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WEER G A A T Z 0 't N FRISSE JONGEN HEEN. 

Weer 6én. Weer e6n na zovelen!Onze bedroefenis is groot, manr nog groter is ons 
medelijden met de ouders. Iedereen is zo blij, bij het aanschouwen van oDze jongens. 
dat men ze eindelijk als Jd:x "gered" mag besohouwenl Onze droefheid is des te groter, 
daar dLt offer ndlet nodig was. 

Men zal hem pléchtig begraven en op Zijn graf speeches houden. Dat ~erandert de feiten 
niet. En de feiten zijn de vol~ende. 

Weken geleden al werden 8~ ondergrondse autoriteiten gewaarsohuwd, dat er in een wei
de langs de Parkweg 2 mijnen lagen. De heer Jacobsen, Brikk& 5, Ede, was lelfs naar 
Buitenlust gegann om het daar te melden. Iedere dag, wanneer hij langs de Parkw~ fietste, 
kon hi"j merken, dat de mijnen er nog lagen, en soms verplaatst waren. 

Naar wijnhoorden werden zelfs de mijnen door kinderen naar huis gebrachtlMoader 
heeft wij selijk "die rommel" geweigerd, en het kind belast, lle griezelige voorwerpen 
terug te brengen. Men hu!verti als men daaraan denkt. 

Verleden week hield de heer Jacobsen, ziende dat er niets aan gedaan werd, drie 
agenten van politie in de Kerkweg aanD en vertelde hen het geval. 

Eindelijk, werd er iemand gestuurd •••• Een jongen van 21 jaar, die dus 16 jaar was 
bij het begin van de oorloge Hij kon onmogelijk ervaring hebben opgedaan en weten, hoe 
hij zulke gevaarlijke KK dingen moest behandelen.En het ongeluk gebeurde, en had nog 
veel erger kunnen zijn. Hij schijnt de mijnen met een touw aun elkaar te hebben willen 
binden r om ze aan zijn fiets te bevestigen ••• , 

Kijk, vrienden van de NJ3.S~ Iedre dag bereiken ons klachten over onze OranJe-banden. 
Totnutoe hebben wij nog niets willen publiceren. Onze ondergrondsen hebben recht QP 
égards r op een bijzQndere welwillendheid zelfs. Maak dit moet ons van het hart: Hoeveel 
geoefende militairen wáren er niet, die voor dat werk gesohikt en beschikban~ waren? 
Moet de kleine man het dan altijd ontgelden? Want- luistert .naar ons waarsc~uwend woord
de sociale kwestie stelt zich ook bij jullie en onder jullielHet misnoegen ~ groöt,dé 
bedankjes talrijko Komt, kameraden, ~r moet wat frisse lucht doormhet Ge~enhu1s waaienl 
Hebt eerbied voor den kleinen man! 

L.-W. 
-- _ .. - _ ....... --. --- ..... - ---- ....-

BEK E lCD MAK I N G (voor de ARNHEMMERS!) 

De Burgemeester van Ede brengt op verzoek van zijn ambtgenoot in Arnhem onder de 
aandacht van betrokkenen, dat de verpliohting is opgelegd aan de Arnhemse geëvaoueerden, 
tot terugkeer naar :h:l.mlDlX hunne Gemeente. 

Het Gemeentebestuur van Arnhem zal zeer binnenkort bekendmaken, op welke wijze en 
voor welke stadsgedeelten terugkeer moet geschieden. 

In verband met deze aangelegenheid is het noodzakelijk dat de evaouees uit Arnhem 
zich voor te~ugkeer aanmelden ter gemeente-secretarie van Ede teneinde daar te worden 
geregi9treerd. 

De gelegenheid tot aanmelding bestaat: 

Op WOENSDAG 9MEI 1945 letter A van 9 tot 11 uur. Letter B tot 12 en van 2-4uur." 
Op V:~C,jI)~ 11 MEI letter C,D,E,enF van 9-12 uur.Letter G 2-4 uur: 
Op ZATERDAG 12 MEI letter H 9-12 uur 
Op MA.fJillA~ -14 MElIr letter I,J,K 9-12 uur. i:;~ L" van 2-4 uur. 
Op DINSD1 ... G 15 lViEI letter M,N,O 9-12 uur. P,Q en R 2-4 jur. 
Op WOENSDAG 16 MEI letter 8~n T 9-12 uur • UenV 2-4 uur. 
Op DONDERDiIG 17 MEI letter W-~,Y ,Z, van 9 tot 12 uur. 

. Indien de evacuees door ziekte of ander zins in de onmogelijkheid verkeren persoon
liJk bovenbedoelde aangifte tot registratie te doen, is het hoofd van het gez'n waarin 
de w evacuees zijn opgenomen, verplioht tot deze aangifte. ' 

Bjj de aangifte tot registratie dienen betrokkenen de in hun bezit zijnde bescheiden. 
als PERSOOliSBEWIJS: 5'rJJv'IK.iVMEN en NOODSCHADll'!Kb.lJlT over te leggen. 
___________ E_d_e.,!;,_7_1I_~_ei_l_9_4_5...,; • ......;.De Burgemee st er: L.R .Mid<lel berg. 



~JLIL~ _ LUL Q H trR 0 ij Lli L .. 
Gisterenmiddag te 3uur sprak Min • Churc,ri!l v oor de radio. Hij zeide: . 

"Gisteren te 2.41 uur Gr.tiJd werd in Gen.Eisenhowers hoofdkwartier te Relms(H-Fra.nkr1Jk) 
het verdrag der onvoorwaardelijke overgv~e; getekend. Het document werd ondertekend door 
Gen . -Oberst Jodl namens Dultsland.Gen. Bedell Smith tekende voor Engeland en Amerika. 
Voor de So~jet-Unie tekende Ge~.Suslaparov, terwijl Frankrijk vertegenwoordigd was door 
Gen.Sévès. Eovendien zal het verdrag te berlájn bekrachtigd worden,door Gen.Veldmaarseh. 
Von Ke itbl, door veldmaarsch.Z1lUkov en de vice-maarschalk der luchtvaart Tedde.,. Hoewel 
de vljandelijkheden volgens de overeenkomst eerst hedennacht lmin over 12 zullen eindIgen. 
is het gevecht gestaakt, om verder bloedvergieten te voorkomen. Degenen, die na deze ter
mijn vo(~rtg~"Ul Met vechten, zullen buiten de bescherming van hEIt interna.tionale oç.rlogs
r echt vallen." 

1Joorts zeide de minister, da.t de Bste en gde Mei als Victoried.ag besahouwi zullen 
word .sn. 

\IEr is thans ~en einde eekomen aan de oorlog met 'Duitsland. die ingezet werd doeT 
de J.:WE> stiE. or.l l>a.n,z1g~ Om or.a verdrag roet Polen na te komen hebben wij ~ ds NE\.z!' s d.e 
oorlog ver~l~nrd, H~er Qan ~n j~ar lang stonden wij alleBn in den strijd tegen ~~, 
J.~ ,'.,: ··· .. l~;,al - r"ci~l1sme. voor wij bijgestaan werden door onze bondgenoten, de Sovjet-Uni.e 
( . c1€- -{ 0retü{$de Staten vAme,rilmo Onze dankbo.o.rlleid kent geen grenzen, en wij hebben recht 
op '2Em k"rte periode I om onze vreugdegevoelens te kt'mnen uiten. Wij moeten er eohter atlll 
(. -no .,;1.) I d, fl.T de oorlog voor ona nog niE;t ge'éindlgd. is .Wij he'bben nog eep. geduchte, f~1 
t : c '-\:c t ogGn-stn.-nder tG ver sla.!\n." 

Chu::ch::ll {~indigde zijn betoog met "Leve Groot-Brittaniëan Zijn legers.Leve de Xonig." 

- ~ - - - - - - - - - - -
HE T NIEUWS VAN HEDEN. ____ f_ __ ,,_a.. _______ _ ----_... ~ .. -------

Dv Engeü se ":Qnillg fSprll..l{: gi'sterl:\iiond VQor de B.13.0. de wereld toe. Hij vroeg zijn v<bllç 
dn.r.::s"t onc1.ÈJt> te h01ldeneen d4arna. ·te denken aan de zware taak, die het Engelse volk nog 
te \' l.cht cn / staal.: . 

'1 ctë U , S. ;~ ~ werd hot. einde van de oorlog in ·Europa. medegedeeld door Pres.Tru.ma.n. 
In gdJ.eel Engeland wel"d gisteren V-day(Vistorie-dag)gevierd.Grote mensenmenigten 

rT".-d:é ,: r . .rj€'1 zich voor het B\:cckiilghnin-Pala.ce: waar de Koning en zijn echtgenote versohei
~, E~": L""lente midden van de geestdriftige menigte verschenen. 

C:':"urchill sprak .1demenigt~in Whitehall tweemaal toe.Hij zeide:tlW!~arde Vrienden, 
daG 1:'; j1iJ.li e overwinningsda.g. Er is bevolen, dat alle Duitse Em~schepen naar ge
n;,1.J.Hrde h~~v 9n(j moeten varen.De Dp:itse schepen. die sich in de :Dodekanesos bevind.en. 
h(·t~ .)on z ~ ,..~'l "- lW dE Britse troep€n overgegeven.Gealliëerde vertegenwoordigers VE\.Il het 
Sc. hot ;:: €; cI::!<.. :rbevel. zijn iv. Noorwegen aangekomen om de capitulatievoorwaarden te bespl'(}- • 
1':' .. il, ft Gistcr n.vond werd in het Sovjet-communiqué bekendgemaakt, dat er op vijf punten ' 
'1'.' f, L's "rocht e~l wordt "Radio lI':Os1::ou deelde mede, dat de Rode Troepen Dresden bezet hebben 
d :' :ar .. !'l( ,C; r p ]!ln.tsen in Oostenrijk en ':Csje-cho-Slowakije,Het Radio-station, da.t in handen 
V :.~r. de Tsj Hch:.sche pc.triotten ls 1 meldds» dut de Duitse strijdkrn.chten in en om Praag 
zil"'h g i ste:: avon\! cnvoorwaard elijk overgegeven h6bben. 

Australls~h6 troBpen, dl~ op Tar~kan '. echten, zijn minder dan 3 km van een belang-
rijk vliegvold yerw1jd~rd. De Am . troepen op Mindanáo ondervinden thans meer 
teg stnnd van de Japanners in de omgevi nR vlln het bevrijde Davao. Am.00rlogsschepen heb
Don Jap. st ~llingen op Zuid-Okinawa oesdhoten. De A. luchtm~cht heeft ongeveer 14.0QO . 
t o::') J ap .sch€:epsruimte t ot zinken gebracht 1 in de wateren Vrul Korea. Adm~ Nimitz heeft 
e6"::'1 groot Q.."',.ndeel in het succes vnn de gelülieerde vloot, bij i1de strijd om Okinawa.. 

• ..,.,....-z--..,.--,. ,-....-.-r-.....--.-.,..- ....... --=--~--=--....,.......,.....- •. 
E r Z 1 J n t wee cr e m 0 c rat i een. 

n~ ~Yrt:!Zrl.t1~~ ~m~~r.G:t~: Met zijn geld doet isdereen wat hij wil. Hoe hij aan dat 
geld komt, doet n1c.ts ter zo.ke. De arbeider heeft geen geld, ' en heeft dus. niets te 
willen. 
:Q~ §~~.!~~~!!ç~ 9.'§~2m!i. Werk is de bron Vrul het bezit. Wie niets nuttigs 

t 
uitvoert, krijgt dus niets en heeft ook niets te zeggen_ 

----------~~-----------------------------------
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in de voeds&lvuorziening- en distribut~eapparaat. Sinds Zaterdag· zijn er dadels aang~koM 
men. Vandaag , Vloensdag, weten wij nog ni et, wanneer zij gedistirbueerd zullen worden;on
willekeurig vr ezen wij; dat zij d00r zo' n lange weg veel te lijden hebben gehad, en bij 
ons het l mager zullen aankomen, zoals de befaamde kippen, die wij voor Sinterklaas moesten 
krij ~E.n, maar pas met Keriitmis gedistribueerd WErden, toen zij reeds de helft van hun ge
wicht verlo~ennha.dden - arme beesten! 

IntusSen viert de zwartehandel hoo~ij. Iedereen, die het betalen kan, r ookt en eet 
boven zi1in stand; wie het niet kan, zucht naar de dag, die ons de bevrijdring zal breng€n, 
- de bevrijding van de a~inistratieve onverschilligheid! 

