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Pers na de bevrijding in mei 1945. 
 
De situatie voor de kranten in Nederland 
onmiddellijk na de bevrijding in mei 1945 was 
behoorlijk onduidelijk. De reguliere kranten die 
doorverschenen waren gedurende de 
bezettingstijd hadden een 
collaboratiegeschiedenis en zouden moeten 
verdwijnen. Dat besluit was al genomen door 
de Nederlandse regering in ballingschap in 
Londen. De kranten die in Nederland 
ondergronds waren verschenen wilden zo snel 
als mogelijk de functie van de reguliere 
kranten en hun publieks-voorlichtende taken 
overnemen.  
 

 
Figuur 54: Persarmband zoals hiernaast gedragen 

En vooral in vrijheid en bovengronds 
meningen en feiten naar buiten kunnen 
brengen. 
Deze geschiedenis is op zich al vaak 
vastgelegd in een groot aantal boeken, waarin 
de geschiedenis van een individuele krant of 
de Nederlandse pers wordt verteld. 
De redactie van het VKTV-Jaarboek 2005 wil 
u echter een aantal zeer bijzondere zaken uit 
deze beruchte periode van de Nederlandse 
pers laten zien.  Het materiaal spreekt voor 
zich. 
 
 
 

 
Figuur 55: Draagfoto van een Persarmband 

 
Figuur 56: Perskaart voor de "Haagse Groene" 
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Figuur 57: De Vrijheid, 5 mei 1945 

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

-rr.:;T G...1;].AJ.LrJll~p.D.r,; EOm;·DiiI'lART~,L.~ room: 
!J.J!E DUî'r;:-JE f;UJDK.'tAC:ITEN IN NEDE~.AND" NW-DUITSLAND :m DENEMARKEN HEBBEN 
':;ICH OVERGEGB\7EK , DE CIIPIWLATIE GAAT VANOCHTEND OM ACHT UUR IN. 

OVER DE WTJf.? VAN C/\PI'lULATIE ZIJN DE BESHlEKINGEN NOG NIET VOLTOOID, 

De Uir.:. ,·;te::- .1':: ~.'" :'de~.tl" s Pr·: .f. Ger:.rcnè.y, hield heden de volgende toespreek 
~jot r.ot Neó'Srla:..1di.1 C Volk ", 

De welta&st 5 jl'_t'en tellenr:'e onderdrukkiag is vc.leindigd. Het 
Duil;ee Rijk ll'(YG zj jn mi!3dadige regering, die het Ned. natuurvolk naar het 
leven S~OL~, 10 veral~gen ; de Gestap:.o luert niet--meer 'bij h\.I1zen el1 wegen. 
Gij zi jt "lerlust. Be.~odld ~s de moed van de Ned. stijdmacht en het vi>lhcu
den del:' kOOi v0.ardij . bekroond de taaihei·l van het Nederlandse v olk, geze
genl zi..jn l.ltD,!là.v<:u~'L~e;1:.eid en met; eer versierd het t eleid van onzen V~ratin. 
clie nu ",p 1:et p"J.n'l; i;ltaat te worden verenii ~ met haar gehele volk. 

De 1'f~\)r-ijdjng is de daai vall de legero van alle verenigde 
"olke:.:--e·., 'Lozur.:tenc '1iaDL.eer Bij ten:ghlikt op deze wereldstrijd, lijkt het 
7()Y:!"u, ,-;> e1.·Vdn v&.l1.elfsprekend en natulli'lijk. War.ueer gij echter let op tIe 
dielltepunten, dan : .' 63eft ge een wf)nder Gods, waarvoor Hem allereerst rumk 
toek m'b . Dric0:-:" de '..Jeker der vreugde ten v .:>lle, vergeet het lijden van zo
vele:_ '-liet. Ih.<~t v tlli geJenken, bij <le :;lijdschap, het offer der doden, dat 
h e 'i; ~e.ad !!lue)'t; :ü j J.. waaT".lit r DZe vrijheiJ ontkiemt. Gij ' zijt vrij om lT voo 
'Ge 'ue:r-ei :lej2 7 0 , r :!.e ,"aak. die U wacht in t:.e Stille ZUi:lzee, waar. , z ('velen 
n 'b i!l vs::,d:.ukld.!',g leve::: 

U·" Es ;n:üng verwacht, ::lat Gi j i,_ deze uren Uw vrijheid z ",da
r.jg zult ge'Lru:ilron, cht Gtl hierd'-'or, evenals <1:·or Uw standvastigheid voor
hoen; -,e eer;"i e', 3±'dw~r:.gt van j,and en t ndgen,)ten. E~n nieuwe taak ligt 
voür U .. 

j,ev e . =3 V" rstin, leve het Koninkrijk der Nederlanden! 

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

13:;T GEAIJ.IJu-:Sll.D.G mOF DiiW.á"RTI:E.., room: 
'J.zLE DlJ:LT'.3E !:; r(,IJ!JK..ql!~ITEN IN NEDE~AND . NW-DUITSLAND JlN DENEMARKEN HEBBEN 
C;ICH OVERGEG:E;\TEK, DE CAPITULATIE GUT VANOCHTEND OM ACHT UUR IN. 

OVEH. DE WPJ?. VAN CIU'I'IULATIE ZIJN DE BESHmKINGEN NOG NIET VOLTOOID. 

De lli Cl '·1oe'"' .].>-.,,, -de"ll" Pr· .f Ger :.ranq , hield heden de volgende toespra&r 
~jot iot ;NeÓ~;ï~&lC 'V61k to - 0 

I.,a nde;c n .. '(; ~n 1 

De weJ.l:aast 5 jl'_"l.'en tellen·:'e ondel'drukldng is vc:.leindigd. Het 
Duit li!6 Rijk ~o"t; z.j j n mÜ3dadige regering, die het Ned. natuurvolk naar het 
leven stoL~.' io ver~l 'l.gell: de Gestap;, l uert niet--meer "bij huizen ea wegen. 
G.:Lj zi j t verl ost. Be.~o, nd 1.S de moed van de Ned. stijdmacht en het volhcu
derJ. der kOOi 'Tt·.ar.d.ij v bekroond de taaihei·l van het Nederlandse volk, geze
ge!l.~ zt j n sto~dvüu~1.eCcid en met eer versierd het t eleid van onzen V}rstin. 
elie nu <.op cet p ... m·1; staat t e worden verenii"1.. met haar gehele volk. 

De 1 e'",·.ri jd.i.ng i s de daai va~ de legero van alle verenigde 
"olke:.:--e· .. "Lez;unen. '/iarJL.eer gij terughlikt op deze wereldstrijd, lijkt het 
7cr·lAI .• :.? el'Vd!l v8..11.e1f sprekend en natuu:dijk. W8J.lleer gij echter let op Ile 
dielltep'.l.n"Cen, wn : 83eft ge een wQnder Gods. waarvoor Hem allereerst ~ 
"Loek mt:. Drir0:':" de "!.Jeker dor vreugde t en v,Jlle , vergeet het lijden van zo
ve1e:_ ;net. L& ... 2t .!liJ geJ.enken, bij tle :;lijdschap , het offer der doden, dat 
he'i; ",e.ad moot d j :J., WG.ar..lit rnze vrijheiJ ontkiemt. Gij ' zijt vrij om U voo 
'"e "LeTei:laa 'Tv ,1: Ie "Caak. die U wacht in t:.e Stille ZUil zee • waar. · z r'velen 
n 'b in ve.:-d..",:,ukki.n.g love~: : 

r-jg zult 
h"'en '" 
Y~ur ;U.:~ 

U i/" Rsgo:üng verwacht , :lat Gi j i~~ deze uren Uw vrijheid z·'da
gel.J:u:; keu. cht; Gf:l hierd-oor , evenals t1:·or Uw standvastigheid voor
eer;)je '. :J:t'dw.l.c.gt v an. :Land en t. ndgenl1ten. E~n nieuwe taak ligt 

j,ev e . T.lZ3 V rst iu, l eve het Koninkrijk der Nederlandec.! 
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Figuur 58: Ons Volk, bevrijdingsnummer 

----------------~~~-----------------
kle i ne Ie ran! van 

BEVR IJ DINGSNUM~v1tR 

De ca.pi tulatie VB."! "en iJ18ealoten Dui tsche leger~oep i n een yresteliJk hoek;je .van 
ThP.' "E". betc'!!l:.ent maa::' een geri'llg on'.le2'è.eel in het winnen VlUl den oo:l.'log, Men spreek"; ook 
niet, .. :rang VG.": "winnen", wanneer- men jOl een porl.og zóóveel. k03tbarl'! levens, z66veel m,oei
zomen >l.l:09id en ."66v9,,,1 cnmieoaare uit I!et, d~elijksch b(;s t aan v9:('10rl'n !Deft ?'ien gé:3.ll. 
,\,j i sp:I''ll:en zo) fa niet van eell "einde" en mQéien daarvBJ1 nie t spreken, nu ui. tgal3trekt", 
d991,en vo.n oa", koninkrij}: in tropische gewe sj; ~ nog zuohte!1 onio1' hllt geweld van ceD 
vijaJ'l/J.'l::':i.jlte bfr.otting. -

T~c:, le-of'o ce .. !'! V.3.n ons hierover in twijf'e H6derland j.s herre>l!ln, na vijf jaren 
1:nechtin2: CJ; n'o"izamer, .. trijd. \'iat :I.n 1:94°/ op het- di"ptepunl;-dro:- nationale vernederins, 
.. '311 o;.,»'Sze,üij',e h21 :>fte s oheen, . s gal:ukk:J.ge ~/:ll'kal ijkheid ~orüell. Ons konil".g:Jhuis , 
~~a rogaèrirt6 , onze marine e . ~qop~nardij hebben trouw v ard, ook toon alles verlo
"'''''' 8c'1een. ',.ij bier, :in de v eJ;l!rukkir:lg , h"bben moeÏf; a:un On lanvamil onze krachten 118."1-
Eoel'lk,,;s!llocd en ons VGrlveer t:~"'oerd 00'0 t;oed wij konden , Dè " trouwsteIlJ der getroU\'!en" 
-,ielan, want strijd kc. t bloeeL, Op dit oogeublik ie eder l and wet~r ppgeetaau, al s een 
vrij 'Tolk on<"o1:' de vo).;{aren, en a.l.l e oft'ere, ook het kleinste, wo.ren niet vG_rgeefech • . 

Zoo l'1ij thans allereerst aan onze b ondgenoaten denken, ,der tl'oepen wij in onze 
c·teë.[.'!1 v",,,",,ollr')men, dan is di ~ niet alleen OII!da·t :;sij n z."n onver«ankel. i jken dank heb()sn 
'V~n;orven met de offers die z :J.j ook voor ènile lI'iJ'hei hebj)~rJ gebroteh":. Ook, en vooral , 
will.:>>> v:ij OM ervan bewutt zi jn dat Wij op de9,;en d.o€ 0 e l'+ flat 'S in },un rijen :irJ~emen, 
,}= ,-,<'lle n:..ndeel · :r;m IS$ton op oni1ie GchO\ld" ~9 laden, 1\;i.et langer als de c*c~e 
!,,,,~il, vliegenier of Iiln,gela.n<lvaarder, maar ale geneel, 'l!9l f standig volk . Nederland vrij -
~set'\; ,'/'el ieder, na. 'de eer s t e vreu.'Jde, wel rJ vernntwoo;cdal;ljl:h i d voor iader van' on:; 
ia ,-.,Z0 twee woor den. èealoten ligt? Voorbij ia de tijd der :nGl1tr al i teit, der afzijcl:i:e; .. 
b.IiJ., va:l hot toe"chol1"/~!l in 4.e Q.on:flicten 1'!aaxin de \~e'l'81d 1>r"-1'1d t. Onze plaats ia ge ... 
.\flilnn, onze taak l ü;t te wacnter f.. n;:i.et elechts bij de!: vbo:J.·~,g'ez.ecteu strijd tegen d"Il . 
eC;) ,e::lschaI'l'elijken . ' o.n,~, 'bif'dO bevrijd;4lg vs.n Indië e de beroe iging van ona ), -
l':!.na:::"jk, il'.aa:r ook :Ln het ar k -~ç;.fi den v:t'ede. 'bij het inte:rnátionae.l herstel en de bo
veiJ.if;"'i ..... ng V9 ..... ! een nieuwe er~luS)l·de . 

