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De overwinning geproclameerd
TOESPRAKEN VAN GEALLIEERDE STAATSHOOFDEN

In een gelijktijdige verklaring hebben Churchill,
Truman en Stalin het einde van de oorlogin Europa
aangekondigd.

Churchill deelde mede, dat de capitulatieovereen-
komst vandaag te Berlijn wordt bekrachtigd. De
vijandelijkheden zullen heden 8 Mei, om één minuut
na middernacht worden gestaakt, maar reeds gisteren
werd het bevel, de vijandelijkheden te staken, ge-
geven. Ook op deKanaaleilanden zullen devijandelijk-
heden gestaakt worden.

Op sommige plaatsen bieden de Duitsers nog
weerstand tegen deRussen. Maar indien na midder-
nacht de Duitsers de strijd zouden voortzetten, dan
zouden zij zichzelf buiten de oorlogswetten stellen,
en zullen zij van alle kanten door de Geallieerde
troepen worden aangevallen.

Vandaag zullen wij wellicht aan ons zelf denken,
maar morgen is het de dag om een bijzondere
hulde te brengen aan onze heldhaftige Russische
kameraden, die een van de grootste bijdragen hebben
geleverd tot de algemene overwinning. Onze dank-
baarheid jegens hen als onze voortreffelijkste bond-
genoot komt uit het diepst van ons hart.

Wij mogen ons zelf dagen van vreugde toestaan,maar ook geen ogenblik vergeten, dat veel lichame-
lijke arbeid en zware geestelijke inspanning die ons
nog te wachten staat, bij de opbouw van Europa
en de oorlog tegen Japan, dat nog niet verslagen is.Het leed, dat Hitler aan Engeland, de Verenigde
Staten en andere landen heeft toegebracht, is een
wereld van afschuwelijke wreedheden, die om recht-
vaardige vergelding vraagt. Wij moeten thans onze
uiterste krachten inspannen, om onze taak, zowel in
Binnen- als Buitenland te volvoeren. Voorwaarts
Brittannië. Lang leve de zaak der vrijheid. God
save the King !

Werken, werken en nog eens werken
Tezelfder tijd hield Pres. Truman een rede, waarin

hij o.m. zeide: Dit is een plechtig, maar glorierijk
uur. Ik wilde dat Franklin Delano Roosevelt deze
dag had mogen beleven. De vlaggen der vrijheid
wapperen boven geheel Europa. Wij danken de
Voorzienigheid, die ons heeft geleid in de donkere
dagen van tegenspoed. Onze vreugde wordt getem-
perd door het diep besef van de vreselijke prijs die
wij betaald hebben, om de wereld te bevrijden van
Hitler en zijn boze bende. Laten wij niet ver-
geten dat droefheid en hartzeer op deze dag loeven

in de woning van zovelen van onze naburen, wier
dierbaarste bezittingen ten offer zijn gebracht om
onze vrijheid tot een feit te maken.

Wij kunnen, wanneer wij verschijnen voor God,
onze doden en onze kinderen alleen voldoen door
ons werk met toewijding en verantwoordelijkheid te
volbrengen. Daarom zal ik U een slagzin geven en
deze slagzin luidt voor de eerstvolgende maanden:
Werk, werk en nog eens werk.

Het Westen is vrij, maar het Oosten is nog be-
klemd onder het juk van het verraderlijke Japan.
Wij zullen doorgaan slagen uit te delen, totdat de
Japanners bij onvoorwaardelijke capitulatie de wape-
nen hebben neergelegd.

Hierna las Pres. Truman de plechtige Overwin-
ningsproclamatie voor. Hierin riep hij allen op tot
een biddag, die Zondag zal worden gehouden.

„WIJ ZULLEN HET NOOIT VERGETEN"
Koningin Wilhelmina heeft in Haar antwoord-

boodschap den Engelsen Koning gelukwenst met deoverwinning der geallieerde legers en de totale ineen-storting van de vijand. De Koningin gafuitdrukking
aan haar dankbaarheid jegens Engeland.

