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Oorlog in Overijssel Rijssen-Holten 
Algemene informatie

1. Inleiding
‘Oorlog in Overijssel’ is een project van het Historisch Centrum Overijssel speciaal voor het primair onderwijs. 
Het project omvat een verscheidenheid aan activiteiten waar iedere school zijn eigen keuze uit kan maken. 
Bij het project Oorlog in Overijssel speelt de eigen omgeving een belangrijke rol. Vandaar dat al het lesmate-
riaal op maat gemaakt is voor de gemeente.

2. Doelgroep
Dit project is speciaal gemaakt voor leerlingen van de groepen 6/7/8 van het primair onderwijs in de ge-
meente Rijssen-Holten.

3. Verantwoording
Oorlog in Overijssel sluit aan bij twee vensters uit de Canon van Nederland: ‘Anne Frank, Jodenvervolging’ 
en ‘De Tweede Wereldoorlog, bezetting en bevrijding’. Tevens past het naadloos in tijdvak 9, de tijd van de 
Wereldoorlogen. Met Oorlog in Overijssel werkt u aan aspecten binnen het leergebied Nederlandse schrifte-
lijke taal, Oriëntatie op Mens en Maatschappij en Kunstzinnige Oriëntatie. Het betreft met name de kerndoe-
len 4, 5, 6, 9, 51 en 56:
  4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, 
  waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
  5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies,  
  zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
  6: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en 
  studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen,
  waaronder digitale bronnen.
  9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen,  
  gedichten en informatieve teksten.
  51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren  
  aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
  56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
  cultureel erfgoed.

Daarnaast is er natuurlijk de overkoepelende karakteristiek van het leergebied Oriëntatie op Mens en Maat-
schappij: in dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze 
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de 
natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de 
wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. 
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Het Historisch Centrum Overijssel vindt het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd ontdekken dat geschie-
denis zich niet in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van huis maar dat het verleden ook tastbaar en 
herkenbaar in de eigen omgeving te vinden is.

4. Inhoud en opzet project
U doet met uw klas onderzoek naar aspecten van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Rijssen 
en Holten. In principe is het project lesstof vervangend. Het is aan u zelf om te bepalen of u daarnaast nog 
met de geschiedenismethode werkt. U kunt onderdelen van de methode vervangen door dit project. De 
boekjes hebben wel een vaste volgorde. 
Van sommige thema’s of opdrachten ligt de moeilijkheidsgraad te hoog voor groep zes. Daarom is bij elk 
thema vermeldt voor welke groepen het geschikt is.
Er zijn vier thema’s uitgewerkt:
  Boek 1: Op oorlogspad, beknopte achtergrondinformatie Tweede Wereldoorlog en 
  docentenhandleiding, handvatten voor de docent en antwoorden van de opdrachten, 
  1 dagdeel
  Boek 2: Oorlog in Rijssen-Holten, 4-6 dagdelen
  Boek 3: Herdenken, 1 dagdeel (eventueel extra aansluitend lesmateriaal beschikbaar, zie  
  handleiding)
  Boek 4: Explorer, te gebruiken bij een bezoek aan de Canadese begraafplaats te Holten .  
  Het bezoek beslaat  1 dagdeel 

