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Frits de Zwerver

Samenvatting van de les
De (regio)canon bestaat uit verschillende gebeurte-
nissen die samen de plaatselijke geschiedenis maken. 
In deze les onderzoeken de leerlingen de website van 
de regiocanon op het digibord of elk van de leerlin-
gen  (apart of in groepjes) op een computer of tablet. 
Hier staat het verhaal van de Frits de Zwerver op 
beschreven. De leerlingen schrijven daarna zelf een 
(fictieve) canontekst over Frits de Zwerver waarbij ze 
elementen uit de Tweede Wereldoorlog moeten opne-
men. De website geeft eventueel ook de mogelijkheid 
deze teksten te uploaden.

Doelen van de les 
De leerlingen maken kennis met oral history.
De leerlingen kunnen aan de hand van het maken van 
een eigen tekst een stukje geschiedenis schrijven. 

Werkvorm

Stap 1
De leerkracht introduceert de les. Vandaag gaan we 
aan de slag met ‘immaterieel erfgoed’ en de Tweede 
Wereldoorlog:

•  Wie weet wat dat is? 
•  Waarom is het belangrijk? 
•  Wat is het verschil met materieel erfgoed? 
•  Waar denk je aan bij de Tweede Wereldoorlog? 
•  Welke elementen horen bij deze oorlog? Denk aan: 

vervoersmiddelen, voedsel, tekorten etc. 

Stap 2
De leerlingen gaan op het internet op zoek naar infor-
matie over Frits de Zwerver. Wie was hij en waarom 
wordt hij zo genoemd? De antwoorden zijn te vinden 
in de tekst van de regiocanon.

De leerlingen beantwoorden vragen naar aanlei-
ding van de tekst en maken een eigen verhaal over 
gebeurtenissen met Frits de Zwerver. Deze verhalen 
zijn verzonnen, maar moeten wel te maken hebben 
met de Tweede Wereldoorlog, onderduikers en Frits 
als hulpverlener aan onderduikers. De verhalen vor-
men een eigen canon van de klas op 
https://www.entoen.nu/nl/page/27455/mijn-canon
Zie op de website voor instructies hoe deze canon tot 
stand kan komen. naar 
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Stap 3
Klassikaal nabespreken van de les: kunnen de leer-
lingen een eigen stukje geschiedenis schrijven aan 
de hand van de geleverde context (tekst).

EXTRA SUGGESTIE:
Voor meer informatie over Frits de Zwerver 
kunnen de leerlingen hem op google opzoeken. 
Op Wikipedia staat bijvoorbeeld meer informatie 
over hem. Daar zijn ook afbeeldingen en filmpjes 
(youtube) van de man te vinden. 

Lesbenodigdheden
•  Digibord met wifi
•  Opdrachtenformulieren
•  Computers met internet      

 
Tijdsduur 
2 lesuren van 45 minuten

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:Dit product is vervaardigd door Het Oversticht (Maartje van Hellemondt en  
Marlies van der Vegte) © 2019  |  Grafisch ontwerp: Frank de Wit 
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1898-1978 
Frits de Zwerver
De Tweede Wereldoorlog
Tijd van wereldoorlogen

Nog voor het voorgenomen tijdstip van 5 voor 4 in 
de ochtend overschreden de eerste Duitse troepen 
op 10 mei 1940 bij Hardenberg de Nederlandse 
grens. De Duitsers stootten in enkele uren door naar 
de IJssel, waarachter het Nederlandse leger zijn eer-
ste verdedigingslinie had gelegd. Hun hoop om de 
IJsselbruggen onbeschadigd te veroveren, werd met 
explosieven letterlijk de lucht in geblazen. Overijssel 
viel die dag zonder noemenswaardige tegenstand 
in Duitse handen. De inwoners gingen spoedig over 
tot de orde van de dag. Bestuurders en ambtenaren, 
de provincie voorop, werkten net als in de rest van 
Nederland gewillig met de Duitse bezetter mee.

