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VOORWOORI) 
Naar aanleiding van' de heugelijke tijding dat ons Vaderland -

en ook Zandvoort- bevrijd is, van de pest clie het Nationaal Socia lisme over 
ons uitsprenkelde, wil ik een kort IIVvoord vooraf" schrijven b ij di t bevri.i~ 
dingsnUIt:lll18r. \ .) 

Als samensteller van IIDe Kleine PatriotIl hoop ik, dat ik U 
met deze nieuwsvoorz;iening na Gén jaar lanf;; werken, niet te vaak en te 
veel in een optimistische stemming heb [SGb:t'IJ.cht, wanneer daar geen c.lirec
te aanleiding voor was. Bij sor'J.mige onderc:rondse bladen, was de toon wel 
eens te veel pessimistisch; en daarom meende ik goed te doen, àns blaadje 
in optimi s tische toon te schrijven. 

Zandvoort, de plaats waA.r men afgesneden was van stad en 
land en dat door de Duitsers tot "Sperrgeb iet" was ger:18.akt, hebben wij on
der vó.ak zeer moeilijke omstandigheden van nieuws voorzien. Moeilijk? Ja, 
moeilijk !! Want wij werkten in het "hol van de Ie cmw 11 , tussen de leden der 
N .S.B. en GeStaPo én mensen di'è 'VleI eens te veel hun mond hebben voorbij·
~:,eI)raat. Gelulrldg hebuen wij de Vrede mee mogen maken en zullen wij op deze 
moeilijl-:he clen in dit voorwoord ni-et verder ingaan. 

\Ilij brenSen een eeresaluut aan a.e Zandvoorters, die ons heb
beD, gesteund voor ' instandhouding. Ik dan..1.c hen, namens de medewerkers van 
liDe Kleine Patriot li in de hoop, dat wij wéér de volledige steun ontvangen, 
o~ dit blad bovengronds te laten verschijnen, ter voorlopige voortzetting 
der nieUllsbulletins. . ' ' 

Di t Itfeest u nUID-l11er geven wij uit ter gelegenheid van de be
vrijding van Zc:mdvoort. Wij brengen U hierin -naast het nieuws- O. a. de vol
ledige bjjzonderheden over het ontstaan en de groei van ons blad, zoals wij 
U dat reeds in November '44 beloofd hadden. 

Vaderland. 
Wij hebben gestreden voor de bevrijding van ons Koninkrjjk en 

Zan(ivoort, 5 MEI 1945 
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De Samensteller 

A. Bos -



Na ruim een jaar gesloten te zijn geweest hebben wij het ft.gesloten 
boek", geöpend ! Hierboven vindt U de namen v?l1 de mannen die zich in het 
laatste jaar buitengewoon onderscheiden hebben met de ver- en be- zorging 
va .. ,l dit blad. DezE) personen hebben zich tenvolle gekweten van hun taak. en 
verdienen daarom een eerevermelding in dit "gedenckboek". Zij hebben onder 
de meest moeilijke o,mstandigheden en met eigen doodsverachting gewerkt aan 
de nieuwsvoorziening van Zandvoort. Een ieder van hen, die deze taak. op 
zich genomen had wist dat het hem de dood zou kunnen kosten. Temidden V3n 
de verraders die nog tot voor kort in ons midden waren hebben zij gewerkt; 
en hàrd gewerkt 

Vooral de medewerkers, drie jonge mensen,wisten in vaak moeilijke 
dagen dank zij hun eendrachtige samenwerking de mensen in een meer optimis 
tische stemming te brengen door hun ' nieuwsvoorziening en de geestige te- 4 

ken~ngen, die op politiek gebied altijd raak op stencil werden gezet. 
Ook de verspreiders waren mannen uit ~~n stuk. Zij hadden een zo 

mogelijk nog grotere verantwoording op zich genomen, doordat zij er verant
woordelijk voor waren, dat de bladen in de juiste handen kwamen. Elke mor
gen werd het laéltste nieuws ("de extra voeding zonder bon ~I, zoals een le
zer zich eens uitdrukte!) op t~d bezorgd " Daarvoor komt hen alle lof toe. , 

Men kan va~ bovenstaande mru1nen zeggen: 
"GOEDE VADERLANDERS" 
-~--------------~~-~ 
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Toen in Mei '43 de radiotoe
stellen aan den Duitsen bezetter 

b mocsten worden ingeleverd I wuren 
velen, die tot dan dagelijks de 
nieuwsberichten van B.B.e '. en/of 
radio "-Oranje- lI hadden gevolgd 
zwaar gehandicapt. Velen lever
den hun toestáLin uit angst voor 
straf. Maar er waren ook anderen 
die hun radiotoestel verborgen. 
Eén daarvan willen wij hier thans 
noemen en wel de postbode H. Bos 
~Hij durfde . 't risico aan en bleef 
luisteren, noteerde de belangrijk
ste gebeurtenissen van de dag en 
gaf deze door aan personen, die 
er belang in stelden. Van hem, 
kunnen wij zeggen dat hij de grond
legger van dit blad is geweest. 

H~t nieuws werd in het kort doorge geven en al was het wat primitief, het 
gIng en vele Zandvoorters viaren ermee gebaat. Di t was echter niet het eni
ge wat Bos deed. Hij ging verder en organiseerde een soort liluisterclub 11 

waar hij een stel mensen in de gelegenIleid stelde zèlf te luist eren naa~ 
de berichtgeving uit de vrije wereld. Dat werd dankbaar aanvaard maar 't 
duurde niet lang, daar er gevaar dreigde. Leden der N.S.B. ware~ er toen 
nog genoeg in Zandvoort en dus was het steeds opletten geblazen. Er moest 
een andere methode gevonden worden; en die wèrd gevonden! De zoon van Bos 
wa~ op 't geti~d van de stenog~afie ee~ bolleboos en wist z'n tempo op te 
V08ren om radIoverslagen en nleuwsberlchten op te nemen. Het nieuws, dat 
~it z'n "penl!, vloeide werd ~~rst d.m.v:calceerpapier in doorslagen uitge
L)chreven en na gelezen te zlJn door Arle Paap en den Heer Bantj es aan bc
langstellenden doorgegeven. Er kwam reeds "schot" in maar Arend zocht nog 
steedS naar een verbetering. . 

De Heer Kuyper Dir. v.h. Gewestelijk Arbeidsbureau, was een goed vrlend 
van hem en deze wa~ bereid het nieuws in 20-voud voor hem uit te typen.En 
zo verscheen Arend iedere morP'"en 8 uur op het Gew.Arbeidsbureau. Maar ook 
dát duurde niet lang want een °aantal dreigbrieven met de volledie~ bijzon
derheden i.z.de door ons gevolgde methode werd ontvangen en ~troolde ro~t 
in I t eten. Ook moeten wij nog vermelden dat Mevrouw Kuyper er zenuwachtIg 
door werd. Dus moesten wij wel stoppen. ,'Arend wist ~oen een s?hr~j fmachine 
op de kop te tikken en zette nu geheel alleen de nleuwsvoorzlenlng voort. 
Hij voelde dat dit voortgang moèst vinden.Hij spandeerde z'n zakgeld aan. de 
aanschaffing van zijn benodj.gdheden en besteedde veel tijd aan de verzorglng 
van het nieuws.Later werd hem· het papier en de verdere benodigdheden gra-
tis ter beschikking gesteld. - . 

Eind October ontmoette hij Cor de Vries, die hem naar nieuws vroeg. We
gens de beperkte oplage, kon Arend echter geen blaadje meer beschikbaar 
stellen en moe ~::;t hij hem verwijzen naar i .emand die het reeds las om daarmee 
samen te lezen. Cor stelde hem toen voor het blaadje uit te breiden en tt 
te gaan stencil~en. Hij stelde Arend z'n stenci~achine beschikbaar en de 
verder benodigde spullen. En zo verhuisde deze in een grote aardaJ?I)elzak 
op de rug van Arend naar den huize Bos. Na een eerste mlslukte poglng van 
Arend om het blaadje zelf te stencillen l besloten we toen samen te gaml 
werkEfn.En zo ontstond uit deze nieuwe samenwerking een leesbaarder blaad
je dan bij het oude systeem en konden we tevens in een grotere ltoplaa~1I 
verschijnen(voorlopig 30 ex.) Nu. het blaadje steeds meer op een Hdagblad', 
ging lijken vonden wij het nodig het een naam te geven, we kozen daarvoor: 
"De Kleine Patriot". U herinnert zich de kop nog wel uit die eerste tijd: 
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r---------------------------------------~------
1 Nov. '44 No. 1 Dagelijks verslag der radio-nieuwsberichten l 

vlg. -B.B.C. en/of radio "Oranje\!- genaamd: "De Kleine Patriot" 
~------------------

De leuze van heden luidt: "BLIjF OPTIMIST TOT IN JE KIST! 11 
______________________________________ L ______________________ _ 

led_ere morgen om 8 uur was Arend voortaan present in "Ons Huis" en dreun
de het nieuw"S op t dat dan door Cor overgenomen werd op de stencils. De en
tourage was er romanti'sch genoeg. Een rommelkamertje op zolder: als type.· 
tefel fungeerde een oude wastafel en Arends "Bureau-stoel" was een stapel 
boeken. Als de zaak dan op de stencils stond~werd de inkt van beneden ge-

. haald, waar ze 'op de kachel had staan pruttelen om dunner te vvorden; en 
konden de stencils worden afgedraaid. Dan samen vouwen en het nieuws was 
weer vóor een dag klaar. Begin November begonnen er geruchten te lopen, 
over op hande zijnde razzia's. om op alles voorbereid te z~n besloten we, 
toen een leeg huis in te richten, om daar eventueel verder te kU:rL1'len wer
ken. We troffen het daarbij, want het huis dat we uitgezocht hadden bleek 
een aardige .kleine "tussen"-kamer te hebben met een behoorlijk dakraam. Zo 
kon dus niemand ons von buitenaf zien en hadden we toch behoorlijk licht. 
En bovendien ontdekten we tussen de vloer en het plafond van de beneden
verdieping, een pracht van een bergruimte voor onze spullen (schrijf- en, 
stencil- machine + papier enz.). Twee weken lang, was dáár nu het hoofd~
kvve.rtier e;evestigd van "De Kleine Patriot". De rollen waren nu bijna omge
keerd. Iedere morg.en om 8 uur ging Cor nu naar Arend toe. U had ons daar 
eens moeten zien prutsen! 't Was al vrij fris en zo zaten we met onze j as-· 
sen en pantoffels aan. Arend op een bankje dicteerde en Cor zat aan een 
~rak tafeltje te typen. Daarna afdraaien op datzelfde wrakke geval (de 
lnktspatten zitten er nog op 't behang !). De inkt stond op het fornuis 
van de fam. Bos te warmen, als we gingen afdraaien moest Arend die eerst 
opeen draf gaan halen., Als alles we~r voor een dag klaar was J kroop er 
één onder de vloer, de ander gaf de spulletjes aan en zo werd da1'l de zaak 
weer aan 't oog onttrokken.Het begon echter al gauw in de gaten te lopen, 
dat wij . steeds in dat lege huis in en uit liepen. We besloten daarom maar 
weer van stelling te veranderen en zochten het "Ons Huis \I toen w~er a}) . 
Toen dan ook de razzia 's werkelijk kwamen (28 November) was alles 'iTeer in 
"Ons Huislt. Gelukkig wa- ./ ~ q .~ '~<~/, 
ren de "heren 11 vroeg n. ' / /"': ~M U \ \ \ '\ ~~ ;~~ 
1. om 7 uur 's morgens; / / ~ ,"", __ ~~J\\\"\Gf"''é~ , . 