Dit eerste boekje in een rij van vier, behandelt de periode vóór 1940, dus vóór de Duitse aanval op Neder-
land. Het is hier niet de bedoeling om de lesstof uit de lesmethodes te herhalen, maar de leerkracht handvat-
ten aan te reiken om de leerlingen de kennis bij te brengen die ze nodig hebben om aan de slag te gaan met 
het lespakket. U kunt er ook voor kiezen om de lesstof uit de lesmethode over de aanloop naar de Tweede 
Wereldoorlog wel gewoon te behandelen. In dat geval begint u met boek twee.
Naast het eerste boek als handvat voor de docent, behandelt het tweede boek de oorlog in Rijssen-Holten. 
Op dit boek ligt de nadruk en deze is ook het grootst. Het derde boek gaat in op herdenken. Speciale aan-
dacht gaat hierin uit naar de Canadese begraafplaats in Holten. Naast  algemene informatie over de Tweede 
Wereldoorlog, is het pakket opgezet om leerlingen voor te bereiden op een bezoek aan het Canadese ere-
veld. Het laatste boek wordt gemaakt tijdens dat bezoek.
Zo gezegd valt het lespakket uiteen in twee delen. Een algemeen deel en een deel ter voorbereiding op het 
bezoek. Het pakket is zo opgezet, dat beide delen ook afzonderlijk van elkaar gemaakt kunnen worden. 
De bronnen waarmee de leerlingen werken komen uit de archieven van de oudheidkamer Hoolt’n, het Rijs-
sens Museum en de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten. Daarnaast heeft ook de 
Stichting Viering Nationale Feestdagen meegewerkt aan deze lesbrief. Wij zijn allen zeer erkentelijk voor 
hun medewerking. Al deze verenigingen organiseren elk jaar diverse activiteiten die geschikt zijn voor een 
bezoek met de klas. 
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Nevenactiviteiten / lessuggesties
 - Bezoek Oudheidkamer Hoolt’n. Bij de oudheidkamer zijn verschillende keren per jaar 
  exposities te zien, die uitstekend geschikt zijn voor een groepsbezoek. Zie voor actuele 
  tentoonstellingen de website www.oudheidkamerholten.nl
 - Film: via SchoolTV zijn verschillende filmfragmenten te vinden die gericht zijn op de thema’s.  
  Er zijn diverse afleveringen van ‘Vroeger &zo’ die aansluiten bij geschiedenis en de Tweede 
  Wereldoorlog. Kijk op: 
  http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/?nr=2174640&site=site_vroegerenzo&item=2204276.  
  Ook zijn er Canonclips met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog te zien op 
  www.entoen.nu 
 - Bezoek monumenten voor de oorlogsslachtoffers in de gemeente Rijssen-Holten. De 
  plekken zijn te vinden via http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten 
 - Het Rijssens Museum. Het museum heeft wisselende tentoonstellingen. Ook zijn er 
  educatieve programma’s voor basisscholen. 
  Kijk voor meer informatie op www.rijssensmuseum.nl

5. De eindpresentatie en afsluiting van het project
Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen met het materiaal te laten werken. Ze kunnen de opdracht 
krijgen hun bevindingen uit te werken in een spreekbeurt waardoor de andere leerlingen gaan delen in de 
kennis. Maar daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden: 
  - website / PowerPoint presentatie
  - muurkrant
  - spreekbeurt
  - tentoonstelling
  - folder

Ook zou u een fietsroute of wandeling kunnen uitzetten naar plekken die in het lesmateriaal genoemd wor-
den. Ieder groepje kan dan op een plek die in zijn thema voorkomt wat vertellen.

6. Het materiaal
Het materiaal wordt eenmalig uitgeprint en op CD-rom aangeleverd. De bronnen mogen niet gepubliceerd 
worden en blijven eigendom van verschillende archieven, personen en instellingen.

7. Voorbereiding in de klas
1 a 2 weken vóór het project:
 • Haal boeken of naslagwerken uit bibliotheek (zie bijgevoegde literatuurlijst).
 • Lees de handleiding en onderzoeken door. 
 • Neem contact op met contactpersonen uit de adressenlijst voor zover dat nodig is.
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8. Contactpersonen Oorlog in Overijssel
Bij vragen over het gehele project en bij inhoudelijke problemen, vragen of opmerkingen bij de onderzoeken, 
neem contact op met de afdeling educatie van het HCO via educatie@historischcentrumoverijssel.nl.

9. Naslagwerken en websites
 -  www.joodsewerkkampen.nl
  Veel informatie over deze kampen die van februari 1942 tot begin oktober 1942 bestaan 
  hebben.
 - www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten
  Alle monumenten 1940-1945
 - www.kampwesterbork.nl
  Hier vindt u informatie over het leven in kamp Westerbork maar ook over de gemeente 
  waarin u woont. (doorklik - Kamp – Sporen)
 - www.ogs.nl
  Via de boeken van de Oorlogsgraven Stichting kunt u uit zoeken óf, wanneer en waar 
  iemand omgekomen is.
 - www.joodsmonument.nl
  Via deze website krijgt u informatie over de joodse bevolking in Nederland. Wie woonde 
  waar en wat is er met deze mensen gebeurd.
 
10. Dit lesmateriaal is tot stand gekomen met behulp van:

 Historisch Centrum Overijssel
 Gemeente Rijssen-Holten
 Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten
 Oudheidkamer Hoolt’n
 Rijssens Museum
 Stichting Viering Nationale Feestdagen
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11. Bronvermelding
Diverse plattegronden: http://www.kaart.nl/ 
Afbeelding oude gemeentehuis Markelo, door Stichting Cultureel Centrum het Beaufort. 