Toevluchtsoord
Vanaf 1942 nam de ontevredenheid onder de be-
volking over de bezetting toe. Vooral de verplichte 
tewerkstelling in Duitsland, de Arbeitseinsatz, zette 
kwaad bloed. De oproep aan alle voormalige solda-
ten van het Nederlandse leger zich te melden voor 
de Arbeitseinsatz was voor de werknemers, van 
metaalfabriek Stork in Hengelo, de aanleiding om in 
april 1943 het werk stil te leggen. Dit was het begin 
van een landelijke staking die door de Duitsers met 
grof geweld werd beëindigd. Veel opgeroepen man-
nen besloten onder te duiken. Duizenden arbeiders 
werkten tot de grote razzia van november 1944 
in de drooggelegde Noordoostpolder, die indertijd 
bij Overijssel hoorde en het Nederlands Onderdui-
kers Paradijs werd genoemd. Het verzetswerk in 
Overijssel richtte zich primair op hulpverlening aan 

dergelijke onderduikers. Dominee Frits Slomp (1898-
1978) alias Frits de Zwerver uit Heemse, zette een 
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers 
(LO) op. Hij reisde stad en land af om plaatselijke LO-
afdelingen op te richten. De organisatie verleende 
ook hulp aan ondergedoken Joden. Aan het einde 
van de oorlog kreeg Overijssel bovendien te maken 
met evacués en vluchtelingen uit de zwaarbevochten 
zuidelijke delen van het land en met voedselzoekers 
uit het hongerende westen.

Luchtoorlog
Overijssel lag precies op de lijn van de bombarde-
mentsvluchten die de geallieerden op Duitse indus-
triesteden uitvoerden. Menig vliegtuig werd boven 
de provincie neergehaald. De geallieerden hadden 
het ook regelmatig voorzien op strategische locaties 
op Overijssels grondgebied, met alle gevolgen van 
dien. Dat gold vooral voor de spoorbrug bij Deventer, 
het station van Hengelo met aanpalende industrie, 
de Duitse bevoorradingsbasis Goor en het vliegveld 
Twente, waarvandaan Duitse jachtvliegtuigen de 
bommenwerpers bestreden. Tot overmaat van ramp 
werden Enschede, Haaksbergen en Nijverdal door 
vergissingbombardementen van de geallieerden 
getroffen. In totaal kwamen zo’n 700 inwoners van 
Overijssel door de bommenregens om het leven. 
Eind 1944 kozen de Duitsers Overijssel uit als lance-
ringgebied voor hun Vergeldingswapens V-1 en V-2. 
Deze vliegende bommen waren in het bijzonder ge-
richt op de aanvoerhaven Antwerpen. De technisch 
onvolkomen wapens stortten herhaaldelijk direct 
in de omgeving neer. Bij een verlate ontploffing van 
een V-2 in Luttenberg vonden negentien mensen de 
dood.

Bron: https://www.entoen.nu/nl/overijssel/overijssel/frits-de-zwerver
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Bevrijding
In het voorjaar van 1945 naderden de geallieerde 
troepen Overijssel. Op 1 april werd Haaksbergen als 
eerste plaats in de provincie bevrijd. De Duitsers 
hadden achter het Twentekanaal en rondom Deven-
ter een verdedigingslinie opgetrokken. Na hevige 
gevechten wisten de overwegend Canadese soldaten 
de Duitse verdediging te breken. Pas op 10 april 
werd Deventer bevrijd. Daarna vorderde de opmars 
redelijk voorspoedig. Verwoestingen en wraakac-
ties van de Duitsers en geallieerd bevrijdingsvuur 
hadden veel schade en slachtoffers tot gevolg. Op 
20 april werd Hasselt als laatste plaats in Overijs-
sel bevrijd. Op 5 mei volgde de algemene Duitse 
capitulatie. Er waren duizenden oorlogsslachtoffers 
in Overijssel te betreuren. De Canadese gesneuvel-
den kregen een laatste rustplaats op de militaire 
begraafplaats in Holten.



opdrachtenformulier

Opdrachten 
Lees de tekst van Frits de Zwerver.
 
Wie was hij?

Was hij een echte zwerver?

In welk tijdperk speelt dit verhaal?

Gaat de tekst alleen over Frits de Zwerver?

Schrijf nu zelf een kort verhaal (maximaal 1 kantje) over een gebeurtenis die Frits de Zwerver in de oorlog 
kan hebben meegemaakt. 
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Antwoordenformulier

Wie was hij? 
Een dominee uit Heemse

Was hij een echte zwerver? 
Nee hij was een dominee 

In welk tijdperk speelt dit verhaal? 
Tweede Wereldoorlog

Gaat de tekst alleen over Frits de Zwerver? 
Nee, het gaat over Hardenberg en omgeving ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 

De verhalen zijn fictief maar moeten wel te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, onderduikers en 
Frits als hulpverlener aan onderduikers.
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