De aanval op Nederland – 10 mei 1940 – wat de kranten schreven
Sluit aan bij canonvenster: De Tweede wereldoorlog: Nederland bezet en bevrijd
De historische redeneervaardigheid die in de les centraal staat heet ‘redeneren over overeenkomsten en
verschillen’. Dit is een belangrijke vaardigheid omdat het leerlingen leert goed te observeren en te analyseren.
Hierdoor gaan zij gebeurtenissen en ontwikkelingen écht begrijpen. Ook leren ze zo meer over de context
waarin een gebeurtenis plaats heeft gevonden.

Doelen:
1. De leerlingen kunnen uitleggen waarom Nederland niet neutraal bleef in de Tweede
wereldoorlog
2. De leerlingen kunnen krantenartikelen waarin de aanval op Nederland door het Duitse leger
wordt beschreven met elkaar vergelijken en overeenkomsten en verschillen benoemen in
hoe de kranten hierover berichten.
3. De leerlingen kunnen aan de hand van de krantenberichten een reconstructie maken van de
gebeurtenissen op 10 mei 1940.
Voorkennis: Om te kunnen begrijpen dat Duitsland Nederland in 1940 aanviel is het belangrijk dat
leerlingen weten dat Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen en wat zijn ideeën over
Duitsland en Europa waren. Dat het antisemitisme een belangrijke rol speelde in de nazi-ideeën kan
ook al uitgelegd worden. Dit kun je als leerkracht vertellen, er kan vanuit de methode aandacht aan
worden besteed.
Het is ook mogelijk dit juist in de kern van de les te behandelen.
Benodigdheden:
Kopieën van de kranten (2-3 kranten per tafelgroep)
Werkbladen
Start van de les:
Toon op het digibord onderstaande foto.
Laat de leerlingen vragen stellen. Wat zien ze hier? Wat gebeurt er? Wanneer zou dit zijn? Wie zijn
die soldaten? Wat ligt er in het water? Waarom zouden ze via die bootjes de stad binnenkomen.
(Download hiervoor eventueel de tool Historische vragen stellen op www.onderzoekendgeschiedenisonderwijs.nl onder
Lesmateriaal – Tools)

Daarna kun je meer informatie geven: Dit is de St Servaesbrug in Maastricht op 10 mei 1940.
Nederlandse troepen hebben de brug opgeblazen in een poging het Duitse leger tegen te houden. Op
de foto zien we Duitse soldaten die toch de stad innemen. Maastricht valt als eerste grote stad in
Duitse handen.
Het radiobericht van die ochtend is te horen op: https://www.youtube.com/watch?v=rgioZgZpvKY
In de nacht van 9 op 10 mei valt het Duitse leger Nederland binnen. Van het ene op het andere
moment in Nederland in oorlog.
Kern: afhankelijk van de methode kun je hier de tekst van het boek lezen of uitleg geven. Het is dus
ook mogelijk hier te verdiepen op dat Hitler in Duitsland aan de macht kwam.

Bron: NIOD

Verwerking:
Leerlingen gaan in dit gedeelte van de les aan het werk met de kranten van 10 mei 1940. Er zijn 3
verschillende kranten, dus werken in twee- of drietallen heeft de voorkeur. Bij tweetallen is het
belangrijk om elk groepje in ieder geval een kopie van Het Volk te geven. Deze is eenvoudiger te
lezen en geeft het duidelijkste verschillen aan met de andere twee voorpagina’s.
Samen gaan ze ontdekken:
1. Wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de voorpagina’s van deze kranten?
2. Wat er precies gebeurd is in de nacht van 9 op 10 mei 1940?
Ze gebruiken hierbij het werkblad op de volgende pagina.
Afronding:
Bij deze opdracht is het belangrijk om het werk klassikaal na te bespreken. Daarbij gaat het om de
gevonden overeenkomsten en verschillen en hoe het komt dat verschillende kranten anders
schrijven.
Overeenkomsten zijn:
De Telegraaf
Nieuwe Rotterdamse Courant Het Volk
Alle drie de kranten melden met grote koppen de aanval op Nederland door Duitse troepen.
Alle drie de kranten melden dat België en Luxemburg ook zijn aangevallen.
Alle drie de kranten hebben de Proclamatie van de koningin afgedrukt. En alle drie melden ze nog
niet dat de koninklijke familie en de regering naar Engeland zijn gegaan (dat was blijkbaar dus nog
niet bekend). Wel dat er twee ministers naar Londen zjin gegaan.
Alle drie de kranten waarschuwen tegen berichten over de Duitsers als vrienden/helpers of het
opgeven van verzet (strooibiljetten en radioberichten).
De Telegraaf en de NRC melden dat de Geallieerden beloofd
hebben te helpen.
Verschillen zijn:
De Telegraaf

Nieuwe Rotterdamse Courant
Heeft als enige een foto van de
koningin afgedrukt (midden op
de pagina)

Het Volk

Vertelt speciaal over
Amsterdam en Den Haag.
Misschien zijn er in die steden
veel lezers van de krant.
Korte informatie – het is een
extra editie van de krant (1
pagina)
Wat is er volgens de kranten gebeurd op 9-10 mei 1940?
-

In de nacht van 9 op 10 mei 1940, om 3 uur ’s nachts hebben Duitse troepen de grens van
Nederland overschreden (NRC, de Telegraaf, het Volk).
De Nederlandse afweer werkt: het leger vecht terug (NRC, de Telegraaf, het Volk).

