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V-BOMMEN OP
ANTWERPEN
Voor het maken van deze opdrachten moet je eerst het stripboek 
V-Bommen op Antwerpen hebben gelezen.

De Duitsers ontwikkelden tijdens de Tweede Wereldoorlog de 
V-1 en de V-2 bommen. De V in de naam staat voor Vergel-
tungswaffe (vergeldingswapen). In totaal zijn er meer dan 
30.000 V-1’s geproduceerd. Het merendeel werd vanuit  
Nederland afgeschoten. 

De V-2 werd voor het eerst ingezet op 8 september 1944; de 
doelen waren Parijs en Londen. Het V-2-offensief duurde van 
september 1944 tot en met maart 1945. In deze periode werden 
meer dan 3000 raketten afgevuurd. Het gebied direct rond 
Londen werd door meer dan 500 V-2’s getroffen en enkele 
honderden kwamen verder weg neer. De raketten werden in 
werkplaatsen in gevangenkampen in elkaar gezet. Een V-2 kostte 
10 keer zoveel als een V-1. Met zo’n 13.000 werkuren werden  
er in 1944 toch 700 per maand gemaakt.



V-BOMMEN
 1  In de strip komen twee soorten V-bommen voor: 

de V-1 en de V-2. Wat is het verschil tussen deze 
twee soorten bommen?

 2  Welke bom vind jij gevaarlijker?

 3 Leg uit waarom jij dat vindt.

 4  Waarom worden er door de Duitsers V-bommen 
op Antwerpen gegooid?

GEVANGENEN
 5  De mensen die de Duitsers gevangen genomen 

hebben, worden ook door hen ingezet. Wat moeten 
de gevangenen allemaal doen?

 6  Op bladzijde 43 staat dat de gevangenen allemaal 
een klein onderdeel maakten. Waarom denk je dat 
de Duitsers hen kleine onderdelen lieten maken?

COLLABORATIE
Mensen reageren allemaal anders in de Tweede Wereld-
oorlog. Sommige mensen werken mee met de vijand, 
terwijl anderen tegen de vijand in verzet gaan. Het 
grootste deel van de mensen doet echter weinig.  
Zij zijn omstanders in de oorlog die niet met de vijand 
meewerken, maar ook niet in het verzet gaan.

 7  Je ziet op bladzijde 37 op het achtste plaatje en 
op bladzijde 42 op het elfde plaatje een vorm van 
meewerken met de vijand. Welke vorm zie je op 
beide plaatjes?

 8  Waarom zou deze man met de Duitsers meewerken 
denk je?
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 9  Op bladzijde 46 geeft Lou een verklaring waarom hij 
Edward verraden heeft. Welke verklaring geeft hij?

 10 Wat vind jij van zijn verklaring?

VERZET
 11  Er komen ook mensen in verzet. Schrijf enkele 

redenen op om tegen de Duitse bezetter in verzet 
te komen.

 12  Schrijf enkele manieren van verzet op.

 13  Hoe reageren de Duitsers op het Belgische  
verzet?

 14  Op bladzijde 26 steelt Edward een stempel.  
Wat is er zo belangrijk aan deze stempel?
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vragen en opdrachten

PERSONEN
Op bladzijde 44 van het stripboek, en op de grote foto  
op deze pagina, zie je op het eerste plaatje de Duitse 
wetenschapper Wernher von Braun. Hij was één van de 
uitvinders van de V-bommen. Toen de eerste raketten in 
Londen insloegen, schijnt Von Braun gezegd te hebben:

“Das hätte nie geschehen sollen... Wir haben diese  
Rakete gebaut, um das Tor zu anderen Welten zu 
öffnen – nicht um Verwüstungen auf dieser Erde 
anzurichten. Soll das die Frucht unserer Arbeit 
gewesen sein?”  
 
Vertaald:  
“Dat had nooit mogen gebeuren... We hebben die 
raketten gebouwd om poorten naar andere werelden 
te openen, niet om verwoestingen op aarde aan te 
richten. Is dat de vrucht van onze arbeid?”
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 15  Veel mensen geloofden niet dat Wernher von Braun 
het meende toen hij dit zei. Bedenk waarom zij  
hem niet geloofden.

 16  De Belgische koning Leopold III wordt op bladzijde 
10 van het stripboek genoemd. Koning Leopold 
was naast koning ook opperbevelhebber van de 
Belgische strijdkrachten. Vergelijk bovenstaande 
foto en tekening. Heeft de tekenaar zijn werk goed 
gedaan denk je?

 17  Na 18 dagen gaf het Belgische leger zich over. 
Koning Leopold deelde het lot van zijn soldaten 
en weigerde te vluchten naar het buitenland. De 
gevluchte Belgische regering was het hier niet mee 
eens. Bedenk waarom zij hier niet mee eens waren.

 18  Leopold gaat in 1940 met Hitler praten over zijn 
land en zijn volk. Wat denk je dat Leopold vooral 
wilde bespreken?

