
Aflevering 

DE BEVRIJDING 
  

1. Bevrijding 

 Na jaren van oorlog wordt Nederland eindelijk bevrijd van 

 de Duitse bezetters. 

 a. Op welke datum is het elk jaar weer Bevrijdingsdag? 

 _______________________________________________ 

 b. Zet de cijfers bij de volgende gebeurtenissen in de 

 goede volgorde. 

  1. Heel Nederland bevrijd. 

  2. Begin van de Tweede Wereldoorlog. 

  3. De gemeente Stadskanaal bevrijd. 

  4. Zuid-Nederland wordt bevrijd. 

  5. Bombardement op Rotterdam. 

   

     

 

 c. Op welke dag herdenken we ieder jaar de slachtoffers  

     van de Tweede Wereldoorlog? ____________________ 

 d. Ben jij weleens op die herdenking geweest? Ja / nee. 

 e. Wat viel je op tijdens die herdenking? Hoe was de 

 sfeer? __________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

2.  Geduld 

 Op 6 juni 1944 landen geallieerde legers op de stranden in 

 noordwest Frankrijk. Vanaf dat moment begint de 

 bevrijding van West-Europa. 

 a. Hoe heet de dag dat de bevrijdingslegers op de 

 stranden landen? 

  0 A-day (Attack day of Aanvalsdag) 

  0 L-day (Liberation day of Bevrijdingsdag) 

  0 D-day (Decision day of Beslissingsdag) 

  0 V-day (Victory day of Overwinningsdag) 

 b. Hoe lang duurde het, vanaf die dag, tot Zuid-Nederland 

 werd bevrijd? ___________________________________ 

 c. Hoe lang duurde het, vanaf die dag tot ook Noord-

 Nederland werd bevrijd? __________________________ 

 

3. Overgave 

 De mensen in Nederland hopen dat ook in ons land de 

 oorlog nu snel voorbij zal zijn. Maar Hitler wil niet 

 opgeven. Hij doet er alles aan om de oorlog alsnog te 

 winnen. 

 a. Op welke manier versterkt hij zijn leger nog in die 

 laatste maanden? ________________________________ 

 _______________________________________________ 

 b. Wat voor wapens zette hij in om de oorlog toch nog te 

 kunnen winnen? _________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

4. Hitler dood 

 

Als het einde van de 

oorlog in zicht is, komt 

Adolf Hitler om het 

leven en ligt Duitsland 

in puin. Het 

Duizendjarige rijk 

houdt op te bestaan, 

miljoenen slachtoffers 

achterlatend. 

 

 a. Hoe sterft Adolf Hitler? 

  0 Hij wordt opgepakt, berecht en geëxecuteerd. 

  0 Hij wordt neergeschoten in een vuurgevecht. 

  0 Hij pleegt zelfmoord. 

  0 Hij wordt ernstig ziek en overlijdt. 

 b. Leg uit waarom na de dood van Hitler er snel een einde 

 komt aan de oorlog in Europa. ______________________ 

 _______________________________________________ 

 

Radio Oranje “Landgenoten, Nederland is vrij. 

Veldmaarschalk Montgomery heeft aan generaal 

Eisenhower medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten in 

Nederland hebben gecapituleerd.” 

Koningin Wilhelmina “Mannen en vrouwen van Nederland, 

eindelijk zijn we dan baas op eigen erf en aan eigen haard. 

Verslagen is de vijand van oost tot west, van zuid tot noord.” 

 

5. Capitulatie 

 De bovenstaande berichten waren via Radio Oranje in 

 Nederland te horen en leidden tot grote vreugde. 

 a. Wat wordt bedoeld met “alle Duitse strijdkrachten 

 hebben gecapituleerd”? ___________________________ 

 _______________________________________________ 

 b. Op welke datum wordt 

 het einde van de oorlog in 

 Nederland een feit?  

  0 1 april 1945 

  0 4 mei 1945 

  0 5 mei 1945 

  0 15 augustus 1945 

 c. Wat bedoelde koningin 

 Wilhelmina met: “eindelijk zijn we dan baas op eigen erf 

 en aan eigen haard”? _____________________________ 

 _______________________________________________ 

 

6. Wraak 

 Nu Nederland eindelijk bevrijd is, worden de Neder-

 landers die hebben samengewerkt met de Duitsers 

 opgepakt. 

 a. Door wie worden de Nederlanders die hebben 

 samengewerkt met de Duitsers opgepakt? 