„Wat wij het Britse gemenebest schuldig zijn, iste veel om te vergoeden, maar wij zullen het nooitvergeten".
In een telegram aan Churchill sprak onze Koninginhaar bewondering uit voor diens grote leiderschap.Voorts werden door Haar telegrammen gericht aande legerleiders Eisenhower en Montgomery.
Tenslotte heeft Hare Majesteit een in het Fransgestelde telegrafische gelukwens aan de Voorzittervan de Opperste Raad der Sowjet Unie, Kaliningericht.
H.M. heeft een gelukwenstelegram gezonden aanpresident Truman waarin Zij de bewondering vanhet Nederlandse volk voor de dappere strijdkrachtenvan de Verenigde Staten, uitspreekt.

DE STRIJD TEGEN DE HONGER
Ook gisteren heeft de R.A.F, weer voedsel afge-worpen boven het Westelijk Nederlands grondgebied.Het was ditmaal een hoeveelheid van 350 ton Boven-dien zijn te Rotterdam drie geallieerde schepen aan-gekomen met 5000 ton voedsel en 3000 ton steenkoolaan boord, bestemd voor West-Nederland. Er zullennog meer schepen volgen.



10 MEI 1940
10 MEI 1945

In de vroege morgen van de iode Mei 1940 wer-
den de Haarlemmers wakker gemaakt door hevig
mitrailleurvuur: de oorlog was uitgebroken, de Duit-
sers trokken Nederland binnen, de overval op een
kleine, onschuldige buurstaat van een groot rijk was
begonnen.

Vijf lange, zware en droeve jaren volgden. De
bezetting door de Nazi-soldaten, de S.D., Gestapo
en de talloze Nazi-organisaties verscheen, en al die
kommervolle jaren door werd het volk geterroriseerd
en gefolterd. Scheen aanvankelijk oppervlakkig be-
zien het regime wel zachtzinnig toe, reeds spoedig
bleek het een wolf in schaapshuid te zijn, en ten-
slotte ontpopte zich het roofdier in zijn ware ge-
daante: Nederland werd wingewest, werkterrein voor
S.D. en Nazis; de mannen en vrouwen waren niet
meer veilig voor de overweldigers, de aanvallen op
leven en goed der bevolking namen toe, en tenslotte
was iedere Nederlander een achtervolgd stuk wild.
Joden-vervolgingen, vrijheidsbelemmering, razzias,
concentratiekampen, gevangenissen, folteringen, pro-
paganda, terreur, in bonte volgorde wisselden elkan-
der af, in steeds meer toenemende felheid geleid
door de bezetters, tot tenslotte in dit jaar het nor-
male leven een onmogelijkheid was geworden, het
voedsel niet meer kwam, geen man meer veilig was
en volledige duisternis over Nederland was gedaald. . .

En toen de nood het hoogst was, bleek deredding
nabij: Duitsland werd op ieder front verslagen,
overal trokken de Geallieerde troepen het Duitse
land binnen, en in enkele weken tijds vielen alle
grote Duitse steden, stierven Hitler en zijn voor-
naamste trawanten, werd Berlijn veroverd, capitu-
leerden de Duitse legers in Nederland en Denemar-
ken en gaf tenslotte geheel Duitsland zich over.

io Mei 1945: Nederland weer vrij. De Geallieerde
troepen hebben geheel Nederland en bijna geheel
Duitsland bezet. Nederland is herschapen in een
vreugdetuin van oranje en rood-wit-blauw, de laatste
Duitse troepen verlaten machteloos en verslagen
het land.

Duizenden zijn gevallen door Duitse geweldena-
rijen. Aan hen moet worden gedacht bij de her-
denking van deze dag. Zij hebben hun leven in
legalen en illegalen strijd gelaten voor de vrijheid
van hun land. Zij hebben geleden en gestreden,
terwijl duizenden thuis zaten en afwachtten. Hün
komt op dit oogenblik alle eer toe. .In diepe stilte
en ootmoedige dankbaarheid gedenken wij hen, die
het leven offerden voor de vrijheid van het vader-
land, voor de vrijheid van eer en geweten ! Op deze
dag van nationale rouw past slechts een woord :
hulde aan hen die streden en vielen ! Moge in de
wederopbouw na oorlogstijd de geest die hun be-
zielde ook over ons vaardig blijven !

DE ZETEL DER VERTROUWENSMANNEN
Het voor ons volk op dit ogenblik belangrijkste

gebouw is zonder twijfel het perceel Plein 1813
no. 2 te Den Haag, waar de voorlopige zetel der
vertrouwensmannen is gevestigd. Het was onder
Duitse bezetting de zetel van commissaris-generaal
Schmidt.

