
1

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat 
Nederland werd bevrijd. Om bij die 
bijzondere gebeurtenis stil te staan, 
dagen we jou uit een kort filmpje te 
maken.

Bij de Tweede Wereldoorlog denk je 
misschien meteen aan soldaten, nazi’s 
en bombardementen. De kans is groot 
dat je een film als OORLOGSWINTER 
of ZWARTBOEK hierover hebt gezien. 
Misschien heb je wel eens een docu-
mentaire over de oorlog bekeken. Of 
heb je CALL OF DUTY gespeeld en 
heb je zo een beetje een idee hoe het 
is om in de loopgraven te staan. Maar 
oorlog gaat over zoveel dingen meer 
dan alleen geweld. Het gaat over gewone 
mensen die hun huis kwijtraakten. 

Mensen die van de één of andere dag 
moesten vluchten. Mensen van wie 
hun vrijheid werd afgepakt. Mensen 
die het vertrouwen in andere mensen 
compleet kwijtraakten. Oorlog gaat ook 
over het geweld dat zich in de men-
sen zélf afspeelden: de gevoelens van 
onmacht en onrecht. En bovenal gaat 
oorlog over het eindeloze verdriet dat 
voor veel mensen nu nog steeds een 
open wond is.

WELKOM BIJ DE FREEDOM CHALLENGE
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   CHALLENGE 2020Freedom

ZEVENTIEN

Overijssel werd in een periode van 
zeventien dagen bevrijd. Op 1 april 
begon de bevrijding in Haaksbergen 
en als laatste was op 17 april Kampen 
aan de beurt. Op WWW.OVERIJSSEL 
VIERTVRIJHEID.NL/TIJDLIJN 
kun je precies zien welke plaatsen 
wanneer bevrijd zijn.

17/04/1945
KAMPEN

01/04/1945
HAAKSBERGEN

https://youtu.be/g4oyb_3h7Ck
https://youtu.be/7APEb3ngkpk
https://youtu.be/8kqObv3-n_w
https://youtu.be/g4oyb_3h7Ck
https://youtu.be/7APEb3ngkpk
http://www.overijsselviertvrijheid.nl/tijdlijn
http://www.overijsselviertvrijheid.nl/tijdlijn
http://www.overijsselviertvrijheid.nl/tijdlijn
https://youtu.be/8kqObv3-n_w
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STAP 1 VERZAMEL
Vorm een groepje van drie tot zes 
mensen. 

STAP 2 VIND
Zoek op WWW.OVERIJSSELVIERT 
VRIJHEID.NL/TIJD LIJN wanneer 
jouw woonplaats bevrijd werd. Elke 
bevrijdingsdag heeft een eigen thema 
gekregen. Welk thema hoort bij de be-
vrijdingsdag van jouw woonplaats? Dit 
is jullie thema.

Wonen jullie in verschillende plaatsen? 
Kies dan samen met welk thema je aan 
de slag wil.
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STAPPENPLAN   
FREEDOM 
CHALLENGE

ELKE BEVRIJDINGSDAG 
EEN EIGEN THEMA 

1 APRIL: Militaire strijd 

2 APRIL: Verliefd in oorlogstijd

3 APRIL: Verzet

4 APRIL: Dictatuur

5 APRIL: Wapens 

6 APRIL: Verraad

7 APRIL: Familiedrama’s

8 APRIL: Bevrijding

9 APRIL: Oorlogsschade

10 APRIL: Vervolging

11 APRIL: Concentratiekampen

12 APRIL: Eigen rechter spelen

13 APRIL: Vluchtelingen

14 APRIL: Terreur

15 APRIL: Dwangarbeid

16 april: Collaboratie

17 APRIL: Herdenken

Om stil te staan bij het feit dat we al 
75 jaar in vrijheid leven, gaan jullie 
een kort filmpje maken. Dit doe je 
stap voor stap.

http://www.overijsselviertvrijheid.nl/tijdlijn
http://www.overijsselviertvrijheid.nl/tijdlijn
http://www.overijsselviertvrijheid.nl/tijdlijn
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STAP 3 VERZIN
Voordat jullie aan de slag gaan, is het 
handig om eerst stil te staan bij het 
thema. Waar doet het je aan denken? 
Wat voel je erbij? Heb je misschien wel 
eens een boek gelezen of een film ge-
zien over dit thema? Schrijf jullie thema 
in het grote, lege vlak in het midden. 
In de vakjes kun je vervolgens schrijven 
waar het thema je aan doet denken. 
Deze opdracht mag je als groepje doen. 
Sterker nog: het is juist heel goed om 
elkaar aan te vullen. Je zult zien dat jullie 
veel meer over het thema weet dan dat 
je nu misschien denkt.
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STAP 4 VERDIEP
Lees nu samen de achtergrondinfor-
matie over jouw thema in de Tweede 
Wereldoorlog, hier in Overijssel. 
Deze informatie vind je op de 
volgende pagina’s.
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MILITAIRE STRIJD 

De oorlogsjaren 1940-1945: vijf 
jaar lang waren de Nederlanders 
beroofd van hun vrijheid. Maar écht 
oorlog? Met schietende soldaten 
en bombardementen hadden de 
mensen in Overijsel gelukkig niet 
dagelijks te maken. Toen Duitsland 
Nederland inviel op 10 mei 1940 
was er wel militaire strijd. Vijf jaar 
later was dat er ook even: toen werd 
Overijssel bevrijd door de Engelsen, 
Polen en Canadezen. 

