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cel 	e eri 	is vrij! 
Hedenochtend 8 uur onvoorwaardelijke overgave, ook in 
N.W, Dultschland en Denemarken. J: Berchtesgaden, Salz-
burg, Innsbruck en de Brennerlijn veroverd. 

g,•isteravond publiceerde het geallieerde hoofdkwarter het vclgende communiqué: Veld- 
maarschalk Montgomery heeft den opperbevelhebber medegedeeld, dat alle vijandelijke 

strijdkrachten in Nederland, N.W. Duitschland en Denemarken, met inbegrip van Helgolard 
en de Wadden-eilanden, zich aan de 21ste legergroep hebben overgegeven. Het betreft hier 
een overgave te velde. Zaterdagochtend 8 uur zullen de wapens worden neergelegd. 
In een proclamatie van generaal Eisenhower werd gezegd: De tuitsche strijdkrachten aan 

het Westelijk front zijn geheel uiteengevallen. De Duitschers zijn te land, ter zee en in de 
lucht verslagen; hunirest nog slechts. zich over te geven. 

Toen de Nederlandsche premier prof. Gerbrandy het bericht van de overgave hoorde, zei hij : „Ons volk 
is nu vrij, vrij om zijn wonden te heden, vrij om ongestraft de waarheid te spreken, vrij om zijn openbare 
instellingen weer op te bouwen, vrij om zijn taak in het gebied van den Stillen Oceaan weer te gaan vervul-
len. Bovenal danken wij God, die kracht heeft geschonken aan allen, die een aandeel hebben gehad in de 
bevrijding." Prof. Gerbrandy spreekt vanmiddag 1 uur voor Radio-Oranje. 

Vannacht kwam te Londen het eerste persbericht sinds April 1940 uit Kopenhagen binnen. Het meldde : 
De 	Deensehe autoriteiten nemen het landsbestuur in handen ; een nieuwe regeering wordt gevormd uit • ver- 
tegenwoordigers der oude partijen en leiders der verzetbeweging ; minister van. i3uitenlandsche Zaken is WI- • 
kr, 	\,..,_;r‘.-ikier van - ,,Iii De',,:.IS-cli-e"::-'7.1 -1--,-: -1..:7-mn.. .1J e- 	....:!-Ie tert.,. '›4 ~ mrsge, hij, tmerer-9 
niet verlaten. De verzetbeweging is opgeroepen de orde te handhaven ; zij mag 'echter niet op eigen initiatief 
tegen de Duitschers optreden. 

De Amerikaanscije troepen, die door Frankrijk, Zuid-Duitschland en Oostenrijk trekken, zijn over de •Bren-
nerpas Italië binnengerukt en hebben contact gemaakt met de legers van veldmaarschalk Alexander, die door 
Noord-Afrika en Italië naar de - Alpen zijn gemarcheerd. Innsbruck, Salzburg en Berchtesgaden (waar Hitler 
meestal woonde) zijn in geallieerde handen. Fritz Amann, .Hitlers sergeant-majoor in den eersten wereldoorlog 
en later uitgever van zijn geschriften, is door de Amerikanen gevangen genomen. 

De Russen hebben gisteren in Duitschland 45000 gevangenen gemaakt. Zij maken goede v 
Moravië en zullen weldra bij Linz contact maken met de Amerikanen. 

De overgave. 

LONDEN, 5 Mei. ,— Een verslaggever van de B.B.C., 
Chester Wilmet, gaf de volgende beschrijving van de 
overgave der Duitschers aan de legergroep van veld-
maarschalk Montgomery: 

De plechtigheid, waarbij de capitulatie van minstens 
een millioen man werd bekrachtigd, duurde slechts 
vijf minuten. Vrijdagavond half zeven werden de hand-
teekeningen gezet. De gevolmachtigden aan Duitsche 
zijde waren admiraal von Friedeburg, IMnitz' opvolger 
als opperbevelhebber der Duitsche marine, generaal 
Kienzl, stafchef van veldmaarschalk von Busch, en 
drie anderen.  

gaf van den vollen omvang van de Britsche doorbraak 
naar de Oostzee. Toen admiraal von Friedeburg de 
kaart zag, .kwamen de tranen hem in de oogen. 
Montgomery deelde den Duitschers mee, dat, als 

zij zich wilden overgeven, de capitulatie onvoorwaar-
delijk moest zijn.. Von Friedeburg ging daarop von 
Busch raadplegen en kwam met de noodige volmachten 
terug. Vrijdagavond gingen de Duitschers een tent 
binnen in het Britsche hoofdkwartier, namen plaats 
aan een .ruw-houten tafel, bedekt met legerdekens, en 
teekenden liet historische &,cument met een gewone 
kantoorpen. Daarna teekende Montgomery namens 
generaal Eisenhower. 
(Alleen in Noorwegen en deelen van Cechoslovakije 

hebben de Duitschers de wapens nog niet neergelegd. 
Dat komt doordat zich in die gebieden troepen van het 
Roode Leger bevinden, en de Duitschers zijn huiverig 
zich niet alleen aan de Engelschen en Amerikanen, 
maar ook aan de Russen over te geven. Dit is volko-
men begrijpelijk. Immers de Nazi's worden door hun 
geweten gekweld wegens aard en omvang van de mis-
daden, die zij in de Sovjet-Unie hebben bedreven ; en 
hun angst voor de gerechte straf is groot.) 