 19  Na de oorlog wordt dit bezoek aan Hitler hem 
kwalijk genomen. Bedenk waarom.

 20  Na de oorlog was er veel kritiek op Leopold, 
waarna hij in 1951 aftrad als koning. Waarom  
zou Leopold geen koning meer kunnen zijn na  
de oorlog?
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 TACTIEK
 21  Bekijk het derde plaatje op bladzijde 23 nog eens. 

Waarom zouden de Duitsers de deuren van de 
vliegtuigloodsen beschilderd hebben met huizen?

 22  Waarom werden er Duitse vliegtuigen in België 
gemaakt?

 23  Welke reden wordt er gegeven voor het bombarde-
ment van Mortsel door de geallieerden?

 24  Op de gedenkplaat op bladzijde 30 staat dat meer 
dan 936 mensen omkwamen. Onder hen waren 
meer dan 200 kinderen. Geef een verklaring hoe 
dit kwam.

 25  Welke reden wordt er gegeven voor het Duitse 
bombardement op Antwerpen?
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HERDENKING
Na de oorlog werden er op verschillende plaatsen 
in het land herdenkingstekens en monumenten 
opgericht. Vaak werden daar gevallen landge-
noten herdacht die tegen de vijand gevochten 
hadden of slachtoffers van het vijandig regiem. 

Soms worden ook stellingen en/of verdedigings-
werken hersteld en als museum ingericht. Denk 
bijvoorbeeld aan het concentratiekamp Auschwitz 
in Polen. Hier werden Joodse mensen vermoord 
en het kamp werd na de oorlog in gebruik 
genomen als museum ter nagedachtenis aan 
alle slachtoffers.
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 26  In het stripboek komen Lisa en Mathias een 
monument tegen (zie hierboven). Op het monu-
ment staat: in dienst der centrale Merksem in wilde 
woede door den vijand nedergeschoten op 6 
september 1944. 
 
Waarom waren deze mensen door de Duitsers 
doodgeschoten?

 27  Vandaag de dag is het fort Breendonk open voor 
publiek en er is een museum in gevestigd zoals je 
hieronder kunt lezen.  
 
Het Fort Breendonk is een ontroerend en sprekend 
bewijs van de gruwel van het Nazisme en van de 
concentratiekampen. Tijdens het aangrijpende 
bezoek ervan ontdekt u de werf waar de gevange-
nen dwangarbeid moesten verrichten, de folterka-
mer, de douches, de executieplaats... U wordt 
begeleid door de modernste museologische 
middelen, zoals audio-gidsen, audio-visuele 
getuigenissen van oud-gevangenen, films en grote 
foto's. Zo wordt u werkelijk ondergedompeld in 
het leven van de gedetineerden. 
 

Waarom heeft men het fort opengesteld voor 
publiek en zit er een museum in?

vragen en opdrachten
?

Het kerkhof. Brrr... Hé, die beelden 
zijn me nooit eerder opgevallen.

Ach, één of ander 
praalgraf zeker.

Het lijken wel een 
soort godinnen.

Het is een gedenkteken van 
elektriciteitsmaatschappij 

de Schelde! Maar voor wie?



 28  Hierboven zie je een fragment uit het stripboek 
waar Lisa en Mathias een gedenkplaat vinden 
(bladzijde 30). Waarom zou men na zo een gebeur-
tenis een gedenkplaat aanbrengen denk je?

29  Onder het monument staat: het offer van onze 
kinderen voor de vrede. Lisa vraagt zich af wat  
dat betekent. Kan jij dit uitleggen?

30  Het leven in het kamp Dora Mittelwerk, zoals het 
officieel bekendstaat, was zwaar en veel mensen 
gingen er dood. Soms wel 120 per dag. Verklaar 
met behulp van de strip waarom er zo veel mensen 
dood gingen in Dora.
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Hé, wat is dat voor 
een gedenkplaat?

Laten we eens 
gaan kijken...

OPDRACHT
 

Je ziet hieronder een aantal foto’s. Zoek in het stripboek de juiste bladzijde  
op waar de tekenaar het gebouw op de foto’s heeft verwerkt in de strip.
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31  Hier kom je door de poort naar binnen en ga je  
er door de schoorsteen weer uit. Met deze woorden 
ontving de SS de nieuwkomers in het kamp. Wat 
bedoelden zij daar mee?

32  De gangen waarin gewerkt werd, lagen onder-
gronds. Bedenk waarom deze ondergronds lagen.

 
VERSCHILLENDE TITELS
33  Dit stripboek is met twee verschillende kaften 

uitgebracht met elk een andere titel. Welke kaft 
vind jij beter bij het stripboek passen? Leg uit 
waarom je dat vindt.

34  Welke titel vind jij beter bij het stripboek passen? 
Leg uit waarom je dat vindt.
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Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek 
verder uit. Het is er op gericht leerlingen kennis te laten 
verwerven over de Tweede Wereldoorlog en de ingrijpende 
gevolgen van deze oorlog. Een aantal thema’s leent zich 
uitstekend voor een klassendiscussie. 

Het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden. Wij 
stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt via 
info@eureducation.nl.
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