De standen in actie. -----------------
Het sociale leven ziet er niet r oo skleurig uit, na deze proeftijd van drie weken. De 

~~~~;!;, zoals wij het reeds eerder zeiden, werden e6-nzijdig vn.stgesteld, zonder onderÄa.n
delingen met de arbeiders, De z,g . fabriekscommlssie heeft, sinds de vakbonden opgeheven 
zijn, elke bevoegdheid verloren, haar leden moesten hun zetel beschikbaa.r stellen. Het 
zou makkelijk zijn geweest, de a.rbeiders in een der fabriekslocalen bijeen te roepsn, ~ 
opdat zij vertrouwensmannen konden aanwijzen. Deze hadden dan bevoegd op kunnen tredeà, 
in afwachtinp, van de reorganisatêe van de vakbonden, of beter gezegd van de organisatie 
van de eenheids-vakbónd. J.,faar teg.enover een reE~ctie, die reeds lang in gemeenscha.ppelijk 
overleg haar taktiek heeft vastgesteld en door de weerloosheid van den arbeider aange
moedigd, steeds weer tot den aanval overga.at, t onen de arbeiders een besluiteloosheid, 
die allang de grenzen van het · belaohelijke overschreden heeft. 

~2l11~~~ ~IgGg~I1ng in ~~ A~~U~ 
Een mooie dag; de dag .wa.nrop Nederland vrijgegeven werdlEen dag van eenheid van het .. 

Nederlandse volk, 'tmaron men gaarne verschillen van stand en inzichten over het hoofd 
ziet om zich ge~amenlijk te verheugen •••• 

De arbeiders van de A.K.U. waren niettemin aruiwezig, maar men begreep, dat er op deze 
feestdag niet gewer~ zou worden. Inderdaad, de arbeiders werden in een zaalontvangen, 
de heer No let hield voor hen een speech p Een ·speech, zoals in zulke omstandigheden past, 
-herinnering aan onze doden, aan onze ellende~ opwekking tot plichtsbetrachting in de 
toekomst, het Wllhelrnus~ en zelfs, zo goed en kwa.a.d als het ging, het "God save the Klng" 
van de Engelsen,' - ook eeni1woord van dankbaarheid voor een deel van de naties, die hun 
bloed offerden om Europa te redden. Eén land werd vergeten, systematisch niet:)genoemd, 
ondanks het gemompel, het geroep van verschillende arbeiders. De lezer heeft het al ge
raden, d~t vergeten landje, dat was o •• de Sovjet-Unie! De Sovjet-Unie, die millioenen 
mensen opofferde voor onze betBre toekomst, wiens geestdrift in de strijd door geen en
kel.ander land geëvenaard werd! De Sovjet-Unie, die de borsten van haar jong~ns en me1sJeel 
voor d6 Duitse kanonnenplaatste, toen er nog geen materiaal genoeg ao.nwezig wa.st 

Zo kwam het, dat de arbeiders van de A.l:.U. op deze mmoie feestdag geërgerd naar huis 
gingen: men had hun eraan herinnerd, dat er in Nederland klassen zijn, en dat de tegen
stander ;,.:ul klaar. was, om de strijd zonder objectimriteit en overal te brengen. 
Laten zij . dus het onbetekenende vooval van de A.K.U. als een waarsohuwing aa.nvaarden! ~ 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
HEr BEZORGEN V AN'I DE W.hARHEID" • 

Geduld, kameraden. Het opbouwen van een goedwerkend apparaat, omx een dagblad te be
zorgen, vooral voor ons·, die veel meer goede wil dan ervaring op dat gebied hebben, 1/'ga.at 
niet : so vlug als wij zelf zouden willen.Wij beschikken niet over een sta.f beroepsbestel
lers, de vrijwilligers moeten geschoold worden. 
Een welkome medewerking werd onze deze week door een onzer makJ(ers aangeboden. Hij zal 
iedere avond de courant voor zijn straat'~omen halen, en zelf bezorgen.Een andere week 
zal een andere abonné van die straat ermee belast worden. Het voorbeeld dient gevolgd 
te worden! 

------- ------
M or g en, H e m 6 1 v a art s da g , v ~ a r s c hij n t 

n 1 et . 
tI DE W.A.A.RHE!Dl! 
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Dit blad behoort-1;ot de offioieel erkende ondergrondse pers en weTkte mede aan de 
~itgave v~' het Oranje-bulletin ter verspreiding van de lettGrlijke tekst van rege
ri~~v6~klaringen, bevelen van het geallieerde opperbevel een nnnwi~zingen van het 
onderg~?ndse verzet. 

.' 
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REE D S D R lEW_ E KEN 
, , 

, 

Dri~ weken zijn al voorbij sinds de bevrijding. Deze drie weken waren voor ons zQ vol 
gebeurtenissen, ,dat zij wel een j.nnr tond.en kwulen !lijn. Eerst werd Nederland vrij ge
geven. NàuweliJks was het gejubel voorbij, dat wij vernamen, da.t Du.itsland oapitu
leerde in ' ziJn geheel, leverde zich tot de 'genade of ongenade van de Gea.llieerden 
oter. '., ' 

Voor hem, die belang stelt in de toekomst van Zijn land, voor wien het leven 
iets anders bete~ent 4an eten en slapen en met alle kra~hten mee wil werken ,aan de 
opbouw Vän eèn w~lvarend, vrij Nederland, braohten deze drie weken tekenen, die hem in 
staat stellen eenigszins de toekomst te vocrzien~ En dese tekenen vervullen hem met, 
ernst . ' 

. 
De huisvrouw wacht met 0ngeduld op de hervatting van de gaslevering. Zij heeft 

~enoeg van het hout stoken. 'l'rouwens, dat hout stoken wordt langzamerhand een' onmogelijk 
heid.Tijdens de bezetting ging , men gewoorr'het boè in' t kapte een boom- . en de zaak wa.s 
voor een paar dagen ,in orde. De talrljké gezinnon, die niet over de nodige arbeids
kraoht en beschikten, moesten het maar zonder brandstoffen'" stellen en hebben ontzettend 
geleden.' Nu gaat het niet meer zo •••• het kappen van bOffienis weer" stelen" gewor
den , hEt kappen van hout is gere~~ld. maar van brandstoffendistributie is nog geen 
sprake. Is zo'n eenvoudig werk zo moeilijk te organiseren?En men zegt, dat het nog 
twee maanden zal duren, voordat wij gewoon gas krijgen! 

~~1!1~i1~11~!~2!~!~~!~g· 

De clectriciteitsvoorziening schijntrbeter aan toe te zijn. De nijmeegse Centra
le is int-act van den vijand "overgenomen". Maar er zijn nog geen vaste gegevens ver
strekt over de hervatting der electricit&its16vering. 

Het voedsel. --- -------
Do verbetering van de v06dselvoorzlening gaat, steeds zijn slakkengangetje. De 

broodvoorziening is treurig: men is g(;bonden aan een bakker - b~ood of biscuits!Maar:: 
er i s vandaag geen brood.~orgen geen biscuits, overmorgen helemaal niets.Om niet te 
e reken van het muffe brood.IJlen is er blijkbaar n~g niet in geslangd, orde te soheppen 
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in de voeds6lv~orziening- en distribut~eapparaat. Sinds Zaterdag zijn er dadels aangekoM 
men. Vandaag, Vloensdag, weten wij nog niet, wanneer zij gedistirbueerd zullen worden ;on
willekeurig vrezen wij, da.t zij door zo' n lange weg veel te lijden hebben gehad, en bij 
ons he t l mager zullen aankomen, zoals de befaamde kippen, die wij voor Sinterklaas moesten 
krij~€n, maar pas met K€r~tmis gedistribueerd wErden, toen zij reeds de helft van hun ge
wicht verlocennhadden - arme beesten! 

IntusSen viert de zwartehandel hoogtij. Iedereen, die het betalen kan, rookt en eet 
boven ziu.n stand; wie het niet kan, zucht naar de dag, die ons de bevrijdring zal breng€n, 
- de bevrijding van de a~inistratieve onverschilligheid! 

De standen in actie. --------_._-------
Het sociale leven ziet er niet rooskleurig uit, na deze proeftijd van drie weken. De 

~~~~~, zoals wij het reeds eerder zeiden, werden eenzijdig vastgesteld, zonder onderaan
delingen met ne arbeiders, De z,g. fabriekscommissie heeft, sinds de vakbonden opgeheven 
zijn, elke bevoegfL~eid verloren, haar led.:m moeste-n hun zetel beschikbaar stellen. Het 
zou makkelijlc zijn geweest, de arbeiders in een der fabriekslocalen bijeen te roepen, ~ 
opdat zij vertrouwensmannen konden aanwijzen. Deze hadden dan bevoegd op kunnen treded, 
in afwachtinp, van de reorgunisatme van de vakbonden, of beter gezegd van de organisatie 
van de eEmheids-vakbónd. Maar tegenover een re~~ctie, die reeds lang in gemeenscha.ppeliJk 
overleg haar takt.iek heeft vastgesteld en door de weerloosheid van den arbeider a.ange
moedigd, steeds weer tot den aanval overgaat, tonen de urbeiders een besluiteloosheid, 
die allang de grenzen van hètbelachelijke overschreden heeft. 

~Qll!~t~ !§!EGg~riug in g~ A~~~~ 
Een mooie dag; de ·dag .wanrop Naderlpnd vrijgegeven werdtEen dag van eenheid van het 

Nederlandse voik, waaron men gaarne verschillen van stand en inzichten over het hoofd 
ziet om zich ge~amenlijk te verheugen •••• 

De arbeiders van de A .K.U. waren niettemin a.ruiwezig, maar men begreep, dat er op deze 
feestdag niet gewerkt zou worden. Inderdaad, de arbeiders werden in een zaal ontvangen, 
de heer Nolet hield voor' hen een speech" Een ' speech, zoals in zulke omstandigheden past, 
-herinnering aan onze doden, aan onze ellende~ opwekking tot plichtsbetrachting in de 
toekomst, het Wllhelmus~ en zelfs, zo goed en kwaad als het ging, het "God sa.ve the King" 
van de Engelsen, - ook eennwoord van dankbaarheid voor een deel van de naties, die hun 
bloed offerden om Europa te redden. Eén land werd vergeten, systematisch niet~)genoemd, 
ondanks het gemompel, het geroep van verschillende arbeiders. De lezer heeft het al ge
raden, dat vergeten landje, dat was o •• de Sovjet-Unie! De Sovjet-Unie, die millioenen 
mensen opofferde voor onze bet~re toekomst, wiens geestdrift in de strijd door geen en
kel.ander land geëvenaard werd! De Sovjet-Unie, die de borsten van haar jongens en meisjee, 
voor de Duitse kanonnenplaatste, toen er nog geen materiaa.l genoeg aanwezig wast 

Zo kwam het, dat dè arbeiders van de A.K.U. op deze ~oie feestdag geërgerd naar huis 
gingen: men had hun eraan herinnerd, dat er in Nederland klassen zijn, en dat de tegen
stander ".:al klaar. was, om de strijd zonder objectil&Viteit en overal te brengen. . 
Laten zij . dus het onbetekenende vooval van de A~K.U. als een waarschuwing aanvaardent '~ 

- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
HEl' BEZORGEN V AN"DE W.hARHElD" • 

Geduld, kameraden. Het opbouwen van een goedwerkend apparaat, omx een dagblad te be .. 
zorgen, vooral vo or ons, die veel meer goede wil dan ervaring op dat gebied hebben,~aat 
nlet:so vlug als wij zelf zouden willen.Wij beschikken niet over een staf beroepsbestel
lers, de vrijwilligers moeten geschoold worden. 
Een welkome medewerking werd onze deze week door een onzer makkers aangeboden. Hij zal 
iedere avond de courant voor zijn straat-komen halen, en zelf bezorgen.Een andere week 
zal een andere abonné van die straat ermee belast worden. Het voorbeeld dient gevolgd 
te worden! 

------- ------
Mor g en, Hem € 1 v a art s dag, v~e r s c hij n t 

n iet • 
ti DE WAARHEID~ 
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DAG DER OV R INNING! 
• 

Het fascisme verslagen! 
:Vandaag heerst er vreugde in de 

~ehele wereld. Na een worsteling, die 
zijn weerga in de geschiedenis niet 
kent, is de oorlog in Europa ten einde. 

De klokken luiden, de steden tooien 
zich in feestkledij, de volken her-
pdt>men. ., .... 

Verslagen ligt het beest fascisme, 
(lat jarenlang ons werelddeel hield in 
Jijn worgende greep. 

Vernietigd zijn de Hitlers en Mus
solini's, die hun totalitair systeem op
~tten in hun streven naar de wereld
pverhecrsing. 

Uitgebrand is het ettergezwel van 
bet kapitalisme, dat, reeds ten dode 
gedoemd,· aan het opmarcherende 
Socialisme een vernietigende slag 
~lde toebrengen. 

Hoe hebben de Europese dictators 
~ebrald op hun aanvankelijke over
;\\4nningen! Maar juist in bet Socialis
me, dat zij dachten te verpletteren, 
vonden zij hun machtigste tegenstan
(1er. Hun Jegers, die tat Stalingrad 0p.
rukten, vonden aan de Wol ga hun 
graf. Het is h symb I v.:n deze oor
log, dat de vlag van de stad van Stalin 
ban het einde van de strijd ~(lla'llt 
!Werd op de puinhopen van Hitl&'s 
Rijkskanselarij ~ het symbool van de 
onoverwinnelijke kracht van de Socia
listische idee I 

Op deze Dag der Overwinning 
bloedt de mensheid uit duizenden won
(Jen; ontreddering en verwoesting. 
honger en verwilderÏ'ng zijn oe erfenis, 
die het fascisme ons achterlaat. 