geweest l dan hadden we er . \ ~ 'j. \ \ 'A 'L·-
1 e e lij k in kunnen lopen. / Afll11 ~ --:::. t% \ \ \ ,&Il\ . \ ~",,"/7' 
;~~:n~aBe m~~~~~n v~~g~~~~ « ~ / /~I ~~ IJIJ/~~'W~] \ \. \ \ \ \ 

. dagen . kwamen we echter ~:-.".,:.r/f J.) e'fbJjJ.t/{fjtIJl l!~\;.. \ ~ . 
weer Ul t, maar toen kreeg -;)J:ilill-, f ~ j/~v ~ '00~ 1111 •. ?t~~I~~~- \ 
Arend het op z in heupen; ~ h -:.&=~ ~/;A\ z - \ 

trachten Vla Gelderlap.d "% {J /?f,\,iiii! ,~~ - ~-:::::::.-:-:-- . ~!Î 
bij de Tommies te komen. ~ Ji $ V ..... iJ'Mi/.(/11rt7///t/l, \~~t /, I'~ 
Na 14 dagen daar rondge- ... 'fJ ~~ iII....;:.t!1J"- p?l/I!fp .L.!.\ I 'I 
zworven te hebben was hij :;; ,::/ )---: _.-. .-
weer in Zandvoort terug. - ..... ~ I .' ;"j Z I \ I> I :~ 

het voordeel was echter, == 1. ~t$" 1- IZ!11lt1 \ ) ~ 
dat w? n,;, met de nieuws- . -~ . ~ i ~/ ' • .; ~ "'~IJJ/ 
voorzlenlng konden door- -::==o-~ , ~. ~ _ ' ~_ ~ .~~ 
gaan, die tijdens z'n af- ~ _~ _....:::.=---_ ~ ~ I y..., 

wezigheid had stil ge- . 
staan. 
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Cor was inmid.dels weer aan 't werk gekomen en had niet zoveel tijd. meer be
schikbaar. Besloten werd, dat Arend noortaan de stencils zou typen. Hoe 
hij dat voor elkaar kreeg, daar staat Cor nu nog verbaasd van; want in ver
troUvren zijU gezegd, dat hij enige weken tevol'en nog een fisnelheid ll had 
van ongeveer •...• irie regels. in een kwartier! Hel verschenen we toen een 
poe sj e '3 middags en had hij dus i s morgens de tijd de stencils klac,r te ma·
ken. Maar J)er I Januari kwamen we toch weer i s morgens uiten moes t hij de 
zacLk dus in een uurtj e klaar hebben. Hij had zichzelf dUf;) in 2 weken tij i 
behoorlijk typen· geleerd! Die eerste Januari was trouwens om nog een reden 
een Cijzondere dag voor ons blaadje: we kwamen n.l. voor \t eerst uit met 
een 11 echte;; kop. Arend had een tekenaar OPGeduikeld, Jac. v. d. bOS en die 
hart als eerste prestatie deze "kOL; \I afgeleverd .Als we Jaap hier even zelf 
aan l:t woord laten: "Toen op 30 December Arend bij mij kwam met I t ver·· 

zoek een ;Iko}) i! voor tlde Kleine Patriot;l te ve,rvaardigen, heb ik me da
delijk bereid v(::rklaard. een ontwerpj e te tekenen. Ik wist op welk pad 
ik me hiermee begaf en wat ue gevole;Em zouden ku:rmen z~jn alsje tijdens 
razZ ia 's betrapt werd bij je ille[!;ale arbeid, maar wij j ongeren ~agen 
bij deze arbeid ceen gevaar. Ik begon aan m'n ontwerpj e en op I JGlluari 
bezat z,imdvoort' s illegale blad een eit~en 11kop" ~!I 

Arend had als gewoonte, als je iets goed deed, te zeggen: "Je me-E blij
ven". Nu , nà ,ieze is er nog menige goede tekening van Ja,ap verschenen, dus 
"tleef" h.i.i! WIJ denken in' t bijzonder aan z'n frontkaartj es, :poli tieke pren
tjes, rake tekeningen enz. Jaap schrijft er zelf van: 

"Di t alles heb ik in de laatste [flaanden voor ons 
blad mogen krabbelen. Te Haarlem werd. me deze arbeid zo goed alG on·· 
mogelijk c;emaa:'zt door de vele razzia' s, die de bollenstad te verd.uren 
had. r-c be:::l dan ook direct ingegaan op de spontane aanbieding van eni
ge Zan,lvoorts~ ingezetenen om naar hier te komen. Ik nam m'n teken ge
reedschb,p op en sloeg m'n bivak op in de "Badplaats", wa&r ik verder 
rusti~' kon wer:·:en . 
Ik had. enige ervaring op het 
geb ied van ree lame 6 d.ecor en 
kaarttekeren . l\11aar hier kwam 
een moeilijkheid : ik moest de 
ontwerpjes en l>_rabbels op 't 
stencil zetten. Dit geeft 
lang niet zo'n goed effect, 
als '.raImeer men met cliché' s 
e.d.werkt. Stencils zUn ver-
7a&rdigd van materiaal , dat 
zeer spoediG scheurt bij de 
bewerking(vooral daar we d.e 
beschikl,:.ing hadden overllsur
rogaat stencils) en danr ook 
de t;:ï:7ali tei t drukinkt veel 
te wensen ove~liet, kon het 
gebeuren, dat van een front
kaartje, of andere tekening 
de druk onduidelijkis geweest 
tloe meer ktantjes erdoor de 
~achine gaan, zoveel te min
è.er v-vord t de duidelijkheid" 

We èienken in dit verband aan 
een aardig voorvalletje, dat we 
1:; t~ 1. eefden tOEn generaal Hodges, 
z'n g:rote frontale aanval in de 
i:l:.:-lr -sector begonnen -,ras. Arend 
m:JJ.:te daar enthousiast melding 
v~, alleen: hij had de naam van 
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deze geheraal niet goed verstaan en m~akte er .•..•.•• "Hotj azz" Vélll! (Z 'n 
"swingtl-neigingen speelden hem daar waarschijnlijk parte~.?!). Hoe het ook 
z~, we besloten - om ons fatsoen te redden - er e~n grap'~an te maken en 
Jaap maakte er daarom een aardig tekeningetj e van ~ ')OA~fll"PI\\jllE-1< IN 

als volgt: ~~/ ./ /-/:J/~1~ . • ~~. 
Laat die tekening nu iets gescb.eurd zijn. Eh~Wtfi;'-' Îl/ l:'y"::II:J';'I~\~r:;=lZ~ 

al direct bij de Mf:ltf'te afdraai was 't mis! Resul- / ..... ~ (:'11 [i ,'- ~ -. ~.:P:.\ __ ::s. 
taat van z t~ ~Jl'1jatie was: een. grot~ vieze zwar- ~1, W.!$i; 7g;."""d 
te vlek!! ytê pla:Kl;en het tekenlngetJe toen maar l\,~·~~~~-._- --~ 
wf!g, . zodat ~ dien pchtend een keurig wit vierkan .. r.~JJt.;J ;~~~~"~I 
tJe ln 't nleuws vpnd. ~chter, U weet nu wat er Ilf'l; ~l/lIIJ~J,~~\ 
had moèten staan.) · !I'\N', I .tI .Itl "-. -'t!lf- '-.. 

Ja die materialen, die kosten ons wat hoofdbrekens, vooral toen we tie 
tekenaar erbij hadden. In dit opzicht hadrlen de legale dagbladtekena&rs 't 
heel wat eenvoudiger dan hun ondergrondse collega's, die maar roeien moes
ten met de riemen die eF waren. De eersten toch tekenden hun werk gewoon 
op papier en brachten het daarna naar de ,drukkerij ~n de zaal,: was oké. 

Jaap heeft zo goed en zo kwaad het ging tussen al het pessimistische 
nieuws door (het kon ons nooit hard genoeg gaan,nietwaar lezers?!)wat le
ven in de brouwerij trachten te brengen en, zo ·schrijft hijzelf daarover: 

"Ik hoop, dat ik daar in geslaagd ben. In de toe
komst zal ik trachten nog beter en nog raker politiek uit de hoek te 
komen en ik zal me daarbij 'Voorzien van prima materiaal ll 

Al met al, ging ons blaadje door zijn prestatiels er stukken mee op 
vooruit. En wij die dB orginelen ook te zien kregen, kunnen U verzekeren, 
dat hetstllk voor stuk juwe.eltjes waren. 

Een aardie k arweitje voor Cor werd nu het afdraaien van de koppen. Op 
geregelde tj.jdel1 draaide hij zo 'n 2.000 vel met kop in voorraad. Dût papier 
werd zorgvuld.i ,: OIJfwborgen onier de vloer van het lege huis en iedere mor 
gen ~l!3rden er (lan 65 exemplaren afgenomen om met het dagelijkse nieuws be .. 
drukt te yvorden. Ja, dat aantal is Qok vrij snel gestegen. Begonnen we met 
2 geschreven en later 20 getypte ex.emplaren("met een wit blaadje eronder, 
lezen lt 

I waS het recept!, weet TI het nog?!). Toen 'v'le met het sestencilde 
. blnadj e uitkwamen was de "oplaagH binnen een malIDd op 65 ex.. gebracht. In 
verband met de papiervoorraad konden we niet verder gaan, maar anders had
del1 we spoedig de 200 per dag geha~üd (de oplage van dit nummer!), daarvan 
zijn we zeker! Zoals gezegd is de oplage dus van dit nummer 200 stuks. Wij 
hebben dit gedaan opdat een ieder die vroeger ons blaadje las zich nu van 
een exemplaar zal kunnen voorzien. Velen zullen graag een herinnering be
waren aan I1het populaire blad voor het rayon Haarlem ". Welnu geachte lezer 
·dit exemplaar behoeft nu eens niet verbrand te worden. We hopen, dat lf 't 
later nog eens met genoegen zult naslaan ! Met een zekere weemoed, dat 't 
romantische er nu vûn af is, maar daarnaast met grote blijdschap omdatwe 
weer in vrijheid onze mening kunnen uiten, beslui ten we dit gezamenlijk op
gestelde artikeltje met onze namen: 

r VAN DE OPLAGE VAN DIT BEVBIJDINGSNUMMER WERDEN 
?IJ EX. GEID~SERVEERD; EN VOORZIEN V1ill DE HAND
TEKENINGEN V.D. 3 MEDEWERKERS, APJJ DE MANNEN, 
VAN HEir "OPEN-BOEK" ALS EEN HERINNERING AAN

GEBOD1~ OP DE DAG DER BEVB1~ING VAN ZANDVOORT 
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Arend Bos 
Jac. v.d. Bos 
COl' de Vries-



[)~ t<I_k; tN~ , PI~Tf~fOT 
/JJJ~/? /J/, ~ n. . /dO ~ ~/ I IJ lW:cJt.0?iO{Ä A1'rT. ~/JJI; ~//) r f:~~1Z v~za" ...... q ... ". IWV w;/Wt-~ rzf~11t. 

V/~ Nu Ne"erland iD bevrijd 
I~ ~:. En ni,ets meer valt te d~~chten __ ~ 

11
1. :-;:." De 1,loffen _tt w'erd hoog tlJd!- __ .~ ,--l""""~ 

. . ~ .. , Weer. naa:: hun IIHeirnat ti vluchtten"., .:,:1/;iNc.? 

