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Informatie voor de leerkracht 

Tijdens deze les staat het verhaal van John centraal. Hij was getuige van een 

treinbeschieting in augustus 1944. Deze beschieting bij Hoogeveen was een actie van 

Amerikaanse geallieerden. Zij probeerden Nederland te bevrijden. Hierbij schoten ze op 

treinen om het Duitse transportnetwerk te verstoren. Helaas vielen hier ook vaak 

burgerslachtoffers bij.  

 In de opdrachten wordt deze gebeurtenis in Drenthe gekoppeld aan de landelijke 

Spoorwegstaking van september 1944 (een maand later).  

 

Opzet 

In de eerste opdracht wordt het verhaal van John gelezen of beluisterd. Door middel van een 

aantal vragen kan een klassengesprek worden gehouden. 

De tweede opdracht gaat over de treinbeschieting op 5 augustus 1944 en over de 

spoorwegstaking. Voor deze opdracht hebben de leerlingen internet nodig. 

De derde opdracht behandelt twee krantenartikeltjes, allebei vanuit een ander perspectief 

geschreven. Zo komen de leerlingen in aanraking met het concept propaganda en de 

verschillende manieren hiervan. 
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OPDRACHT 1 

Lees of beluister het verhaal over John.  

A. Hoe zou John zich hebben gevoeld?  

Kun je stukjes vinden in het verhaal waar dat duidelijk wordt? 

 

B. Hoe zou jij deze gebeurtenis zelf hebben ervaren? Zou je erg bang zijn?  

Of zou je gewonde mensen helpen? Wat vinden anderen hiervan?  

Bespreek het met de klas. 

 

OPDRACHT 2 – Treinen in de oorlog 

Het verhaal van John is gebaseerd op echte gebeurtenissen in augustus 1944. De legers 

van Engeland, Amerika, Canada en Polen probeerden Europa te bevrijden. Daar hoorde het 

saboteren van de Duitsers bij.  

Zoek de antwoorden van de volgende vragen op via internet. Kijk daarvoor op de volgende 

website: 

http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=508 

 

A. Waarom beschoten de Amerikanen treinen van de Duitsers?  

B. Wat was volgens Arnold Douwes de reden van deze aanval op de trein? 

C. Je kunt lezen dat er mensen om het leven kwamen bij de beschietingen. 

Waarom kozen de Amerikanen er toch voor om het zo te doen? En wat vind je 

hiervan? 

 

Er was na de oorlog veel kritiek op de manier waarop de Nederlandse Spoorwegen (NS) 

meewerkte met de Duitsers. Ook tijdens de oorlog kwam er steeds meer verzet. In 1944 

werd bijvoorbeeld de Spoorwegstaking georganiseerd. Dit was pas na de beschietingen in 

Hoogeveen.  

Zoek het antwoord op de volgende vraag op. Kijk daarvoor op deze website: 

https://www.verzetsmuseum.org/jongeren/hongerwinter/hongerwinter,spoorwegstaking 

D. Waarom zei de regering in London dat de Nederlandse Spoorwegen moest 

staken? 

E. Wat heeft de Spoorwegstaking te maken met de hongerwinter van 1945? 

http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=508
https://www.verzetsmuseum.org/jongeren/hongerwinter/hongerwinter,spoorwegstaking


 

 

Tijdens een oorlog vallen vaak burgerslachtoffers. Dit zijn slachtoffers uit het land waar 

gevochten wordt. Meestal hebben zij niks met de oorlog te maken. Het zijn gewone burgers, 

geen soldaten. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen onschuldige burgerslachtoffers in 

Nederland. Ook in het verhaal van John.  

F. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er 23.000 burgerslachtoffers.  

Wat vind je ervan dat dit gebeurde? Is het gerechtvaardigd?  

 

OPDRACHT 3 - Krantenknipsels 

Lees artikel 1 en 2 in de bijlage. Het eerste artikel komt uit het ‘Drentsch Dagblad’, het 

tweede uit ‘De Waarheid’. 

Beantwoord de volgende vragen voor beide teksten. Je geeft bij vraag a en c twee keer 

antwoord. 

 

a.  Is de tekst positief of negatief over de geallieerden? Leg je antwoord uit.  

b.  Ken je het woord propaganda? Zoek het op internet op en leg het uit.  

c.  Is deze propaganda voor of tegen de Duitsers? 
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