Doch Wij treden uit de strijd, ge
sterkt en gestaald. De idee van hel 
Socialisme, onoverwinneli;.k, ontplooit 
zich machtig over de aarde. Landen, 
dJe zich uit jarenlange kluisters he
lVI'ijdden, snellen voorwaarts naar een 
nieuw, democratisch leven. Alom ver
overt het Socialisme de harten oer 
twerkers. 

Een grote taak wacht ons in eigen 
land. 

Wij willen het, snel en afdoend, 
~veren van de smet van het fascisme. 
;Wij willen de herbouw van het ver
~te met kracht aanvatten, wij wil
len het spook van de honger ver
Jlrijven. 

Maar vooral beloven wij elkaar op 
éleze Dag der Overwinning: Nooit zal 
de tijd van onderdrukking, van ont
rechting, van oorlog en mensenmoord 
~eerkeren. 

In de handen der werkers ligt daar
toe de macht, in de eenheid der socia
listen de onweerstaanbare kracht. 

Vreugde heerst in de hoofdstad, in 
gans het land, in heel de wereld. 

Wij hebben ons deel in de strij~ ge
dragen, wij delen in de vreugde der 
zege met heel ons hart. 

De wrede vijand ligt ter neer, ons 
Nederland is herrezen. 

Het fascisme is verslagen. - Leve 
bet Socialisme! 

Triomftocht der Canadezen 
Waarheidtt biedt 'bloemen aan Leendert Seegers in vrijheid 

Om klokslag tien uur reden de eerste zware vrachtauto's van de 
Canadezen de Dam op. Zij hadden een dierbare last op hun wagens: 

Leenderl Seegers, het Amsterdamse 
raadslid, is bevrijd! 

Dat is het heugelijke meuws, dat ons aU; 
het berLette deel van Duitsland bereikt. Vi~ 

De gehele jeugd van de hoofdstad was kennelijk onze bevrijders naar 
de rand van de stad tegemoet gevlogen. Nu kwamen ze terug, de jongens 
en meisjes, en ook zij namen de niet eindigende toejuichinen in ontvangst, 
die steeds opnieuw uit de snel bijeen stromendemassa opstegen. Daar 
roMen ze binnen. de indrukwekkende ze~wieler8t zij torsten de last van 
-tO, SO, 60 Amsterdammers en er tussen door zag je ook het zweetbe
dekte vrolijk lachende gezicht van een Caoadees of Engelsman. 

jaar lang leefde hU 
in de hel van nu,.. 
oheowalde. Vaak 
drongen aIJgstlge 
geruchten tot ODS 
door; geruime tijd 
verkeerden wtI in 
onzekerheid 0m
trent zijn lot. Mev. 
hij leeft en is _ 
hoe kan het ande.niI, 
Leen? - alweer in 
volle actie. Met veel l8JWaai snelden de motorfietsen 

van de verbindings-afdeling tussen de stoet 
door, maar niet zonder dat zij onderweg 
tientallen handdrukken met enthousiaste 
Amsterdammers wisselden. 

Daar kwamen d.e lichte tanks, die óp 
00 \rust van Normandië, in Italië, bij Arn
hem gevochten hebben. Daar kwamen de 
lichtere wagens van de "sea.-forces" der 
Geallieerden. 

Zij rijden voorbij het ac1m.inl.stratiege
boUW' van .,De Waarheid" op de Nieuwe 
Zijds Voot'burgwal. Het gehele personeel 
staat reeds buiten. De eerste colonne Cana
dezen stopt. Een onzer jonge meisjes loopt 
er op toe en overhandigt aan een vro1ijk 
wuivend en c:hauffeur een grote mand met 
bloemen. Onze directeur, d.e heer N. v. d. 

Drltt., spreekt 00 "tankisten" in het Irort 
toe ed dankt hen er voor, dat hun strijd 
mede de grondslag heeft gelegd ' voor een 
nieuwe, een vrije pers. 

Met de rode vlag voorop reed de "joop" 
verder. 

Op de Dam onJtmoeten wij een ouden be
kende, Joihnny Fe.rnlhout, den filmoperateur. 
Een korte handdruk en dan volgt dit ge
sprek: 
- Hoe lang ben je in Europa? - Acht 

"Waar kom je vandaan? - Uit Amerika .. 
maanden. - En wat doe je nu? - Filmen." 

En hlj voogt de daad bij het woord. Druk 
is hlj bezig, de intocht van d" hoofdmacht 
der Canadezen op de D!l.Ill te filmen. 

De Dam is vervuld van het gejuich der 
menigte. steeds meer mensen stromen toe, 
Amsterdam is op dit ogenblik voor OIWe 

vrienden, de Canadezen. 
WpJ zijn met onze perswagen de Cana

dezen tegemoet gereden. Daar kwamen zij 
aansulzen in alle soorten wagens. Bij Die
men stonden de IIl.e'IUICn al rijen dik. De 
wagens werden door de opgewonden 
menigte tot stilstand. gebracht. Ieder tracht
te zich een plaatsje te veroveren. Al spoedig 
was van de auto's en tanks niets meer 
te zien dan een berg mensen. Wij klampten 
een van de Canadezen aan. Hij begon met 
mijn strdkje te ruilen tegen een sigaret. 
Toen vertelde hij mij, dat hij tot de eerste 
Canadelle divisie behoorde. Zij kwamen van
daag uit Amersfoort, en hadden o.a. de 
IJsel bij Apeldoorn geforceerd. Hijzelf was 
vier dagen na D-dag in Normandië geland. 
De Canadezen hadden o.a. gevochten bij 
Kleef en verder 2lu1delijk aan de Rijn. Zij 

waren blij, dat nu de vrede definitief tot. 
stand WII8 gekomen en hoopten spoedig 
naar canada terug te kunnen. Velen waren 
al meer dan vijf jaar onder dienat, allen vrij
w1llig. 

, 
d~ zelf waren beduusd door zoveel en
thouslaame. Een chauffeur ~ uit zijn 
was-en gedrongen, de auto door de Hol
landers verder bestuurd en de Canadees 
had nog net tijd om op het spatbord te 
spriBgen. 

Pe colonne, waar wij in zaten, reed door 
An sterdam naar de Hoofdlweg en verder 
nl.' r de kust. 

Op onze tocht menkte:n wij ook. hoe 
populair .. De Waarheid" in Amsterdam is. 
OVet'1\l werd de "Waarheid"-<wagen 00Ik. 
lUide toegejuicht. Leve "De Waameid" . 
Hoera VQOr "De Waa.rlleid". "De Waar
heid", daar nemen wij cns petje voor af." 
In ons volk leeft diep het besef, dat de 
bevrijding niet aileen te danken is aan het 
moedige optreden van onze bondgenoten, 
maar ook aan het illegale ve~t, waar "De 
Waa.I1heid" zich zo'n eervolle plaats in ver-

. worven heeft. 

Om 3 uur spreekt Churchill 
Vanmidda,g om 3 uur zal de Britse Mi

nister-President Churchill spreken. Van
a.vond om" uur zal Koning George zich 
tot het Verenigd Koninkrijk richten. Het 
Engelse parlement zal op gewone tijd bij
eenkomen. 

De rede van Churchill zal gevolgd wor
den door vertalingen in het Frans, het 
Nederlands en in andere talen van de 
Europese Verenigde Volken en in het Duits. 

In Budhenwalde 
zijn 883 Nederlan
ders aan de Vel'" 
sohrikkingen VaJl 
dit infe1'llo ontsnapt. 

I.EIDN SEEGERS Ter behartiging VaJl 
hun belangen hebben 

zij een comité gevormd en Leendert is 
daarvan de secretaris. Het comité ZOIDd 
uit naam der bevrijde Nederlanders een 
gelukwell.ll aan prirulea Jullana op haar ge
boortedag; Seegers ondertekende het uit 
aller naam - een eerste groet aan land en 
volk. 

Leendert, we kunnen nauwelijks ult
spreken, wat we gevoelden, roen Ie radio 
het meldde. Veel moet ;e hebben doorstaan, 
waarvan wij ons geen denkbeeld kunnen 
vormen. Maar je bleef op je post, je deed 
je plicht, je Won het vertrouwen van je lot;,. 
genoten. We kunnen je slechts danken en 
ons vel1heugen op het spoedig weerzien in 
het bevrijde Nederland! 

Wie had het gedBctlt, oude makker, JIJ 
eerder vrij dan wij! Maar wij zijn er nu ook 
en zullen samen weer in de strijd staan 
voor de herleving van ons goede, sdhone. 
sociallstlsche A.nlsterdam! 

Géén Japanse capitulatie. 
Het gerucht van J apan's onvoorwaard&o 

lijke capitulatie is door geen enkele radio
uitzending bevestigd 

Capitulatie te Reims getekend 
De onvoorwaardelijke overgave van Duitsland 

aan de drie geallieerde mogendheden is officieel in 
het Geallieerde hoofdkwartier te Reims bekend 
gemaakt. 

De ondertekening geschiedde OP Maandag 7 Mei 
om 2.41 uur in het hoofdkwartier van generaal 
Eisenhower te Reims. De ondértekenaars waren 
de stafchef van het geallieerde hoofdkwartier, 
B. Smith, de generaal van het Rode Leger Iwan 
Suslapatof namens de Sowjet-Unie, de generaal 
Francis Gevet namens Frankrijk en kolonel-gene
raal Jodl, de nieuwe chef van het Duitse opperbevel. 
namens Duitsland. 

Generaal Eleenhower wa. niet bIJ de on-/ KrosIgk, waarin deze o.m. verklaarde, dat 
dertekenlng tegenwoordig. Later ontving Duitsland voor een ovel'W1!ldigende over
hij generaal JoeIl en admiraal von Frleden. macht had moeten capituleren. "Het voort. 
burg. HIJ vroeg hun op strenge toon, of ziJ zetten van de oorlog zou slechts zl~nel~ 
de capltulatle-voorwaarden In alle delen bloedvergieten en nuttelooze ontblndlRg he. 
hadden begrepen en deze zouden uitvoeren. tekenen. De regering, In het besef van haar 

Het antwoord luidde: "Ja." 21j beg~pen verantwoordelijkheid, was gedwongen, haar 
de voorwaarden en deze zouden worden ooncluslea te trekken uit de Ineenstorting 
uitgevoerd. Daarna vroeg Jodl of hiJ het van .11. physleke en materie Ie macht en de 
woord mocht nemen. Dit werd toegestaan. vijand het .taken der vIJandelijkheden te 

Wie heeft familie in Curaçao 7 
Radio-Curaçao zendt op golflengte 18,66 m. 
groeten uit voor familieleden in de pas 
bevrijde gebieden. Elke uitzending begint Toen .-:boven WU met onze auto In de 
om half twe'" 's ml·ddlU7R.. rij en maa.lrteD de zegetocht door Amster-

HIJ zeide: verzoeken." 
Gistermiddag om 12 uur werd bekend p* 

maakt, dat de Duitse troepen In Noorwegen ) 
zich hadden overgegeven. Vanochltencl 
deelde radlo-praag mede, dat de Duitse ... 
In Praag en geheel Bohemen de onvOOf'o 
waarct"ljke overgave hebbeA aangebodoltJ 
\Wllke werd tleacoepteerd. 

"Met de ondertekening van deze onvoor
waardelijke capitulatie zijn het Duitse vork 
en de Dut. weec " .. ebt op genade of 0 .... 
genade aan de overwinnaar. ultgelwerd." 

.. -.,- dam ~ &1 ..l---=-- d 
H d b " d .~-- ding W IDee • ...,. .. er ... ~en e mensen 01ll 

e en een lJzon ere Ul~n . oen&- de Canadese auto's, YI'OEIgen handtekenin-
dag tGt ell met Zaterdag gr06ten. (Donder- gt'.G en BigalrettEID. De jeugd die op de 
dag groeten VUl K. N. S. M.-personeel in .1 CIU!~ Wage:D8 wa. geklommen. zat 
CuraÇao). 1 grote bJUrken jam uit te lepelen. De eau.-

Tevoren had do Dulbe radio een rede 
urtg+e .... utul vaa graaf lob .. er1. VOft 



Nazi-desperadots 
vierende 

Een uur lang hevige strijd 

Twintig dooden, talrijke 
gewonden 

Nooit weer fascisme! 

Omtrent het gevecht, daJt Dinsdagmiddag 
in de omgeving van de Dam ontbrandde, 
:vernemen wij de volgende bijzondeI"heden: 

Omstreeks 3 uur werden in de Paleis
stt'aat een tweetal . SS-officieren dOQ.r leden 
:van de B.S. ontwapend. Met de handen in , 
de hoogte werden zij, onder gejoel en ge
fluit, naar de Paleiswacht overgebracht. Drie 
soldaten, die uit de richting Rozengraoht 
ikwamen, werden eveneens gesommeerd, 
bun wapens af te geven. In plaats van aan 
dit bevel te gehoorzamen, deden zij een 
poging, de beide SS-officieren te ontzetten. 
Een van hen schoot op een lid van de B.S., 
die echter sneller was dan hij en met een 
schot uit zijn revolver den man zodarug 
[Verwondde, dat hij buiten geveohJt was ge
melj}. Onmiddellijk daarop werd echter ook 
vanuit de Grote Club, waar de staf van de 
Kriegsmarine is gevestigd, het vuur ge
~nd. 

