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Strijdend

Het geallieerde operbevel heeft een
handleiding (64 fcX«.) af ge^7 _r»,er_ ten
gobruikc Tan zijn Nederland oche'
kond gene eten met de bedoeling., hen
gedurende de komende bevrijd i-hl; te"
.helpen, on hun raad te gever.. Deze
brochure in uitgegeven, voor algemeen
gebrul^ van de geheele bevolking.
Zij, die instructies voor onmiddellijke .actie verdachten, zuilen niet
teleurgesteld Werden, maar in dnzê '
brocburo behoeven zij niet naar dergelijke .instructie;;, te ziele.n,
Hier volgt, oen '.erte samenvatting:
Le geheel-- bevolking wordt gebaar-,
schuld torren rol sic.ir? end.; cti l_t.nlri gelijke handelingen en geruchten van
Duitsche :_ijd;-, en vooral tegen voerbar ig'e b richtm aangaand o -en geallieerd o landing. Als Ce tijd hiervoor gokore.n ia, zal dit or. onmis"kenbaro wijze doet d- Londensch- radio aangekondigd worden.
Vele patriotten zullen misschien hun
gezinnen moeten verlaten tfn arrestatie en d-eortatie te vermijden: laat '
een ieder klaar staan om'deze'ondergcdokènen onderdak te verschaffen.
Laat-niemand zijn woonplaats vorla'ton op zoek naar grootere veiligheid.
leder gezin moot ö'oq schuilkelder
veer gebruik gere<:d hebben in geval
van bombardementen. Linstons i'c'r. Jid
vm.l> gezin moet in staat zijn Ma
kk.rste Hulp \q verleenen en rrï«et_hier
voor het noodige gereed hebhen on er
voor zèrg'n dat -vater, zand enz. 'voor
brandbestrijding voorhanden zijn.
leder re;zin moei; ten alïo koste een
voorraad voedsel op 2iJ.z_l.pn te leggen, indien mog./j.ijk voldoende voor
2 of '5 Weken. Degenen div- zullen
moeten or.dorduik.t..r_, mo
r.soonlijke voorraad klaar hebhen liggen.

êp hen van wie het dagelijkeche leven
in een gemeente afhankelijk, is rust
een bizo'ndere vorant.ro or del i jkheid:.
.zij moetcr. de gemeentelijke diensten
!_oo lang mogelijk in stand houden ofdeze ?.oo spoedig mogelijk hervatten.
Dit is natuurlijk vooral van toepasring op dokteren en pleegzusters,
m^canioiens, rioleerings- en waterleidingspersoneel.
Gas- en electriclteitspersoneel,
vraehtautoehauffeurs en andere transportarbeiders, zullen noodig zijn
zoodra de vijand uit een zekere
streek verdreven is. Zij moeten daarom deportatie tot eiken i:rijs ver_mjjdeT.<, Alvorens te "verdwijnen 1
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moeten vrachtautochauffeurs do *n~
misbare end.erdeelen van bun voertuigen verwijderen en spoorwegarbeiders
móeten hetzelfde doen met lc^-.motio-

v.en,

soir.trestel]

on enz.
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De ratristtf.n-end ...r'ki e g e.m eo n t
arsbtenaren en andere
burgers in iedere stad Cf r"-*rfjg Y*o^
pen «revaar. als gij__.olao.rs .ae.olrVqs^k^W
>j
teerd to worden en m»etcn dug dok f
p
kl-o.r staan om onder te duiken.V\
loden vo.n rVö georgahlsoerdo
-;Stand.sgr^epen zullen hun vrergon?^ftai«**a
planner, ten uitvoer brengen. Het is
hun plicht om do vele- patriotten bij
bc staan dio hun toevlucht ffteet^a
neaen tot een '"'illegaal" loven naar-'
mate de dag der bevrijding nadert.
Dok andoren die actief werkzaam zijn,,
moeten arrestatie zien te voorkomen
in geval de Duitschers een deoortatle
r^-o groeten schaal ondernemen,
Zij moeten trachten het vijandelijke
transport en de verbindingslijnen gedurende de. bevrijdir.gsoperaties te
hinderen, hetgeen van het grootste
strategische belang i's.
Zij moeten trachten den vijand.te
verhinderen om voedselvoorraden te-'
, "::
vernietigen of met zich mede te
voeren: alle vijandelijke verdedi- .-'■
gings-posities, mijnenvelden enz.
moeten geobserveerd worden; leert U^
~n omgev;:
*4 kennert en oefent
U in het gebruik, van kaarten om zoodoende de geallierrde troepen te heioen en den-weg te. kunnen wijzen.
Laat iedereen de verraders en de
cuislings in de gaten houden en hen
beletten te ont Grappen; brengt den
administratieven en Folitie-dieiast
van den vijand in dé war.
De- volgende details willen wij nog
onder Uw aandacht brengen:
Mogelijke slachteffers voor deper-
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Het ls de nlieftt van
tatie...
alie

