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Figuur 2: Bevrijdingsaffiche van "Het Parool" 
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Figuur 3: Tijdschrift Associated Press, Oct.-Nov. 1944 
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Figuur 5: Bevrijdingsaffiche "Nederland Vrij, leest Vrij Nederland" 
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Pers en de Tweedewereldoorlog 
De tweedewereldoorlog eindigde zestig jaar geleden. Daarom is gekozen in dit jaarboek een 
thematisch middenkatern op te nemen met als leidraad “De Pers gedurende WO2”. 
In dit katern staan enkele zeer interessante artikelen over soldatenkrantjes, illegaal drukwerk, 
bevrijdingskranten en berichtgeving rond de capitulatie van Japan.  
 
De redactie wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om meer aandacht te vestigen op  “papier 
in het algemeen”. Zo heeft de redactie bijvoorbeeld, in facsimile, de twee belangrijkste documenten 
uit de geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog afgedrukt; nl. de 
capitulatiedocumenten van de Nederlandse Krijgsmacht uit mei 1940 en de capitulatiedocumenten 
van de Duitse Wehrmacht uit mei 1945. 
Verder worden vele foto’s, documenten, oorkondes en zelfs enige insignes afgedrukt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6: Oproep tot mobilisatie in "Derde bulletin van de Haagsche Courant" 



 

10 

 
 
 
 

 
Figuur 7: Proclamatie H.K.H. Wilhelmina, 10 mei 1940 

----------------~~~-----------------
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No. J710i l Vrijdag 10 Mei 1940 

Nederla.nd • 
In oorlog met 

:;' ~:::'~' , ::~~::,:::'~~ 
1111(1)'1' IOI~ lI ll,'1 
1:-"1111l!I(. AAL It VV I 
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Duitschland 
België, dat ook door Duitschland is aangevallen, en ons 
land hebben een beroep gedaan op de Geallieerden, die 
hebben toegezegd alle mogelijke hulp te zullen verleenen 

BRUGGEN OVER MAASI 
EN IJSSEL ZIJN 

OPGEBLAZEN 

Vannacht drie uur overschreden 
Duitsche troepen onze ~renzen , ruim 
een uur later bombanleerde de Duit· 
sche luchtmacht Nederlandsche vlie~
velden en te zes uur bood de Duitsche 
gezant te 's-Gravenhage een verkla
ring aan, waarbij de inzet van een 
Duitsche troepenmacht werd aange
kondigd en elke tegenstand doelloos 
verklaard. 

De Nederlandsche Regeering heeft 
deze verklaring met verontwaardiging 
van de hand gewezen en geantwoord, 
zich in oorlog te beschouwen met het 
Duitsche Rijk. 

De Nederlandsche grenstroepen 
hebben aanstonds weerstand kunnen 
bieden aan den vijand, die getracht 
heeft met strooibiljetten uit vliegtui
gen onware mededeelingen en holle 
bedreigingen aan de burgerbevolking 
te doen. 

Op enkele plaatsen hebben vijan
, delijke vliegtuigen landingspogin~en 
gedaan en parachutisten neergelaten, 
pogin~en , die deels zitn mislukt. 

Te vijf uur in den ochtend kon het 
Algemeen Hoofdkwartier reeds mel
den, dat onze weermacht en afweer 
paraat waren en de inundaties zich 
volgens plan voltrokken. 

Voor zoover bekend zijn ten minste 
zes Duitsche vliegtuigen neergehaald. 

De Opperbevelhebber heeft een ver
ordening uitgegeven, waarbij het allen 

Duitschers of vreemdelingen van 
Duitsche afkomst verboden is zich in 
Nederland op straat of weg te be
vinden. 

Voorts heeft de Opperbevelhebber 
"Het Nationale Dagblad", "Volk en 
Vaderland" en "Het Volksdagblad" 
verboden, en een waarschuwing ge
richt tegen de burgerbevolking om 
zeer wantrouwend te staan tegenover 
radioberichten en strooibiljetten, die 
gewag maken van staken van het 
Nederlandsch verzet of van onder
handelingen met den vijand. 

Volgens berichten van Reuter en 
Havas zijn in België het miiitaire hos
pitaal te Antwerpen verwoest, ver
scheidene huizen ~ Brussel door bom
men vernield, het station Jemelles in 
vlammen gezet en heivliegveld Evere 
door Duitsche vliegtuigen met bom
men bestookt. 

Een Fransch leger rukt reeds op, 
ten einde België hulp te verleenen. 
Ook Britsche troepen zijn onderweg. 

Koning Leopold van België heeft 
het opperbevel over de Belgische troe
pen overgenomen. 

De ministers Kleffens en Welter 

I ,PROCLAMATIE 
VAN H. M. DE KONINGIN 

Mijn Volk, 

Nadat ons land met angstvallige 
nauwgezetheid al deze maanden een 
stipte neutraliteit had in acht geno
men en terwijl het geen ander voor
nemen had dan deze houding streng 

, en consequent vol te houden, is, in 
den afgeloopen nacht door de Duitsche 
weermacht zonder de minste waar
schuwing een plotselinge aanval op 
ons gebied gedaan. Dit niettegen
staande de plechtige toezegging, dat 
de neutraliteit van ons land zou wor· 
den ontzien zoolang wij haar zelf 
handhaafden. Ik richt hierbij een 
vlammend protest tegen deze voor~ 
beeldelooze schending vim de ~oede 
trouwen .aantasting van wat tusschen 
beschaafde staten behoorlijk is. 

Ik en Mijn Regeering zullen ook 
thans onzen plicht doen. Doet gij den 
uwe, overal en in alle omstandig
heden, ieder op de plaats waarop hij 
is gesteld, met de uiterste waakzaam
heid en met die innerlijke rust en 
overgave, waartoe een rein geweten 
in staat stelt. 

zijn naar Londen vertrokken voor 
overleg met de Geallieerden. 

In Amerika heeft het nieuws van 
den Duitschen inval een diepen indruk 
gemaakt. 

----------------~~~-----------------
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Dui tschland Nederla.nd • 
In oorlog met 

België, dat ook door Duitschland is aangevallen, en ons 
land hebben een beroep gedaan op de Geallieerden, die 
hebben toegezegd alle mogelijke hulp te zullen verleenen 

BRUGGEN OVER MAASI 
EN IJSSEL ZIJN 

OPGEBLAZEN 

Vannacht drie uur overschreden 
Duitsche troepen onze grenzen. ruim 
een uur later bombardeerde de Duit .. 
sche luchtmacht Nederlandsche vlieg .. 
velden en te zes uur bood de Duitsche 
gezant te 's .. Gra\'enhage een verkla
ring aan, waarbij de inzet van een 
Duitsche troepenmacht werd aange
kondigd en elke tegenstand doelloos 
verklaard. 

De Nederlandsche Regeering heeft 
deze verklaring met verontwaardiging 
van de hand gewezen en geantwoord. 
zich in oorlog te beschouwen met het 
Duitsche Rijk. 

De Nederlandsche grenstroepen 
hebben aanstonds weerstand kunnen 
bieden aan den vijand. die getracht 
heeft met strooibiljetten uit vliegtui
gen onware mededeelingen en holle 
bedreigingen aan de burgerbevolking 
te doen. 

Op enkele plaatsen hebben vijan
delijke vliegtuigen landingspogingen 
gedaan en parachutisten neergelaten, 
pogingen. die deels zii.n mislukt. 

Te vijf uur in den ochtend kon het 
Algemeen Hoofdkwartier reeds meI
den. dat onze weermacht en afweer 
paraat waren en de inundaties zich 
volgens plan voltrokken. 

Voor zoover bekend zijn ten minste 
zes Duitsche vliegtuigen neergehaald. 

De Opperbevelhebber heeft een ver
ordening uitgegeven, waarbij het allen 

Duitschers of vreemdelingen van 
Duitsche afkomst verboden is zich in 
Nederland op straat of weg te be
vinden. 

Voorts heeft de Opperbevelhebber 
"Het Nationale Dagblad", "Volk en 
Vaderland" en "Het Volksdagblad" 
verboden, en een waarschuwing ge
richt tegen de burgerbevolking om 
zeer wantrouwend te staan tegenover 
radioberichten en strooibiljetten, die 
gewag maken van staken van het 
Nederlandsch verzet of van onder
handelingen met den vijand. 

Volgens berichten van Reuter en 
Havas zijn in België het miiitaire hos· 
pitaal te Antwerpen verwoest, ver
scheidene huizen ~ Brussel door bom
men vernield. het station JemeIles in 
vlammen gezet en het.vliegveld Evere 
door Duitsche vliegtuigen met bom
men bestookt. 

Een Fransch leger rukt reeds op, 
ten einde België hulp te verleenen. 
Ook Britsche troepen zijn onderweg. 

Koning Leopold van België heeft 
het opperbevel over de Belgische troe-
pen overgenomen. . 