De gevolgen daarvan waren onbeschrijfe
lijk. Op dat ogenblik immers was de gehele 
~mgeving, zowel naar de zijde van de Dam 
'als op de N.Z. Voorburgwal, een deinende 
;mensenmassa. Het schieten kon niet anders "all een wilde paniek ten gevolge hebben. 
leder trachtte zo snel mogelijk een goed 
tJeenkomen te zoeken. Fietsen \l\erden weg
gesmeten, kinderwagens kantelden, mensen 
:vIelen, door het moordend lood van de Nazi
lIeSperado's getroffen. Bezaaid lag de Dam 
)n6t dode en gewonde, kreunende mensen -
feêstgangers, die de bevrijding vierden, 
:vrOuwen, kinderen... Midden op het plein 
lBtond een met bloed bespatte kinderwagen ... 
)als een stomme, maar niettemin tén hemel 
IBChreiende aanklacht tegen het wreedste, 
dát ooit In Holland bestond: het fascisme. 

:Verlaten liggen nu de straten rondom de 
Grote Club, maar de lucht is vervuld van 
het gedaver der rohoten uit de machine
pu.tolen. De kogels slaan tegen ons gebouw 
op de N.Z. Voorburgwal, uit een belendend 
perceel wordt het steegje, da~ van de Grote 
Club naar de Voorburgwal leidt, doeltref
fend onder vuur genomen. Hier beeft zich 
wel een bijzonder brutale Nazi-bandiet op
gesteld, die de B.S. op sluipmoo~denaars

manier in de rug tracht aan te vanen. Wel
gemikte schoten drijven hem terug, als hij 
op het punt staat. een han1gra':laat te 
werpen ... 

Vanuit de eerste verdieping van het ge
bo\llW der Kasvereniging worden twee 
wagens van de Weohrmacht, bemand met 
schietende Nazi's, onschade'ijlt gemaakt. 
Het eerste schot van den B.S.-er treft de 
voorband van de voorste 'tuto; de wagen 
vliegt tegen het trottoir; twee der Nazi's 
worden door welgerichte schoten gedood. 
De anderen steken de handen omhoog: 
"Bltte, nicht schie.ssen, niobt schiessen" . . . 
De vrouwen- en kindermooroenaar<! van . . . 
zoeven zijn plotseling sidderende "helden" 
gcworden... De gevangenen worden het 
geldkantoor OinnengebracM. 

De gehele omgeving wemelt van Binnen
landse Strijdkracht~n die de Grote Club 
()m.fer vuur houden. Af en toe worden zware 
ontploffingen gehoord. Onder het geratel 
der machinepistolen wordt het tweede be
vllJdingsnummer van ,.De \Vaarbeid" voor 
de druk gereed gemaakt. Wel zelden zal 
ergens ter wereld een krant onder zulke 
om~tandigheden zijn gedrukt. 

'TEgen vier uur, ie!'wijl het ecbieten nog 
voortduurt, begeven zich een hoge Duitse 

De vrije "Waarheid" .in het land. 

vuren op feest
menigte 

A:1ussert twee handen omhoog Amsterdam zufoert Amsterdam 

rondom de nGrote Clubtt 

officier, vergezeld van een commandant 
der B.S., naar de Grote Club. Er zal onder
handeld worden. Even later wordJt voor het 
Paleis de commandant van Amsterdam deë' 
B S. voorgereden, die zich eveneens naar 
de Grote Club begeeft. 

Dan wordt var. allE' lmntfm gernepen. 
"Het vuren is gestaakt!" De Nazi's van de 
Grote Club hebben blijkbaar eieren voor 
hun geld gekozen. De bandieten, die hun 
laatste kogels op vrOU'M:ln en kinderen af
SClhoten, zullen worden ontwapend. Maar 
wij hopen, dat zij straks ook als oorlogs
msidadigers zullen terechtstaan en hun af
schuwelijke misdaad naar gerechtigheid zul
len boeten. 

Want niet minder dan twintig doden, 
vijftig zwaar- en honderd lichtgewonden 
heeft deze fusillade op ee!l ongewapende 
menigte gekost. Onder de Binnenlandse 
Strijdkraohten vielen twee doden en twee 
gewonden. 

Om 9 uur 's avonds werd de afsluiting 
van de omgeving opgeheven. 

Een korte, maar vreselijke episode in de 
bevrijding van A.ms'terdam was afgesloten. 
Op het historisabe pl!'in van de hoofdstad 
werd de bevrijding van de hoofdstad door 
het bloed van vele van zijn burgers be
zegeld. 

Te midden van alle vreugde neigt Am
sterdam de vlag voor deze ongelukkige 
slachtoffers en voor de gevallen dapperen 
der. Binnenlandse Strijdkrachten. 

Wat hier geschiedde, zal nooit vergeten 
worden. 

"N 0 0 i t wee r f a s cis m e \" 

Talrijke kopstukken van de 
N .S.B. ingerekend 

Mussert is tot het laatst ziClhzelf getrouw 
gebleven. Eergisteren deed hij kond, dat hij 
vastbesloten was, in Utrecht de heldendood 
te sterven, gisteren liet hij zich gevangen
nemen. Nog eenmaal zal deze heer zijn 
mond open kunnen doen: voor de rechtbank 
van het Nederlandse volk, waal' hij reken,. 
schap en verantwoording zal moeten afleg
gen voor alle misdaden, aan ons land be
gaan, hij zal hangen en democratisch Neder
land zal hem vergeten. 

Met Mussert zijn een reeks andere voor
aanstaande misdadigers in handen der B.S. 
gevallen. In Den Haag werd Van Genech
ten ingerekend, die zich als procureur
generaal een tijdlang "verdienstelijIk" heeft 
gemaakt in Amsterdam de "Jordaner" 
Smis. In de Rijnstraat werd hij gepikt. Op 
weg naar de Weteringschans barstte deze 
held in tranen uit. De grootste dief WUl 
NEderland, Puls, ontkwam evenmin aan de 
B.S. Verder Hakkie Holdert, SS-man en 
directeur van de Telegraaf. Wij noemen 
ten slotte den provocateur dr. Hendriks er 
den gewestelijken secretaris der N.S.B. van 
Almelo met zijn penningmeester, die liefst 
600.000 gulden op zak had. 

Nationale dankdienst. 
Morgen om tien uur zullen in alle 

Protestantse Kerken te Amsterdam dank
dienste~ wdrden gehouden. De volgende 
week wordt in de Nieuwe Kerk een na
tionale dankdrenst georganiseerd, die per 
radio wordt uitg\.zonden en waarbij ver
schillende predikanten zullen voorgaan. 

DE CANADEZEN TEGEMOET 

Patrouille-luitenant 
Montreal vertelt 

uit 

Van kale koppen en 
vluchtende land

verraders 
In de lOQ.p van gisteren, maar vooral Ju 

de avonduren, zijn de Amsterdammers in 
alle ernst begonnen met een krachtdadige 
ondersteuning van het ophalen van land. 
verradoers en collaborateurs door de Binnen.. 
landse Strijdkrachten. 

Uit alle delen van de stad bereiken ons 
berichten van een felle actie van de zijde 
der bevolking. We moeten ons tot een 
tweetal gebeurtenissen bepalen, welke even
wel een scherp licht werpen op de tot uiting 
gekomen algemene haat van het volk tegen 
het fascisme. 

Het is ongeveer 9 uur. Een grote menigte 
deint op en neer in de Rijnstraat en })e. 

weegt zich ten slotte in een machtige rij 
naar de Amstellaan. He.t doel is nr. 49. 
Daar woont een liefje van een beruellf. 
S.D.'er. Misschien kan hij nog gevangen 
worden. Binnenlandse Strijdkrachten stellen 
zich op voor de deur. Het liefje komt naar 
buiten, bleek ~n zen'.Jwaehtig. Al het "lief". 
dat ze met den landverrader heeft gedeeld, 
is vergeten. Ze slaat onmiddellijk door. ,,~ 
is net weg, ricbting Berlagebrug ... " En 
warem.pel, daar fietst een man. Hij is op 
weg naar zijn onderduikadres, voorop zijn 
kar een bundel dekens. 

In een ogenblik verandert het straatbeeld. 
De mensen dringen achiteruit, maken de 
rijweg vrij. Van alle kanten worden den 
B.S.'ers rijIWielen 9.angeboden. Een wilde 
jacht ontstaat. De S.D.'er, die rijdt vooae 
zijn leven, kan echter de fanatieke wil vaJI 
het volk om hem te snappen, niet oJ$o! 
komen. Hij wordt gegrepen en alle laatstf 
brutale pogingen om te ontkennen, helpeQ 
niet. Hij wordt medegevoerd naar de B.s.,. 
post. 

In de Holendredhtstraat zijn N.S.B.'eIII 
gepakt. Bij huiszoeking w()rdt een grote 
voorraad levensmiddelen ontdekt. De 
B.S.'ers stapelen de voorraden op een ~ 
even onderling overleg en dan wordt bfIiI 
sloten, alle levensmiddelen ter besahikkiDC 
te stellen van de kinderen in de Hole9-
drechtstraat. Bravo, B.S.'ers, dat is 6f 
beste bestemming! 

0, die kale koppen( 

]trant die ook in Hllv('rsum verschijnt, te .Am.8terdam heeft gtsteravond gelac:beD, 

Russen zl"]"n prachti'ge I 'bezooie? Op ie terugweg komen wij langs hartelijk gelachen. Aan de dametjes, die 
" het gebied van 'l'rompenburg, waar volgens jaar in. jaar uit met de nwffen optrokk~ 

ld 
" de berichten gen. Blaskowttz zijn ge- haar eer te grabbel gooiden voor een boQiI so aten . vangenn::une afwacht. Met het inrekenen netje en een Dorrel, werd de belofte naga. 

Hil 
der Duitsers was gif\tt-Ten nog gcen betiD komen: de koppen kaal! Te midden van eeD 

Op de zonovergoten weg naar versum kt A d h t t . vrolijke memgte zaten ze dap.r. op een 
snelt onze correspondent de Canadezen gemaa . an e l."lgng van e .errem stoel, ot zo maar op straat. En de ton<!ealle 

stonden ze, de handgranaten 100 In ie deed ihaa werk. Daar verdween het gr~_ 
tegemoet. Bij het viaduct over het Merwede- hand en tegenover llen in een bo.:>je, had I" ~-... 
kanaal ontmoeten wij doe verkennersgroep, een afdeling Ca"l!l;je~l1 zich huis~lijk neer- ste ~~:.aad van

d 
een vrouw, maal' dOOi k .. ~ 

vn. ,ge a en. IJ ~c •• enen e UI ers me e moet verliezen. Dooh het was verd;end! die reeds m· Amsterdam I'S g~~eest 1 t Z.... ó D'ts . t t I groo"",,,,, smaa voor een vrouw. e_ 
Wij spreken den commandant, luitenant zIen... Met vhegende vaax: gaat de reis Een hakenkruis wordt op wangen ai 

X. uit Montreal, een stevige kerel met een terug naar Amsterdam wij passeren ~e voomoofd getekend. Zo geschandVlekt ww.. 
breed en openihartig gezicht. Hier is, wat verdronken 'M:lld<ln, ~'P een. drooi~ plek~ den zij ten toon gestéld. 
hij ons, kort en krachtig, met doe eenvoud staan ~n paar ll:l"ffiz.al1ge koelen te grazen... En zo beeft Amsterdam de eerste das' 
van den soldaaJt, vertelt: Hoe dIchter wlj bij de stad komen, hoe van de werkelijke bevrijding w,ardig eb 

"Sinds 1940 ben ik onder dienst, ik heb groter worden de fl'Of'pen mens~~ Cile vreugdevol besloten. De landwrraden 
de invasie meegemaakt en de bittere strijd l~~ de berm de J{omm van O'lze be- aohter slot en grendel; de moffenmeiden se-
bij Caen, wij zijn door Frankrijk getrokken vrJ,Jders verwachten. te.kend. 
en vochten aan de Rijn, ik trok vechtende 
door Duitsland en had de eer, de historische 
ontmoeting met de Russen in Torgau aan 
de Elbe mee te maken." 

"En wat denkt U van de Russen 1" 
"They are very good, marvellous 

soldiers", (het zijn zeer goede, prachtige 
soldaten), verklaart hij met overtuiging. 

En daarop volgde zijn wedervraag: ,. De 
communisten hebben nier in Holland de 
meerderheid 1" 

"Hoe komt U daarbij 1" 
,,0, ik zag de mensen overal het gebaar 

met de vuist maken." 
Onze luitenant streed tenslotte In Arnhem 

en gisteren kwam hij uit Otterloo. "I k ben 
diep onder de indruk van de overweldigende 
ontvangst, die jullie ons bereiden." Met een 
stevige handdruk en een hartelijk "Tot 
morgen", scheidden wij van elkaar 

IN HU VFRSUM. 

