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De bevrijding van Hoogeveen 

Inleiding 

 

Deze les gaat over de bevrijding van 
Hoogeveen op 10 en 11 april 1945.  

 

Doel: 

• leerlingen leren wat er vooraf ging aan de 
bevrijding van Hoogeveen; 

• leerlingen leren hoe Hoogeveen bevrijd 
werd; 

• leerlingen leren wat er na de bevrijding 
van Hoogeveen gebeurde; 

• leerlingen stimuleren om na te denken 
over het belang van herdenken van de 
oorlog en het vieren van bevrijding. 

 

Doelgroep: Groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs 
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De bevrijding van Hoogeveen 

De Tweede Wereldoorlog  

 

Adolf Hitler werd in 1933 de baas in 

Duitsland. Hij was de leider van de politieke 

partij NSDAP, de Nationaal Socialistische 

Duitse Arbeiders Partij. Hitlers partij groeide 

snel. De aanhangers van zijn partij werden 

nazi’s genoemd. Hitler droomde ervan om van 

Duitsland het machtigste land van Europa 

maken. Daarom viel hij met het Duitse leger 

andere landen aan. 

 

Op 10 mei 1940 vielen Duitse soldaten ook 

Nederland binnen. Het Nederlandse leger was 

te zwak om de Duitse soldaten tegen te 

houden. Onze regering en koningin Wilhelmina 

vluchtten naar Engeland. De nazi's werden de 

baas in Nederland.  
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Adolf Hitler 



De bevrijding van Hoogeveen 

Van de nazi’s moesten Nederlandse mannen in 

Duitse fabrieken werken. Ook werden mensen 

zomaar opgesloten in de gevangenis, zonder 

dat ze erge dingen gedaan hadden. Vooral voor 

Joodse mensen was de oorlog heel moeilijk. 

De nazi’s vonden dat joden voor allerlei 

problemen zorgden. Veel joden werden 

opgepakt en in treinen naar 

concentratiekampen gebracht. Zes miljoen 

joden uit allerlei landen werden in deze 

kampen vermoord. 

  

De oorlog zou in Nederland van 1940 tot 

1945 duren. Pas op 5 mei 1945 was het hele 

land bevrijd. 
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Koningin Wilhelmina 
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Digibordles De bevrijding van Hoogeveen © Bibliotheek Hoogeveen  Pag.5 

Wanneer mensen over de Tweede Wereldoorlog praten, gebruiken ze vaak speciale woorden en 

begrippen.   

Weet jij wat de volgende woorden betekenen? 

Combineer de rode woorden, met de juiste blauwe omschrijving of afbeelding.  

7. bevrijden 

6. Jeep 

5. onderduiken 

4. NSB 

3. verzet 

2. tank 

1. geallieerden 

c. De 49 landen die samen vochten tegen Duitsland, waarvan Groot-

Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Rusland de belangrijkste waren. 

b. Het wegjagen van de Duitsers en hun helpers. 

e. De Nationaal Socialistische Beweging. Dit was een politieke partij in 

Nederland die dezelfde ideeën als Hitler had en met hem samenwerkte. 

a. Je, meestal voor langere tijd, verborgen houden om niet door de politie 

of Duitsers te worden opgepakt. 

d. Mensen die (in het geheim) tegen de Duitsers vochten. 

g. f. 



De bevrijding van Hoogeveen 

Wat betekende de Tweede Wereldoorlog voor 

kinderen in Hoogeveen? 

 

Van mei 1940 tot april1945 was de gemeente 

Hoogeveen bezet door de Duitsers. De 

Duitsers werden hier vooral geholpen door 

Nederlanders die met ze samenwerkten.  

 

Eten, kleding, en nog veel meer, kon je alleen 

maar kopen als je daar speciale bonnen voor 

had. Gewoon naar de winkel gaan en iets 

kopen, dat kon niet. 

 

 

 

Je moest altijd oppassen wat je zei, want 
iemand bij jou op school, of iemand uit de 
buurt, kon alles doorgeven aan de Duitsers. Je 
vader of moeder kon dan opgepakt worden. Je 
mocht geen radio meer hebben en er waren 
bijna geen kranten meer. De kranten die er 
waren, schreven alleen wat Duitsland goed 
vond. Veel boeken waren verboden.  