-

-

Het Nederlandse leger heeft vooraf afgesproken bruggen en wegen vernield (verwijs ook
naar de brug bij Maastricht van de eerste foto) (NRC, de Telegraaf).
Er zijn minstens 6 Duitse vliegtuigen neergeschoten (NRC, de Telegraaf, het Volk).
Nederland heeft aan Engeland en Frankrijk hulp gevraagd (NRC, de Telegraaf).
België en Luxemburg zijn ook aangevallen (NRC, de Telegraaf, het Volk).
Duitsland heeft tegen de Nederlandse regering gezegd dat ze zich moeten overgeven (Een
Duitsche stap in Den Haag van de hand gewezen). Er wordt niet onderhandeld met de vijand.
(NRC).
De koningin heeft een bericht aan de bevolking gegeven (proclamatie).
De mensen worden gewaarschuwd dat ze berichten dat de Duitsers vrienden zijn en dat
mensen het verzet moeten opgeven niet moeten geloven (NRC, de Telegraaf, het Volk).

Op het moment van deze kranten is het Nederlandse leger nog in gevecht met de invallende Duitse
troepen. Nederland is dus nog niet bezet. Het Duitse leger hing toen al wel overal de poster met
‘Bekendmaking voor het Bezette gebied’ op. Deze kan dan ook aan de leerlingen getoond worden.
Afhankelijk van hoe je volgende les eruit ziet kun je hier al dan niet over het bombardement van
Rotterdam en de capitulatie vertellen.

Mogelijke vervolg- of verdiepingsactiviteiten:

1. Martine Letterie schreef het boek Bommen op ons huis. Dit boek (voor groep 6 t/m 8) begint ook
met de inval in Nederland in de nacht van 9-10 mei 1940. Dit boek is zeer geschikt om voor te lezen
in de klas in vervolg op deze les. Letterie, M. (2009). Bommen op ons huis. Amsterdam: Uitgeverij
Leopold. isbn 9789025853259
2. Leerlingen kunnen uitzoeken hoe de inval in hun eigen woonplaats is verlopen. Waar kwamen
troepen vandaan, is er in de buurt gevochten, zijn er foto’s uit die dagen.
3. Niemand weet nog hoe de oorlog verder zal gaan. Zal het Nederlandse leger de Duitsers
tegenhouden? Schrijf een pagina in je dagboek hoe jij deze eerste dag van de oorlog beleefd zou
hebben. Waar heb je je ouders bijvoorbeeld over horen praten? Hebben jullie thuis één van deze
kranten en heb je iets gelezen? Heb je soldaten gezien?

Werkblad
Waarom was 10 mei 1940 een bijzondere dag en wat schreven de kranten hierover? Om dit
te beantwoorden gaan jullie met elkaar kranten onderzoeken.
Bekijk de 2 of 3 kranten die jullie hebben gekregen en vergelijk ze. Kijk vooral naar de titels.

1. Wat is hetzelfde in deze kranten?
De Telegraaf

Nieuwe Rotterdamse Courant

Het Volk

2. Wat is verschillend in deze kranten?
De Telegraaf

Nieuwe Rotterdamse Courant

Het Volk

3. Wat gebeurde er nou op 10 mei 1940? Haal informatie uit de kranten, uit de titels en
misschien een beetje uit een paar stukjes tekst. Op de achterkant kun je het onder
elkaar opschrijven.
Schrijf achter elk stukje in welke krant of kranten je dit hebt gevonden. De afkorting
van Nieuwe Rotterdamse Courant is NRC

Op 10 mei 1940…

Vroeger schreven mensen het Nederlands een beetje anders en gebruikten ze andere woorden.
Moeilijke woorden:
Courant

= krant

Geallieerde bijstand

= ze bedoelen hier dat Engeland en Frankrijk komen helpen

Weermacht

= leger

Paraat zijn

= ergens klaar voor zijn

Proclamatie

= aankondiging

Inundaties

= land onder water laten lopen zodat een leger er niet door kan

Linies

= de plaats waar twee legers elkaar treffen en waar gevochten wordt

Neutraliteit

= dat je niet mee wil doen in een oorlog

Pamflet

= brief of poster waar informatie op stond

Valsch gerucht / valse berichten

= nepnieuws