Jeugdboeken over de Tweede Wereldoorlog

  De jongen in de gestreepte pyjama  John Boyne
  Het verlaten hotel    Mirjam Elias
  Winterijs     Peter van Gestel
  Anne Frank mijn beste vriendin  A.L. Gold
  Vrij als een vogel    Geertje Gort
  Oorlog zonder vrienden   Evert Hartman
  De ontdekking (stripboek)   Eric Heuvel
  Mijn vriend Samuel    Janne IJmker
  Zolang jij maar bij me bent   Anne Isaacs
  Jesse Ballewal-stji    H. de Jonge
  Scherven in de nacht    Martine Letterie
  De schaduw van het verleden  Martine Letterie
  Engelandvaarders    K. Norel
  Vliegers in het vuur    K. Norel
  Varen en vechten    K. Norel
  De oorlog van Sophie    An van ‘t Oosten
  Holland onder het hakenkruis   Piet Prins
  In nacht en stormgebruis   Piet Prins
  Wapens in de winternacht   Piet Prins
  Soms wens je alles anders   Ben Slingenberg
  Mosje en Reizele    Karlijn Stoffels
  De kloof     Jan Terlouw
  Oorlogswinter     Jan Terlouw
  Een eiland in zee    Annika Thor
  Lelievijver     Annika Thor
  De donkere diepte    Annika Thor
  Op open water    Annika Thor
  Kladwerk     Anke de Vries
  Opstand     Anke de Vries
  Reis door de nacht    Anne de Vries
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Boek 1 Op oorlogspad

Onderwerpen
In de lesmethodes voor het primair onderwijs wordt ruime aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. 
Dit lespakket is deels  lesstof vervangend. Door lokale voorbeelden leren de leerlingen over de oorlog, anti-
Joodse maatregelen, onderduikers en verzet. 
Daarvoor is het wel belangrijk een goede context te hebben om de oorlog in te plaatsen. Vragen als: ‘Wie 
is Hitler? Waarom brak de Tweede Wereldoorlog uit? Hoe kreeg Hitler zoveel aanhang?’ zijn van essentieel 
belang om de ontwikkelingen tussen 1940 en 1945 te begrijpen. 

Welke onderwerpen en begrippen moeten de leerlingen kennen voordat zij met het lespakket aan de gang 
gaan?
De leerlingen moeten ten minste kennen:
 -  Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog 
 -  Wie Adolf Hitler was en wat de NSDAP wilde
 -  Joden als zondebok
 -  De escalatie van de Duitse gebiedsuitbreiding

 Stap 1.  De NTR heeft een handige video gemaakt waarin al deze onderwerpen aan bod 
   komen, die  onder andere te vinden is op: http://tvblik.nl/histoclips/duitsland-onder- 
   hitler  (15min). De video heeft een behoorlijk tempo. Niet alle leerlingen kunnen in 
   een keer alle vragen maken. Dat is niet erg, omdat ze tijdens stap 3, het 
   onderwijsleergesprek, de ontbrekende antwoorden kunnen invullen.
 Stap 2.  Laat de leerlingen tijdens of na de video de vragen uit het boek ‘op oorlogspad’ 
   maken. (15 min)
 Stap 3.  Bespreek klassikaal de antwoorden (bijlage 2)  in een onderwijsleergesprek. (25 min)
   Hierna hebben de leerlingen een globaal beeld van het ontstaan van de Tweede 
   Wereldoorlog. Dat globale beeld wordt nu verder ingevuld middels het lespakket. Ga 
   nu verder met het tweede boek ‘Rijssen en Holten in oorlogstijd.’
 
Antwoorden van de opdrachten bij de video
 1.  Wanneer probeerde Hitler met geweld de macht te grijpen in Duitsland? 
  In 1923         

 2. Hoe wilde Hitler daarna proberen macht te krijgen?  
  Door de politiek in te gaan en een meerderheid verwerven in de   
  Rijksdag, de Duitse tweede kamer      
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 3. Hoe heette de partij van Hitler?  
  NSDAP,  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei , ofwel de Nazi’s 

 4. Wat waren de beloftes van Hitler aan het Duitse volk, als zij op hem stemden?  
  Werk en een einde aan de economische crisis     

 5. Hoe werd Hitler zo bekend in Duitsland?  
  Propaganda door de NSDAP, overal radio’s plaatsen, films van de partijdagen  
  tonen in de bioscoop, en kranten niet toestaan iets negatiefs over hem en de  
  NSDAP te laten schrijven        
 
