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Een Britse tank rijdt over de Kade na het bevrijdingsgevecht.
(Foto: Brenzo, Roosendaal, 1944)
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Inleiding
Over de Tweede Wereldoorlog is al veel geschreven. Wellicht weet jij er al veel over
te vertellen door de geschiedenislessen op school, (strip)boeken die je hebt gelezen,
films die je hebt gezien of door verhalen die je grootouders hebben verteld. Het is
niet voor niets dat er vaak over deze trieste, maar toch ook spannende periode wordt
geschreven of verteld. We blijven zo de Tweede Wereldoorlog herdenken.
Hier hebben we zelfs een speciaal moment voor uitgekozen. Elk jaar gedenken we in
Nederland op 4 mei de doden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen en
vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Twee belangrijke dagen uit onze geschiedenis
die ons herinneren aan de tijd dat ‘de wereld in brand stond’ en de dag dat ‘onze
bevrijders’ de nazi’s uit ons land verdreven.

Een Britse militair passeert de Kade.
(Foto: Brenzo, Roosendaal, 1944)

In 1945 waren de Nederlanders, na vijf jaren van bezetting en onderdrukking,
eindelijk weer vrij. Elk jaar staan we op 5 mei, Bevrijdingsdag, stil bij woorden als
vrede, vrijheid, verdraagzaamheid en dankbaarheid. In elk dorp of stad staat daarom
wel een monument of gedenkteken dat ervoor moet zorgen dat we deze dag en de
verschrikkelijke gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog plaats vonden,
niet zomaar vergeten. Dat is ook één van de redenen waarom er in de
geschiedenisles aandacht aan deze periode wordt besteed.
Tijdens de komende geschiedenislessen zullen we vooral aandacht besteden aan de
periode waarin onze eigen regio bevrijd werd, want dit is op een ander tijdstip
gebeurd dan de datum waarop we tegenwoordig Bevrijdingsdag vieren. Hoe dit komt,
gaan we de komende lessen uitzoeken. We gaan onderzoeken:
 wanneer onze regio West-Brabant en woonplaats Roosendaal bevrijd werd
 door wie onze regio bevrijd werd en
 hoe de bevrijding is verlopen
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Voor de antwoorden op deze drie vragen zullen we op zoek moeten gaan naar
bronnen. We gaan daarom het volgende doen:
-

de teksten over de bevrijding van Roosendaal en omstreken uit dit boekje
lezen (Stap 1)
een documentaire over de bevrijding van Roosendaal bekijken (Stap 2)
een ooggetuige die de bevrijding heeft meegemaakt interviewen (Stap 3)
een rondwandeling of fietstocht door Roosendaal maken op zoek naar
‘sporen’ van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding (Stap 4)

Via dit onderzoek verzamelen jullie natuurlijk veel informatie over de bevrijding. Deze
informatie moeten jullie vervolgens verwerken in de vorm van een krantje met als
titel: ’De Bevrijdingskrant’ (Stap 5).
Hoe dit krantje eruit moet komen te zien en hoe we aan het werk gaan, lezen jullie
verderop in deze lesbrief of krijgen jullie van de docent te horen.

Het stappenplan
Tijdens dit project werk je via een stappenplan.Bij het uitvoeren van dit stappenplan
zul je af en toe iets moeten doen. Om duidelijk te maken wat je precies moet doen,
wordt elke opdracht aangegeven met het volgende icoontje:


Stap 1: Drie teksten over de bevrijding van Roosendaal
Je gaat onderzoek doen met behulp van de 3 vragen uit de inleiding.



Lees ze eerst nog maar eens een keer door en schrijf ze daarna onder
elkaar in je schrift.

Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven ga je straks de volgende 3
teksten lezen.






lees de 3 teksten aandachtig door
onderstreep of markeer de regels uit de tekst die volgens jou heel
belangrijk zijn en een antwoord geven op één van de 3 vragen
maak tenslotte van de onderstreepte of gemarkeerde gedeelten een
samenvatting in je schrift
bewaar deze samenvatting, want je hebt hem later nog nodig!
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A. Het bombardement op Roosendaal
Het is woensdag 31 mei 1944. Het is mooi weer en de hemel is helder. Aan het eind
van de ochtend verschijnen er vliegtuigen. Ze vliegen erg hoog. De veertienjarige
Peter uit de Hofstraat kan ze daarom niet precies tellen. Ze blijven boven
Roosendaal cirkelen. Zo belangrijk is het nu ook weer niet, denkt Peter.
Even later hoort hij veel lawaai, gefluit en gegil. Peter weet niet wat het is. Het zullen
wel vliegtuigen zijn, die laag overkomen. Hij rent naar binnen. Peter laat zich
onmiddellijk vallen, wanneer hij de bommen met veel lawaai hoort inslaan. Als hij
naar buiten kijkt, ziet hij zwarte rook opstijgen. Als het buiten weer stil is, pakt Peter
zijn moeders fiets. Hij gaat kijken wat er precies aan de hand is. Het is wel vreemd
dat er geen luchtalarm is gegeven. Normaal gesproken doet de
luchtbeschermingsdienst dat bij elke dreiging van luchtgevaar.
Peter fietst hard over de Markt. Daar worden verschillende doden het gemeentehuis
binnengedragen. Hij steekt de Kade over en komt in de buurt van de haven. Daar is
het een enorme ravage. Er stijgen rook- en stofwolken op. De kandijfabriek van Van
Gilse is getroffen. Ook Het Anker (de melkfabriek) staat in brand. Overal liggen
verkoolde lijken en kermen de gewonden tussen het puin. Peter kan zijn ogen niet
geloven. Onder de indruk van zoveel ellende fietst hij via de Vughtstraat terug naar
huis. In de Vughtstraat ligt alles vol glas. Op de St. Marieschool is een bom midden
op de speelplaats gevallen. In paniek fietst hij naar huis om te vertellen wat hij heeft
gezien.

Duitse krijgsgevangenen worden door Britse militairen naar het geallieerde kamp geleid.
(Foto: Imperial War Museum, Londen, 1944)

Twee dagen later leest Peter in de krant dat Amerikaanse vliegtuigen de bommen
hebben laten vallen. Hij vraagt zich af waarom zij Roosendaal gebombardeerd
hebben. De Amerikanen vechten toch tegen de Duitsers en niet tegen de
Nederlanders? Hij leest verder. De Amerikanen laten op het moment veel bommen in
België vallen. Antwerpen is ook al getroffen. De Roosendalers dachten dat de
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Amerikanen geen bommen zouden gooien in Nederland. En nu zijn ze dan toch
gevallen.
Van zijn vader hoort Peter dat de Amerikanen spoorwegen en stations bombarderen
om ervoor te zorgen dat de Duitsers minder gemakkelijk soldaten en
oorlogsmateriaal kunnen verplaatsen. En Roosendaal heeft nu eenmaal een groot
station en is als verkeersknooppunt erg belangrijk. De Duitsers hebben echter een
andere verklaring. Volgens hen hebben de Amerikanen het wel degelijk op de
onschuldige burgerbevolking gemunt en tonen zij met dit bombardement hun slechte
bedoelingen.
Maar de bommen kwamen niet op het station terecht. De aanval mislukte. Bij de
luchtaanval verloren 76 mensen het leven. Bovendien vallen er meer dan honderd
gewonden. Daar waren ook spelende kinderen bij. Vooral bij melkfabriek Het Anker
is het aantal slachtoffers groot. De fabriek was in vol bedrijf. Veel werknemers
hadden dienst. Daarnaast kwamen veel melkboeren juist op het moment van het
bombardement melkproducten ophalen. Peter beseft dat in een oorlog niet alleen
soldaten gewond raken en sneuvelen.
Op 6 juni 1944 blijkt waarom Roosendaal eigenlijk door de Amerikanen
gebombardeerd is. Op die dag worden de Duitsers in Normandië (Frankrijk)
aangevallen. Vanaf 1939 hadden de Duitsers grote delen van Europa veroverd. Nu
wilden de geallieerden hen vanuit Normandië terugdringen. Alle bezette landen
moesten bevrijd worden. Op 6 juni 1944 zijn al veel spoorwegen en bruggen
gebombardeerd. De Amerikanen vonden dat de bombardementen nodig waren.
Zonder deze luchtaanvallen konden de Duitsers niet verslagen worden.
Vrij naar C. Heeren e.a., “Roosendaal in de Tweede Wereldoorlog”, Roosendaal en Nispen 1994