Di t is eer.voudi!! neer t~ schrijven; a~ weg cr . T1erkel~.l )r.heid ~ e.l eohter mt;lt hinder
nisaen zijn ve" Eperil. En teeh, eerst h'ierill , i n. d z.gJ,::e held en ll:0eden moed waa..""IIlee wij 
'''W3 var.. ,te"e v"rplich l;Jl.nt';'lCl kwj jter" zal d" .,..a.:te he:tr·Uzj,r.~ va~ 0 lantl eu volk be-
:!'U~te',. Geen l~ûJ.erlands.ohe regser:!.n·-. ma~ ook geen Ned.srlandsch fl }'olitieke pa.rtij, zal 
in de toekomst n og eëtl si;aatkunde k:nnn~!'! voeren dio z.ich 10. van hst 'IIerelè.gebe-u.ren en 
yen cnze '-nterna"tionale taak wiJ. 6 ellen. Dit oeteel:ent niet de Ila.nvang va.n ean tijd- . 
per:': 'Jan nationale. onvrij:loid .. :i.n't e/l;\'lndc el , slechtr op Il.eze wijze zul] en wij voo:J.'
ko,non dp.t anderen over ons €rl 'lO'1Je-:: ot,,; b .. ol,,:! . 9n. 1)it beteekent ovor.min ~an onV'lx'Üra:
geli.;"$J:"V"1·~WaJ:·ièlg van ons llB.tionale bmnefl - eeru\; in del," 0.,.\1" d<p: dingell zull",n wij 
oIDIe krachte''1 o!lt,>looien, inpl=ts van :lon 0" i'g.>n e41' in lijdzrum:he.d of pal'tj jtwist 
t" rer'Îoen . 

_ "Iic voor deze verant::rÇ'<ord"l ijl':h d tCTUgec)r..ri l'dient ûen na. JU '\'a.n Na'ÎeZ.lande:::-
.:lie1. V:ij v,arel! .. .'tc0ds een \rolk cl t ;,:c"U. t gc~de~ t:roU';v "O 21lsceld V Ol' a-.dorar st-rev.:m, 
~n kJ;.,1....ll::"s nliL'1 V~ "-a.t ~aTI. niEtUw€ tijd aG.n ce6;3telijl\:~ ;vinfit 0n 1Jr <:!h1;. ,I>it is eSll deugd , 
j ~~U" noe slechts èaa.r pa ~ieve zijde. De acti -..ré zullG!1 wij eer·· ... ~-·~ron 'un in ,le b:i.jdre.
ge die ''iij levaTc>n :Ln d~ sa.n;e:n.l'llVUlg e."l' volk :m. in ons nai;tllt:!.'lij L.C. oelaarschap blB-
CCL!.en We3t- gil CJnh'~-~;urc>!,n., tu"t1ch6n y t "West de.:-.;e-.:al,ldee' e'1 . 

r"'.aL ~ûe iS. nj...,t D1 de laat e'!.", plaats, Hederla.!'1·i op do~en ,la" het'rezen. 

----------------~~~-----------------
"kle i ne Ie ran! van 

BEVR'JD'NGSNUM ~v1ER 

De capitulatie vs."! eer- iJle;ealoten Dui tsche legergroep in een Westelijk hoek;je ,van 
ThlJ,' r~, bc'te'!!l:.ent maat' oen oerihg 'Jll:le:!.'è.eel in het winnen va.n den oo~'log, MeI'. spreek". ook 
niet b'r~ var. "winnen", wannees' IJlen j.!l een ~wrlog z6ó,'eel k.,3tbara 1 ",vens, z66veel lI!óei
Z3men .~.'beid en z66va~;1 ~n!lliabaar6 uit l!et, d&/i:el ijksch b(;staan v9:dor~n 'l .. eft ",ion gE.:m. 
"Ii'l epx"l:en zo) fa niet van een "einde" en !llQe;en daarvan n1e t spreJ~eJl, nu ui. tgaetrekte 
dee1.en Vtul 0'1& konil".krijl:: in tropische gewas');; nog zuohten onler het geVleId van een 
viJa,Jll1e::'ijlw be"ottir~. 

:l'-Jc· .• l",lt''; eB"'!} V.:l,l, ons hierover in twijfe Htderland j,s herrezan, na vijf j;:LI'en 
lJlechtinZ eI. "o:-izamey, "trijd. TIat in 1'940! ol;' hev dieptepunl;- è.to:r nationale vernederin,ç, 
9911 Q:.\7ez.erüij':e 1121 ::>fte soheen, -is ZOlukkige .rerktrlijkheid ~tr."t1ell. Ons konir.g:Jhui3, 
tl!.12e rega",ril'\", on:>;e marine el>',,l<aopv4&rdij hebben trouw v o'L"-ard, ook toon alles <"erlo-
1''>11 8c',een. ", ij bier, in de îremrukking, h~bben moei~aam Cn l=€"= onze krachten 1l8l:1-
EI~S!OCcd en ons ve:nve&r t:~woerd e 0 gced wij konden . Dé " trouwsi>en der ,r.etroUl'tell" 
-,jalon, want sêrijd kc t bloed.. ö.P dit oogcnblik is ederlantl we'1r tl'pgeeta.a.n, als een 
vrij 'TOlk ondo>:' da volkaren , en al'le Offert!, ook het kle i2).ste, 1V0000en niet ve_rgeefach . . 

Zoo wij thans allereerst aan onze bondgenooten dElllkE1n, wier trOepen wij in onze 
O-tq6,a11 vc,""eIJr'lJilen, dan is dit niet alleen OIllda·t 3ij onz, .. n onvargankelijken dank hebÖ)sn 
'V~ttorven met de offers die zij ook voor onll9 lX'iJ'hei !teb n gebrach-<;. Ook, en vooral, 
wi11"11 wij OM ervan bewullt zi ~n dat Wij op dezen da.g <Îl"..ze N-R.ats in hun rijen in~"mon, 
ml~ yoll" n~deel :im :'un Ta~ t<m op o~ze echo-u.de"s laden, n;iet langer als de cJ'lkcJ.e 
!~,,_;til, vliegenier of Jilngeland1lae.rder, m;wr ale geheel, 'llelfst.mdig volk, Nederla.nd v=îj 
~ll,,:p'i; wel ieder, :ca ·.o.e eerste vre,,"~e, welka ve:-nntwoo,rdelijl:htid voor ioder van' on? 
1.:t c<lze twee weorder. beeloten ligt? voorbij ia de ti jcl d T n S Il t~al iteit, der afz ijd:l:e; .• 
hliJ., Va:l hot toesonouw"n ~n t\e ctOlli'licten T!e.arin de \~ereld b:r::l.l'ld t . Onze plaats ia ge
gn=, onze teak l igt te lmChte7'-t 1'\iet slec:nts bij den ~o~'$~ze "-!;ell strijd tegen don . 
gr;,1 .. ..,uBchal'pelijken v' ia.nd, 'biJ de be-vrijding van Indië ' de heroeniging van OM ), -
l'in=':jk, maar ook 'in het e:rk v?fi den n·ede. bij het internationae.l heretel en de be
veilit:ille' va:'! een nieuwe er l<l S)l~·de . 

Dit is eeY.voud~ neer t~ sohrij-ven: d~ weg ct 'wel:lcel~,l 1r.heid ze.l eohter met hinder
ni83e)1 zijn V'eH:perd. ·n tcch, eerst lrleril'l, i11. dEl- z.r.kerheld en B;0edp.n moed \rea.rmee wij 
,ma var- ,t""e v"rp1ich t iLng't-:l kwj jten . za.l ti" . .... are he:!"ri.i'ün~ va~ o. lan,l en volk be
~u~ten. Geen ,r"J.erlands"he re~ering. mt3.&l' ook geen Ned.arla.ndscn e 1'01itieke partij, zal 
in de toekolllBt n og eén s~as:~1cunde knJln l'! vo~ren die zich los van h'3 ~ 1Ierel<lgebeul'en an 
ven c.uza ~te=atiCln3.1e taak wÏl s""e'l:1en. Dit beteeb~.~t lli~t de aanvang van e"n tijd
'Per3: 'Fan llational", onvrijhoic!. '. m"tegpndcel, slechtr- op deze TT:l jze zul1 en wij voor- ' 
f.:oinon <l~.t ano.erçn over ons cr! ~à'lJe . oru; b"'l)lu~ . 'On. 1)it bet 'l eUient O\'Ol'.LUn ean onv',rdra.
gel~.:ic9:"v~1.'!:;war·iHI5 v:m on~ na.tio!)S.le !',unnen - t>eru·t in de\,~ oX'd" d';) dingen zull",n wi j 
ome la:achte·'1 Ollt:y] ooien, inpla.a;bs :ta.n hon ol' .ei!tBn ed' in 11jd~Wi!l;hal.d of partj jtwip.1. 
t'i: (eruoen, 

_ Wic voor d tc!rugschrj, ,.dient en na .In -van Nedel-lander 
.U61, Vrij v~el! !;'tc.ada er! volk: f t ~:c~ t gc~de:!:' t,;rott.v "Ol,l21lsteld· V" or a '.dorer st7ev.:m , 
"n '<r.m::'s nwo V8I. 1"a."': "."" niauwe tJJd aml ceestalijk~ v;inlit"m i;r :ili t. J)it is een deugd, 
io !Ja::.. .. nOG s lech-r·s LtlR~ pas;-ievr- zijde. "De er:-tieYé ~ullen wij eer ,t ~-"4'C yn in 11e bj jdre.
ge die ,n.j Icver('D in d<: S3lLe'1..1eVlllg ~~:r volk an, i71 on8 n:"'U1~li j' .:1' 1ela.a.r3chap tllS-
ceLlen 'de"t- "11 C3ntr!liû - •• uro,n., tur. cntin G&::1; ,', West de1' .Iersld.<l.e",- en . 

1'1".& toe is, n!.et in de laatetd pla3.ts, Uvd erland 
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Figuur 59: Bevrijdingsnummer van "Klein maar Dapper" 

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

/ 

1Ja1L) 

~ 
I 

"VRIJ" 

Zoo luidt het tooverwoord , dat ons toeklinkt uit 
aller mond , dat het hart sneller doet slaan van lang
verbeide vreugde , dat het oog doet twinkelen van onver
holen blijdschap. 

Vrij , eindelijk VRIJ! Eindelijk weer lucht om 
diep adem te halen; eindelijk weer vrijuit spreken zonder 
vrees voor verraad; eindelijk het lot gekeerd en. door 
's HEEREN hand bevrijd . . Bevrijd van de Nazi-tyrannie en 
geleid naar den nieuwen dag van het herrijzend Nederland. 

In deze historische en onvergetelijke ure beieren 
de klokken niet, zij zijn wèg; zijn onze jonge mannen er 
niet, zij zijn wèg; zi jn er ook onze soldaten niet, zij 
zijn wèg , alsof God ons wilde leeren , dat de vrijheid 
door ànderen voor ons verworven werd en als een kostbaar 
kleinood ons wordt geschonken . 

Zoo is onze blijdschap vermengd met smart, al l er
meest echter om- hen die vielE.n op het veld van eer , j:1etzij 
in den krijgsdienst , hetzij als illegaal werker of ver
zetter . De taak, die "Klein mao.r Dapper" sedert December 
1941 op zich nam,is welhaast vervuld; maar naast vreugdfi? 
vervult weemoed ons , nu het afscheid nadert van onzen 
lezerskring . 

Maar nu wij de toekomst aan Gods hand binnentreden 
weten . wij, dat de strijd niet tevergeefsch was en met net 
lichtend voorbeeld van onze gevallen helden voor oogen 
smeedt het Volk van Nederll:1nd vandaag een hechten b,'1l1Q. 
van eendracht ,gedragen door den vasten wil tot nat ional e 
samenwerking, onder leiding van ons doorluchtig Vorsten
huis bij de wederopstanding van de Nederlandsche Natie. 

Wij zijn vrij , eindelijk VRIJ! Gode zij daru~ 
Daarom zullen wij Nederland dienen. God helpe ons! 