De ministers Kleffens en Welter 

I ·PROCLAMATIE 
VAN H.M. DE KONINGIN 

Mijn Volk, 

Nadat ons land met angstvaIUge 
nauwgezetheid al deze maanden een 
stipte neutraliteit had in acht geno
men en terwijl het geen ander voor
nemen had dan deze houding streng 

. en consequent vol te houden. is· in 
den afgeloopen nacht dóor de Duitsche 
weermacht zonder de minste waar
schuwing een plotselinge aanval op 
ons gebied gedaan. Dit niettegen
staande de plechtige toezegging. dat 
de neutraliteit van ons land zou wor
den ontzien zoolang wij haar zelf 
handhaafden. Ik richt hierbij een 
vlammend protest tegen deze voor~ 
beeldelooze schending van de ~oede 
trouw en .aantastin~ van wat tusschen 
beschaafde staten behoorlijk is. 

Ik en Mijn Regeerin~ zullen ook 
thans onzen plicht doen. Doet gij den 
uwe, overal en in alle omstandig
heden. ieder op de plaats waarop hij 
is gesteld. met de uiterste waakzaam
heid en met die innerlijke rust en 
overgave, waartoe een rein geweten 
in staat stelt. 

zijn naar Londen vertrokken voor 
overleg met de Geallieerden. 

In Amerika heeft het nieuws van 
den Duitschen inval een diepen indruk 
gemaakt. 



 

11 

 

 
Figuur 8: Spotprent op Hitler

------------------~~~------------------
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Figuur 11: Vormingsblad voor de "Nederlandsche SS" 

------------------~~-------------------
Februari 1941 

Vormingsbladen der Nedurlandscha \\ 
Ik heb de uitgave van dit blad gelast, om
dat gij daardoor U steeds meer bewust zult 
worden van het wezen der IJ t van de wereld
beschouwing. waarvan zij de draagster is 
en van de groote doeleinden. welke zij 
voorstaat 
Gij zult moeten weten hoe te vechten, en 
gij zult moeten weten waarvoor gij vecht. 
zoowel geestelIjk als lichamelijk. 
Ik verlang van ieder 11 -man. dat hij met 
de grootste inspanning en vlijt zich den 
inhoud van het Vormingsblad der IJ tot zijn 
persoonlijk geestelijk bezit maakt. 

HOU ZEEl 
21 Louimuumd 1941 DE VOORMAN 

------------------~~-------------------
Februari 1"1 

Vormingsbladen der Nederlandscha \\ 
Ik heb de uitgave van dit blad gelast, om
dat gij daardoor U steeds meer bewust zult 
worden van het wezen der IJ, van de wereld
beschouwing, waarvan zij de draagster is 
en van de groote doeleinden, welke zij 
voorstaat 
Gij zult moeten weten hoe te vechten, en 
gij zult moeten weten waarvoor gij vecht. 
zoowel geestelijk als lichamelijk. 
Ik verlang van ieder IJ -man, dat hij met 
de grootste inspanning en vlijt zich den 
inhoud van het Vormingsblad der 11 tot zijn 
persoonlijk geestelijk bezit maakt. 

HOU ZEEl 
21 Lou*ma.and 1941 OE VOORMAN 
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Figuur 14: Verdere bepaling omtrent de capitulatie van de Nederlandse Krijgsmacht 

----------------~~~-----------------

Bafchlsh:lbtlr 
1n don Nlodorl~~'on _ .. --

Abachri(t . 

~on Hnnc, den 16. Moi 194~ . 

Go~c;:-r!l LI,..!lsGn 1'11 t 
.===Q:.:;n~~~6~ 1640. 

1 .) 010 13cm:.chung ~ehti5lor Anlc en \mil ~estfut:le (ortsfcsto Ba tte
r1 on I ~/Clffén- und Muni t lons_l.l~or I Oe!;!'! (;b3stof i'lne:;cr, Bekla1-
du.ng9- u d Mater1 lla.üer, Flu .hü.!'on s .. ) üborn1nunt die hollon

dlao 0 '"o.':x-mo.cll bis zur UbOTt1-0C <i10 Doutsoho ,iehrmaoht . 

DloSCl;~cèén könnon SohuB f:cn c' • ~ccne un1tion belcsson 
gorden. 

2 . 1 Den ~p:;>e::: dc_ '\011, tcnrm:lcl!t 'uni in beae r nktom Ut1d'nngo 

U'l'lau'b ortellt ~Jo l:dO'l. N~nol'o ' .... Glau"l,en t; 'lfft Ceneral 1'!1nk01-

:nunl1 . 

3. ) pf'oróo und pI sto..2.,... dio s:'c 1111 r1 v: tb% . t2. 'Ion 0 .. fizieren 
bettndon, slnd ZI bolaascn, 11- lnd ~US6Qr Dionst is~ jedoc 
nur die 3 iten~ tie zu tr~en . 

4.) Z ~1.l5ch:m Gn >Jlf1ohBxlgGn der outnohon \In<! dElr holl. roh~ohli 
aird rrut ... fort1~or \\'lrlruno die ;1>1$011.'5,91 t~~e Gl'UflpUlcht noch 

don ror è.ie dou-soho ' .. ohr muoh Golt.onóon Buatllt1111UnBsn oin~c

i1ihl.'t. 
5.} Dia z . Zt . noch vorotrout :1a <;:'Idon 1'ru~pen (z. B. on dor 1,18801, 

GrobbO tider in dor . cn ~as~o~lin~o) ~ind naoh Anr.otsun6 von 
Goner 1 . 'l':1lcolJUo.nn e.n 'on 1bn::;u os tirm:tondon pun\ctcn ZoU SIllII

molnunter Autmutzunr, VOD U!ltor~u':\ ' t;sl!lötiliChko1ton (Kasarnon 

P.P- ) 
6.) Dio tUr d~c Áust«h~un8 dor eAl~,ungc~ ~r dia Ubcrgobo dor 

n1edc~ländlschcn ~ohrcQcht~ nc~o iEO 'rartf~zougo aind 
dom Bo~t ndo !lor holl. 7;e!lrmacht zu cntnoill1l&nj Bot rieba8totf
VOl:'601'f;)U be1 ö'Cfontlich cr.. OQOX' dor hall. r.ohrrnach t e1gonon 
T.nnltstollcn. llüch den biahor goltollélcn Dsst1rnnmngon. 

to ~~~r: doe onaru1atabe s 
o u 8 0 • 

----------------~~~-----------------
. bechrt Cr; • 

BofohlslJ!lbtJr 
1n don Niade!!2~~ 

~:l.ornl 1.t.!l&cJn l'11 t 
,===n:.:.:n::..~~6~ 1640. 

1.) Dio U~~chung ~ ht1gor Anlc cn unO Re8tän~e (ortSfosta Batto
ri on , ','{ai':!'an- und Ltunitl\)n$_fl~Ör , Oet.r1 Gb:1s tof.flnc;cr, Beklei
dungs - und TtJat 1'1 lla.ße:::, Flu ,hilt'an uso .) übol'niront die llollM

disobo '"o.':rn.:1ch bis z.ur übOTp, .~c dia Deutsoho Ilchrmaoht . 
Dlo9cn.~c~en können Sohu3 ~f~e. c:t ':O~ Che un1tion belnsson 
garden. 

2. 1 Den Truppen der ~1011, t7chrm3.c~t 'WI. in beaeh nkt om Ul'lli'nngo 

Wla ub or tönt ~JO l:dQl . N~noro .... OL8u"\ ·,cn t '1ftt Ce~ral )'. inkol

mann . 
3. ) pforde und p-\ ato . .E.,.. , dio sie hn 

befinden, sind Z\I b~las8en. lli

nur die S iten. fra zu r~en . 

1'1 vl ' tb'3fo i tz von 0 .. fiz.1e ren 
nd ausss r Dienst 1st jedoch 

Lj..) Z /1. /5ch::m an Ani-:ohBr 19on de r outn ohon \In<! dElI' holl. "'ohrw.:: aht 

\'1i r d mit .. 0 'ortiuor ,\', rkuno di0 it1/;SßJtiill2:.?a GrußpHlcht nach 
don ror c.ie dou~soho \.ohrma oh ßol~onQon Bas timmunssn oin/::tc-

flihl't. 
5.) Dio z . Zt . noch vor otrout _1C{;c:1 on ?.l'\' ;Jpen (z . B. un dor 1.1s801, 

Grubbo tide r in der C' cn 

Goner 1 " i !ücalnlann von 

moln unter A snutzun , von 
pp. ) 

Qsserlin~o) ~ind naoh Anr.oi suns von 
bn:::.u O$timcondon p unKten z.u SCJI1-

wtor.-u:\' tSl!löe,;l1chko1ton (Kasernon 

6.) D10 1'Ur d_c ~usfUb ung dor e 1 ,~C3 ~ I' d10 Ubcrgobö dor 

niederländischen ~ohroncht ~ nctr.on i EO 'rartr~zougo sind 
dom Bo~t'mdo cl r hall. ;-;e!lru,acht zu e ntnahmon ; Botriebsstot:t"

VOl'60-fil:!U~ bel ö1.' fo Hiehor.. odor dar hall. r;ohr~cht oigonon 

TMlcstol l ou noch den blshor soltoll~on D!3st1l'l1llungon. 

