
Theepot mobilisatie

Op 25 augustus 1939 wordt de Algehele Mobilisatie uitgeroepen in Nederland.
50.000 soldaten worden opgeroepen waardoor 280.000 soldaten op hun post staan
om de neutraliteit van Nederland te behouden. Er worden verdedigingswerken
aangelegd, gebieden onder water gezet vee en mensen geëvacueerd en er volgt een
verbod op hamsteren (wat niet wordt nageleefd). Als op 10 mei 1940 de Duitsers
Nederland binnen vallen is het afgelopen met de neutraliteit. We zij in oorlog.

Ter herinnering aan die roerige tijd maakt de N.V. Porselein- en tegelfabriek Mosa in
1939 een trekpot of theepot met daarop in relief de kaart van Nederland en aan de
andere zijde de kaart van Nederlands-Indië.  De tekst “Je Maintiendrai” betekent “Ik
zal handhaven”. Het is de wapenspreuk van Nederland sinds 1918



Delftsblauw gedenkbord

Een gedenkbord dat na de oorlog werd uitgereikt aan een aantal werknemers van de
Haagse fabriek v.d. Heem, als beloning voor “Moed, beleid en trouw”, getoond tijdens
de bezetting van 1940-1945. Achter op het bord staat de naam van de werknemer.

Deze werknemers hadden een speciale rol bij de bescherming en het in werking
houden van de fabriek in oorlogstijd of verzetswerk (sabotage bv) gedaan in het
belang van het bedrijf dat van oorsprong radio’s produceerde.







Beschuitbus

Deze bus is gemaakt ter ere van de geallieerde mogendheden. De vier grootste zijn
op de bus aangegeven: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Rusland en China.
Zij streden tegen de asmogendheden: Duitsland, Italië en Japan en hebben een
einde gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog.

Op de bus staan:
Winston Churchill - (Verenigd Koninkrijk)
Franklin D. Roosevelt - (Verenigde Staten)
Jozef Stalin - (Rusland)
Chiang Kai-shek - (China)







Persoonsbewijzen

In de oorlog werden door Nederlandse bedrijven persoonsbewijzen afgegeven voor
de werknemers. De Duitse bezetter stelde echter na korte tijd persoonsbewijzen
verplicht die moeilijk ware te vervalsen. Extra was o.a. het opnemen van
vingerafdrukken waarover een zegel werd geplakt en een stempel werd gezet.

Het in het bezit hebben van dat persoonsbewijs voor Nederlanders van 15 jaar en
ouder werd in 1941verplicht. Het bleek een belangrijk hulpmiddel voor de bezetter
voor de opsporing van verzetsmensen. In de persoonsbewijzen van de Joden moest
de letter J worden gezet, wat het de SS nog gemakkelijker hun brute plannen met de
Joden uit te voeren.

Op aanvraag van het verzet werd het archief van de persoonsbewijzen in Den Haag
op 11 april 1944 gebombardeerd door de geallieerden, om verificatie van
(valse)persoonsbewijzen moeilijker te maken.







Bevel voor de Arbeidsinzet

Mannen tussen 17 en 40 jaar konden op bevel van de “Duitsche Weermacht” worden
ingezet voor het verrichten van arbeid voor de bezetter en werden daardoor
dwangarbeider voor de bunkerbouw of voor arbeid in de fabrieken in Duitsland.

Het papier waarop dit bevel staat werd niet vooraf gestuurd, maar uitgereikt tijdens
een razzia. Hele wijken werden afgegrendeld en pogingen om te ontsnappen of
onder te duiken werden zwaar bestraft.



Trouw 7 mei 1945

De kranten die tijdens de oorlog als illegaal werden beschouwd door de bezetter en
als verzetskrant onder de bevolking werden doorgegeven, kunnen na de bevrijding
weer in alle openheid hun berichten in Nederland verspreiden.

Op 7 mei 1945 kopt Trouw met:

“Wij zijn vrij !”







De Vliegende Hollander

“Door de geallieerde luchtmacht op weg naar Duitschland” werden propaganda
kranten met de naam De Vliegende Hollander uitgestrooid boven Nederland vanaf
22 mei 1943. Daarin stonden berichten over de oorlog die de Nederlanders niet van
de bezetter hoorden. Op de achterpagina stond de tekst: “NIET BEWAREN -
DOORGEVEN!”

Deze krant die hier is afgebeeld is no. 138 van 7 mei 1945 en is de één na laatste
Vliegende Hollander. Hierin wordt “Het uur der overwinning” gemeld en de bevrijding
van Nederland.







Pakkettenregen

Op zondag 29 april 1945 staat de bevolking van Den Haag enthousiast op de daken
om de bommenwerpers te zien die voedselpakketten afwerpen boven de zwaarst
door de hongerwinter getroffen gebieden Den Haag, Rotterdam en Leiden. De
operaties Manna en Chowhound van de geallieerden gaan door tot 8 mei 1945.





Bevrijding Zuid-Beveland 13 nov 1944

De illegale krant Telex bericht vanuit Den Haag op 13 nov 1944 de bevrijding van
Zuid-Beveland in Zeeland. De hoop op een snelle bevrijding tijdens de hongerwinter
wordt hierdoor versterkt, maar de Hagenaars moeten nog bijna 6 maanden wachten
tot ze zelf de bevrijding kunnen vieren.

De geallieerde aanval op Zuid-Beveland Operatie Vitality begon op 24 okt 1944 en
werd vanuit Brabant uitgevoerd door de Canadese infanterie. De Schotse 52e

Lowland Divisie voerde een landing uit op de kust achter de Duitse verdedigingslinie.
Op 8 mei 1944 waren Zuid-Beveland en Walcheren bevrijd.





Vervoer van voedsel hard nodig

De voedselpakketten die in april en mei 1945 zijn gedropt moeten vervoerd worden
naar distributiepunten. In Trouw staat een dringende oproep aan vervoerders om
zich te melden voor het vervoer van het voedsel. De vervoerders wantrouwen
oproepen, omdat de vrede nog niet is afgekondigd en de Duitsers nog niet echt zijn
vertrokken.
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