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Het"geall.

opperbevel gaf instructies en aanwijzingen aan de verzetsgroopen en de burgerbevolking ten Zuiden van de Rijn, resp. Lek. VOOh ijjü-j via,
TEN NOORDEN DAARVAN WONEN, WERD JET VOLGENDE GEZEGD:
Voor U ia de tijd van actie nog niet gekomen,maar zal weldra aanbrercn.Zo
dra dit ogenblik aanbreekt, zult gij nadere instructies ontvangen. 'lat iac
dan MOET GIJ ABSCLUUT RUSTIG BLIJVEN EN U VAN ALLE DEMONSTRATIES- ONTHOJDEN (Met uitzondering van het Spoorwegeersoneel.dat instructies heeft ont
vangen van de Nederl.Regering; zie onder). Luistert met aandaoht naar de
instructies, als deze komen. Ook zullen strooibiljetten uit vliegtuigen
afgeworpen worden. Verspreidt deze. Het grote ogenblik is nu aangebroken.
Als allen hun aandeel nemen van het werk, zal de bevrijding in korte tijd
kunnen worden volbracht. Leve Nederland!
REGERINGSOPDRACHT: De Nederl. [Regering acht hot ogenblik aangebroken cm e
ee^ALGES^TSING VAN HET SPOORWEGPERSONEEL te gelasten, ten einde
het vijandelijk vervoer zoveel mogelijk te beletten. De Regering geeft
zich ten volle rekenschap van de grote verantwoordelijkheid voor deze
maatregel, maar zij acht het een daad van zo groot militair belang, dat
zij daarmee, niet langer wilde wachten. Zij laat.de wijze van uitvoering
aan Uw beleid over en rekent erop, dat gij de maatregel naar boste weten
zult uitvoeren,

De Ned Regering is geheel op de hoogte van de binnenzich in de laatste dagen heeft ontwikkeld, DB
nodige maatregelen zijn beraamd en zullen onverwijld ten uitvoer worden
gebracht. De Regering beoogt zo spoedig mogelijk naar Nederland terug te

REGERINGSMEDEDELING:

lanas^^oe^ana^zoa^s^deze

keren.
NADER NIEUWS OMTRENT DE LANDINGEN:|Z0.17-9:Omtrent de landingen delen cor-

respondenterwio^ne^vo^ena^^eae:

Het was ongeveer 11 uur toen honderterugkeerden,
nadat zij Duitsland en Nederland gebomden Vliegende Forten
bardeerd hadden, Wij begrepen toen,dat de giarote dag aangebroken was. Om 1
uur gingen wij naar een vliegveld om een tocht boven de landingen te maken. Hadden wij gedacht, dat den ne*el de operaties zou vergemakkelijken,
deze was er niet, maar er was wel een "nevel" van geall,vliegtuigen,Op verschillende punten bood de vijand hevige tegenstand. Wij zggen eohter zweefvliegtuigen in lange rijen op de grond opgesteld, w§t een toßon
was, dat de landingen goed geslaagd waren. Jagers en jager-bommenwerpers
waren in actie om de Duitse kanonnen zo snel mogelijk tot zwijgen te brengen. De Luftwaffe was in geen velden of wegen te 'zien.I I i I ilm
LUCHTLANDINGEN: IE im iiiln ii mul |inh || iniil in| 1 1 11 n|niii I In I
experiment in de oorlog. Van geall. zijde zal de eerste dagen weinig officieesA nieuws worden doorgegeven. Het is beslist noodzakelijk om de bewegingen, aanvoeren, enz. geheim te houden voor den vijand.

reei^edurrue

medegedeeld, dat volgens Du.berichten, landingen
hebben plaats gehad bij TILBURG, EINDHOVEN en NIJMEGEN, en ook in de omgeving van NIJMEGEN TEN NOBRDEN VAN DE RIJN.
-Onder voorbehoud wordt

Een Duitser heeft eens gezegd.: "He wereldgeschiedenis is het wereldgericlt
en in deze dagen wordt het gericht voltrokken. Op 10 Mei 1940 overvielen
de Duitsers ons land met luchtlandingstroepen en de gerechtigheid spreokt
uit het feit, das de geall. nu met een grootsere en onverbiddelijke toepassing van het.zelfde middel de Moffen er weer uitslaan. Zekerder dan
ooit ia de geall, overwinning en de spoedige bevrijding van Nederland,