Vorto1l. or ~:. 

tu Cb~ff des Goneralstabe s 
o U 80 . 
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Figuur 19: Pakbon voor een zending tijdschriften  "Deutscher Feuerschutz" aan de Feuerschutzpolizei in Utrecht 

 

 
Figuur 20: Twee covers van het tijdschrift voor de Duitse Feuerschutzpolizei 
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Figuur 23: Duitse publicatie over het Nederlandse Politieapparaat (Tijdschrift “Die deutsche Polizei”, 15 juli 1941) 

------------------~~~------------------
Nr. 14 Die -D e u t s c h e Po l l z ~I Seite 257 

Die nlederlündilche Polizei •. 
!,lár WaleQ. ihra Galchichle uod ihre NluorganisulioD 

Von Dr. H ans MûUer-Scholle,s, Oberregiem ngsf<:lt im RMdL 

Der poliz~ili cbe OrganismuB in den Niederlanden zeigt e ill 
recht bonte!9 'A ild. Die weAE:mt1i~h en $äulen des Poli7.eiapparates ' 
Wlilden bis.lang durch, vier verschiedene Polizeielnhe1len darge~ 

!te.ll t : Marechaussee . R elchsfeldwachl. T r u ppell
poli ze i und Ge:Moindc;poll z ei, 

Durch Dek ret vom 9, 7. UlO waren die N~edeJlande als "An
schwemmungen tranzöI'Jischer StTöme" dem Kajserreiche Na.poJeons 
einverlclbt worden: Als s ich jedoch nacb de r SchlB.cht be i Le ipzig 
'im Novembc'r 613 'preuBlsche und ru.s.slsche TruPPcll un ler Billow 
der nlcdcrUt nd1schen Grel1ze näherten und die Franzosen zur 
Rau.mung Anl's tetdams g-ezwunlZen ware n, bIldctc s1ch 1n den 
NiederlLmdcn un ler \ VllhcJm VOn OrA,1Lll)n eiuc p J'o \;isorbchc 
nied .:= rli..indisdw ~c~(crun~ . . . 

lUl Zuge des' nun begin,nenden Staatsautbaues und der ver
ral1sul1gsrcch~liclicll A endenmgen w urde dnrch Kabinettsorder 
\fOm 26. 10.l814 die Err1chtun2 eines militärisch .. poUzeIlichcn Korps 
M a r e c ha, 11 -.5..!t e: e mit der Atlr~abc-nîulc llu.nR: b~lli tirnml, in dc n 
be lgischen Cebieten und dem südllch~ll Teil d l!.r heu tigf! tI Pro \1 iO'/. 
Limburg d en Be hörden die Durchfüh rung de r Gesctze unrl Bdchle 
polizeilid!. zu s i hern . Oie Be7.f.! khnung "MLlré~hausBee" wurde 
aus d em FranZÖSÎsche n üb€! rIlommc n o ud g C'hl au! den AnIang des 
11. Jahrhunderts zurüc k, uI !:> die "CönnNilbcls " mil di!n " Marc
chaux de f r'ance" mHitiir i!> r.he EJtéku livau(Q:&·bèn 7. U e rlül1e n hallell, 
Viel J atu e sp ~ ter wurde durch königliche n Ed d vOm 3. of. 181 8 die 
Erweiterun ~ der M~ rech ,l u s8ee (ür di e no rdn1t!dë rJ ii ndi sèhcn Ge· 
biere (Nordb raba nl ) f{'!!j tgeJ ~gL 

Die T~li~.k.cH der MB.rechauss~e vertagerte sich. im, l.,lule der 
2eit immer mchr a uf d!e AulrcchterhaJtlmg der oftentli chen Ruh~ . 
Sic herhf,! it u ud Or.d.nung auf dcm flachen Lande. Die tin Plith 
günstige Ent wicklung, we!cho dicses aufstrebende Polizeikorps 
nahm, erli tt jedoch einC:n cl1\pfJndJichc.n I Rücksch) a~ durch di e 
T rEmO\log D(!lgicm. vOn dcm Nledetlandeu, die sich durch e incn 
in fo lge dèr franzüs;ischell Jul1revoluLIon am 25. a. 1330 in Bnï"sel 
aus gebrochenen Aufsland unerwar te t vollzog. Die in der Hi;lu pt · 
sache nunrnchr a us bel21sche n Slaatsangehorigen gebiJdeten Ein· 
heiten dei l\·1llr~Fha'ussee ginRen für die Niederlande \"erlore n und 
in die bèl S2I~c::hl) GcndaJ:merie .. Naliotlale· über. ,Jo daB sich de r den 
Niedérla.udcn ..... erulèibcnde Bestand des Korps .5ehr vert lngcrte . 

Nach elnetn ,~ech!Jelvonen Schicksul köun to jcdoch' 'der Rest
besland der Mareëh.aussee im li.1ufe ri e r il h rf~ wi~der ausSj!ebaut 
wèrdc Jl. Dl~ Gtund lage der O rgauisati on. wi p. .sie·· sich iJil wesent· 
lièhen bis; 1n die Neuzeit er halten hal. bild ele p.i n'e k.öni2Hche 
O rcJor vam 5. 1 0 ~ 1840. durch d ie je eine Einh eil (lir die J'lrov1Jl1.en 
NOl'dbrabant und Limburg (Kom.panie ) lJ n d fur St~i1l5-Vla.af1deren 
(A,b Lellw\f) auf~cstelJ t.... wurden. 1863 wurdèn die bes ll2hcnden 
Kompanien in Dhrtsione n lI.m gew ilr.rl e1t.. 1889 wurdcn rar zwei 
weitere Pro .... i l1zen (Ce lderl ~nd lInd Oberijssel) Cline dl'ittc, 189'1 
ffu drei 'w eitere P roviozeo jFrieslrmd, Groningen und Dreute) eine 
vierte Division iil1lfges tt;! llt un d 1913 in A peldoorn da li "Depot" 
( usbildungsschule de r Mëlreç:h.mfllH~ ~) ge~ rtill.del. Die ~otweod i g
k eU dieser besonde re n Verstä r kl111g dp.r Marech.i::Illssec in de'n 
n ördlichen Provinl en ergab sich du rch- d;e h ii u fig~n Un ruhe n, die 
dort solt den ac-hl2.Ïller JEi.hren immer wieder a uflehhm. Gleieh .. 
zeitlg voll2.og sich schrittweise die Ausdehnung des Korps inuer· 
halb dar vier Dil,'isJoncn. Jede Division wurde in drei bis vief 
Di:!ilrikle U.tJ. lcrleil t, der DIstr1k t in 10 b is 20 .• Brigaden" aul .. 
2cSllicdert. Am 10, 5. 1940 zä.h1te die Marechaussee 24 OHülere l 

460 Unteroffiziere und 7:)2 Mar ech aussees, w O\'on .ss~ Mann .. 
scha rten berillen waren. 

Die Orglln is,;lIiOn der soit 1909 von cin cm Oberst oder Ge nf! ra l 
m,l jQr - ge tüh rten Marcchiiussc-e en l5 pricht ungefalll' der ihrer 
Schwester truppe in Ila lie n I(Carabin ierI I. F(ankl'e1ch (Gendarmeri e 
DepaJt ementaJe). Be lgie n (G~nd rmner ic) und Spanten (Guardiil 
eh-iJ) . Die k leinste finh.e it is t die ko. jl ern ie rt uDtcIg c.hrachte 
.. Bri~ade" unfe r e inem Oberwa~btmei ster mit e inf!r sich nach 'der 
Verschled enhe lt der jeweili~en Lande,lr"erhältni ;'j ~ e r ichtS!lden 
Stärke VOll drel bis H.ln fundzwanzla z..·Iann. die den Po l j "l~ idicnsr 

in eiliem. ihr ZIJgewlescnen "BAwachun:g!>kreis ·· au.sü bt. Zehn bis 
'Zwl'Jnzig "Brighdén" hildén p.i nên Didrikt, de !>$en polizeiliches. 
Bti!treuungsg:ebiet sich unter der fo'ührung t;!ines Oberlemnanls, 
H~\lptmlil nn, c;tder Maj or, in de r Reg e l iiber den Berelch e1ner 
ga.nzen Provinz erstreckt Drei bis ,,~ier Distrikte s tellen cfue 
Division dar, an deren ·Spitz.e als Divisionskommandaut eln Major 
nder Oberstleutnttnt steM. • 