 

Op school moest je verplicht Duits leren. 
Engels mocht niet. In de gymles leerde je 
marcheren, zodat je al jong leerde om een 
goede soldaat te worden. 

 

Kun je je voorstellen hoe het was om te leven 
tijdens de Tweede Wereldoorlog?  

Hoe zou jouw leven er uit gezien hebben? 

Wat zou je het meest missen? 
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Oplossing:  1c, 2g, 3d, 4e, 5a, 6f, 7b. 

 

 

 
voedselbonnen 



De bevrijding van Hoogeveen 

De bevrijding van Hoogeveen  

De geallieerden werken samen om de landen te bevrijden die door de 

Duitsers bezet werden. Op 6 juni 1944 komen voornamelijk Engelse,  

Amerikaanse en Canadeze soldaten Frankrijk binnen, om Frankrijk te 

bevrijden. Vanuit Frankrijk trekken de geallieerde soldaten naar het 

noorden, richting Nederland. Het zuiden van Nederland wordt in het 

najaar van 1944 bevrijd. De Duitse soldaten worden er weggejaagd. 

Het noorden van Nederland is dan nog lang niet bevrijd. De Duitsers 

blijven hier voorlopig nog de baas. Er volgt een zware winter, waarin 

veel mensen honger hebben. 

 

April 1945 

Begin april 1945 komen er vanuit het zuiden twee legers van de 

geallieerden op Drenthe af. Een leger met Canadese soldaten, en een 

leger met Poolse en Belgische soldaten. Op 5 april 1945 lukt het ze 

om het eerste stukje Drenthe te bevrijden, dicht bij Coevorden. De 

volgende dag werd ook Coevorden zelf bevrijd. Vanuit Coevorden 

gingen de soldaten op verkenningstocht door Drenthe, op zoek naar 

Duitse soldaten en hun helpers.  
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Een soldaat op een pantser-

verkenningswagen. 



De bevrijding van Hoogeveen 

6 en 7 april 1945 

De eerste geallieerden rijden door de gemeente Hoogeveen. Ze zien 

dat de Duitsers de brug voor Noordscheschut hebben opgeblazen. 

Dit deden de Duitsers om te zorgen dat de geallieerden niet verder 

konden rijden en hierdoor te voorkomen dat ze de omgeving konden 

bevrijden. Sommige mensen denken dat ze al bevrijd zijn als ze de 

jeeps van de geallieerden zien rijden, maar de jeeps komen alleen ter 

verkenning om de bevrijding voor te bereiden. De Duitsers weten ook 

dat de geallieerden in Drenthe zijn. In de nacht van 7 april blazen ze 

daarom ook de bruggen in Hoogeveen en over de Hoogeveensche en 

Verlengde Hoogeveensche Vaart op.  

 

8 april 1945 

‘s Nachts landen Franse parachutisten bij het Spaarbankbos.  Ze 

verbergen zich in de bossen. Overdag proberen ze de Duitsers 

onrustig te maken,  zodat ze zich niet goed kunnen verdedigen als het 

grote bevrijdingsleger komt.  De bewoners in de buurt helpen de 

Franse parachutisten. Ze geven ze eten en onderdak. Later op de dag 

breken er zware gevechten uit tussen de Duitsers en de Fransen. 
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Een zwaar bewapende jeep 

met soldaten. 
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10 april 1945 

Er rijden jeeps door Elim. Dit keer komen de geallieerden niet om te 

verkennen, maar om het gebied uit te kammen op Duitse militairen. 

De Duitsers blijken al vertrokken. Elim is bevrijd. 

