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H.N. WERKMAN,
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jan wiegers (1929)
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Verzet

verzet tegen de duitse bezetter tijdens de april-meistaking (veendam, 1943)

Niet iedereen in Nederland wilde passief toekijken terwijl de Duitse bezetter
steeds meer regels invoerde en geweld gebruikte. De anti-Joodse maatregelen
werden steeds erger. Nederlanders begonnen in verzet te komen.
Er was gewapend en ongewapend verzet. De honderden grotere en kleinere
verzetsgroepen waren verspreid over heel Nederland.
Ook in de provincie Groningen had je verschillende verzetsgroepen. In Delfzijl
had je bijvoorbeeld verzetsgroep Zwaantje: deze groep smokkelde via de
scheepvaart radiozenders, persoonsbewijzen en geld voor het verzet het land
binnen. In de stad Groningen was Groep de Groot actief op het gebied van de
hulp aan onderduikers door bijvoorbeeld distributiebonnen te regelen.
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VERZETSKAART van HENDRIK NICOLAAS WERKMAN (1982-1945)

opdracht

1

Kun je informatie vinden over een
verzetspersoon bij jou in de buurt?
Wat deed hij of zij in het verzet?
EEN SCHUILHUT BIJ HAREN

tip
Gebruik de website Oorlogslevens om een
verzetspersoon uit de provincie Groningen
te achterhalen.
Via de zoekmachine op de website van de
Groninger Archieven kun je ook verzetskaarten
zoeken. Zoek in de toegang 2183 Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen (OVCG).

Hier kun je op alfabetische volgorde door de
verzetskaarten zoeken. Ook kun je via het
zoekvenster met behulp van zoektermen
gericht zoeken. Bijvoorbeeld op naam of plaats.
Klik op de verzetskaart om deze te vergroten.
Rechts bovenin kun je op het icoontje van
drie liggende streepjes klikken om de
uitgetypte tekst te zien.
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ANDA KERKHOVEN,
geschilderd door
johan dijkstra (1940)

VERZETSKAART van ANDA KERKHOVEN (1919-1945)

Mensen gingen om verschillende redenen in het verzet. De meesten deden dat
omdat ze mensen in nood wilden helpen en het niet eens waren met de regels
van de bezetter. Toch kwamen mensen met verschillende achtergronden vaak
samen in een verzetsgroep. Er was bijvoorbeeld communistisch verzet, kerkelijk
verzet, studentenverzet, artsenverzet en Joods verzet.
De jacht op het verzet
Het plegen van verzet werd zwaar bestraft door de Duitsers, omdat zij de
verzetsmensen als ‘terroristen’ beschouwden. Er werd dan ook door de SD
en haar handlangers jacht gemaakt op alles en iedereen die ook maar iets te
maken had met verzetsacties. Verzetsmensen werden opgepakt, gearresteerd
en verhoord, waarna zij een gevangenisstraf kregen of naar een concentratiekamp werden gestuurd. In het ergste geval kregen ze de doodstraf. Het was
dus niet zonder risico om betrokken te zijn bij verzetsdaden. Ook familieleden
van verzetsmensen liepen gevaar dat zij werden opgepakt en verhoord.
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AANKONDIGING VAN
STRENGE BESTRAFFING
door DE DUITSERS

NAOORLOGSE DUIK-KAART Als
BEWIJS VAN ONDERDUIK

BEKENDMAKING DOODSTRAF

De illegale pers
In Nederland werd de vrijheid van meningsuiting steeds meer ingeperkt door
de Duitse bezetter. De pers en media (kranten, tijdschriften, radio) werden
gecontroleerd door de Duitsers en Nederlandse handlangers. Deze controle
wordt ook wel ‘censuur’ genoemd. De pers werd dus gecensureerd, waardoor
het nieuws vanuit Duits oogpunt werd verteld.
De werkelijkheid van de opmars van de geallieerde legers werd hierdoor niet
verteld in de gecensureerde pers. Hier was echter wel behoefte aan bij de
Nederlandse bevolking. Er ontstonden in heel Nederland illegale kranten,
pamfletten en blaadjes. Zo begon de illegale pers zijn opmars.
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FOLKINGESTRAAT in groningen, met OP
de HOEK HET RABBINAATSHUIS EN DAAR
ACHTER DE SYNAGOGE, JAREN ’30

illegaal drukken van trouw
radio’s waren verboden >

de waarheid en trouw waren
illegale kranten

De illegale bladen werden in het geheim geschreven, getypt en verspreid door
de regio. Op zolderkamers stonden bijvoorbeeld de typemachines en drukpersen
verscholen; vaak werd er ’s nachts aan de illegale bladen gewerkt.
Vrouwen speelden ook een belangrijke rol bij het uittypen van teksten en het
verspreiden van de bladen. De vrouwen die per fiets of lopend de krantjes
rondbrachten stonden bekend als ‘koeriersters’.

wist je dat?
In de Folkingestraat Synagoge
in Groningen werden tijdens
de oorlog ingeleverde radio’s

INTERIEUR SYNAGOGE IN GRONINGEN, 1910

verzameld door de Duitsers.
De synagoge werd namelijk

Het programma werd ‘s avonds uitgezonden door de BBC: toespraken,
nieuws en later ook gecodeerde boodschappen voor het verzet.
Ook Koningin Wilhelmina, die tijdens de oorlog in Londen verbleef,
gaf meerdere radiotoespraken.

tijdens de oorlog niet meer
gebruikt door de Joden, omdat
zij bijna allemaal waren weggevoerd naar kamp Westerbork
en daarna naar de concentratie- en vernietigingskampen

Radio Oranje
Radio’s moesten tijdens de oorlog worden ingeleverd bij de Duitsers, zodat
men niet naar de illegale zender Radio Oranje kon luisteren die vanuit Londen
werd uitgezonden. Maar veel mensen verstopten hun radio en luisterden
stiekem toch. Ze moesten oppassen dat ze tijdens het luisteren niet betrapt
werden, want mensen met een radio werden gestraft door de Duitsers.
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opdracht

in het oosten van Europa.

2

Bekijk de verschillende afbeeldingen
van illegale bladen. Waarom denk je
dat de Duitsers niet wilden dat mensen
dit gingen lezen?

In het voorjaar van 1943
verklaarde de Duitse bezetter

tip

Noord-Nederland ‘Judenfrei’.

Zoek een verzetskrant
op de krantenwebsite
Delpher
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