VERLIEFD IN OORLOGSTIJD 

Veel mensen kwamen door de oorlog in aanraking 
met mensen die ze anders nooit zouden hebben 
ontmoet: onderduikers en vluchtelingen bijvoor-
beeld, of soldaten. Het waren vaak jonge mensen, 
niet vies van een avontuurtje. Uit die vele (korte) 
relaties zijn heel wat kinderen geboren. Maar het 
maakte nogal wat uit of de vader van het kind een 
Duitser of Canadees was. 

3 VERZET 

Mensen hebben de neiging zich aan te passen, ook 
aan oorlog. De meeste Nederlanders hoopten dat de 
oorlog zo snel mogelijk voorbij zou zijn. Ze hielden hun 
mond en accepteerden met tegenzin dat de Duitsers 
hun land hadden bezet. Maar sommige mensen, ook 
in Overijssel, kwamen in verzet. Ze hielpen onderdui-
kers of verspreidden illegale kranten. Een klein aantal 
gebruikte zelfs geweld tegen de bezetters.

4 DICTATUUR 

Nederland kreeg tijdens de oorlog een Duits 
bestuur. Je kon niet meer stemmen op de 
politieke partij die je wilde (dit heet democratie), 
want alle partijen waren afgeschaft. De enige 
politieke partij die nog bestond in Nederland 
was de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). 
Duitsland had van Nederland een dictatuur 
gemaakt: alle macht lag bij Hitler. 
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WAPENS 

In de Tweede Wereldoorlog werd er grof geweld gebruikt. De eerste tankslagen 
werden uitgevochten. Bommenwerpers legden steden in puin. Om nog maar te 
zwijgen van de atoombommen op Japan waarmee de oorlog eindigde. De Duit-
sers schoten vanuit Overijsel veel vergeldingswapens (V-1’s en V-2’s). Dit waren 
straalvliegtuigen en raketten zonder piloten erin. De meeste bombardeerden 
Antwerpen plat, maar sommigen kwamen ook per ongeluk inOverijssel terecht.

FAMILIEDRAMA’S 

Er is veel aandacht voor de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens 
herdenkingen wordt stilgestaan bij de 
miljoenen mensen die tijdens de oorlog 
zijn gestorven. Maar deze mensen lieten 
ook verdrietige familieleden en vrienden 
na. Tot op de dag van vandaag moeten 
zij met dit enorme verlies leven. Eigenlijk 
kun je hen dus ook oorlogsslachtoffers 
noemen.  

6 VERRAAD 
In de oorlog wist je niet wie je wel of niet kon ver-
trouwen, hoor je vaak van bejaarde mensen. Als je 
bijvoorbeeld onderduikers in huis had, moest je heel 
goed opletten dat niemand dat doorvertelde aan de 
Duitsers. Zelfs binnen families kwam verraad voor. De 
meeste mensen in de oorlog waren dan ook vreselijk 
bang. De Duitse straffen waren niet mild. Het kwam 
geregeld voor dat mensen werden doodgeschoten. 

8 BEVRIJDING

Veel oorlogsfilms en -boeken gaan over 
heldhaftige soldaten die strijden voor vrijheid. 
Met gevaar voor eigen leven staan ze ook in 
oog met de vijand. Maar in werkelijkheid is er 
weinig heldhaftigs aan oorlog voeren. De sol-
daten die Overijssel bevrijden, zagen zichzelf 
niet echt als helden. Ze hadden veel ellende 
meegemaakt en waren elke dag opnieuw 
bang om dood te gaan, zelfs toen het einde 
van de oorlog in zicht was. 