 

Daarna rijden de jeeps naar Hollandscheveld. Bij de brug stellen ze 

zich zo op, dat ze met hun mitrailleurs de hele omgeving onder schot 

kunnen houden. De bewoners komen kijken wat er aan de hand is en 

vertellen de Belgische soldaten waar de Duitse soldaten en hun 

helpers zitten. Er wordt geschoten, maar uiteindelijk geven de 

Duitsers zich over. De Belgische soldaten rijden verder. Op zoek naar 

Duitsers die zich in het bos tussen Hollandscheveld en Elim verstopt 

hebben. Ze vinden de soldaten en pakken ze op.  

 

Ook in Pesse wordt gevochten.  Al schietend worden de Duitsers 

door de Canadese verkenners uit Pesse verjaagd. Door al dat schieten 

vliegen er een paar boerderijen in de brand.  
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Soldaten in een Kangaroo, een 

gepantserd voertuig. 



De bevrijding van Hoogeveen 

In Hoogeveen proberen Canadese militairen de vernielde Juliana brug 

op te meten, zodat ze een noodbrug kunnen aanleggen. Dan komt er 

een vrachtwagen met Duitsers aangereden. De Canadese militairen 

schieten op de Duitsers, en de Duitsers schieten terug. Toeschouwers 

bij de brug horen de kogels op de daken en tegen de muren ketsen en 

zoeken dekking.  ‘s Middags laat de Duitse commandant van 

Hoogeveen de telefooncentrale opblazen, maar besluit geen grote 

gevechten meer te voeren. ‘s Nachts verzamelen de Duitsers die nog 

in Hoogeveen zijn zich. Ze overleggen en besluiten die nacht weg te 

vluchten. 

 

11 april 1945 

Hollandscheveld, Noordscheschut en Nieuweroord worden bevrijd 

verklaard. 

 

Nadat de Duitsers ’s nachts gevlucht zijn, wachten de bewoners van 

Hoogeveen ‘s ochtends met smart op de bevrijders. Er verschijnt een 

Canadese wagen bij de Julianabrug, gevolgd door nog meer Canadese 

en Belgische wagens. ‘Daar zijn ze!’, roepen de mensen tegen elkaar.  
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Een kapitein en een majoor kijken 

op de kaart.  
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Vrij! 

Nederlandse vlaggen en oranje versieringen worden tevoorschijn gehaald en opgehangen aan de 

huizen. Kinderen vragen aan de geallieerde soldaten of ze mee mogen rijden in de pantserwagens. 

In een mum van tijd zitten de pantserwagens vol. De pantserwagens hebben zenders aan boord. De 

kinderen horen de boodschap die wordt uitgezonden: ‘Civilions report the place is free’. Er zijn 

geen Duitsers meer. Overal staan mensen langs de weg met oranje kleding, linten en vlaggen. De 

soldaten geven ze sigaretten en chocolade.  
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Tankvoertuig 

met veel 

mensen op de 

hoek van de 

Hoofdstraat en 

de 

Raadhuisstraat. 



De bevrijding van Hoogeveen 

In het gemeentehuis zit NSB-burgemeester Veldhuis nog, op het moment dat de pantserwagens 

door Hoogeveen rijden. Hij is de vertegenwoordiger van de Duitsers in het bestuur van de 

gemeente Hoogeveen.  Door een kier van de deur kijkt hij naar de wagens vol vrolijke mensen en 

besluit te vluchten.  Hij wordt later opgepakt aan de Blankenslaan door een politieman.  

 

Hieronder kun je een filmpje van de bevrijding van Assen bekijken. Van de bevrijding van Hoogeveen 

bestaan geen bewegende beelden, maar deze moet veel op de bevrijding van Assen geleken hebben.  
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Klik op het vlak. 

 

Als het filmpje niet 

werkt, klik dan hier 

om het in een apart 

verster te openen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtQCeEIOTP4


De bevrijding van Hoogeveen 

Na de bevrijding 

 

Na de bevrijding was de oorlog voor veel 

mensen nog niet afgesloten.  

 

Mensen die familieleden of kennissen hadden 

verloren, moesten verder leven met een groot 

gemis. Na de oorlog werden er dan ook al 

snel de eerste monumenten opgericht, om ze 

te herdenken.  

 

Ook bij jou in de buurt staat er vast wel een 

oorlogsmonument.  Weet je waar?  

