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Soms zijn er van die bijzondere verhalen die 
lang in je hoofd kunnen blijven hangen. Een 
van die verhalen is een opvallende gebeur-
tenis die tijdens de ‘bevrijding’ van Gouda 
op 5 mei 1945 zou hebben plaatsgevonden. 
Bevrijding staat hier niet voor niets tussen 
aanhalingstekens omdat Gouda niet op 5 
mei bevrijd is door binnentrekkende en ge-
wapende geallieerde militairen, zoals we dat 
in zo veel Europese steden wel hebben ge-
zien.
Een bekend verhaal is dat van de ‘eenzame 
Canadese motorrijder’ die alleen, op 5 mei 
in Gouda, rondjes heeft gereden. Zo gaf hij 
iedereen het gevoel dat Gouda eindelijk van 
het Duitse juk verlost was. In de loop der ja-
ren heeft dat verhaal zich in het collectieve 
geheugen van de Gouwenaar vastgezet. 
Maar kan er op 5 mei 1945 wel een gealli-
eerde motorrijder door Gouda hebben ge-
reden? Was de man echt wel alleen? Waar 
komt dit verhaal eigenlijk vandaan? In dit 
artikel gaan we op zoek naar de ‘eenzame 
Canadese motorrijder’. 

De aankomst van de bevrijders in Gouda

Erik Kooistra

Het bericht uit 1955 over de motorrijder.(GC mei 1955).



53

Ti
di

ng
e 

20
16

Omdat de bevolking denkt dat de capitulatie al een 
feit is, wordt er in de straten al druk feest gevierd. In 
sommige steden maken de Duitsers de feestvierende 
burgers duidelijk dat er nog niet gecapituleerd is en dat 
de avondklok nog steeds van kracht is. Een enkele keer 
lost een Duitser een waarschuwingsschot. In Amsterdam 
en Den Haag vallen die dag zelfs doden. Verward snel-
len de mensen naar huis, niets begrijpend van wat er ge-
beurd is. ‘Hadden de moffen nu gecapituleerd of niet?’ 3

In Wageningen komt de gedetailleerde technische uit-
werking van de capitulatie pas de volgende dag aan de 
orde. Omdat Blazkowitz op 5 mei de documenten nog 
niet heeft ondertekend, is de toegang tot het westen 
van Nederland nog steeds gesloten voor de geallieerde 
troepen. In het regimentsdagboek van de 5th Canadian 
Medium Regiment, Royal Canadian Artillery. Staat op 5 
mei geschreven: ‘No one is allowed into the surrendered 
part of Holland yet but everyone expects to move up soon’.

Verloop van het binnentrekken van de Geallieerde
troepen in het westen van Nederland. 

Pas na de definitieve ondertekening van de overgavebe-
velen, in de ochtend van 6 mei, zijn het de pantserwa-
gens van 49 Reconnaissance (Recce) regiment (ook wel 
de ‘Polar Bears’ genoemd) van de 1e Canadese Divisie die 

De capitulatie

We beginnen de zoektocht met een korte beschrijving 
van de belangrijkste gebeurtenissen van de meidagen 
van 1945. Op 4 mei vindt op  de Lünenburger heide in 
Duitsland de capitulatie van alle Duitse strijdkrachten  
in Noordwest-Europa plaats. Het Nederlandse volk ont-
steekt spontaan in vreugde na het horen van dit nieuws. 
Maar het westen van Nederland is nog bezet en de Duitse 
Generaal Blaskowitz wil zich niet zondermeer overgeven 
aan de Canadezen. Hij eist aanvullende afspraken over 
de behandeling van zijn troepen na de overgave. 

De Canadese generaal Foulkes verneemt op zaterdag-
ochtend 5 mei dat Blaskowitz de Duitse capitulatie op de 
Lünenburger heide niet onvoorwaardelijk zal uitvoeren 
en regelt onmiddellijk een ontmoeting om dit met hem 
te bespreken. Ondertussen is het westen van ons land 
omgetoverd tot een vesting. Duitse eenheden en daar-
aan loyale Nederlandse SS-ers hebben alle bruggen, die 
toegang geven tot Zuid- en Noord-Holland opgeblazen 
en alle wegen geblokkeerd en van mijnen voorzien. In de 
weken voorafgaand aan de capitulatie hebben de Duit-
sers de oude Nederlandse Grebbelinie weer ingericht en 
bemand, onder de naam Pantherstellung. 

