
Boek ‘Het Einde van WOII’ 
 
Als de geallieerden op 6 juni 1944 landen in Normandië is de Tweede Wereldoorlog nog lang 
niet voorbij. Nog bijna een jaar zal er hevig worden gevochten op de slagvelden in Europa. 
Bovendien worden er in de elf maanden na D-day meer mensen gedeporteerd en vermoord 
dan ooit. Aan twee fronten vinden de meest gruwelijke veldslagen plaats, met ontelbare 
doden tot gevolg. De laatste fase ging snel. In februari 1945 verzamelde Hitler nog eenmaal 
de politieke spil van zijn rijk, de Gauleiters. Zij schrokken toen Hitler kwam binnen 
geschuifeld. Hij was er fysiek slecht aan toe, liep moeizaam en gebogen en zijn arm trilde 
onophoudelijk. Zittend hield hij zijn toespraak. Zijn bijzondere redenaarstalent had hij nog 
niet verloren. 
 
Het voorjaar van 1945 was verrassend mild. De natuur kwam weer tot leven, de zomer 
diende zich aan. Maar aan het front heerste de dood. 1945 ging gebukt onder de laatste 
stuiptrekkingen van het Derde Rijk. In de Ardennen was Hitler tot de tegenaanval 
overgegaan, daarna concentreerde de strijd zich tot het Roergebied. Zuid-Nederland en 
België waren bevrijd. Aan het oostfront woedde een vreselijke strijd langs de rivieren de 
Weichsel en de Oder.  
In de catacomben van Berlijn gingen Hitler en zijn trawanten ten onder. Wat daarna restte 
was een bloedend en verlamd Europa. Nu stond men voor de immense taak van de 
wederopbouw, Europa was bevrijd en werd herverdeeld en een nieuwe tijdperk diende zich 
aan: de Koude Oorlog. Dit boek schetst de dramatische einddagen van het Derde Rijk en de 
heropbouw vanaf ‘Stunde Null’. 
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