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Ook het straatbeeld veranderde door de Duitse inval.  
Straatnamen werden aangepast, want koninklijk gezinde  
straatnamen zoals de Wilhelminastraat waren niet toegestaan. 
Er kwam een avondklok, de zogenaamde ‘spertijd’, waardoor men 
vanaf een bepaald tijdstip niet meer op straat mocht komen.  
Ook de koninklijke en nationale kleur oranje was verboden. 

VERGUNNING OM NA SPERTIJD OP STRAAT TE KOMEN
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1
Duitse bezetting: nieuwe regels
In het begin van de oorlog veranderde het dagelijkse leven niet veel, maar naar 
mate de oorlog langer duurde, kwamen er steeds meer regels en verordeningen 
vanuit de Duitse bezetter. Het persoonsbewijs (PB) werd verplicht voor degenen 
die 15 jaar of ouder waren. In het persoonsbewijs was een foto, een vinger-  
afdruk en persoonlijke gegevens opgenomen. 

Dagelijks leven
Zoek een persoonsbewijs van een persoon uit stad  
of provincie Groningen. Noteer de naam, de geboor-
tedatum, het beroep en het (meest recente) woonadres 
tijdens de oorlog. Hoe oud was deze persoon toen de 
Tweede Wereldoorlog begon?  

plus  o p d r a c h t  1 +

Bekijk het persoonsbewijs van Johanna Sprietsma. 
Hoe oud was zij op het moment dat de Duitsers  
Groningen binnenvielen? Waar woonde zij toen de 
oorlog uitbrak? Kun je ook haar beroep achterhalen? 

o p d r a c h t  1

FOlKINGESTRAAT IN GRONINGEN VOOR DE OORlOG

Persoonsbewijs (PB) 
Hierop staat vermeld:
1  Achternaam en voornaam
2  Geboortedatum en geboorteplaats 
3  Nationaliteit
4  Naam echtgenoot/echtgenote
5  Beroep
6  Datum en plaats van afgifte
7  Handtekening van desbetreffende ambtenaar
8  Adres waar de persoon heeft gewoond 
9  Twee maal een vingerafdruk 
10 Pasfoto en handtekening van de persoon
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PERSOONSBEWIJS vAN JOHANNA SPRIETSMA

TiP

Op de website Alle Groningers kun 

je personen uit Groningen vinden, 

zoals geboorte- en overlijdensakten. 

Ook huwelijks   akten zijn hier te  

vinden. Kun je van jouw gekozen 

persoon een geboorteakte vinden?  

Of een huwelijksakte als hij of zij 

getrouwd was?

TiP

De geboorteakte van  

Johanna Sprietsma 

vind je hier.

TiP

De datum van de inval van 

de Duitsers staat genoemd 

in de inleiding van deze  

lesbrief. 

https://www.allegroningers.nl/
https://www.allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/0f9eebbb-f919-c295-f914-a9e77cf93cab%3Fperson%3D74192021-1201-c5a9-bedf-d987f89cfda3
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Arbeitseinsatz
Vanwege de oorlogsvoering moesten fabrieken vooral producten maken voor 
de Duitse oorlogsindustrie, zoals wapens, auto’s en uniformen. Kerkklokken 
werden gevorderd en door de Duitsers omgesmolten om er wapens van te 
maken. De bevolking werd opgeroepen om te gaan werken in de Duitse oorlogs- 
industrie, zowel in Nederlandse als Duitse werkkampen. De organisatie was in 
handen van de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD), een eerst vrijwillige en later 
verplichte arbeidsinzetdienst (Arbeitseinsatz) voor mannen en vrouwen in  
Nederland tijdens de Duitse bezetting.

Ook werden mannen aan het einde van de oorlog opgeroepen om werkzaam-
heden voor de Duitse Wehrmacht te verrichten, zoals het versterken van de 
Duitse militaire verdedigingslinie, het graven van putten of anti-tankgreppels. 
Dit om de geallieerde bevrijders tegen te werken.

EEN FIETS WORDT gEBRuIKT OM STROOM MEE OP TE WEKKEN
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DuITSE BEWEgWIJzERINg, HEREPlEIN IN gRONINgEN

VORDERING VAN KlOKKEN IN DE
PROvINCIE gRONINgEN (1942)

GEVORDERDE KERKKlOKKEN,  
WIlHElMINAKADE gRONINgEN (1942)

VRIJSTEllING VAN FIETSVORDERING (1942)

voertuigen, fietsen en radio’s moesten worden ingeleverd bij de Duitsers.  
Alleen met een vrijstelling mocht je deze dingen houden.  Artsen kregen bij-
voorbeeld een vrijstelling om hun fiets te houden en om tijdens spertijd op 
straat te komen. zo konden ze ook ’s avonds snel naar hun patiënten toe.
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KAMP WESTERBORK (DRENTHE)
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Nederlandse werkkampen
Er waren ook werkkampen waar mannen zowel woonden als werkten. De 
werkomstandigheden verschilden per kamp, maar waren meestal verschrikkelijk 
vanwege slechte voeding en hygiëne en zware werkomstandigheden. 

Verspreid over Nederland waren er werkkampen ingericht voor mannen.  
ze leefden in houten barakken. vanaf 1941 moesten Joden dwang arbeid  
verrichten. Deze ‘Joodse werkkampen’ werden in het najaar van 1942 door  
de Duitse bezetter ontruimd, omdat de Joodse mannen naar een ander kamp 
werden doorgestuurd, namelijk kamp Westerbork bij het Drentse Hooghalen. 
De ontruimde werkkampen werden daarna weer gebruikt voor niet-Joodse 
mannen die dwangarbeid moesten verrichten.