B. Dolle Dinsdag
Na het bombardement proberen de Roosendalers het gewone leven weer op te
pakken. Iedereen gaat weer aan het werk. Hardloopwedstrijden, kampioenschappen
op de wielerbaan, bioscoopbezoek en kermis zorgen voor ontspanning. Toch blijven
de Roosendalers hopen dat de Duitsers snel verslagen zullen worden. Dit duurt
echter nog maanden.
Op 4 september 1944 veroveren de Engelsen Antwerpen. Grote delen van Frankrijk,
België en Luxemburg zijn dan al bevrijd. Er breekt paniek uit onder de Duitsers. De
Engelse radiozender B.B.C. zendt die dag het bericht uit dat Breda bevrijd is. Veel
mensen luisteren naar deze zender. De Engelsen vertellen hoe de oorlog verloopt.
Ze berichten over de verovering van gebieden op de Duitsers. De Duitsers hebben
verboden naar de Engelse zender te luisteren. De mensen hebben hun radio’s zelfs
moeten inleveren. Maar er zijn ook veel toestellen achtergehouden en verstopt. Naar
de Duitse zender mag iedereen luisteren. Maar die laat niets horen over de Duitse
verliezen. De Duitsers vertellen eigenlijk alleen maar wat zij zelf graag willen horen.
Natuurlijk vinden ze dat ze de baas moeten blijven. Verhalen over verliezen passen
daar niet bij. De Duitsers zijn bang dat de mensen hen dan niet meer zo goed zullen
gehoorzamen als ze naar de Engelse radio luisteren. Daarom maken zij propaganda
voor hun eigen zaak.
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Toch bereiden de Duitsers ook in Roosendaal hun vertrek voor. Alles van waarde
wordt ingepakt. Belangrijke papieren worden verbrand. De kazerne en het
radiozendstation aan de Nispenseweg worden opgeblazen. Daarna vertrekken ze.
Op 5 september is er geen Duitser meer in Roosendaal te bekennen. Er heerst een
overwinningsstemming. Veel Roosendalers denken dat de Duitsers verslagen zijn.
Sommigen geloven niet in de nederlaag van de Duitsers. Aarzelend worden
verstopte vlaggen tevoorschijn gehaald en uitgestoken. De straten worden
schoongemaakt om de bevrijders te ontvangen. Door de Duitsers gevorderde
gebouwen worden geplunderd. Zo worden Duitse spullen weggehaald uit de Heilig
Hartschool, de Theresiaschool en de Corneliusschool. Duitsgezinde mensen worden
gevangen genomen. Er bestaan plannen om meisjes met Duitse vriendjes kaal te
scheren.
De komst van de bevrijders blijft echter uit. De Duitsers komen terug! Zij schieten
voor straf twee Roosendalers dood. Ze willen de Roosendalers laten zien dat zij nog
steeds de baas zijn. De Duitsers worden nog strenger dan dat ze al waren. Voor een
kleine overtreding dreigen ze al met de kogel. Ook arresteren ze zo maar mannen en
dwingen hen om voor de Duitsers te werken. Het is duidelijk dat de oorlog nog niet
voorbij is. De dag waarop de Nederlanders dachten dat ze bevrijd zouden worden en
de Duitsers op de vlucht sloegen, noemt men sindsdien Dolle Dinsdag.
Vrij naar: C. Heeren e.a., “Roosendaal in de Tweede Wereldoorlog”, Roosendaal en Nispen 1994