 

Mensen die gemarteld waren in de oorlog, 

konden zulke erge dingen hebben 

meegemaakt, dat ze er aan bleven denken, en 

de pijn altijd bleven voelen.  
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De bevrijding van Hoogeveen 

Hoogeveen werd nooit meer het Hoogeveen 

van voor de oorlog, omdat de hele Joodse 

gemeenschap verdwenen was. Er waren nog 

een paar mensen van de Joodse gemeenschap 

die de oorlog hadden overleefd, maar dit 

waren er te weinig om weer een synagoge te 

beginnen of om Joodse winkels in stand te 

kunnen houden.  

 

Na de oorlog werden bijna alle mensen 

gestraft, die in de oorlog met de Duitsers 

hadden samengewerkt, of lid waren geweest 

van de NSB. Ook nadat ze gestraft waren, 

werden ze hier de rest van hun leven op 

aangekeken.  

 

Zelfs wanneer je zelf niet bij de NSB had 

gezeten, maar je vader of opa wel, dan wilden 

mensen vaak niet meer met je omgaan.  

Wat vind je hiervan? 
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Fragmenten uit een anti-Duits stripverhaal van vlak na de oorlog.  
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Herdenken en vieren 

Ieder jaar op 4 mei worden in Nederland alle burgers en militairen herdacht die sinds het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar dan ook ter wereld zijn omgekomen. Er is dan een 

plechtigheid in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarna er kransen worden gelegd bij het Nationaal 

Monument op de Dam. Ook op andere plekken in het land worden herdenkingsbijeenkomsten- en 

plechtigheden gehouden. Iedereen in het hele land is om acht uur ’s avonds twee minuten stil.  

 

Herdenk jij op 4 mei?  

Hoe doe je dat?  

Waar denk je dan aan? 

 

Nederland werd officieel bevrijd op 5 mei 1945. Ieder jaar op 5 mei vieren we sindsdien dan ook 

onze vrijheid. Dit gebeurt op verschillende manieren. Op sommige plekken wordt een defilé 

gehouden, of rijdt er een colonne met legervoertuigen. Op andere plekken wordt een 

bevrijdingsvuur ontstoken of zijn er bevrijdingsfestivals met muziek en theater.  
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De bevrijding van Hoogeveen 

Woordzoeker 

 

Hieronder staat een lijst woorden.  Streep de 

woorden die met herdenken te maken hebben 

door.  De woorden die met vieren te maken 

hebben blijven nu over.  Zoek de woorden die 

met vieren te maken hebben in de 

woordzoeker op.  
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defilé 

colonne 

veteranen 

oorlogsslachtoffers 

vlaggen 

dodenherdenking 

stilte 

kranslegging 
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Leestips 

Wanneer je nog meer wilt lezen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding kun je dat doen in 

deze boeken. Je juf of meester kan je er meer over de boeken vertellen.  
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Opgejaagd door 
Lydia Rood 

Je beste vriendin 
Anne door Jacqueline 
van Maarsen 

Wie niet weg is wordt 
gezien door Ida Vos 

Bommen op ons huis 
door Martine Letterie 

Oorlog in de klas 
door Theo van Engelen 

Met niemand over 
praten! door Jan van 
den Dool 

Werken voor de 
vijand door Arend 
van Dam 

Groeten van Leo 
door Martine Letterie 
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De bevrijding van Hoogeveen 

Colofon  

 

Titel:  De bevrijding van Hoogeveen;  10 en 11 april 1945 

 

De digibordles is speciaal gemaakt ter gelegenheid van “Bevrijding Hoogeveen 70 jaar” voor  

de groepen 7 en 8 van het Basisonderwijs in het kader van de erfgoedlijn ‘Alles is anders om me 

heen’.  

 

Auteur: Esmee Aarbodem 

Vormgeving en opmaak: Esmee Aarbodem 

 

Bronnen: Lesbrieven  Albert Metselaar,  Hoogeveen 2015 

Foto’s blz 1, 5, 10, 11 en het filmpje op blz 12 zijn afkomstig uit de Beeldbank van het Drents archief. 
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