JAN HARING 

I 

i 

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

[ 

1JML; 

~ 
I 

"VRIJ" 

Zoo luidt het tooverwoord , dat ons toeklinkt uit 
aller mond , dat het hart sneller doet slaan van lang
verbeide vreugde , dat het oog doet twinkelen van onver
holen blijdschap. 

Vrij , eindelijk VRIJ! Eindelijk weer lucht om 
diep adem te halen; eindelijk weer vrijuit spreken zonder 
vrees voor verraadj eindelijk het lot gekeerd en, door 
's HEEREN hand bevrijd. ' Bevrijd van de Nazi- tyrannie en 
geleid naar den nieuwen dag van het herrijzend Nederland. 

In deze historische en onvergetelijke ure beieren 
de klokken niet, zij zijn wèg; zijn onze jonge mannen er 
niet, zij zijn wègj zijn er ook onze soldaten niet, zij 
zijn wèg , alsof God ons wilde leeren , dat de vrijheid 
door ànderen voor ons verworven werd en als een kostbaar 
kleinood ons wordt geschonken . 

Zoo is onze blijdschap vermengd met smart, aller
meest echter om hen die viel~n op het veld van eer,~etzij 
in den krijgsdienst , hetzij &ls illegaal werker of ver
zetter . De taak, die "Klein maor Dapper" sedert December 
1941 op zich nam,is welhaast vervuld; maar naa st vreugde 
vervult weemoed ons , nu het afscheid nadert van onzen 
lezerskring . 

Maar nu wij de toekomst aan Gods hand binnentreden 
weten , Mj, dat de strijd niet tevergeefsch was en met net 
lichtend voorbeeld van onze gevallen helden voor oogen 
sme edt het Volk van Nederl&nd vandaag een hechten banq 
van eendracht,gedragen door den vasten wil tot nationale 
samenwerking, onder leiding van ons doorluchtig Vorsten
huis bij de wederopstanding van de Nederlandsche Natie. 

Wij zijn vrij , eindelijl< VRIJ! Gode zij dank 
Daarom zullen Mj Nederland dienen. God helpe ons ! 

JAN HARING 

I 

j 
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Figuur 60: Nieuws, speciaal bulletin 
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_C_.A]J_T_U •. L_.A_T.J..:E. I! Q. ~ 9..: ! ! NI' 
Onbeschrijfelik was onze ontroeria..;,toen eindelijk na vijf 

lange jaren van tyrannie zn machtswaan,van moord en r oof, van genadeloos 
schrikbewinn door een niet80ntziend~n vijand de verlossende woorden door 
de radio geL oord wc.rden,dat de in het nauw gedreven vijandelijl:e strijd
krachten met ingane; van "nterdagmorgen 0 uur de wapens zullen neerleggen 
in Nederland,West-DuitschLand en Denemarken. 
Het wïls"1fädTo-'Ifk:rriJzand Ne~"- on ni>e"-J4J.d.i.o Oranje of de BBO-
dia deze blijdste boodschap,die ons ' voll- gGbracht k<Tn worden,bekend maaktt! 
mut de woordenl"LanQgonootEon, Eindelijk is hot lang verwachte oogenblik 
aau&ebj;o)<:tln"!'J:oan wist tin W8 5tJllOog.Daarop volgde de mededeoling,dat veld . 
maatschnIk Montgomery· de onvoorwaardelijke capitulatie heeft aanvaard 
van alle dv.itsche strijdkracht&i'l in Nederland ,Wc.st-duitschland en Denemar
ken. In het plechtige Vlilhemus,dat mGt-eun daarna w<:rd ingezet,versmolt en 
onze gevoelens van diepe ontrodring en dankbaarheid ~oor·deze bevrijding 
doorkruist door die van smart voor onze,in den strijd tegen den vijand 
gev:ülen makk<.lrs.V.ecmoed ook,omdat het nog :.;e<Jn "Victory of Ep:rope day" 
kan zijn,want de strijd in Noor •• egen en 'rsjeoho·:Slovakije is nog niet ten 
0indo .Maaf boven alles uit gaat tooh onze vreugde over h~t wegvallen van 
de last,die ons volk onmidrlellijk drukt~.Nedex~~~ch zel~ijn 
Nederland lean we or bouwen! N"der~and is Vi'TJf ! -
De capitulatie str.okt zic!: ook uit ov",r de \' ,:,ddeneilanden en. Helgoland. 
;UIa vijandelijke strijdkrachten op do \Illstdijke flank van diJ N. en W. 
log .. :rgI'Oopem hebben nu de wa : ens nûcrgeh.gd. In een proolamatie deelde 
Gen"raal Eisenhower g:Lster<.n Ill€d",d1:lt de duitsohe troepen,te h.nd,ter 
Z&0 "n in du lucht nu verslagen zijl!. In Noord-:Uuitscpland zijn zd.j den 
ondergan~ nabij.Troepen die te land en per schip traohtten te ontkomen 
worden groote verliezen toeGebracht.w81dra zullan de havens van Rotter~am, 
Amsterdem,Emden,KoptJ.rlhagan en ;'ilhelmshafGn in gebruik genomen kunnen 
worden en N<idarland Cll Denemark.cn de hul;; kunllen bnmgen die zij behoeven. 
De iilinistGr l'resident ,:Prof. C> " rbrandy, di3 gist.:;ren van de overgave hoorde, 

, gaf uiting aan zijn grooto voldqdning dat hJt N9derla~dsohe volk vrij ie 
en vertolkte dibns dank aan dG GoallHeurde legers. Zaterdagmiddo::g om 
13 uur zal de fuin.Pre~id0nt voor de r adio s ~reken.Minister van Kleffens 
eerste ~oorden,toen hij van de capitulatie Loord8,waran,dat het hart ver
licht wordt door hut bericht van de b0vrijding,maar get0mperd wordt door 
de gevolgen van den honger en mishande;ling,die niet direot kunr""n uit.;e- . 
viischt.NadCir vernemen we,dat gisterJliddag omstreeks 18 uur in een tent in 
.het hoofd k./artier van lliontgomery de onvoorwaardelijkl' overg<:lv.e werd ge
toekor.d. Van ?,u.itsohe zijdc ,BcQeurde dit doo":' Adm. von :&'riedenburg,de op
volger van Donitz en dool' Lten.Ki~sel cllef staf van Busch en 3 anderen . 
De pleohtigheid duurde niet lancer dan 5 min. en word op dc gramafoonpla" 
vastgolegt!. "eschat wordt dat hiermede ongeveer 1 millic',m man gecapitule 
h"ef.c ,waardoor het totaal aantal !cri ,jgllgevan.;anon aan het \1, fron§ ::linds 
d e invasie niet minder dan vi,a;r: .m.i .l-.i.9.sill bedrdagt.Daa~' de Rvergaveplaats 
had door den bevelhebber t 0 velde, ~s de houding van adm.Donitz hierin 
niet gekbnd.In de oapitulaCie zi~n ook alle zeesohepen betrokken. 
Zil.TB?::'b_GOQf!~_ 8 ULlJt Radio "H(JrrijzullC! Nederland " opende met de woorden l 
-rrranclgunootan dftTs h~t uur van d'e Vnjheidl De eapitulatie van het 
duitsche oezettingslE. ,;el' gaat op dit moment in.NEDERLAND IS 'fEER EEN VRIJ 

LAND I" 
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Onbeschrijfelik was onze ontroeria.; , toen eindelijk na vijf 
lange jaren van tyrannie zn machtswaan,van moord en roof, van genadeloos 
schrikbewi~n door een niet8ontziend~n vijand de verlossende woorden door 
de radio geLoord wcrden,dat de in hat nauw gedreven vijandelijl:e atrijd
krachtEm me t ingané van "nterdagmorgen 6 UU.!' de wapens zullen neerleggen 
in Nederland,West-DuitschLand en Denemarken. 
Het wiië"1fäiffo''lkrriJzend ~Tea.8.rliii(lli - en n.:î:0~d.i.o Oranje of de BBC-
die deze blijdst;) boodschap , die ons ' vol!- gebracht kon worden,bekend maakt lJ 
mut de woorden l "LanQg8;:l.Oot6n, Eindelijk is het l an!', verwachte oogenblik 
aané)ebljoktm" ! 'roan wü,t,;n ;Yb (;U:locg .Daarop volgde de medede •. üing,dat veld . 
maatschalk MO!ltgomer~ do onvoorwaardelijke cepitillatie heeft aanvaard 
van alle du.itsche strijdkracht&i'l in Nederland ,West-duitschland en Denemar
ken. In hct pleohtige Vlilhcmus,dat m",t-eun daarna wt:rd ing0zet,versmolt t:.n 
onze gevoelens van diepe ontro~ring en dankbaarheid ~oor'deze bevrijding 
doorkruist door die van smart voor onze,in den strijd tegon den vijand 
gev:ülen makkdrs.\',ecffioed ook,omdat het nog :.;e<Jn "Victory of E!1rope day" 
kan zijn,want dil strijd in Noor •• egon en '.cs jecho·:Slovakije is nog niet ten 
0indo . Maaf boven alles uit gaat toch onze vreugde over h"t wegvallen van 
de last ,die ons volk onmidd ellijk drukt~ . Nederla.nd_)La.n...Jl.G~ch z13l~jn 
Nederland lean weer bouwen I N"de.r..l.and is vro/! -
De oapitulatie su·okt zidi ook uit ov<;r de \' addcnei landen en Helgoland . 
;ule vijandelijke strijdkrachten op de \! llstalijke flank van dG N. en W. 
leg ... rgr-oepen hebben nu de wa. ens nGcrgeh,gd . In een proclamatie deelde 
Gen"raal Eisenhower gieter"n meda ,da.t de duitsche troepen,te land,ter 
ZSJ "n in dG lucht nu veralagen ziju.In noord-:Uuitscpland zijn l!ld.j den 
ondergan...; nabij . Troepen die te land &n per schip trachtten te ontkomen 
worden groote verliezen toec~ebracht. w"ldra zullan de havens van Rotter-dam, 
AmsteI'dam,Emden,Kop"nhagan en "ilhelmshafon in gebruik genomen k unnen 
~Iorden en N"derland ell Denemarken de hul}: kUl'lllCn bnmgen dia zij bchoeven . 
De ~iDiator President,Prof.~orbrandy, di gist~ren van de overgave hoorde, 
gaf uiting aan zijn grooto voldqdning dat hJt Nederla:J.dache volk vrij is 
en vertolkte diens danlé aan d~ Geallitecrde lagJrs.Zaterdagmiddag om 
13 uur zal de fuin . Prec id0nt voor de radio s J rekcn.Minister van Kleffens 
eerste ~oorden,toen hij van de capitulatie Loerdti,waren,dat het hart ver
licht wordt door hot bericbt Van de bevrijding,maar getemperd wordt door 
de gevolgen van den honger en mishand"ling,die niet direct kunn",n uitGu- . 
vlisr.ht.NadGr vernemen wo,dat gistcrJliddag oms treeks 18 UU.!' in ecn tent in 
het hoofdk·./artier van ltiontgomery de onvoorwaardelijkl' overgl:lv.e werd ge 
teek iJnd .Van 9,\l.itsche zijdc , BcQsurde dit doo]:' Adm. von Friedenburg,de op
volger van Donitz en dool' \ren .Ki~se l olAaf staf van Busch en 3 anderen. 
De p lecbl;igbeid duurde niet lan.:;er dan 5 min . en word 0 i) dc gramafoonplal:l 
vastgole.;d. "cachat wordt dat hiermedu ongeveer 1 milli0dn man gecapitule 
b c.:e;ft ,waardoor het totaal aantal kri jg9gevan6~ncn aan het \\. fron~ ~inds 
de invasie niet minder dan :vi.a;r: m.i.l-;i.9.sill bedrdagt.Daal? de) Rvergaveplaats 
had door den bevelhebber t e; velde, ~a de houdinG van .hdm .• Donitz hierin 
niet l]ekbnd. In de oapi tulaG ie zijn .~ ok alle zeeschepen betrokken. 
Z.A.N)l!-..GOg'!..@!J?_ 8 UUli Radio "Herrij:>u,"d Nederland " opende m6t de woorden l 
1!J:;andgo:Jooten dftTs h~ t UU.!' van d'e Vr1jbeid I De eapitulatie van het 
duitsche oezettingsht;el' g3St op dit moment in . NEDERLJUlD IS UER EEN VRIJ 
LAND I " 
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Onbeschrijfelik was onze ontroeria.; , toen eindelijk na vijf 
lange jaren van tyrannie zn machtswaan,van moord en roof, van genadeloos 
schrikbewi~n door een niet8ontziend~n vijand de verlossende woorden door 
de radio geLoord wcrden,dat de in hat nauw gedreven vijandelijl:e atrijd
krachtEm me t ingané van "nterdagmorgen 6 UU.!' de wapens zullen neerleggen 
in Nederland,West-DuitschLand en Denemarken. 
Het wiië"1fäiffo''lkrriJzend ~Tea.8.rliii(lli - en n.:î:0~d.i.o Oranje of de BBC-
die deze blijdst;) boodschap , die ons ' vol!- gebracht kon worden,bekend maakt lJ 
mut de woorden l "LanQg8;:l.Oot6n, Eindelijk is het l an!', verwachte oogenblik 
aané)ebljoktm" ! 'roan wü,t,;n ;Yb (;U:locg .Daarop volgde de medede •. üing,dat veld . 
maatschalk MO!ltgomer~ do onvoorwaardelijke cepitillatie heeft aanvaard 
van alle du.itsche strijdkracht&i'l in Nederland ,West-duitschland en Denemar
ken. In hct pleohtige Vlilhcmus,dat m",t-eun daarna wt:rd ing0zet,versmolt t:.n 
onze gevoelens van diepe ontro~ring en dankbaarheid ~oor'deze bevrijding 
doorkruist door die van smart voor onze,in den strijd tegon den vijand 
gev:ülen makkdrs.\',ecffioed ook,omdat het nog :.;e<Jn "Victory of E!1rope day" 
kan zijn,want dil strijd in Noor •• egon en '.cs jecho·:Slovakije is nog niet ten 
0indo . Maaf boven alles uit gaat toch onze vreugde over h"t wegvallen van 
de last ,die ons volk onmidd ellijk drukt~ . Nederla.nd_)La.n...Jl.G~ch z13l~jn 
Nederland lean weer bouwen I N"de.r..l.and is vro/! -
De oapitulatie su·okt zidi ook uit ov<;r de \' addcnei landen en Helgoland . 
;ule vijandelijke strijdkrachten op de \! llstalijke flank van dG N. en W. 
leg ... rgr-oepen hebben nu de wa. ens nGcrgeh,gd . In een proclamatie deelde 
Gen"raal Eisenhower gieter"n meda ,da.t de duitsche troepen,te land,ter 
ZSJ "n in dG lucht nu veralagen ziju.In noord-:Uuitscpland zijn l!ld.j den 
ondergan...; nabij . Troepen die te land &n per schip trachtten te ontkomen 
worden groote verliezen toec~ebracht. w"ldra zullan de havens van Rotter-dam, 
AmsteI'dam,Emden,Kop"nhagan en "ilhelmshafon in gebruik genomen k unnen 
~Iorden en N"derland ell Denemarken de hul}: kUl'lllCn bnmgen dia zij bchoeven . 
De ~iDiator President,Prof.~orbrandy, di gist~ren van de overgave hoorde, 
gaf uiting aan zijn grooto voldqdning dat hJt Nederla:J.dache volk vrij is 
en vertolkte diens danlé aan d~ Geallitecrde lagJrs.Zaterdagmiddag om 
13 uur zal de fuin . Prec id0nt voor de radio s J rekcn.Minister van Kleffens 
eerste ~oorden,toen hij van de capitulatie Loerdti,waren,dat het hart ver
licht wordt door hot bericbt van de bevrijding,maar getemperd wordt door 
de gevolgen van den honger en mishand"ling,die niet direct kunn",n uitGu- . 
vlisr.ht.NadGr vernemen wo,dat gistcrJliddag oms treeks 18 UU.!' in ecn tent in 
het hoofdk·./artier van ltiontgomery de onvoorwaardelijkl' overgl:lv.e werd ge 
teek iJnd .Van 9,\l.itsche zijdc , BcQsurde dit doo]:' Adm. von Friedenburg,de op
volger van Donitz en dool' \ren .Ki~se l olAaf staf van Busch en 3 anderen. 
De p lecbl;igbeid duurde niet lan.:;er dan 5 min . en word 0 i) dc gramafoonplal:l 
vastgole.;d. "cachat wordt dat hiermedu ongeveer 1 milli0dn man gecapitule 
b c.:e;ft ,waardoor het totaal aantal kri jg9gevan6~ncn aan het \\. fron~ ~inds 
de invasie niet minder dan :vi.a;r: m.i.l-;i.9.sill bedrdagt.Daal? de) Rvergaveplaats 
had door den bevelhebber t e; velde, ~a de houdinG van .hdm .• Donitz hierin 
niet l]ekbnd. In de oapi tulat ie zijn .~ ok alle zeeschepen betrokken. 
Z.A.N)l!-..GOg'!..@!J?_ 8 UUli Radio "Herrij:>u,"d Nederland " opende m6t de woorden l 
1!J:;andgo:Jooten dftTs h~ t UU.!' van d'e Vr1jbeid I De eapitulatie van het 
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Figuur 61: Slotnummer van "Ons Volk" 