Britse militairen trekken het bevrijde Roosendaal binnen over de Hulsdonksestraat.
(Foto: Imperial War Museum, Londen, 1944)

C. De slag om Roosendaal
Vanaf 20 oktober is dagelijks zwaar kanongebulder te horen vanuit België. Nispen
komt aan de frontlinie te liggen. Op 26 oktober wordt het dorp bevrijd. Bijna alle
huizen zijn verwoest of beschadigd en er zijn dertien Nispenaren gesneuveld.
Drie Engelse divisies, bekend onder de naam ‘Polar Bears’, rukken daarna op naar
Roosendaal. De Duitsers bieden felle tegenstand. Ze willen niet nog meer gebied
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opgeven. Er volgen zware tankslagen. Uiteindelijk trekken de bezetters zich terug
achter de tankgracht. Veel Roosendalers werden in de voorafgaande weken
gedwongen om deze tankgracht te graven. Deze moet voorkomen dat de
geallieerden ongestoord kunnen oprukken. In de buurt van de tankgracht ligt het
bezaaid met mijnen.
Om Roosendaal zo min mogelijk te beschadigen, besluiten de Engelsen de
tankgracht aan te vallen. Op 28 oktober steken de Engelsen de tankgracht over.
Duitse tegenstand dwingt hen echter tot overgave. De volgende ochtend worden de
gehuchten Boeïnk en Vinkenbroek door de Engelsen ingenomen. Diezelfde middag
steken de Engelsen de tankgracht opnieuw over. ’s Avonds wordt een stevig
bruggenhoofd geslagen. Dat is een op de vijand veroverd gebied, dat gebruikt wordt
voor verdere veroveringen.
Bergen op Zoom en Breda zijn inmiddels bevrijd en de Duitsers vinden daarom de
verdediging van Roosendaal niet zo belangrijk meer. Ze trekken zich verder naar het
noorden terug. Maandagochtend 30 oktober trekken de eerste Engelse troepen
Roosendaal binnen. De tankgracht wordt met puin van vernielde huizen gedempt.
Daarna trekken de eerste Engelse troepen via de Kade Roosendaal binnen. Hier
moeten ze eerst nog een noodbrug aanleggen over de Watermolenbeek, omdat het
oude bruggetje door de Duitsers vernield is.
De strijd om de bevrijding van Roosendaal kost aan 45 inwoners, 55 Engelse, één
Noorse en 61 Duitse militairen het leven. Zo krijgt bijvoorbeeld het huis van de familie
Van Loenhoud aan de Nispensestraat op 29 oktober een voltreffer. Vader, moeder
en de vijf kinderen komen daarbij allemaal om.
Vrij naar C. Heeren e.a., “Roosendaal in de Tweede Wereldoorlog”, Roosendaal en Nispen 1994

Aanleg van een noodbrug door de ‘Polar Bears’ over de Kade.
(Foto: Imperial War Museum, Londen, 1944)
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Stap 2: De documentaire
Je hebt nu de drie teksten doorgelezen en samengevat. Je bent zo een heleboel te
weten gekomen over de bevrijding van Roosendaal. De drie vragen die in de
inleiding stonden, heb je nu vast wel weten te beantwoorden.
Het volgende wat we gaan doen is kijken naar een oude film die tijdens de bevrijding
is gemaakt door een ooggetuige. Zo’n documentaire is ook een uitstekende bron om
meer te weten te komen over de bevrijding van Roosendaal. Om je te helpen goed
naar de film te kijken, hebben we een aantal vragen voor je genoteerd, waar je na
het zien van de film een antwoord op zou moeten kunnen geven.
1.
2.
3.
4.









