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De Verzetsbuurt 
 
Voorwoord  
Met de ‘Verzetsbuurt’ maken leerlingen kennis met een belangrijk onderdeel uit de 
geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen zien dat de oorlog zich niet alleen 
afspeelde in Amsterdam, maar ook in de omgeving waarin zij nu wonen. Ook in Hoogeveen 
zijn verzetsdaden gepleegd, Joodse inwoners weggehaald en zijn er illegale kranten 
verspreid. En dat niet alleen, de oorlog heeft ook zijn sporen achtergelaten in Hoogeveen. 
Met de Verzetsbuurt maken leerlingen op een actieve manier kennis met dit belangrijke 
thema uit de geschiedenis en krijgen ze meer respect voor het cultureel erfgoed in hun 
omgeving. 
 
De Verzetsbuurt maakt deel uit van de doorgaande leerlijn erfgoededucatie Hoogeveen. De 
leerlijn is ontwikkeld door de projectgroep ‘Een kruiwagen vol omgeving’. De Verzetsbuurt is 
ontwikkeld door Drents Plateau in het kader van de project Kruiwagen vol Omgeving.  
 
Wij wensen u veel plezier tijdens de uitvoering van het project! 
 
 
Drents Plateau 
 
 



Inleiding 
 
De Verzetsbuurt 
De Verzetsbuurt is een product over voor groep 8 rond de Tweede Wereldoorlog in 
Hoogeveen. In de lesmethodes staan altijd gebeurtenissen en personen ver weg centraal: 
het bombardement van Rotterdam, de Hongerwinter, Anne Frank, enzovoort. Maar welk kind 
weet dat erin Hoogeveen ook verzetsdaden zijn gepleegd, Joodse inwoners zijn weggehaald 
en dat er illegale kranten werden verspreid? De Verzetsbuurt neemt als uitgangspunt de 
straatnamen in de gelijknamige buurt in Hoogeveen. De namen uit de buurt zijn gekoppeld 
aan diverse thema’s uit het verzet, zoals het gewapend verzet, hulp aan onderduikers 
enzovoort. De Verzetsbuurt past heel goed binnen het onderzoekend leren. Leerlingen 
kunnen zelfstandig met opdrachten aan de slag. Uiteindelijk maken zij een tentoonstelling 
van hun onderzoeksresultaten. Met de Verzetsbuurt ontdekken leerlingen dat de Tweede 
Wereldoorlog zich ook in hun eigen omgeving heeft afgespeeld. Hierdoor zullen zij meer 
respect en waardering krijgen voor het cultureel erfgoed in hun omgeving. 
 
Doel 
Met de Verzetsbuurt ontdekken leerlingen van groep 8 dat naast schriftelijke bronnen ook de 
culturele omgeving informatie verschaft. In het huidige Hoogeveen zijn veel sporen van de 
oorlog te zien, het is alleen een zaak om deze sporen ook te herkennen. Aan de hand van 
bronnenonderzoek verwerven leerlingen kennis over en inzicht in de historische context van 
hun omgeving. Zij leren hun eigen denk- en leefwereld te relativeren door de confrontatie 
met het verleden. Zij leren zelf na te denken over vragen als ‘wat is goed en wat is fout? ‘wat 
zou ik in die situatie gedaan hebben?’ en ‘is het terecht dat er een straat naar deze persoon 
genoemd is?’. 
 
Onderzoekend leren en erfgoeddoelen 
Met dit project doen leerlingen van groep 8 ervaring op met verschillende 
onderzoeksvaardigheden. Zij leren omgaan met historische bronnen en daar gericht 
informatie uit te halen en hun bevindingen presenteren. Daarnaast wordt met de 
Verzetsbuurt ook inhoudelijke kennis opgedaan. Leerlingen leren historische begrippen die 
met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.  
 
