
 

Andere Tijden in de klas 
Wapendroppings in  
Noord-Holland 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
Het is lastig te bedenken wat je doet als 
je land bezet is door een vijandelijke 
macht. Durf je je leven en dat van je 
familie op het spel te zetten? Met dit 
dilemma leven veel Nederlanders als 
Duitsland in 1940 Nederland binnenvalt en 
vijf lange jaren bezet houdt. In het 
laatste jaar van de oorlog wordt het 
verzet in Nederland steeds beter 
georganiseerd.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, bezetting, verzet  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 9. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Het verraad van Benschop’. 
 
Antwoorden 
1 Door codes die via Radio Oranje vanuit 
Londen werden doorgegeven. 2 Spanbroek 
ligt middenin de Kop van Noord-Holland.  
3a Hij zat bij wapenverzetsgroep 
Wieringermeer. b De Wieringermeerpolder 
ligt net ten westen (links) van de Afsluit-
dijk. 4a Hoe minder je weet, hoe minder je 
kon zeggen als je door de Duitsers 
opgepakt werd. b Omdat zij de Duitsers 
niet verteld hebben wat ze over het 
verzet weten, ondanks dat ze gemarteld 
en daarna gedood werden. 5 Hij wordt 
minister van Landbouw en Europees 
commissaris. 6 Eigen antwoord. 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoe weet het verzet in Nederland waar en 
wanneer de Engelsen wapens zouden 
droppen?  
 
2 Geef op de kaart hieronder aan waar 
Spanbroek ongeveer ligt. 
    

          
 
3a Han Postel zit niet in Spanbroek in het 
verzet, maar ergens anders. Waar? 
b Geef dit ook aan op de kaart. Schrijf de 
naam van dit gebied erbij. 
 
4a Waarom is het goed dat je als lid van het 
verzet zo weinig mogelijk over de andere 
verzetsleden weet? 
b Piet Schipper noemt de verzetsmensen 
die bij Wognum gevangengenomen werden 
echte helden. Waarom?  
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Han Postel zit ondergedoken bij zijn 
zwager Sicco Mansholt. Mansholt zou na de 
oorlog ook belangrijke dingen doen. Zoek op 
welke functies hij na de oorlog heeft gehad.   
 
6 Denk je dat je zelf in het verzet gedurfd 
zou hebben? Leg uit. 
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