----------------~~~-----------------
JULI 1945 

PRIJS 20 CENT SLOT-NUMMER 

DEN VADERLANT GHETROUWE 

Naar U en Uw Huis gaan in dezen tijd in de aller

eerste plaats onze gevoelens uit. In steeds sterker 

mate is dit in de laatste jaren het geval geweest. 

Steeds meer hebben wij beseft, hoe Gij boven alles 

het Hoofd, waart van ons groote NederJandsche gezin. 

Het is geen toeval. dat wij nevenstaande beeltenis van U een plaats hebben gegeven in ons be\lrijdingsnummer. 

Deie geeft Uw beeld weer juist. zooals wij dat. in de afgeroopen donkere bezettingsjaren meer dan ooit. 

hebben leeren zÎen en liefhebben, als onze Koninklijke Moeder. 

Zooals het VDor een kind een troost is bij alles. wat het overkomt te weten, dat het een liefhe~bende Moeder 

heeft. die het nooit zal vergeten, zoo hebben wij in deze jaren van bittere scheiding toch immer gevoeld, 

meer- nog dan geweten, dat wij eer\. Moeder hadder'l. dIe ons liefhad, met al onze routen en gebreken, en die 

voor ons op de bres: stond, onversaagd en onvermoeid. Zooals de hand van de Moeder het leed van het kind 

onmiddellijk verzacht. zoo heert Uw medeleven, zoo hebben Uw gevoelvolle woorden Uw volk in zlln nood 

en ellende gesterkt en getroost. 

Het valt ons moeilijk te spreken van onze ontroering, nu Gij weer voorgoed te midden van Uw volk moogt 

zijn. Onze gevoelens laten zich niet in woorden uiten. tenzij dan in dat eene, dat allesomvattende woord en 

eerbiedig vragen wij U, U bij dat woord te mogen noemen: "Moeder J" 

/ 

----------------~~~-----------------
JULI 1945 

PRIJS 20 CENT SLOT-NUMMER 

DEN VADERLANT GHETROUWE 

Naar U en Uw Huis gaan in dezen tijd in de aller

eerste plaats onze gevoelens uit. In steeds sterker 

mate is dit in de laatste jaren het geval geweest. 

Steeds meer hebben wij beseft, hoe Gij boven alles 

het Hoofd, waart van ons groote Nederlandsehe gezin. 

Het is geen toeval, dat wij nevenstaande beeltenis van U een plaats hebben gegeven in ons bevrijdingsnummer. 

Deie geert Uw beeld weer juist. 200als wij dat. in de afgeloopen donkere bezettingsjaren meer dan oolt. 

hebben leeren zien en liefhebben. als onze Koninklijke Moeder. 

Zooals het \/Dor een kind een troost ;5 bij alles. wat het overkomt te weten. dat het een I jefhe~bende Moeder 

heeft. die het nooit zal vergeten, zoo hebben wij in deze jaren va" bittere scheiding toch immer gevoeld, 

meer nog dan geweten, dat wij eer\. Moeder haddeA. die ons liefhad. met al onze fouten en gebreken, en die 

voor ons op de bres stond, onversaagd en onvermoeid. Zooal5 de hand van de Moeder het leed van het kind 

onmiddellijk verzacht, zoo heert Uw medeleven, zoo hebben Uw gevoelvolle woorden Uw volk. in zIJn nood 

en ellende gesterkt en getroost. 

Het valt ons moeilijk te spreken van onze ontroering, nu Gij weer voorgoed te midden van Uw volk moogt 

zjjn. Onze gevoelens laten z.ich niet in woorden uiten, tenzij dan in dat eene, dat allesomvattende woord en 

eerbiedig vragen wij U, U bij dat woord te mogen noemen: .,Moeder J" 
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Figuur 62: Bevrijdingsnummer van "Vrij Nederland"; Extra uitgave voor Zuid-Holland 

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

Wij zijn vrU ' roept 00 "VI~ . 
die w~pperend zich boven ons ont.plooit, 
'Wij :z.Un "Vrtj " roept. :zij , en 2U ,.il2p dit nooit 
mil; die,p(u' l<.Le.u,.'m d;;m op dezen ~ • 

Want. :zie, het t l"Ot.sche rood hooIt:zich ~;d. 
mek. bloed, dat in den dood d~ vl"Uheio ~. 
't, "Wit blinl4 van iJver> :zonder" wil'l<;;t~~ ~ 
het bl~u'W w<U'd doOr OOproefde ~w voltOOid • 

WQai uit. , herwonn0V\ dr-iek!..eul'" , w~ V,.Ü uit , 
temm met den or-anJewimpebwier" 
VavJ .&ar-, oolpndsVI"OUW , die ~~ h:zelt 
I;e.n nie.u'W0 roeis v~t Q.6W). , en. 9D beduidt 
hetÇl00n in ons , 0 -heili~ OOhlel'" ~ 

- -trowool"eYld , zuivel" en ~e~ld heroIe4t. 

~ 

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

Wij zijn vrLj , roept de. "I~ 
die w~ppel"end zich boV/u} On«; ont.plooit, 
"Wij :lVn "rU .' roept. 2U ,en :z.1j ,.ie.p dit nooit 
met dieper !<Leuren d~n op dezen ~ • 

WQnt 2ie, het. trotsck rood he4t :zich ~id. 
met bloed, dat in den dood d~ v,..~heia ~. 
't 'Wit 61inl<.!: 'Van ijver- 2Onder- wlV1,.i~~ ~ 
het bl~u'W w<l.l'd doOr b>,proefde ~w 'VoJt.ci!>id • 

W~i uit , herwonnen driekleur- ,wólOlÏ ""U uit § 

temm met den oroanJewimpeb.wier-
,,~ .&ar, delpndsVI"OUW, die ~~ h:zelt. 
~n niw'W(b r>eis ,,~t QQn. , en. 9lj beduidt .. 
hetgMKI in ons, 0 -heiliW- i:>Qril0l'", ) 

- ""'Woo,",,"d , lUI_ en ~~d ~. 
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Figuur 63: Bevrijdingsnummer van "De Waarheid" 

-------------------~~------------------
o WAARHEID 

VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND 
BEVRIJDINGS- NUMMER 

~ -- -

VliJ! Verlost van de Duitse terreur. van razzia s. 
deportaties. mishandeling en marteldood in nazi
handen. Eindelijk bevrijd van de rovende. ver
nielende en moordende bezetter. 
Eindelijk dan toch is de dag aangebroken. die 
wij vijf jaren lang bleven verwachten. ondanks 
tegenslagen en teleurstellingen. die ons soms haast 
te zwaar leken; de dag. die helaas voor vele. 
In de slrijd en ellende omgekomen medemensen. 
te laat is gekomen. 
Voor deze dag van bevnjding heeft het beste 
deel van ons volk eensgezind en onverzettelijk 
gevochten tegen een brute overmacht. , . . 

trots en vreugde .De Waarheid ' gebracht. nimm~r 
ook konden wij dat zo vrij en Openlijk doen. Nu 
echter kunnen wij weer onverholen onszeU zijn 
Vandaag reeds begint de grote taak van ons volk ; • 
het werk van herstel. wederopbouw en sociale 
vooruitgang. 
Moge het daarin even eensgezind en krachttg 
zijn als in de strijd tegen de nazIes. Moge ele 
eendracht van de werkers. die onder de drQ:k 
der bezetting is ontstaan. uitgroeien tot een wezeB
lijke democratische macht. waarmee ons volk 
over eigen lot en toekomst zal kunnen beslissep 
want slechts in eenheid zal het werkende Neder-