De leerlingen bezoeken gebouwen en monumenten in Hoogeveen die aan hun verzetsheld 
herinneren. Denk hierbij aan de synagoge, het herinneringsmonument, een specifiek huis. 
Hiervan kunnen ze een foto maken. Leerlingen delen hun kennis met elkaar door onder meer 
in de klas het stratenplan uit te zetten. Bij de tentoonstellingen vertellen de leerlingen aan 
elkaar wat ze hebben gevonden over ‘hun’ verzetsman. Op deze manier krijgen alle kinderen 
dezelfde informatie over de oorlog in Hoogeveen. Als eindopdracht beantwoorden de 
leerlingen tijdens de presentatie de volgende vraag: vind je het terecht dat de gemeente 
Hoogeveen deze persoon met een straatnaam heeft vereerd? Per straat kunnen de 
leerlingen meelezen, meekijken en mee-oordelen over het besluit van de gemeente om hun 
persoon met een straatnaam te vereren. 
 
Door de Verzetsbuurt leren leerlingen met andere ogen naar hun eigen omgeving te kijken. 
Hierdoor krijgt die omgeving ook betekenis en zullen de leerlingen de volgende keer dat ze 
langs die plekken komen met andere ogen naar het monument/straat tijden.   
 
Taalactiviteiten 
Tijdens dit project lezen de leerlingen informatieve en historische teksten over de Tweede 
Wereldoorlog en over de verschillende verzetshelden. In de bronnen komen verschillende 
onbekende begrippen voor zoals ‘vergeldingsmaatregelen’, ‘moffen’ of ‘NSB-burgemeester’. 
Soms worden deze begrippen uitgelegd en op andere momenten moeten de leerlingen zelf 
de betekenis afleiden. Hiermee wordt aangesloten de taalvaardigheden begrijpend lezen en 
woordenschatontwikkeling.  



 
Een belangrijke opdracht bij de Verzetsbuurt is dat leerlingen aan het einde van hun 
presentatie moeten aangeven of zij het terecht vinden dat ‘hun’ verzetsman geëerd is met 
een straatnaam. Hiervoor moeten zij argumenten aanvoeren. De leerlingen raken hiermee 
getraind in mondelinge communicatie. Er wordt een beroep gedaan op cognitieve 
taalfuncties als ordenen, vergelijken uitleggen en redeneren. U kunt deze taalfuncties 
stimuleren door vragen te stellen en feedback te geven. Met groep 8 is het ook uitdagend om 
de leerlingen vragen aan elkaar te laten stellen en elkaar feedback te laten geven.  
 
Lesstofvervangend 
De Verzetsbuurt is geheel lesstofvervangend. Als docent kunt u nog wel aandacht besteden 
aan de Duitse inval op 10 mei 1940 indien de methode daar ook aandacht aan schenkt. Het 
project neemt als uitgangspunt de straatnamen en koppelt deze aan verschillende thema’s 
uit de oorlog, het verzet en de Jodenvervolging in Hoogeveen die bijna in iedere lesmethode 
voorkomen.   
 
De volgende thema’s komen aan bod: 

1. Hulp aan onderduikers 
2. Koninklijk Huis 
3. Gewapend verzet 
4. Represailles 
5. Joden in Hoogeveen 
6. Arbeidseinsatz 
7. Concentratiekampen 
8. Razzia’s 
9. Verzetskranten 
10. Ziekenhuis Bethesda 
11. Geheime zenders 
12. Binnenlandse Strijdkrachten 

 
Door het uitvoeren van de Verzetsbuurt kunt u het hoofdstuk Tweede Wereldoorlog in uw 
methode overslaan.  
 
De leerlijn erfgoededucatie Hoogeveen 
De Verzetsbuurt maakt deel uit van de leerlijn erfgoededucatie Hoogeveen en sluit aan bij 
het boek ‘Alles is anders om me heen’. Het project heeft valt binnen de leerlijn onder het 
thema leven en sluit bij ‘Alles is anders om me heen’ aan bij hoofdstuk 13 Oorlog.   
 