Als locatie voor de besprekingen kiezen de Canadezen 
Hotel de Wereld in Wageningen. Na enig tegenstribbelen 
(Blaskowitz voelt er niets voor om, als viersterrengene-
raal, te praten met een driesterrengeneraal) verschijnt 
Blaskowitz toch in Wageningen en krijgt de overgavebe-
velen voorgelezen.1 Lou de Jong schrijf hierover dat Blas-
kowitz wilde zien dat zijn troepen onder geen beding in 
Russische krijgsgevangenschap terecht zouden komen. 2 
Ook is het voor hem een belangrijk punt dat de ‘ongere-
gelde’ Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in toom worden 
gehouden tijdens de overgave van zijn troepen. 

6 mei 1945, Duitse parachutisten oog in oog met de Canadezen van het 
‘Hastings & Prince Edward regiment’ in Amersfoort (foto internet)

1. http://historiek.net/capitulatie-in-wageningen-in-mei-1945-is-
geschiedvervalsing/49371/
2. Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog deel 3.
3. http://ifthenisnow.nl/nl/gebeurtenissen/de-capitulatie-in-hotel-
de-wereld-op-5-mei-1945
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om 8.30 uur vanaf Wageningen de weg naar Amersfoort 
oprijden.4 De stoet van circa twintig voertuigen bestaat 
uit drie pantserwagens, enkele motorordonnansen, Mi-
litaire Politie, Bren-carriers en enkele personenauto’s.5 
De Duitse eenheden staan echter zeer argwanend tegen-
over de Canadezen, die de situatie dan ook als zeer ex-
plosief ervaren.

In Amersfoort worden de Canadezen groots onthaald, 
maar door de drukte op straat vordert de colonne slechts 
traag. Door het oponthoud in de stad komen de mannen 
niet verder dan de westelijke stadsrand van Amersfoort. 
Daar slaan zij hun kamp op. De volgende dag op 7 mei 
splitst de colonne zich in twee groepen. Eén groep rijdt 
via Baarn in de richting van Amsterdam, de andere groep 
via Zeist richting Utrecht. In de straten van Utrecht is een 
juichende menigte op de been.

De Nederlandse Prinses Irene Brigade staat tijdens 
de capitulatie op 5 mei nog in Hedel en vertrekt op 6 
mei naar Wageningen. Op 7 mei is zij daar nog steeds 
en maakt het materieel en het tenue in orde voor het 
vertrek naar Den Haag. Met de Canadezen is afgesproken 
dat de Irene Brigade als eerste eenheid Den Haag zal bin-
nen rijden.6

Rond 12.50 uur op 7 mei komen de eerste pantserwa-
gens van de ‘Polar Bears’ en het 21ste regiment van de 
4de Canadese Armoured Division aan in Woerden. Van-
wege de oplopende spanningen in die stad tussen leden 
van de BS en de aanwezige SS-ers wordt besloten om 
voorlopig in Woerden te blijven en niet verder te trek-
ken.7

Het B squadron van ‘Polar Bears’ is al een uur eerder, 
rond 12.00 uur, Amsterdam in getrokken waarbij zij ge-
tuigen zijn van de beruchte schietpartij op de Dam. 

Pas de volgende dag op 8 mei zet de bevrijdings-
colonne zich in beweging in de richting van Den Haag. 
Diezelfde dag vertrekt de Prinses Irene Brigade, om 12.30 
uur, vanaf de Grebbelinie naar Wageningen. Via Utrecht, 
Woerden (rond 16.00 uur), Alphen (om 17.00 uur) en Lei-
den bereikt zij rond 19.00 uur Den Haag. Gouda laat men 
letterlijk links liggen. 

4. De weg van Wageningen naar Amersfoort is deels door de Duit-
sers en deels door de Canadezen eerder die ochtend vrijgemaakt 
van obstakels en mijnen.
5. Peter A. Veldheer, Gijsbers & Van Loon; Dáár komen de Canadezen! 
Arnhem, 1982
6. http://www.prinsesirenebrigade.nl/
7. Krantje Voor God en Koning van 8 mei 1945
8. De Vrije Pers, 8 mei 1945.
9. In de tweede helft van mei kan het vliegveld alweer door vlieg-
tuigen gebruikt worden.
10. M.J. van DamH.C. van Itterson en H.J. Maarsingh, Gouda in de 
Tweede Wereldoorlog, Delft, 2006

De Canadees op de motor voor café Central (sahm)
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Zuid- en Noord-Holland worden aangedaan. Een aantal 
voertuigen van het Royal Canadian Army Medical Corps 
(rcamc) trekt dan ook Gouda binnen. 