Herken je sommige delen van Roosendaal? (Zo ja, noteer dan welke
straten, wijken enz.)
Zie je nog sporen van oorlogsgeweld terug in de documentaire? Geef een
aantal voorbeelden.
Hoe kun je merken dat Roosendaal bevrijd wordt? Noem een aantal
dingen op.
Wat is je nog meer opgevallen?
Lees voordat de docent de documentaire start de vragen nog eens door.
Kijk nu naar de documentaire en let goed op.
Beantwoord na de documentaire de vragen. Denk goed na over wat je
gezien hebt!
Nadat je de antwoorden hebt opgeschreven, wacht je tot de leerling die
naast je zit ook klaar is met de opdracht.
Vergelijk jullie antwoorden met elkaar. Waarschijnlijk heeft jouw klasgenoot
een aantal andere dingen opgeschreven. Twee zien namelijk meer dan
één!
Neem de verschillen in de antwoorden van elkaar over.
Bewaar de antwoorden wederom goed, want je hebt ze later nog nodig!

Bevrijdingsfeesten: een groep dames viert feest op het bordes van het raadhuis.
(Foto: collectie gemeentearchief Roosendaal)
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Stap 3: Het interview
Je kunt nog veel meer over de bezettingstijd en de bevrijding te weten komen. Je
kunt ook in je eigen omgeving op onderzoek gaan. Er leven nog heel wat mensen die
de bezetting en bevrijding hebben meegemaakt. Misschien zelfs één van jouw
(over)grootouders. Aan hen kun je vragen stellen over de oorlog. Zo krijg je
informatie uit de eerste hand en kom je nog meer te weten!
Als je zo’n gesprek gaat houden, moet je eerst goede vragen bedenken. Die kun je
afleiden uit dit boekje (voorgaande opdrachten) of je schoolboek. Je gaat nu eerst
vragen bedenken. Voordat je het interview gaat houden, vraag je eerst aan de
docent of je goede vragen hebt bedacht. Daarna spreek je af wanneer je het
interview moet houden en je de resultaten mee naar school moet nemen.








Hoe oud zullen de mensen nu ongeveer zijn die de oorlog hebben
meegemaakt?
Wie ken jij uit deze leeftijdscategorie?
Wat heb je nodig om een goed interview te kunnen houden denk je?
Goede vragen stellen is natuurlijk heel erg belangrijk. Je verzint aan de
hand van dit boekje en de kennis die je nu al hebt 5 vragen die je kunt
stellen aan de persoon die je hierboven genoemd hebt.
Denk eraan dat je open vragen stelt. Dat zijn vragen die je niet alleen met
ja of nee kunt beantwoorden. Op deze manier krijg je meer informatie.
In je vragen staat een aantal onderwerpen centraal. Om je te helpen volgt
er hier een aantal:
- woonplaats
- leeftijd
- bezetting
- contact met de Duitsers
- optreden van de N.S.B.
- bombardement

- verwoesting
- doden en gewonden
- bevrijding
- blijdschap
- contact met de geallieerden
- angst

Britse militairen met luchtafweergeschut in een tuin aan de Spoorstraat 28.
(Foto: collectie gemeentearchief Roosendaal)
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Stap 4a: De speurtocht
Naast het interview kun je nog veel meer over de bevrijding van onze regio te weten
komen. Vaak zijn er nog dingen te zien die met de oorlog te maken hebben. In
Nederland staan veel monumenten ter herinnering aan de oorlog. Dat is ook het
geval in Roosendaal. Weet jij bijvoorbeeld waar het bevrijdingsmonument in jouw
woonplaats staat?
Je gaat vandaag samen met andere leerlingen uit je klas op zoek naar sporen uit de
Tweede Wereldoorlog. De docent heeft een route voor jullie uitgestippeld. Bij deze
route hoort een opdracht die je moet maken. De informatie die je door middel van de
speurtocht verzamelt, moet je later gebruiken bij de slotopdracht. Let dus goed op
wat je ziet! Je zult merken dat je na de speurtocht veel geleerd hebt over Roosendaal
en dat de geschiedenis dichter bij is dan je denkt: de geschiedenis ligt gewoon op
straat!
De docent laat je weten in welk groepje je zit en met welke andere klasgenoten je
moet samenwerken. Je hebt tijdens de speurtocht verder nog nodig:
 Deze lesbrief, een balpen, een notitieblok en … een fiets of de
benenwagen!
 Een plattegrond van Roosendaal (kijk op de volgende bladzijde)
 Bekijk het plattegrondje van de stad Roosendaal goed. Welke straten
herken je?
 Geef op het plattegrondje de plaats aan waar het station staat.
Op de plattegrond staat een route (zie volgende blad) die je met je groepje moet
volgen. Je vertrekt samen met je groepje vanuit het station naar het startpunt van de
speurtocht. Vanuit dit punt onderzoek je nog 6 andere ‘sporen’. De startpunten:

