
Aflevering 

EEN STAD IN BRAND 
 

1. De Tweede Wereldoorlog 

 De Tweede Wereldoorlog was al acht maanden bezig  

 voordat Nederland werd aangevallen. 

 a. Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog in 

 Nederland? 

  0 5 mei 1940     0 10 mei 1940     0 15 mei 1940 

 b. In de Eerste Wereldoorlog is Nederland neutraal  

 gebleven. Welke betekenis heeft neutraal hier? 

  0 Geen partij kiezen in een conflict. 

  0 Wel partij kiezen in een conflict. 

  0 De zwakste partij helpen. 

 c. Wie was de leider van de Duitsers? 

 _______________________________________________
  

 In welk jaar kwam hij aan de macht? _________________ 

 

2.  Het Nederlandse leger 

 De vader van Dirk wordt opgeroepen voor het leger. Hij  

 trekt zijn uniform aan voordat hij vertrekt naar de 

 kazerne. 

 a. Waarom is de vader van Dirk opgeroepen voor het 

 Nederlandse leger? _______________________________ 

 _______________________________________________

 _______________________________________________
  

 b. Waarom heeft de vader van Dirk geen nieuw uniform 

 gekregen?  ___________________________________ 

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

3. De aanval 

 Als de Duitsers Nederland aanvallen willen ze ons land  

 zo snel mogelijk veroveren. Ons leger probeert de  

 Duitsers op verschillende plaatsen tegen te houden. De  

 hoofdverdediging bestond uit de Grebbelinie en de  

 stelling Kornwerderzand. 

 

  

 a. Welke belangrijke verbinding werd door de stelling  

 Kornwerderzand verdedigd? ________________________ 

 

 b. In de provincies Groningen en Drenthe lagen de Q- en  

 O-linie. De O-linie werd o.a. gevormd door het Stads- en  

 Musselkanaal. Vooral de bruggen werden goed bewaakt  

 en waren voorzien van springladingen. 

 Waarom werden de bruggen vooral goed bewaakt? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

   

4. Vechten tegen de Duitsers 

 Dirks vader vecht in het Nederlandse leger tegen de  

 Duitse aanvallers. Dirk krijgt een brief van zijn vader. 

 a. Heeft de vader van Dirk het naar zijn zin in het leger? 

 Ja/nee, omdat ___________________________________ 

 _______________________________________________
  

 b. Dirk schrijft zijn vader een brief terug over wat hij  

 allemaal beleeft. Bedenk wat Dirk allemaal zou kunnen  

 schrijven en schrijf zijn brief hieronder op. 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 

5.  Rotterdam 

 Op 14 mei 1940 wordt Rotterdam gebombardeerd. 

 a. Waarom bombardeerden de Duitsers Rotterdam? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 
 

 b. Als het bombardement losbarst verschuilen Dirk en zijn  

 moeder zich. Waar doen ze dat? 

  0 zolder    0 slaapkamer vader en moeder    0 gangkast 

   0 keuken  0 het juiste antwoord staat er niet bij. 

 c. Hebben ze een goede schuilplaats uitgezocht? 

 Ik vind het een goede / geen goede schuilplaats omdat 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 d. Op de foto hierboven zie je Rotterdam. Wanneer is  

 deze foto gemaakt? 

  0 1850     0 1900     0 1939     0 1940     0 1980 

 e. Hoe loopt het af met Dirk en zijn moeder na het  

 bombardement? _________________________________ 

    _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 



6. De Grebbeberg 

 De Duitse aanvallers probeerden bij de Grebbeberg door  

 de Grebbelinie te breken. 

 a. Geef op het kaartje met een pijl aan welke kant het  

 Duitse leger optrok. 

 b. Zoek in een atlas op waar de Grebbeberg ligt. Zet een 

 stip op de juiste plek in het kaartje. 

 c. Leg uit waarom de Grebbeberg een goede plek was  

 voor de Nederlandse soldaten om de vijand tegen te  

 houden. ________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 
  

 d. De vader van Dirk was ook op de Grebbeberg. Hij 

 moest “… scheppen. De hele dag door. Scheppen, 

 scheppen, scheppen.” Hij moest loopgraven maken. Wat 

 zijn dat? 

  0 Een soort wegen waarover alleen de Nederlandse  

   soldaten konden lopen. 

  0 Onderaardse gangen waarin de Nederlandse  

   soldaten zich konden verbergen. 

  0 Een soort greppels waarin de Nederlandse soldaten  

   konden staan zonder gezien te worden. 

 e. Probeer er achter te komen of er uit jouw dorp of uit  

 jouw familie soldaten geweest zijn die op de Grebbeberg  

 hebben gevochten? _____________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

7. Overgave 

 Als de oorlog na vijf dagen afgelopen is, zijn er aan  

 Nederlandse zijde enkele duizenden doden te betreuren. 

 Onze Koningin en de regering zijn naar Engeland gevlucht 

 en proberen vanaf daar zich voor Nederland in te zetten. 

 a. Hoe heette onze Koningin? _______________________ 

 b. Op welke datum geeft Nederland zich over aan de  

 Duitsers? _______________________________________ 

 c. Waarom geeft Nederland zich zo snel over aan de 

 Duitsers? _______________________________________ 

 _______________________________________________ 

 d.  Met welke praatwolk ben jij het eens? Geef die een  

 kleur en maak de tekening af.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 e. Leg uit waarom je het met die uitspraak eens bent. 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

8.  Bommen op Rotterdam 

 Bekijk het filmpje “Bommen op Rotterdam” op 

 www.schooltvbeeldbank.nl. Beantwoord daarna de 

 volgende vragen. 

 a. Waarom vallen de Duitsers Nederland aan? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 b. Wat voor een bericht stuurt de Duitse commandant 

 naar de burgemeester van Rotterdam? 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

9. Slachtoffers in de gemeente Stadskanaal 

 Als Nederland zich heeft overgegeven duurt het nog lange 

 tijd voordat onze gevangengenomen soldaten naar huis 

 mogen terug keren. Tot die tijd weten families vaak niet 

 of hun man of zoon nog leeft of in gevangenschap is. 

 Bij de familie Drenth in Musselkanaal leeft men ook 

 tussen hoop en vrees.  Hun 

 zoon Bernardus Drenth was 

 gelegerd in Coevorden en

 en juist daar kwam een 

 Duits leger ons land binnen. 

 Na enige tijd  wordt hun 

 vrees bewaarheid en krijgen 

 zij het bericht dat Bernardus 

 is gesneuveld. Bernardus

 Drenth is begraven op de 

 openbare begraafplaats in 

 Musselkanaal. 

 Zijn er uit jouw dorp ook 

 soldaten omgekomen bij de 

 verdediging van ons land? 

 _______________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

We hadden niet zo snel 

moeten opgeven, we 

hadden door moeten 

vechten. 

Nee joh, als we door 

hadden gevochten waren 

er nog veel meer steden 

gebombardeerd. 


