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De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) is een zware en moeilijke tijd. Om het begin van de Tweede
WO te begrijpen moeten we verder terug in de tijd. Duitsland verliest de Eerste Wereldoorlog
waardoor ze delen van het land kwijtraken en ze veel geld (schadevergoeding) moeten betalen
aan de landen die gewonnen hebben. Dat zorgt in Duitsland voor grote armoede onder gewone
mensen die weinig te besteden hebben. Ook is er veel werkeloosheid. Je kunt je voorstellen dat
Duitse mensen het zwaar hebben en dat ze ontevreden zijn.
Adolf Hitler, geboren in Wenen in 1889, wordt in 1933 door het Duitse volk gekozen als leider van
Duitsland. Bekijk hier een filmpje over Adolf Hitler van clipphanger.
Hij staat aan het hoofd van zijn eigen partij, de NSDAP. Deze partij is racistisch. (dit betekent dat
hij een hekel heeft aan mensen van een ander ras en nationalistisch (dat is dat je voorkeur hebt
voor je eigen land). Langzaamaan krijgt hij steeds meer macht.
Hitler ontwikkelt zich na 1933 snel tot alleenheerser ofwel een dictator. Joden en andersdenkenden zijn hun leven niet meer zeker en slaan massaal op de vlucht vanuit Duitsland.
Hij bouwt snel een groot en sterk leger op. Hij verovert Oostenrijk, daarna Tsjecho-Slowakije
en vervolgens op 1 september 1939 Polen. Dat gaat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk te
ver en deze landen verklaren op 3 september 1939 Duitsland de oorlog. Binnen korte tijd
wordt heel Europa door Duitsland bezet.
Nederland probeert zich eerst nog zoveel mogelijk afzijdig te houden, maar in de nacht van 10 mei
1940 rijdt een Duitse pantsertrein (bewapende trein) met Duitse soldaten Nederland binnen.
Spoorwegbeambte (medewerker) Gerhard Monninkhof probeert in Oldenzaal deze trein tegen te
houden door de wissel van het spoor om te zetten. De trein verandert daardoor van richting en
botst heel hard tegen een stootblok. Duitse soldaten komen bloedlink de trein uit en lopen naar
het seinhuisje waar Monninkhof zich schuilhoudt. Met een geweer op de borst wordt Gerhard
gedwongen de spoorwissel om te zetten. De trein moet vervolgens achteruitrijden en komt pas
2,5 uur later Deventer binnen.
Vraag 1.1
Denk je dat Gerhard Monninkhof na deze verzetsdaad nog veilig en vrij kon rondlopen?
Ja omdat…

Nee omdat…

Vraag 1.2.
Wat zou jij doen als je Gerhard was?
Ik zou…

Nederlandse soldaten hebben door deze daad de tijd om de Deventer spoorbrug op te blazen.
Bekijk hier de fotoreportage.
Vraag 1.3
Waarom zouden de Nederlandse soldaten de bruggen hebben opgeblazen?
Omdat…

Deze brug van schepen (een schipbrug) lag net als de spoorbrug ook over de IJssel alleen
dan op waar nu de steiger ligt voor de veerpont van en naar de wijk de Worp. Ook deze
schipbrug wordt opgeblazen.

Bekijk hier de fotoreportage.
Doordat alle bruggen waren opgeblazen hadden de mensen die aan de overkant van de IJssel
woonde, op de Worp, nu minder eten.
Vraag 1.4
Hoe brachten mensen brood naar de overkant van de IJssel naar de Worp?
Met….