1^
het Br, 2e leger van het Scheld e-Maaskanaal af een groot ofTankmacn^van
NIEUWS OPMARS:

fensief Noordwaarts, dus naar Nederland is begonnen-J
REDACTIONELE MEDEDELING: In verband met eventuele belangrijke instractios
niet uitgesloten dat Extra
zullen vorao'Ejnen.-Wederom is een aantal plaat
-r... en mg met dit blad uitgeslo-
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ten, 2£ spoedig mogelijk na de bevrijding zullen deze plaatsen weer voor-*
zien worden.
Belangrijke versterkingen van de SiohorBELANGRIJKE WAARSCHUWING:
in Nederland aangekomen. Ondergrondse groepen in Neder
land worden ernstig gewaarschuwd op hun hoede te zijn!
BEVRIJDING VAN MAASTRICHT: E'l6-9: Maastricht is als eerste provinoieleger bevrijd, 4 jaar, 4 maanden en 4 dagen, nadat de gehate Nazi's het land binnenrukton,stroomden Am.eenheden de stad
binnen.De ontvangst door de burgerij werd gekenmerkt door een laaiend enthousiasme. Maastricht was één Oranjozee.Niet alleen hingen overal vlaggen en wimpels,maar iedereen droeg oen oranje speld je.Meisjes droegen.o-ranjerokken, mannen oranje sjerpen, fietsen waren met oranje versierenen
op het Vrijthof brulde een menigte steeds maat: Leve Willemienl-Men zag
weer padvinders, meisjes van de Graalbeweging, marechaussee in de vroegere uniform en Holl, militairen in hun uniform.-In Wijk sprak Robert Kiek,
de verslaggever van het A.N,P.te Londen, die dit verslag voor de radio
gaf, met een arbeider, die gedurende de laatste maanden Engels hed geïeeaS
Hij sprak enige tijd Engels voor het tot hem doordrong, dat Robert Kiek
Bak Xkjeslx een Nederlander was,- R.Kiek was in gezelschap van luit, Snoek
van de Ned,Brigade; op een gegeven ogenblik werden zij uit hun ajito gctxtrokken en rondgedragen.-In Eisden was de ontvangst ock zeer enthousiast
geweest, een onafgebroken gejuich.Uit gesprekken bleek,dat iedere Nederlander alle bijzonderheden omtrent de strijd van de Ned,Brigade, ven de
Hellepoort tot aan Bourg Leopold kenden, Duizenden vragen werden gedaan,
hoe het met de Koningin ging, of zij gauw naar Nederland zou koken.Dé bevolking wilde aan H.M. uitdrukking geven van' de vreugde over de bevrijding en het volgende telegram werd aan H.l.l.verzonden;"De burgers van Eisden en Maastricht, de eerste Ned.gemeen ten, die door de geall,legers., zijn
bevrijd,willen de gevoelens van grote vreugde uitspreken,dat zij nu weer
de vlag kunnen uitsteken en oranje kunnen dragen, Zij geven uiting aan hun
trouw aan Oranje.Eisden en Maastricht hopen spoedig van hun gevoelens te
kunnen blijk geven na de terugkeer van Hare Majesteit."-Verder werd ook
een telegram gezonden aan pres.Roosevelt om hem dank te betuigen voor de
prestaties van het Am.leger.-Robert Kiek sprak ook strijders van het binnel.front, maar hij kan nog niet over hun heldendaden spreken,omdat ook
de vijand nog luistert, ïex K±jEz*B&sx±ng js*e is man, /die gedurende de gehe
Ie oorlog geen uitzending van de B.B.C,gemist had, de berichten vermenigvuldigd en aan vertrouwde personen verspreid had tegen een kleine vergoeding, met welke geld anderen dan weer werden gesteund,-In het gemeentehuis en het politiebureau te Maastricht zitten de eerste N.S.B.ers al ach
ter de tralies,Mannen,schuldig aan het deporteren van Nederlanders naar
Dld,,verraad aan de Gestapo,enz.Er waren er bij,die beweerden alleen maar
