Inleiding
‘Dat hun namen nooit worden vergeten’
Hallo leerling van groep 8. Herken jij de 3 foto’s onder deze tekst? Het zijn de 3
Opmeerse monumenten die symbool staan voor hen die vielen voor onze vrijheid
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn de oorlogsslachtoffers uit de gemeente
Opmeer. Jaarlijks worden op 4 mei kransen en bloemen gelegd bij deze monumenten.
Dit gebeurt om 20.00 uur tijdens de Nationale Dodenherdenking.
Dit jaar op 4 mei herdenken we dat de Tweede Wereldoorlog 76 jaar geleden eindigde
én op 5 mei vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Op het
herdenkingsmonument bij het Kerkhuys in Spanbroek staan de namen geschreven van
de oorlogsslachtoffers uit onze gemeente. In het herinneringsboekje ‘Herdenken in de
gemeente Opmeer’ krijgen deze slachtoffers een gezicht en wordt kort beschreven wat
hen is overkomen.
‘Dat hun namen nooit worden vergeten’ staat onder de afbeelding op de omslag van dit
boekje.
Maar waarom moeten we deze namen nooit vergeten? Wie herdenken we en waarom?
En wat is de reden dat we nog jaarlijks de oorlog herdenken en de vrijheid vieren? Wat
is vrijheid? Wanneer voel jij je vrij?
Met behulp van het herinneringsboekje ga jij op zoek naar antwoorden op deze vragen.
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81 jaar geleden....
Tijdens deze les kom je meer te weten over de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog in deze gemeente. Er zijn heel veel spannende, verdrietige, maar
ook mooie verhalen te vertellen over deze periode. 81 jaar terug, op 10 mei 1940
begon de oorlog in Nederland. Een mensenleven lang geleden.
81 jaar geleden…..
1

In welk jaar ben jij geboren?

2

In welk jaar is een van je ouders geboren?

3

In welk jaar is een van je grootouders geboren?

4

Hoeveel jaar scheelt er tussen jou en 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog?

5

Hoeveel jaar scheelt er tussen jouw opa of oma en 1940?

6

Ken jij iemand die geboren is rond 1940?

Er zijn steeds minder mensen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt. Mensen
die nu rond de 80 jaar of ouder zijn hebben nog sterke herinneringen aan die periode.
7

Bespreek eens met je klasgenoten hoeveel mensen jullie kennen die deze leeftijd al
hebben bereikt?

4

Woordweb
1

De Tweede Wereldoorlog duurde van 1940-1945. Tijdens de geschiedenislessen heb
je al veel geleerd over deze periode. Maak hieronder een woordweb over deze periode. De opdracht gaat door op de volgende bladzijde. Schrijf woorden op die te maken
hebben met dit onderwerp.

De
Tweede
Wereldoorlog
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Woordweb presenteren
2

Vergelijk de woordweb van de vorige bladzijde met die van een klasgenoot. Welke
overeenkomsten hebben jullie en welke verschillen zijn er? Noteer ze hieronder.
Verschillen:
Overeenkomsten:

3

Vergelijk jullie woordweb nu met een ander tweetal en vertel aan elkaar wat je hebt
gemaakt. Voeg de belangrijkste woorden samen en maak hieronder één woordweb en
presenteer deze aan je klas.

TIP! Nodig in je klas eens iemand uit voor een gastles en die jullie meer kan vertellen
over deze periode.
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4 mei dodenherdenking
Op 4 mei herdenken we de Tweede Wereldoorlog. Een herdenking is een bijeenkomst
waarbij we aandacht besteden aan de slachtoffers.
1

Waarom is de Dodenherdenking altijd op de 4e mei?

