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POELESTRAAT in GROninGEn: FEESTVREUGDE 
TiJDEnS DE BEVRiJDinG, 16 APRiL 1945
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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. 

Bevrijding
CAnADESE SOLDATEn MET TULPEn TiJDEnS HUn OPMARS nAAR GROninGEn, 13 APRiL 1945

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

o p d r a c h t  1

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.

DE POOLSE 
GEnERAAL MACzEk

CAnADESE SOLDATEn in GROninGEn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.deverhalenvangroningen.nl/
https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
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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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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. 

plus  o p d r a c h t  2 +

Zoek een foto van het straatbeeld in jouw omgeving 
vlak na de bevrijding in 1945.  
Waren er gebouwen verwoest of in brand gevlogen? 

o p d r a c h t  2

BEVRiJDinG DELFziJL (boven), STADSkAnAAL (rechtsboven), UiTHUizEn (rechtsonder)

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 plaats-

naam.

Tip

Gebruik de websites van  

de Beeldbank Groningen, 

BeeldbankWO2 en Netwerk 

Oorlogsbronnen.

EEn TAnk, EEn SCHUiLkELDER En EEn DOOD 
PAARD OP DE RADEMARkT in GROninGEn

HET VERWOESTE SCHOLTEnHUiS in GROninGEn

SCHUiLkELDERS BiJ DE EBBinGEBRUG in GROninGEn
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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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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. 

GROninGEn, FOLkinGESTRAAT: CAnADESE MiLiTAiREn VOEREn
DUiTSE kRiJGSGEVAnGEnEn WEG, APRiL 1945OPROEP OM COLLABORATEURS 

AAn TE GEVEn

<  BEVRiJDinG OLDEkERk

COLLABORATEURS WORDEn 
GEARRESTEERD En VROUWEn 
WORDEn kAAL GESCHOREn

BEVRiJDinG TEn BOER

BiJSCHRiFT??
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Groninger Archieven / Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG)
p. 1: foto PAC, Bosscher; p. 2: foto PAC; p. 3: foto D. Lt. Guravitch, 
noord-nederlands Fotopersbureau Folkers, Marten Hazenberg;  
p. 4: foto noord-nederlands Fotopersbureau Folkers, D. Lt. Guravitch,  
PAC, Haijer en Mees; p. 5: foto onbekend; p. 6: foto noord-nederlands  
Persfotobureau Folkers; p. 7: foto D. Lt. Guravitch, PAC, L.J. Pluim,  
onbekend, noord-nederlands Persfotobureau Folkers

Gemeente Delfzijl, collectie gemeentearchief Delfzijl
p. 5: foto onbekend

Privécollectie Maria Heikens
p. 3: foto Maria Heikens

www.ovcg.nl

http://www.ovcg.nl