ambtenaren en civiele administrateurs
om onder te duiken, zoodra het signaal voor ö.o bevrijding gegeven wordt.
Zij doen er zelfs b-^or aan zich te
verbergen voor het oignaal gegeven
wordt, .aangezien naarmate de dag nadert, e e viJTT-d söiter zal trachten
hen gevangen te nemen en in concentratiekampen op te- sluiten of met
ziek; mee te veeren. Zoo goed ale het
de plicht is van zekere personen am
onder te duiken, is het de vader-

landsche plicht van iedereen dio heli
oen kan, om hen ~io weten to ontsnappen bij te staan. U moot deze toen*
schoa verbergen e_n voeden.
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ka zowat ten- en batterijen. \«rd der
opslagplaatsen en hoe ze gecamoufleerd zijn. Beweging van troepen.

Aantal, bewapening,'aard,

steeds met water gevuld. Houdt in Uw

een aantal flessehen, kruiken met versch wntoT gevuld. Als Ge in de nbijheid van e.,n
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Gelooft geen geruchten

verspreid
worden en zelfs gunstig klinken voor
de zaak der geallieerden, kïoakt er
vor,rol een gewoonte van ongeloovi,;
te .zijn als men !J jets vertelt.
Pastop voor mij non, vallen enz.
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is het de gewoonte

van den vijand om-mijnen achter zich
te laten. Sr zijn twee hoofdsoorten
mijnen: a) "Anti-voortuig"-mijnen, die
gewoonlijk vlak onder de oppervlakte
gelegd worden met
top gelijk met
het wegdek, b) De "Anti-personen'"'mijnen. Dit zijn kleine cylinderVbrmige mijnen_ van 10 c.b... middenlijn en ongeveer 12-C.lï, hoogte, die
do<->r een der talrijke struikoldraden,
die -er aan verbonden zijn, tot ont-

ploffing gebracht worden.
Wanneer de vijr.nd plaatsen of gebouwen ontruimt, plaatst, hij dikwijls
ladingen springstof, die door één
onvoorzichtige beweging ontploffen,
gewoonlijk r*oor het openen van een
deur of raam of door h^t opnemen van
een "telefoon of onder voerwero.
Voedsel-voorraden. Do vijand zal
trachten al het

vee,

dat hij zelf
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Als de Duitschers gas gebruiken,
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Als Ge o-p straat do r een gasaanval

bedekt dan onmiddellijk mond en neus met een vochtige
doek. 3r zijn 4 gassoorten:
.
. .
Traangassen. Deze zijn niet govaariyk.
.kascht de oogen met zout water.
Niesgasse. Deze hebben vaak geen vsxxk
en zijn onzichtbaar. Kust houden.

overvallen'wordt,
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Verstikkende gassen. Volstrekte
__.
..
houden en heete zoete koffie ol soep
drinken.- Geen kunstmatigs ademhaling»
gassen.I Mosterdgas is
i___r>__£>?
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look, Lewesiet ruikt naar geraniums. ,
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Als Gij in aanraking zijt geweest
m.>....stordgas, kleedt' ü dan zoo vlug
selijk geheel uit. Laat Uw kloeren
buiten, want kloeren en andere voorrerren worden er ook door aangetast,
L/ascht U grondig met zeep en zap heet
nogelijk water. Dit ontkleeden,.en
twintig minui 'schen moet binnen de
ten geschieden.ls Uw huid mot vloei-

niet mee kan nemen, t° slachten en
te vernietigen. Als Ge hem dit kunt
beletten door zijn administratie in
de w-ar te brengen of, waar dit tonbaar ga's in aanraking geweest, wascht
_an dat gedeelte onmiddellijk met
minste -mogelijk is, het "roe de boeschen in te drijven of op nog andere zeen en heet water. De oogen moeten
manieren, dan zult Ge hierdoor Uzelf altijd goed uitgèwassehen worden en
en Uw landgeno.ten helpen.
ie keel^goed,.uitgespoeld. Ie patiënt
.
Hier volgen dus instructies:
neet volstrekte rust houden,^ totdat
a) Begint nu een voodselvoorr.aad aan deskundige hulp beschikbaar is.
waarop de geallieerde
te leggen vo^r noodgeval-lon on varDo den dag
Legers ens land sullen betreden wordt
bergt dien zorgvuldig, b) Laakt
met
aarvtcokeningen van alle plaatselijke ar meer verwacht-dan. juichen en
vlaggen zwaaien alleen. Die dag zal
opslagplaatsen en elk transportmidvregen om moedige barton, koele hoofdel, dat voor de distributie daar<^>J* ing
ietlTef] wil 1 ige hand en. I*
van gebruikt kan worden, c) Maakt:
*reote
nu reeds uit hoe Ge deze voorraden . ran het geheèle/völk
nilitaire
tcsen vernieling kunt beschermen.
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