lid te zijn geweest om te spionneren. Vrouwen met kaal geknipte hoofden
huilden,dat zij nooit een Du.in huis gehad hadden.-Daze Bijltjesdag is xaL
volkomen ordelijk verlopen.Missohien is er bij het overbrengen naar het
politiebur.een enkele N.S.B.er enigszins beschadigd,maar dan lfcopt het af
met een buil of zo.De orde is niet verstoord geweest, Besprekingen zijn al
gevoerd om het bestuur weer in goede banen te leiden,De N.5.8.-burgemeester was een tiental dagen geleden al gevlucht; nu heeft men de vroegere
burgemeester, Michiel3 van Kessenich, verzocht weer in funotie te treden.
Ook de eerste krant,gedrukt op de persen van een blad,dat voorlopig verboden is,is verschenen, genaamd "Mededelingen".Het zal niet lang meer duren of alle uiterlijke tekenen van de bezetting zijn verdwenen in tegenstelling tot de innerlijke. Hoevelen zijn er Jtatgniet, die nog in ongerustheid zijn over familieleden,die in gevangenschap zijn of naar Dld.- gedeporteerd zijn, Verder mankeert het jonge elemen*.Mannen van 20-4° Jaar
ziet men maar heel weinig. De Jongelui,die er nog zijn,willen zich aanslui
ten bij de Ned.Brigade om Indië te helpen bevrijden.
[£ zie 23 regels hierboven:R,Kiek sprak iemand,}
Namens H.M.de Koningin deelde Radio Oranje mede,dat H.M.dankt voor hot go
zonden telegram en de burgers van Maastricht en Eisden geluk wenst mot
hun bevrijding; Zij deelt van ganser harte in hot geluk.-Aan de wereldpers v/erd doorgegeven, dat Pres. Roose velt aan den Nederl. ambassadeur zijn
dank betuigd heeft voor het hem gezonden telegram uit M. en E,
ROBERT KIEK MELDDE UIT BRUSSEL|:Van het front zijn geen gevechten te noemenTü^geven.Nog geen verdere del£ n van Nederland zijn aan
don vijand ontrukt (Dit was Za,avond,l6-9,Red,),De Ned,Brigade heeft hot
de laatste dagen temlijk rustig.Zij genieten nu van het krentobrood',dat
hun wordt verstrekt en bereiden zich voor. op de komende gebeurtenissen',En
dat grote gebeurtenissen in aantocht zijn, is'zeker.lic heb reeda eerder'ge
eegdj^Oa Neder l. bodem zal geschiedenis gosErsven worden" en Ec- zal inderdaad het geval zijn. Voorraden worden nu aangevoerd.Lange colonnes au-
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to»s, l en 3 rijen dik,met manschappen,munitie,benzine,enz.ziet mmi langs
de wegen en verder wagens,waarvan ik de inhoud niet kan beschrijven,marr
He Moffen zullen er straks kennis mee maken.U vindt dit misschien e>n
schrale troost voor het uitstel.Hoe graag de genll.hadden willen doorstoten naar Nederland,de tijd daarvoor was nog niet gekomen.Er staan bij do
strijd om Nederland belangen op het spel van wereldbetekenis.
DEOPMARS IN EN NAAR NEDERLAND8Za.16-9:Er is een 2e bruggehoofd gevormd oruggen ten N.van BEERINGEN en GHE3L zijn nog
intaot.Vliegtuigen bomb.Vr.so spoorwagens on wagens met munitie bij RüO-)>
SENDAAL.De Can.die hun bruggehoofd hadden moeten opgeven, zijn op 6 punten opnieuw over het Leopoldkanaal getrokken.-Z0.17-9:Pools troepen hebben de grens van ZEEOTS-VLAANDEREN kiraxktoverschreden en bereikten HULGT
De Can.en Polen vorderen slechts langzaam;de grootste hinderpaal is voor
hen het ondergelopen land.Patrouilles hobben op verschillende punter de
grens overschreden en zijn weer teruggekeerd,-De verbinding tussen Eloheren en Zuid-Boyeland en tussen Z.Beveland en het vasteland is door de