. _____ :~ Nu W'ult dle bange droom .J-~~ -_ ... ·t~ 
'\~) --::--_ Voor goed mo~bten on;::raken, j ._ ~ ---...... .-;:(./ :~ 

1
1Ji.'~) ' . Nu breekt de tlJcl dan. aan, ~ _ ~ . .,? -té-__ .~ 
~ ~~.-- Dat w'U bekend gaan maken -;;;:;:...~ ~'. 

JJ ,~iI~~-, - ' Hoe onze IIPatriot ll
,---. ~ '\ o~.;;::s 

~fP~\ ~7) Ontsta~:n is. én bleef leven, {II~ ) ~ 
1 "tl I~' )-/'-1 En hoe hij men~geen "'!!t,,, - \ ~ 
!~1. ,. ~~ "" Troost, hulp en . moed kon geven. . ~ ~ 
~ I ~, /1/0. ...... ':J /...........- , ~:; 

11. II~-~ f;' Want' t !s maa.r àl c te wam; I ~--~~_ ~~. 
:I J~~\\ ('..lIIÀ~ -. Het l~'~len van ono krantJe, .... " ) 

,t) t;fJJ!\!rv " das menl8een tot Hteun, ~ 1~ 
I f~A,~~i.\\!.. t';-;,. t . Hielp dikwijls nos e en handj e ~/'/ . 

/~!gf~ I/Nbo Om meni g pessimist ... __ - . ' i -"~-==- _.-#-/t . ~. Tot o}Jt~rr1Îst te ~a}·.en, /'~. ' ~ 
'- ~'ilelp menlgeen erul t, /0/ .....,.....--. w)ti!) 

t~ --, ~.,~~-~ Die in de put f.Jn[S raken. ./ . .-.....-- _ 
{\~Efi~'!IfflJ/f. Y/i.,1/If;ft He~ lrJzer: van o:n.s blad, ~ :~.~ -
'(!$7r-:~ · '!i!:!:..· <] , Was dr1nken en 'lims eten, .~~ ~. 
~"'=%ëJiJJi~~ WIJ!t'.//f~l, Deed honger, n?od en kou, .....,-~~ ~ 
,~~"UlMt.~fj~:l/{~~ 'W'\f Ja •..• "Ma1:s~e" zelfs vergeten !! ~ ~..::--

h ~_ .,~""' . , .............. ./ ~ 
Men heeft gespeurcl, gezocht, , /\ (:/ ~ 

.-----::::------ I,'ie zou bet s Hmenstellen ?? 4:\ ~...--
~ _______ -' Wa é.,r wordt het toch E:edrukt ? \{,,~f-!I\Ói _~-

____ -..-----:- ' Geen mens 'vvist 1 t te vertellen V-/~ff).~t"" J /'-
~ ___ Me~~l. was erv~n verb';; .:1.sd, ~~~~.f~~ 
~' ----- Ja, men g~né:: zelIs al vrager]: f,'t!f<~~~i~ 
------: ------:::- "Hoe durft men met die krant ~;,~:Î1>~.t'~ 
~. Zich door de 1I~3perrn-muur wa gen? ~ .. - ;:::-.. 
~.'. - Opnieuw weer elke dag? n ~ Cl 11/ 
~ ___ --- Men kon het niet geloven ,~~ ~. I' -----
~ En elken dag, precies op tijd, --:::-:, \ ~~.;t-~ 
----------- 't Ging ' het verf.:ltan d te boven \ f'rj-\"':'~~ '~%~:-' ______ .------ t-..,. .....,. ~ • .. ~:..-;::.~;:::/. 

------ . -- --'=" ~ ,~~.~...-: --- ....---:: Maar nu het tllvlofs" lj8spuis . -: ~~~: /~{~~: 
-----::::.---.- Voor goed hier y.;erd verdreven,~=-..~. ;~/ -:::;:--%:;;;'-;'::;' 
,--- --,-- Nu kunnen wij U hier ( ,;.; -==?ft. .. _._-' ... 
~--- Thans de verklaring gev~n! !~~~ ir~ l!~4' ~l'i~ 

__ .~ '/i!.~ --7= ~II' r ...... 
De kleine Patriot !fi~ . ), ~:~}--/{-çti" ~i' _. . .l~, ~ ,~. r/ .-.--- '/ d- /.'" 

--- Werd -qua. idee- geboren, ~< Y(/': -;-~~ '1:\ ~~i;f-:;-; 
~~ Toen niemand zelf meer iets ~\ /jll "\illY. '~~! l"'" 

~ .. ~~1~Ji" Iro~;~Q~t~~e~a~~~n~o~o;oren. zU \\iU'J1 l;~ ,!) 

\

:/(rrZr..(,.7t :C:n hij, die dit ping schrijven\~~ ~ -~.=:- ~~.%:. 
~~ "/- De kOllpen bij elkaar, - I! .'~- .- ,"", ...... ~ 

c. .?r,:fI/'';~.r Op de hoogte MOEST men blijven-': ~-----..--" 
\~ .. ..; . f Neef Arend, stenoGraaf, --;::. ~-::...-
, ~ $?~-;J ~~at luist 'rencl te noteren, 

" iCn: elken morgen weer 
, .... , Aan. mij dan te di-eteren 
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En boven 't Postkantoor, 

~ Cé·l<ö"v 
V66r dat de klanten kvvamen, 

U weet, 't Arbeidsbureau ? ~ 
~~~/~ :)t. ':::::::::: 

<'fJ-t?~'7 

Dáár stelden wij het samen. 
't Ging toen nog primitief: 

Soms vijfmaal 1 t zelfde typen, 
Daar meerd'ren eIken dag 

. ~--~ 
~" ... ::--:::--.. . 

Om een Patriot je riepen. ~/ 
___ /'/-/ Het werd gevaarlijk ook, . ~.~~i: 

/" ;~ _____ Niet allen konden zwijgen, t~ ~ .... -
~ :~/ ~ Er werd teveel gepraat, l7f;~ . ~V-/ ':-
~. En ' men ging argwaan krijgen(~/\\ ;/(11 -. 
,//~:.. Dies vond ik in mijn bus "( I \ 
./ ./ ~ ________ ~~~/ Soms anonieme brieven \ ..>~;;J~ J 

/ ~/ ~ Die uit naam van. i t Vad~rland,.t./ ,~)---.... J \ 
/' / H"lID sterrl111en lUld verhleven: ~~~--} 

, En vroegen -goed bedoeld- ~I i( ~ 
~~ 't Gevaarlijk werk te staken (I ~ 2" 

/2/ Omdat wij anders vast -.. -----t( /0 
(CT in 't "kotje" zouden raken !.! j\...::""~,\ ~ 

En vrouwtj elief kreeg i t óók te kwaad, (\~, "'r ) 
Werd bleek van agitatie, . \)~/ 0i'I~ 

Daar zat ik nog het meeste mee, . / .-;,:::::--

r-- . 

Want. • .. 'k raakte uit de gratie ! ,._ 
~ En bovendien, de schrijfmachien, _----~ 
~ ~~~ Die liep 66k in de gaten -----______ ~_____== 
) fh Herkenning d.oor het letter-type, =--:::..----::-

lÉ(!~)i\~~~~ Ook daar ging men van praten. . '~ 
l.tl~t\IJIII~) _ Toen hielp ons Bassie Groeneweg ~ 
~~I I" I ~/ ,-(' Atan 'n nieuwe schrijfmachine ~ 
l! J.t;.lf. IP~~ 1/):Te:;wijl ee:r:- ni~uwe we::kmethode 

~
~~~J<~~ I W'66k Ult glngen klenen. 

1 
~;/ ~~.:-~ - 't Was Cor de Vries, die daarop sprak: 

\ \ y!jff/.cl "Wij moeten I t niet meer tikken, 

\~)yr M O';r :::::-=- We moeten 't voortaan - dat gaat fijn -
J \) -*--. Y - Maar met een stencil flikken! n 

-:::::~ 

Toen dook de Kleine Patriot , /1 \ \ \ 
In één der lege huizen, 

Waar niemand ooit haar voortbestaan 1 
Kon na gaan zitten pluizen ! /. j~~' 

Het werd nu 11 onderduikers 11 vlerk, ~":'~ ~. ~[} . . 
Een teek 'naar werd verbonden f!i~;{ 

~ In vasten dienst, die zorgde, dat 
.. /~:/ de lezers lachen konden ! I \ I; / 
./ ______ / Hij teekende met vaard '·ge hand \ PI) 1/4 
~ /' ~' De schoonste illustratie 's, ( V "~Á I~t f 
,~ __ / Typeerd~ dikwijls, vlug en raak ~f. ~ ;~;,2·l! 3/ 
~.~/~--______ . ______ ~e "Fuhrer" van de Nazi' s ! =d~~~=y 
-~ ~--- En dra steeg , t lezers-aantal van f rIl lf+.tlWiij 

___ _____ Ons "Kleine Patriotje ll
, t I 11.±:.!.r!I 

/"'---- _____ . Ondanks gevaar, ondanks terreur ~ ,-.. I ~-' \ 
_______ _____ . ondanks de kans op 't kotj e! \ r..-l'l.haz ;2.-3 \ 
. ----- ___ Bezorgers werden aangesteld, f I () ~~.~ 

____ Die 't nieuws distribueerden, l-~ , 
In onze grote lezerskring, -l::::;:J _ .. 

Waarbij zij véél riskeerden ! ~ .. 
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Ten lluize Bos, ging 't niet 30 best, 
IIpait Bos, die ging 'm knijpen, 

i t 'vvas met zo 'n huis vol onderduik, 
Ook heus wel te begrijpen ! 

Toch hield men vol, Geen razzia's 
Als in vele and're steden, 

Geen arrestatie's, die daaraan 
De minste afbreuk deden. f'- Î __ 'L/~ . . , 1~1J-I'iË~ GEV~SiiGö!f\ 

:!IIIII' , En eIken dag, dle ,J in den grond, (' I:V-IAEII\'EPl4TR'O~tl 
~1'il#l/I//ItIiI/I!)n In klein en he c~l nauw hokj e; )1= f\'=-. ! _ I I l 
(. "\~, , 'ï D~ar werd. gestenc ild, t t ~ieuws gehoord,\\li\Z~'S WOI~t)t:I~/, 

,,~\ I' t \'Ian met den dood een gOkJ e ! 13ENËI).ÇÎ\!~Y~~ I 
~, -S§.-" MartT avontuur lijk b 1e e f het "te e ds , I «It~P-~~,I,\~i!' Ij 

.:::::::--~_ '" -; \ \ / I Geen hoorde men 09 i t kJagen ~ ' T.r~)...Ji -- - '-\ 11' .. 
. ~0-//ij''l.. f\ . ~ . Men I vo~lde,., 't als een ~.ere-zaak,~ . ,{~},,' k ~ 

~'-:::~-:/;;;:&-\'\':-..\'\\*I Voor ., t vaderl~d te draL:,en. ltt : ~ ~~ 
'-" .. -- ' '/,' ~I" , . • • . , ' 'tJ hl(., ,\I, .... rdl 
",~.~ ~\~ ~ I s6 las U "Klelne Patrlot ll 

, ~~ i(7 ~ -:~ 
,~:,< ~ \.,Jj .Voor Zandvoort slecI.Lts verschenen,' ~""'f.~ 

, -~)j/ I t VIlaS geen "Trouw\! en geen "Parool H • \/~ 
.Jf Als U dat soms tJ.ocht meenen. 'lP' 

~
'\(~ ft 8tond .op zichzelf, haar taak is af ! , : /}}Jf 

~"' ... a..tv!J Dit Ilummer k ,omt 't bewijzen, /, " ;:ti? 
'\.~J .,4 In I t vrijheids . .,nuFl.llier .. rest ons slechts ' ~~~. 