Opzet en tijdsinvestering 
 
Voorbereiding      1 uur 
Opdrachten stratenplan  
Wandeling door de buurt 
 
Uitvoering      2 uur 
Onderzoek naar verzetshelden aan de hand  
van teksten en bronnenmateriaal 
Bezoek aan oorlogsmonumenten 
 
Tentoonstelling     2 uur 
Maken van tentoonstelling over de verzetsheld 
Korte presentaties van de groepjes aan elkaar 
 
De basisopdrachten op school kosten ca. 5 uur 
 



 
Materiaal 
Cd-rom met daarop: 
- alle opdrachten 
- bronnen  
- kaartenmateriaal 
- docentenhandleiding 
 
 
Aanvullende lessuggesties 
De Verzetsbuurt kan in principe gedurende het hele schooljaar gebruikt worden. Het project 
krijgt extra betekenis voor de leerlingen wanneer dit in april/mei rondom de herdenking en 
Bevrijdingsdag uitgevoerd wordt. 
De bibliotheek Hoogeveen kan op aanvraag een leskist samenstellen rond het thema de 
Tweede Wereldoorlog.  
Leerlingen kunnen hun ouders, grootouders en buurtbewoners uitnodigen voor de opening 
van de tentoonstelling op school. 
 
Wenken voor de gebruiker 
Om de leerlingen optimaal van dit lesmateriaal te laten profiteren moet u als leerkracht op 
een aantal zaken letten: 
  

- In de voorbereidingsfase kunt u een ambtenaar uitnodigen van de gemeente. Deze 
kan dan iets vertellen over de manier waarop het geven straatnamen normaal 
gesproken werkt.  

- Indien ouders, grootouders en buurtbewoners worden uitgenodigd voor de 
tentoonstelling op school is het verstandig om minimaal twee weken van te voren 
uitnodigingen te maken en te versturen.  



A. VOORBEREIDING 
 

LES 1 
 
 
Activiteit: opdrachten stratenplan en wandeling door de buurt  
Doel:  leerlingen ontdekken dat hun school in een verzetsbuurt staat en dat alle 

straatnamen betrekking hebben op verzetshelden uit de Tweede 
Wereldoorlog  

Duur:  1 uur 
Lesmateriaal:  opdrachtblad, huidige plattegrond Hoogeveen, drie kaarten van 

Hoogeveen van de cd-rom 
 Antwoorden op de opdrachten zijn opgenomen in de bijlage 
Voorbereiding: Nodig een gemeenteambtenaar uit om iets te vertellen over het geven van 

straatnamen. 
Kopiëren opdrachtblad, plattegrond en kaarten. Voordat de klas met de 
opdrachten begint kunt u het beste de klas verdelen in acht tot twaalf 
groepjes (afhankelijk van het aantal leerlingen) 
Prik alvast een datum voor de feestelijke presentatie voor ouders, 
grootouders en buurtbewoners en verstuur de uitnodigingen 

Tip: Het is aan te raden om de wandeling door de buurt klassikaal te doen. Zo 
kunt u toezicht houden en ervoor zorgen dat de leerlingen langs de juiste 
straten lopen. Van te voren kunt u zelf een route maken langs de namen 
waar bronnenmateriaal bij hoort.   
 

 
Lesomschrijving 
 
Tijdens de voorbereidingsopdrachten is het de bedoeling dat leerlingen zelf ontdekken dat 
hun school in een verzetsbuurt staat. Houd hier rekening mee tijdens de introductie van de 
opdrachten.  
 
Geef ieder groepje een plattegrond van Hoogeveen en de drie kaarten van de cd-rom. De 
leerlingen kunnen in groepjes met de opdrachten aan de slag.  
Nadat iedereen de opdrachten 1 tot en met 3 gemaakt hebben, kunt u deze klassikaal 
bespreken.  
 
