
 

Andere Tijden in de klas 
Wieringermeer in de oorlog 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar  
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
In 1944 lijkt het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in zicht. De Geallieerden zijn 
geland in Normandië en rukken op richting 
het noorden. De Duitsers trekken zich steeds 
verder terug. In Noord-Holland zetten de in 
het nauw gedreven Duitse soldaten de 
Wieringermeerpolder onder water. Het 
gebied wordt volledig overstroomt en de 
inwoners raken alles kwijt wat ze hebben 
opgebouwd en dat zo vlak voor het einde van 
de oorlog.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog – bezetting – Nationaal 
socialisme – bevrijding 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein B 
Oriëntatiekennis. Tijdvak 9, kenmerkend 
aspect 42: de Duitse bezetting van 
Nederland. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Andere 
Tijden in de klas’. Op de site van Schooltv.nl 
staan nog meer video’s over het einde van de 
Tweede Wereldoorlog, zoals ‘De oorlog in 
Nederland is voorbij’. 
 
Antwoorden 
1 V-IV-I-III-II 2 Er is bijna geen voedsel meer in 
de grote steden. Op het platteland is nog wel 
wat te vinden. 3a 17 april 1945 b Nog geen 
maand later wordt Nederland bevrijd. 4a Tot 
aan de grote rivieren. b In de kop van Noord 
Holland. c 5 mei 1945 5 De Geallieerden  
stuiten bij de grote rivieren op grote 
tegenstand van de Duitsers en kunnen 
daarom niet oversteken. Ze besluiten de 
bevrijding pas na de winter door te zetten. 6 
Er vielen geen dodelijke slachtoffers. Het is 
één van de gruwelijkheden van de oorlog. De 
watersnoodramp staat op zichzelf en is 
recenter. 
 

Kijkvragen 
 
1 Zet de onderstaande gebeurtenissen in de 
juiste volgorde: 
I Hongerwinter 
II Overgave Duitsland 
III Onderwaterzetting Wieringermeer 
IV Slag om Arnhem 
V D-day 
 
2 Het gebied van de Wieringermeer wordt in de 
winter van 1944 veel bezocht door hongerige 
mensen uit de grote steden. Waarom komen ze 
juist naar dit gebied? 
 
3 De onderwaterzetting van de Wieringermeer 
vindt plaats aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. 
a Wanneer werd de polder onder water gezet? 
b Waarom in deze datum zo wrang als je kijkt 
naar het verloop van de oorlog? 
 
4 Nederland is in 1945 maar voor de helft 
bevrijd. 
a Geef op de onderstaande kaart aan tot waar 
Nederland ongeveer is bevrijd in september 
1944. 
b Waar ligt de Wieringermeerpolder (geef aan 
op de kaart)? 
c Wanneer wordt ook dit gebied bevrijd? 
 

 
 
5 Op het moment dat de Duitse bezetter de 
Wieringermeer onder water zet is het zuiden 
van Nederland al maanden bevrijd. Waarom 
hebben de geallieerden het noorden dan nog 
niet bevrijd? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Waarom is de onderwaterzetting van de 
Wieringermeerpolder veel minder bekend bij 
Nederlanders dan de watersnoodramp van 
1953? 
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