~~f Tenslotte hen te l)rlJzen, ~ .. l;·~' 
Die door hun giften, gul, royaal ~~ / .:;;.?'. 

Ó ~ ~/ ' '/~ /'" o k medewerkers waren, ' ~.-:' /~-:::::.;::: 
Daardoor behoefde ft voortbes~a8Xl;, /~~<" 

Ons ook geen zorg te baren . ~ /.~.--::.'~ 

- ;;ç. , )1~~::'--::::-: Heb dank, 0 milde gevers-scha .. ~ ,/ 
Voor al wat wij ontvingen, ~. , 

Gij hielp de "Kleine ratrio/t!l , ~ / ~~;:::: 
Aan veel onmisbre dingen! , / '/"/~~ 

Tenslotte: hulde Ar'end Bos, / /~/~~'~ 
De luist' raar die noteerde, )11 • • O~,\Y 

Nooi t was hem da.arbij iets teveel, V 
Als hij stenografeerde ! 

Hij was de ziel van 't hele blad, 
Dat mag ik nu irel fluistr jen, 

Als hij met "clandestienelI stroom, 
In de sC~lilplaats zat te luistIren. 

Zo was de "Kleine' Patrj.ot", 
Het blad, waaruit wij krachten 

VerzAmelden, en goeden moed 
Bij al ons lange wachten. 

Nu is ons land bevrijd.. •• Goddank 
De taak is afgelopen, 

N6óit, n66it, meer zulk een tijd, 
Wat wjj daarbij allen hOIJen ! 

Nu zijn er geen [r,eheimen meer, 
't Is uit met Né'erland8 lijden, 

Va2,rwel dus, "Kleine Patriot" 
Nu dagen betere tijden ! 

Nu gaan wij b.ouwen, hand in hand, 
aan: HERRIJL:;END NEDERLAND !! 1 -_.--_ . ....,-- ....... _-

11 
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• 
.sLO T··OVERZI CET : 

Di t 111o.d werd reeds een maand geleden af2:edraaid e :ü nà 

die tij d is er no [~ wel het één en ander · veranderd. 

Zo werd plotseling de stroob1 van het n et r;enoPlcn en we 
stonde]] toen even' voor ëLe mogfüijkheid, dat onze "Patriotll ' :I 
niet lan ger zou kunDe:::l vej.:-schijnen. Vve besloten toen a éJ.'1 den 
Heer J. C. Jung te vragen, of dá&r verder geluisterd zou ~Ul

nen worden. Arend stapte h88n en kre eg , clirect 'toesteJlli'üns . 
Voortaan luü'3"terde hij daar dus. Daarvoor a an den lIeer Junc; 
onz e danlc, ! 

Verder z a l U opvallen, da t er in de artikeltjes ' en de 

tekeningen hier eL daar wel iets is, dat niet geheel volgens 
de fei t eD is. lvIaa r 'Vrie voorzag een marmd ~;eleden oole zulk een 
ontv'vi kkeling ! Het is dus tevens een document van ons aller 
wis I:101enfÏe lilening over het oorlogsgebeuren. Hoe vank hebben 

vle onze :Crleningen al niet moeten corrigeren ! 

Ten slotte de él.Wlgename taak OEl allen te bedanken, die 
'h obbEm ne e[~eholpen om ons blad tot het ladtst toe te . doen 

v erscbijnen. 

Arend Eos 
Jac. ' v.d. Bos 

Cor de Vries-



Weer vriJ·!.... • .• 
~-----_ . -~------

Zo is dan eindelijk vrerkelijkheid geworden, v/aarnaar we allen zolal1g 
. hebbe!l ui tge!.d.elJ : Vle zijn weer vrij! En nu verrra0ht U van ons naar aanlei
ding daGrvan welJic;\.t een feestelijk ge i:3teld artikeltje. Maar ik Geloof, 
dat -we ons er d~11. w;:.t àl te goeclkoop afmaken , Bovendien. is er voor fees
tclijkb.eid - voor rw·rer deze niet voortvloeit uit diepe d&'1.kbaarheid
weinig plaats nà al de offers die deze vnjheid ons volk gekost heeft én 
nog koste11 ~o..l. Beziel1 we de toestar ... d van dit ogenblik, dan la..umen we 
zeggen dat ,'fe :Jtaa.n (althans, dat we kl'mnen staan) op . een keerpunt.Niet 
wa;.lr, dat lJ 'w'eer vrijll duidt erop, dat er ffas: vrijheid - verdru.kkil1g - en 
nu weer, vrIJlioid. We pàsseren alzo een grens. Laten we samen eens beide 
zijden Vém die GrEns onder de loupe n emen! 

We b(:;. ~~i.en dar 'illereerst hnt tij dvak abIl deze oorlog vooraf~ae.n.à.e; 
de 'tijd dus toen. ".1e (nog)vrij waren f We l e efden toen temidden van een eco
nomische ontwrichting die de eeh ele wereld teisterde. Dat drukte begrij
}) (,:üi,jkerv:;ijs :ij tn nterJ.pel 66k o~) het leven in ons land.Er was armoede, ge
brek, werk e l oosheid. Ja, dat alles was er en in groter mate dan Vlij vae.k 
wel hebben iivillen toegeven. 1n ëL··. t deze Ilniet-bezi tters" toen ageerden, 
bet is volkomen 'begrij'pelij-k! Mu •. ü:' het ergste waren niet deze genoemde 
vr:~~" schijn8 elen, het ergste wus vel het gebrek aan solidari tei t. D~~t dat 
alJ es voortliestaan kon, zonder dat de r.lGssa vEm ons yolk die (;lOg) wèl 
h acl, in be.legi ng k WlJlil om tot den oJ.' lo3sing te komen; al ware het slechts 
(~ en noodo~) los F3 ül:~ geweest. Dat e t.m Pla."1. van de Arbeid (:3.D .A.}) .) in de 
d.oofpot k on word~m ges topt was (én is )niet goed te praten, met de 0l)mer
ld:e- g, dat h ot O!lVolJ<Oi!len was. Afdoende maatregelen waren er 'al1.~én in
t eTD,8:tiona al te tref f en geweest en het is wel gebleken dat de tijd daar 
toen nog niet rijp v·oor was. En om~e vrijheid, hoe gebruikten we die... ? 
Ach, over het geheel genomen wisten we haar slechts te .miê.bruiken! Ver
deelder dcn Ne(lerland v66r deze oorlog wus, is et bijna niet te denken. 
De bevo:l.-~:ing viel in een menigte groer,en en groepj es ui teen, die e~aar 
op allo :110ge lijke mouieren het levem zuur maukten, of (nog veel erger !) 
elkande:i.'" e envoudig voorbij leefclellt Vaderlandsliefde •••• ? 't Has ver te 
zoeken! Ex:, r.> 6 gingen wij de oorlog in., n1et als een sterk volk waar een 
rechtvéle,rdi,j c verdeling bestond van tie g08deren en dat dientengevolge 
0}1 ',vilde komen voor z'n nationale zelfstandigheid. en verworven vrijhefien 
mnc,.r vrlj ei'?gell op 10 1I::lei 1944 de oorlog in als een stel egoïstische in
d.i vidl.lGn die geen wèrk.elijke vaderlandsliefde bezaten ! •••..• 

De bezettingstij d kwam me t a l haar lahe;hartigheid. De eer:3te tijd) 
de .Zo er bèzetting sch~en ons een ommekeer te zullen brengen. We beleefden 
d,e stichting (lel" Ned. Unie, in wier verband zeer velen van de meest 'lÜ t·· 
eenlopende riehtinc;en l het ~eleden, dat er grote fouten waren gemaakt 
zowel op sociaal alsook 011 nationaal terrein. Tot daden k.on het (wegens 
de bezetthlg) j nYn1';wr genoeg niet lwmen, naar het juiste besef t.o.v. 
deze beide grote problemen del' h odendv,agse l:w,:.ne:"l.leving .. werd toch aange·· 
kwef::lr.t bij vele:n die zich vroeGer om niet veel anders bekoromerd 1:ladden 
dun het (~L) en Hi~~ II. Ook toen de liunie\l eenmaé:ü was opgeheven: , werkte de 
goede [,eef3~, die zij gekweekt had, nog na. In de latere j aren der bezet
ting kwaJil de groeiende eenheid erl. het ontwakende sociale besef nog weer 
;nooi tot uitdrukk~ng bij de huisvesting en hulp aan "on derduike:.,:'st! .Velen 
krE: ;:~en door dit alles de hoop, dat ons volk in deze - welliswaar harde 
lc c: I'school - een goede les leerde. Helaa$, veel van die hoop werd stuk.
ge s lage.n. door de gebeurtenisse.n nà September t 44 ... Wat hebben Wij ons toen 
weer V~l de slechtste zijde laten zien ! Het ego isme vierde hoogtij als 
jJj:, : ::er t evoren. Veel leed en gebrek, dat bij gemeenschappelijk optreden 
voorkoITi.en h a d. kUIJ:nen worden, woekerde nu -voort. Zien wij slechts naar ons 
etgendorp. Even scheen het of de leiding zich haar sociale taak be'\vust 
WliS. Er vonden uitdelingen plaats aa.n de bevolking van allerlei levens
behoeften. }jia ;';r a;J;. spoedig gooide men het daa.r over een andere boeg en 
kvram het Putte egoisme naar voren. Met middelen van de Gemeente (= Ge
JJl8erl.schap, Heren Gemeentepersoneel !) en in diensttijd van de Gemeente, 
werden allerlei voorraden a&~gesleept en onder het personeel verdeeld; 
l:p. ho

1
eveelhs;den 1"'n op eell wijze d~e hemel ter,send was t.o.v. de beyolking 

dle n et he.d. en of er niet op Ul t kon gaen om zich van het nodige te 
( . 
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voorzien.Di t voorbeeld. van de Iloverheid;! werkte na in al de overie;c ver
houd.ingen in on~3 dorp. Er was -, Gelukt.ig - nog wel enig gemeenscJ:'iapsge 
voel aun te wijzeL, zich ó6k uitend in daden. Maar - en dat geldt voor 
o:ns gcllele land - we waren' tenslotte even ver af van een socia,',l den1m.d 
en fU..ltionnal voelend volk, als op het m.oment dat o.ns Vaderle..nd de oorlog 
inging. Wel had(len wij ' onG 4 j aar leng blindgostaard op de prestatie' S 
Vrul de Russen - en daar veel over getheoretiseerd - maar het simpele 
fei t, dat tenslotte d.e drijfkracht vormt van dat vOlk,l1. ,I •. een so?~alis
tische fltaat 1:1et, als gevolg dac.rvan, een grote vaderlandsl~efde b~J haar 
bûvol~dnGI ~ja:!er.': wij over het hoofd. En nu weet ik. heel goed, dat het in 
Rusland naJ.Y t'llze begrippen 66k lang niet ideaal is, maar we mogen, 
nooi t toe:3t ,-1..nde~·1. in een geheel andere maat~;chap:pij als de onze, L.811 onze 
normen toetsen. Ik wenste rrel, dat wij - dus dan w~l getoetst ua:'l onze 
eiGen norr'le~~l - reeels zover waren t En we zullen daar toch heen moeten . 
Hot socialiE:: ... l1e gG.dt , 'Voort, of wij al zullen ,trC',chten het tegen te. houden; 
het zu,l onB niet bc.ten. En ••••.• geluf..:kig !! _ 