9 OORLOGSSCHADE

Let maar eens op: in het centrum 
van veel Overijsselse steden staan 
tussen oude gebouwen soms 
panden die veel nieuwer lijken. De 
strakke nieuwbouw laat goed zich 
dat veel steden in de oorlog te ma-
ken hebben gehad met bombarde-
menten. Soms waren die bommen 
doelbewust, om stations en bruggen 
te verwoesten. Maar soms vergis-
ten de bevrijders zich en kwamen 
de bommen verkeerd terecht: 
Duitsland en Twente liggen dicht 
bij elkaar. Ook veel boerderijen in 
Overijssel zijn per ongeluk gebom-
bardeerd.  
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VERVOLGING

De nazi’s had het plan om hele groepen mensen te vernietigen. Joden bijvoor-
beeld, maar ook Roma en Sinti (dit zijn zigeuners) en Jehova’s getuigen. Ook 
gehandicapte mensen waren in de ogen van de nazi’s minderwaardige mensen. 
Al snel werd de vrijheid van deze groepen afgepakt en werden ze naar concen-
tratiekampen gevoerd. In Overijsel leefden voor de oorlog veel Joden. Veel van 
deze mensen hebben de oorlog niet overleefd.

EIGEN RECHTER SPELEN
 
Rechtvaardigheid was ver te zoeken in de 
oorlog. Terwijl onschuldige mensen moesten 
onderduiken of gevangen werden gezet, 
hielden de Duitse bezetters zich aan geen 
enkele wet meer. Uiteindelijk werd zelfs het 
standrecht ingevoerd. Mensen werden hier-
door zonder proces doodgeschoten. Geen 
wonder dat steeds meer burgers het recht in 
eigen hand namen. Maar hoever mag je gaan 
in het spelen van eigen rechter?

11 CONCENTRATIEKAMPEN

Bij concentratiekampen denken de meeste 
mensen aan de beruchte nazikampen in 
Duitsland en Polen. Maar ook Nederland kende 
tijdens de oorlog concentratiekampen. Wes-
terbork is daarvan de bekendste. Het was een 
doorgangskamp voor Joden. Ook in Overijssel 
was een concentratiekamp, namelijk in Ommen. 
In kamp Erika werden mensen om allerlei rede-
nen gevangenen gezet. Ze werden daar vreselijk 
behandeld door Nederlandse bewakers. 

13 VLUCHTELINGEN

Wanneer er ergens oorlog is, slaan mensen op de vlucht. In de 
Tweede Wereldoorlog was dat niet anders. Veel mensen zochten 
een andere plek in Nederland waar het wel veilig was. In Overijsel 
kwamen bijvoorbeeld veel mensen die eigenlijk aan de kust woon-
den.  Zij waren uit hun huis gezet, omdat de Duitse bezetters die 
opeisten. De nazi’s gebruikten de Nederlandse stranden om zich 
daar te verdedigen tegen de Engelsen. Ook onderduikers zou je 
als vluchtelingen kunnen zien. In de laatste maanden van de oor-
log kwamen veel vluchtelingen uit de grote steden naar Overijssel 
in de hoop dat er op het platteland nog wel voedsel was. 
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TERREUR

In de zomer van 1944 begint een nieuw hoofdstuk van de Tweede Wereldoor-
log. De Duitse bezetters weten dan eigenlijk wel zeker dat ze de oorlog niet 
meer kunnen winnen. Maar in plaats van zich over te geven, worden ze nog 
wreder. Honderden mensen in Overijssel worden in die laatste paar maanden 
van de oorlog nog vermoord. En niet alleen verzetsmensen krijgen de kogel: 
ook willekeurige burgers worden bij de wraakacties van de nazi’s opgepakt. 

COLLABORATIE
 
Collaboratie betekent: samenwerken met de vijand. 
En tijdens de Tweede Wereldoorlog deed een flink 
aantal mensen in Nederland dat. In 1943 waren meer 
dan 100.000 mensen lid van de Duitse nazipartij NSB. 
Deze mensen waren het met de ideeën van Hitler eens 
en vonden het prima dat hij aan de macht was. Na de 
oorlog zijn veel van deze landverraders gevangengezet. 
Ook is hun het kiesrecht afgepakt. Ze mochten dus niet 
meer stemmen tijdens de nieuwe verkiezingen na de 
oorlog.

15 DWANGARBEID

Omdat veel Duitse mannen in het leger moes-
ten, werden er mannen uit het buitenland 
gehaald om in hun fabrieken te werken. Hier 
werden de mannen verplicht om wapens en mu-
nitie (bommen, granaten) te maken. Meer dan 
een half miljoenen Nederlandse mannen moes-
ten onder dwang werken in Duitsland. Door de 
bombardementen op de Duitse industriesteden 
liepen de mannen behoorlijk gevaar. Duizenden 
dwangarbeiders kwamen op die manier om.