PROPAGANDA VOOR DE NEDERlANDSE 
ARBEIDSDIENST

Welke werkkampen waren er in de provincie Groningen? 
Noteer van één werkkamp de naam, bij welke plaats het 
kamp lag en hoe lang het werkkamp heeft bestaan.

o p d r a c h t  2

Wat kun je nu nog terugvinden van voormalige 
werkkampen in de provincie Groningen? 

plus  o p d r a c h t  2 +

NEDERlANDSE DWANgARBEIDERS gRAvEN PuTTEN 
vOOR DE DuITSE WEHRMACHT IN TOlBERT, 1944

TiP

Op de website Wikipedia 

staan lijsten met (Joodse) 

werkkampen uit de Tweede 

Wereldoorlog. Gebruik de 

zoektermen ‘werkkamp’, 

‘groningen’, ‘Nederlandse 

Arbeidsdienst’. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_werkkampen_in_Nederland
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Scholen
Tijdens de oorlog moesten kinderen gewoon naar school. Er veranderden  
echter wel veel dingen. zo moesten lessen en boeken worden aangepast, 
omdat de Duitse bezetter niet wilde dat leerlingen les kregen over bijvoorbeeld 
het Nederlandse Koninklijk Huis. leerlingen kregen verplichte Duitse les. 

8

Schaarste
Er ontstond gebrek aan de gewone, dagelijkse levensbehoeften, zoals voedsel, 
textiel en brandstof. Er ontstond steeds meer een gebrek aan dagelijkse producten 
en daarom werd het distributiesysteem ingevoerd: producten waren nu alleen 
verkrijgbaar tegen inlevering van distributiebonnen. Het doel van dit systeem 
was dat voedsel en andere producten eerlijk werden verdeeld over de bevolking. 
Iedereen kreeg een distributiestamkaart waarmee je bonnen kon ophalen. 
 
Met deze bonnen kon je bijvoorbeeld brood, koffie, textiel en brandstof kopen. 
Distributiebonnen lagen opgeslagen in distributiekantoren of gemeentehuizen. 
Tegelijkertijd ontstond er een ‘zwarte markt’ waar producten voor extreem 
hoge geldbedragen werden verkocht.  

Bekijk de foto van de ‘driewielfietstaxi’.  
Waarom werd deze auto omgebouwd tot fietstaxi?

o p d r a c h t  4

DISTRIBuTIESTAMKAART vAN JOHANNA SPRIETSMA 

AUTO MET GASGENERATOR  EN DRIEWIElFIETSTAXI AlS 
VERVOERMIDDEl IN OORlOGSTIJD IN GRONINGEN

BONKAARTEN vOOR T EXTIEl  >

Waarom is het distributiesysteem van bon- en stamkaarten ingevoerd? 
Welk nadeel had dit systeem voor de bevolking?

o p d r a c h t  3



1110

DISTRIBuTIEBONNEN vOOR  BRANDSTOF BIJSCHRIFT

BORD ‘JODEN NIET gEWENSCHT’ 
OP HET RAAM

Zoek uit of er foto’s beschikbaar zijn van een  
opgeblazen brug uit jouw omgeving, gedurende de  
oorlog. Zoek uit of deze brug tijdens de inval in 1940 
of tijdens de bevrijding in 1945 werd opgeblazen.  
Er zijn ook foto’s te zien van ‘noodbruggen’, die werden 
gebouwd nadat een brug was opgeblazen.

plus  o p d r a c h t  5 +

vERORDENINgEN vOOR HET ONDERWIJS 

TiP

Gebruik de websites Beeldbank 

Groningen of Beeldbank WO2.

Gebruik een of meerdere zoek-

termen, zoals bijvoorbeeld ‘brug’, 

‘opgeblazen’, ‘noodbrug’. gebruik 

een tijdsfilter (1940-1945) of 

zoek op de naam van de plaats 

of stad waar jij woont. 

HET NEDERlANDSE lEgER BlAAST EEN BRug OP BIJ 

Maak een route van jouw woonhuis naar jouw school. Gebruik hiervoor 
Google Maps. Noteer hoeveel kilometer de route is en hoe lang je onderweg 
bent (lopend of per fiets). 
Stel je nu voor dat een ander land Nederland nu zou binnenvallen en  
dat de bruggen worden opgeblazen – net als in 1940 bij de inval van de  
Duitsers. Kun je nu nog je school bereiken per fiets of lopend? Zo ja, welke 
alternatieve route moet je nu afleggen en hoe lang doe je er nu over?

o p d r a c h t  5

Joodse kinderen moesten naar een aparte joodse school. Daarnaast werden 
schoolgebouwen soms ook – tijdelijk – gevorderd. Dit betekende dat het  
gebouw voor iets anders werd gebruikt, bijvoorbeeld voor militaire doeleinden 
of om evacueés op te vangen. Door brandstofschaarste was het in de winter 
ook niet altijd mogelijk om scholen warm te houden, dus werd dan soms ook 
besloten om de school tijdelijk te sluiten. Er was ook papierschaarste, waardoor 
er te weinig papier was om de leerlingen te laten leren schrijven en rekenen. 
Aan het eind van de oorlog zaten kinderen dan ook vaak thuis.

Als de scholen wel open waren voor de leerlingen, kon het zijn dat de leerlingen 
lopend naar school moesten, omdat de fietsen door de Duitse bezetters werden 
gevorderd. Ook waren bij de inval van de Duitsers in mei 1940 bruggen door 
het Nederlandse leger opgeblazen, hierdoor werd de weg naar school voor 
sommige kinderen veel langer.

DISTRIBuTIEBONNEN vOOR TABAK

https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
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http://www.ovcg.nl

