Het einde van de Tweede Wereldoorlog
Duitsland wordt verslagen
In 1945 neemt de kracht van het Duitse leger verder af, ondanks de verwoestende
raketten die ze gebruiken tegen de Engelsen. Als de Russen in april 1945 Berlijn hebben
veroverd beseft Hitler dat het voorbij is en pleegt hij zelfmoord.
De tweede wereldoorlog loopt ten einde. Op 12 september 1944 passeren Amerikaanse
troepen de Nederlandse grens. Veel Nederlanders hopen dat nu ook de rest van het land
snel bevrijd zal worden. Britse, Amerikaanse en Canadese troepen willen in één klap
doorstoten naar Arnhem, maar die aanval mislukt voor een groot deel. Ze komen de grote
rivieren niet over. Daarom besluiten zij om Nederland links te laten liggen en dwars door
Duitsland op te trekken.
Ook in het oosten komen geallieerde legers steeds dichter bij. In Rusland en Polen worden
de Duitse legers steeds verder teruggedrongen. Ondanks de enorme verliezen en de
onvoorstelbare verwoestingen, wil Hitler de strijd niet opgeven. Hij geeft opdracht om door
te vechten en iedereen moet meedoen. Vrouwen, oude mannen, Zelfs schooljongens van
11, 12 jaar oud moeten meehelpen Duitsland te verdedigen.
"muß alles vergeh'n? Oh... warum nur, warum bleibt gar nichts besteh'n?"Hé Oskar, dit
moet je zien! Heil Hitler!Oohh! Wat is hij dapper! Een held is het!
Een kind! Het is nog maar een kind! Ha-ha, daarmee moet Duitsland de oorlog winnen! En
dat gaan we ook! Hij gelooft er nog in! Dan ben je mooi te laat, jochie, de oorlog is voorbij!
Nog lang niet, herr Hauptmann, want Hitler heeft wonderwapens! Sprookjes!Ach, laat hem
toch.
Maar het klopt. De Duitsers hebben een wonderwapen. Het is een vliegende bom, een soort
raket - de V1, die van een schans wordt gelanceerd en helemaal naar Londen kan vliegen.
Doodsbang zijn de Engelsen voor dit nieuwe wapen dat voor veel schade en doden zorgt.
Van deze vliegende bommen worden er meer dan tienduizend afgevuurd richting Londen.
Maar het wapen is niet volmaakt. De raket is erg langzaam. Het lukt de Engelsen steeds
vaker om het wapen onschadelijk te maken voordat het zijn doel bereikt.
Daarom maken de Duitsers de V2. En dat is wel een razendsnelle raket. Hij gaat zo snel dat
niemand hem ziet of hoort aankomen. De V-raketten maken veel slachtoffers. Maar ze
kunnen de ommekeer in de oorlog niet tot stand brengen. Eind april 1945 hebben 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 nu echt
heeft verloren. Zijn droom van een groot Duits rijk aan diggelen. Hij pleegt zelfmoord.
"bij de verdediging van Berlijn tegen de barbaarse horden van het Sovjetleger...... tijdens
het heldhaftig leiden van de Duitse troepen in het heetst van de strijd...... is vanmiddag om
vijftien uur dertig onze Rijkskanselier en Führer... Adolf Hitler... gesneuveld." Hitler is dood.
Mijn God. Leugens! allemaal leugens! De führer zou ons nooit in de steek laten. Die leidt zijn

volk in de moeilijkste uren. Ze proberen ons te misleiden met valse geruchten! Laten we
hopen van niet."
Overal geven Duitse soldaten zich nu over. De oorlog is nu bijna ten einde, ook in Nederland.