Die Marechaussee war 8uf rein miUtärlscher Grundla:l2c ot2ani
siert; Sic blldetc elnen Be3ta.ndteU der n lcde rländischcn Armee, 

UIltcJofflz1er d.er Mi! r-e(:bau liliii94!J ~hjor der , Milrechau' lee 

das t!i n lllilÎ.:l.a.r l i ~es Rahmenheer dLlr-stellle, und wHcfStand auch 
lO lidndc-rhc il der ·lvUlttä.rge.richlfl bllrkl:l il . t Hin.s.ichIHch i)Uéf Otgalli .. 
l'j-ilUon. Disûp Htl, Vc rwaltung lJ nd Ausrüj,;tl.ln ~ war sie dem Ktiegs •. 
minister, ' hins ichlJich t hre r poli ze ili-ché n Auff,!abcn j r doçh dem 
.J\ls t i 1.m in ister" un terstel lt , 

Als um dJe Mitte des Hl . J ahrhundcrts der sogentlnrtle ,.Reichs
poli7,cI"gcdatlke in den Vordergrund uat. nachdem durch köqig
liehen I!rlaB \roUl 17. 12. 1851 de r J usUzm[nisle r mît de r -Wahr
n ~t.,m un..g dOl .. Relchspol ize isorgö" I:tc traut. w orden Wilt , gl B.ub~e 
man, d~~ n Elubelts2edanke ' n UT dulch die Sc hoJfung eiües neuen 
polize iJichen Oq~an.s durch;s f;!t'Z.Cll :lU können . Unle r Verlicht ;:\Uf 

~i ne Unlcrq rdtlUn R del mihtürgcb undenen Marec h3\ls~ee .war de r . . 
J ust1:uninis ll:. \oon An fçmg au darftUf bedacht, :!I icil c-Ïl\ e ige n é9• 

der ihm lÏ1Jcr-Lr agcnen neic:~spoHzelsor ge ohm!' fr~rodc Ei oflu 6-
n <J. h m~ dicUI:" utles Polizeiorg iln "z u schaffen. DlJTch köni gllchen 
ErJilB ,",om 11. 1. 18':;'4 erhie lt eT die Ermächtig\lng, il n· RC'ichsbe ttmtû 
die sogen-ilnnté " R ci c h s f e l d w ä (: h l e r bef 11 g n is" 2\1 er-
telle n. Ni) çhd (~[n cr zUJlachs t ",on diescr Ermachti gung im wesent
lich en ll\,lr gegénûber . Gerichtsdienern l \~' ie Ja gd- und Plscberei
tl.ufsehern. C ebTi1\l. 11 gcmacht haUe, e r ..... ~i lcr te s"ich_ im ltlule de.r 
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Die nlederliindische Polizei.· 
Ulr WeleQ. ihre Geschichle und ihre NluorganisalioD 

Von Dr, Hans M iill e r--Scho lles, Obenegi erungsrat im RMdL • 
Der polizeiliebe Org;;, nismuB in den Niederlanden zeigt ein 

rec.ht bontp.!9 Bild. Die weRentliehen Säulen des Poli?-eiapparates I 
wurden bislang: durch, '\oier verschiedene PoHzelelnheilen darge~ 
stellt: Marec:haussee, Relchsfeldwdchl. Tr uppell
pol i7; e i und G C!:n'I: Q In d c.p 0 1 izei, 

Durch Dekret vom 9. 7. 1810 waren die Niederlande als "An
schwemmungen frt'n'lösischer StTöme" dem Kaiserreiche Napoleons 
einverleibt w·orden: Als sich jedoch nach der Schlacht bei Leipzig 
im No\!cmbcr 613 preuBls'chc und russische TruppeIl unter Billow 
der nlcdcrl:ind1schen Grenze näherten un.d die Franzosen 'Zur 
Rdumung .A.m:sle.tdams g-eoz'wun2en waren, bildete slch 1n den 
Niederliindcn W\lcr \VilhcJm \'00 Ora,ulco eiuo pJ'o \'is:od sc!tc 
nil:~dE!rUindlscht! Rcg icr~l~, . . 

Im ZUlle des" nun beginnenden Staatsautba\les und der ver· 
filI1Sut\r;tsrcch~U('hcll Acndenmgen wurde dmch Kabinettsorder 
\'Om 26,10.1814 die Err1chtun2 eines mUitärisch·poH2cllichcn Korps 
M .;I re c ha 11..5..!i I:! e mit der Allf2abe:n:t.ulCUU.ll2 bes timmt, in de n 
belgisehen CebietAn ,md df! m :!i ütlllc:h~u Tedl d~ heull~f!n Pro~ 10'1. 
Lim.bmg den Behörden di e Durchführung de r Gesetze unrl Befehle 
polizeilich .. zu sicheTn, Die Bezeichnung "Milrechilu!'\see" wurde 
ans d em Französi sch~n übernommen uud gehl auf den Anfang des 
17, Jah rhunderts zurück, .d!:i die "CcanNiibcls " mit dl!D "Mare
chaux de France" mll WiTi Ji.r. he Ex.ek.uliv(jur~&bf!on zu e rfüllen h attoll, 
Viel Ja tue spijteT wU Tde durch königlichen Erlaß vOm 3, 4. 1818 dIe: 
Erweiterung der M~rechau5Ree fü r die nordnicdc rlündiscbcu Ge.· 
biete (Nordbra ba nl) ft;!!ltgeJegl. 

Oie T';llg.k.(Ül der Marechauss~e vertdgerte sien im, l.rl.ule der 
Zeit imme r mchr a uf d Ie Aufrcchterbal'tung der öffentlichen Ruhe. 
Sicherheit und Or.dnung fluf dem flachen LaDde, Die ijn siCh 
günstige Ent wicklung, welcho dieses aufstrebende Polizeikorps 
nahm. erlitt jedoch eincra cmpfJndHchc.n 'RilckschJag durch di e 
Tn~ml\tng De lgiens von den NIederlanden, die sich durch e ine n 
in fo lge de r französischen JuHrevoluLiol1 am 25, B. 1830 in Bnlfjsel 
ausgebToch~nen Aufsland wlerwarle t voli:zog, Die in der H(lur)l 
sathe nurunehr aus bel:ii!:ls.chcn Sta.a.tsallgehorigen gebildeten Ein· 
heilen dei MMc,eha'usseo gingen für die NiederJande verlortm und 
in die bel~i .... c::h~ GC!odarmerie-Naliooale" über, ,so daß sich de r de n 
Niede.rlanden .... NblCibcndc Besta nd des Korps sehT verringerte. 

Nach einem ,~ec.h!Jelvonen Schic;:k.s.~l konnte jedech' "der Rest
bestand de.r :Vlarech.aussee im t;,Jufe rier -.Jil hrr~ wi~dcr ausfj!ebau.t 
w~rd(:n, Dio Gtund la ge der Organisation, wie sie ' l!I!c~ i!ll. wesent~ 
lich@n bis: in die Neuzeit erhalten hat. bild ete eine köni\l][che 
O l-der vom 5, 10: 1840. durch die je eine Einheit rt'ir ditl Provllllen 
Nordbra\)dut und Limburg (Kompanie) 1.lnt:! für St./!uts-VlaandeJ'e n 
(AbleUw\g) aufgcstelJ , wurden. 1863 wurde n die oeslehcoden 
Kompanien in Divisionen llmge ..... imdell. 1889 wurden für :zwei 
w e itere Provinzen (Celderla nd und Obe rijssAl) elle dritte, 189 '1 
für drei weitere Pro\'iozeo jFri eslrmd, Gro!'lingcll und Dreute) eine 
vierte Division aufgestt;!11t und 1913 In Apeldoom da'i "Depot" 
(Prusbndungs~ch\lle (lp.r MilTec;:haufllH!f!) ge:grulldel. Die ~otweod i g. 
k eit dieser besonderen Verstä rk ll ng dp.r Marcc!i;:jtlssee in de"n 
nördlichen Provinzen ergab sich durch- die h iiufigen Unruhen, die 
dort soU: den lichtziRer Jahren immer wieder d1.lrlehten. Gleich-
7.e iUg vollzog .sich schriuweise die Ausdehnung des KOrpB~ innor-
halb der vIer Div isioncn. Jede m\'ision wurde in drei bis vief 
Di:!llriklc Illllcrtelll, der Distrikt in 10 bis 20 "Brigaden" auf-
2c:QlIcdett. Alll 10,5. 1940 :zählte die Marechauss~e 24 Offi:dere, 
460 Unteroffiziere und 7:)2 Marechau5sees. wo\.'on ..552 Mann
schaflen beriuen waren, 