 6. In welk jaar werd Hitler Rijkskanselier? (Hoofd van de Duitse regering)  
  1933           

 7. Wat deden de Nazi’s met tegenstanders?  
  Hij liet ze oppakken door de S.A.(Storm Abteilung) een soort privéleger van de  
  NSDAP          
 
 8. Hoe zorgde Hitler er voor dat hij Rijkskanselier bleef?  
  Hitler liet andere politieke partijen afschaffen, alleen de NSDAP mocht blijven 

 9. Van welke groep moesten jongens lid worden?   
  Van de Hitlerjugend         

 10. Wie waren volgens  Hitler zijn  grootste vijand?   
  De Joden          

 11. Waarom nam Hitler Oostenrijk en delen van Tsjecho-Slowakije in?  
  Omdat daar ook Duitsers woonden, die volgens Hitler in een Groot-Duitsland  
  hoorden          

 12. Op welke datum begon de Tweede Wereldoorlog?  
  De Tweede Wereldoorlog begon op 1 september 1939, met de Duitse aanval op  
  Polen. Daarop verklaarden Groot-Brittannië  en Frankrijk Duitsland de oorlog 
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Boek 2 Oorlog in Rijssen-Holten

Antwoorden bij de opdrachten
 1. Vrijdag 10 mei 1940         
 2. Hoopvol: er zijn Duitse vliegtuigen neergehaald, het leger staat paraat, er  zijn  
  aanvallen geprobeerd (en dus afgeslagen). Kortom, de oorlog verloopt goed  
 3. Spelling, het knipsel is verkleurd, datum       
 

 4. rode cirkel          
 5. Blauwe cirkel, Plein 1940-1945, Verzetstraat, Izaäk Heijmanstraat,   
  Grebbebergstraat           
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 6.  
 7.  
 

 

 8. Zie kaart          
 9. Uit het oosten          
 10. Oldenzaal, Hengelo, Deventer, Almelo, Raalte, Zwolle, Kampen en Olst  
 11. Van de trein. Dat kun je zien aan het spoor waarlangs de groep trok, de   
  karretjes in de legenda zijn treinwagons       
 12. In de eerste maanden van de oorlog merkten de inwoners van Rijssen en Holten  
  weinig van de oorlog. De Duitsers leken soms zelfs aardige mensen. Later in  
  de oorlog veranderde dat. Er werden nieuwe regels ingesteld. Zo mocht er niets  
  slechts geschreven worden in de kranten over de Duitsers en het werd   
  verboden om naar Engelse radiozenders te luisteren. Daarvoor moesten radio’s  
  worden ingeleverd. Ook moesten de mensen in Rijssen en Holten hun fietsen  
  inleveren. Verder moesten de ramen  ’s nachts geblindeerd worden. Zo   
  konden Engelse vliegtuigen niet goed zien waar ze waren     
 13. Radio’s          
 14. Woensdag 2 juni 1943        
 15.a.  Zo zorgde de regering ervoor dat spullen waarvan er maar weinig was, eerlijk  
  verdeeld werden          
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 15.b.  Aardappelen, vlees, boter, melk, beschuit, brood, versnaperingen (snoep,  
  koekjes), algemeen (aanvullende levensmiddelen)     
 15.c.  de weeknummers waarin je de bonnen in kon leveren waar je bonnen voor had    
 16.a.  Van 1 oktober tot 25 november 1944       
 16.b.  Mening van de leerling        
 17. Op rantsoen betekent dat er een beperkte afgifte is van bepaalde producten. Als  
  voedsel op de bon ging was dat ook een vorm van rantsoenering    
 18.a.  Dhr. G.J. van ’t Holt         
 18.b.  13 februari 1941         
 18.c.  Dat was een dag na zijn geboorte       
 19.a.  Jan Albert Slotman         
 19.b.  Hij was broodbakker         
 19.c.  Vingerafdruk, stempels, zegels, pasfoto, papiersoort, opdruk (de ruitjes) en kleur  
 20.a.  Helpen met oogsten, het onderhouden van de bossen, het repareren van   
  vernielingen door luchtaanvallen        
 20.b.  Nee, je moest werken voor weinig of geen geld en weinig eten. Ja, je hoefde niet  
  naar Duitsland te werken of onder te duiken       
 21. Tekening van de leerling. Er moet goed gelezen worden hoeveel gebouwen en    
  plaatsen er zijn en hoe die bij elkaar staan. In principe is alles goed als het aan  
  deze voorwaarden voldoet         
 22.a.  Niet leuk, het was discriminerend en beperkte je bewegingsvrijheid  
 22.b.  Zodat iedereen hen als jood kon herkennen en zo zien of zij zich aan de regels  
  hielden           
 23. Eigen ideeën van de leerling        
 24.a.  Een doorvoerkamp is niet het eindstation, maar een verzamelplek vanwaar  
  mensen ergens anders naar toe vervoerd werden. Vaak duurde een verblijf in  
  een doorvoerkamp maar enkele dagen of weken. (Pas op dat de leerlingen niet  
  verder googelen! Het is niet de bedoeling dat ze te schokkende beelden vinden!) 
 24.b.  Eigen werk van de leerling        
 24.c.  Een concentratiekamp was het einde van de reis. Het was ingericht om de  
  gevangenen voor lange tijd onder te brengen. Soms moesten gevangenen er  
  werken. Vaak waren het ook vernietigingskampen, bedoeld om op een zo  
  efficiënt mogelijke manier de gevangenen te vermoorden     
 24.d. Een doorvoerkamp is een tussenstop, een concentratiekamp is het eindstation  
 25.a.  Izaäk Heijman          
 25.b.  1943           
 25.c.  Concentratiekamp Sobibor in Polen       
 25.d.  Door de chaos van de oorlog duurde het lang voordat gegevens in Nederland  
  kwamen. Ook zijn veel gegevens vernietigd door de Duitsers     
 26.a.  Bidden, Thora lezen (bijbel lezen is ook goed, leg uit wat de Thora is)   
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 26.b.  In 1943, omdat in het bijschrift staat dat de voorganger tot 1943 dienst deed  