 De kranten

Nu terug naar het verhaal van de motorrijder. De meeste 
mensen die het verhaal van de motorrijder kennen, zul-
len dit gelezen hebben in het boek ‘Gouda in de Tweede 
Wereldoorlog’ van Van Dam.10 De schrijver citeert jour-
nalist W.P. Pruschen, die dit verhaal in de bevrijdings-
bijlage van de Goudsche Courant van 5 mei 1975 publi-
ceert. Pruschen heeft dit verhaal niet zelf verzonnen. Hij 
heeft het, met enige aanpassingen en eigen toevoegin-
gen, overgenomen uit de jubileumeditie van de Gousche 
Courant van 4 mei 1955 (zie artikel op de eerste pagina).
Maar ook in de editie van 4 mei 1965 heeft hetzelfde ar-
tikel gestaan. 

Maar waar komt het verhaal dan oorspronkelijk van-
daan? Eigenlijk is de enige bron van dit verhaal de Goud-
se Courant zelf.11 Een jaar na de capitulatie wordt voor 

Albada 
Ook op 8 mei arriveert de uit Gouda afkomstige mili-
tair van de Irene Brigade, Douwe Albada. Niet vanuit 
de kant van Woerden, waar zijn kameraden laat in de 
middag doorheen zijn getrokken, maar vanuit Dor-
drecht. In een artikel in Het Parool van 9 mei 1945, 
over de bevrijding van Dordrecht, lezen we dat Douwe 
Albada op 8 mei 1945 in de loop van de ochtend in 
Dordrecht is. Hij is met verlof en probeert via Dor-
drecht, Gouda te bereiken. Dat is hem zeker gelukt, 
maar niet op 6 mei, zoals eerder is aangenomen.

Gouda 

In de Goudse Courant van 3 mei 1946 is te lezen dat de 
bevolking zich afvroeg waar de bevrijders toch blijven: 
De zaterdag verstreek, de zondag met de speciale dank-
diensten in alle kerken, eveneens maandag (7 mei, EK) 
stroomden opnieuw mensen naar de markt en eindelijk des 
avonds om kwart voor zeven werd het lange wachten be-
loond, toen zes auto’s met Engelse soldaten de stad bin-
nen kwamen.

Om 18:45 uur zien de Goudse burgers voor het eerst 
hun bevrijders. Het is een kleine kolonne bestaande uit 
21 RAF medewerkers die op doorreis zijn naar vliegveld 
Valkenburg bij Den Haag.8 Daar hebben zij tot taak het 
onttakelde vliegveld zo snel als mogelijk weer gereed te 
maken voor gebruik.9 De genoemde eenheid is de Britse 
Airfield Construction Branch van de raf, zij krijgen een 
helden ontvangst op de markt. De mannen worden let-
terlijk op handen gedragen. Handtekeningen worden 
uitgedeeld en de commandant mag de menigte toe-
zwaaien vanaf het balkon van Arti Legi. Volgens het-
zelfde krantenbericht waren zij door de onderluitenant 
van de Goudse brandweer naar Gouda geleid. Met zes 
auto’s (uit de filmbeelden blijken daar drie vrachtauto’s 
bij te zijn) trekken zij de stad in. De uitzinnige bevolking 
verdringt zich rond de auto’s en de jeugd klimt direct 
bovenop de vrachtauto’s. Later op de avond trekken de 
militairen verder richting vliegveld Valkenburg. Hoe laat 
dit vertrek plaatsvindt is niet meer uit de literatuur op 
te maken. 