-------------------~~------------------
D WAA HElD 

VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND 
BEVRI]DINGS- NUMMER 

~ --
-

vnj I Verlost van de Duitse teneU!. van razzja s. 
deportaties. mishandeling en marteldood in nazi
handen. Eindelijk bevrijd van de rovende. ver
nielende en moordende bezetter. 
Eindelijk dan tocb is de dag aangebroken. die 
wij vijf jaren lang bleven verwachten. ondanks 
tegenslagen en teleurstellingen. die ons soms haast 
te zwaar leken; de dag. die helaas voor vele. 
In de strijd en ellende omgekomen medemensen. 
te laat is gekomen. 
Voor deze dag van bevrijding heeft het beste 
deel van ons volk eensgezind en onverzettelijk 
gevochten tegen een brute overmacht. 
~; 

trots en vreugde "De Waarheld " gebracht. niDlln~r 
ook konden wij dat zo vrij en openlijk doen. Nu 
echter kunnen wij weer onverholen onszeU zijn 
Vandaag reeds begint de grote taak van ons volk , • 
het werk van herstel. wederopbouw en sociale 
vooruitgang. 
Moge het daarin even eensgezind en krachtig 
zijn als in de strijd tegen de nazIes. Moge <te 
eendracht van de werkers. die onder de dr~ 
der bezetting iS ontstaan. uItgroeien tot een wezeR
lijke democratische macht. waarmee ons volk 
over eigen lot en toekomst zal kunnen beslisse 
want slechts in eenheid zal het werkende Nedfir-
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Figuur 64: Bevrijdingspublicatie voor de stad Leiden e.o. 
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\11 "!<~;?", ~~.~ ~,~\.,,;r"'" /.-- ~ .-~\'.I \\ -h ~I'i" ~ __ .:-~ staand bericht. 
1-:.~': ~\~\~ ~ :~~~% Ontr0erend was het nieuws , dat 
~~ ~~ .-6-~#' werd omgr.n'oC'pen door den Rotter:-

-=-~~/-:.;.::-- dammer, den man waarn8.a;I: wij zooveel 
~J~ jaren in het gellelffi hebo'ln geluisterd . 
.&7 I::ierna volgde llet Willleln;ns. 

VRIJ !iSDERLi,NJJ , nR.uwelijks kunnen wij het beseffen . 
De Duitschsrs mopten Holland verlaten, geen Gestapo , geen 

geen SicherhiJitsdienst,{;een v:",urpelotons en overvalwagens meer 
Koude en honger gaan tot ' t vprledcn behooren.Onze harten gaan 
weer open en onze geest wo-:r-di: weer vrij. 
En op dit groots moment denken w~i aan onze e;eëerbiedig:.",e Konin 
gin , Prinses Juliana, F:r-ins Bernhard en Hun Kinderen, die na 5 
jaren ballingschap v'ed('Tom de vL'~ie Nederlandsche bodem gaan be 
tred.en . 
Een danlegebed tot God stijgt uit onze harten omhoog en een be 
lofte VAD ons a 1 I e n om vijf jaren i n te halen. Met vereen
de krachten ons sehoone HollRlld te laten herrijzen, fier en. 
frank als weleer , tezamen met Indië , waarnae~L' nze gedachten 
tUél.llS uitgaan en WCidrvan wij '~ell even öp ledige bevri.iJillg van 
hun .juk hopen , om gezamenlijlc onze Grootc plaa-ts i::l. de wereld 
te heroveren . 

SPECIALE UITGAVE VOOR LEIDEN OP DEN DAG DER VRIJHEID . 
5 Mei 19'+5 . 
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,(?~'l \ ~rmf\\\ \1 ~1 ~~g'-
{.~ ~ @t ! ~ '1~~9~~ ~~ " G::'steravond 