Die Orgllnis1J,tiön der scit 1909 ' tOll e inem Oberslader General
m 'ljor ' getühTten .Marcchilussc-e enl..5pric:hl ungefähr der ihTe·r 
Schwestertruppe in lli'd ien 1(C.arablnie rIl. F(ankl'e lch (Gendarmerie 
DepartementaJe), Belgien rG~ndilrmc:!:riO) ut)d Spanien (Gui'lTdi[1 
C.h?iJ) . Die kleltlate .E inh.eit ist die k;;1sernicrt uDtcrgcl>rachte 
.. Bri~ade" unte r einem Oberwa~htmei.ster mit einf;!r sich nach der 
Verschiedenheit der jeweili~en Lande.5verh ö. ltn is~e Tithtq;l.de n 
Stärk.e von dre( bis Hlnfundzwanzlg j\'Iann, die den Polizl;lidienst 

in einem ihr 'Z L1gewl es~nen "Bewachun~5krei5'· .aUsübt. Zetin bu 
zwanzig •• Brlg .... d~n" bilde n einen Dililrikt. rl e s.$en polizeiliches 
Betreuungsgebiet sich unter der Pührung ei'nes Oberleutt'lGtits, 
H~\Iptmo;)nn, oder Major, in der Regel über den Bereich eine" 
ganzen Provinz erstreckt. Drei bis \?ier Distrikte stellen eIne 
Division dar, an deren Spit.ze als Divisionskommandallt ein .?-IIaJor 
oder OberstleutTlant steht, 

Die Marccba.ussec war auf rein mHWl.r lscher Grundla:l2c of2cmi
s.lert ... SIe bildeto einen Be;t8.ndtcil der n iederländischen Aimec. 

UlltcJoffllJer d.er MarecbaU!illus@ MiJO~ der 1 Mirechau"ee 

d~s t!in mili:t.at li lo!,es Riihmenheer dLll"Stellte, und Wlteljll1nd auch 
nsonderhe ll der MJIltärgeril:;.hlfibilrk l:!l il . / HiIi5ic1l1Hch ihrer Orgölli· 

I!3-ilHon, Diu ipUn, Verwaltung und Ausrütitun~ war Eoie dem Kriegs
mini ijter, ' hinskhtHch ihrer poli zei lichen Aur~abc:n jed~ch dl!ffi 
J\lsti.r.minl!;ter unterstell t. 

Als LLm dJe Mitte eies 19 .• Jahrhunderts der sQgenti nnle "Reichs
poli~tj"gQda r~ke in den Vordergrund trat, nachdem durch köl1ig
lichen I!rla ß \'om 17. 12, 1851 der JusUzmLnisler mit der -Wahr
n~\:lmtJng u C J' ... Relchspolizeiaorgo" u.ct rauL ...... orden war, ~}8.ul>le 
man, d(~ 11 El llbc-it,s,2e danke nur durch die Schaffung eiues neuen 
polizeilichen Or ~aD.s durch:set'Z.c ll zu können, Unler Vc.rz.icht iluf 
~i ne li nlCtl?1 dl\unR der mUitürgcbundenen Marech3\lS~OC war de r. 
Just1:unini!ilL:. von Anfang an darBuf bedacht, :sieb e In clgen e9, 
der ihm ÜUCrlrEl~el1en Tt eic:!jlspol i:.!:elsorge ohn e frt! md e Einfluß
na hme dic!lC'udes Poli'zeiorg i1n 'Zu schallen. Durch köni glichen 
J::rJaß '\'o.w 11. 1. 18':;'4 erhie lt er die crntlichtig1.mgr .m. Reicbsbe amto 
die sogenannte "R c 1 c h s fe 1 d w ä c h t erb e f 11 g n i s" 1.\1 ~r
teiJen, Ni.lchdem er :.muachs t ..... on dlcscr Emläcbtlgung i.n1 \,resent
lichen mIr gegenüber Gerichtsd ienern, ' :,>, ie Ja gd- lind Fischerei
tlufsehern. Gebril\l 1 gema.cht hatte. erwe:i.lcrte s·ich. im laufe der 
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Figuur 29: Eerste editie van het tijdschrift "Nederland mijn Vaderland" van de NSB , 1941 

----------~~~-----------------------~~~------------
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Figuur 35: Publicatie welke alle vrije kranten in Europa, gepubliceerd in Groot-Brittanië,toont  

~L ____ _ -------~L ____ _ ------= 
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Figuur 36: Lid van het mobiele radiostation zit op zijn vrachtwagen 

--------~~~----------------~~~--------
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Figuur 39: Reclame voor de "Völkischer Beobachter", officiële krant van de NSDAP 

----------~~ -----------=----~ =:=----
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Figuur 45: NSB-publicatie "Volk en Vaderland" meldt dood van Hitler 

--------------~~~--------------
4 Mei 1945 13e Jaarga ng 18 

VOLK tE VADERLAND 
~ÁTIÓ~ÁÁL.~O(IALISTlS(H WEEKBLAD 

Redact1e-adres: Maliebaan 31. Utrecht 

ADOLF Bll'1.EB 
Op den eersten Mei 1945 vond 

Adolf Hitler den Heldendood in 
de · hoofdstad van het door hem 
geschapen Derde Rijk. Met diepe 
ontroering hebben zijn volgelingen 
binnen en buiten de Duitsche 
grenzen van dit smartelijk bericht 
kennis genomen. Binnen en buiten 
de Duitschegrenzen. Ja, want deze 
groote figuur is niet alleen Duitsch
lands grootste zoon, maar daar
bovenuit de grootste Europeaan 
die ooit heeft geleefd. Als schep
per en formeerder van de natio
naal-socialistische idee, heeft hij 
in harden strijd ongetelde mil
lioenen weten te bezielen. Bege
nadigd met een machtig redenaars
talent heeft hij de vlam van de 
nationaal-socialistische revolutie 
hooger en intensiever doen op
laaien dan na hem ooit een mensch 
+al vermogen te doen. 

Mocilijk en zwaar was zijn strijd 
om de ziel van zijn geliefde Duit
sche Volk. Uiteengescheurd door 
partijstrijd, krachteloos gemaakt 
door ' t waanzinnige vredesverdrag 
van Versailles heeft hij met ein
deloos geduld en uithoudingsver
mogen de Duitsche volksgemeen-

schap gesmeed, zooals deze zich 
in den smeltkroes van den oorlog 
aan een verbaasde wereld heeft 
geopenbaard. Hij heeft het leven 
van millioenen menschen nieuwen 
zin en inhoud gegeven: tiendui
zenden zijn voor het ideaal dat 
de Fuehrer hun schonk blijmoe
dig en dapper den dood ingegaan, 
in de heilige overtuiging daarmede 
Duitschlands en Europa's zaak in 
hoogste overgave te dienen. 

Wie het voorrecht had hem van 
oog tot oog te zien, weet, dat 
van dezen man een schier magische 
kracht uitging. Hïer sprak de 
super idealist, geladen met ener
gie en wilskracht, aan zijn per
soonlijk leven geen enkelen eisch 
stellende, uitsluitend levende voor 
Duitschland en het Duitsche volk. 
Zelfs de persjoden die hem met 
doodelijken haat vervolgden, kon
den op zijn persoonlijk leven geen 
smet vinden, die hem in de oogen 
van zijn volk, van vriend en tegen
stander, naar beneden haalde. 
Adolf Hitler is een "einmalige" 
figuur, bemind en gehaat als geen 
ander, maar in ieder geval mijlen 
ver uitstekende boven zijn ge-
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VOLK E VADERLAND , 
~Á TIO~ÁÁL·~OCIALISTIS(H WEEKBLAD 

Redact1e-adres: Maliebaan 31. Utrecht 

ADOLF HI1'LER 
Op den eersten Mei 1945 vond 

Adolf Hitler den Heldendood in 
de hoofdstad van het door hem 
geschapen Derde Rijk. Met diepe 
ontroering hebben zijn volgelingen 
binnen en buiten de Duitsche 
grenzen van dit smartelijk bericht 
kennis genomen. Binnen en buiten 
de Duitschegrenzen. Ja, want deze 
groote figuur is niet alleen Duitsch
lands grootste zoon, maar daar
bovenuit de grootste Europeaan 
die ooit heeft geleefd. Als schep
per en formeerder van de natio
naal-socialistische idee, heeft hij 
in harden strijd ongetelde mil
lioenen weten te bezielen. Bege
nildigd met een machtig redenaars
talent heeft hij de vlam van de 
nationaal-socialistische revolutie 
hooger en intensiever doen op
laaien dan na hem ooit een mensch 
+al vermogen te doen. 

Mocilijk en zwaar was zijn strijd 
om de ziel van zijn geliefde Duit
sche Volk. Uiteengescheurd door 
. partijstrijd, krachteloos gemaakt 
door 't waanzinnige vredesverdrag 
van Versailles heeft hij met ein
deloos geduld en uithoudingsver
mogen de Duitsahe volksgemeen-

schap gesmeed, zooals deze zich 
in den smeltkroes van den oorlog 
aan een verbaasde wereld heeft 
geopenbaard. Hij heeft het leven 
van millioenen menschen nieuwen 
zin en inhoud gegeven: tiendui
zenden zijn voor het ideaal dat 
de Fuehrer hun schonk blijmoe
dig en dapper den dood ingegaan, 
in de heilige overtuiging daarmede 
Duitschlands en Europa's zaak in 
hoogste overgave te dienen. 