Op 8 mei is de grootschalige intocht van de Canadezen 
in het westen van Nederland. Veel steden en dorpen in 

11. Tussen 5 mei 1945 en 27 april 1946 worden er geen Goudse Cou-
ranten uitgegeven. De eerste Goudse Courant is pas op 28 april 1946 
weer te koop. Andere kranten, vaak voormalige verzetskranten, zijn 
in die periode, wel te koop en geven een redelijk beeld van de ge-
beurtenissen. Voor Gouda is dat De Vrije Pers en landelijk Het Pa-
rool en De Waarheid. Hoewel de berichtgeving enigszins gekleurd 
is, is deze direct na 5 mei redelijk betrouwbaar. De betrouwbaar-
heid moet gezocht worden in het feit dat de burger op dat moment 
behoefte had aan nieuws over de komst van de bevrijders en dat 
Duitse censuur of propaganda op dat moment niet meer aan de 
orde was.
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het eerst weer een Goudse Courant uitgebracht, waarin 
de verhalen over de oorlog zijn opgetekend. In de krant 
van 3 mei 1946 is te lezen hoe een jaar eerder, op 7 mei, 
de raf medewerkers in Gouda worden verwelkomd.12 
Maar in geen enkel artikel wordt de aanwezigheid van 
een ‘Eenzame motorrijder’ op 5 mei beschreven. Ook 
in De Vrije Pers van 7 mei 1945 wordt uitgebreid ver-
slag gedaan van de gebeurtenissen van die dag, hierin 
wordt aangegeven dat er nog geen bevrijders in Gouda 
zijn waargenomen en dat het volk een mooi feest viert. 
Wederom geen enkel woord over een motorrijder, maar 
wel een bevestiging dat er die dag nog geen bevrijders 
in Gouda zijn.

Op 8 mei staat in diezelfde krant het verslag van de 
binnenkomst, op 7 mei, van de raf medewerkers. Ook 
in dit bericht wordt geen motorrijder benoemd. Alleen 
al op basis van deze informatie is het niet mogelijk dat 
de man op de foto’s op 5, 6 of 7 mei in Gouda aanwezig 
kan zijn. Anders had men daar toch zeker op 7 en 8 mei 
over bericht. In het artikel: ‘Bevrijding van Gouda; Een 
en al vlag en jubel’ in de Goudse Courant van 6 mei 1946 
lezen we een relatief ingetogen verhaal over de festivi-
teiten en de dodenherdenking van mei 1945. Het verhaal 
van de motorrijder is ook hier niet in te vinden. Diezelfde 
ingetogen toon is ook terug te vinden in de mei-kranten 
van 1947, 1948 en 1949. Al die tijd wordt ook met geen 
woord gerept over de motorrijder. Zijn de wonden nog 
te vers om te jubelen?

Pas in 1955, in de Goudse Courant van 4 mei 1955, is 
de sfeer duidelijk omgeslagen. Feest, leuke verhalen, 
foto’s van lachende mensen en dan plotseling een heel 
kort stukje over de ‘Eenzame motorrijder’. Voor het 
eerst wordt dit verhaal gepresenteerd. Waar het vandaan 
komt of wie het heeft verteld, vermeldt het artikel niet. 
Bij de terugblik op de bevrijding in de krant van 4 mei 
1965 is het artikel over de motorrijder nagenoeg letter-
lijk in de krant opgenomen. 

Het artikel

De tekst uit het oorspronkelijke artikel uit 1955 is de vol-
gende: ‘Dit is de Engelse ordonnans die in zijn eentje op 

12. Dit verhaal kon men op 8 mei 1945 ook al lezen in De Waarheid 
waarbij men L.A.C. Davis uit Londen interviewde. Hij vertelde te-
vens dat het eerder genoemde 49e verkenning regiment in Woer-
den was en vlak voor Gouda stond.
13. samh film met motorrijder op Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=XkOWXmaofSY

de morgen van 5 mei Gouda bezette. De hele dag reed hij 
door de stad een blokje om’. Journalist Pruschen kopi-
eert het hele artikel, inclusief foto en voegt daar in 1975 
zelf nog aan toe; ‘Daarna heeft Gouda hem nooit meer 
gezien’.

