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VICTORIE IN EUROPA

Vandaag,Dinsdag 8 Mei,zal in de historie bekend staan als VE-dag, de èag van de Victorie in
Europa.Om 3 uur hedenmiddag zal Churchill in een Radiorede de officieLe bevestiging geven van
het i-eeds eerder ioor oorlogstorreepondenten vermelde nieuwe dat Duitnland onvoorwaardelijk
heeft gecapituleerd aan a 1 1 e gt-a-llieerde megsndhedenggusls.nd inbe 3-repen. G-ie teren 2.40 tt>-
ker.de generaal Jocil.de nieuwe Duit3e legerchef,tn Ehe^me het document waarmee,volgens zijn ei-
gen v/oorden,'het Duitse volk en de Duitse gewapende macht op genade of ongenade aan de over-
winnaars zijn overgeleverd.Generaal Eisenhower was niet aanwezig bij de ondertekening,maar ont-
ving lator* Jodl en admiraal Friedeburggden bevalhebber van de Duitse vloot.
Uit alle geallieerde hoofdsteden meidon de cor-ssponde^.ten groots vréugde-betoon^.Na Churchill
zullen ook Eisenhowerggontgomery en Alexander voor de radio spreken;vanavond om 9 uur richt de

else Koning zich in een toespraak tot het Britse imperium.
DE INTOCHT DER GEALLIEERDE TROEPEN IN WESTELIJK NEDERLAND IN VOLLE GANG
Vanaf" 7 uur gisterenmorgen trekken Geallieerde troepen,Britten,Ca ïadezën en Nederlanders beho-
rende tot het Ie Canadese leger, 'est elijk Iïederrand brnnen.Op dat tijdstip passeerden de eerste
Britse verkenningeafdelingan de frontlijn ten ' esten van Ede en deden even later hun intocht in
Utrecht.Britse cosrespondenten melden dat het enthousiasme van de bevolking in Utrecht die
in Parijs zelfs overtrof. Naar Anep-Aneta bericht hebben Britse troepen Hussert op zijn hoofd-
kwartier in Utrecht gearresteerd;ook van Genoehten zit achter slot en grendel.Alle geallieerde
tioepen,die gisteren door het Gooi zijn getrokeen,behoorden nog tot de 49nte Britse divisie en
kwamen vanuit de richting Ede-Utreoht.Dè Cana lazen,die Noord-}: 'Hand moesten binnentrekken,
werden nog steeds opgehouden bij Amersfoort,we ar de Duitse Vevelhebber er tl-ikbaar een eer en
genoegen in stelae do ir.tocht der geallieerdr :.i zijlang mogelrjic te vertragen Vanaf hedenmorgen
vroeg kon men echter lange de.Gooiee wegen ock Canadeze trotpen toe juichen,zodat Ghana blijk-
baar vrije doortocht is verleend.De Canadezen dragen een uniferm van een bruin-bruine kleur,met
op de schouder het rode kenteken Canada,de Britton een >haki-..leurig uniform.
Vanaf gisterenmorgen is cok do uittocht der Luit^eia begonnen;h.)t eens zo machtige leger vertrok
met paard en wagen,

