
 

Duitsland geeft zich over 
Nederland is weer een vrij land 
 
De geallieerden drijven Hitler in het nauw. Hij kan geen kant meer op. Op straat vieren 
mensen de bevrijding van Nederland. 
 

De Tweede Wereldoorlog loopt ten einde. Eind april 1945 hebben de Russische soldaten 
bijna heel Berlijn veroverd. Het is een gruwelijke strijd. Om elke straat, ieder gebouw en elk 
huis wordt gevochten. Ook de Rijksdag, het Duitse parlementsgebouw wordt veroverd. En 
de Russische vlag gaat trots in top. Hitler beseft dat hij de oorlog heeft verloren. Zijn 
droom van een groot Duits rijk ligt aan diggelen en hij pleegt zelfmoord.Overal geven Duitse 
soldaten zich nu over. De oorlog is nu bijna ten einde, ook in Nederland.  

In hotel De Wereld in Wageningen, onderhandelen de Duitsers en de Canadezen over de 
overgave van het Duitse leger in Nederland. Ook de baas van het Nederlandse leger, prins 
Bernard, de opa van Willem Alexander, is daarbij aanwezig. De oorlog is voorbij, het is 
eindelijk vrede. Het Duitse leger heeft verloren. Het grote nieuws wordt bekend gemaakt 
door radio oranje.  

Landgenoten. Nederland is vrij... Veldmaarschalk Montgomery heeft aan generaal 
Eisenhower medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten in Nederland hebben gecapituleerd. 

En ook koningin Wilhelmina spreekt via de radio het volk toe. Iedereen is dolblij nu het hele 
land is bevrijd. En iedereen viert feest. Maar er zijn nog steeds Duitse soldaten in ons land. 

En wat moeten wij nou? Gewoon. Ons overgeven. Zonder te vechten?! Wees blij! Deze 
krankzinnige oorlog is voorbij en wij leven nog! Maar onze eed dan?! We hebben trouw 
gezworen aan Hitler! De Führer is dood. Im Leben geht alles vorüber. Auch das Glück, doch 
zum Glück auch das Leid. En zijn beloften dan?! Duitsland zou overwinnen! we zouden het 
machtigste land ter wereld worden! waarom zijn we anders die hele oorlog begonnen?! 
Sprookjes, allemaal sprookjes.  

De Duitse soldaten geven zich over,  maar de bevrijders zijn nog niet in alle dorpen en 
steden aangekomen. Het is chaos want een paar dagen lang is niemand de baas in 
Nederland. Om de orde toch te bewaren zijn de Binnenlandse Strijdkrachten ingezet. Ze 
arresteren NSB’s, Nederlanders die met de Duitsers hebben samengewerkt. En dat gaat er 
hardhandig aan toe. Vaak wordt er meteen wraak genomen op landverraders. Ze worden 
geslagen en belachelijk gemaakt. En ook vrouwen die met Duitse soldaten zijn omgegaan, 
worden opgepakt. Ze worden kaalgeschoren. En soms besmeurd met verf. Sommigen 
krijgen een hakenkruis  op hun hoofd.  

Kale kop, kale kop. Met een hakenkruis erop. Wie heeft dat gedaan?! Laat maar. Het gaat 
wel. Kunnen ze wel tegen een vrouw?! Lieverd, het is maar verf en m'n haar groeit wel 
weer aan. De Canadezen komen eraan! Vijf jaar lang hoor je ze niet, die Hollanders. En pas 
wanneer hun geallieerde vriendjes d'r zijn, durven ze met z'n allen een vrouw te 
mishandelen. Lafbekken. 
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