Op een ander deel van de pagina van die krant is nog 
meer geschreven over de motorrijder: ‘ Eén man kwam 
als bevrijder Gouda binnenrijden in de loop van de morgen. 
In zijn eentje kwam hij de Korte Tiendeweg uitrijden. Te-
gengejuicht en direct omringd. Een Engelse motorordon-
nans. Een typische Engelsman die uiterlijk onbewogen en 
stijf bleef bij deze begroeting. Statig rechtop zat hij op de 
motor, een brede band om de lendenen – wij hadden zo’n 
ding nog nooit gezien- de ronde valhelm op het hoofd. Hij 
had een klein snorretje en droeg een bril. Zijn beeld zal nie-

Een still uit de film van de aankomst van de rcamc, helaas wat vaag 
maar de motorrijder is herkenbaar net als het nummer op het spatbord. 
(film: samh)
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mand meer vergeten omdat hij die dag de enige bevrijder 
bleef. De hele dag reed hij in het rond, Markt, Hoogstraat, 
Kleiweg, Blekerssingel, Tiendeweg, Markt. Immer toege-
zongen en bejubeld.’

Het artikel bevat verschillende zaken die logischerwijs 
niet kunnen kloppen. Zoals we reeds hebben gelezen be-
gint het binnentrekken van de eerste geallieerde troepen 
in Zuid-Holland pas op 6 mei en is het dus onmogelijk 
dat er op 5 mei 1945 een Canadese (geen Engelse) mo-
torrijder in Gouda rondjes heeft gereden. Ook op 7 mei 
kan de Canadees nog niet in Gouda zijn aangekomen, 
aangezien alle publicaties de binnenkomst van de raf 
medewerkers in de avond van de 7e mei daadwerkelijk 
beschrijven als de aankomst van de eerste bevrijders.

Pas op 8 mei is de intocht van de Canadezen in Gou-
da. Pas dan trekt een aantal voertuigen van het Royal 
Canadian Army Medical Corps (rcamc) de stad in. Het 
exacte moment dat zij de stad in komen is niet duide-
lijk, maar vermoedelijk arriveren de eersten in de loop 
van de ochtend. Hierbij doet zich de mogelijkheid voor 
dat de motorrijder ’s ochtends heel even alleen Gouda 
is ingereden, een paar rondjes heeft gemaakt en vervol-
gens weer is vertrokken om even later terug te komen 
met zijn kameraden. Dat de motorrijder volgens Journa-
list Pruschen nooit meer is teruggekomen blijkt ook niet 
te kloppen. Pruschen lijkt deze informatie zelf te hebben 
toegevoegd zonder dit te verifiëren.

De foto’s en films vertellen een ander verhaal.

Zonder de foto’s die toen zijn gemaakt, zou het verhaal 
waarschijnlijk nooit in de krant zijn gekomen. Waar-
schijnlijk heeft de onbekende journalist in 1955 in het 
kader van het 10-jarig jubileum over de bevrijding van 
Gouda, een leuk en luchtig verhaal willen publiceren. De 
foto’s helpen daarbij. Op enkele foto’s lijkt de motor-
rijder alleen te zijn, maar niets is minder waar. In het ar-
chief zijn foto’s te vinden waarop de man tegelijk met 
een jeep en met minstens een andere Canadese militair 
is te zien. Tevens zijn er filmbeelden waarop hij, samen 
met een jeep van de rcamc, voorbij komt rijden op de 
typische manier, voorop op de tank van de motor.13

De jeep is duidelijk voorzien van het symbool van het 
Rode Kruis en is omringt door honderden mensen. Moge-
lijk heeft de motorrijder op dat moment een aantal maal 
door de stad gereden, terwijl de bemanning van de Jeep 
bij het stadhuis naar binnen gaat. De motorrijder gaf op 
die manier de indruk alleen te zijn en de hele dag rondjes 
te hebben gereden. In de roes van de bevrijdingsvreugde 
lijkt dit mogelijk de hele dag te hebben geduurd.

Op het beeldmateriaal draagt de motorrijder het be-
kende Canadese kaki uniform. Op één van de bekendste 
foto’s van de man zien we een wat grimmig beeld. Bewa-
pende BS-ers met helmen en Stenguns en mensen (ook 
de motorrijder) met ernstige gezichten. Ook zijn enkele 
foto’s te vinden waarop de motorrijder duidelijk andere 
kleding aan heeft. Dit keer gestoken in een leren mo-
torjas en samen met een officier van het Medical Corps 
poseert hij voor de fotograaf. Gezien de setting lijkt deze 
foto op een andere dag te zijn gemaakt.

De intrigerende foto is hieronder te zien, de motorrij-
der lijkt zelfs iets voor te lezen aan de menigte. De man 
rechts lijkt een officier te zijn en komt ook op meerdere 
filmbeelden en foto’s voor. Op deze foto lacht iedereen 
en zien we geen helmen of wapens van de BS meer. 