Van de pui van het Haagse stadhuis heeft een der
vertrouwensmannen, Jhr. Mr. L. H. N. Bosch Ridder
van Rosenthal, in tegenwoordigheid van vele autori-
teiten, op Zondag 6 Mei de proclamatie voorgelezen.

Na de plechtigheid beklom een Jodin het bordes.
Zij droeg boven de Jodenster een oranjelint. Burge-
meester de Monchy verwijderde met een forse ruk
de gehate Jodenster. Een schone symbolische
handeling, die luide werd toegejuicht.

SCHIETPARTIJ OP DE DAM
19 doden en 117 gewonden

Maandagmiddag om drie uur hebben de Duitsers
vanuit de Grote Club op de Dam het vuur geopend
op de feestvierende menigte, die de bevrijding vierde
De mensenzee spatte in een vreselijke paniek uiteen.
Volgens de voorlopige berichten van het A.N.P,
zijn er 19 doden en 117 gewonden.

Direct kwamen de Binnenlandse strijdkrachten in
actie. Twee overvalauto's van de Grüne Polizei storm-den, in alle richtingen vurend, van het Rokin naai
het Damrak.

Het schieten duurde tot half vijf, toen de com-
mandant van de N.B.S. te Amsterdam, de heet
Overhof (in burger voorzitter van de Ver. van de
Effectenhandel) vergezeld van een Duitsen officier
de Grote Club binnengingen.

Verschillende moffen werden doer de B.S. ont-
wapend. Zij werden ook gedwongen hun voertuigen,
auto's of gestolen fietsen, achter te laten en verdei
maar te gaan lopen.

OUDE AUTORITEITEN WEER IN FUNCTIE
die van de nieuwe orde in de nor

Mr. L. J. A. Trip is wederom in functie getreden
als president van de Nederlandse Bank. — Dr. Ir. M.
H. Damme is wederom directeur-generaal van het
Staatsbedrijf der P.T.T. — Tot burgemeester van
Amsterdam is benoemd de heer de Boer. — Tot
hoofdcommissaris van politie te Amsterdam is be-
noemd de heer H. J. Versteeg.

Wij meldden reeds dat Mussert en Genechten
zijn gearresteerd. Ook de beruchte „Jordaner" van
de Duitse radio is ingerekend. De held barstte in
tranen uit, toen hij werd weggevoerd. — Holdert,
S.S.-man en directeur van „De Telegraaf", deelde
dit lot. — Op den gewestelijken secretaris van da
N.S.B, te Almelo en diens penningmeester vond
men een bedrae van liefst f600.000.

De N.V. „CEMSTO" vraagt voor direct

nette schoonmaaksters
Ook manlijke krachten en geroutineerde glazenwassers komen in aanmerking

voor het schoonhouden van kantoor-
lokalen en Dienstgebouwen van de N.B.S.
Aanmelden tussen 9-5 uur: Nassaulaan 32



DE INTOCHT DER CANADEZEN
Valt hen niet te lastig!

Eindelijk! de Canadezen in Haarlem. Sinds het
bekend worden van de overgave der Duitse legers
in ons land, was er slechts een vraag op aller lip-
pen: Wanneer komen ze nou? En ze kwamen, al
was het pas drie volle dagen later. Verschenen
Maandag de eerste paar Canadezen in de stad, en
arriveerde er des avonds reeds een enkele wagen
met Hollanders, die deel uitmaakten van het Cana-
dese legerkorps, gisteren kwamen de eerste troepen-
onderdelen in de stad aan, luidkeels toegejuichd
door de duizenden die zich langs alle wegen ver-
zameld hadden, om de bevrijders een enthousiaste
ontvangst te bereiden,

Welk een volkomen ander schouwspel bieden deze
frisse, vrolijke mannen in hun vlotte uniformen,
vergeleken met de stramme, stugge en onvriende-
lijke individuen, die jarenlang tot de terroriserende
bezettingstroepen behoorden! 't Is geen wonder te
noemen, dat de duizenden hun zo vol warmte en
werkelijke blijdschap ontvingen en om de hals
vlogen . ..! Er waren er heel wat, die letterlijk
zich op de Canadese tanks en auto's stortten en
zich op de zware wagens nestelden, zich mee lieten
rijden. Men vocht om de zitplaatsen, men vocht
om de mogelijkheden met de bevrijders kennnis te
maken, hen de hand te drukken, en . . . een ciga-
ret of stuk chocolade van hun los te pingelen ...

