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Opdracht 1
Dankzij deze meneer hebben we een goed beeld
van verschillende gebeurtenissen in Den Haag in
de Tweede Wereldoorlog.
a. Wie is deze meneer?
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Wat weet je al van Den Haag in de Tweede Wereldoorlog?
Met de onderstaande opdrachten kom je er achter.
Speur vooral rond op de website!
Dit helpt je de opdrachten op te lossen.

Opdracht 2
Door een rekenfoutje werd op 3 maart 1945 niet het
Haagse Bos, maar het Bezuidenhout door de Engelsen
gebombardeerd.
Een nare fout, waarbij wel 500 mensen om het leven
kwamen en nog veel meer mensen hun huis verloren.

b. Wat was zijn beroep?

Den Haag
c. Waarom hebben we door hem zo’n goed beeld
bij bepaalde gebeurtenissen in de Tweede
Wereldoorlog?
a. Waar ligt Bezuidenhout?
Geef het aan op dit kaartje
van Den Haag.
b. Geef ook aan waar de
bommen eigenlijk hadden
moeten vallen.

c. Waarom moesten de Engelse vliegtuigen eigenlijk het Haagse Bos bombarderen?
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Opdracht 3
Je kent vast Anne Frank wel. Zij was een Joods meisje dat een tijd
lang ondergedoken zat in Amsterdam, om maar niet door de Duitsers meegenomen te worden naar een concentratiekamp. In die
tijd schreef ze een dagboek, dat veel mensen inmiddels hebben
gelezen.
Den Haag heeft eigenlijk zijn eigen ‘Anne Frank’. Dit Joodse meisje
schreef ook een dagboek dat later werd uitgegeven als boek.
Hoe heet zij?
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Opdracht 5
Wie kwamen Den Haag uiteindelijk
bevrijden van de Duitse bezetters? Zoek
op de site minstens twee foto’s van deze
mensen, en leg uit wat je ziet.
foto 1

Opdracht 4
‘Zes-en-een-kwart’ is een getal, maar ook de bijnaam
voor een persoon.

foto 2

Opdracht 6
Zonder dat je het misschien zou weten, zijn er nog veel sporen te vinden van
de Tweede Wereldoorlog in de stad.

a. Wie was die persoon?

b. Wat deed hij in Den Haag?

c. Waarom had hij die bijnaam?

a. Is er in jouw eigen wijk nog iets terug te vinden dat aan de Tweede
Wereldoorlog herinnert? Een monument, een straatnaam, of nog iets
anders? Zoek het uit en omschrijf of teken wat het is.

b. Wist je van te voren dat dit monument/ deze straatnaam/ iets
anders met de oorlog te maken had? Waarom wel/ niet?

