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DEVENTER BEVRIJD



LES 5: DEVENTER BEVRIJD
Verzet - Twentol drama
De Canadezen zijn aan het einde van de oorlog bezig met een plan om Deventer te bevrijden. 
Om Deventer binnen te komen moet je via bruggen en een sluis en die worden goed in de gaten 
gehouden door een lokale verzetsgroep. 

Op zondag 8 april 1945 (twee dagen voor de bevrijding) verzamelt een aantal jonge leden van 
deze verzetsgroep zich in de Twentolfabriek. Op dinsdagmorgen 10 april stapt een Duitse soldaat 
het pand binnen. Er ontstaat een vuurgevecht waarbij de Duitse soldaat verliest. Hij smeekt om 
zijn leven en belooft dat hij niets tegen de andere Duitsers zal zeggen. De verzetsgroep geeft hem 
een kans en laat hem gaan. Korte tijd later wordt het Twentolgebouw omsingeld en beschoten 
waarbij vrijwel direct een verzetsstrijder omkomt. Slechts één van hen, Gerard, weet te vluchten. 
Vijf andere leden van het verzet worden door gewapende Duitsers meegenomen en even later 
doodgeschoten. Een paar uur later, nog op diezelfde dag, wordt Deventer bevrijd.

Bevrijding
De verzetsstrijder Jan Koster weet stiekem aan de Canadezen (de bevrijders) een kaart 
van Deventer te brengen. Daarop stonden alle versperringen (blokkades) en mijnenvelden 
(grondbommen) van de Duitsers. Zo kunnen de Canadezen een veilige route uitstippelen 
om Deventer te bevrijden. 

Stel je de enorme blijdschap bij de inwoners van Deventer voor dat ze eindelijk bevrijd zijn. 
Na de opluchting komt de woede vooral op de verraders en de NSB-soldaten.  

Wat doen de Deventenaren met verraders en NSB soldaten?
Kijk hier voor de film Deventer bevrijd, de schaduwzijde en beschrijf wat er 
met de verraders werd gedaan. 

Vraag 5. 1
De verraders werden…

Vraag 5.2
Kijk hier

Wat gebeurt er met de vrouwen en meisjes die met de Duitsers omgaan? 
Zij worden wel ‘moffenmeiden’ genoemd.
Bij de vrouwen en meisjes….

Moet je hier zien hoe iedereen in Deventer feest viert! Wat was iedereen blij!
He he, … eindelijk bevrijd! Kun je je voorstellen hoe dat voelt na vijf jaar?

Vraag 5.3
Hoe viert Deventer het bevrijdingsfeest?
Schrijf een paar dingen op die je in de film ziet.

Les gaat door op de volgende pagina

https://youtu.be/hNknmYtc2kQ
https://youtu.be/ivDfu19lXuo
https://youtu.be/oB-mZLR8weE


Vraag 5.4 
Wat betekent vrijheid voor jou? Voor mij betekent vrijheid als ik…

Vraag 5.5.
Wat ga je als eerste doen als de corona maatregelen helemaal over zijn? 
Ik ga… 

5.6 Doe opdracht Vrijheid 
Maak een kunstwerk, bijvoorbeeld een tekening, collage, foto, video, beeld, lied of dans, over het 
thema Vrijheid. 

Maak in je werk zichtbaar wat vrijheid voor jou betekent. 

Heb je iets bijzonders gemaakt?
Maak er een foto of filmpje van en stuur het dan naar ons op.
Wij posten de meest bijzondere inzendingen op www.museumdewaag.nl. 

Stuur de foto of het filmpje samen met je naam, leeftijd en school en een korte beschrijving naar: 
info@deventerverhaal.nl

https://deventerverhaal.nl/contact/
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