Geen wonder ook, dat de Canadezen zich vriende-
lijk over Haarlems inwoners uitlieten en hun vrolijke
gastvrijheid prezen. Slechts het teveel aan enthou-
siasme werd soms wel wat hinderlijk voor hen,
wanneer daardoor hun autotot eenrijdende mensen-
tribune werd, van waaruit niets meer van de weg
was te zien, of de wegen door de mensenmenigte
dusdanig werden versperd, dat er bijna geen door-
komen meer aan was.

Men gelieve daarom te bedenken, dat zij in de
eerste plaats gekomen zijn ter uitoefening hunner
plichten, en dat men door té groot enthousiasme
en té grote nieuwsgierigheid hun bewegingsvrijheid
kan belemmeren en hen in de uitoefening hunner
werkzaamheden kan hinderen. Valt hen niet te
lastig, zij weten dat het gebeurt uit blijdschap, uit
vriendschappelijkheid en geestdrift. Maar het mag
niet tot hinder leiden!

WERELDNIEUWS IN HET KORT

— Stalin deelde in een speciaal dagorder mede,
dat Dresden, de enige grote stad die nog in Duitse
handen was, thans door de troepen van Koniew is
veroverd. De strijd in de stad duurde twee dagen.

Gisteren zijn de geallieerden in Oslo aangekomen
om de overgave der Duitse troepen in Noorwegen
te regelen.

j)e geallieerden hebben alle Duitse vlooteenheden
opdracht gegeven draadloos hun positie bekend te
maken aan het dichtstbijzijnderadio-telegraaf-station.
Ze zullen bevelen ontvangen naar bepaalde gealli-
eerde havens zich te begeven. Duikboten moeten

aan de oppervlakte komen en een zwarte vlag of
wimpel hijsen.
— De Duitse troepen op de Dodekanesos-eilanden
hebben gecapituleerd.
— Belgrado is thans ook bevrijd.

NEDERLAND IN HET BUITENLAND
— Ter gelegenheid van bet grote feit, dat thans
geheel Nederland is bevrijd, heeft de Nederlandse
Ambassadeur te Brussel, Baron van Harinxma thoe
Sloten, een radiorede gehouden, waarin hij o.m.
zeide, dat voor de samenwerking tussen België en
Nederland een grote toekomst is weggelegd.— Op 5 en 6 Mei zijn te Brussel 1807 Nederlandse
politieke gevangenen aangekomen.

In een communiqué van generaal Mac Arthur
wordt bekend gemaakt, dat Australische troepen in
de nabijheid van de hoofdplaats Tarakan opnieuw
vorderingen hebben gemaakt. Zij zijn opgerukt tot
op driekilometer afstand van het oliecentrum Djotha,
dat op een na het grootste oliecentrum ophet eiland is.

GELUKWENSTELEGRAMMEN.
Koning George van Engeland heeft een uitvoerig

gelukwenstelegram gezonden aan Koningin Wilhel-
mina. De Engelse Koning zeide daarin 0.a.: dat hij
en zijn regering het een grote eer achtten de gastheer
van de Koningin en de Nederlandse Regering ie
hebben mogen zijn, alsmede van de dappere Neder-
landse strijdkrachten, diezich bijzonder hebben onder-
scheiden.

De Koning sprak zijn oprechte wens uit, dat de
bevrijding van de Nederlandse overzeese gebiedsdelen
spoedig zou mogen volgen en dat in de komende
jaren van vrede en herstel de Koningin voor haar
toegewijd volk behouden mocht blijven.

DANKDIENSTEN
IN DE KATHEDRALE KERKEN

Op Hemelvaartsdag om vijf uur zal in de Groote
Kerk op de Groote Markt een bijzondere dankdienst
worden gehouden. In de Kathedrale Kerk St. Bavo
zal voor de katholieken een plechtigheid plaats
vinden waaraan zal worden deelgenomen door den
Bisschop van Haarlem, mgr. Huibefs, waarbij toe-
spraken zullen worden gehouden door Deken J. C.
v. d. Wiel en Plebaan Filbry.