Groep
1
2
3
4

Startpunt (zie nr.
op plattegrond)
1 (2,3,4,5,6,7)
2 (3,4,5,6,7,1)
3 (4,5,6,7,1,2)
4 (5,6,7,1,2,3)

5

5 (6,7,1,2,3,4)

6

7 (1,2,3,4,5,6)

-

6 ( dit is geen
startpunt !)

Straat

Welk ‘spoor’ uit het verleden
kun je hier vinden?
Monument (Spoor 1)
Monument (Spoor 2)
Monument (Spoor 3)
Bouwwerk (Spoor 4)

Parklaan
Stationsplein
Kadeplein
Markt (steegje tussen
Gemeentearchief en
restaurant De Postkoets)
Hoek Molenstraat-Burg. Gevelsteen (Spoor 5)
Prinsensingel
Vincentiusstraat
Gevelsteen (Spoor 7)
(Klooster)
Burg. Prinsensingel,
Monument (Spoor 6)
muur kloostertuin
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Plattegrond Speurtocht

2
1
7
6

5
3

4

12

Voordat je gaat lopen of fietsen lees je eerst het volgende:
Bij elk ‘spoor’ (monument/gevelsteen/bouwwerk) maak je de vragen a t/m c die je
hieronder ziet staan. Nadat je deze opdrachten bij het startpunt (zie schema en
plattegrond) hebt gemaakt, volg je de route naar het volgende ‘spoor’. Wanneer je
daar gevonden hebt wat je zocht, maak je dezelfde opdrachten enz. enz.



a) Omschrijf hoe ‘het spoor’ (monument/gevelsteen/bouwwerk) eruit ziet.
b) Schrijf op wat ‘het spoor’ volgens jou met de Tweede Wereldoorlog te
maken heeft? (Denk terug aan de teksten)
c) Kende je ‘het spoor’ al?
d) De foto op de kaft van deze lesbrief is gemaakt in de buurt van één van
de ‘sporen’. Weten jullie bij welk ‘spoor’?

LET OP!:

-

-



Tijdens de speurtocht houd je je aan de verkeersregels!
De docenten lopen/rijden ook door de stad!
Bij ‘spoor’ 4 zet je de fietsen (als je met de fiets bent) op de Markt
weg en LOOP je RUSTIG door het steegje. Maak hier dus GEEN
LAWAAI!
Zorg dat je op tijd terug op school bent voor de volgende les!
Wie zich niet aan bovenstaande houdt, moet nablijven en krijgt voor
dit onderdeel een onvoldoende!

Nu kun je gaan speuren. Succes en nogmaals: pas op het verkeer!

Stap 4b: Na de speurtocht
Na de speurtocht heb je veel informatie over de bevrijding van Roosendaal
verzameld. Je bent vooral monumenten tegengekomen. Op deze pagina staat een
aantal afbeeldingen. Met de kennis die je nu hebt, maak je de volgende opdracht.