Woensdag of Donderdag 
voedsel. 

400 Gram brood boven 

normaal rantsoen 

Woensdag 3 U" r 

bevrijdingsbetog:ng 

op de Dam. 

In 15 steden verschijnt 
dagblad. 

ons Wij vervolgen onze reis naar Hilversum. 
Het centrum van de stad is een deinende 
menigte. Men heeft moeite, de tanks, de 
vrachtwagens. de "jeeps" te ontdekken, die 
"bedolven" zijn doo.r enthousiaste Gooilan
ders. Om 11 uur 's ochtends waren daar 
als eerste enkele Polen en Fransen aan
gekomen. Nu is de stad vol. Met vele sol
daten maken wij kennis, vooral Canadezen, 
maar ook Engelsen uit Yorkshire, Londen 
enz. Een oudere Canadees, beroepssoldaat, 
met een glunder gezicht, deelt ons mee 
dat de Duitsers allemaal "yellow", geel, 
d.W.Z. laf zijn en dat zij met witte strepen 

. AMSTERDAM, 8 Mei. - De 
autoriteiten, belast met de rege
.ling van de voedselvoorziening 
van Amsterdam, zetten er thans 
alles op om te zorgen, dat reeds 
Woensdag of Donderdag met de 
distributie van de door geal
lieerde vliegtuigen uitgeworpen 
levensmiddelen begonnen kan 
worden. Daartoe wordt een bon 
aangewezen, waarop het publiek 
naar keuze een bepaalde hoeveel
heid artikelen kan betrekken. 

len onder de Amsteroa.mm.ers te kunnee; 
brengen. 

"De Waarheid" wordt. in heel ons land 
gelezen. Nu de verbindingen weer beter 
wórden kunnen wij mededelen, dat onze 
krant als dagblad in de volgende plaatsen 
verschijnt: In Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht, In Groningen, Leeuwarden, Zwolle, 
Enschede, Zutfen, ,Apeldoorn, Barneveld, 
Ede, in de Zaanstreek, in Hilversum, Bus
aum en Haarlem, tezamen dus in ten minste 
vijftien plaatsen. 

over hun broeitspijpen lopen, m.a.w. dat zij 
De sym.patihie, waarmede onze illegale nog slechts één beweging kennen: de ban

Uitgaven vier jaar lang werd ontvangen, kon d'!n in de hoogte steken. 
zich nu voor het eerst in bet openbaar De capitulatie in Hilversum is zonder in
uiten. In Utrecht,. waar het eerste nUIIlQller cidenten verlopen. Reeds Vrijdagavond 
op straat rondgedeeld werd, werden de gul- werd het hoofdbureau van politie door de 
dens en rijksdaalders onzen colporteurs toe- B.S. bezet, alle belangrijke gebouwen zijn 
ge'W'orpen. In Hilversum, waar als eerste overgegeven, de zenders en de terreinen 
uitgave een manifest verscheen, gebeurde van de Ned. Seintop.stellenfabriek zijn on
hetzelfde. Wij beschouwen deze extra-bij-j bescbadigd. De N.S.J!'. wordt overigens s.:s 
dragen als een spontane uiting van de voorlopig gevang voor de N .S.B.ers ge
vreugde. waarmede onze talrijke lezers "De bruikt. Wij waren aanswezü;-, toen een 
Wllarhe'd" in het li~t der openbaarheid I Goebbels-mannetje, zekere GraUJWIIlans v'lJl 
ontvangen. In bet Zwden, waar "De Waar- de "GooL en Eemlander" binn~ werd ge
beid' nog met vele moeilijkheden te kampen I bracllt. Tussen haakjes: de commandant 
heeft, verschijnen een aantal weekbladen, van de daar aanwezige B.S.-groep vroeg 
zo -in Limburg, Brabant, in Zeeland en sinds eenigszins verontwaardigd, waar ,.De 
kort ook in Nijmegen, tezamen in een op- Waarheid" bleef. \Yij hebben dat gauw 
lage van vele tiendui7Rnden. \-erholpen, door hem een shmeltje van OLze 

Het eerst worden die levensmiddelen ge
distribueerd, waaraan het meeste beihoefte 
beStaat: nl. vlees, boter, vet, chocolade, 
groenten, gedroogde eieren, tomaten en 
jam. Dat het publiek een keuze zal moeten 
doen, vloeit hieruit voort, dat de diverse 
levensmiddelen in ongelijke boeveelheden 
voorhanden zijn en van elk 'is niet genoeg 
om alle Amsterdammers te voorzien. Maar 
de verdeling is zo ontworpen, dat er keuze 
zal geschieden tussen naar voedingswaarde 
gelijkwaar4ige producten. 

Voorts kan worden medegedeeld, dat 
boven het normale broodrantsoen nog 
een bon voor 400 gram brood en mis
schien zelfs 600 gram zal worden aa .... 
gewezen. 

Wat de aardappelen betreft: In 
Friesland, Groningen en Drente doet 
men alles om de schepen, bestemd vool' 
Amsterdam, zoo snel mogelijk te laden 
- onder persoonlijke leiding van den 
heer Louwes - zood.at men hoopt, dat 
nog deze week aardappelen in A"", 
.terdam kunnen worden geleverd. 

Om dit en 'ook de distributie van andere 
levensmiddelen tot stand te kur.nen bren. 
gen, doen de betrokken autoriteiten een 
beroep op allen, die bij de voedselvoorzIe-
ning betrokken zijn, om alles op alles te 
zetten, en zo nodig daartoe als een oftet 

Aan de weeshuizen, oudelieden-tehuizen aan de gemeenschap af te zien van deel
e.d. worden pakketten in hun geiheel ver- neming aan eventuele feestelijkheden die 
strekt, zodat de verdeling daar intern zal bij de bevrijding mochten worden georga
moeten gebeuren. Voor zover de distributie niseerd. Het gaat er thans om de bSlvolking, 
van levensmiddelen niet tot in ~ details zo SIlel als maar mogelijk is, van het h<>Og
kan geregeld worden, zullen ook aan de nodige voedsel te voorzien. 
bevolking pakketten worden uitgereikt, om I De geallieerde voedseltransporten pel" 
toch maar zo snel mogelijk de levensmidde- vliegtuig zijn ook Zondag voortgezet. 
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VOLKSDAGBLAD VOOR BEVRIJD NEDERLAND 

B U R G ERS VA N N EDE R lA N D. 
De onderdrukking is ten einde 
De nationale driekleur wappert weer 

Nederland is vrij. 
van huis en toren. 

Vijf jaar hebben wij op onze eigen wijze en met de middelen, die ons daarbij ten dienste stonden, 
tesamen met de mannen van de koopvaardij, land·, zee· en luchtmacht en met onze bondgenoten de 
zelfde vijand bestreden, gewekt door een roep, gedreven door een wil met hetzelfde doel, waarheen 
ons verlangen trekt. V R IJ HEI D ! 
Daarom verwelkomen wij deze soldaten, uit alle delen van de wereld samengestroomd als onze kame
raden en als de wegbereiders van een wettig pn rechtmatig gezag, dat n'et hen is' weergekeerd. 
Wij begroeten de vertegenwoordigers van onze regering. 
Wij zenden onze dankbare groet aan Koningin Wilhelmina, in wie, in deze donkere jaren. die achter 
ons liggen, ons zelfstaJldig volksbestaan onbesmet bewaard bleef. 
De strijd op het binnenlandse front is ten einde. 
De Nazi-tyrannie is gebroken, de rechtszekerheid weergekeerd. 
Elke Nederlander is vrij in zijn geweten, zijn geloof en in zijn eredienst. 
Onze democratische rechten en vrijheden worden hersteld; een vrij Volk zal opnieuw spreken en 
een mondig Volk zal zelf beslissen hoe het geregeerd wenst te worden, het zal zelf het bestuursbeJeid 
controleren. 
Onze verenigingen en instellingen herrijzen. 
De vrijheid. die in onze gewesten groot werd, herleeft. 
Dus treedt de Nederlandse Ondergrondse Beweging thans openlijk voor het Nederlandse volk. 
Het licht. dat zij in het verborgen hoedde, schijnt weer over onze landen. 
Een hard en moeilijk gevecht van vijf jaren is daarmee bekroond en het geloof en de beginselen, 
die ons in de strijd deden pal staan, zullen ook in de komende vrede onze wegwijzers zijn. 
Met eerbied en dankbaarheid gedenken wij de vele kameraden, dIe het geluk van dit ogenblik, die 
het geluk van ons en onze kinderen met hun leven hebben betaald. Wij roepen het Nederlandse Volk 
op. hun gedachte in ere te houden, een blijvende herinnering dat onze vrijheid met bloed is betaald, 
een waarschuwend teken, dat gerechtigheid verloren kan gaan, tenzij een Volk bereid is leven en 
goed minder te achten. 
Onze gedachten gaan uit naar hen, die leven in ons Rijk in de Tropen. Met ontroering gedenken wij 
hun hulp en verbondenheid in de dagen van 1940 en '41. Wij zweren niet te zullen rusten voor ook 
de tyrannie uit hun gewesten verdreven is en zij in vrijheid leven, die heden opnieuw ons deel werd. 
De Ondergrondse Beweging in Nederland echter heeft opgehouden te bestaan. Wij nemen thoelns 
afscheid van U en danken voor alle hulp aan ons geboden. _ 
Wij treden in het licht en schikken ons met vreugde in. de herstelde rechtsorde. 
De wederopbouw neemt een aanvang. 
Vandaag treden wij in een nieuw tijdperk van de geschiedenis van ons vaderland. 
De vrijheid ,langgekeerd, heeft haar boeien verbroken. De verstikkende adem van het fascisJI" e is weg
gevaagd. Wij kunnen en willen ons zelf zijn. 
Daarom is bij alle vreugde, deze da" een dag van bezinning. Wij willen ons bezinnen op ons nieuw 
volksbestaan, ons beraden over de weg, die wij zullen inslaan, om ons land weer bewoonbaar te 
maken voor alle mensen van goede wil. 
Wij zijn door de hel van het fascisme gegaan, wij komen uit een afgrond van rechteloosheid, van 
slavernij, van nood, van onderdrukking en bloedige terreur. Daar was geen menselijkheid, daar was 
beschaving. Zorg, angst en bittere smart heersten er. 
Wij komen, vereend, gestaald, gelouterd. Wij komen met onze idealen van vrede, vrijheid, democratie 
en nieuwe welvaut. 
Wij denken terug aan het Nederland van voor 1940. Tussen "toen" en "nu" gaapt een diepe afgrond 
van vijf jaar Nazi-tyrannie. Neen, Nederlands herstel kan geen herbeginnen zijn op het punt, waar de 
draad van ons zelfstandig bestaan met ruw geweld werd afgesneden. Het land van toen was een land 
van crisis, aanpassing en massa-werkloosheid, een land van onmacht en verdeeldheid. Daarheen willen 
wij niet terug. 
Ook de binnenlandse vijand, de oorlogsmisdadigers in velerlei gestalte, is nog niet definitief verpletterd. 
Velen zijn gevlucht, anderen hebben zich verborgen Zij moeten in hun schuilhoeken worden opgespoord. 