~'M ",~>. ~~ "r ~ ~\f' ~ .. ~~ te 8.45 l!leldde 
h\I~;'~~\\!"".t" _, À:!:f-~ Anp.y - J,neta bcven-
~\\'.1 ~.,\ \\~\ ~ ~ _-;:-~ stallnd bericht. 
\~~ .~~\\~ ~ .~~% Ontroerend was het nieuws , dat 
~~~~ ",,:~~. werd om RT'oepen door den Rotter-
-_=-~~'~" tlamID_ er, den man waarnaa;r: wi' zooveel 

43f!?.ff~ jaren in het geheim hebo'ln geluisterd . 
$~-- I:icrna volgde het l!v'ilhelm1.1.s. 

VRIJ rIEDl::RLi,NlJ , mmwelijks kunnen wij het beseffen . 
De Duitsehers mopten ',olland verlaten, geen Gestapo , geen 

geen Sicherheitsdienst ,Geen v'.lurpillotons en overvalwagens meer 
Koude en honger :;ailll tot f t vprleden bchoorl'm.Onze har-ten gaan 
weer open en onze geest wox'di" weer vrl~. 
En op dit groots moment tlenken wij aan onze geëcrbicdig:.'.e Konin 
gin , Prinses Juliana, Prins Bernhard en Hun Kinderen, die na 5 
jaren ballingsc.bap v'ederoID de vr~ie Nederlandsehe bodem gaan be 
t1'etler.. . 
Een darucgebed tot God stij~t uit onze harten omhoog dn een be 
lofte VAn ons all e n 0m vijf jaren t n te halen. Met vereen
d", krachten ons Gchoone Hollillld te laten herrijzen , fier en. 
fr'lnk als weleer , tezamen met Indië , waarnaar onze gedachten 
thi-Jus ul tgaall en waarvan wi ,i Hell avell öp ,edlge beVJ:i,1ding van 
hun .juk hopen , om gezamenlijlc onze groote plaats i :::l. de wereld 
"te heroveren . 

SPECIALE UITGAVE VOOR LEIDEïi OP DEN DAG DEH VRIJHEID . 
5 Mei 1945 . 



 

58 

 
Figuur 65: De eerste uitgave van "Het Vrije Volk", 5 mei 1945 

----------------~~~----------------
5 Mei 1945 Eerste jaargang No. 1 

L 
Democratisch-Socialistisch Dagblad 

Uitgave N.V. De Aroeiderspers Bureaux voor Red. en Adm: Hekelveld 15, Amsterdam -
DE BEVRIJDING VAN 

NEDERLAND 
Hoe Amsterdam 

reageerde 

Gisteravond 
.. tl het heus waar. of i. het weer 

een gerucht?' "Zijn wU vrU~' • 1.6 
he' vreJe?" BlUde ~e.r;lchl41n on; ... 
lovigc g~zlcblen •.. hier .~ dur 

Vandaag verschijnt het eerste wnaeden zich en'celen op slraat. 
nummer van " Het Vrije Volk)), ~~ ~~5 n~~~D~j~:v~~~ ~:: :re~ 
Het ver.schijnt op een ogenblik, dadeluk omvatlen. niet %0 nuar 
waarin de toestand nog onzeker geloven. dlu de *0,,1, d • .,-ote onl~ 
en verward il. De radio ver- e:~~Ü'f1~!:Ct!~rn3;~:r~~,.~~ 
kondigt ons de capitulatie ,Jer was. alsor de mensen nOl: niet blU 
Duit:»e strijdkrachten en de be· durfden zijn; aAlM'.:elend .ineen er 
vrijdinQ: VAn ons land; geheel ~:~:.n ~rak~~Qr:e~n ~~~r: :!~:~ 
de bevolking trekt zingend met op straat. Hier en daar liepen al 
de vaderlandse kleuren getooid, kmderen met kteurla8 verSIC.'lleJ, 

~a:~dend~ij~~~~js~~~s~:r~~iit ~~~~~:o~~ ~~e~:'~~t~r~~Dzok~~~:~ 
echter van ,.Waffenruhe" en vcr. ~~, .!r J: H~!~lt:~~~!tr~tT!~; 
klaart, datde uih'oerende macht Leid ... est.:auc, in de POO, waar vuur-
bij de Duitse bezettingsmacht ~v.,~r; br~re::Feet~~~~wr:er~o,~~~ 
berult. di:nh~lcJ~~~:nv~ld!~~:~~~ 

Met onaeduld wachlen wij komt vadet ,auw thuis", en de 
af wanneer aan deze toestand stemmen van de ouder •• dio spra
een eind komt en wij met vol. ~:arv~idr zft:::, ~,;rst do ionllenB 

)komen zekerhejd kunnen zegglUI, Men ;;fine: vroea naar bed, Om 'elf 
.dat wij weer geheel zijn, \Vot u~ .WaNlD er in do binnens,ad 

~
"f . ,-- d" b weiDl. meUSen meer op .straat en 
IJ Jaar sa Vt;'!Ji veruuJi pe • de iournalist, dio wilde weten. of 

b en: oen V_rlJ volk op. eJj4'l1. er wat t o doen was ln de stad, wan
jvriJe grond. Maar wij Willen niet ~elde aJleen in de nacht. 
tot dat Oie.nblik wachten en-
onze stem, die zolang zwijgen Op en rond de Dam. 

Imoelt, weer laten klinken. Het hart: van den Amater-

~Wij willen weer aetuigen van 
on9 geloof in het democratisch
laocialiame, waaraan zovele dui · 
zenden troUW gebleven zijn in de 
jaren. die achter ons liggen; wij 
\,'villen de beginselen der sociaal. 
d~mocratie wc.~r verkondigen cn 
branden van verlangen ons deel 
jn het werk vaD herstel en 
wederopbouw op 011S te neJ1J;en. 

Wij hebbt'n de naaUl van de 
krant veranderd. Van 1900 af 
heeft f.Ïj uIlet Volk" Hehctcn. 
Hoe waren wij aan die naam ge· 
hecht, maar gedurende vijf jaren 
js zij misbruikt door onze vijand. 
Daarom en omdat wij de her· 
wonnen vrijheid als in die naam 
willen doen doorklinken kome 
jwij bij onze oude en nieuwe 
lezers terug als ,}I-Iet Vrije Volk". 

Voor het ogenblik volstaan 
wij met dit korte wQ.ord en met 
de aloude roep, ,yaarmce wij 
eens aewend waren elkander te 
'gr04l!en: Vrijheid I 

darum.r trekt op hoogtij .. 
aagen naar het: hl.toridche 
plein: naar de nam. 

Bij het ontwaken der stad 
richten de schreden van vele 
honderden 2:Ïch reeds naar 
hef: centrum, de honderden 
groeiden tot doÎ%iendcn. Geen 
die niet met de nationale of 
ot'anje.-ldeur getooid was. 
Nooit W3S Amsterdam 2:0 

éénl 
Om )\alf tien rees langzaam 

uit de koepel vaD bet pOJleJs 
de oranj~vaan. Even 4laJlfo 

schouwden de opgerichte 
hoofden stil het wapperende 
dundoek. Toen barstte het 
1011 uit de overkropte "emo~ 
deren, de spontane erkenning 
was cen ~ymbooJ. Uit het ge ... 
juich krbtalliseerde zich de 
oude strijd'Zang vct.n het Ne .. 
dcrlands, volk. bet Wilbel-
mUS .•• 

Wrede wanklankl 
Vóór het propallandoluLio 

De R.lI.d van Commissarissen van de N .V. Drukkerij 
en Uitgevers Maatschappij "De Arheiderspers" deelt hier
bij mede, d.t bij opnieuw rechtmati, bezit heeft "anomen 
van allc aan de Vennootschap toebehorende eigendommen. 

Hij heeft tot directeur der ve.nnootlicbllp benoemd de.n 
heer J. v. d. Kien, Busaum, en tot rayon .. directeuren de 
beren: 

H. van Kui161lburc voor Rotterdam 
H. Roe1CMma 11 Groninaen 
J. E. S. Holtltuio .. Arnhem 
C. A. M. Diepenhorat u Den Haag 

Al deze benoeminfen dUKen een voorlopig karaktw. 
In overleg =el de beoturen van de S.D.A.P. en het N.V.V. 

zal de heer K. Voskuil als waarnemend hooCdrecbcteur 
optreden. 

Namens de Raad van Comm.issarisselu 
H. J. VAN DE BORN, 
waarnemend President-Commissaria 
W. DREES, Commissaris 

van de SS, waar, ~elijk overal 
elders op het plein, men~en 
samcndrongen, verschijnen 
gewapende lieden. Geweren 
worden gericht. Men stuift 
uiteen. 

Even later knaUen sohoten. 
Bnigt:: mensen vallen neer. 
Op de Nic:uwedijk kruipt een 
zwaar gewonde weg; op de 
Dam blijft een man bloedend 
liggen. 

Niet loUlg daarna venchijnt 
een ovc.r'(taIwagen van de 
grünen. Men overlegt met 
elkander. Er behoe.ft niet te 
worden opgetreden _ er was 
geen provocatie. De slacht..
offers worden weggevoerd. 
Er is onnodjg bloed ver .. 
{loten ••• 

Stille hulde 
Er is noa een plaRts aan de 'Wete

rinV!1chsns waar bel pub11ek talmen-
5lroomde. 

Uel plantsoen. 
Op d~ plek wa:lr de 36 slachtoffers 

\'s n de blocdillc Duitse repretnille
maatrel:e lcn video . ..-hatten manahooil 
witmarmeren kruis. Wie~ettebetdaar 
need Geen mens dIe 't me %tRieD 
Kon. De hoofdstedelijke vinK is half
Slob er nRRst Replonllt (!n dan zjjn er 
l,lul·m(!n. Zij &tAPelen :o:icb OP tot een 
heuvel van Qcur en kleur aan de voet. 

~~JJ~~~jter~~:lr~en~~~;~~r~~~~eh~'d! 
aan de ve\lsltenen. 

Ook de es.ecutieplnts IUIn de Apollo
laan is overdtkt met bloem(!n. MJJU de plek aan de Amstel waar de 

~~nvic~Y:'e~~ E~"vi~f~lsto~\e~k~z~~ï.! 
pcn en serinKen ~ijn in de arend ae~ 
plaDf, keud~no een dj. De rel. erheen 
;, te nr. De If",d fascineert n02 te zeer. 
al is er /leen 8pn.ke VlD uitbun~o 
vrtulilde, Zelfs de zon. die eindelijk 
voluit doorkomt. kan et' niel' aan ver
nderen. Er is re veel aeleden. Er. 
amoe'en Ie veel doden worden herdacht 
En wij z~I1OD te nÎtt vcrgeteo. 

De Arbeiderspers 
bevrijd 

Toen de bezetter in de zomer 
van 1940 de Arbeiderspers in 
handen gaf van Rost van Ton
ninecn, werd de band, d ie de 
krant aan haar eigenaren, de 
S.D.A.P. en N.V.V., bond, ver
broken. De bladen van de Ar· 
beiderspers, behoorden tot de 
eerste, die werden opgeheven. 
Dat de lieden, dIe er de beschik· 
king over kregen, bladen uit
gaven van soortgelijk uiterlijk 
maar van gans andere gezind
heid

1 
was eCn machtsmisbruik, 

waartegcn niet kon worden op
getreden. 

Thans hebben de vroegere 
eigenaren weer bezit genomen 
van de gebouwen en machines, 
voorzover die nog aanwezig zijn, 
en het bedrijf gezuiverd van 
vijandige en verraderJijke ete. 
meuten. 

De uitgave der bladen wordt 
hervat. 

lIet democratische sociatiifmc, 
dat meer dan vier jaar onder· 
drukt was, kan zich weer uiten 
in zijn eigen organen. 

Spertijd 9 uur. 
De spertijd is met ingang 

van vandaag gewijzigd. Men 
mlle: zich van 6 uur 's mor~ 
,ens tot 9 uur 's avonds op 
.traat beviD.deQ. 

----_.', .... oob. 
.... 
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Democratisch-Socialistisch Dagblad 
Uitgave N.V. De A1:beiderspers Bureaux voor Red. en Adm: Hekelveld 15, Amsterdam 

DE BEVRIJDING VAN 
NEDERLAND 

Hoe Amsterdam 

reeg eerde 

Vandaag verschijnt het eerste 
nummer van .,Het Vrije Volk". 
Het verschijnt op een ogenblik, 
w8llrin de toestand nog onzd:cr 
OD verward il. De radio ver .. 
kondjgt on8 de capitt.l1&tie der 
Duitse strijdlu:achten en de be
vrijdini van ons land; geheel 
de bevolking trekt zingend met 
de vlde.rlandie kleuren getooid, 
langs de stroten. Een oproep 
van den Rijkscommissarisspreekt 
echter van "Waffenruheu en vc.r
klaart, dit de uitvoerende macht 
bij d. Duitae bezettingsrrulcht 
berutt:. 

Gisteravond 
.. tl bet heus waar. of i. het weer 

een gerucht?' .. Zijn wij vrij?' .. ts 
he ' vrc.Je?" BUide ,edcluen. Dil ..... 
Jovi gt! ue-zlch(en ••• hier en daar 
wnazdan rleb tlolulen op .Inat. 
Zo was het ciskravond om een 
uur of nellen . Men kOD het nlet 
dadeLuk ornvlltleo. niet zo m..u.r 
geloven. rou de ao"'I, d. r.rote 0016 
bering) heel de J:mge, diepe elJe.nde 
VriO yiJf JartlD teD einde waren. aet 
was. alsof de !DOOMn nOl: niet blO 
durfden zijn; ~eleDd ,ineen er 
bier en dQar \'Iai,on uil. or Yallden 
meer. e.r kwamen meer mensen 
op straat. Hier en daar liepen al 
kmderen met kleurlre. verSlttl.;eJs 
aan. door loctènjes: hun kind~r
vrcU'ldo Ult te schetteren. Zo kW:Snl 
cr Wer ên d.Jar tocb norcf'ocstvreu.6 
oe. ln de Haarlemmer:itr:.tat, in de 
Loid,e-51~aal.., in de PijP. waar vuur-

~,,;e:; bi~re:~Ct~~~dû~:e1dok~~~ 
men velo slommen van vrouwe n 
die hun Idndcrco vertelden: "Nu 

Met oDieduld wachlen wij komt vader &,auw IhuW'. on do 
af wanneer aan deze toestand slemm~n van de ouder., die spra
een eÎnd komt en wij met vol- !::ar v~r~r ift::: . ~.;rSl dCi iODllans 
Ikomen weeheid kunnen zeggon, Men :ing vrocJnaar bed. Om 'elf 
.dat wij weer geheel zijn, wat u~ .wuen er la de binnen_1ad 

~
'"f . "I d I b welDllf meuso.o meer op .traat en 

Vlj jaar SO Vl!!li ver ani .1C • do journalist, die wilde weten. of 
