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LESBR IEF

LESDOEL :  

Ik kan vertellen hoe de 
Tweede Wereldoorlog begonnen is in

Etten-Leur



BEVRAAGDE
21 -EEUWSE VAARDIGHEDEN

-     Kritisch denken
-     Creatief denken
-     Zelf regulering
-     Samenwerken

-     Informatie vaardigheden 
-     Communiceren

 

OPBOUW INTRODUCTIE (+/- 10 MIN)
 
Zet op het bord de datum 10 mei 1940
(dag van het bombardement)
 
Lees ter introductie van het onderwerp het onderstaande getuigenverslag van Zuster Marie
Virgo voor aan de klas:
 
"Op het kruispunt vóór de Protestante kerk legde een groepje
stratenmakers de laatste hand aan de werkzaamheden. Zij riepen iets
naar Notaris Peeters, die in hemdsmouwen voor zijn deur de situatie
kwam gadeslaan. “Mijnheer, kijk eens, vliegtuigen met bruine Peerkes die
eronder hangen en het zijn er negen”, waarop notaris Peeters antwoordde:
“Dat zijn er dan voor jullie ieder een”. Al fietsend keek ik ook naar boven
en zag duidelijk die bruine dingen zweven. Nauwelijks was ik het
kruispunt gepasseerd of achter mij plotseling een hele harde klap, een
vieze donkerbruine stofwolk om mij heen, veel gekraak, geroep, gehuil van
alle kanten, terwijl stukken dakrand naar beneden kwamen en andere
zwarte voorwerpen rondom mijn oren vlogen”. 
 
 
Bespreek het voorgelezen verhaal met de kinderen en probeer er samen achter te komen waar
Zuster Marie Virgo zojuist getuige van is geweest en waar ze zich ongeveer in Etten-Leur
bevond.

https://www.google.nl/maps/@51.5697157,4.6362241,3a,75y,234.95h,93.45t/data=!3m7!1e1!3m5!1s7q2AWy0C18RGTKiwyew_Nw!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D7q2AWy0C18RGTKiwyew_Nw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D135.25745%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


KERN  (+/- 25 MIN)

Leg de kinderen uit dat in de tijd van de Tweede Wereldoorlog er aanzienlijk minder technologie
was om vijandelijke vliegtuigen te spotten dan tegenwoordig het geval is.
 

"In 1940 maakte Etten hiervoor gebruik van de LBD (lucht beschermingsdienst). Dit was een
eenheid die beschikte over een klein gebouwtje net buiten Etten. Hun taak was dag in dag uit

met verrekijkers de horizon afspeur te speuren op zoek naar vijandelijke vliegtuigen. Hun
waarnemingen schreven ze op en gaven ze door aan het hoofdkantoor."

Deel vervolgens de opgeschreven waarneming van een van de mannen van de LBD uit (pagina 4
van deze lesbrief) en laat kinderen deze tekst met gebeurtenissen van 10 mei lezen.

De kinderen krijgen vervolgens de opdracht om in tweetallen 3 korte stukjes tekst te schrijven
over de gebeurtenissen op 10 mei 1940 voor de Instagram pagina van het Jeugdjournaal. Als bron
kunnen ze de berichtgeving van de LBD, of het getuigenverslag van zuster Marie Virgo uit de
introductie gebruiken.

AFSLUITING  (+/- 5 MIN)

Laat elk tweetal hun beste Instagram stukje delen met de klas.

https://www.instagram.com/nosjeugdjournaal/


LBD ETTEN - 10 MEI 1940
Het is 10 mei 1940 (14 uur). Onze wachtpost is ondergebracht op een zanderig platform van circa
honderd bij vijftig meter bij een steenfabriek. Het staat ongeveer anderhalve meter boven de begane
grond, op een afstand van 300 meter van het kruispunt van Etten, waar de wegen Breda-
Roosendaal en Oudenbosch-Rijsbergen elkaar kruisen en ten westen hiervan de gemeentetoren
staat. Hierop was tevoren onze wachtpost geplaatst.
 
’s Morgens om 4.45 uur meldde de radio reeds dat er parachutisten in de buurt van de noord-oost
grens van onze gemeente waren gedaald, een bericht dat wij toen als verkeerd beschouwden. Wij, de
aflossenden, stonden met de vorige wacht tezamen op het genoemde plateau naar de vijandelijke
vliegtuigen te kijken met kijker en formulieren. Alvorens zij over onze post scheerden
bombardeerden zij een kwart cirkel van noord-oost naar zuid van het genoemde kruispunt. Het
gevolg; een winkelpand in brand, een groot notarishuis in puin, zeventien doden en nog veel meer
gewonden te betreuren.
 
Onder de slachtoffers bevonden zich twee zoontjes van onze postcommandant: de ene dood, de
andere vreselijk gewond. Hierbij kwam nog dat zijn huis gedeeltelijk verwoest werd. Nog zij
vermeld dat voor het genoemde notarishuis een visboer vreselijk werd verminkt en gedood, en
evenzo een vrouw uit Etten, met een kinderwagentje met vier kinderen. De wielen van het wagentje
werden later tegelijk met de afgerukte lichaamsdelen van de notaris in diens tuin gevonden.
 
Doch keren wij terug naar onze post. We zijn allen actief. Er komen drie en nog eens drie en
daarachter weer drie vijandelijke vliegtuigen van oostelijke richting. Dus negen in aantal.
Opnemen en doorgeven is de boodschap. Doch de laatste drie vliegtuigen zijn er niet voor niets bij!
Voor we er erg in hebben worden drie bommen uitgeworpen: twee op ongeveer 10 meter van ons
wachtlokaal en één 50 meter zuidelijk voorbij. Daarbij ratelen hun mitrailleurs dat het (voor ons
geen) lieve lust is. Toch ging alles weer voorbij. Of ook alles hiermee was afgelopen?
 
Evenwel ging onze postcommandant eens poolshoogte nemen op het bovengenoemde kruispunt
omdat ook hij juist daar aan woont, en bij zijn terugkomst …………… Kom, ik heb het droeve relaas
reeds genoemd. Een minuut stilte is hier op rechte plaats.
 
Ik was blij dat ik van mijn gezin het bericht kreeg: alles in orde. En dat terwijl ik drie huizen van
onze postcommandant woonde en de scherven door de deur waren gedrongen. Enfin, wij brengen
het in een verbitterde stemming – nog te meer daar wij (en gelukkig maar) geen enkel wapen
bezaten - tot 22.00 uur, het verlangde uur, dat we naar onze kroost kunnen.
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