geall, luchtmacht met & 300 ton bommen belegd.Nieuws van heden zie onder.
VERDER WORDT VAN HET WESTELIJK FRONT GEMELD|Za.l6-9:AKEN is omsingeld ,Du
gealT^troepei^veoi^e^ii^leibu
kan spoedig worden verwacht, Het Am.le leger is na Maastricht bevrijd te hebben ten N. van AKEN
in Duitsland doorgedrongen.Ten 0. van AKEN zijn de Am.door de hoofdstellingen van de Siegfriedlinie heengedrongen.STOLßEßG EN BUSSBACH werden be
zet,De Du.propaganda is reeds begonnen het Du.volk voor te bereiden op
het verlies van de gehele Siegfriedlinio.Ten 0. ven DIEKIRCH is een 4e co
lonne op Du.gebied doorgedrongen en bezette WALLENDORF.Het Am.le,3e en
7e leger hebben nu één aaneengesloten front.Ten O.van de Moezel een hevi©
Du.tegenaanval welke afgeslagen werd, Opmars in richting Metz wordt voortgezet,De luchtmacht deed vele aanvallen boven Nederland,vooral Zeeland,
waar o.a.VXISSINGBN on ELLEWOUDSDIJK werden aangevallen.Ook Kiel en Berlijn werden gebomb,-Gen,Eisenhower heeft het bevel over het 7e 1Q&&? °P
sich genomen,zodat nu alle geall.strijdkrachten in het W.onder zijn commando staan.-In 5 dagen werden 13.000 ton bommen op Du,f abrieken, er.z, afgeworpen, di.0ng.2500 ton per dag.4 Nachten achtereen wierpen Mosguitc fs
2-tons bommen op Berlijn.Eng.en Am.vliegt.hebben in deze periode 000 Bu.
toestellen vernietigd.-Volgens Du.berichten is alle niet-militaiire goederenverkeer tussen Nederland en Dld. stopgezet.-Het geall.gouvernement is
zijn werkzaamheden in Dld.begonnen.-In verband met Du.bericht over lucataanval op het coneentratiekap» te Buchenwald wordt van Eng.zijde verkleajö
dat op de door de Du,genoemde datum noch de dag daarvoor of erna geall.
vliegt,boven Buchenwald zijn geweestT-Himmler is bezig alle personen,die
het ver&et in Dld.zouden kunnen leiden,te vermoorden.Uit Zwitserland word;
gemeld,dat ten gevolge van het vermoorden van Thalmann in 2 fabrieken in
Oostenrijk een staking Is uitgebroken en dat een aantal machines is vernield. -Z0,17-9: Am.troepen staan nu 19 km over de Duitse grens bij AKEN.
Zij zijn hier door de Siegfriedlinie,waarin zij op 3 andere punten docrge
drongen zijn.De Du.bieden taaie tegenstand. Tussen METZ en BELFORT wordt
ook hard gevochten.Aan de Kanaalkust namen de Can.een dorp bij Kaap Griz
Nez, Sterke afdelingen van het Am.le leger rukken op naar KEULEN, de Rijn
en het Roergebied-,Verder rukken de Am.op naar het rentrum van AKEN. METZ
wordt omsingeld. Br.bommenwerpers vielen 's nachts vliegvelden in Dld. on
Nederland aan.
VAN DE OVERIGE FRONTEN HET VOLGENDE8za.16-9;Russ.vliegt. hebben opnieuw
de Ru.l9 km opgerukt en veroverden zij
venburgen
werd TOPLITZA ingenomen. Er wordt een Finse oorlogsLISKO.In Ze
verklaring aan Dld.verwacht.Er zijn al gevechten tussen Finnen en Duitsers, o.a. op het eiland Vogtland,waar do Finnen, gesteund door Ru.vliegt,
een tegenaanval deden,waarop de Du.zich overgaven: 700 Du.gevangen.Het
Finse parlement is VT,bijeengeweest,-In 0,-Clcwakije contact tussen de
Bussen ©n Tsj.Slowaakse vriJscharen,-Z0.17-9:Russ.en Poolse troepen hebb
ben meer terrein gewonnen ten N. van PR/i.GA,moar de Du.bieden veel tegenstand.-De Ru. hebben Sofia,de hoofdstad van Bulgarije bereikt.-Ma.lo-9'.
Poolse troepen in Warschau hebben nu contact, mot de Ru*,troepen.ln N.Finl.
zijn 2 Finse brigades in actie togen.de Du,