De regering heeft hun bestraffing bevolen naar recht en wet. Die straf 7.al hard zijn maar rechtvaardig. 
Wij zijn geen Nazi-barbaren, die slechts willekeur, bruutheid en wreedheid kennen. Het nieuwe 
Nederland wil een rechtstaat zijn en dat ook tonen tegenover zijn brutaalste schenders van het recht. 
leder werke mede, om de verborgen oorlogsmisdadigers op te sporen. Niemand vergrijpe zich echter 
aan hun leven of eigendommen. Beiden behoren het Volk, dat in zijn volksrechtbanken, die straks 
zullen worden opgericht, over hen het hoogste vonnis zal wijzen. 
Snelle maatregelen ter leniging van de nood en ter heling van de wonden, die de achter ons liggende 
jaren teweeg brachten, staan evenzeer op het eerste plan. 
Maar al deze taken, die inspanning van alle krachten van ons Volk zullen vergen, mogen ons er niet 
vanaf houden, thans reeds de fundamenten te leggen voor ons nieuw, democratisch staatsbestel. 
Jarenlang is er zonder, over en tegen het volk beslist door een vreemde overheerser. Wij leefden 
minder dan onderdanen, als onmondige slaven. Doch diep in ons bleef brandende het besef, vrije 
burgers van een vrij land te zijn. 
Herstel der democratische vrijheden, vrije bespreking in de pers en vergadering, van alle problemen 
der toekomst blijven de eerste vereisten voor de wederopbouw van de democratie. 
Een wederopbouw, uiteraard naar Nederlandse stijl, met een verantwoordelijke regering en een ge
kozen volksvertegenwoordiging. Formaliteiten mogen ons daarvan niet afhouden. De gemeenteraden 
worden ten snelste hersteld, de bijeenkomst van de wetgevende Nationale Vergadering ten spoedigste 
voorbereid. 
Bij de oplossing van vele der talloze vraagstukken, vreze men ook niet een beroep te doen op het 
zelfdoen, de activiteit en de medewerking van de breedste lagen van ons Volk. Wij denken hierbij 
aan het opsporen van landverraders en oorlogsmisdadigers, de ordehandhaving, de voedselvoorziening 
en de strijd tegen de zwarte markt. Aan deze medewerking in de buurten, de dorpen en fabrieken 
door vergaderingen en commitees een organisatorische vorm te geven, betekent een uitbreiding der 
democratie, gerechtvaardigd door vijf jaren van illegale strijd en welkom aan ieder, die de stem van 
het Nederlandse volk als richtsnoer neemt voor Nederlands verdere ontwikkeling. 
In de prachtige, sterke eenheid heeft ons Volk tegen de Nazi-overheersing gestreden. Die eenheid 
heeft nimmer berust op de verdoezeling van eigen overtuiging, maar op het zoeken en vinden van 
gemeenschappelijke belangen en op onderlinge waardering en wederzijdse verdraagzaamheid. Deze 
nieuwe eendracht van ons land kan door snel herstel en moedige vernieuwing van onze democratische 
staatsinrichting slechts versterkt en verdiept worden. Zoals wij gestreden hebben tegen de gemeen
schappelijke vijand van het land, zo willen wij ook voor zijn toekomst naarstiglijk blijven zoeken 
naar hetgeen ons vereend en voor dat gemeenzame, gezamelijk opkomen, teneinde een vooruitstrevend 
Nederland omhoog te stoten in de rij van de vriie volken. 
Daartoe gaat ons beroep in de eerste plaats naar de arbeidersklasse uit. Zij heeft voor de zaak van 
de bevrijding grote offers gebracht. Zij beet de spits af, toen in de Februari-staking 1941 en de Mei
beweging 1943 het nationale verzet een hoogtepunt bereikte. Hoe ontzaggelijk is haar eenheid ge
groeid. Tezamen hebt gij arbeiders gesaboteerd, gezamelijk gestaakt en geleden, gezamelijk gezorgd 
voor onderduikers en achtergebleven gezinnen. Het woeste geweld der bezetters sloopte de scheids
muren, die tussen U waren opgetrokken, door de bressen vond gij de eenheid. Gaan Uw belangen 
thans weer uiteen? Zullen wij nu weer gescheiden naar maatschappelijke overtuiging en geloof mar
cheren en onze eigen beproefde kracht ondergraven? 
De stormen van deze tijd zijn nog niet uitgewoed. Wij hebben nog ontzaglijke opgaven teJvervullen, 
voor het weer goed en vrij leven is in Nederland. Bewaart daarom Uw nieuw verworven eenheid 
als Uw hoogste goed. Geeft haar een stevige grondslag in organisatorische vorm; de eenheidsvakbe
weging. De vakbeweging is de sterkste wilsvorming der arbeidersklasse op economisch en sociaal 
terrein. Zonder eensgezinde vakbeweging zal zij haar woord voor de toekomst niet kunnen uitspreken. 
Begint daarom onmiddelijk met de opbouw van Uw vakbeweging en laat daar geen verdeeldheid 
toe. Oude vakbewegingsfunctionarissen en illegale strijders, rijkt elkaar de hand en stelt Uw ervaring, 
geestdrift en strijdwil in dienst der eensgezindheid! 
Tot die eenheid roepen wij ook de politieke organisaties der arbeiders op, opdat deze richtsnoer zij 
bij de nieuwe partijvorming, die het gevolg der herwonnen vrijheid zal zijn. Tot die eensgezindheid 
roepen wij alle werkers van hoofd en hand, van stad en land, roepen wij in het bijzonder de jongeren 
op, in wier handen de toekomst van ons herboren Vaderland ligt. 
Met elk.aar en naast elkaar overschrijden wij de drempel der historie, met stalen wil en moedig hart, 
gelovend in onze kracht. 
Aan de arbeid! Opdat ons vrije Nederland democratisch en welvarend worde! 
Duizendmaal dank aan de machtige geallieerde legers, hun moedige soldaten en bekwame bevelhebbers, 
voor het ontzaglijk vele, dat zij ter bevrijding van de volken van Europa en in het bijzonder van 
Nederland hebben gedaan. 
Een broedergroet aan de heldhaftige legers van de Sovjet-Unie, wier indrukwekkende overwinningen 
de grondslag legden voor de vernietiging der fascistische heerschappij. 
Eerbiedige hulde aan, die aan de fronten en in het binnenland, in het Westen, in het Zuiden, in het 
Oosten en Noorden voor de zaak der vrijheid streden en vielen. 

Leve het verbond van vrije volken! 
Leve het bondgenootschap Engeland, Amerika, de Sovjet Unie! 
Leve de overwinning der democratie! 
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VOLKSDAGBLAD - VOOR NEDERLAND 

8 MEI, DAG DER OVERWINNING IN EUROPA 
Capitulatie door Duitschland NIEUWE 

VERORDENINGEN onderleekend In een tweede algemeene be
kendmaking van den Commissarili 
der Koningin en den gew. com
mandant van de Bewakingstroe
pen van de Binnenl. Strijdkrach
ten wordt o.m. vermeld, dat een 
ieder onvoorwaardelijke geboor
zaambeid verplicht is aan de po
lUIe-ambtenaren en patrouille- en 
wachtdiensten, welke eiken maat
relrel kunnen nemen om ongere
geldbeden te voorkomen. 

Heden vieren de vereenigde Eisenhower is gevestigd. De chef 
volkeren het feest van de over- van Eisenhower's staf, Smith, on
winning op de machten der duis- derteekende het verdrag voor En-
ternis in Europa. De zoolang ver
beide V -day (overwinningsdag) is 
eindelijk aangebroken en zooals 

geland en Amerika, Generaal 
François Sevèze voor Frankrijk, 
voor Rusland generaal Soeslapa-

tusschen de mogendheden is over- rof, die belast is met de repatriee-
een gekomen, vond de officieele 
afkondiging der overwinning he
den plaats om 3 uur voor de radio 
door Churchill uit Londen, door 
president Truman voor de U.S.A. 
en door (een nog niet genoemde 
persoonlijkheid te Moskou. He
denavond om 9 uur spreekt de 
Engelsche koning de volkeren van 
het Britsche rijk toe. Ook Eisen
hower, Montgomery en Alexan
der zullen voor de radio komen. 

De capitulatie vond gisteren 
om 2.41 plaats te Reim!, in een 

ring van zijn landgenooten. Het 
Duitsche Rijk was vertegenwoor
digd door de nieuwe Duitsche 
stafchef, General-Oberst Jodl, 
Eisenhower was niet aanwezig. 
Wel ontving hij later de Duitsche 
officieren Jodl en Friedeburg. 
Eisenhower vroeg of zij de capi
tulatievoorwaarden hadden be
grepen en of die stipt zouden 
worden uitgevoerd. Nadat hij dit 
bevestigd had, vroeg Jodl het 
woord. Hij zeide daarop dat het 
Duitsche volk en leger op genade 

De legitimatieplicht blijft be
stun; verreet in de feestvreurde 
dus niet uw persoonsbewijs! 

Wat betreft bet dr~en van uni
formkleeding, wordt er nOl"maals 
dringend op gewezen, dat het dra
ren van de oude Nederlandsche 
militaire uniform verboden is. 
Onder artikel "J van deze bekend
making wordt het lederen Rijks
duitscher, alsmede ieder, die hd, 
sympathiseerend lid of in dienst 
van een der Nazi-organisaties ill, 
verboden zicb buiten<;buis te be
vinden. 

kleine roodsteenen school, waar of ongenade aan de Geallieerden 
het hoofdkwartier van Generaal zijn uitgeleverd. 

Tot slot vermelden wij nog dat 
er een dir eet e wapen- en am
munitieinleveringsplicht bestaat 
en het verboden Is buiten!ObuJs 
met slag- of stootwapens te ver
keeren. Burgemeester Ter Pelkwijk 

spreekt 

vanaf Stadhuis·hordes 

Gi3'prm· i 1" :Buru'.!'mC",<"

ter Pelkwijk op bet bom es van 
bet stadIlJUls de proclamatie voor 
van H. M. de Koni~in en spra,k 
daarna de toegestroomde menigte 
toe. Hij gaf uiting aan zij 11 groo
te dankbaarheid, doch herinner
de ons eraan, dat rouwen leed 
Ilog overal heerschen Ech'er, 
een nieuw tijdperk breekt aan, 
waar'bij gerekend wordt op aL
ler steun en medewerking. Wij 
moeten vertrouwen heb'ben in 
't Bestuur. Forsche maatregelen 
zullen worden genomen tegen 
alle ons volk vijandelijke ele
menten. Aan de voedselvoomie_ 
nilllg zal de groots !e zorg worden 
besteed. Û!1k de brandstoffen
nood en het gemis ,'8n electrisch 
lkht heef.1t zeer de aandacht. AL
les wordt beter, maar we moeten 
geduld hebben. De bUl"1gemeester 
eindigde me, den wensch, dat 
onze goede stad weder moge 
groeien en bloeien! 

: DAGORDER VAN DEN WND. 
HOOFDCOMMISSARIS VAN 

POLrIn: 

In een kortl' dagorder heeft de 
'WI"ld. booldcOfl11J\ÏSiSarlSi van Po
Uwe. van EYk. zich tOt zijn 
n an8ChapPE'n gewend. Hij heeft 
Ilell g€'\\ezen o.p d~ ongetwijfeld 
moeilijke taak, die de politie
ambtenaren wacht. De lIUivering 
van eigen gelederen zal één der 
eerste pJ.iebten zijn, een aanV"tU'llr 
~8 hiel":Inee reeds gemaakt. 

,.Met TI"IoOOd gaan wij met de 
beste voornemens om onze 
plaatis in de burgerij te herove
ren aan het werk," aldus eindigt 
de heer van Eyk deze dagordcr 
en wij hopen, dat de Ut~ht
ocbe ·.JoUr~l"\'J 0118 politiecorps 
rret vertrouwen tegemoet zal 
ireden. 

MEVROUW MUSSERT 
GEARRESTEERO 

De echtgenoote van Anton 
Mussert is gisteren in den loop 
van den dag door de N.B.S. gear
resteerd en voorloopig onderge· 
bracht in een arrestantenlokaal 
van gebouw St. Petrus aan de Ma· 
liebaan. 

De nieuwe Duit8che minister 
van bultenlandsche zaken, Schwe
rin van Kr08igk, heeft eveneens, 
namens Dönitz, Nazi-Duitschland 
ten grave gedragen. Voor den 
zender Flensbul'g deelde hij de 
onvoorwaardelijke overgave van 
DaitSCblalJij, ook adat Rusl "d 
mede. 

Voorloopig geen herstel 
spoorwegYerbin~ingen 

De Cbef van bet Centraal Sta-
111< '" '" tlon alhier heeft ons desgevraagd 

Gisteravond heeft verder de meegedeeld, dat berstel van de 
generaal der bergtroepen Böhmer spoorverbindingen in Westelijk 

Nederland naa.r zijn meening wel 
uit Noorwegen de overgave in een eenigen tijd zal vorderen wegens 
dagorder voor de radio aan zijn het ontbreken van pra.ctlsch alle 
mannen bekend gemaakt. materiaal. Vooral de korte ver-

Duitsche troepen zijn op weg . bindingen, die door electriscb ge
leid materieel werden onderbou-

naar Zweden, waar ze zullen wor- d d .;~ l .R_ d . en, wor en erns..... ges_neer , 
den geïnterneerd. doordat de DuitBchers alle kope-

Geallieerde oorlogsschepen zijn ren bovenleidingen te elfder ure 
in Oslo aangekomen. hebben gestolen. 

De yoedselnood geëindigd 
Donderdag begint de 

uitreiking 
Wij hebben een blijde tijding. 

Reeds thans, één dag na den in
tocht van onze bondgenooten, kan 
men de garantie geven dat een 
eind is gekomen aan den voedsel
nood. De provinciale voedselcom
missaris, Dr. Va n Schel ven, 
heeft ons heden in een onderhoud 
dienaangaande verheugende me
dedeelingen gedaan. 

Op Donderdag, Hemelvaartsdag. 
wordt een begin gemaakt met de 
uitreiking der uitgeworpen pak
ketten. In ieder geval ontvangt 
leder chocolade, kaas en vleesch. 
Het is mogelijk, dat daaraan nog 
eenige artikelen worden toege
voegd. Daarin wordt den winke
lier de vrije hand gelaten. Men kan 
er op rekenen V()orloopig iedE're 
week een dergelijk pakket te ont
vangen, daar het uitwerpen der 
per vliegtuig aangevoerde pak
ketten nog geruimen tijd woldt 
voortgezet. 