Daarna maakt u met de leerlingen een wandeling door de omgeving.  
Het is aan te raden om de wandeling door de buurt klassikaal te doen. Zo kunt u toezicht 
houden en er voor zorgen dat de leerlingen langs de juiste straten lopen.  
 
Weer terug in de klas bespreekt u de wandeling met de leerlingen en kunnen zij vragen 4 en 
5 beantwoorden. Bespreek ook deze antwoorden klassikaal.  
 
Bespreek met de leerlingen het idee van een tentoonstelling met een feestelijke opening 
voor ouders, grootouders en buurtbewoners. Prik een datum en verstuur de uitnodiging. 



B. UITVOERING 
 
LES 2 EN 3 
 
Activiteit: Leerlingen doen in groepjes onderzoek naar een verzetsheld  
Doel:  Aan de hand van een persoon onderzoeken leerlingen een thema uit de 

Tweede Wereldoorlog. 
 Leerlingen doen onderzoeksvaardigheden op 
Taaldoelen:          Leerlingen kennen strategieën om betekenissen van woorden af te leiden. 

Leerlingen zijn in staat om op basis van de titel van een informatietekst te       

bepalen of ze een antwoord op een vraag kunnen vinden. 

                              Leerlingen kunnen in een discussie tot een afweging van argumenten 

komen 

Duur:  2 uur 
Lesmateriaal:  werkboekjes van alle personen, antwoordenbladen  
Voorbereiding: Print de bladen van de werkboekjes van de verschillende personen uit en 

bind de boekjes in. Leg lege vellen papier klaar waarop leerlingen de 
antwoorden kunnen schrijven.  

Tip: Leerlingen kunnen eventueel gebruik maken van internet om extra 
informatie op te zoeken.   

 
Lesomschrijving 
Als introductie kunt u even terugkomen op de rondwandeling die in de voorbereidingsles is 
gemaakt. Nadat de leerlingen het thema ontdekt hebben van de buurt, zijn ze nieuwsgierig 
geworden wie de mensen op de straatnaambordjes. Ieder groepje krijgt een eigen 
straatnaam met daaraan gekoppeld een thema.  
 
De volgende personen en thema’s komen aan bod: 

1. Adriaan Baas - Hulp aan onderduikers 
2. Albert Rozeman - Koninklijk Huis 
3. Gebroeders Post - Gewapend verzet 
4. Hermanus Schipper - Represailles 
5. Isaac Philipson - Joden in Hoogeveen 
6. Jan Dekker - Arbeidseinsatz 
7. Klaas de Raad - Concentratiekampen 
8. Marius de Jonge - Razzia’s 
9. Notaris Mulder - Verzetskranten 
10. Pieter van de Velde - Ziekenhuis Bethesda 
11. Pleunis Dubbeldam - Geheime zenders 
12. Reinder Eikelboom - Binnenlandse Strijdkrachten 

 
 
De leerlingen gaan in groepjes de gekozen persoon onderzoeken. Hiervoor gebruiken zij de 
werkboekjes van de cd-rom. Hierin zit: 

- opdrachtenblad 
- een bronnenblad met specifieke informatie over de persoon 
- een informatieblad met een basistekst over de oorlog in Hoogeveen en een 

achtergrondtekst over de verschillende thema’s.  
 
Aan de hand van het informatieblad en het bronnenblad kunnen de leerlingen de opdrachten 
beantwoorden. Het is heel belangrijk dat de leerlingen de opdrachten stap voor stap 



uitvoeren. U kunt leerlingen wijzen op het hanteren van de volgende leesstrategie om 
bronnen en extra bronnen te raadplegen:Leerlingen voorspellen op basis van de titel van een 
informatietekst of ze een antwoord op een vraag kunnen vinden. Laat de groepjes 
uitwisselen of hun voorspelling klopt. 
 