Wie het voorrecht had hem van 
oog tot oog te zien, weet, dat 
van dezen man een schier magische 
kracht uitging. Hïer sprak de 
super idealist, geladen met ener
gie en wilskracht, aan zijn per
soonlijk leven geen enkelen eisch 
stellende, uitsluitend levende voor 
Duitschland en het Duitsche volk. 
Zelfs de persjoden die hem met 
doodelijken haat vervolgden, kon
den op zijn persoonlijk leven geen 
smet vinden, die hem in de oogen 
van zijn volk, van vriend en tegen
stander, naar beneden haalde . 
Adolf Hitler is een "einmalige" 
figuur, bemind en gehaat als geen 
ander, maar in ieder geval mijlen 
ver uitstekende boven zijn ge-
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Figuur 46: NSB-publicatie "Volk en Vaderland" meldt dood van Hitler (achterzijde van pamflet) 

______________ ~~L ______________ _ 

middelden tijdgenoot. Staatsman, 
Volksleider, Partijleider, Leger
aanvoerder als geen ander in de 
Duitsche geschiedenis, was hij 
bovendien de bezielende prediker 

. van de Europeesche solidariteits
gedachte, de eenige mogelijkheid 
om het tweeduizendjarige erfgoed 
van de Avondlandsche cultuur 
en beschaving noch aan het bols
jewisme, noch aan het kapitalisme 
tijdelijk of voor eeuwig uit te 
leveren. 

Het staat niet aan den tijdge
noot, de machtige figuur Viln een 
genie als Adolf Hitler in vollen 
omvang uit te meten: dat zal de 
altijd rechtvaardige historie doen. 
Maar nu reeds is het buiten twijfel, 
dat de naamlooze soldaat uit den 
wereldoorlog 1914-1918 als de 
grootste onder de grooten in de 
geschiedenis nog voort zal leven, 
als zijn hedendaagsche rivalen 
reeds lang zullen zijn vergeten. 

Want de idee die hij schiep 
is onsterfelijk. Zijn lichtend voor
beeld aan zelfverloochenende over
gave, trouw aan plicht en roeping, 
heldenmoed en daadkracht even
eens. Hij is gevallen waarvoor hij 
leefde: voor Duitschland! 

* * * 
In dit somberste uur van Duitsch

lands geschiedenis gaan O'1ze ge
dachten uit naar dit ZVI .lar be
proefde volk, dat door een onbe
grijpelijk Lot gedoemd is ook 
dezen bittersten druppel uit den 
drinkbeker van zijn nationale lijden 

te ledigen. Waar het op zijn 
bloeddoordrenkten bodem bad om 
verlichting, teneinde met inspan
ning van zijn laatste krachten de 
vloedgolf uit de hel om eigen en 
Europa's leven tot staan te bren
gen, kreeg het slechts het edik 
van des Führers dood. Met eer
bied en bewondering volgen wij 
het op zijn kruisweg: een lichtend 
voorbeeld van onverwoestbare va
derlandsliefde, door het trotsche 
ideaal van den Führer gerefor
meerd en van nieuwe, onsterfe
lijke waarden voorzien. 

Moge de Hemel dan eindelijk 
de matelooze offers tellen, die het 
in trouwen toewijding voor een 
heilige zaak heeft gebracht. 

1* * * 
De Fuehrer is niet meer. Hij 

heeft zich gevoegd bij Let groote 
leger zijner getrouwen die op de 
slagvelden en oceanen als dappere 
soldaten het leven lieten voor 
Duitschlands en Europa's toe
komst. Vol eerbied, bewondering 
en dankbaarheid neigen wij het 
hoofd bij zijn baar. 

Onder de dapper strijdende 
Duitsche jeugd die zijn naam 
draagt èn onder de generaties die 
na ons komen, zal zijn geest 
echter voortleven tot in eeuwig
heid. 

De Fuehrer is dood; Leve de 
Fuehrer! 

Heil Hitler! 

Jan Hollander 

Hoofdredacteur: L. Lindeman (afw.), Wnd. Hoofdredacteur: J. Hollander, Utrecht; Redacteuren: 
H. Plaizier, Den Haag; H. M. Klomp, Den Haag. 
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middelden tijdgenoot. Staatsman, 
Volksleider, Partijleider, Leger
aanvoerder als geen ander in de 
Duitsche geschiedenis, was hij 
bovendien de beûelende prediker 

. van de Europeesche solidariteits
gedachte, de eenige mogelijkheid 
om het tweeduizendjarige erfgoed 
van de Avondlandsche cultuur 
en beschaving noch aan het bols
jewisme, noch aan het kapitalisme 
tijdelijk of voor eeuwig uit te 
leveren. 

Het staat niet aan den tijdge
noot, de machtige figuur van een 
genie als Adolf Hitler in vollen 
omvang uit te meten: dat zal de 
altijd rechtvaardige historie doen. 
Maar nu reeds is het buiten twijfel, 
dat de naamlooze soldaat uit den 
wereldoorlog 1914-1918 als de 
grootste onder de grooten in de 
geschiedenis nog voort zal leven, 
als zijn hedendaagsche rivalen 
reeds lang zullen zijn vergeten. 

Want de idee die hij schiep 
is onsterfelijk. Zijn lichtend voor
beeld aan zelfverloochenende over
gave, trouw aan plicht en roeping, 
heldenmoed en daadkracht even
eens. Hij is ' gevallen waarvoor hij 
leefde: voor Duitschland! 

* * * 
In dit somberste uur van Duitsch

lands geschiedenis gaan O'1ze ge
dachten uit naar dit ZVl ..lar be
proefde volk, dat door een onbe
grijpelijk Lot gedoemd is ook 
dezen bittersten druppel uit den 
drinkbeker van zijn nationale lijden 

te ledigen. Waar het op zijn 
bloeddoordrenkten bodem bad om 
verlichting, teneinde met inspan
ning van zijn laatste krachten de 
vloedgolf uit de hel om eigen en 
Europa's leven tot staan te bren
gen, kreeg het slechts het edik 
van des Führers dood. Met eer
bied en bewondering volgen wij 
het op zijn kruisweg: een lichtend 
voorbeeld van onverwoestbare va
derlandsliefde, door het trotsche 
ideaal van den Führer gerefor
meerd en van nieuwe, onsterfe
lijke waarden voorzien. 

Moge de Hemel dan eindelijk 
de matelooze offers tellen, die het 
in trouwen toewijding voor een 
heilige zaak heeft gebracht. 

r* * * 
De Fuehrer is niet meer. Hij 

heeft zich gevoegd bij Let groote 
leger zijner getrouwen die op de 
slagvelden en oceanen als dappere 
soldaten het leven lieten voor 
Duitschlands en Europa's toe
komst. Vol eerbied, bewondering 
en dankbaarheid neigen wij het 
hoofd bij ûjn baar. 

Onder de dapper strijdende 
Duitsche jeugd die zijn naam 
draagt èn onder de generaties die 
na ons komen, zal zijn geest 
echter voortleven tot in eeuwig
heid. 

De Fuehrer is dood; Leve de 
Fuehrer! 

Heil Hitler! 

Jan Hollander 

Hoofdredacteur: L . Lindeman (afw.), Wnd . Hoofdredacteur: J. Hollander, U trecht; Redacteuren : 
H . Plaizier, Den Haag; H . M . Klomp, Den Haag. 
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Figuur 47: Britse oorlogscorrespondenten in Nederland  

 
Figuur 48: Na de bevrijding publiceert "Vrij Nederland" alsnog de auteurs van enkele artikelen
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Figuur 49: Capitulatie is nog in onderhandeling 

------------------~~~------------------

Zaterdagmorgen 9 uur. 5 Mei 1945. 

De Cdt. van de Ned. Binnen!. Strijdkrachten 
deelt ons mede: 

In tegenstelling tot de radio mededeelingen wordt 
bericht, dat de onderhandelingen over de capitulatie 
nog niet zijn beëindigd. 

Aan de bevolking dient te worden bekend ge
maakt, dat de Duitsche legerleiding aé;)n de Duitsche 
troepen in Nederland nog geen bevel tot capitulatie 
heeft gegeven. 

Over de wijze van capitulatie worden heden 
tusschen de Geallieerde en de Duitsche legerleiding 
nadere besprekingen gevoerd. 

De bevolking dient zich derhalve voorshands van 
iedere demonstratie te onthouden. 

Naar onze meening behoeft deze mededeeling geen aanleiding 
te geven tot al te groote teleurstelling bij de bevolking. 