Hij zullen dan ook in deze komende jaren mO'eten bereiken, wat ons 
v66r en in de oorlog niet [',elukt is: Als volk van Nederland te vormen, 
ecn ster1:ce nationale èn sociö.le eenhe.ij. ',vaar het ondeIlin"&_'Y.Q!_t~~:)U!fE?P.:, 
d8 daden der samenstellende delen rduD der burgersTJ beheerst. l:n de3e 
omschrijvtng staan tvree woorden U misschien te t bekend 1) dicht bij elkaar 
t;î .1. dat nationaal en soeiac!.l. Dit gebeurde evenwel welbowust ! Di8 om
Dchrijviu2 duidt nlet aan nationa::tl-socia.lisme, waar U wellicht a ûn dacht 
llc.t vormt voor ons e 'mbegrip, Waf.l.r - go<ldank - mee afgerekend is. D~ár 
b L'hEJGrst ~; ~liet het onderling vertr01.Iwc;n de daden der burgers, doch al
l?~en de è'Ul~Dt voor de lm.oet, die geha:nte (~rd werd door menserJ die l)eseten 
vruren V6,:n de idee, der door henzEüf gestichte "Staats-godsdienst", van 
lG'u.:;en e:J. 'bedrog, i1û.eht en geweld verheerlijking. Dat we deze beide woor
den toch nElé:tst (jlko.ar plaatsten heeft de volgende reden: Ze zullen de 
}r()hlende tijd veel gebruikt 'Narden; maar wjj allen zijn er nà 5 jaar Duitse 
:prollaganda ietwat IIkopsch1.1.'\il 11 van geworden. Dit nu bergt het gevaar in 
zich, ddt wc; ze 8cheel aan ons voorbij zullon laten gaan. En dat mag zeer 
zekor niet gebeuren! Wij krij sen tha..'1.S een erote taak op deze beide be
la,ngr:jke terreiIl.en van Cemeenschapsleven. En we mogen ons daar nlct aan 
ol1.ttrekken, z~kGr !liet t~ngevolge van een nawerkend restant Duitse pro
paganda !! 

Bij nationaal denk ik allereerst aan de delen ' van ons Rijk ' overzee . 
Wij - en vooral wij j ongGren - dienen boreid te zijn, zo de overheid dat 
van ons vraagt, te strij den voor de bevl'ij ding van deze voor l\fE:!'erlands 
·.rel va .:.1rt olll.'llisbFl: 'C-; gGbieclen. Laten we 1 als die oproell tot ons komt niet 
de zo goed gele t.rde techniek van het "onder(luiken 11 gaan misbruiken om 
ons aan deze oproep te onttrekken. We zullen onze verontschuldigingen 
daarvoor (lFlIl wel bij de hand hebben, dan,r twij fel ik geen ogenblik aan, 
mr;ar laat )n8 goed bedenken welke weg wij daarmee opgaan. N.l. die der 
~llEl.ste weerstand en die weg zal onherroepelijk leiden tot den chaos !! 
Kent .. daarom Uw verantv!oordelijkheid dus bij UW' keuze: "w~l, of niet ~Jaar 
.Indie" Ik de~ü: verder aan zo menig v:eaagstuk het nationale leven rakend 
.Oat der G8nheid van ons volk b. v,; of a.':i.n de benarde finatiele- toestand 
van ons land en haar bewoners; en zo is er nog ~wveel meer te noenen . 

, Op socL,.::' l r::ebiei is er zo 'n menigte vrr:iagstukken dat om een oplos-
3J.ng vraagt d;~. t ;.'.ut niet doenlijk is ze op te ·noemen. Hier sta zeker de 
geest va:a. het onderling vertrouwen en het waarderen V811 elkaar voorop 
Zonder eerbied voor el~{.a8,r te hebben komen we hier z~ker niet vorder . 
Vaak zullen \ïe hier bereid moeten zijn tot het brengen van offers, maar 
laten we het doen :;in ,de geest van da'lkbaarheid ze te mogen en te kunnen 
brengen in het belang van een nieuw N.ederland ! 

Zo passerd~l1 vve dus heden eell grens. We leven een toekomnt tegemoet 
d.ie (met Chllrch~l) "bloed en tranen\! van ons zal vrai~eJ.'1. Of ons land en 
ons volk nog eeil toekomst heeft zal ervan afhaJ'.I.gen of wij bereid zijn tot 
}l(;t brengen van !~rote of~.'ers. 

Dàt we daartoe bereid zullen zjjn, is de wens voor U èn zichzelf van, 

Cor de Vries 
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Vrijda g 4 ~ei 19~5. 
HUi'D.çlG r ••••• " • " .. 112 , 

N ~ 1).cl h L .. - N Dt J)ç NEdErlandSe rG G€ring im Lenden doet €€U, b€l'ttep op d€ 
o€'V 8U :inc ven bEZE. t Nc c1 €rlnnd,on nlle m<; dE VlGrk1ng tE, vEirl sn cn voor Hn snEl ... 
i e cn r e ohtv ac rd1 lZc verdc;:11n ;z van de vo e dselpakketten. 

~c . üllc sch.:pe n van d t:: binncnvc.n1't worden opgc1'oqKn p om zich intc Z6t
t c~c or h e t vervo:r na;'\ l' de v Grdhill. cndc etdckn .... lkn dicne zich o gEnblik
ke lij k a r, n t E: IT.'2 ldcn, Va n he t vervoer hiervan .. -Er WCl: d in dE IIlc c1 u L::,ling biJ-
gc z c r; cl , dr.t c r ~ risico aLn, vc rbondc n Y{r.s. • . 

De r G i .:: crin ~ e'Voorlichting sdi c nst mc l dt, dn.t H.l\:1 .de Koningin E1?,H"K"H.Pl'in
SE:S Jull rm r. In bevrij d gE -bie d zijn n p,n geko mcn,o m nl d:r .. :-- r tG bllJVCr..,- De Kc
nir.kli j k c f nrnili c hr.d r eeds cer e101' n r ,"' 1' Nc c1 G1'lnn c1 v € rtrokk;:,r..~ mr.:- r dE wc c rs
omstnncafhc ch n -;m r cn Vf'.n r1i c n i"_r. r J , c1nt dr. ,"'.r GIJ 25 J~p ril nLt op g(.I'c:;kcnc1 kon 
wo r '~(; n.-Hc.t corrcs ponch:ntdl c r. ~l rcs is liW.:mi •• 

In NG'lcrl é'.u '1 h c b1:c n 3 ontmoetingen pl[', ~ ts gc: hr cl 'mct eh: vij r.n ch: l1jkc Olf!1 ... 
• icrcnti'nz, kc ch; vo cd s c lv co rzhr~inG.-.Dt: 1 nctste ontmoeting h f'.J p l c f'.ts o p 1 
:,:( i~ ·.li c w( r \l [;'0 VO C. l -: ((o o r de n k Or p Ec.'Jmmr.u élr.nt V r,n .lc ~l .; lc .~ t.; r5 i: O t ~ t.;r! ci c. 
o.:'pc rocv ( lheobe r v r.n (1c Du.tr êep cn in Nc ~lcrl['-n (1. BLi.SaQWITZ.-Op 2 ].'k i 194.5 
·. ! ...... 8 (c n ;oc.~ c '.: [1(; voor Nc.~crlnn(1 .... ~cn · p r.'.1' minut e n over zcv c n~ rcl e~ c n (1: CCl 

st c 10 tons vr c~cht vT .... gons h l: t gc 'bi c ~1 binncn,voL--gc lr.(lcn met vo( c:s ... l • 
. Bi j hc t [',fl[<c n V'ln 1'cn offioi e ren en SS.sol (: dcn f'. é'.nw E. zig.-Dc d ç,n9 c n .8 n ::s . 
o h;~ffcul's hi : l peh rt..ct h : t u.itl n,~ .::n vr:n het voc llàcl. Zij wCl"lc r. bij gcst r.r.n 
~co r Ne :c rl Ctn ~: er8, wr.; r mt n é' rm kon zien, ,d~'.t zij g e en uithou c1ingsverno Gc n 
mt. r hé'.l(~ cne-:Oe Nc:crl ;-·.ncl Grs de ,' cn zich te Go e .: 2r.n ' ::1G biskwie €n vle e s in 

~bl ik .-10oO~0 vr n chtwf'.g ons wcr i cn ovi r }e vcoiopigE: Ccmf'. rcntl e lijn gcbr r.cht 
voe r ' :c vrr:cht Yv:--gons !( rle n r:e vlugge "J ee ps". " 
VO~ffc r.s :c ontv ~n 5cn b c rioht c n zull e n c:c Cr n. cn En Ge lse ch r_uff€urs :: c l evens 
~~ ; G1 En vcr :lc r n é'f l' (~C; grot e ~t c:l.çn brcngcn.-Dc gCi' ll.lE; ge rl c L1in g h CE. ft 
vl. ~.zi t1i( t e r oc schikking gcstcl ', ~ o:n de r r.'qtsocncn ~o sn :. l F.lo czc lijk uit te l r, 
t en l( l cn.- Gist e r en op lc d:--g hebben 40 0 v11 (gc n~c vestinge n On~EV( ( r ~oo 
t on L '. v t:. ns mi J ":c t e n n f :;c wo l'pcn bove n clo c lcn~ tu cse n ,1· .. LE1\'L...,.H c' n UTBECHT 

Vol Ge n s ,'c bijzon ::cr c corrc s pon c'i.: nt uit lJNG:;;-;L~'..ND z'Jl1 È: n ( r 30 . 00 0 .000. 
rrm t s ocn e r. nf1,:-r lk { ~c rl an ,: \7 or :~c n ovc r 2e.. 'br r. cht 

~ J.t:J bT N.dD,rlL1.Iy.ND_ I IS NO G NI.b'T JlliJ'litlm 
De r ege ring f'. cht het t ~r.:n rom ht". ~', r plioh t :le b e v olking v [',n bez e t Ne lCl'lnn ,.: 

r: :- n t e. nnn c n, ziGh t e. onthou clen v r~n' e lke v o orb r. ri g-:: c:cmonstl' i'..ti c . 

--~----------~--------~----~-------~ 
"lo l ::f<.. ns ··~c gc r'J.cht 0n z ou c:c n :e Duits e l's ont vl r' p c n 'l 'l! o r c~cn.-Dc En i!( lse rr> , ~ 1 o 

:~û: t c c n bcroq) 0iJ .-:c: Nç,':cl'L-'J. '.1 s c bevol king cm zich ni e t me t cl zc frc ruoht l n 
~ ( vo l st nrn.-Z c l r:ng c r g(,l~ n cffici~l c me de ~c lin G hJ ( romt .r c ~t uit gc s :f; r okc n 
HO H1t 9 [;l r:S m,e n zulks n1 "' t f'. (',n n c mcn.- "LAtJ; U NI~T l'vW.ël i:,rL.LC.t>.dl'l DOOH G.JitUCHT..cJN tI 



II U IT lil Nt ... N Dl VolU.:ns onoff:f.cicl.~lç b.;;ri~ht .:: n hc~ft Mont;or.lcry l:Tl!Lt 
.~ ~mir2 ~ 1 :c8nitz bçsprGkin.;-, cver d" tocst"..n J 711"'. :- rin Du.zich bGvin(~. 