17 HERDENKING

Bijna alle dorpen en steden hebben een algemeen 
oorlogsmonument. Meestal is deze opgericht in de 
periode na de Tweede Wereldoorlog. De zin ‘Den 
vaderland getrouwe’ kom je vaak tegen op deze 
monumenten. Het is een zin uit het Nederlandse 
volkslied en gaat over hoe mensen trouw blijven 
aan hun vaderland, ook in moeilijke tijden als oorlog. 
Een monument is belangrijk, want het geeft de 
boodschap: opdat wij niet vergeten!
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STAP 5 VORM
Is het thema duidelijk voor jullie? Mooi! 
Dan kunnen jullie nu verder met de 
volgende stap: de vorm. Want hoe gaat 
jullie filmpje er uit zien? Wordt het een 
heel serieus filmpje of willen jullie het 
luchtig houden? Wil iedereen in jullie 
groepje op beeld? Of hebben jullie juist 
totaal iets anders in gedachten?
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-  Een mooi gedicht schrijven. Een 
paar mensen schrijven het en 
een stel anderen uit je groepje 
draagt het voor. Misschien kun 
je een stop-motionfilmpje als 
ondersteunend beeld gebruiken?

-  Een dans verzinnen. Doet dit 
thema jullie meteen aan een 
bekend liedje denken?  
Verzin hier een dans op, en  
film je dans.

-  Iemand interviewen. Misschien 
kennen jullie iemand die je iets 
meer kan vertellen over de 
oorlog. 

-  Een toneelstukje. Een vlog.  
Een speech. Een rap. Alles mag!  

Voor het maken van een filmpje is het 
slim om van tevoren een storyboard 
te maken. Je schrijft in de lege vakken 
op welke scènes je filmpje heeft. Op de 
lijntjes schrijf je de taakverdeling, dus: wie 
is er in beeld/wie filmt deze scène, enzo-
voort.  Houd je bijvoorbeeld een interview 
met iemand, dan kun je dat filmpje in vier 
scènes opnemen:

1.   INTRO  (wie ga je interviewen en waarom) 

2. VOORSTELLEN VAN JE GAST

3. HET INTERVIEW

4.  OUTRO  (je bedankt de geïnterviewde en sluit af)

4 SCÈNES

Jullie kunnen bijvoorbeeld: 

Inspiratie nodig? Kijk de posts van EVERT_45 
op YouTube en Instagram. 

https://www.evert45.nl
https://www.evert45.nl
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STORYBOARD
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STAP 6 VERDEEL
Het is belangrijk om van tevoren de 
taken goed te verdelen. Wil je liever niet 
voor de camera? Zorg dat jouw aandeel 
achter de camera groter is. Jij kunt het 
storyboard maken en verdere dingen 
regelen. Of misschien kun jij het filmpje 
editen? Zorg ervoor dat iedereen even-
veel bijdraagt.

STAP 7 FILM 
Nu is het tijd om jullie bijdrage vast te 
leggen. Neem hier ruim de tijd voor.

De VIDEOMAKERS op YouTube geven 
heel veel tips voor het maken van een 
goed filmpje, ook over editen en mon-
teren.
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HOE LANG MAG ONS FILMPJE ZIJN? 

Tussen de drie en vijf minuten. 

ONS GROEPJE HEEFT VERSCHILLENDE 
THEMA’S. WAT NU? 
Kies het thema waarover jullie het allemaal eens zijn.

MAG IK DE OPDRACHT IN MIJN EENTJE DOEN? 
Overleg met je docent. 

HOE ZIT HET MET MIJN PRIVACY?
Je kiest zelf of je filmpje geüpload mag worden door 

je docent. Ben je nog geen 16? Vraag dan ook 

toestemming aan je ouders. 

STAP 8 VERKIEZING
Jullie gaan je filmpje laten zien in de 
klas. Beslis met je klas welk filmpje jullie 
het beste vinden. Vraag je docent het 
filmpje te uploaden op het YouTube-
kanaal Overijssel Viert Vrijheid. Let op! 
De deadline hiervoor is 15 MAART 
2020.

STAP 9 FAME 
Het beste filmpje wordt door de docent 
geüpload op het YouTube-kanaal 
Overijssel Viert Vrijheid. 

En dat niet alleen: dit filmpje kan tussen 
1 en 17 april ook worden getoond bij rtv 
Oost.  JA, DAT LEES HET GOED:   
jullie filmpje op tv! Daarbij maak je kans 
op een exclusieve rondleiding bij  rtv Oost. 

FAQ

COLOFON  De Freedom Challenge is een project van het Historisch Centrum Overijssel in samenwerking  
met rtv Oost, gefinancierd door de provincie Overijssel. Tekst: Daniëlle Bakhuis, WWW.DANIELLEBAKHUIS.NL 
Vormgeving: Inge Lub, WWW.INGEVING.NL. Concept: Willemijn Zwart, WWW.KOMVOORTAAL.NL

https://www.youtube.com/channel/UC9W7ziDxYZNwWqFexyiIHBg
http://www.daniellebakhuis.nl
http://www.ingeving.nl
http://www.komvoortaal.nl
https://www.youtube.com/channel/UC9W7ziDxYZNwWqFexyiIHBg
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