Bekijk de plattegrond van Roosendaal nog eens. Welk nummer op de
plattegrond hoort bij welke afbeelding? Noteer de nummers en de
straatnaam naast de afbeeldingen in het schema.
Achter in deze lesbrief (pag. 17 en 18) vind je een aantal omschrijvingen
die horen bij de afbeeldingen. Noteer nu ook in het schema de nummers
van de omschrijvingen.
Tot slot vergelijk je de omschrijvingen uit dit boekje met jouw eigen
omschrijvingen. Vul je eigen omschrijvingen nu verder aan.
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Schema
Afbeelding

Plattegrond nr. + Straat

Omschrijving nr.

14

15

Tot zover gelukt?
Op de volgende twee pagina’s vind je de omschrijvingen.



Schrijf nu per monument het nummer van de bijbehorende omschrijving in de
derde kolom.

16

Omschrijvingen
1.

.

2.

3.

4.

17

5.

6.

(Bron 1 t/m 6: Adviesgroep Monumentenzorg Roosendaal, Kunstzinnige objecten, 1978)

7.

(Bron: Brabants Nieuwsblad, Herinnering aan de oorlog, 18 augustus 1984)
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Stap 5: De Bevrijdingskrant
De afgelopen lessen heb je een heleboel informatie verzameld over de bevrijding van
Roosendaal. Als het goed is, weet je over deze gebeurtenis nu een heleboel te
vertellen. In deze opdracht breng je als journalist verslag uit van de bevrijding van
Roosendaal. Jij bent de verslaggever die de voorpagina van de Bevrijdingskrant
helemaal naar eigen wens mag invullen.
Jouw doel is om de lezers van de krant in duidelijke taal met spraakmakende koppen
de geschiedenis te vertellen over de bevrijding van Roosendaal. De voorpagina moet
er natuurlijk verzorgd en aantrekkelijk uitzien. Je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk
mensen jouw ‘nieuws’ lezen. Let erop dat jouw voorpagina aan de volgende eisen
voldoet:









Je maakt de voorpagina van de krant op A3. Papier krijg je van je docent.
Je verzint zelf een pakkende titel voor de krant. De ondertitel wordt “De
Bevrijdingskrant”
Op de voorpagina verwerk je de informatie uit stap 1 t/m 4. Er komen dus
minimaal 4 artikelen op de pagina terecht:
- Een bericht dat je uit de teksten A, B en/of C haalt (samenvatting)
- Een verslag van de filmbeelden (verslag documentaire)
- Het interview met een ooggetuige
- Een omschrijving van een monument (evt. met afbeelding)
Verzorg je krantje goed. Schrijf netjes. Gebruik grotere letters voor de
koppen. Plak afbeeldingen recht op enz.
De docent vertelt wanneer het werk ingeleverd moet worden. Je krijgt
waarschijnlijk een cijfer voor deze opdracht.
De mooiste voorpagina’s worden misschien wel opgehangen.

Tips:
Je kunt net doen alsof jij als verslaggever zelf bij de bevrijding aanwezig was. Je kunt
artikelen dan laten beginnen met: “De verslaggever in Roosendaal meldt…” , “Onze
verslaggever was ter plaatse en zag, hoorde, interviewde… enz.” of “Roosendaal,
30 oktober 1944 … enz.”
Je kunt ook net doen alsof je vandaag de dag bij de krant werkt. De plaatselijke krant
wil deze gebeurtenis vieren door een speciale editie uit te brengen. Jij krijgt als
deskundige op het gebied van de Tweede Wereldoorlog de eer om de voorpagina
samen te stellen.
Wanneer je moeite hebt met hoe je aan een artikel moet beginnen, kun je eens naar
een echte krant kijken. Lees eens met welke woorden en zinnen artikelen meestal
beginnen.
Veel succes en plezier bij deze laatste opdracht!
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Britse militairen ontmoeten Roosendaalse vluchtelingen bij de spoorwegovergang aan de Heerma van
Vossstraat.
(Foto: Imperial War Museum, Londen, 1944)
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