Tijdens de herdenking maken we gebruik van verschillende rituelen. Een ritueel is een
plechtige handeling waarbij je dingen volgens een vaste volgorde doet. Hieronder zie je
verschillende afbeeldingen die daar mee te maken hebben.
2

Schrijf de betekenis van deze rituelen onder de afbeeling. Kies uit: vlag halfstok,
toespraak burgemeester, trompet (last post), 2 minuten stilte,
Wilhelmus (zingen en spelen), kranslegging.
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Waar herdenken we?
We herdenken bij oorlogsmonumenten en oorlogsgraven in het hele land.
In Amsterdam zijn de koning en koningin, de ministers en de leden van de Eerste en
Tweede Kamer aanwezig bij de dodenherdenking op de Dam. Deze herdenking wordt
op tv uitgezonden, net zoals een andere grote herdenking: de herdenking op de
Waalsdorpervlakte, in de duinen bij Den Haag.
Ook is er elk jaar op 4 mei een Nationale Kinderherdenking in Madurodam.
Kijk op www.nationalekinderherdenking.nl.
In de gemeente Opmeer zijn 2 plekken waar een officiële herdenking is: bij het
oorlogsmonument in de Burgemeester Hoogenboomlaan in Hoogwoud en bij het
oorlogsmonument bij ‘t Kerkhuys in Spanbroek.
1

Waar herdenk jij altijd op 4 mei?

Vanwege de coronamaatregelen zal dit jaar de herdenking in de gemeente Opmeer
online plaatsvinden. Iedereen blijft thuis en via de website van de gemeente kun je de
herdenking volgen.
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herdenken in de gemeente opmeer
Ieder jaar krijgen alle leerlingen van groep 8 het herinneringsboekje “Herdenken in de
gemeente Opmeer”. Dit boekje is geschreven door Bep de Haan-Appel uit Hoogwoud.
In dit boekje krijgt iedere naam op het oorlogsmonument (zie foto) een gezicht en
worden hun verhalen verteld, waardoor we hun namen en gezichten niet vergeten.
Samen met burgemeester Nijpels bezocht zij
jarenlang de scholen om te vertellen over de
personen die beschreven staan in dat boekje. De
laatste jaren ging Pieter Paul Koning ook mee.
Pieter Paul is de kleinzoon van een van deze
oorlogsslachtoffers. Zijn opa was vroeger ook
politieagent. Op deze foto staan zij samen met
kinderen van groep 8 bij het monument ter
nagedachtenis aan deze slachtoffers.
Lees het boekje maar eens rustig door en praat
erover met elkaar.
1

Wat valt je op wanneer je dit boekje leest?

2

Is er een verhaal dat jouw speciaal raakt?

3

In het voorwoord van dit boekje schrijft de burgemeester dat hij het belangrijk vindt
dat we hun namen en gezichten niet vergeten. Waarom is het zo belangrijk dat wij hun
namen en gezichten niet vergeten?
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Door de ogen van...
Dit zijn Frank, Nout en Rory. Drie jongeren uit
Opmeer die ook het herdenkingsboekje hebben
gelezen over de slachtoffers uit onze gemeente.
Ze wisten niet dat er in onze kleine gemeente zoveel
slachtoffers zijn gevallen en schrokken ook van de
verhalen die ze lazen. Hoe kon dat nu zo gebeuren?
En waarom?
Ze zochten naar antwoorden achter deze vragen en
zijn zich gaan verdiepen in drie van deze verhalen.
Van deze zoektocht is een documentaire gemaakt
met als titel: “Door de ogen van…” Een documentaire
laat verhalen en personen zien die buiten de film echt
bestaan.
Deze documentaire wordt vertoond na de officiële
online herdenking van de gemeente Opmeer op 4
mei. Als leerling van groep 8 heb jij de voorpremiere en mag je de documentaire samen
met je klasgenoten van tevoren bekijken (via www.uitdeklei.nl).
Bekijk samen met met je klasgenoten de
documentaire en praat erover met elkaar.
Belangrijk in dit gesprek is dat je goed luistert
naar elkaar en dat je eigen mening erover mag
geven.
Hoe vond je de film?
Waren er dingen die je verdrietig maakte, of
boos, of juist inspirerend vond?
Wat zag en hoorde je waardoor je dat gevoel
kreeg? Uit de film blijkt dat er over sommige
dramatische gebeurtenissen jarenlang niet is
gepraat. Kun jij begrijpen waarom hierover werd
gezwegen? Welke belangrijke boodschap haal jij
uit dit verhaal?
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1