• 

De DuitsC:. minist c r v ~n rriinutic :". l ~41irt.('l Speer ' heeft giste ren voor de lliSNSE 
t .... >:io v::;rkl .... J'. r '·~ " i r.t ni'.tic Iuitsl é"'.n ( ( ~C strij ~~ verloren h.:;cft~-Volgcns :c. bc .. 
:r11fhtcn uit Stockholr:l zijn <11 :'. c l c i (:cn ;c pE rsonsn v['.n Duitslr.n'1 nr.;·!' IBJNE
l\~' k!lli:i::.lN ,zc:vluoht.-

tllli:] STi.(I.71L~.!. De vr.l vt'.n H..~rBC'j:W hebben voor c:c Du.troepcn to ln .. IUitslé"'.n' 
(en omrllc'kccr in é1c strijc' ~(,brr.cht ... lLJ\1.J3UL\G is giatc;tcn "1001' "ç J)û..gf.rni~(, .... ns 
commnu;.:f"'.nt ovc r gq;cvcn cn he c;; ft .lc .:3r..gc lsc tra epen ,1(; Z .. G.II\i01JöT IJNnaTTEN') 
nn .... r ,binnen S'clcic~ .. De burgGrb~volkin;:; mnG z.ich tot nr.:.:r ol' (:er NIET 0i) etr['..:-t 
bc...!evcn. ' .l.~ 

'Tc::u .v.van de EL:&; h€bben de lliitscl's dG stad OLrul\fBJRG ~vcrg(gcY€n.-Na (-(0 
'langdurig t€16feong€sprck, diE de o .ffioicl'~n in dc;: stad hieldEn Clét dc""'b€vcl
hc;-bbc; r der stud h.seft deze laatste toe, gegcvel!. _-De- bcvi31hcbbcr vn dc;: ov€ra€ ... 
bleven t re GpC n he; bbcn zi oh C'IJ d ç stad fI!J-L:!;Li..S~'BN te rug gct rokken. -

In Noord fuitsland is dG_ Du.t€3Gnstand gcbrokcn.-Britsc troepen zijr. SLEES'" 
·i{1Jl\..HOLST:.flIl~' :binnen gedrongen ~n volg( nd dc laaitstc bc r!Îlcht€n zijn tmlks g:
si&maleç rd aan de IlDENSJ; grcnà .... :Oc l]!]}i;NBE rD.dio heeft dcbcvolking t~t kalmte 
aan gcmaand.- De burgemeesters zijn ingelicht, .dat de J.Gngclsc t~nks d€ grens 
hE.bben , over echràdé~n cn dat de orde l.i:OBT .bc\7aard blijven. ' 

Niet allc.cn de Britsemt .~q:::pcn ... n .tlJ.n.::rfkancn cn€rzijds cn Russen (md, rzijds 
in de sector var. de OOS1.Z..:/.J..!I hebben conto.ct gemaakt, lUacr ook dctrecpoEn vun 
h e t 9c ,i'u:1Criko.ansé leger cn de Russen i ,n de buurt V8n ''lITT3NillHG hebben (cn 
oonl2.ct tot sto.nd ,:reten ,t~' brcnl1en. 

Net" komt bcrictt binnen, dat Ëritsc treepGn het KEIK1R ",VILR:i1Ll\I-KANAAL h€bbGr. 
"t)~r e ikt cu [JEt grote ' snclh(';id doorstoten in Noordelijke richting. 

Troepen van .het 2( Britse; lEger hlbben gisteren ~11Ci:n 5~O .. OOO fuitecrs g,-
V i!r .. iZ(.n gcnomcn.- , . 

I1:K.!J.JLJd TOT OJ:'.J.!!N bT.AJ) \"i{;~~l:U?" tcgc.lijk met KiGl nog vc rsct..:i<Lnc cnd-:.l"S 
h,' v(;r ... stGdcn~- Uit v0rschillcnäc hRv:::ns trokken cÇn ~H'oot ncntL'.l sch.::p;::n rJcg 
·.i2--:.rond:';l: C~n ZGC r groot n .... '.ntnl duikbct::n.Jlcze gir.gon in de richting D:JK"lD:ï.,ji.R
L.:.GN.-Dczc sch..:pcn werden door de 13ritss luchtr:.1ncht ontdekten ccn zeer grote 
rávq;c 'Ne.:l'd onds r d~ . convooicnT."ugc richt .-Luchtvcrkcmningcn sprêken vc:c 
c id loze duikboten m::.t kctting.:n ~f"'.n ölkn':-- l:'.-PilotGu t:lE;ldcn dr.t o,p hEt stI'r.nd 
vr-:.n de Oostzee cn acruldiLtc mvr:gc i9 r'.rnricricht.-In de hr-.v€u Vnn Lt~lliCK 
str.r.n vcrséhcidc' UG grot.: sëhc:r;:çn in brr.udo:Vclgcns bcrichtc,n r..l(;e r dtl.n 5C sehe 
pen. cn ccn schip v:--n 10.000 ton 'ocld::n tot zink-cn gc:brt'.cht.-Honderdcn rcc1dinG 
bot e n zijn in ze e gcgr.r:ri om de :Juitsc soldé"' .. tcn te rcdcicn .... Dc meestE; soldr.tctl 
ko men zv!emrncnc.i r.f:n lnnd.-.L.ir<'": r cr zullen heel wr..t, verdronken zijn .. -

De ccht.:.nd"blf'd(;n in 1J.lr:tcu foto·s zien vc'n duizenden Luits€ sold:'.t.:n. die 
f'ls krijssgLv~gcncn worden wCJ geleid oMdcr de TIr~nd0nburg(r Tt.-Bovcn ~op 
cLzc. gc d cnkpoort wr.ppcrt d:.: Hoek vlflg .... In "J.B8RLIJN \7elc1(n gist.::rcn no.g 
131,,000 lliits::rs r:.ls ?cv.binncn [!cbrr.cht .-:;)cze soldt'.tcn 170rdell uit ond_ rl1tond
E C schuilplt'.<'"ts ·:rr v i·.nJ~. - n ~l.hr.. ,~id.J\t ia c( n koddig gezicht zO'--.ls d ,. fu.sol
drtcn c r uit zL:n,zo schrij ft cc n Buss oCO rrcspondcnt. 

Ir: het Zuiden nr;defcn de; ,nmcrikr.ucn C. bel",ngrijkc stcd€n,LINZ,INS13:HEOK,cn 
S.n.LZJ3UI:W~-In Oostenrijk str.;n dc .hJ!lcrikfln.:'n op 15 kom. vr.n IN,SBHUOK v\..ruij
dcrd,tcrwijl neg "nd re coll.op 10 k.m. vr.r: LINZ zijn rrn gtkemEn.-Am9tro6-
tJcn b"vi'ndcn zich op 40 k.::'1o Vf'.U Sl.LZBURG.-Dc DJ. ,.zi-1n in d~ ze. g.:bi-:dcn vclko
mc:;n g :: d,-l3orgr.nisc(rd.-Gistcrq~wcrd doo r de Hm .. cen 'bç;richt cnt7 ~:ugl;.:n~ dr.t ecn 
ili.divisi.:: zich YlOU 9v~rg~vçn$-Tussen de J',me rikr.nc.ncn dL: divisic 9 wr.E 'rceds 
nog (,n ,~.tderc divisl.e der Duitsers, die het pl;-'l] hr:dd(;n oPG~Vf'.t om zich 
tot h:t uiterste te verzetten, . ~ 

In Tj .Sl~h((ft })r.F::D-NK N.S. 8t'.!"':tssCCl.'Etr,ris Vf'.r.. Tj .Sl.· trouw gczv,'0r.:n ('.rt] 
<,.jmir.r:.'-' l :ottuitz Or.1 tot het L~ ;- tstc to.c verzet te bi(' c.1en.-Dc Russcn hebren bij 
de st"d BHNO Luig t,:rrEin vJct .: n ,tc r;inn.::n .. - r R,.\J'IoG is tot hoepitr:.r:lst f'.d vcrkl~,;" 

.1 T ".!.~_Lt~ De strijd i.l1 It '''. li~ is opgehoudeu t,: bcst".i'.n.-D:. Duitsers h.:l' 
de V/ ['.P(US n0~r geLr!d.-Gcn'rr.r:.l J\.L:JJGJ'JD~I\ helft aist:rcn -G: , n r.z:lukr;( nstcle;zr < 
Vr-:.u de ~U8'-: ls..: Koning ontv ,'"".n;?.:n p tl1rwij'l d(. L: r.lInistc r vr~n rfr.lie (vcnc( us . .:, 
d.:,rg( lijk tclcgl' ,'"".m cutvingc 

~J!; ti H .;J _<2-<2._8 T ..cJ~ Troepen V[1n het Br1ts~ l4dc leg" r zijn R.~GCON binn 
g ~rukt cn he.b1:.:n de sn.:lste opcrr,tic t;:n uitvo.:r ~(brr.cht vr.n de C";(b".:le 001'1 
lt; l:,""'gCn voer de nr-.ttc oocson is de verovering .'cEn feit ITCï/orc.1cn.-· 

O.t' T ... R.J\...N verlopen de op:rr..tic'e nr. r \"lcns:-D( inv~sictlo~pc.n hebben bijn, 
de hOQfSlst; ,d V"U Act cili'..nd bc t'c.1kt .-Op iiIN:D2N .. "O t,cbbc:E.. de ..!~lYüVO .. , b-:.zct. 
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Zaterdag, 5 Me:L 1945. 
Nummer •.•.• , -. . . • •• 173 

HET LAATSTE VJ'ERELDGEBb1.JB.1illiT: ---------------------------
U_R_~_ .~- .L_AJL.R..:. De Duitse strijdkrachten in Nederland, lT. W. Duitsland, 
Denemarken met inbegrip van de Wadden-eilanden Sleeswijk Holstein en Hel. 
goland hebb 8:':1 zich onvoorwaardelijk overgegeven. Het .. aantal da<o..rbij betr.ok
ken soldaten. bedraal" t 1.000.000 man. Grosz-Admiral Doni tz, It)pperbevelheb
ber der D. strijdkrachten heeft verklaard, dat het voortzetten van de s1::rijcl , 
teg8T .. de Westelijke mOGendheden zinneloos is. Tegen de Russen blijv:.er,l dt; D ...... . 
troepen echter doürvechten. ' 

, Veldmaarschalk Montt;ommery heeft op een persconferen -
tie verl::laard, dat ' de caputilat~e Véill de Duitse legers in de bovengenoem
de landen en l andstreken tot stand is r,ekomen. Hij zei o.a.: "Een Duitse 
ger',eraal, die voor zover ik weet het bevel voerde over de Duitse troepen, 
tussen de Oostzee en de 7vezer, kwam mij Vloemsdag de algehele ce.putilatiE;·lt:. 
d. Duitse troepen au.nbieden~' Montgom01ery verklaarde, dat zij zich 66k tot 
de Russen moeste:l wenden met eenzelfde aanbod • Dit weigerde deze delegat!.'J 
echter. De dele8atie der Duitsers bestond uit de navolGende generaals e:a 
admiraals: Friedenberg , Kreisel, VVagner en maarschalk Friedel. lvlontgomme
ry ver~-claarè.e tegenover hen, dat c.le toestand waarin de Duitse le r,ers zilJh 
bevonden hO}Jeloos was. Hij liet hen een kaart zien, waarop de Duitse ine8n 
stortin[, a a ) } de Oost-zee stond ao.ngeseven. Hij deelde hel}. verder nog mede 
dat zij al hun troepen in Hederland (incl. de Waddeneilanden), Iielcoland :
en Denemarken bevel tot algehele overgave moesten doen toekomen. De bevel 
hebbers der D. lesereroepen waren zeer ontdaan over het 1'08111008 einde v. 
h. Du i tGe le ~!,er in deze 8,ebieden. De D. delegatie vertrok met bestemming: 
opperbevelhebber von Busch. Vrijdag 0[1 4 uur in de n.m. kwamen von }'rieden 
berg en Fri edel terug en deelden mede, dat zij alle troepen in deze gehie
den overSé',.ven. 