De motorrijder met een collega (foto: samh)



58

Ti
di

ng
e 

20
16

bestuur) Stuart Pearson en de Britse Civil Affairs Officer 
R.J.T. Hills. Zij vestigen zich op Oosthaven 53, een dag 
later gevolgd door de hoogste officier van het Militair 
Gezag generaal-majoor Kruls, wiens vrouw in Gouda 
woont.

Het Militair Gezag is bedoeld als voorpost van de re-
gering die uit ballingschap zal terugkeren, en is op veel 
terreinen actief. Het houdt toezicht op het functioneren 
van de openbare diensten en de gezondheidstoestand 
van de bevolking, brengt evacués onder, draagt zorg 
voor de terugkeer van ontheemden maar maakt ook een 
begin met de zuivering van het bestuur door schorsing 
van ambtenaren. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de 
distributie van het door de geallieerde legers aangevoer-
de voedsel.14

Conclusie

Dit artikel begon met de vraag wat de waarheid is achter 
het kleine artikel uit de Goudse Courant van mei 1955. 
Uit de beschrijving in diverse kranten blijkt dat de mo-
torrijder niet op 5, 6 of 7 mei in Gouda geweest kan 
zijn. Indien dat wel het geval geweest zou zijn, dan had 
men dat toch zeker vermeld. Vooral omdat expliciet wel 
aangegeven wordt dat men de hele dag geen bevrijders 
heeft gezien maar dat pas aan het einde van de dag de 
eerste raf-mannen Gouda binnen komen, vormt dat al 
voldoende bewijs. Uit het beeldmateriaal blijkt dat de 
motorrijder niet alleen is in Gouda en dat hij zeker op 
twee verschillende momenten in Gouda is geweest. Het 
lijkt er op dat een journalist de foto’s van de motorrijder 
in het archief heeft gevonden en er zelf een mooi verhaal 
bij bedacht heeft. Wie de motorrijder was? Dat blijkt 
zeer moeilijk uit te zoeken. Mogelijk kan het briefje dat 
hij schrijft uitkomst bieden, als het ooit gevonden wordt.

Identificatie

Op de foto waarop onze motorrijder op de motor zit zijn 
enkele markeringen op de voorzijde van de motor te zien 
die ons helpen bij de identificatie van de eenheid waar-
toe hij behoorde. Aan de voorzijde van het spatbord is 
het nummer 75, met daarboven een witte balk, waar-
neembaar. Daarboven de Canadese Maple Leaf op een 
rood vlak met een witte balk. Deze laatste markering 
is het symbool van het 1e Canadian Corps zoals dat op 
voertuigen gebruikt wordt. Ook op de filmbeelden is het 
nummer 75 met daarboven de witte balk duidelijk her-
kenbaar op het spatbord. De motorrijder behoort dus tot 
de staf van een ambulance eenheid. Pogingen om meer 
details over de eenheid en haar mensen te achterhalen 
zijn helaas niet gelukt. Het achterhalen van de identiteit 
van de motorrijder is (voorlopig) onmogelijk gebleken. 
Hoe lang de rcamc in Gouda verbleef is ook niet duide-
lijk, maar erg lang zal dit niet zijn geweest. Mogelijk be-
trof dit slechts enkele dagen afhankelijk van de medische 
toestand van de bevolking.

Het getal 75 op een zwart vlak met daarbo-
ven een witte balk is het symbool van het 
hoofdkwartier van het 4de Field Ambulance, 
rcamc.

Militair Gezag

Hoewel de meeste militaire colonnes langs Gouda naar 
Den Haag trekken, komen toch enkele eenheden Gouda 
binnen. Naast de Canadezen komt op 8 mei ook het Mi-
litair Gezag (Civil Affairs) met aan het hoofd Majoor J.H. 
Hagendoorn Gouda binnen samen met ‘Town Major’ (de 
geallieerde militaire vertegenwoordiger bij het burger-

14. http://www.archievenwo2.nl/thema-overzicht/nederland/ 
nasleep/militair-gezag
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De motorrijder met helm, op de rug gezien, bij de jeep van staf van de 4th Field Ambulance. Op de foto is met pen de tekst; ‘Liberation’ Gouda Holland 
met de (onjuiste) datum 7 mei 1945, geschreven. (foto: samh)