PROCLAMATIE VAN DEN CANADESEN BEVELHEBBER
1"GftG genar aal*' *E"a uGkVs", d G bo -/ ■*" i"ebber van het Ie Canadese ccrpe heeft een proclamatie uitgevaar-
digd, gericht tt.t de bevolking van de provincies Utrecht,Noord-Holland en Zuid-Holland,waarvan
cc verkorte inhoud ais volgt luidt:
Het Canadet.e Ie leger onder evel van generaal Crear heeft thans de Duitse troepen in Neder-
land alB cergidmacht uitgeachakel S .Gen. Crear heeft mij de taak toegewezen de Duitse troepen die
ziclr in de vesting Ho-land bevinden zo snel mogelijk hieruit wo.g te voeren.Eergisteren heeft de
Butee bevelhebber, generaal Elaekowitz het protocol ondertekend waarbij de. afvoer van de Duitse
troepen uit Nederland naar Duitsland wordt geregeld.Het militaire bestuur'van de provincies
Utrecht,Noord-Holland en Zuid -Holland wordt thane cvergenoir.cn door Britse,Canadese en Nederland-
bo troepen van hot Ie Canadr-c leger.Ms.to troepen trekken nu gest-Nederlard binnen,Het ie daar-
om van het . .roogste belang dtt alle borger» in deze provincies hun volle modewerking verle-
nen. Ik heb alle Duitse strijdkrachten in gesteld onder bevel van generaal Blas-
kowitz.wien bevolen is 'Zijn troepen te verzamelen en zo snel mogelijk naar Duitsland af te voeren;
h ij zal daarbij alle Duitse transportmiddelen, opslagplaatsen e.dG nodig hebben, Hot belemmeren
van concentratie on afvoer,repreesailles,roof,zich t 1 èoien met de Duitee terugtocht,het hou-
den van demonstraties, tegen.Duitsers,dit alles zal hot vertrek der vroegere bezettingsmacht
vertragen.Collaborateurs moeten zonder ongeregeldheden of onnodige demonstraties worden gearres-
teerd. Verlaat Uw woonplaats niet voordat do Tuitsars -rit Uw land z.jn verwijd rd.Langzamerhand
zullen de beperkingen inzake de roiegclegenhcid worden opgeheven.De aanvoer van levensmiddelen
zal zonder onderbreking worden voortgezet. Ik weet dar wij bij al deze maatregelen van U de vol-
le medewerking zullen verkrijgen.
BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN IN AMSTERDAM RAAKTEN SLAAGS MET DE GRUNE POLIZEI
Een eigen bericht uit Amsterdam meldt: In de ©«Middellijke omgeving van het Koninklijk Paleis
op de lam is het gisteren tot ernstige botsingen gekomen tussen formaties van de Binnenlandse
Strijdkrachten en leden van do ..rnno Polir.oi, waarbij de Duitsers, o, a„ vanaf het dak van de z.g.
Grote Club het vuur hebben geopend op een dichte mensenmassa,Eai algomene schietpartij ontstond
er de bevolking vluchtte in paniek in de achteringang ver het Koninklijk Paleis.De verwarring
w-. 3 zo groot,dat op een gegeven ogenblik Duits o- soldaten en led-on van de Griln'e Polizo.: op el-
kaar egonnen te schieten, Van bevoegde zijde ia ons medegedeeld dat het aantal doden on gewon-
den ouder de Nederlandse bevolking op honderden geschat moet 'oorden.Van de zijde dor Binnenland-
se Strijdkrachten vernamen wij nog dat officiële Duitse ms santiee naderhand hun leedwezen over
het gebeurde her en betuigd;h et "incident" zou te wijten zijn aan drankmisbruik door de Grüno!
KORTE BERICHTEN
J- Vanmiddag om 3 uur geeft do zender Herrijzend Nederland,te beluisteren op golglengte 415 m, ,
oen lijst van bevrijde Nederlandse politieke gevangenen in Duitse concentratiekampen,vnl.Buohen-
walde - Henriette Roland Holst spreekt via dezelfde zender in de rubriek "Nederland Herrijet",
hedenavond om 8 uur » .La Geardia, burgemeester van New Yorkgroudt vandaag een rede tot do Neder-
landers,in het bijzonder tot de bevolking van AHtßterdsa(waarschynl ijk via ''De stom van Amerika I,'
gorolayeerd door de 8.8.C, om 16.45 en 21,4-5) - De lijken van C-oe: bels, zijn vrouw en kinderen zijn
in Berlijn gevonden*doodsoorzaak: vergiftiging - de Belgische Koning ie met zijn vrouw on kinderen,
bevrijd uit een door SS-mannen bewaakt kamp in de buurt van Salzburg - Spanje heeft, enigszins
te elfder ure,alle diplomatieke bctrc>kingon met Duitsland verbroken.



TEN AFSCHEID
Het laatste nummer van "Vrij-Nederland Bulletin" ligt voer U.riet blad,dat bij zijn verschijnen
reeds een spoedige dood toegewenst kreeg,heeft zijl) plicht gedaan,Vrij Nederland Bulletin .*neu-.
velt - de kroon op ons werk,Eervol,vrijwillig en in vrijheid verdwijnt het,en niemand die het zal
betreuren.
Met grote dankbaarheid mogen wij releveren,dat ens werk,in eet Gooi althans,riet tot onherstel-
bare verliezen heeft behoeven te leiden.Het feit dat enkelen uit onze eigen kring kennis heb-
ben moeten maken met gevangenis en concentratiekamp,verbleekt geheel in het licht van deze dag.

,in vrijheid,gedenken met grote eerbied hen die dit ogenblik niet meer hebben mogen beleven,
allen die,uiteindelijk voor hetzelfde deel, gevallen zijn,voor het vuurpeloton, in de --evangenis-
sen,in de concentratiekampen,-p het slagveld.Hoe verschillend ook de redenen geweest mogen zijn
die hen tot hun werk getracht heeft,hoe verschillend ook de omstandigheden,in dit aar gr, erin
het gehate veldgrrjs uit onze straten verdwenen is en de geallieerde tanks hun intocht deer.,
weten wij beter on doordringender dan ocit wat hen allen gedreven moet hebben:de vurige hoor
op een hetere toekomst.
Een woord van dank aan de duizenden lezers voor c! c vele blijken van waardering en het medeleven
met ons werk,dat herhaaldelijk te voorschijn trad telkens wanneer eer. box*oep,in welke vorm ook,
op hen werd gedaan.
i/ij honen afscheid van U, nifft aï lezers van de vele periodieken die U nog van Vrij Nederland
zult ontvangen,maar als het ondergrondse "Vrij Nederland Bulletin 1;

VRIJ

Nederlanders, juicht on jubelt !!
Holland, Holland is oevrVd !
De bezetting gaf zich over,
Nederlanc. is uit de strij 1 !
NeOrlands I.eenw, die heel de oorlog
Van zich if gebétsn hoeft,
Schudt weer air zijn trrr: manen !
Nederland is vrij ca leef,.
Nederlanders juicht en jubelt !!
Holland, ij 11and ia -st-ur vrij;
Haast vijf jaren var. bezetting,
Eindelijk; *.e zrjn voorbij.
Vlagt, .n tooit U mot Oranje,
Beikt elka-r verheug/- 1c Imd I
Vaderlanders, juicht on jubelt
Voor Vorspin er. Vaderltnf ; |
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