Wa_~pc hE2ffingY§Il_J:l_e~I!..d~2E.!. 

Aansezien de regeling der caputilatie n08 enige tijd I 

vordererl zal, wordt de bevolking van het te bevrijden gebied in haar e:ig3n 
belang aaCtEeraden zich van elke demonstratie te onthouden. De D. Conman -
dffilten in -';{est~~ ederland hebben nog niet allen het bevel tot caputilatie, 
dqorgekregen. Over de wijze van overr,uve wordt noe onderhandeld. Admiraal 
D.:mi tz heeft de Duitse troepen in deze gebieden uevel Gegeven zich niet , 
bU·1.ten b.u:.l kazerne's enz. te begeven. . 

DE STRIJD: D· R A ~ h ft - . t 11 d . D't t t --, ~~-- e ..1' • ee glS eren aanvE!. en 8e ann op Ul · se roepen e 
land en ter zee. Deze a81lvallen we:cden .vnl. uitgevoerd in de Oost-zee ge
bieden. Veertien schepen werden tot zinken gebracht en 50 andere vierden be-
schacl..igd :;rallronder een E:root a~mtal duikboten. Deze D. schepen waren vol 
ge2.aden net D. troepen, die y,<::l,m:..i t Dui tF,land naar Denemarken vluchtten ,Het 
totaal a ,\i),tal schelle:G, Qó.t jn 5 <lagen tj j d ",Terd vernietj.gd bedraaLt l~O 2U 
Tever..s werd.en 115 D, vliec;t 11.ig:en neerr.;,;:'schoten en 100 anc eren Viera.en tot da 
len gedvronGen. Te land werder: 4.500 voertuigen vernield of beschaéLie;à .. 
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Het lste Amerik. leger is in contact gekomen met de Russen öp een nieuw 
niet nader aangegeven punt. Troepen von het 7de .A.n;.erik. leGer zijn asn 
de Brenner-pas aa.ngekomen en hebben contact gemaakt met de troeljen van 
het 5de Eng()lse leger . In- Oostenrijk veroverde de troepen van het 7de A 
leger Salzburg en Ixulsbruck. Deze laatste stad hebben S . S . leden nogpro 
beren te verdedüJ'en, doch dit verzet werd spoedig de kop ingedJ:'ukt . De 
trooI)en zijn verd~r opgerukt OlJ. hebben volgens de laatste bericht~n van J. 
uur het 60 Jer!. verder gelegen Bergtesgaden veroverd Ylaar het bUltenver 
blijf van. Hitlel' was gelegen . Meer naar het Noorden staan troepen van tt 
3de Ameri}, . leger dichtbij IJinz en elk ogenblik kan de val van deze stó.d 
worden aangekondigd . Wiè de stad zal veroveren is nog niet zeker , daar 
de Russen aéln de andere zijde der stad ook bjjna de stad bereikt hebben • 
In Tj . Sl. 1'verden weer een aarJ.tal steden bevrijd en verder goede vorderin 
e;erlgemaakt. In Midden Tj.Sl. maken de Russen snelle vorderingen . Vantt 
N.O. onZ . uitzijn in deze [:;8ctor snell-e yorderinge gemaakt. en er is ~en' 
diepe wig geslagen in de vijandelijke linie t s in de Karpaten. In N .DUl ts 
lund zijn Russische troepen vunui t Brandenburg opgerukt in dG richting v. 
de Elbe. M8.8.rsch. Sj oekow t stroepen hebo en 23.000 eevangenclL 'binnege . 
brd,cht. Me8r naétI' het Noorden werden gisteren 22.000 man door tr081,en v. 
Holmk.omski de gevangen-kooien binnengebracht. De Russen hebt en de be -
storrning .van de Oostzee haven Schweiilem.Îmde ingezet. In Berlijn iyerden 6 
D. e.;eneraals, \vaaronder de chef v. d. veiligheidspolitie en de politiepre 
sident vm:.L Berlijn en een hoge ambtenaar van de brandweer gevaY.lgerJ geno
men. V8rder nog een aéIDtal hoge S.S . of'ficie'ren. .. 

. HEDENAVOND 8 UUR ZAL H.M. DE KONINGIN VOOR "HEfi.PJJZEND NE -
m,~RL.AND!I EEN HED::;'; UITSPHEKEN TOT DE NEDEHLANDSClIE BEVOLING -

ImD~S VAN JHN.PRE~:;. GERBHANDY: . ' -----,.--.---.----------- "Landge!lOten . Na 5 Jaar van -ellende en. 011 
cl .. ;rdrulc.king is het thans zover, dat vvij krumen zeggen: Nederland is weer 
vrij. Nu hoeft gij geE::D vrees lJleer te hebben voor de D. geheime Politie die; 
i:l hui?Jen erl op wegen onheil stichtte. Gij zijt verlost ! Ordanl:s h07:.g81', 
en ellen(le hebt gij U ten volle gekweten van Uw taak en bleef verzet b Le " 
den tegen de overweldiger. Wij bren.gen eerbiedige hulde aan de ta,ül.;.eid, 
van rnÜ!l en vrouw die zich 'werkelijke Nederlu...llders kunnen noemen. Met eer 
bied moet 0enoemd worden het belijd van onze Koningin die th8.ns 1J:à, vijf 
jaar 01) haar J')ost geweest te zijn thans weer, in Uw niidden vertoeft. " De 
Bri tten, C ~.nadeezen, I'olen, Am(;rikanen bracht de Jlresident een eerbiedi 
ge hul(le voor hut:. aand,eel in de bevrijding van NederléllJ.d. Hij sprak de t'Oop 
ui t dat 66k Noorwegen en Tj . Sl. en elke andere natie die nOl! ondel~ de ge 
hate indringer zucht weer spoeclig bevrijd zal zijnj (~n de gez~enlijk(,; V'r'e 
de van de Verenigde Volk.eren zullen v:.Ler6n . Daarna wie:p de President Een 
blik terug over de afgelopen jaren . In Juni '1940 en Februari 1943 en l'l.U 

ninds April 1945 heerste hier een ware noodtoestand. Hij gedaCht verder 
nog U.8 illep,ale yrerkers, à.ie met bloeden zweet ondrmks terreur eH re
p:;:essai1les toch staêl!lde wisten te houden . Glj zijt vrij, om U voor te be~~ 

. r ( ~i,len op de taak die U wacht in de UJille Zuidzee. Hier zuchten nog 
. 2~)Q .000 Nederlanders in de concentratiekalûlJen en 3.000 .000 Indollesiers • 
Verder memoreerde de Pres. de,Ncder1. krijgsgevangenen in Duitse coneen 
tratieks:mpen. In het laatst VaT) z'n rede haald.e ,de 1iin.IJres. de bek.ende 
slagzin aD.rl: IlNeder1anders in Oost- er: West op zee of waar ook ter we
re1(1": Nederland is vrij !! Er wacht ons :nu eell. nieuwe ta2k. Voor ons al 
len is er een taak onder leiding van een nie"l .... w te . vormen regering. Leve 
H.M .. de Koningin, Leve het Koning,krijk der NederlEmden !!! -

RADIO "ORAl\jJE" ~~t.L T-:rTi;T.lENAVOlm EElJ IJfARTIEH EX'rI-L..4. ZENDTLJD 
HEBBEN EH DUS UITZENDEN VP.JJ 8 . 15 UUR TOT1 .§. 45 UUR • 

LAATSTE FERICHT: De overblijfselen van de 9de en 12de D. divisie hebben 
zich aan de troepen van het 9de A.merik. leger overGegeven .. 

1t} ONTVINGEN: 10,--' "nao.m verGeten", 2,-- N.Jif. Onze da:n...1c t! 
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NE D E~ AP' D:, VolgenS"-de berichten van "herrijzend NedEl'lan"û"zullen de, 
t ro epen Van het le C~on.leger vandaag WJljare! NEDERLAND bezettetJJ .... Mé\ar volgens de 
].B"C~ van hedenmorgen zullen de tanks en troepen van het 1e Can.leger,e€rst 
mo r gen doorstoten naar DEN HELm.m .... Vand~8,g zulle'n de prov .ZUID""IIOL~.UTRBC:U 
wo rden bezet .-D€ 120 0 000 m.an aan Dl ~ t!fe :..troepen. d ie -de Y"apens 1 n ede rland ne l:t 
l lEn neer gelegd,zullen op Een klein gebied San1en '\10rden gebra~!).t en vandaar -
zullen deze troepen worden overgebracht nae,r het door Engeland bezette deel 
V f.U DUITSt.A.1ID .. -De troepen zijn p volgens uit het binnenland ont?angen berichten 
re e ó s 0 ntw alJ€nd .-

G(all.bomi~1(;mYerpers hebben gisteren weer een gr()ot aantal voed6el boven VrIDST 
WiJDBRLbND afgeworpen.-Dit voedsel zal worden opgewerkt tot 2.500 ton.-De voed .. 
aelconvooien h€~b€n op alle wegen voorrang. 

WIJ DOEN ESN BEnGEl? (lP DE :BURGERS YAN NEDERtbND ZIen NIET TE LATEN GNW 
. HET IS TEN' STjIillNGsTE VERBODEN :PLUNDERINGEN OP TOUW TE ZÊTTEN. 

-----. DIT ziLZvYJ;w~R. VI!) RJJ4J][G:gJsT1y!El' - ... ' .. --

"Th] STBl-m:"~ De oorlog in EUROPA lOPl~t ten einde.-:lolle:en in TSj,Sl.i ,s nog eni. 
gestrijd.-Volgens de berichten uit Engeland, die vanmorgen werden door gegeven 
door dE;]3"IloC. zijn tanks van generaal ?atton cUJ 25 k.m. van de stad PRlu\,G aan 
geleo n'l E;n .-De be ri ahten van de vrijhe 1dsz(:;nde r Van PBJi..hG m€ldde (; cht er p dat d€ :t 
t anks rE€ds aan de stad rand z.ijn aan gekolnen.-Troe:r,en Van PATTON hebben d€ stmi 
:PILSEN van :ru.itsers gezuiverd.-Hier bevinden 2'.ich de belangrijke SKOD.A.lnJ3RIEKEN 
en Van groot belang voor de geallie(;rde oorlogvoer1ng.-Deze OlJ6rat1e Van ge
neraal PJ .. TTQN is iets buitehgewoon.-Dez6 tanks zijn in tijd van 1 dag doorge ... 
stoten en wel 75 k.m.-

Door de oapitulatie Van het grootste gedeelte Vnn OOSTENBIJK~ vro.a r hoofdzak6-
lijk troq)en Van het 36 en 7e .. .merika8L3 € leger op~re€rdEn, zijn dEze vrijgeko
men voor de strijd elders.-Volgene de ontvangen beriohten zijn deze tro6p€n r~ (. d 
r Eeds o p .... ,eg naar d~ tanklE;gers van Pl~TON om eventuele hulp in deze strijd te 
gev€n .-Oek mOE:tcn wij mcldçn, dat eén groot gedeE lt€ Tan mIEREN zich heeft 
overgegeven. 

