van
2—3 uur.

„Oproeping ter keuring".
Het bovenstaande geldt niet voor personen geboren
in 1925 of later.
De Hoofden der Aanmeldingsbureaux
te Amsterdam.

WOENSDAG 28 NOV. VAN 9—l UUR

ELANDSGRACHT

’

%

.
__ _ ______,„_

Speciale Kinder

n i
Debutantjes
Matinee
, t»_„„_,
op ,_.„„„„,.,'
Woensdag 5 Decem% uur,
ber m
Fraaie prijzen voor d»

Aanmeldingsbureaux Amsterdam Centrum, Noord,
West, Zuid en Oost, die nog niet gekeurd zgn, dienen
zich onverwijld aan het Bureau, waar zij staan ingeschreven, te melden, ter verkrijging van hun:

goederen.

Laat Uw overcomplete bomen
zagen en hakken tot brandhout. P. Moerland p/a E. van
Sehie, Da Costakade 186 111.
Net zelfst. meisje gevr. v. 8-2
10.- p. w. Mevr.
uur. Loon
Kuyper-Canté, Redin. V"inkele3kade 61.
Dringend hulp gevr. voor
huish. werk in gezin van 4
pers., waar vrouw door overspanning uit de illegaliteit
rust moet houden. Liefst p.g.
of symph. Goede omstandigh.
Br no. 0074. bur.
gewaarb
„De Waarheid. Alkmaar.

' Deins-Instituut Laurens

sterdam op veelvuldig
verzoek van de ouders

LAATSTE OPROEPING
OORLOGSVRIJWILLIGERS ingeschreven bij de

VAN WOUSTRAAT 124
TELEFOON 93401

Verkrijgbaar bij de boekhandel.

Voor het eerst in Am-

OORLOGSVRIJWILLIGERS

A. Leering—Diemer
2e Ceramstraat 28 hs.

*

Zaalberg, Van Wijk, Scheltema, Benth

Na 5 jaar verschijnt op 1 December a.s. weer opnieuw
het Marxistisch Maandblad

thans reeds op als abonné by de Uitgeverij
JPEGASUS, Leldsestraat 25, Amsterdam, en U bent
er zeker van om in het bezit van een exemplaar te
komen.
Prijs per abonnement 2.— per halfiaar, franco per post..
Losse nummers 35 cent, verkrijgbaar bij onze agenten,
de boekhandel en kiosken.
In het eerste nummer 0.a.:
A. F. MELLINK: Vrede
met een blok aan het been?
TH. WALRAVEN: De losgebroken robot.
W. GROSSMANN: Treblinka. een hel uit vele.
J. v. SANTEN: Burgerlijke destructie.

e.a.

De Directeur van de Dienst der Publieke Werken der gemeente Amsterdam, roept soll citanten op voor de betrekking

van OPZICHTER of TEKENAAR

’’

IN TIJDELIJKE DIENST. Salarisgrenzen
1725.— (op
3250.—, af25-jarige leeftijd) tot f 2850.— eventueel tot
hankelijk van leeftijd en praktijk. Aftrek voor ongehuwden
3 %, terwijl het salaris voor gehuwden eventueel wo-dt verhoogd met kindertoeslag.
In aanmerking komen zij, die in het bezit zijn van een diploma Middelbaar Technische School (Waterbouwkunde of
Bouwkunde of van een daaraan gelijkwaardig diploma.
Sollicitaties op zegel moeten uiterlijk op de 15de December a.s. worden ingezonden bij de Dienst der Gemeentelijke
Personeelsvoorziening Sarphatistraat 92, Amsterdam-C.
VOOR UW FEESTEN, VARIÉTÉ, van

<qgf

MAK NABARRO'S P.A.B.
PROGRAMMA ADVIES BUREAU „NEDERLAND
Amsterdam-Zuid
Amstelveenseweg 937

Wij garanderen U: le. De beste kwaliteit; AMSTERDAMSCH-ROTTERDAMSCHTOONEELGEZELSCHAP
2e. winkelprijs; 3e. geen extra kosten

POLITIEK EN CULTUUR

V "rl

Nu nog schaars, doch later volop te leveren. U kunt nu reeds
veertiendaags of maandelijks aan ons betalen per Giro 214527
Incassobank Leiden of Incasso aan huis:

Geeft U

’

ADAM.

-

AMATEUR-ARTISTEN.
__,
„
Hawaian- of gitaar-en-

DE AMSTERDAMSE BONTVEILING

Leering,*
in lev. Maj. Mont. K.N.M.
Amsterdam, Nov. 1945.

Tevens

-

WEESPERZIJDE 23 bij het Amstelhotel

Veilinglokaal v, d. Mak. M. H. Simon

Enige algemene
kennisgeving
Hierbij geef ik kennis, dat
via het Rode Kruis door
mij bericht w?rd ontvangen, dat 27 Aug. 1943 in
Thai-Camp, in de leeftijd
van 43 jaar is overleden,
mijn lieve Man

Wie kan inlichtingen verschaffen omtrent
3. P. TIENSTRA
geb. 20-9-'O6. pol. gevangene.
In Sept. '44 naar Hamburg
vervoerd.
Sindsdien
niets
meer gehoord. A. v." Os,
69.
Nigellestraat

~DE IJSBREKER
s
rCAFÉ
CABARET
DANCING

w.o. kapit paliss. Kussenkast, kapit ant. St. Klok en
Fr. Staartklokken, Perz. Kleed, ant. tion. Borden, bl. Vazen,

lang
te vieren. Dat zij
gespaard mogen blijven is de
kindeInnige wens van hun
ren Ko, Annie en Jaap.
Von Zesenstraat 41111

Amsterdam-O.

29 en 30 November, voorm. 10 uur.

\MW—mt ■■_■/--

P. J. LOUWERS
en
MARIA BROERSE

'
j

£&'£■

aanvang

BREESTRAAT &, LEIDEN

ONDERGETEKENDE:

*

te ontvangen omtrent levering dekens.

8.15 u ;

Obey. Regie:
it.— a.r.i.
Prijzen der plaatsen i 4.—
van

ADRES:

wenst inlichtingen

Aft L A.vanDalsum-A.Defresne

DE SCHENDING
£±S!SS VAN LUCRETIA,
Tooneelspel
André
Albert

DEKENCENTRALE, LEIDEN

PLAATS:

30N

-

-

= STADSSCHOUWBURG

v.

Dalsurn
■

\

—=

