
DE BEVRIJDING
‘Het is feest, we zijn weer vrij!’ Honderden mensen op het grote 

plein van Enschede juichen, zingen en dansen. Vrouwen, mannen, 

kinderen, soldaten: iedereen is blij. Het is 1 april 1945 en de oorlog is 

voorbij. Eindelijk bevrijd! Er is muziek, kinderen spelen spelletjes en 

er is limonade met koekjes.  Alle pijn, honger en verdrietige dingen 

die de mensen hebben meegemaakt, daar hoeven ze even niet 

meer aan te denken. Alles komt goed.

De oorlog heeft ongeveer zes jaar geduurd. Vanaf 1943 zag het 

er voor Hitler steeds minder goed uit. Hij wilde dat ook Rusland 

bij zijn Rijk zou horen, en was van plan het land te bezetten. Maar 

Rusland is heel erg groot en het was daar erg koud. Veel Duitse 

soldaten overleefden het niet. Omdat Hitler zó veel bezig was 

met Rusland, kregen de andere landen die tegen hem waren in 

de oorlog (de geallieerden) steeds meer kansen om Duitsland te 

verslaan.

NIET IN ÉÉN KEER
Soldaten uit onder andere Groot-Brittannië, Canada, Amerika en 

Polen (de geallieerden) hielpen allemaal om de Duitse bezetter 

weg te jagen. Soms ging dat makkelijk, soms moest er nog veel 

gevochten worden. De bevrijding van Nederland ging niet in één 

keer. Eind 1944 was het zuiden van Nederland al bevrijd, terwijl in 

de rest van het land Hitler nog de baas was. Overijssel werd pas in 

april 1945 bevrijd.

Het einde is in 
zicht! De geal-
lieerden doen 
er alles aan om 
Nederland te 
bevrijden.

HULP OP
KOMST

B
ee

ld
: H

is
to

ris
ch

 C
en

tr
um

 O
ve

rij
ss

el
.

LES
 5  

-  B
EVR

IJD
ING

 en
 BE

STR
AFF

ING

BEVRIJDING
en

BESTRAFFING

1

Eind maart 1945 kregen Canadese, Engelse 

en later ook Poolse troepen de opdracht 

om het Duitse leger in het westen van 

Nederland af te snijden van Duitsland. 

Veel van deze troepen gingen via Overijssel 

richting Noord-Nederland. Het duurde wel 

zeventien dagen voordat de Duitsers 

zich in alle plaatsen van Overijssel hadden 

overgegeven. Op 1 april konden de mensen 

uit Haaksbergen als eerste feest vieren. 

Daarna volgden Enschede, Hengelo,  Almelo 

en Goor. De laatste stad was Kampen: 
die is pas op 17 april bevrijd.
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APRIL 1945

OVERIJSSEL BEVRIJD

Kun jij een manier bedenken waarop 
een oorlog kan stoppen? Hoe dan?
    

OPDRACHT 1

DENK JIJ?Wat

Het  Expeditie Vrijheid lesmateriaal  is bekroond met de Comenius EduMedia Siegel 2020
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Een bijzonder aandenken aan de bevrijding: in 
Glanerbrug (tussen Enschede en de Duitse 
grens) kreeg Margot Bruinewoud als kind 
dit stropoppetje. Een Schotse soldaat, die 
Nederland hielp met de bevrijding, gaf het 
haar. Het doet Margot nog altijd terugdenken 
aan de laatste periode van de oorlog. Al sinds 
de Tweede Wereldoorlog staat het poppetje 
op haar nachtkastje. Ze ziet het als een soort 
beschermengel. Het popje is ongeveer dertig 
centimeter lang en er zit een groot gat in zijn 
kleren. Maar repareren? Dat doet Margot niet.
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STROPOPJE

STOERE RIT
Jonge mensen 
vieren de bevrijding: 
ze rijden op een tank 
pantserwagen door 
de straten. Deze foto 
is gemaakt op de 
Grote Markt in Zwolle, 
op 14 april 1945.

GEDICHT VOOR DE VRIJHEID
Na de bevrijding schreef de 11-jarige Suus 
uit Zwolle dit gedichtje.

GOED 
NIEUWS
Eindelijk: goed  
nieuws uit  
Oldenzaal 
en Hengelo: 
bevrijd!

