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CANADESE SOLDATEN MET TULPEN TIJDENS HUN OPMARS NAAR GRONINGEN, 13 APRIL 1945

POELESTRAAT in GRONINGEN: FEESTVREUGDE
TIJDENS DE BEVRIJDING, 16 APRIL 1945

Bevrijding
Het Duitse leger werd in 1945 verslagen door de geallieerde legers, die vanaf
D-Day op 6 juni 1944 via Frankrijk, België en Nederland hun opmars naar
Berlijn maakten. De provincie Groningen werd in april en mei 1945 bevrijd
door Canadese, Belgische en Poolse soldaten. Op 11 april zetten zij voet op
Groningse bodem en op 2 mei was de Slag om Delfzijl gewonnen.
Het westelijke deel van de provincie, inclusief de stad Groningen, werd door
Canadese troepen bevrijd. Het oostelijke deel van de provincie, onder andere
Stadskanaal, Pekela en Winschoten, werd door Belgische en Poolse divisies
bevrijd.

canadese soldaten in groningen
de poolse
generaal maczek

opdracht

1

Wanneer is jouw dorp of stad bevrijd en door wie?
Kun je hier verhalen of beeldmateriaal van vinden?

tip
Gebruik de websites Wikipedia,
Netwerk Oorlogsbronnen,
De Verhalen van Groningen,
Beeldbank Groningen en
BeeldbankWO2.
Gebruik de zoekterm ‘bevrijding’ en
de naam van jouw dorp of stad.
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3

schuilkelders bij de ebbingebrug in groningen

bevrijding delfzijl (boven), stadskanaal (rechtsboven), uithuizen (rechtsonder)

opdracht

tip

2

Gebruik de websites van

Zoek een foto van het straatbeeld in jouw omgeving
vlak na de bevrijding in 1945.
Waren er gebouwen verwoest of in brand gevlogen?
een tank, een schuilkelder en een dood
paard op de rademarkt in groningen

HET VERWOESTE SCHOLTENHUIS in groningen

Verwoesting
Tijdens de bevrijding van Groningen werd er door zowel de geallieerde als
de Duitse soldaten hevig gevochten. Dit verschilde per dorp of stad. De ene
plaats werd zonder schot bevrijd door de geallieerde troepen, terwijl andere
dorpen of steden hevig werden beschoten en gebombardeerd. Er zijn talloze
foto’s genomen van het straatbeeld na de bevrijding.
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plus opdracht

2+

Maak een foto van dezelfde plek en vergelijk deze
met de historische foto van vlak na de oorlog.
Of bij historische luchtfoto’s: zoek op Google Maps
dezelfde plek uit en bekijk hoe de omgeving er
vandaag de dag uitziet vanuit de lucht.

de Beeldbank Groningen,
BeeldbankWO2 en Netwerk
Oorlogsbronnen.

tip
Gebruik de zoektermen ‘verwoesting’,
‘bevrijding’, ‘brand’ en een plaatsnaam
uit jouw omgeving.
Je kunt ook de periode filteren: zoek
foto’s uit 1945 of 1946. Dan kun je
ook zoektermen gebruiken zoals
‘luchtfoto’ en jouw straat- of plaatsnaam.
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< BEVRIJDING OLDEKERK

COLLABORATEURS worden
gearresteerd en vrouwen
worden kaal geschoren

OPROEP OM COLLABORATEURS
aan te geven

GRONINGEN, FOLKINGESTRAAT: CANADESE MILITAIREN VOEREN
DUITSE KRIJGSGEVANGENEN WEG, APRIL 1945

De jacht op collaborateurs
De bevrijding was voor velen een feestelijke gebeurtenis: na vijf jaar bezetting
eindelijk bevrijd van de Duitse machthebbers, de terreur en vervolging.
Voor anderen was de bevrijding het begin van de ellende. Leden van de NSB en
verdachte collaborateurs werden massaal opgepakt, vaak ook hele gezinnen,
en gevangengezet in de verschillende (werk)kampen in Nederland.
De verdachte collaborateurs werden verhoord en als zij schuldig werden
bevonden aan collaboratie en/of verraad of misdaden ook berecht. Ook veel
Duitse SS’ers en SD’ers werden in Nederland berecht. Sommigen kregen voor
hun daden tijdens de oorlog de doodstraf.
Er waren ook mensen die onterecht zijn veroordeeld, omdat zij misschien wel
lid van de politieke partij de NSB waren geweest, maar geen misdaden hadden
begaan. En waren er ook verzetsmensen die als dekmantel lid waren van de NSB.
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BEVRIJDING ten boer
bijschrift??

De bevrijding had ook een zwarte rand voor de Joden die terugkeerden uit de
kampen of uit de onderduik. Van de ongeveer 140.000 Joden die rond 1940
in Nederland woonden, overleefden 30.000 de oorlog. Ook waren hun huizen
vaak ingenomen door andere mensen en waren hun meubels en bezittingen
verkocht. Veel Joden emigreerden naar Amerika of Israël om hier een nieuw
leven te beginnen.
De bevrijding van Groningen en de rest van Nederland was voor de meeste
mensen gelukkig een groot feest. De bevrijders werden warm onthaald. Ze
deelden voedsel, sigaretten (van echte tabak!), chocola en nylonkousen uit
aan de Nederlanders. Deze producten waren tijdens de bezetting heel schaars
geweest. Sommige Canadese en Poolse soldaten bleven een paar maanden in
Groningen. De Groningers organiseerden bevrijdingsoptochten (zie pagina 5).
Eindelijk vrij!
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