Volgens de laotste ontvangen berichten zijn 2 divis1e's van het 76 j~.leger 
tot op vlak bij de stad PR,i...t\.G aangekomen, 

Ong~vc € r 200 kom. t~n Oosten van PILv'EN, hebben de Ruas~:m vetaaheideme ,eteden 
c n do rpE: Tl van vij andc n genu1 v€ rd. 

De PRf..,{.GKJ radio heeft de D11tse strtjdkrachten laten weten, dat dt binn€nlnnd 
sc strijdktaahtcn,of t~ wel de pa riottcn,als str1jdkracht(n zijn erkend. 

~ ~ 

DENE:M.i..RtEN: TroopGu Van h<;t 2(;C B-ritsé leger zijn in dG DEENSE hoofdstnd. 
KOF.illNHJ'-..G::clN aen gckomen.-D€ overgave van :Duitse troepçn in IlEJNEMiJ1EEN betreft 
(. c n ie [!Gr van 300.000 so ldat (;n .-EGn aant al Duitse schepG n 1Tae.)!ond€ r de Z\7o.rc 
kru i sc r NEUlGNrnRG ia t€ge11j kc rt ij daim de .Brt tS6 t rO€p n onvoor\Vaé.' rde11jk e. 
VEr ge g€vcn.-DG D~aB nieu~c voorlopig€ r~gcring, die en1gç dagen geleden is St 
vormd, h€€ft al cnl.ge. orders uit gegoven .. In D.8Jlf.&M,iJUQUN vrord1 'Volgcms dE laat ... 
st E: b€rioht en NLJT ii16<;;r b!~' 'Vocht cn.-Nl,;;t voor het binnen rukken van de Britse tr. 
he.dd'~ n cr nog enige gGvGëhtcn plaat'l, fIlD,.2l deZE \'i"crden spoedig de kop in gedrukt 
HG t betrof hi€r c.6t1 aE.'. nt [~l fana\1 f: kc1.1ngen, die ondersteund welden dOOl C ( n 
~)Mr sor..c.pGu. Vol~6ns dG bè:riahton ls lmI~ENH.i~GEN we;1ntg ~schD.d1gd.-p.aRIOTTEN 

~,. 



'}G[lKn uitgèbr6id~ ma<::treg6lcn op D.c.LiJENSE landvE:rH'dçl'so-Gl'ot~ wagEns met lvndve; 
rDdErs rijdE:n mst €E;n .juig€ndc menigte achtEr hun door dE. straten. 
G!~JSZ;\.mHRl~ D~HI':;:'Z hGcft gistErEn v€rkl&G!'df} dat 8-1.1e Luits€ trO€pfn in DENE~ 

=L'.RKEN dç VIT 8.~JC ns r ... l: bbe n neG r gE Ie gd f met i ~b€ grip van dE D.l i t s € V 10 ot ~ die z i eh 
,ü~.cn aan dE Britten hebbc;n over gcgcVGn,,,,..;,D€ Groszadmiraa1 waëlrschuwde; de Duit 
sc -:rocpcn c.n vloot gGcn 'schepen te; l2tEn zinkEn cn 61' geen schade: bij aun te 
riJhtcn .. 

E!)g}g:Sl,GA!,N.! Vanmorgen wErd mcd, gcdc61d g dat elk ogEnblik de capitulatie vV.n 
NOOJi,rL: ,~,,:lr \..n feit z21 zijno-Gistc.l'en heeft 6r CEn confcrtmtic p1vc.ts gEhr.d Ol! 
dE Z,;,":lIF l)S-NOORSE g rens ~ wour de 0 ppc rbcvc lhc bbc l' VEm de Duit sc t roe pc·n in NOOR
~iEGEN ·u ::'j vCt'ti::gcnwoordigd was. 

DUIl' ,SL~'0TD~ Volgens de bt:richtcn uit DUitsl.?nd is gcncrae.l B~RRp dE heldhaft;î,
:; c-vc··jJd ~cI·?-G~c-r v.su 'vi.AReCö..,·U in Duitelnnd ·ocvrj.jd.-Dcze-. gcnE::t'8.L.l hec ft zich in 
de O,;.JFî:C _;.rl ('~ 'Vnn WJ:"HCJL~U schitterend V2U zi,jn té'.ck gckvlctcn.-Deze; opstand werd 
'.' ch';',cr blocdig door de Duits \. l'S d ,. kop :.ngcdrukt. 

Ook f '.lm'.i.li.:. leden vr.n Minister CHUCHIIL cn ven Gcncra.r l oI".LEXJJ:.JDER zijn uit kl'. 
gcv['ngc.nk~mpcn bcvrijd .. -.l.\t komt het 'bc"ti.cht 1:linn(;n~ det Ecn broer v,n de Engel 
Si.; IillNIHGIN ~ diE' zich in Duits l ..... nd bevond, :"'.ls bev rij d kin wo rdcn opgCf.~cvcn. 

~('o ;{ruG":'::S:D:. 11C!tua <: csc l'€g(;;ring heeft d~ diplOffirtickE b(.trckk~ngcn rilet :=uits .... 
1 ~··,lë/ - ·';e rb~-o kGn.. -

M-;:'.l.'.llf.'!-l: g DE Spé1.rmsc rEgering heeft de lC'.nden dcr verbonden volkerEn lr·~tcn we-
J ,:; i '-~~"rE~C-zij de Jï'l1,1 ·.NK~ L 'nlocrrndcr L./\.Vi.L !":~n de genoEmd, lL'.ndé n zullen uitlev<:-
' C rJ. 1l ·,{".T ::CS DE liOUDING V .. JJ S2i..NJ·:bJ \I 

N .. ~T KOMT }LJ~ :;:1.~~'iiICHT :BJ.Nl'fBm ~ nA K(i::s!J::NG V,;~ BBJI!GHl JS._Q.JL.1-1!.Ji~ lil 0 Ji.'_.Q...;G D 
~ ~. lY\-~L~ z:n'J''J..~n1.L .. ~l:\~ :!;~2 "11i;G U .. u.R EbJ=~\rUL-1Jit 'werd gisteren j,n c(n spccinnä:.l 
l· .. lL~in éèrr: d e 3clgi s chc luistet'é'.é1rs vrmuit Engclnnd bekend gcmoJ'.kt. 

So!.,·K_E.H .. -:11Q.1.9.:!_03 Uit St' n Francisco 'l:mr(t gcmcld g dé'.t ministGr PrEsident CHUB
'JIJ:l, .'Zijn €ü c :H: :. uring hGcft geh6cht~ omtrent dck'Îvestie \"nn POUiN~- De houding 
·l "'.n f.!l.1.uistcl:' SDElT ViC1S volgGns dç Minister President van ENGillL.:J.ifD~ zeE r tcrGcht. 

VJEmnD OO:r~EN~ :angelsG slr.gschEpE:n hcobcn 2;-, nvr,llcn gEdnM met ZWF.'.2.t' ê.rtillc
J":.è--: ;j'·Jt~'"~~-·;-p- ' jÈ;~ë·~::"é'.ndGY.lgrocp tus8en OICCNLWj~ en FORMOSJ\,~""'lllnG rikc.f'. nsc elé'.gscht' pcn 
h c·bl'c cz, \T r.tc Hé'.r"lEtllEn gcdClê.n op dE: cil['.nd ,€~1grocp ten Zuiden Vé'.n Or:rNj,~Wi"ft-' J'['.-, 
,) 0.nt::'c rr .. , r i ;\cv'iicg-cujgcu pl'OblsrdE.n dG ..... Jl1Lrik:--.:'.nsG schepen op ecn lnding bommen 
re; tï r. c t -:. rcih, ~i;Y o..t hun echter dtiLUr te st f'. f:.n kwam"...]]r v7Crd6U CloU groot 1:"F nt21 vli~g 
-;;uigcn V ;:U d€ HS:JhE.to&cn;t neer gché'.c.ld .,-Op.hct ·cil f'.nd T.L·~'&J\."~ h6bbcn ./I:...mGr.i~(é'.~" .~-
8 (. schclJcn E" n r.i'.ntnl 2.pf'.nSC schepen t:Jt zlnkcr.t gebrr.cht in c .:. n kort geveent ln 
( c [· u~.l :~'r; v r.n Tj~R .. ·":{jJ:T ... Op het ei 1 nnd T J'\.HiJ(.J.f ['.r.n de kust v ru IDHNEO he bbcn j~E ri
k:~ 'uec troci.JE:n goede vorderingen gCl11ioê. kt cn .oereikten het vlL:.gvcld in dE buurt 
","'ln JE :'loofJ et :-, d v ," n het cilr:nd.-Op OICIN.n.'J,,·'. hr.:'st GEEN' tEgE:.rlstcnd tiK ( r 
. t,Lri.kr. r.nsE. vlü: g:end( vr,;:stingcn h6bh.:n weer o.., nvé'.llcn ged2 r n op het EilE'.nd KI-
JE SIOE >' - . -
___ •• ...... h" ___ ...... _" _______ -..... ......... _~-- .... --.....,""' ....... - __ ..... ___ ... - ________ ... - ........ _________ ... _- ... __ ......... _ ................. ...... 

Entg(. iugE.ZEtcnc v<:"n Zl.NDVOORT~ hebben het ' plen opg.:.v".t.!l om n : n monumEnt op 
te r:lJ,htcn 'IOo'! onze onde rgrondsc strijde r ,di.c door QG bezetter is Ycnnoo:rd 
'I,;J]N-=-~Pi.-!:-11..f.~:r. '±~13.i:9}i·,i- De trJ:(Q.cVrE..tkE'rS .va:':! "D] KC.:fiJI:-JlJ PJ"THIO'cn .Zi'J.ll€n met nog 6ni
_'e r~l l \. re i ngi..ZctEncn v,'n ZfJ~·J)VO'OF:T,Gerd('..r.gs met (;cn inbcbl'ijflijst 'bij U l~:.U'gE 
:OIYlE ll~ ' om r;clékc tE: stotttn voor de,zE: gr.octvrijhd.dsst:::!.:jdcrc 

. , -.... ,--. ,_ ... ... ~ .. _~ ... t_ ' 4_._~_ .... _._~_ ... ~ ____ ~_"· __ ...... _"_ ..... ,,,~_~,,,,,,,,t __ ..... _ ' ___ .... _----__ ............ ___ .... __ ~- __ .... ___ .. __ .. __ ... _ ... - .. 

\T!,.l ontY{iugGn voor ins'h:tmdhouding vr;n dit blr'.d wc€ .r (cn groot r . .. · nt[~l giften 
'12.( hp.rttU.jk6 dC'.nk. ' . 

----------~---~--------------------~--~~--------------~-------~~-~--~--~"~------



De beste scJJ..oonrepara
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HANDEL IN 1INNEN- EN BUITEN-LANDSE 
VRUCHTEN. GROENTEN EN VRUCHTEN Ui 

~ BLIK ~r FLACON -

-:::::;:::- ... - SPECIAAL ADRES I VOOR HET OP1IAhEN VAN 

-_._--- .. FRUITMAN"DEN 
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