ZWOLLE  14/04/1945
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Beeld: Historisch Centrum Overijssel.
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Bekijk de infoblokjes. Wat weet je nu over hoe de Tweede 
Wereldoorlog in Overijssel eindigde? Vul het schema in.

VERRADERS
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Vriendinnen van Duitse soldaten werden ‘moffenmeiden’ genoemd. 
Na de bevrijding zijn ze kaalgeschoren en te kijk gezet. Mensen die 
met de Duitsers hadden samengewerkt moesten naar de gevan-
genis. Ze kwamen vaak in kampen terecht waar tijdens de oorlog 
Joden of politieke gevangenen hadden gezeten. Ook wilden veel 
Nederlanders stukken grondgebied van Duitsland afpakken bij 
wijze van schadevergoeding. Uiteindelijk kwam van die plannen 
niet veel terecht. Wel bleven veel Nederlanders het scheldwoord 
‘moffen’ gebruiken voor de Duitsers en wilden ze het buurland niet 
bezoeken.

VERGELDING

HET EINDE

WANNEER 

HULP

VIEREN
HOE WERD DIT GEVIERD?

HOE EINDIGDE DE OORLOG?

WANNEER EINDIGDE DE OORLOG?

WELKE LANDEN HIELPEN OM ONS TE 
BEVRIJDEN?

WIE
WAREN ALLE MENSEN BLIJ MET DE 
BEVRIJDING?

OPDRACHT 2

Na de bevrijding waren 
veel Nederlanders nog 
steeds erg boos op 
mensen die de bezetter 
hadden geholpen. 
Nederlanders die voor 
de Duitsers waren, zijn 
na de oorlog vervolgd 
en berecht door een 
speciale rechtbank.

Beeld: Nationaal Archief.

Beeld: Historisch Centrum Overijssel.
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EINDIGDE 
  DE OORLOG?     

Hoe



Overijssel is in zeventien dagen bevrijd: van 1 tot 17 april. Wanneer  
is jouw woonplaats bevrijd? En door wie? Dat ga je uitzoeken.

OPDRACHT 3
BEVRIJD

Overijssel

3B ONDERZOEKSOPDRACHT
OVERIJSSEL BEVRIJD 

1.   Zoek op WWW.OVERIJSSELVIERT 

VRIJHEID.NL welke plaatsen in Overijssel  

op welke datum bevrijd zijn.

2.   Zet de datum op de kaart van Overijssel  

bij de bevrijde plaatsen.

3.  Kun je routes ontdekken van de bevrijders?  

Teken die op de kaart.

3A  ONDERZOEKSOPDRACHT 
JOUW WOONPLAATS BEVRIJD

1.   Lees op WWW.OVERIJSSELVIERTVRIJHEID.NL de 
tekst over de bevrijding van jouw woonplaats goed door.

2.   Op welke dag is jouw woonplaats bevrijd?

3.  En door wie?

4.  Wat zou je nog meer willen weten over de bevrijding  
van jouw woonplaats?
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http://www.overijsselviertvrijheid.nl
http://www.overijsselviertvrijheid.nl
http://www.overijsselviertvrijheid.nl
http://www.overijsselviertvrijheid.nl
http://www.overijsselviertvrijheid.nl


Na de oorlog waren alle landen het over één ding 

eens: dit mocht nóóit meer gebeuren. In 1945 

werden daarom de Verenigde Naties opgericht. 

Deze organisatie houdt in de gaten of alle landen 

zich aan bepaalde afspraken houden. Op die 

manier willen ze een nieuwe oorlog voorkomen. 

Houdt een land zich tóch niet aan de regels? 

Dan kunnen de Verenigde Naties dat land op het 

matje roepen. Of in het uiterste geval: een spe-

ciaal leger op het land afsturen. Deze soldaten 

zijn er om de mensenrechten te beschermen. 

De Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens (1948) is ook opgesteld door de Verenigde 

Naties. Hierin staan de afspraken waaraan de 

landen zich moeten houden duidelijk opge-

schreven.