en : oen vPJ volk op. eJifl1, er wat (0 doen was In de stad. wan

jvrije grond. Maar Wij willen niet j:l,clde alleen in de nach1. 
tot dat oa:enblik wachten en -
Qnze stem, d.e zol.ng zwijgen Op en rond de Dam. 

ImOOlt, weer laten klinken. Het hart: van den Amater .. 
~Wij willen weer getuigen van dammer trekt: op hoogtij ... 
00.8 geloof jn het democralisch. (fagen naar het- hllt:oruehe 
!aocialiame, waaraan zovele dui . plein: naal' de Dam. 
zenden troUW gebleven zijn in de Bij het: ontwaken der stad 
jaren. die tchter ons liggen; wij richten de schreden van vele. 
~willen de beginselen der sociaal. honderden zich reeds n;1al' 
d! mocratie weer verkondlge.n cn bef: centrum, de. honderden 
branden van verlangen ons deel groeiden tot doboenden. Geen 
in het werk vao herstel en die niet met de nationale of 
wederopbouw op 01lS te nen~um . oranjc.--kleur getooid was. 

Nooit was Amsterdam zo 
Wij hebbf'n de naanl \fRn de één1 

krant veranderd. Van 1900 af Om lulf ti.en rees Iallg::::aam 
uit de koepel van bet pDJeJs 
de oraujc.,..vaan. Even aan .. 
schouwden. de opgerichte 
hoofden stil het wapperende 
dundoek. Toen barstte het 
los uit de overkropte gemoc; 
deren, de spontane erkenning 
was een :\ymbooJ. Uit het ge.-< 
juic:h kristalliseerde ~ich de 
oude: sttijduDq v=ln het NE .. 
derland.e volk, het WiJbe!-

heelt ~j "Het Volk" uchctl.'n. 
Hoe waren wij aan die naam ge· 
hecht, maar u:edurende vijf jaren 
is zij misbruikt door onze v.ijand. 
Daarom en omdat wij de her· 
wonnen vrijheid als in die naam 
willen doen doorklinken kome 
.wij bij onze oude en rul!UWC 

lezers terug als ,)Het Vrije Volk". 

j Voor het ogenbli.k volstaan 
wij met dit korte wqord en met 
de aloude roep, waarmee wij 
eens aewend waren ellt:tnder te 
"groelO'" Vrijheid I 

mUB .•• 
Wrede wanklankl 
Vóór het propag.nd.htLi. 

D~ Raad van Commissarissen van de N.V. Drukke.rij 
en Uitgeven Maatschappij uDe Arheidonpers" deelt bier
bH mede, dat bij opnieuw rechtmatig: bezit heeft lenomen 
van atle aan de Vennoouchap toebehorende ejgendomme.n. 

Hij heert 101 directeur der ve.nnoollchap benoemd den 
heer J. v . d. Kieft, Bus8um, en tot rayon·directeuren de 
heren : 

H. van KuiJenbur, voor Rotterdam 
H. Roelüema n Groninien 
J. E . S. Holtkuio .. Arnhem 
C. A. M. Diepenhorat ti Den Haag 

Al deze benoeminren draaen een voorlopig kar.kter. 
In overleg JIlet de be.turen van de S.D.A.P. en het N.V.V. 

zal de heer K. Voskuil als waarnemend hoofdredacteur 
optreden. 

Namens de Raad van CommissarÎssea.l 
H. J. VAN DE BORN, 
waarnemend President·Commissari. 
W. DREES, Commissaris 

van de SS, waar-t.",e1ijk overal 
eld~rs op h~t plein, menllen 
samendrongen, ver.chijnen 
gewapende lieden. Geweren 
worden gericht. Men stuift:: 
uiteen. 

Even later kn"llen sohoten. 
Enige. mensen vallen De~r. 
Op de: Nieuwedijk kruipt een 
zw.ar gewonde weg; op de 
Da.m blijft eeD man bloedend 
liggen. 

Niet l.a.n.g daarna veuchiint 
een oveJ'vaIwagen van de 
grünen. Men ove.rle.gt met 
elkander. Er behoeft niet te 
worden opgetreden __ er was 
geen provoeatie. De slacbt
offers worden weggevoerd. 
Er is onnodig bloed ver .. 
goteo • . • 

Stille hulde 
Er is nOIt een plllRIS aan de Wete· 

rinvschans wallr bet publIek Gamen· 
totroomde. 

Hel nlunl'aocn . 
Op de plek wanr de 36 SlRchl0ffers 

'>a n de blcC'dille Duitse repre·.!lille
mllalrel:c lcn viden. mlteen manahou" 
witmarmeren kruis. \Vic zette het daar 
neer? Geen mens dl!! 't me 2tiiell 
kon. De hoofdstedeliJke vloa is half· 
stob cr nust rlCplnnl1t en dan zijn cr 
l, lot'nlcn. Zii "APtlen 'Zicb Of' lot een 
heuvel van QCur en kleur ... n de voet. 
Ecn !:.wiiaende rij mensen defileert er 
lan.,s cn breollt ecn ontrOerende buide 
aan de UC''''!allenen. 

Ook de execulicplotslIQn de Apollo6 
1811n i. ovC!rdl'Jtt met bloe01t1l. 
Maar de plek aan de Amstcl waar de 
Rinedijlt de wea knllst i, eenzum 
en veristen. Rw vhf til I baeketiu tuJ .. 
pen en sermeen zijn io de erond ae .. 
plant. keudql0 eC'n lii. De rel' erheen 
jt te nr. Di! .rad (ascincetl n02 te zeer. 

!~e~~de:. "Z:1'h '~~~~Il~'~i:i~~~d~~ 
"oluit doorkomt •• an er niet. aan vcr ... 
ndel'en. Er is re veel $tcleden. Er. 
amoe'eu te vce) doden worden berdacht 
En wij ztlllon %e niet VorgetfD. 

De Arbeiderspers 
bevrijd 

Toen de bezelter in de zomer 
va.n 1940 de Arbeiderspers in 
handen gaf van Rost van Ton
nineen, werd de band. die de 
krant aan haar eigenaren, de 
S.D.A.P. en N.V.V., bond, ver
broken. De bladen van de Ar
beiderspers, beboorden tot de 
eerste, die werden opgeheven. 
Dat de Jieden, dIe er de beschik
king over kregen, bladen uit
gaven van soortgelijk uiterlijk 
maa.r van gans andere gezind
heid, was een machtsmishruik, 
wa.artegen njet kon worden op .. 
getreden. 

Thans hebben de vroegere 
eigenaren. weer bezit genomen 
van de gebouwen en machinesJO 
voorzover die nog aanwezig zijn, 
en het bedrijf gezuiverd van 
vijandige en verraderlijke ele. 
meuten. 

De uitgave der bladen wordt 
hervat. 

lIet dtmlocratischc sociatittmo. 
dat meer dan vier jaar ondcr· 
drukt was, kan zich weel' uiten 
in zijn eigen organen. 

• 
Spertijd 9 uur. 

De spertijd is met ingang 
van vandaag eewijzigd. Men 
m.ai zich van 6 uur '5 mor
,ens tot 9 uur 's avonds op 
otraot bevindeq. ----...... , ........ ~ 
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Figuur 66: Bevrijdingspublicatie van "Het Parool" 

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

UII ·PA.~®1 
VRIJ ONVEAVEERD = 

Dagblad voor Den Haag 

~"'XTRA. BERlOHT 

PAROOL HAALT DE EERSTE 
BRITSCHE PANTSERAUTO'S BINNEN 

Dramatische ontmoeting op het Plein 

De Haagsche bevolking 'beleefde hedenmiddag de sensatie, welke 
zij nu a~ enkele dagen en vele lange uren met spanning heeft. veI'heid: de 
intocht van de< eerste Brits~he gepantserde verkenningswagens. Het was 
een velTa.ssbJ;g voor de juichende menigte om een colonne te zien voorbij 
razen, welke samengesteld wás uit Britsche pantserwagel1s en Parool
auto's. Voor:op reed een zware Engelsohe auto, welke ingericht was als 
vlammenwerper; daarachter volgde de Paroolauto van de hoofdredactie, 
dan kwamen er twee grimmige verkenningswagens, wa.a:rop een Parool
man zich ple9.z1erig onderlrield met glimlachende Engelschen, die zich 
lieten onderrichten over het verzetswerk in ons land. Twee PaJ:oolauto's 
en een Britsche verkenningswagen sloten de colonne. Het werd een ware 
.zegetocht door de.-ebrolle straten. EngeJschen el:I,.. Paroolredaetio werden 
bedolven onder èen regen van oonfetti, zij werden !bekogeld m et tulpen 
en andere .blijkeI: van enthousiasme, die dikwij~ nog al hard a.an.k.wamen. 

Wij geleidden de Engelsehen naar het Plein, waar de Duitsche 
hoofdkwartieren gevestigd zijn. De Duitsche wacht wierp terstond de 
barricades open en liet de verkenningswagens en de Paroolauto's 
sa1ueerend door, waarna de versperring weer hecrnetisch gesloten werd. 

Uit alle, door de verzetslieden zoo gehaat geworden Duitsche kwar
tieren kwamen militairen snel toegeloopen.: officieren en manschappen. 
De Engelschen, die onder leiding van een jongen luitenant stonden, ver
waardigden zich weinig nauwelijks een blik aan de Duitschers, 'doch 
toonden meer belangstelling voor de eerste in Nederland gedrukte Parool 
krant in de Engelsche taal, speciaal uitgegeven 'voor de geallieerde 
troepen. Deze kranten werden met eenig vertoon aan de Engelsehen 
overhandigd ten aanschouwe van eenige honderden Duitschers. Dit was 
een 1n'otsch moment voor de verzetslieden, die hiermede een harden 
ondergrondache!ll strijd van ibijna. vijf jaar afsloten. 

Het bezoek van de Engelsche tanks was bedoeld als vlagvertoon en 
het maakte dan ook een zichtbaren, geweldigen indruk op de Duitschers. 
Na het vluchtige oponthoud op het Plein trok de colonne af. De vier 
Bdtoohe pantserauto's werden door de Paroolwagens door do binnenstad 
weer naar den grooten weg naar Gouda geleid. Tien kilometers bulten de 
stad werd halt gehouden. De Britten namen afscheid van ons, met de 
verzekering hedenavond weer terug te komen. De Paroolredactie begaf 
zich weer stadwaarts, enkele liters kostelijke benzine armer geworden, 
doch Enge)sche sigaretten rijker. . . Zoo kwam het, dat op de redact~
bureaux aan de Riviervischmarkt, tegenover de Oude Kerk de eerste 
Players werden gerookt ... 

EXTRA MIllDEDEELING 

DuitschIand capituleert onvoorwaanIelijk op aUe fronten. 

Dönib. beveelt alle W1lpeDs neer te le~gen. 

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

UII ·PA.~®1 
VRIJ ONVERVEERD = 

Dagblad voor Den Haag 

J:'.XTRA BERICHT 

PAROOL HAALT DE EERSTE 
BRITSCHE PANTSERAUTO'S BINNEN 

Dramat.ische ontmoeting op het Plein 

Del Haagsche bevolking 'beleefde hedenmiddag de sensatie, weLke 
zij nu a~ enkele dagen en vele la.nge uren met spanning heeft verbeid: de 
intocht van de! eerste Britsche gepantserde verkenningswagens. Het was 
een verrassing voor de juichende ;menigte om een colonne te zien voorbij 
raz.en, welke samengesteld wás uit Britsche pantserwage\1s en Parool
auto's. Voorop reed een zware Engelsohe auto, welike ingericht was als 
vlammenwerper; daarachter volgdE!! de Paroolauto van de hoofdredactie, 
dan kwamen er twee grimmige verJrenningswagens, waarop een Parool
man .zich pleizierig onderhield met glim.lachen~e Engeischen, die zlcb 
lieten onderrichten over het verzetsweI'k in orr.'! land. Twee ParooJauto's 
en een Britsche verkenningswagen sloten de colonne. Het werd een ware 
zegetooht door ~ eiYolle strl\.ten. EngeJ.scllen en pa.roolredaetio werden 
J:>edo1ven onder een regen van ocmfetti, zij werden !bekogeld met tulpen 
en andere blijkel1 van enthousiasme, die dlkwij~ nog al hard aankwamen. 

WIJ geleidden de Engelscllcen naar het Plein, waar de Duitsche 
hoofdltwartieren gevestigd zijn. De Duitsche wacht wierp terstond de 
barricades open en liet de verkenrungswagens en de Paroolauto's 
sa1ueerend door, waarna de vel'sperrlng weer heInleti.sch gesloten werd. 

Uit alle, door de verzetslieden zoo gehaat geworden Duitscbe Itwar
tieren kwamen militairen snel toegeloopen: officieren en manschappen. 
De EngeJschen, die onder leiding van een jongen luitenant 'stonden, ver
waardigden zich weinig nauwelijks een bUk aan de Dultscbel's, 'doch 
toonden meer beJang.stelling voor de eerste in Nederland gedl'ultte Parool 
krant in de Engelsche taal, speoiaal uitgegeven voor de geallieerde 
troepen. Deze kranten werden met eenig vertoon aan de EogeJschen 
overhandigd ten aanscbouwe van eenige honderden Dultschers. Dit was 