Aan het einde van deze week 
wordt een begin gemaakt met het 
uitdeelen der uit Rhenen aange
voerde artikelen. Men kan deze 
week rekenen op een hoeveelheid 
biscuits, erwten, suiker, zout, 
vleesch, stamppot, erwtensoep, 
melk en - iets zeer bijzonders -
reuzeL , 

Thans ontvangt de burgerij nog 
slechts 1500 calorieën per week. 
Het ligt in het voornemen dit zoo 
spoedig mogelijk op te voeren tot 
1100 per dag, ongetwijfeld een 
groote vooruitgang. En dat is m0-
gelijk, omdat voortaan de auto's, 
die tot dusver uit Niemandsland 
de voedselvoorraden aanvoerden, 
direct van Rhenen zullen vertrek
ken. Van hedenavond 8 uur af zal 
het transport plaats vinden en 
vertrekken er gedurende den ((e~ 
heelen nacht ,ieder uur 30 auto's 
om biscuits, reuzel, vleesch, enz. 
aan te V'Oeren. Op deze wijze 
hoopt men 1000 ton per nacht 
naar Utrecht te brengen. De uit
lading vindt plaats aan de groen
teveiling. 

De grootste aandaeht wordt be
steed aan de distributie van melk. 
Deze wordt opgevoerd tot de le
vering van 1 liter pcr dag en per 
hoafd. Boeren, die niet medewer
ken aan de uitvoering van deze 
belangrijke distributie en zich 
verzetten kunnen het beleven, dat 
hun veestapel geheel of gedeelte · 
lijk wordt gevorderd. Het is reed~ 
noodzakelijk gebleken dezen straf
maatregel toe te passen en bil 
sommige veehouders op den hal
ven stapel beslag te leggen. 

Een teleurstelling is het wel
licht te vernemen, dat wij voor~ 
eerst geen inlandsch vleesch zul
len krijgen. Men ~il ilen veesta~ 

Nederlanders! 
Gedraagt U 

waardig 
Zeer teredht wordt nu jacht 

gemaakt op die Nederlanders, 
die de reeds te zware las 'en nog 
drukkender Ihebben gemaakt, op 
allerlei elementen die met den 
vijand hebben geheuld. 

De over<heid heeft medegedeeld 
dat strenge maatregelen tegen 
hen zullen worden genomen. Wij 
verwijzen in dit verband naar de 
algemeene bekendmaking No. 2, 
waarvan art. 7 'n voorloopige be
&chikking over Duitschers Nazi's 
e.d. wordt getrotfen. Het i.s te 
begrijpen dat de be<lolking met 
groot ongeduld veroere berech
ting verwacht en haar gevoelens 
ook in dit opzicht niet onder 
stoelen of banken steekt en de 
arrestaties - die ·tusschen twee 
haakjes alleen door de gezuiver
de politie mogen worden uitge
voerd - met luid gejuich ont
vangt. Die uitingen zijn begrij
pelijk genoeg na alles wat wij 
meegemaakt hebben. 

Doch op één ding moeten wij" 
met nadruk wijzen: laat niemand 
zich onwaardig gedragen, ook 
niet j-egens landverraders en 
collaoora teurs. Er 'Vinden in on
ze stad nog té vaak: ongegeld
heden plaats, die ontstaan bij 
molestaties van mannen en vrou
wen, tot wie wegens verrader
lijk gedrag de straffende hand 
der overheid ziah lhaast uit te 
strekken. En dat nu is ons volk 
onwaal'dig. 'Wij moeten tonen 
voan beter gehalte te zijn dan 
!.ilt gespuis- dat ons ZOQ lang 

heeft gekweld. 
Geen :Duitsche methoden, geen 

ranselpartijen, geen plundering! 
Dat riekt te veel naar de wan

daden van de onderwereld waar
van wij juist verlost !lijn. Wij 
spraken in dit verband een En
gelseh officier, die met zijn man
nen in Hoogra'Ven gelegerd .is 
en lZijn felle verontwaardiging 
uitsprak over miShandelingen 
van vrouwen van een zeker 
soort, die ook in die wijk door 
uitgelaten menschen werden be
dreven. Hij sprak er zelfs over 
om gewapenderiliand zulke uit
spattingen te verhinderen. 

Daarom, nogmaals, hoe begrij· 
pelijlk ook, laat niemand zich 
verlagen tot de lage manieren 
,tan het Herrenvolk, die onze 
Engeische zegsman, naar hij VeI·

telde, s :el'k herinnerde aan 
wat hij ·geûen had in de mar
teLkam.pen in Duitschland. 

DUITSCBE SCHENDING VAN 
HET VOLKERENRECHT 

In strijd met de capitulatiebe
palingen trachten sommige ver
dwaasde afdeelingen van het 
Duitsche leger nog steeds hipr en 
daar den strijd voort te zettE'n, 
vooral in BOhemen. 6 Amerikaan
sche pantsers en 12 Amerikaan
sche infanteriedivisies rukken 
snel naar Praag op. 

Voor den tot dusverre in Duit
sche handen zijnden zender Praag 
is vanmorgen medegedeeld, dat 
de Duitsche troepen aldaar, die 
zich eerst niet wilden neerleggen 
bij de capitulatie. tenslotte het 
hoofd in den schoot gelegd heb
ben. 

Het Fascistische 
beest geveld! 

In geheel Europa de definitieve 
overwinnlng behaald 

De strijd in ons werelddeel be
slecht! Het officieele berich.t van 
de onvoorwaardelijke capitulatie 
van alle Duitsche troepen in ge
heel Europa werd Maandagmid. 
dag 7 Mei medegedeeld. Reeds 
lang werd de algeheele capitula. 
tie verwacht, doch het weergaloos 
domme en misdadige verzet der 
Duitsche legerleiding tegen de 
aanstormende legers der ver
bonden Volkeren, was de oor. 
zaak dat deze menochenslachting 
niet reeds veel eeroer werd be
eindigd. 

Warme hulde brengen wij aan 
de legers der Vereenigde Naties. 

Met eerbied .ien wij op naar de 
3 groote leiders van Engeland, 
Amerika en de Unie vam. soeialis
t1sche Sowjet Republieken: 

Churcbill, de inmiddels overle. 
den president RooseveU en nu.ar. 
8chalk Slialin aan bun bel.eid en 
doorzicht, in de moeilijkste dalen 
van desen oorlog, da.nken wij 1100 

onb~Jijk veel! 
De samenwerking deser 3 we

reldrijken legden den gropdsJaC" 
voor de overwinnl~ op het beest
achtig fascisme. 

De voorwaarden te scheppen, 
opdat een herhaling van dezen 
ontzettenden oorlog v{)or eeM en 
altijd wordt voorkomen, is de 
groote plicht, die op ons allen 
rust! Het is een dure verplichtinl§ 
tegenover de vele millio-enen die 
voor v red e en v lJ he <1, voo 
voo r u i t g a n g en d e m 0-

c rat i e het hoogste offer brach
ten. 

Een nieuwe, betere samenleving 
zal moeten worden opgebouwd. 
Geen plaats zal er nog mogen zijn 
voor ongebreidelde winzucht van 
gewetenlooze geldwolven, die om 
hun zucht naar winst en maçht te 
kurmen ootvieren oorlogen ont
ketenen en de menschheid in de 
diepste ellende storten. 

Onverbiddelijk en genadeloos 
z'-1l1en de vredelievende volken 
moeten o<ptreden tegen die Staten 
en kapitaalsgrCX!peeringen die 
zouden willen pogen een imperia. 
listische politiek te voeren .. 

Een zeer zware verantwoorde_ 
lijkheid rust daarom op de Inter
nation-ale arbeidersbeweging. In 
de kamende groate strijd om de 
v red e te winnen, zal zij de dy
namische kracht moeten zijn die 
alle V'Ooruitstrevende krachten en 
menschen van goeden wil ()ffi zich 
heen veNameIt. 

De een hei d van de - a r- • 
bei der ski a s se i.s daarom 
dringend noodzakelijk. O&k de 
werkende bevolking van ons land 
heeft in dit verband een groote 
taak te vervullE'n. Alleen dAn, 
wanneer de arbeidenbeweging 
n iet langer in zich zelf verdeeld 
is, doch als geslotc'fl blok vastbc_ 
raden en principieel op het 90-

cialisme k oerst zal een nieuwe en 
betere samenwerking tot stand 
kom.en. 

Eén Socialistis e Arbe1ders.. 
partij, één vakbewe~ing vnor alle 
werkers van hoofd en hani! is de 
eerste stap op den wev, nnar de 
voo rtl itgang! 

Volle ontplooiing van de Demo
pel die tijdens de bez~tting zoo cratie - ook en vooral op econo
derlijk gehavend wE'rd voorloo. m-isch terrein is epn ~ebj eriend>c 

pig met rust laten om' deze op I eioch Eerst - dan - woroen de 
peil te brengen. De burgerij zal vo-orwaarden vervuld om met 
genoegen moeten nemen met uit succes den strijd voor de vooruit
het buitenland aangevo,. rd ge· gang te voeren. 
blikt vleesch. Maar bij de "edach- . 
te aan de vleeschl()oze periode on~ • Vereenigen wJJ thans onze 
der den bezetter, zal men daar- kr:tchten 0111 ook do wede te win. 
VOOr ongetwijfeld dankbaar zijn. De&! A. W. V" I 



. fooreerst nog geen licht! 
• ..,. ...... jemoeder:s die ver-..,.e4IID, _ , 

'-neend 'JiI4d.' nea.r de bran-
4eoöe *uen CIGI. hel. overvloe
(\1pr tIoevloei~ voedsIel te be
ntóen. 'rooriooplg nwet u uw 
'WODderltacbet 1I~ maar in eere 
boadell. Want v.u ea svo orz i e
...ma zal vooreerllt wel niets ko
men. :r:r zijn geen kolen. En dan 
ia de p-oote moeilijkheid de 
tec:hJlt.llctte wtallatie weer Oll 
peil tie brengen. 
Omva~e reparaties blij

)ren noodtg om het ingewikkelde 
~odUc-t1.-apparaat weer Og 
pu"" t.e Oreflgen. Er zal nat\.IIUr
lUk met 1D8Il en macht gewerkt 
'Worden om ~ burgerij weer 
c;oo spoedig mogelijk van ga,s te 
voorvJen. M.aar toch dient men 
te :e-kenen met een zestal we
'ker, ..er het: gasfornuis weer in 
't'ere al. zUn hersteld. 

Nijmegen, waaraan aa.nvankelijk 
werd gedacht, blijkt niet moge
lijk, daar ,de langs de spoorlijn 
loopende kabel dOOr oombarde
menten ernstig werd beschadig.èJ. 
Voorloop~ d'lllS maar tegelijk 

met zonOOllldergang naar bed! 

SLACHTOFFER VAN HET 
ENTHOUSIASME 

Maa..'1dagmidodag om onge-veer 
3 U'Ur werd ~ 37-jarige mej. 
Pot, wonende DamIStraat 26bis 
op de Stadbuisbrug tEgenover 
het Sltadihuis aangereden door 
een Britsche tanlk. Door het en-
14lolmiiaste opdringen van d'e 
menigte werd zij onder de tank 
gedrongen, die over haar reeh
terbeen heenreed. Zjj werd he~ 
Stadhuis binnengedragen, waar 
haar de eerste huilp werd ver
leenill. Later 1s zij naar een zie
kenlhuis vervoerd. 

Kort buitenlauásch 
• 

nlell:WS 

Maarschalk Stalin heeft in een 
dagorder de bezetting bekend ge
maakt van Breslau, waar de Duit
schers zich nog steeds staande 
hielden, door troepen van Koniev. 

Emden en Wilhelmshafen zijn 
door Canadeezen en Polen bezet. 
Bevolking en marinepersoneel 
zijn aan het opruimen gezet. 

De maarschalken Montgomery 
en Rokossofski hebben een ont
moeting gehad op 7 Mei te Wis
mar. 

De Spaansche Minister van 
Buitenlandsehe Zaken heeft ver
klaard, dat zijn regeering den 
Fransehen landverrader Laval 
zoo spoedig mogelijk zal uitleve
ren aan de Geallieerden. 

MoJotov beeft op een perscon
ferentie te San Francisco medege
deeld dat de Poolsche kwestie ge-

:Met het he.rstel van onze licht
iMiallaties is het al even droe
vi€ g~eld. Maar dat is voor
ioopiS' van minder belang, nu 
bet "groote liclJt" in deze mooie 
Mei-tnaand met zoo royale hand 
'wordt gedistribueerd. 

De vcoT'llit.zichten voor bet 
1 i eh t zijn eC'hter zeer do n
k e r Want de DuitBchers he-b
'ben 'ons de kool ge.stcofd uit de 
P.E.G.U.S. centrale onmiSbare 
ondel'fleelen weg lA! halen, zij 
be~n deze weliswaar niet: 
naar Duit.."Cnl.and kunnen bren-
11'Cr.. maar ze zijn verstopt en 
no·g niet teruggevonden. Zoodra 
de inslallafie in orde is kan 
stroom worden geleverd, want 
de k:Jbel~ zijn in orde. Maar om 
eledTiciteiL te produceeren zijn 
ltolplI noodig Eerst: wanneer de
ze hier zijn aangevoer.èJ, kan :met 
de constante stroom.Jevering 
worden beg,onnen. Bij wijze van 
ovengang wordt in overweging 
J:enomen aanvankelijk een be
l'erk,te stroomlevering in te stel
len woals deze den laatstEn tijd 
onder .de Duitsëhers plaats vond. 