NOOIT MEER

5

EEN BIJZONDER ALBUM

Dit poëziealbum had een meisje in de oorlog 
bij een vriendinnetje in Holten laten liggen. 
In dat huis verbleven ook Duitse soldaten: 
het gezin had ze opgevangen zodat ze  
onderdak hadden terwijl ze in Nederland 
waren. De Duitse jongens hadden het 
poëziealbum zien liggen en schreven 
er stukjes in. En later 
deden Canadese 
soldaten hetzelfde. 
Dat maakt het een 
heel bijzonder boekje.

Foto: Martin van der Linde.

Ken je dat? Iemand heeft iets vervelends bij 

jou gedaan, en nu wil je het liefst iets naars 

terug doen. Wraak nemen heet dat. Maar stel 

dat je iets naars terug zou doen, dan is het 

daarmee meestal niet klaar. Vaak wil de ander 

jou dan ook weer terugpakken. En zo kan een 

ruzie steeds groter worden, tot het enorm uit 

de hand loopt.

Zo werkt het ook in een rechtstaat. In een 

rechtstaat mag je niet zomaar wraak nemen. 

Als iemand iets van je gestolen heeft, beslist 

de rechter over de straf die diegene hier-

voor krijgt. Die straf is niet alleen bedoeld als 

wraak, maar ook om iemand te leren zich een 

volgende keer anders te gedragen.

Iemand heel streng straffen, kan juist voor het 

tegenovergestelde zorgen: degene die de straf 

krijgt is daar zo boos over, dat hij opnieuw 

wraak wil nemen. Daarom is het belangrijk dat 

de straf niet té zwaar is.

WRAAK
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1.   Wat vind jij van de volgende gebeurtenissen?

A.   De krant ‘De Telegraaf ’ mocht een paar jaar niet  
verschijnen, omdat die krant met de bezetter  
samenwerkte in de oorlog.

B.  Vrouwen die een relatie hadden met een Duitse  
soldaat zijn kaalgeschoren en werden belachelijk 
gemaakt.

Na de oorlog hebben allerlei groepen straf gekregen. 
Soms van de rechter, soms van omstanders en soms 
van de regering die hier regels voor had bedacht.

OPDRACHT 4

STRAF
C.   Mensen die de Holocaust overleefd hadden, 

moesten bij terugkomst alsnog de belasting  

betalen voor de jaren dat ze weggeweest waren.

D.   Burgemeesters die tijdens de oorlog bij de NSB 

zaten, mochten na de bevrijding niet meer  

werken als burgemeester.

E.   Sommige Nederlanders die in opdracht van de 

bezetter andere Nederlanders vermoord hebben, 

hebben na de oorlog de doodstraf gekregen.

F.   Mannen die lid zijn geweest van de  

Waffen-SS hebben gevangenisstraf gekregen.

BEVRIJDING
en

BESTRAFFING
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OPDRACHT 4.   

2.   Ken je zelf voorbeelden van een straf die je niet 
eerlijk vindt? Probeer goed uit te leggen waarom.

3.  Wie zou deze straf juist wel eerlijk vinden? Waarom?

4.   Wie zou het juist met jou eens zijn? Waarom?



HEB IK GELEERD:Dit
1.  WAT HEB JE GELEERD TIJDENS DEZE LES?

2.  WAT WIL JE GRAAG ONTHOUDEN?

3.  IS ER IETS WAAR JE NOG MEER OVER WILT LEREN?

OPDRACHT 5. EN HERDENKEN 
Herinneren 

Beeld: Bevrijdingsfestival Zwolle.
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WEET JIJ WAT ER OP DEZE FOTO TE ZIEN IS? 
WAT HEEFT DIT TE MAKEN MET DE TWEEDE WERELDOORLOG? 
DAAROVER LEER JE MEER IN DE VOLGENDE LES.

BEVRIJDING
en

BESTRAFFING

DE VOLGENDE LES: 

7

Colofon: 
Dit lesmateriaal is onderdeel van Expeditie Vrijheid, ontwikkeld in opdracht van het 
Historisch Centrum Overijssel. Tekst: Silke Polhuijs, Vette Teksten. 
Vormgeving: Inge Lub, Ingeving. Concept en realisatie: Willemijn Zwart, Komvoor. 
Zie: WWW.EXPEDITIE-VRIJHEID.NL

http://www.expeditie-vrijheid.nl
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