FOTOGRAFIE D
KANTOORBOEKHANDEL E
LEESBIBLIOTHEEK D

IVAN EIJK II
BINNENWEG t «
HEEMSTEDE
UW ADRES T

Op Hemelvaartsdag zal De Patriot alleen
als bulletin verschijnen.

Verraderlijk werd heden van ons weggenomen,
onze geliefde Zoon, Broeder, Verloofde en Huis-
genoot

WIM ROOZEN
T. J. ROOZEN i NO ,
N. E. EVERTSEN / XN 'U-1-

FRITS ROOZEN
ATV
JAN
T. PLOMP
D. PLOMP-POET

Geen bezoek.
Heemstede, 6 Mei 1945, Zandvoortselaan 165.
De teraardebestelling zal plaatshebben op de

Algemene Begraafplaats te Heemstede op Vrijdag
a.s. te 2 uur.



Koerierdienst
Naar het Zuiden ! f
Stadgenoten!

Na een scheiding van bijna acht maanden zijn het Noorden en het Zuiden van ons
vaderland weer tot elkander gebracht.
Beide landsdelen hebben veel meegemaakt. Daar ging door vele streken de werkelijke
oorlog, die ons is bespaard. Daar en hier was gebrek en leed, en nu de bevrijding
ook voor ons is gekomen, is het een van de eerste wensen van velen om zo snel
mogelijk in contact met hun familieleden en kennissen in het Zuiden te komen.
Daar de eerste tijd de verbindingen nog slecht zijn, heeft „DE PATRIOT" het plan
opgevat in deze leemte te voorzien.
Met toestemming van de autoriteiten en met medewerking van de P. T. T. zal door ons
een koeriersdienst worden georgoniseerd, waarbij Noord-Brabant en Limburg zullen
worden bezocht.
ledereen die dit bulletin leest kan in de gewone brievenbussen post voor het Zuiden
deponeren. Dit moet echter Vrijdag vóór 9 uur geschied zijn en zo mogelijk in de
stad Haarlem.
De brieven moeten aan de volgende eisen voldoen:
A. De brieven mogen niet zwaarder zijn dan 20 gram en niet groter dan het gewoneformaat.
B. AUe brieven moeten op de normale wijze worden gefrankeerd.
C. Er mogen geen drukwerken, reclames en monsters worden meegegeven.
De volgende routes zullen gevolgd worden:
Route 1 : Haarlem—DenBosch—Boxtel—Eindhoven—Deurne—Venray—Horst—Venlo—

Roermond—Sittard—Kerkrade—Gulpen—Valkenburg—Maastricht—Meersen—Geleen—
Susteren—Echt—Weert—Eindhoven—Boxtel.

Route 2 : Eindhoven—Tilburg—Breda—Roozendaal—Bergen op Zoom—Steenbergen—
Dinteloord—Waalwijk—Den Bosch.

Brieven voor plaatsen, die buiten de genoemde route liggen en voor de provincie
Zeeland, worden in het Zuiden gepost.
In het algemeen richten wij het volgende verzoek aan alle deelnemers: de brieven zo
dun mogelijk te houden en niet meer mee te geven dan strikt noodzakelijk is.
Zo spoedig mogelijk hopen wij terug te komen, en wij hopen U dan goed nieuws van
Uw familie en vrienden uit het Zuiden te kunnen overbrengen.

Organisatie „DE PATRIOT"

De Amerikaanse
en Engelse legers
gaan de bekende merken SIGARETTEN
vooraf. Wij hopen ze zo spoedig mogelijk aan
U te mogen verkopen.

Sigarenmagazijn
J.LANGEVELD

Raadhuisstraat 98 HEEMSTEDE

YISIER'S
Delïcatessenhandel
ZANDVOORTSCHELAAN No. 16 en 1 79

HEEMSTEDE
UW ADRES
VOOR KRUIDENIERSWAREN ENZ.
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Nu U weer gaat winkelen,
brengtU natuurlijk ook een

bezoek aan :

Cafetaria Fluks
Groote Houtstraat - Haarlem

DRUKKERIJ ARGO
NIEUW-VENNEP
Dir. W. A. van Leeuwen

Tot dusver verzorgden wij „De Vrije Wereld".
Mogen wij voortaan Uw
drukwerk verzorgen???
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