Antwoorden bij de puzzel:
 bajes   =  gevangenis (< bajit: huis)       
 gabber  =  vriend, maat(< chaveer: vriend, kameraad)     
 gajes   =  randgroep van de maatschappij (< goj: volk, niet-Jood)   
 gappen  =  stelen (< gannaw: stelen)       
 gein   =  pret, plezier (< chen: waardering, behagen)     
 gozer   =  kerel (<chazan , bruidegom)       
 hoteldebotel  =  helemaal van streek, stapelgek, dolverliefd     
    (<awar oewoteel:heengegaan en verdwenen van de wereld)  
 jatten   =  zn. handen, ww. stelen, “klauwen” (< jad, jadájiem: hand, handen)  
 lef  =  moed (<lev, hart)        
 mazzel  =  geluk (< mazzal tov: goede invloed, vandaar ook: goed gesternte)  
 mesjogge  =  maf (< mesjoega: heen en weer zwalken)     
 pleite   =  weg, verdwenen (< pleta: vlucht)      
 porem   =  gezicht (< paniem: (aan)gezicht)      
 smeris   =  politieagent (< shomer: beveiligingspersoon)    
 smoes   =  excuus (< Schmuck of Schmoo (beiden Jiddisch): letterlijk ‘mist  
    maken’)         
 sores   =  zorgen, problemen (< tsarot: benauwdheden, moeilijkheden)  
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 stiekem  =  heimelijk (< sjetieka: zwijgen, stilte)      
 tinnef   =  troep (< tinnoef: afval, rommel)      
 tof   =  goed (< tov)         

 27. Het Kulturhus en de bibliotheek van Holten staan op de plek van de synagoge  
 28.a.  Als Duitse soldaten de onderduikers zouden ontdekken, zou ook de familie  
  Jansen gearresteerd worden.        
 28.b.  Als hij niet oppaste zouden mensen ontdekken dat er meer mensen woonden  
  bij de familie Jansen.          
 28.c.  Tekening van de leerling        
 28.d.  Veel mensen waren het niet eens met wat de Duitsers deden en hadden     
  medelijden met de onderduikers. Het was ook een vorm van verzet   
 28.e.  Eigen antwoord van de leerling        
 29.a.  Een plaats in de natuur, ingericht om iemand soms voor langere tijd te verbergen 
 29.b.  Marinus Stevens         
 29.c.  Het is bij een bos en er wonen geen mensen in de buurt die een onderduiker  
  zouden kunnen ontdekken        
 29.d.  Het zou kunnen dat hij moest werken in Duitsland, maar dat niet wilde   
 30.a.  Hij is ondertekend door generaal Eisenhower, een Amerikaan. Het is gemaakt met 
  toestemming van de Nederlandse regering die naar Londen is gevlucht  
 30.b.  Voor iedereen die niet bij de Duitsers hoorde     
 30.c.  Het verspreiden van een verzetskrant was een daad van verzet en daarvoor werd
  men gearresteerd         
 31. Met distributiebonnen kon je eten kopen, bijvoorbeeld voor onderduikers. Als  
  je een bank overviel voor geld, had je nog steeds bonnen nodig om eten te  
  kunnen kopen          
 32. Eigen antwoord van de leerling. Houd rekening met censuur, niet alles mocht  
  geschreven worden. Krantenberichten waren vaak erg feitelijk, zonder een  
  mening          
 33.a.  Eigen antwoord van de leerling       
 33.b.  Met ‘de buit’ werden distributiebonnen bedoeld     
 34. Tekening hongerwinter        
 35.a.  De kleuren van de Nederlandse vlag en het koninklijk huis    
 35.b.  Door Amerikaanse, Canadese, Engelse en Poolse soldaten   
 35.c.  Op 9 april 1945         
 35.d.  Mensen kijken blij         
 36.a.  8 divisies          
 36.b.  Door de 2e Canadese divisie        
 36.c.  Doetinchem, Rijssen, Holten, Ommen, Hoogeveen, Beilen, Assen, Groningen en 
  Delfzijl           
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 36.d.  Apeldoorn: 17 april, Zwolle: 14 april       
 36.e.  Delfzijl op 2 mei         
 
