BERNHARD VAN
HAERSMA BUMA
Bernard is de zoon van de burgemeester van Wymbritseradiel. Bij dit vragenblad
hoort een boekje waarin zijn verhaal te lezen is. Bernard is één van de kinderen
die je kunt leren kennen in het Fries Verzetsmuseum. Lees eerst het boekje
voordat je de vragen gaat beantwoorden.

Waar woonde Bernhard en waar zat hij op school?

Op welke dag en waar hoorde hij dat er oorlog was?

Hoeveel zusjes heeft Bernhard?

Wat was de eerste reactie van Bernhard toen hij
hoorde dat het oorlog was? En is zijn mening ook
veranderd?

Bernhards vader was koningsgezind en anti-nazi.
Als je anti-nazi bent betekende dat je tegen de
Duitse bezetter was. De nazi’s waren de mensen die
het heel erg eens waren met Hitler.
Wat droeg de vader van Bernhard tijdens de
vergadering?

Waarom zou zijn vader dit hebben gedragen?

En waarom zou de bezetter het erg hebben gevonden
dat er afbeeldingen van de koningin gedragen werden?

Wat is er uiteindelijk gebeurd met de vader van
Bernhard?

In april 1945 werd Friesland bevrijd. Hoe zou Bernhard
zich hebben gevoeld denk je?

De vader van Bernhard werd gestraft voor zijn
symbolisch verzet. Hij vocht niet, maar liet zien dat
hij voor de koningin was en tegen de bezetter.
Wat doen de jongens op de foto wat de bezetter zo erg

Met symbolisch verzet in de oorlog liet je zien dat

vond dat de jongens werden opgepakt en gevangen

je trouw bleef aan de koningin. Door bijvoorbeeld

werden genomen?

spotliedjes te zingen, spotprentjes te maken of
afbeeldingen van de koningin te dragen. Kleine
speldenprikjes tegen de bezetter.
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling:
Symbolisch verzet is zinloos

Bekijk de afbeelding van het monument nog
eens goed.
Bij het doorzoeken van hun huis is de vader van
Bernhard gevangen genomen. Naar welke plaatsen is
hij gebracht?
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