  0 Door de NSB’ers. 

  0 Door de Binnenlandse Strijdkrachten. 

  0 Door de geallieerde legers. 

  0 Door de politie. 

 b. Wat gebeurt er met de mensen die worden opgepakt. 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 c. Soms worden mensen die gearresteerd zijn, belachelijk 

 gemaakt. Leg uit hoe dat gebeurt. 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 d. Wat vind jij ervan dat mensen dat toen deden? Ik vind 

 dat terecht/niet terecht omdat _____________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

7. Herdenking 

 Bekijk de clips Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag op 

 www.schooltvbeeldbank.nl. Beantwoord daarna de 

 volgende vragen. 



 a. Leg uit wat er allemaal gebeurt op de dag dat wij de 

 slachtoffers van de oorlog herdenken. ________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 b. De dag na Dodenherdenking worden er bevrijdings-

 feesten georganiseerd door het hele land. Wat heb jij het 

 afgelopen jaar gedaan op deze dag? _________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 c. Op Bevrijdingsdag staan we stil bij onze vrijheid. Wat 

 betekent vrijheid voor jou? 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

 

 

8.  Het Stadskanaalster Achterhuis 

 Iedereen kent het Achterhuis, waar Anne Frank en haar 

 familie zich twee jaar verborgen konden houden voor de 

 nazi’s. Dat er in Nederland meerdere van dit soort 

 ‘Achterhuizen’ hebben bestaan is minder bekend. Het 

 Stadskanaalster Achterhuis is daar één van. 

 

 Lees het verhaal over het Stadskanaalster Achterhuis op 

 de website www.stolpersteinegemeentestadskanaal.nl  

 en beantwoord dan de volgende vragen. 

 a. Wie was de eerste onderduiker bij de familie Drenth? 

 _______________________________________________ 

 b. Wat was het adres van de familie Drenth? 

 _______________________________________________ 

 c. Hoeveel onderduikers zijn er uiteindelijk bij de familie 

 Drenth geweest? _________________________________ 

 d. Lammie Drenth zou na de oorlog met een van de 

 onderduikers trouwen. Met wie trouwde zij? 

 _______________________________________________ 

 e. Veel dorpsgenoten dachten dat de familie Drenth 

 sympathiseerde met de Duitsers. Wat betekent 

 “sympathiseren met de Duitsers”? 

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

 f. In 1979 werd Hindertje Drenth-van der Sluis op de 

 Israëlische Ambassade in Den Haag onderscheiden als 

 Rechtvaardige onder de Volkeren. Willem Drenth, 

 overleden in 1964, ontving dit eerbetoon postuum. 

 Zou jij hetzelfde als de familie Drenth hebben gedaan? 

 Ja / nee, want ___________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

9. Puzzel 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
Zet de antwoorden op de vragen in de bijbehorende hokjes. 

In de gekleurde hokjes komen van boven naar beneden twee 

woorden te staan. Die vormen samen de oplossing voor de 

puzzel. 

1.  Leider van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

2.  In deze plaats werden de onderhandelingen voor de 

 overgave van Duitsland gevoerd. 

3.  Berg in Gelderland waar veel is gevochten. 

4.  Deze stad werd in de oorlog gebombardeerd. 

5.  Ander woord voor verstoppen voor de Duitsers 

6.  De kleur van de ster die de joden op hun kleren moesten 

 dragen. 

7.  Periode waarin er bijna geen eten, brandstof of andere 

 spullen te krijgen zin in het westen van Nederland. 

8.  Voornaam van het meisje dat beroemd is geworden door 

 haar dagboek. 

9. De maand waarin de Nederlanders met een grote staking 

 lieten zien dat ze het niet eens waren met de Duitse 

 bezetting. 

10. Kamp waarvan uit joden werden weggevoerd naar 

 vernietigingskampen. 

11. Ander woord voor overgave. 

12. Dit herdenken wij op 4 mei. 

13. Deze mensen werden door de nazi’s opgepakt, vervolgd 

 en vermoord. 

14. Betaalmiddel in de Tweede Wereldoorlog. 

15. Verzamelnaam voor alle legers. 

16. Koningin van Nederland in de oorlog. 

17. Radiozender voor het verzet. 

18. Dit vieren wij op 5 mei. 

 

Welke twee woorden staan er in de gekleurde vakjes van 

boven naar beneden in de puzzel? _____________________  

__________________________________________________ 