Volgens onze inlichtingen is de verfragiryg het gevolg van 
besprekingen over de technische uitvoering van de capitulatie. 

Wij hebben het volste vertrouwen dat deze besprekingen 
spoedig tot een goed einde zullen zijn gebracht. 

------------------~~~------------------

Zaterdagmorgen 9 uur. 5 Mei 1945. 

De Cdt. van de Ned. Binnen!. Strijdkrachten 
deelt ons mede: 

In tegenstelling tot de radio mededeelingen wordt 
bericht, dat de onderhandelingen over de capitulatie 
nog niet zijn beëindigd. 

Aan de bevolking dient te worden bekend ge
maakt, dat de Duitsche legerleiding a~m de Duitsche 
troepen in Nederland nog geen bevel tot capitulatie 
heeft gegeven. 

Over de wijze van ' capitulatie worden heden 
tusschen de Geallieerde en de Duitsche legerleiding 
nadere besprekingen gevoerd. 

De bevolking dient zich derhalve voorshands van 
iedere demonstratie te onthouden. 

Naar onze meening behoeft deze mededeeling geen aanleiding 
te geven tot al te groote teleurstelling bij de bevolking. 

Volgens onze inlichtingen is de vedragifJg het gevolg van 
.besprekingen over de technische uitvoering van de capitulatie . 

• 
Wij hebben het volste vertrouwen dat deze besprekingen 

spoedig tot een goed einde zullen zijn gebracht. 
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Figuur 50: De capitulatie van de Duitse Wehrmacht wordt bekendgemaakt 

----------------~~~----------------

IPÀ~ 
VRIJ ONVERVEERO= 

Dagblád voor Den Haag, 

5 ei 8 uur:: 

Sm 8 uur hedenochtend is geheel Nederland 
bevrijd. De Duitsche legers in Holland, Dene
marken en Noordwest Duitschland, met inbe
grip van lIelgorand en de Friesche eilanden 
gaven zich gisteravond over aan de 21-ste ge
allieerde legergroep, welke onder commando 
van maarschalk Montgomery staat. Op dit 
oogenblik hebben in Europa alleen in Noorwe. 
gen, in Bohemen en in kleine deelen van Oosten
... ijlk, Beieren en Saksen Duitsohe troepen de 
wapens nog niet overgegeven. 

Om 8 uur hedenmorgen zijn de Canadeesche 
troepen, welke voor de Grebbelinie stonden, 
de Westelijke Nede ... landsche provincies binnen
gerukt. In de loop Vélln dezen dag nog kunnen 
de eerste gemotoriseerde afdeelingen van 
Montgomery's leger hier in de stad verwacht 
worden. 

----------------~~~----------------

IIPA~ 
VRIJ ONVERVEERO= 

Dagbfád voor Den Haag, 

5 ei 8 uur: 

Om 8 uur hedenochtend is geheel Nederland 
bevrijd. De Duitsche legers in Holland, Dene
marken en 800rdwest Duitschland, met inbe
grip van l:Ielgofand e.. de Friesche eilanden 
gaven zich gisteravond over aan de 2'.ste ge
alliee ... de legergroep, welke onder commando 
van maarschalk Montgomery staat. Op dit 
oogenblik hebben in Europa alleen in Noorwe. 
gen, in Bohemen en in kleine deelen van Oosten
rijk, Beieren en Saksen Duit ehe troepen de 
wapens nog niet overgegeven. 

Om 8 uur hedenmorgen zijn de Canadeesche 
troepen, welke voor de Grebbelinie stonden, 
de Westelijke Nederlandsche provincies binnen
gerukt. In de loop van dezen dag nog kunnen 
de eerste gemotoriseerde afdeelingen van 
Montgomery'. leger hier in de stad verwacht 
worden. 
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Figuur 75: Oorlogscorrespondent Ernie Pyle  Gesneuveld  op 18 april 1945 

 

 
Figuur 76: Ernie Pyle (3e van links) met US-Marines op Okinawa, 8 april 1945 
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Figuur 77: Tijdschrift "Yank Down" 

------------------~~~------------------

A·~~ 
"'1944 

------------------~~~------------------

A· ~It~ 
"'1944 
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Figuur 86: Bevrijdingspamflet van de "Communistische Partij" 

------------------~~~------------------
\ 

Bevrijd en vereend voorwaarts 

-naar een nIeuwe t --d' IJ -
De Communistische Partij 
aan het Nederlandse voU( 

Landgenoteni: 

Op deze. heugelijke dag van de bevrijding van onze hoofdstad, voelt bet Dagelijks Bestuur van 
d e Communistische Partij zich gedrongen, een woord van hulde en dankbaarheid te richten tot 
allen, die in de vijf jaar lange strijd tegen den Duitsen bezetter met grote moed en volharding 
op de bres hebben gestaan voor de onafhankelijkheid van het vaderland. 
Velen zijn in deze harde strijd gevallen. Hun nagedachteniS in ere te houden. hun nabestaanden 
te verzorgen, is onze dure plicht. 
Ve\en bevinden zich nog in de macht van den vij<\nd, hetzij in de martelholen der concentrati~ 
kampen en gevangenissen. hetzij als arbeidsslaven. hetzij in de gebieden van ons eigen land, 
waar het waanzinnjge Nazi~dom zich nog in zijn laatste stuiptrekkingen tracht staande te houden. 
Hen allen te bevrijden en op ons gehele grondgebied ook de laatste resten van fascisme en 
nationaal-socialisme uit te roeien is de taak. aan 0115 aller krachtsinspanning onafwijsbaar 
gesteld. 
O n ze gedachten gaan ook uit naar de talrijke landgenoten, die, in geviiiQenscbap bij den Japansen 
rove.r. met ongeduld het uur verbeiden. waarop ook deze grote vijand der vooruitstrevende mensheid 
zal zijn vernietigd. Dan zal tevens het ogenblik zijn ,aangebroken. waarop onze ereschuld tegenover 
de volken van Indonesië, daar een Koninklijke belofte gesteuni:l. zal kunnen worden ingelost. 
A l is dus de·vrede nog geenszins weergekeerd, wij wensen niettemin, in deze onvergetelijke stonde:, 
heel ons volk uit de grond van ons hart geluk! met de herwonnen vrijhcid en onafhankelijkheid. 
Een bij2onde.r woord richten wjj tot de tienduizenden vrienden van •. De Waarheid". Uw opofferende 
steun aan de zaak van vrijheid en democratie. voor welke .. De Waarheid" gedurende de bezettings.
jacim heeft gestreden. beeft in zeer belangrljke mate bijgedragen tot bet beboud van het moreel van 
ons volk en daarmede. tot de bevrijding van bet vaderland" Gij smaakt thans de voldoening der over .. 
winning na jaren van grote ge.varcn e.n ontberingen, 
Thans treedt de vrije "Waarheid" in her licht der grondwettelijke openbaarheid. Wij v",;;'cl: 
komen haar vandaag als dagbJad van werkend Nederland. Zij wil thans het tweede. groter deel 
aanvatten van de taak. die zij zich stelde: richting te geven en mede te werken aan het he.rsteJ 
en de vernieuwing in democratische zin van ons zwaar beproefde land. 
Hoe wij ons de uitvoering van die taak denken. hebben wij in hoofdlijnen in ons Volksprogram 
uiteengezet. dat reeds tijdens de bezetting verscheen. Wij wille.n daartoe samenwerken met alle 
progressieve groeperingen, in dezelfde geest van onderling begrip en vertrouwen. die ook de 
ondergrondse strijd tegen den bezetter gedragen heeft. 
Om de. democratische ontwikkeling van ons land te vc(zekeren, acheen wij ,in het bijzonder de 
sterkste machtsvorming der arbeidersklasse noodzakelijk. Allereerst op het terrein der vakbeweging, 
waarbij de C!lrbe.Jders in vele delen van reeds eerder bevrijd gebied ons dl zj jn voorgegaan, waar 
zij tot oprichting van eenl1eîclsorganisaties 'Van mijnwerke.rs. "an spoorwegpersoneel. van textiel· 
arbeiders. enz. hebben besloren. Wij wlilen eraan werken. dat de vakverenigingsmanne.n en alle 
arbeiders van het westen niet zuJlen achterblijven en wij vertrouwen, dat zij het inzicht en de 
wegen zullen weten te vînden. om ook hier de eenheid der vakbeweging lot stand te brengen. 
Nier minder noodzakelijk is het. dat er éen socialistische arbeidélspartlj tot stand komt. die in 
sttlut is leiding te geven aan de politieke strijd onzer werkende bevolking. 
Nu wij. met de bevrijding. voor het vraagstuk van de parHjvorming zijn geplaatst. willen wij dit vatluit 
bovengenoemd standpunt onder de ogen zien. 
Wij richten ons met klem tot de sociaal-democraten. leden zowel ars leidende kaders. ook hunnerzIjds 
de partijvorming te beschouwen vanuit het oogpunt van de grootst mogelijke eenhejd en sodalistische 
machtsvorming der arbeidersklasse en daarbij de in de gemeenscllappelijke strijd. die achter oos 
ligt, tot stand gekomen toenadering tussen socialisten en communisten tot richtsnoer te nemen. 
In het levendig besef. dat wij een deel vormen van de moderne arbeidersbeweging, zullen wij 
onzerzijds evenmin overijlde stappen doen, die de vorming van één grote, doelbewuste socialistische 
arbeiderspartij in de weg zouden kunnen staan. 
Wij wekken alle vrienden van "De Waarheid" op. van nu af mede hun schouders te zetten 
onder het grote werk der socialistische eenheid. Wij vertrouwen. dat de groepen van werkers 
voor •. De Waarheid" hun activiteit. in het bijzonder op dit terrein, zullen bli jven voortzetten 
en leZi'unen met ons deze taak zullen volbrengen. opdat de overwinning van beden de rijkste: 
vruchten voor de toekomst zal afwerpen. 
Wij roepen alle klassebewuste arbeiders. alle socialiste.n op. VOOr deze eenheid, die Nederland' s 
verdere toekomst kan bepaJen, elk zijn deel. naar beste krachten, bij te dragen. 
Voorwaarts, bevrijd en vereend, naar een nieuwe!t..ijd. naar het Socialisme! 

