Op 4 september 1944 zond Radio Oranje een toespraak van minister-president P.S.
Gerbrandy. Tijdens de uitzending veranderde Gerbrandy het woord ‘naderen’ in de
concepttekst in ‘overschreden hebben’:

Nu de Geallieerde legers op onweerstaanbare wijze de Nederlandsche
grenzen overschreden hebben, ben ik er van overtuigd dat gij hen een
hartelijke en waardige ontvangst zult bereiden, welke zij verdienen als
bevrijders van ons land en de vernietiging van den tiran. Het uur van de
bevrijding heeft geslagen, weldra zal onze geliefde Vorstin terugkeeren en een
innig dankgebed stijgt op tot God, nu hij ons van zoo’n groote en bittere nood
heeft verlost en ons niet eeuwig wil kastijden. Er zal vreugde zijn, doch leed
over degene die er niet meer zijn en vielen voor onze goede zaak en ook voor
de Landgenooten, in Nederlandsch Indië, die nog zuchten onder de tirannie
van den vijand, en smachtend uitzien naar hun bevrijding.
Bron:
-https://historiek.net/dolle-dinsdag/36109/

Moeilijke woorden:
Kastijden = pijnlijk straffen
Tirannie = heerschappij van een tiran of wrede overheerser
Smachtend = verlangend

Mensen wachten de bevrijders op

Zijn hier vlaggetjes of oranje stof te koop? Den
Haag, 5 september 1944

Vlag wordt uitgehangen

Kinderen verbranden Duitse wegwijzers op het
Mercatorplein in Amsterdam, 5 september 1944.

Dagboekfragment Ria van Eijk, Utrecht 5 september 1944
Uitleg:
Deûrmeyer = achternaam van een familie
’t was al bij achten = vóór 8 uur ’s avonds moest iedereen binnen zijn

Verzetskrant Trouw, 6 september 1944

Uitvergroot artikel uit de Graafschap-bode, een door de
Duitse bezetter toegestane krant.
Bron: Delpher

Dolle Dinsdag, tienduizenden
NSB’ers vluchten naar het oosten
ARNHEM - Het is 5 september 1944. De geallieerden hebben Antwerpen al bevrijd en ministerpresident Gerbrandy spreekt er in een toespraak op Radio Oranje zelfs van dat zij de
Nederlandse grens al overschreden hebben. Dat leidt in Nederland tot hooggespannen
verwachtingen, de bevrijding kan niet anders dan zeer nabij zijn. Vele duizenden vluchten op 5
september naar het oosten.
Op Dolle Dinsdag gaan de meest wilde geruchten door het land: de geallieerden zouden al in
Breda zijn, Prins Bernhard is in Oss gesignaleerd, Franse en Belgische troepen zijn gezien in het
Canisius College in Nijmegen. Het blijkt allemaal niet waar, maar het wordt veel NSB'ers en
andere Duitsgezinde Nederlanders te heet onder de voeten.
De vluchtelingen gaan eerst naar het oosten van Nederland, om daarna, veelal via Westerbork,
naar Duitsland te gaan. In totaal gaat het om meer dan 65.000 mensen. Ruim 35.000 daarvan
komen terecht in de omgeving van de Lüneburger Heide, vlak bij Bremen. De Joodse
gevangenen in Westerbork zien de NSB'ers geamuseerd komen. De aftocht van de vluchtelingen
krijgt voorrang, de transporten van Joden naar het oosten wordt tijdelijk onderbroken.

NSB'ers op de vlucht - Publiek Domein
De omstandigheden waarin de vluchtelingen in Duitsland terecht komen, zijn niet helemaal wat
ze ervan verwacht hebben. De onderkomens zijn zeer eenvoudig, strozakken in een gymzaal of
een school, het eten bestaat voornamelijk uit waterige koolsoep. En de Duitse gastvrijheid is ook
niet vrijblijvend: van de jongens en mannen wordt verwacht dat ze zich aansluiten bij de SS om
mee te vechten, of ten minste in een fabriek te gaan werken. De vrouwen moeten helpen in het
huishouden of met de oogst. Een heel klein aantal vluchtelingen wordt ondergebracht op
boerderijen in de omgeving, maar verreweg het grootste deel zal tot de bevrijding in
vluchtelingenkampen verblijven.

Bron: https://gelderland.75jaarvrijheid.nl/artikel/2141947/dolle-dinsdag-tienduizenden-nsbersvluchten-naar-het-oosten