A,.bei~ers ·! 
Uw belang 
Eenh eidsvakbewegi ng I 

Levering van electriciteit uit 

NIEUWE BE TO.ffiRS 

VAN 
HET WOLVENPLE1N 

N.RS.-er" bewaken 

N.S.B.oers 
Ecn merkwaardige verandering 

lIleeft de gevangenis aan het 
Willvcnplein ondergaan. De cel-
1 n waar slc-ehts luttele dagen 
gel~den nog onschuldige slacht
offers 'Van de Nazi-terreur zuch:
ten, zijn nu bewoond door man
nen, die voor kort tot de hooge 
functionarissen bmoorden. Het 
zijn NedHlandsehe leden der 
S.S., politie, landwachters, zwar
te handelaren en N.S.B'ers, die 
al te innig met d~n beze:ter sa
menwerkten. En zij worden be
waakt door leden van de N.B.S., 
waarilooer mannen zijn, die Za
terdagmorgen nog tot de celbe
woners behoorden! 

Ja, 't kan verkeeren. 
Nog vernamen wij, dat na net 

vrijlaten van ]07 gevangenen, 
zes mannen en één vrouw door 
de Duitsehers meegenomen zijn 
naar Den Haag. Wie he~ waren 
kon niet worden nagegaan, want 
de Duitsehers hebben er wel voor 
gezorgd, dat alle papieren zijn 
vHdwenen. 

SamtmstelJing Redactie: Ver
antwoordelijk politiek hooidre
dacteur: A. W. Veenendaal, 
Utrecht; plaatsvervangend, bui
ten- en binnenland: A. Deana, 
Utrecht; stad en provinCie: Ph. 
pjnkhof, Utrecht; kunst: P. A. 
Boez~man, foto: M. H. v. Eijk, 
opmaak: Th. A. M Gi:urtsen. 
Jut,Phaas. 
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Van de sabotage naar 
de legale adie 

Wij hadden op het stadhuis een 
gesprek met den plaatsvervan
gend Plaatselijk Commandant 
van de Sabotagegroep no. I. den 
heer F. D. Doudart de la Grée. 
Zijn groep behoort tot eH! zooge
oaamde K . P. (Kn.ockploeg), die 
zich langen tijd verdienstelijk 
beeft gemaakt met invallen 10 

distributiekantoren, aanvallen op 
Duitsche spoorwe:gverbmdingen, 
bevrijding van gevangenen en 
aanslagen op landverraderlijk~ 
elementen. 

Zondagmorgen hebben zij in 
Den Haag den chef 'Van de Gestapo, 
van de B lume gearresteerd. Dit 
heer was reeds in 1935 als KrL 
minalchef aan het Duitsche ge. 
zantschap te Den Haag verbon
den, en heeft duoS waarschijnlijk 
druk meegeholpen aan de voor
bereiding van den (JIVerval op Ne
derland. 

De verzetslieden vervoegden 
zich vermomd als leden van den 
Sicherheitsdienst aan zijn woning, 
waar zij hem arresteerden en hem 
per DUltsehe auto naar Utrecht 
vervoerden, waar hij in het pand 
van de firma Rath en Doode
heeiver in de Parkstraat werd 
opgesloten, waarvandaan hij 
Maandagmorgen in veI'2ekerde 
bewaring wer{l gesteld. 

Voorts vertelde de heer D oudart 
de la Grée on s nog, dat de ploeg 
in de laatste maanoden nog 16 man 
aan doo<lden had verloren bij de 
uitvoering van diverse opdrach
ten. 

Bij de actie van gisteren telde 
zijn ploeg slechts één gewonde -
dIe d-oor een ongelukkIg toeval -
het weIgeren van een automatisch 
geweer, in het bcen wenl ge· 
schoten Dit geSChiedde op de 
Mariaplaatf. 

De Heer D cu:lrt was natuurlijk 
blij dat Nede-rlaoo thans bevrijd 
war, maar zou zich den spannen. 
den tijd ged urende de bez'ettings
jaren en de kamcraad schappe
lijke verhouding tus~chen de ver
zetslieden onderli ng nog langen 
tijd aangenaam herinneren. 

O"Heert 
• "oor ilO" I 

I regeld behoort en zal worde~ 
overeenkomstig de wensehen van 
bet Pooische volk, evenals, ging 
Molotov voort, de Jugoslavische 
kwestie op bevredigende wijze is 
opgelost! 

Vûlgens Dangens Nyhet>?r 
heeft de Dui1.sche gezant in 
Zweden de caiPJtuJatie-tven Noor
we-gen reeds <),nderteekend. 
Men nee-mt aan dat hij de docu-
men .en onm iddellijk aan de 
gealI. legaties hl stocldlOJm 
neef: overh:Jn,jigd en dat ieder 
oogenbiJk ut,> nekenamakin,; van 
de capJtu'"Oe dOOr Lonelen kan 
';erwacnt worden. 

Zondag vood te LünebUfg een 
bij >?cnkcmst pl.a:lt" ,,/;. ,]:·c)': aIge
\aardigdcn van hel Duit~che 
leger, dat voor Montgomery ~('

capituleerd ht,>e[t op de hoog
te gesteld wcnle:1 van de \'01-

ledIge voerwaarden 

Na de algeheele overgave van 
DuitschJand zal een geallieerde 
contrölecommissie, ~estaande uit 
vier generaals, resp. uit de Ver
eenigde Staten, Engeland, Rus
land en Frankrijk, het bestuur 
over het lan~ op zich nemen. 

Door de lucht en over land 
werden gisteren en vandaag weer 
groote hoeveelheden voedsel voor 
Westelijk Nederland aangevoerd. 
De opmarsch van de geaJJieerde 
troepen weId zelfs met opzet ver
traagd,' om den voedselc..-olonnes 
voorrang te verleen en. Men zal 
trachten de aan te voeren hoe
veelheid te vergrooten tot 2500 
ton per dag. 

De Portugeesche regeering 
heeft aan den Duitschen gezant 
te Lissabon medGgedeeld, dat 
Portugal de regef'ring van het 
Duitsche rijk niet langer l".al er·· 
kennen. 

De afgevaardigden van Wit
Rusland en de Oekraine op de 
conferentie te San Francisco zijn 
aldaar aangekomen. Zij werden 
door Molotof ontvangen . 

Door de Amerikanen zijn bij 
bun opmarsch door Zuid
Duitschland verschillende beken
de pel'soonlijkhe<1en bevrijd, w .o. 
Ds. Niemöller, President Reinaud, 
Leen Blum, Generaal WeYfand en 
eenige anderen. 
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Regeeringsmededeeling 
De regeerinj;! waarschuwt met klem tegen daden, die 

tot onnoodij;! bloedvergieten zouden kunnen leiden. Het 
oude Nederlandsche uniform mag ni et worden gedra
gen. Het is verboden naar of uit de vesting Holland te 
trekken. 

BIJ JOHN O'(ONNOR 
HOWE 

Na.dat de !beer Joon O'Connor 
Howe, Britsch oorJogsverslagge
ver, die op het stadhuis door 
verslaggevers 'Van de verschillen_ 
de tihaD5 legaal verschijnende il
legale bladen bestormd en met 
vragen werd bekogeld, van zijn 
belagers was verlost, vonden wij 
hem nog bereid eenlge oogenblik
ken rustig met ons te praten. 

Wij verzoch!en hem ons, als 
"iocrslaggevers van ,,De Waar
heid" eenige vragen te stellen 
(JIVer eenige dingen waar hij per
soonlijk belang in stelde. Hij zeI 
dat Utrecht de eerste groo!e slad 
was, die zij in Nederland van de 
Duitsohers bevrijd oodden, en dat 
het hem nu ineress€erdë te hoo
ren, hoe de groote massa stond 
tegenover de politiek in het alge
meen. Of de menschen no,g 't zelf
de negatieve standpunt tegen
over het regeeringsbeleid inna
men als vóór Mei '~, zooals dat 
bij groote deelen der bevolking 
het geval was, 'Jf dat de massa 
meer politiek-,bewust was gewor
den. Wij hebben daar toestem
mend op geantwoord en hem ge
zegd, dat naar onze meening, die 
gegrond was op persoonlijke er
varmg en waarneming, de mas
sa, en zel,er de arbei.dersklasse, 
meer politiek bewust geworden 
was dan zij dat vóór Mei 1940 
was. 

Rij vroeg ons verrvolgens naar 
he, standpunt .... '8n de arbeiders
klasse tegenover de huidige re
teering, en of zij de hil.i.dige re
geering als vertegenwoord:gende 
alle lagen der bevolklllg be
schouwde. Wij ht'bben h ierop 
ontkennend geantwoord, maar 
hebben hem geWEzen op de re
gEeringsverklaring waarin wordt 
gezegd, dat de huidige regering 
het als haar voornaamste taak 
zou beschouwen onmiddellijk af 
te treden, nadat ons land van 
wij weer volledig vrij zouden 
Duitsehers zou zijn gC'Zui'verd en 
zjjn. 

Het was hem in !bet bevrijde 
ZUIden opgevallen dat de bevol
king zeer vooruitstreovende idee
ën had, en had de stellige ver
wachtin g dat dit in het gebIed 
van de groote stHlen in · ... '<!rs erk
te mate het geval zou zijn. Wij 
kondEn hem hieromtrent de 
meest posItieve verzekeringen 
geven, omdat juist Westelijk Ne
derland me, z'n gToote steden en 
industriecentra het meest onder 
de nazi-tyrannie en de ongebrei
del<le nationaal-socialistische 
propa~ .... da had geleden, en de 
arbeidersklasse geleerd had ie 
onderschejden tusschen waarheid 
en leugen, holle frasen en poli
tiek verantwoorde taal. 

MORGEN GRATIS 
400 GRAM BUOOD 
De dirtletenr van den distribu

lkdic.nst maakt bekend\, dat op de 
rews aangewe>;en bonnen A 450 
en B 456 met ingang va.n Woens
dag 9 Mei 1945, 490 g,ram brood 
gratis be5ehikbaa.r zal worden ge
steld. 

Deze verstrekking is afkomstig 
van de z.g. vc:tedseJpa.kketten. 
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Mussert neemt 
afscheid 

De "Leider" (met een hoofd
letter) van het Nederlandsche 
volk (bij de gratie van Wijlen 
Hitler), heeft in een merkwaar
dige proclamatie afscheid geno
men van zijn getrouwen. 

Het feit, dat hij "Leider" was 
beteekende, aldus de proclama
tie, "de bevestiging van het ver
langen van den Führer, dat het 
Nederlandsche volk in een ver
nieuwd Europa zijn eigen leven 
zou voeren. Gelijk voor mij -
zoo vervolgt hij - de eenige en 
uitsluitende beweegreden voor 
de aanvaarding daarvan onder 
de gegeven omstandigheden is 
geweest om op deze wijze de 
erkenning van de vrijheid voor 
ons volk vast te leggen, uiter
aard wel wetende. dat tijdens 
een Duitschc bezetting mij weI
nig mogelijkheid zon worden 
gelaten mij als zoodanill' te dClen 

gelden." 

Daar kijkt men van op! Onze 
indruk was juist, dat de Dui1sche 
bezetting de eenige voorwaarde 
was voor Mussert om als "Lei
oer" te worden erkend! 

Op deze erkenning volgt dan 
een eigenaardige voorspelling. 
"Of Europa", zoo orakelt hij, 
in de naaste toekomst ten on

der zal gaan weten !\lij met. De 
verantwoordelijkheid voor het 
behoud van ons werelddeel 
rust nu voer een groot deel op 
Engeland. Maar de verplichting 
om daartoe mede te werken 
blijft voor' alle Europeesche 
volkeI en, ook voor het onze". 

Aha! Mussert beveelt - wrijf 
Uw oogen uit - medewerking 
met Engeland, het land, waar bij 
iedere redevoering, in ieder arti
kel van hun pers slechts woorden 
van verachting, p.oon en haat 
voor te vinden waren! 

Maar het slot van de proclama
tie spant de kroon. Daar lezen 
wij: 

" 
Nu de heroïsche eindstrijd in 

dezen verschrikkelijksten aller 
oorlogen in het hart van Euro
pa gestreden wordt en de Füh
rer aan bet hoofd van zijn troe
pen gevallen is, roep ik de le
den der Beweging, die naar 
mijne aanwijzingen en in mij
nen geest steeds gehandeld heb
ben, op om Volk en Vaderland 
te blijven dienen. zooals ik hun 
gewezen heb. Blijft ook thans 
het goede voorbeeld geven in 
offervaardigheid en trouw, op
dat Nederland herrijze." 

Dat doet de deur dicht. Anton 
was bij deze laatste gelegenheId 
totaal de kluts kwijt. Of we] is 
het hem te zwaar eevallen een 
proclamatie op te stellen, zonder 
dat hij daarvoor richtlijnen uit 
Berlijn ontving en hij dus op 
eigen vernuft was aangewezen. 

Jawel! Wederopbouw van Ne
derland met medewerking van de 
N.S .B. - het is zoo eenvoudig als 
iets. 

Zeker, Nederland zal herrijzen. 
Maar gezuiverd van N.S.B.-smet
ten!! 
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