Boek 3 Herdenken

 1.a.  Er zijn 3 monumenten in Rijssen (1 monument staat er dubbel in)   
 1.b.  Er zijn 5 monumenten in Holten       
 2. Het is bijzonder dat er een monument tijdens de oorlog gemaakt is. Hij herdenkt  
  namelijk Nederlandse soldaten die tegen de Duitsers vochten terwijl de Duitsers 
  de baas waren in Nederland        
 3.a.  In eerste instantie was het monument opgericht voor de Nederlandse soldaten  
  die sneuvelden bij de Duitse inval. Het waren er zeven    
 3.b.  Het rechter deel is het oudst        
 3.c.  Tijdens de oorlog was het een geheim wie er bij het verzet zaten. Daarbij zou de  
  Duitse bezetter nooit toestemming geven deze personen te herdenken  
 4. Toen Lion, Klaartje Eva, Betje en Sientje weggevoerd werden, gingen ze per 
  trein naar Westerbork.  Dat kamp was een doorvoerkamp. Niet lang daarnaar  
  moesten ze alweer weg. Deze keer een veel langere reis. Ze werden naar Polen  
  vervoerd. De reis eindigde voor Sientje in Sobibor. Dat was een    
  concentratiekamp. Lion, Klaartje Eva en Betje moesten naar  Auschwitz. Van 
  deze vier personen is Lion het oudst geworden     
 5. Hier woonde Izaäk Heijman. Gedeporteerd 1943 uit Westerbork   
  Vermoord 16 april 1943 Sobibor        
 6.a.  Eigen antwoord leerling        
 6.b.  Eigen antwoord leerling        
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Antwoord van de puzzel:

 
 

 7.a.  Omdat de soldaten die er liggen op de begraafplaats geëerd worden voor hun  
  hulp bij de bevrijding van Nederland       
 7.b.  Het ereveld is aangelegd door Canadese soldaten na de oorlog   
 7.c.  Het is moeilijk te zien, maar het is prins Bernhard. Hij speelde een actieve rol bij  
  de bevrijding van Nederland. Hij was erbij toen de Duisters de overgave tekenden 
  in Wageningen         
 7.d.  Omdat hij een oorlogsheld was       
 8.a.  1e zin: De soldaten waren in Nederland, ver van Canada waar ze woonden 
 8.b.  2e zin: ze zijn begraven rondom een groot kruis op de begraafplaats (zie foto) 
 8.c.  3e zin: met slavernij wordt de bezetting van Nederland door Duitsland bedoelt 
 8.d.  Eigen mening leerling         

Bij jullie in de klas is het boekje ‘Vrijheid geef je door!’ uitgedeeld. Dit boekje is gemaakt door het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei. Deze organisatie zet zich elk jaar in om herdenkingen te organiseren. In het boekje leert 
de leerling  meer over het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Bij het boekje zijn opdrachten gemaakt, die te vinden 
zijn via de site: http://www.4en5mei.nl/ 
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Dit bronnenboekje is onderdeel van het lespakket ‘Oorlog in Overijssel - 
Rijssen-Holten. Het lespakket bestaat uit vier bronnenboekjes, 
met de thema’s:          
   - Op oorlogspad
   - Oorlog in Rijssen-Holten
   - Herdenken
   - Explorer