Op het informatieblad staat een algemene tekst over de Tweede Wereldoorlog in 
Hoogeveen. Dit blad kunt u klassikaal doornemen indien daar behoefte aan is. U kunt dan 
aandacht besteden aan het volgende taaldoel: leerlingen kennen strategieën om de 
betekenis van een woord af te leiden. 
 

Een voorbeeld: 
 
Revolverschoten maakten een abrupt einde aan het leven van … , een met de Duitsers 
heulende ambtenaar…, de Duitse politie besloot tot vergeldingsmaatregelen, reeds in 
1940 stelde hij pamfletten samen tegen de Duitse bezetting. 
 
Laat kinderen vertellen hoe ze omgaan met dit soort woorden als ze deze woorden tegen 
komen in de bronteksten ( strategieën om af te leiden zijn : de hele zin lezen en proberen te 
bedenken wat het kan betekenen,uitzoeken over welk woord in de zin het onbekende woord 
iets zegt en op basis daarvan bedenken wat het woord kan betekenen, een ander woord 
invullen en dan in de zin en de alinea controleren of dat kan kloppen, naar een bekend stuk 
van een woord kijken). Kinderen kunnen altijd besluiten een woord op te zoeken. 

 
 
Bij het onderzoek moeten de leerlingen ook nagaan naar welke kerk de verzetstrijders 
gingen. Op de huiskaart kun je dit terug vinden met de afkortingen Ger, NH, RK of J. Wellicht 
hebben de leerlingen hier wat hulp bij nodig.  
 
Een van de opdrachten is dat de leerlingen met hun groepje een monument moeten 
bezoeken. Afhankelijk van uw eigen voorkeur kunt u de groepjes zelfstandig op pad sturen of 
met de hele klas een tocht maken langs alle monumenten.  
 
Als alle opdrachten beantwoord zijn, moeten de leerlingen de hoofdvraag beantwoorden: 
Vind je het terecht dat de gemeente Hoogeveen deze persoon met een straatnaam heeft 
vereerd? 
U kunt dan ook aandacht besteden aan het taaldoel: Leerlingen kunnen in een 
(groeps)discussie komen tot het afwegen van argumenten. Laat kinderen samen 
argumenten uitwisselen waarom een persoon wel of niet vereerd moet worden met een 
straatnaam. Laat de kinderen een volgorde bedenken: welke argumenten zijn het sterkst 
(ordenen en vergelijken). 



C. VERWERKING 

 
 

LES 4 EN 5 
 
Activiteit: Leerlingen maken in groepjes een tentoonstelling over ‘hun’ verzetsheld. 
Doel:  Leerlingen moeten het antwoord op hun hoofdvraag met argumenten 

onderbouwen. Leerlingen doen ervaring op met presenteren. 
Duur:  2 uur 
Lesmateriaal:  Werkblad presentatie  

Grote vellen papier waarop leerlingen hun bronnen en foto’s kunnen 
plakken 

Voorbereiding: Kies voor de presentatie een lokaal of een andere grote ruimte waar alle 
leerlingen terecht kunnen.  

Tip: Het leukste is als de presentaties ingedeeld worden net zoals het 
stratenplan. 

 
Met behulp van de opdrachten en de bronnen hebben de leerlingen onderzoek gedaan naar 
het leven van ‘hun’ verzetsheld. Geef ieder groepje een groot postervel en de opdracht voor 
de presentatie (cd-rom). Daarmee kunnen de leerlingen een tentoonstelling maken. Dit doen 
ze aan de hand van de voorwerpen en de bronnen die ze in de onderzoeksfase gebruikt 
hebben, bijvoorbeeld een plaatje van een Jodenster, foto’s van belangrijke plaatsen, 
bronnen, een verzetskrant, enzovoort.  
 