een tn'otsch moment voor de verzetslieden, die hiermede een harden 
{)Odel1grondscb€<D. sttijd van !bijna vijf jaar afsloten. 

Het bezoek van de Engelsche tanks was bedoeld als vlagvertoon en 
het maakte dan ook een zichtbaren, geweldigen indruk op de Duitscher~. 
Na het vluchtige oponthoud op het Plein trok de colonne af. De vier 
Brltsche pantserauto's werden door de Paroolwageus door do binnenstad 
weer naar den grooten weg naar Gouda geleid. Tien kilometers buiten de 
stad werd halt gehouden. De Britten namen afscheid van ons, met de 
verzekering hedenavond weer terug te komen. De Paroolredactie begaf 
zich weer stadwaarts, enkele liters kostelijke benzine armer geworden, 
doch EngeJsche sigaretten rijker... Zoo kwam het, dat op de redactie
bureaux aan de Rivierviscbmarkt, tegenover de Oude Kerk de eersle 
Players werden gerookt . .. 

EXTRA. MEDEDEELING 

DuitschIand capituleert onvoorwaatidelijk op aUe tr'OOten. 
Dönib. beveelt alJe wapens neer te le~~en. 
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Figuur 67: Bevrijdingsnummer "De Waarheid" 

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

NIEUWSiJU1LETIN V uI. 5 1- ,I 1945, lh DaG 

O[ B[VOUDING DAAD 
--_._-

OOPLOG 15 GEWONNE'N~ 

Ti1AN5 MOET[N VVU O[ VP[OE WINNEN 

N[O[OL NO vou ~ 
G&m ilNGST blJ!ih1! JOOH S. l!. 0;.. GEST,ePO . lIET IS UIT !f.6T DE VIW!;.I'l'P"; 

OV~tHIIlliJl.:aSlr\j ) N~~)&a..t1·'D I ~ V/tIJ! 
- () - ...:' - , - 1; - , - (. -

Gisteren~vond t~ F...,;n 9 uur m.!'.?kt ... de Lcnr]1.. ns,~ rr ài o bekè'nd, d.?t ~·I.~ntf.-Om~:Ty een G .. n?rt:'~l 
Eisa nhO\'vr.:r zo juist had bck ·?nu ['em~ekt, dpt c' l l !. VuJtSQ stri,isl}i'".rfchton in JliiJ\!. rl en'! , 
N. W. - .Lui tslr'nd en llin~m('rkt? n, mt?t i nbel rip vhn Ifel [ol f' nèl en (1 i'~ Fri ese e il!'nd, n z i ch 
onvou:cwsFrdelijk hadrl .... n oV(lrt ... efevi:~n. lJtl CnpitulEti\:' is heo.'nrnr.."'Ir f(?n Ont 8 u~ VRn krncht 
geword-m. 

Dit bericht is voor U, l ez:.n', geen nieuws T!1i..'er, 'N' "1 t uez..1 blijdf.' m€'.re bar"" ikt. T.T 

reeds idst{;'r~n of h2cenrnori èn. llr?cbt h;2t cns i-_"ister,;nevc·nd echt~r b{J(H7~t0 ns op het 
trottoir, in he-t r <ii? ds \?<? r i"!zr b e\.'Tijdc l,ebi<.rJ , bijv. ID i ndhov0n 9 YlBrGn spc1edi r fe str r ... 
t~n ce vu1\; met jucht1nd? Ecn zi nt- '...nrle In ... nsen. !Ii'? strnptvr:rl ichtinr f'l veir,;2 ppn "k f ecst 
'OUren vl emd>? n üp~ 

illindclijk ia hr.'t ze, V î;r. J.lf' 1821 c1é~rcn ven J\~zi-terreur i s l' dp.rland v~n 1"(111 on
drec;'lijk juk beVTijà. l.l? OOm.·OG lS IPJvnnen, nu de VHG;UJ<j no,-. 

WAi.B. KlHJN"ïJ lil!! lUITS·,)('; Zl';)) NU NOG OV.UG ;-.;.:.N? 
·~"(.~~pitUïetiG- b,.:trëft minstens één m111io.:n I!wn, ?l l. strijtJkrpchten, cU:. 
t et..:t;nover d~ 21a l~fC'r{'·I\,"Il!p • .Jit bc t 2kent,. det ~..) t uitzonderinr VPl') }~00rwCt ,;n (1c; 

strijd in h;,:t Westen ten ,:, indo is. Sl ·.· chts in cc n kl ::?in i"'?cl .. <?lt(. VL'}') r; i "· r. .n, I.iC'ks .. n 
en ::;ilczi l; t en !'J. vtm Tsj.,che- S1r·w okijec en N. - Or st.mrijk h"bb n dr. Duits r~ na nÎl't 
g"c"pitul. ~rrl . V,:>,'r ook da·rvonr zullen streks ct klc·kLn l',ier uI 

OJ'i:OU { V.o.l' Nl!!.,J!ll<1.uNJJ. 
-U..:disë~vwds .. :l c..:-icnst, 'illJIUU., Uur), };ruis st!'nn f'vr,"uj om h t tC't np. t e b c: z. ttslo 
(020io:..rJ ml t spç.cifll c mlo:'dischc midG0 1., n binn.~n t ..:.' tr :.kken om di' Nr, à rlf'ndR. h [> volkin{ 
zo de 1 trLff0ncl mot~lijk te htlPl;11. 

G,;n. :droni,;l...rs, boofd !:k cti·. Indisch ... Z!'l, ... n v ['n Militf\ir Gezet" in b(vrijc1 t:.:bic-rJ ~ 
apre.k €:ist",r ... nev<,'nd d ..- v ol t. :·nd,;o WOClrt'ent "Ik hot in In cli ." steens s Fm'.n("C:w.; r 1 t mi.. t 
rru:~ns.:.·n vt:n i..:6,. r . richtin{ en L :.k r 2 :r, lir 1(.'. '~Vij hedd. T! tO·.:ll ' én do .... l , \Vi ,) ".,r ... r1~t :: n 
in :tf.!lh:i1 smn .. n~ Onz", 1 c;uz .. mo .... t nu ook zi jn JiLLE N.ó])';:;HLJu;,J,.:1lö vr.n w{: lk l ev ~ !1 l=1.
b .:.o schüU'Nin( ook mo ... t l.1 n BC.!1<.nrmm. vvC'r h ; t ~'n(.: f:chon dC'01 , <1 ... VI- rl~ropbouw v.r>n ]\Tcti, r 
land. 1l ~'Vij sluit .... ·n ons hi_rbij v .. u hrrt ""~.n . !vu allen s ~lm n Vl)~ r ;,.;.-p 

~ 1 I, 

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

NIEUWS:CULL1!}TIN Vul, 5 )',I 1945, lJ~ DaG 

O[ B[VOUDING DAAD 
--_ .. --

OOPLOG 15 GEWONNE-N~ 

T i-iAN5 MOET[N VVU OE VPE:DE WINNEN 

N[O[DL NO vou ~ 
GEl!;N iJNGST ~lJ!U;,H JOOH S . !J. 0)" GJ!:ST,.ro. ru:T IS UIT If.6T D;; vu,,;.I'l'J)., 

OV.!!'REJ!.:p.r1t8Iri~ > N3,)E.t.C1.l:}'j) ! ..:J V/tiJ! 
-{;- ... '- ' - t,,: - . - (;-

GisterenZ'\vond t~ ,,"cn 9 Uur mt1.?kt,~ de Lent ]... ns ... ' r['dio bekè'nd 9 de:t ~\:nt~0mf:I'Y ~E'n G .. n;tr~p.l 
Eisanhowc.;r zo juist had bekend c;emnekt, dpt c·ll t. l)uj tso s tri.i?h-rElcht0n in }IQJ r!:;-n'!, 
lJ.W. - .L'uitsl/'nd en llino.!mf'rken9 Ul.z.t inbel .. rip vhn l'e1é::01pnc' en (h~ Friese e il!')"!(l, n zich 
onvoûrw8Frd.::lijk hadd·::n OV(lr~.E~f~v<~n. 1Jt~ Capi tulF1ti\?' is henlnml. ... r f"{?n OD! 8 u~ van krncht 
geword"'ln. 

Dit bericht is voor U,lezcr, geen niCUl.'{S 1!!i..'~r, W''1t uez ..... blijdE: T!lE'.r(: ber_ikt. U 
reeds gist0r~n of h~r:enruorl 2n. }i:rpcbt hêt CollS t"ister,.navc,nd ~chtèr hu<.y::=:t;.;ns op h(~t 
trottoir, in hC't r<:eds I?<?rt"!z.r be\iTijdc- l~ebi<. rJ, bijv. IDindhov0n, werc;n spc·erlir r!e str ro .. 
t~n ce vul .. , met juch~nd? ~n zin~ ... nr.:e Uh..nsen. ll..-:? strn, .. tvf:rlichti llf' f'l veif,<2 PPD "k f ee st 
'O'Uren :vlemd.:n op. 

hiindclijk is h.c:t zr, Vl.'r. }.IP 1821 de,c·n ven J\Rzi- terreur i s r· d(.!rlano v~n '-':?Tl cn
dr",[ t-1ijk juk. bevri j,j. U, OORLOG 18 ,;cw<mn~n, nu de YllG;1)~J no,. 

WrJ,B KUNH .. :tJ lJ"; illITS·,'H.': 21';]) NU NOG OV~HG ;-".:11? 
~é8pitüïeti'=-b\,.,trëft minstens één fiiïïij,Q..n I!lrn, ~,ll_ strijdkrpchten, di: stp~n 
tEt..l";novcr d~ 21& l.:>ferrr .... "\~-:'p • .J:it bct2kent, det :;:..:-t uit,z0nderin,. vpn 1':IJ("rw~1 ~·:n (117 
strijd in h;Jt ~;(c8tcn t~n "':' iude is. Sl cnts in Q n kl~in i .. :?cl..i,?l tI'. VL'lTl r, i'"·I'i. n, ,.'['ks., n 
IOn ::;ilozi)' kn N. vnn Tej.,chc- Slr·wokijc- en l\ - Or st.mrijk he-bb n à~ Duits r~ "". nit't 
;;0capitul_lOrd. Y::~r ook d,,,rvO"T zullen str.cks è kh·kJ.cn 1'ci<r n l 

O.Pi:OU { Vn.lV lI";.·;au,.,NJJ. 
1-["disCll" vO:;~icnst . Ul'JllliJl., Hor). ]-rui8 stt.on f"r-'·_d om h t tC't nl'. te b0Z' ttc, 

(~bi\..d mt; t spç.cirÜc tllI=dischc mid(kl,~ n binn,~n toJ tr~kken om d~ Nr, d rl['nd~ hevolkinr 
zo do 1 trcff0nd mo(.üijk te htlpell. 

Gçn. r.roL1~t...rs, hoofd. S~cti: In(]isch~ i](:.k_n vt-'n lAilitEdr G-vZ8C in b t;vrij(l f-".:bi~~ ~ 

epre.k t-:-ist!,.;r ... ncvt1nd di volt :nd,;, woon'cnl "Ik ho"t in InrJi " ster.os sFnh:ntc:w.~r1 t m\.:t 
1Ili1ns···n v(;n i..;{kr. richtin, en i .:\Jc r~ r, lir1~:. Wij he.dcl.l"'! to,_~n ' én do .... l, wi,j w·.r1·t<·!1 
in :{nh~il'\ Sf1ffi .. n Onzl,. lGuz .. mo\... t nu ("\ok zijn ALLE N~J)&HLJu;,;.) .. 5.HÖ vr.n wi.:lk lc:v'.n~
bLschûuwin( ook mo,_t.:n st'.!1l.nrOf!.n vuC'r ho;t ~..nl schon dC'111, cl.,; w .... do!'ropbouw v pn }'Tf;""r_ 
lanCl. 1I '.oi/ij sluit\"'n ons hi_rbij vtn hrrt "~n. tvu rdlen 8"1<", n V l) r ~-fl 

- , '. -
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Figuur 68: Bulletin "Het Vrije Volk" met toespraak van Winston Chruchill 

~L ____ _ 

BULLETIN 
VAN 

RElDE lILINIS'l'EH PRBSIDEN'J' WING'.l'OH CHURCHILJ .. , 

Hedenmiddag hee ft mini!; te r- 'Jros ido nt. Churchi 11 voor de radio 
officiè'ol dc onvaor'uaardelijkn -JVoreavo van allo Duitso S!.rljdkrach_ t 0n aang':;]{Ol:J.d i gd. 

Hot verdra.g Ven (Yliergave dat. rtSeds in Rolms ondertekend 17as., zal 
vannacht. om 1 mln,~Uê .:nCr 12 1;0 Berlijn gorati:i';ceerd en Uevestigd VI ord0n 

De CJlO f van do DUi r~o .5G1lC, l''''.L,) S t ... f gen, \ elclimaarschalk Von Ke i.tol 
zal Vr· 'T' Duitsland tekenen. tOrw< l] namen:? ElSOn.howor de ondertekonin'i 
door KO.I. Smith en D'Assi,gny zal gOsCbiodcn... Voor Rusland tekent " 'liIaarschuJ.!( S joükov. . 

Churehill maalGe meldinG Van het fOit, dat de DUits.ers. de wape ns 
tegonov.er de Russen neg niet ge8trekt hobben en waars chuwde hen, dat 
indi en Z.i j hierin blijven IVelhurè.en, Zij na do ondertekeni ng van 
hedennacht als eorlogsiTIjsdadi.gers zullon WOrden beSChouwd, daar zij 
Zij zich dan buiten de Oorlogswe-;; stellen. OGk door onze strijd_ 
krachten zu:llen Zij dan van allo 'Kanton Worde n aangevallen, '-'erklaar_ dc de premier. 

Ve rvolgens kondigde de minist,er de Viering van Ilio V- E dag aan. 
De oerste dag Zullen Wij voornamelijk aan ons a igon Volk denken, t er_ 
wijl de tweede dag in het teken zal staan van onz.e dankbaarhoid aan onzo machtige l:i Ondgen ot en, 

Na in het kort he t verloop'\Van het b'egin dezer Oorlog gememo~erd 
t e hebl:ion besloot ChurchiU mC'~ de opwekking aàlB k rachten in t e sljan-. nen vaar de tijd die vOor ons ligt. 

"Voorwaarts Brittania, 
Lang lov:e de !!Doriade van Vrijhoid , 
God save the King". 

~L ____ _ 

BUL LE , IN 
VAN 

RElDE MINISTGR PRES I!)E N'J' WING'i'ON CHlJRCHILL . 

HOdenmiddag heoft ntiniztor-·)residcnt. GhurchiU VOor de radio 
officie'ol dc onvocr'>!laax-dI:llijkf! "?Vor.::avo van alle Duitse strljdkrach_ t "n aangul~ol:Ld i gd. 

Ho t '101"(1 rag ven Overgavo dat. re cds in Rclms ond ortukend \
7a

s, zal 
Vannacht om 1 mlnclUï. vicr 12 te BC:'liJn gerati;iïcoerd en bevestigd \70rdvn 

De Chof va:) de l)ui~~ 1) .5Guc,('i:J..[,,) sCaf gen. Hlldi',laars haIk Von Kettr::l 
zal Vr ' r' DUitsland tokenen , torw' 1] namen" E1.san.hower je ondertokonin'1 
door g.O.I. Smith on D'Assi.gio.y zal gOSchiodeIl.. Voor RusJLand tekent '. maarsehal1{ Sjoekov. 

Churchill maak:o meld':'ng Van het feit , dat de DUi taers. de wapens 
togonover de Ruascn nog niet gelJtrekt hebben en waarschuwde hen , da'L 
indion Z.ij hierin blijven wOlharê,en, Zi.j na de ondertekeni ng van 
hodonnacht als oorlo~sinjsdad-;'gors zulluIl WOrden bosChouv/d, daar zij 
Zij Zich dan buiton de OorlogSWet stellon. Ook door onze strijd_ 
krachten Zu:llen Zij dan van alle :-cantel1 Worden aangevallen, 'lierklaar_ do do premie r. 

Ve rvolgons kondigde de minisi,or de Viering Van !lie V- E dag aan. 
De eerste dag zull(m Wij voornamelijk aan ons aigon volk denken, ter_ 
wijl de tweedo dag in het tekon Zal staan Van Onz.e dankbaarho i d aan onzo machtigo J:iondgenoten. 

Na in het kort het Vorloop'van het b'egin dezer Oorlog gemernol"'lerd 
te hebJ:i0n besloot Churohill m ~ de 0PWOkking ail.lp. krachten in te Sl,3.n_ nen vaar do tijd dia vaar ons l i gt. 

"Voorwaarts Brittania, 
Lang lov:e do !!Doriodo V/ln Vrijheid , 
God save thc King". 
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