Verwerk je antwoorden op jouw manier. Dat kan in de vorm van een verhaaltje, een
woordspin, gedicht of een tekening. Als je het wilt mag je het ook naar ons mailen of
een speciaal blad maken dat je naar ons opstuurt. We zijn erg benieuwd.
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verzet in de gemeente opmeer
Ken jij de Zomerdijk in Spanbroek? Wist jij dat deze dijk een bolwerk van verzet was?
Er werden onderduikers schuilgehouden, illegale kranten gedrukt én het was een
belangrijke transportplek voor wapens die gebruikt werden tegen de Duitsers.
Op deze Zomerdijk staat een boerderij met de naam Mandrill. Weet jij hoe deze
boerderij aan zijn naam is gekomen?
‘Mandrill’ is de naam van het droppingsveld dat de Engelsen in 1944, in
samenwerking met het verzet in West-Friesland, gekozen hadden om het verzet in
Nederland te voorzien van wapens en goederen.
Op 11 juni 1945, ruim een maand na de bevrijding, werd op het weiland achter De
Mandrill een bevrijdingsfeest gehouden. Het was een feestelijke demonstratie van een
illegale wapendropping waar zelfs het Polygoonjournaal (voorloper van het 8 uur
journaal) verslag van heeft gedaan.

Vorig jaar is er een speciale documentaire gemaakt over deze wapendroppings in
Spanbroek met als titel ‘De glorie van de Zomerdijk’ (via www.uitdeklei.nl).
Bekijk samen de film “De glorie van de Zomerdijk’ en beantwoord de volgende vragen:
1

Noem twee thema’s (belangrijke onderwerpen) die in de documentaire aan bod komen.
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2

Waar ging de documentaire over?

3

In de film komen verschillende personen aan het woord. Welk verhaal vond je heel
speciaal? Waarom? Hoe vond je deze persoon? Dapper? Verlegen? Angstig? Spannend?

4

Als jij in dezelfde situatie zou zitten als een van deze personen, wat zou jij dan doen?

5

Ontwerp hieronder de voorkant van een nieuw dvd-hoesje voor deze documentaire.
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Films en boeken over de oorlog
We leven gelukkig al meer dan 75 jaar in vrijheid. In deze periode zijn veel aangrijpende
boeken geschreven en films gemaakt over oorlogsverhalen. Bespreek met je
klasgenoten welke films en boeken jullie kennen die over deze oorlog gaan?
1

Welk boek of film heeft bij jou veel indruk gemaakt? Kun je vertellen waarom?
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Historische fietstocht
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding
werd in 2020 door historische
vereniging Spanbroek-Opmeer
een historische fietstocht
georganiseerd langs speciale plekken
in de gemeente Opmeer. Deze
herinneringstocht is onder andere
gemaakt door meester Ton Koelemeijer
van ‘t Ruimteschip in Opmeer.
Op de foto zie je Gerard Appel. Hij is
ook van deze vereniging en heeft heel
veel verhalen geschreven over de gebeurtenissen in de gemeente Opmeer tijdens de
oorlog. In het filmpje ‘Historische fietstocht’ zal hij hierover meer vertellen.
Deze fietstocht kun je met de klas of met je familie fietsen. Je kunt daarbij gebruik
maken van een boeiende opdracht dat gemaakt is door meester Michel Loos van de
Bonifatiusschool in Spanbroek. Vraag aan je docent voor meer informatie.

Meer informatie
De laatste jaren is er heel veel digitaal materiaal gemaakt over de oorlog in onze regio
en gemeente.
Wil je nog veel meer weten over deze gebeurtenissen, dan kun je op internet heel veel
zoeken over dit onderwerp. Het Westfries Archief heeft bijvoorbeeld een speciale
pagina waarop je veel goede en betrouwbare informatie kunt vinden.
Veel succes met je onderzoek!
Heb je nog meer vragen of ideeën over dit boekje dan kun je een mail sturen naar
stichtinguitdeklei@gmail.com
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