ITALIË:

RIMINI. Het vliegveld is in geall.handen.Zo. i7-9-.De strijd bij Rimini
duurt voort, Bedert het begin van de strijd in deze sector zijn 5$ÖO
gevangen genomon*Ma.lB-9: De geall.zijn op de laatste heuvelrug voor R„
Aan de Westkust werd VIA REGGIO veroverd.soo Bommenw.deden aanval.op
Boedapest. De Du.hebben Rome gebomb.,ln het bijzonde» buitenwijken.
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MOROTAI is het gestelde doel oereiKi.iteeus i» tjgonne^iSeW^t maken van vliegvelden voor aanvallen op de Philippijnen.Ce
ram is gebomb.-Z0,17-9:Op bevel van het Jap.hoofdkwartier is een haven op

VERRE OOSTEN

Mindanao ontruimd,daar hier geall.landingen verwacht worden.-Ma.10«9: De
Am. zijn ook op andere eilanden van de Palaugroep geland.
protest tegen het wegvoeren van 200 Denen uit een kamp in
DENEMARKEN:
Denemarken naar een kamp in Dld. is een staking afgekondigd,die 48 uur
zal duren.

m^m^m^m^mm^m^m^m^m

DE STRIJD IN NEDERLAND:fï^,lB^S'^t luchtlandingsleger bestond uit Britse,
AraeriKp^is^e^l'ooTs^troepen, alsmede Nederlandse commando*s.Het was de
grootste operatie ooit uitgevoerd. De landingen geschiedden tussen de grc
te rivieren. Intussen zijn verscheidene plaatsen bevrijd.-De troepen ±x*
brachten 75 mm-houwitsers, lichte tanks en "sweeps" (kleine legerauto's)
in de glijvliegtuigen mee. Het geheel staat onder bevel van een Am.luitenant-generaal, die in zijn dagorder aan de troepen o.m.zei: "Jullie staat
op het punt deel te nemen aan een Tan de grootste luchtlandingsoperaties
in de geschiedenis. Van jullie bekwaamheid en van die der vliegers hangt
het af of de oorlog snel zal eindigen of nog lang zal duren. Good luck
and God bless you!"- Aan de operatie werd ook deelgenomen door de Nedorl.
Spitfir<-escadrille, waarvan de waarnemend commandant o.m.zei: "Toen wij
boven de Nedorl.kust kwamen, hingen de wolken erg laag,zodat de gehele
macht zweefvliegtuigen, Spitfires, Mustangs, enz. meer naar omlaag moest
gaan. Do mensen in de straten waren kennelijk verrast door de grote mrcl"t
Zij stonden overal naar boven te kijken. Als wij eens meer naar omlaag
gingen om ze beter te kunnen zien, vluchtten zij, als de neus van ons toe
stel omlaag ging, direct in de huizen om veilig te zijn."
Gisteravond
waren de tanks van het Br.2e leger 3km over de Nederlandse grens, in de
richting ElNDHOVEN.Gisteravond werd 700 ton bommen afgeworpen op geschuts
opstellingen en andere Du.doelen op WALCHEREN.
j deelde me
BEKENDMAKING Z.K.H. PRINS BERNHARD VOOR HET NEDERLANDSE VOLK:|
lede rl» bodem
waarbij
zich ook Nederl.eenheden bevinden. Hij gaf verder de volgen
staan,
de instructies: In streken waar parachutisten landen of geland zijn, moet
de bevolking deze troepen alle mogelijke steun verlenen. De bevolking
«oet alle Informaties over vijandelijke troepenbewegingen,enz.kunnen verstrekken. Indien waak- en patruillediensten verricht moeten worden,dient
men zioh hiervoor beschikbaar te stellen,evenals voor het bewaken van
krijgsgevangenen.Zij,die inlichtingen omtrent geall.troepenbewegingen aan
de Du.verstrekken,moeten gearresteerd worden, tenzij zij gewapend verzet
bieden. Maakt U kenbaar door de armband met het woord "ORANJE". In de gebieden, waar de Du.nog de baas zijn, dient men zich rustig te houden en de
orde stipc E bewaren. Alle instructies moeten nauwkeurig opgevolgd word®
HET LAATSTE
NIEUWS:
Volgens het geall.communiqué* van hedenmorgen zijn de luchtlandingsoperaties goed verlopen. Er zijn] door de R.A.F., de tactische luchtmaoht, tte
Am.luohtmacht, enz. gisteren 3.000 vluchten» gemaakt,waarbij 4,000 t,Bommen word (fgeworpen. Er gingen 2 bommenw., 16 jagers en een klein aantal
transportvliegtuigen verloren. 9 Du.jagers werden neergeschoten-! Volgens
een correspondent wordt er, ook gevochten bij ARNHEM. Sommige troepen onde*
vonden veel tegenstand, anderen zeer weinig.Bij het vallen van de r?ncht
was het J' * 2e lager 8 km van EINDHOVEN. Vanuit de bossen langs de wegen
deden du Du,tegenaanvallen,maar dir was gauw afgelopen,toen geall.vliegt,
over het bos gevlogen hadden.-Op een nieuw punt zijn de Br.over het Kempenkonaal.-De val van BOULOGNE is aanstaande.-Voor de bezette delen van
Dld.is hot geall.militaire gouvernement ingesteld: Rass^uw?* tesx zijn opge
hotfen; Naai-organsiaties ontboen;, NaESoc, patjalugffi enz.
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