De leerlingen kunnen een kort verhaal schrijven over het leven van de persoon. Over wie hij 
was en wat hij gedaan heeft. Dit is een soort inleiding die een centrale plek op de poster 
moet krijgen. Als de posters klaar zijn, geven de leerlingen hun poster een mooi plekje in het 
tentoonstellingslokaal. Hier kunnen de leerlingen hun belangrijkste bevindingen aan elkaar 
presenteren. De leerlingen kunnen aan elkaar vertellen wat zij over ‘hun’ persoon gevonden 
hebben, wat hij gedaan heeft tijdens de oorlog en of hij de oorlog overleefd heeft. De 
leerlingen moeten kort welke dingen op de poster te zien zijn en waarom. En tot slot moet de 
volgende vraag beantwoord blijven: Vinden jullie het terecht dat de gemeente Hoogeveen 
deze persoon met een straatnaam vereerd heeft?  
 
 Door alle presentaties van de leerlingen aan elkaar te koppelen kan er een overzicht 
gemaakt worden van alle belangrijke plekken in Hoogeveen rond dit thema. 
 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst met ouders, grootouders en buurtbewoners kan de 
tentoonstelling over de Verzetsbuurt in Hoogeveen geopend worden.  
  



Bijlage  
 
 
Voorbereidende fase Opdrachtenblad 
 
1. Jullie krijgen een plattegrond van Hoogeveen. Pak de plattegrond erbij 
 

Zoek op de plattegrond drie wijken die een thema hebben. Omcirkel de wijken. Wat voor 
thema hebben de wijken? 

 
2. Verzin zelf een leuk thema voor een wijk.  
 
3. Bekijk de drie kaarten op het papier dat jullie gekregen hebben. Op de eerste twee 

kaarten zie je een cirkel in de kaart. Dit is de buurt waar jullie school in staat. Op de 
derde kaart zie je de buurt van dichtbij. 

 
Bekijk de eerste twee kaarten. De eerste kaart komt uit 2006. De tweede kaart komt uit 
1914. Deze kaart is dus al bijna 100 jaar oud. 
Kijk naar de cirkeltjes in de kaarten. De bedoeling is dat je de omgeving in de cirkels 
vergelijkt. Wat is er veranderd? 
 
Bekijk de derde kaart. Waar staat jullie school? Kruis hem aan in de kaart. 
 
Schrijf alle straten op in de buurt van de school. 
 

4. Maak een wandeling door de buurt. Loop door de straten die je opgeschreven hebt. Zoek 
alle straatnaambordjes op. Soms staat er extra informatie over de straatnaam op de 
bordjes. Als dat zo is, schrijf je dat bij de straatnaam.  

 
5. Heb je de info van alle straatnamen gevonden? Ga weer terug naar school. Bekijk de 

informatie van de straatnamen goed. Wat is het thema van de buurt waarin jullie school 
staat? 



 
Antwoorden voorbereidende les 
 

1. Rivieren, vogels, grassen, schilders, bomen, Koninklijke familie, etc. 
 
2. Dit kunnen de leerlingen zelf verzinnen, bijv dagen, schrijvers, idolen, spelletjes,enz. 

 
3. Het belangrijkste is dat de leerlingen zien dat er in 1914 nog geen huizen stonden in 

de buurt van de school.  
 
De namen van de straten zijn: I. Philipsonstraat, Jonkheer de Jongestraat, Notaris 
Mulderstraat, Gebroerders Poststraat, K. de Raadstraat, Adriaan Baasstraat, Jan 
Dekkerstraat, P. Dubbeldamstraat, Reinder Eikelboomstraat, Albert Rozemanstraat, 
Tandarts Schipperstraat en Dokter van de Velderstraat. 
 

4. In de meeste gevallen kunnen leerlingen op straatnaambordjes jaartallen en een 
verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog vinden. 

 
5. De buurt waarin de school staat heeft als thema de Tweede Wereldoorlog in 

Hoogeveen of Verzetshelden in Hoogeveen.  
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