Donderdag waren zij reeds in Montgomery's hoofd-
kwartier verschenen om de overgave aan te bieden 
van de Duitsche legers, die voor de Russen naar het 

, m.~—  Westen vluchten. Montgomery's antwoord was kort 
1~  en bondig.: „Zeg hun, dat zij zich aan het Roode 

Leger moeten overgeven". Daarop toonde hij den 
Duitschers een kaart, die hun voor het eerst een indruk 



De overgang naar de bevrijdinár .511 Telefoonlijn door Niemands 
Geschil om Triest. 

LONDEN, 4 Mei. (Radio Oranje). — Donderdag 
hebben 800 zware bommenwerpers 1500 ton voedsel 
boven Nederland afgeworpen, terwijl langs den weg 
1050 ton het bezette gebied werd binnengebracht ; 
het , geraamde dagelijksche kwantum van 2500 tor,  
werd dus nog overschreden'. Nadat de vrachtauto's 
Woensdag vooral vet hadden vervoerd, waren Donder-
dag suiker, vleesch-in-blik, biscuits en andere levens-
middelen aan de beurt. Vrijdag werd 400 ton door 
vliegtuigen afgeworpen voor Zuid-Holland. 

Donderdag werden 150 van de 200 vrachtauto's, 
die door de Ganadeezen ter beschikking van de Neder-
landsche autoriteiten worden gesteld, overgedragen 
aan Nederlandsche chauffeurs, die zich eerst even 
moesten overschakelen op het rijden-op-benzine vóór 
zij de reis naar de hongerende steden ondernamen. 
Toen het eerste konvooi Utrecht binnenkwam, stond 
de stad op stelten ; er was veel vlagvertoon en tal 
van vrouwen snelden naar de auto's om de chauffeurs 
te omhelzen. 

Bij de 200 Canadeesche vrachtauto's komen nog 
750 vrachtauto's; die door de Nederlandsche autori-
teiten beschikbaar konden worden gesteld. De gealli-
eerden voeren dagelijks 35 ton benzine aan om het 
verdPeP eP"\u'''r 	te 

Een eë'iSt-e—VoC,rra-aïfje Sieenkool Van 60 ion is per 
vrachtauto naar bezet Nederland gebracht ten behoeve 
van de centrale keukens en de gas- en electriciteits-
voorziening der ziekenhuizen. De aanvoer zal echter 
voornamelijk per schip moeten geschieden. 

Britsche en Duitsehe veld-telefonisten hebben samen 
in Niemandsland een telefoonlijn aangelegd, zoodat 
een vaste verbinding tot stand is gebracht tusschen 
het hoofdkwartier van generaal Blaskowitz en dat van 
generaal Folkes, commandant van het lste Canadeesche 
legercorps. Donderdagochtend had Folkes in een ge-
sprek onder vier oogen met een Duitschen stafofficier 
een overzicht gegeven van den militairen toestand, 
waarvan de Duitscher maar onvoldoende op de hoogte 
was. 

LONDEN, 4 Mei. — De Londensche bladen brengen 
foto's van Duitsche krijgsgevangenen, die in een langen 
stoet door de Brandenburger Tor marcheeren, waar-
boven de Russische vlag wappert. 

PARIJS, 4 Mei. — Hier is een officieel rapport, dat 
dertien boekdeelen omvat, verschenen over de wreed-
heden, die in Frankrijk door de Nazi's bedreven zijn. 
Het aantal 'menschen, dat 'binnen Frankrijks grenzen 
is omgekomen ten gevolge van de Nazi-terreur, be-
draagt volgens een behoedzame raming 150.000. 

De einduitslag van de Fransche gerneenteraadsver. 
kiezingen toont een sterke opschuiving naar links. Na 
de communisten wonnen ook de sociaal-democraten 
veel stemmen, evenals een nieuwe links-gerichte katho-
lieke partij. De rechtsche partijen en de radicalen 
gingen achteruit. De uitslag is een waarschuwing aan 
De Gaulle dat hij minder toegeeflijk moet zijn tegen-
over landverraders. 

LONDEN, 4 Mei. 	 De „Times" verneemt uit Rome 
dat kroonprins Umberto van Italië bij een korte rond-
reis door het Noorden des lancls geestdriftig werd 
ontvangen door een klein deel der, bevolking. De 
groote meerderheid is hier republikeinsch. 

Generaal Cadorna, de leider der binnenlandsche 
strijdkrachten in Nonrcl-rtHië. 	henot•Ind 	umer- 
beveïhebb,gr van-  jlet-hgetUfratra-áriStré tëor. 

BELGRADO, 4 Mei. — Het hoofdkwartier van maar-
schalk•  Tito meldt : Triest en Gë•rz (Gorizia) zijn vóór 
30 April door het Joegoslavische bevrijdingsleger be-
zet. Zonder toestemming van de Joegoslavische regee-
ring zijn de geallieerde troepen later de beide steden 
binnengerukt. 

(Op Triest en Gbrz maken zoowel _Italië als Joego-
slavië aanspraak; wat de plannen der geallieerden met 
deze steden zijn is nog niet bekend; wellicht is Triest 
bedoeld als vrijhaven voor Oostenrijk en Cechoslovakije). 

De Joegoslavische regeering zal den geallieerden 
vragen om uitlevering van veldmaarschalk von Weichs, 
oud-opperbevelhebber op den Balkan, die in Beieren 
gevangen werd genomen. 