Mei 19%5 

Leve ons vrij en onafhankelijk Nederland! 
Leve zijn democratischej" en welvarende toekomst! 
Leve de eenheid der vakbeweging! 
Leve ide eensgezinde socialistische partij der arheiders en aller 'Werkenden I 

Het Dag elijks Bestuur der 
Communistische Pa rtij 

------------------~~~------------------
, 

Bevrijd en vereend voorwaarts 

-naar een nleuwe t eed' IJ -
De Cornmullistische Partij 
aall het Nederlandse voU< 

Landgenotenl: 

Op deze heugelijke dag van de bevrijding van onze hoofdstad, vcelt bet Dagelijks Bestuur van 
de Communistische Partij zic.h geclrongen, cen woord van hulde en dankbaarheid te richten tot 
allen, die in de viJf jaar lange sWjd tegen den DuHsen bezctler met grate meed en volhacding 
op de bees hebbe.Il gestaan voor de onafhankelijkheid van het vaderland. 
Velen zijo in deze harde strijd gevallen. Hun nagedachtenis in ere te bouden. hun nahestaaoden 
te verzorgen. is onze dure plicht. 
Velen bevinde.n zith 110g in de macht van den vijC\nd. betzij in de martelholen der CODcentratie
kampen en gevangen.isse.n. hetzij als arheidsslaven. hetzij in de gebieden van ons eigen land, 
waar hel waanzinnige Nazi-dam zich nog in zijn laatste stuiptrekkingen uac.ht staande te houden. 
Hen aUen te bevrijden en op ons gehe1e grondgebied ook de laatste regten van £ascisme cn 
natlonaal-socialisme uit te roe.ien is de taak. aan ons aller krachtsinspanning onafwjjsbaar 
gesteld. 
On zc. gedachten gaan oak uit naar de talrijke landgenoten, die:. in gev;;genscbap bij den Japaosen 
revet'. met ongeduld het uur vel·beiden. waarop oak de.ze grate vijand der voaruitstreve:ncle mensheid 
za l zijn vemieUgd. Dan zal tevens het ogenblik zijn ,aangcbrokcn. waarop oozc. ereschuld tegenever 
de vol ken van lodonesie. door een Koninklijke beloftc gesteund. za1 kunncn worden ingelost. 
Al is dus de·vrede nag geensz-ins wecrgekeerd. wij wensen nicttemin, in deze. onve.rgete1ijke stonde. 
heel ons volk uit de grond van ons harl ge.luI< met de herwonnen vrijheid en onaIhankelijkheid. 
Een bijzonder woord richten wjj tot de tienduize.nden vrjende.n 'Van .. De Waarhcid·'. Uw opofferende 
stellll aan de zaak van vrijheid en demacratie. vaor welke "De Waarheid" gedurende de bezettings-
jaren he:eft gcstredcn. hceft in zeer belangrlJke mate bijgedragen tot het behaud van bet mareel van 
ans volk en daarmede tot de bevrijding van bet vade.cland lo Gij smaakt thans de voldoenmg der ovec ... 
winning na jaren van grate gcvarcn en oDtberingen. 
Thans treedt de vrlje "Waarheid" in he< Iicht der grondwettelijke openbaarheid. Wij verWcl
komen haar vandaag ais dagbJad van werkend Nederland. Zij wi! thans het tweede. grater dee.l 
aanvatten van de taak. die zij zic.h ste.1dc: ric.hting te geve.n en mede. Le we.rken aan het bersteI 
en de vernieuwing in de:.mocratische zin van ons zwaar beproefde land. 
Hoe wij ons de uitvoermg van die taC:ik den ken. hebben '\Vij in hoofdl1jnen in ons VoLksprogra:m 
uiteengezet. dat reeds tijdens de bezetting verscheen. Wlj willen dallftoe samenwerkco met aUe 
pr09l'cs!)ieve groeperingen, in dezelfde geest van onderling begrip en vertrouwen. die oak de 
ondergrondse strijd teg"" den bezetter gedragen hoeft. 
Om de. democratische ontwikkding van ons land te verzekete:n. achten wij ,in het bjjzonder de 
ste.rkste machtsvorming dec arbeidersklasse noodzake.lijk. Allcreerst op het terrein de:! vakbcwegmg. 
waarbiJ de arbe..lclers in vcle delco van teeds ee.rder bevrijd gebicd ons ct1 zjjn voorgl.~aall. waar 
2lj tot oprichting van ce:l1.beidsorganlsaties "van mlJnwe:rkers. van spoorwegpersoneeJ. van textte.l
arbeiclers, enz. bebben besloten. Wi] wlllen eraan werken. dat de vakverenigingsmannen en aile 
arbeiders van het westen niet zuJlen achterblijven en wij vcrtrouwcn. dot zjj het inzic.ht en de 
wegen zullen weten te vinde.n. om ook hier de. ~enheid der vakbeweging lot stand te brengen. 
Nlct mindel' noodzakeliJk is he.t. dat er een socialisllsc.he arbeidetspartlj tot stand kom[, die in 
stLla[ i~ lidding te geven aan de politie:.ke strijd onzer wcrkende bevolkinQ. 
Nu wi;. met de beVrijding. voor het vl'aagsluk van de partijvorming zijn geplaatst, willen wij dit vanuit 
bovengenoemd standpunt onder de ogen zien. 
Wij richlen ons met klem tot de: soclaal-dcmocraten. leden zowel ars Jeidende kaders. ook hunnerzljds 
de partJjvorming te beschouwen vanuit het oogpunt van de grootst mogelilke ee.nheid en sodalistisch~ 
m8chtsvorming cler arbeidersklasse en daat:bij de in de gemeensc11appelijke strijd. die achter ODS 

119t. tOI stand gckomen toenaderrng tusse.n sociaJisten en (:ODlIDunisten lot dchtsDoer te .Demeo. 
In het I,:vendig bese.f. dat wij eeo deel vormen Vdn de mocicnle arbejdersbeweging. zuUen wi] 
onzcrzijds eve:nmin overijlde stappeD doen. die de vormiug van cen grote. doelbewuste socialisUsche 
arbeiderspartij in de weg zouden kunnen statiC. 
WiJ wekken alle vrienden van "De Waarheid" op. van nu aI mede hun schouders te zetten 
onder het grote werk der soc.ialistische eenhlZ.id. Wij vertrouwen. dat de groepe.n van werkers 
voor .. De Waa.rheid" hlm acfiviteit. in het bijzonder op dit tC'rrein. zullen bJijvcn voortzetten 
en IfZi'Ullen met ons de-ze t;!i'lk lullen volbrengen. opd;:st de: overwinning van heden de rijkste 
vrl1chten voor de tockomst zal afwerpen. 
Wi! roepen alle klassebewuste arbeide..rs. aUe sociausten ap. voor deze eenheid. die Nederland's 
verdcre toekomsl kan bepalen. elk zijn deel. naar beste krachten. hij te. dragen. 
Voorwaarts. bevrijd en vereend. naar cen nieuwc.:tijd, uaar het Socialismel 

Mei 191<5 

Leve ODS vr!) en onafhankeUlk Nederlandl 
Leve zijo demoeraU$eh~"en welvarende toekomst! 
Leve de eenheid der vakbeweging! 
Leve ide eensgezinde soeialistisr:he partij der arheiders en aller werkendenl 

Het Dagelljks Bestuur der 
Communistische ParUj 
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Figuur 88: "Onze Sociëteit na Julij 1869" gepubliceerd in de "Purmerender Courant" 
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