Stripplaatjes kleuren

Docentenblad

Korte omschrijving
(Deze werkvorm is afkomstig
van Hans Werker en Wim
Borghuis, docenten geschiedenis aan de csg De Goudse
Waarden in Gouda.)

Een aantal (vergrote) zwart-wit tekeningen uit het stripboek om in te kleuren en
om daarna te bespreken.

Lesdoelen
Leerlingen kijken terwijl bezig zijn met kleuren ook heel goed naar het plaatje.
Leerlingen ervaren zo’n kleuropdracht als een rustpunt.
Leerlingen krijgen achtergrondinformatie bij bepaalde (interessante) aspecten in
het stripverhaal.
Leerlingen verdiepen zich in motieven, keuzes en beleving van mensen tijdens de
oorlog.

Lesbeschrijving
U kiest een of meerdere tekeningen om te laten kleuren. Bij de keuze van de
tekeningen laat u zich leiden door wat u belangrijk vindt om (later) op in te
gaan. Deze achtergrondinformatie staat soms ook in het geschiedenisboek dat
u gebruikt. Bij elke tekening geven we extra informatie. Deze is bedoeld voor de
docent.
De (globale) werkwijze is dat u de leerlingen vraagt om goed naar tekening en
tekst te kijken en te vertellen wat hen opvalt. Het gaat vaak om details. Naar
aanleiding van deze reacties geeft u achtergrondinformatie.

Materiaal
-

Kleurstiften
Zwart-wit tekeningen
Achtergrondinformatie voor de docent

De ontdekking
Thema: herinneringen aan de oorlog

Voorwerpen vertellen een verhaal

1.

2.
3.
4.
5.
6.

In de tekening zitten elementen die later in het verhaal een rol spelen. Met de
leerlingen kunt u nagaan welke rol die voorwerpen in het verhaal spelen.
Bijvoorbeeld:
De kranten
Er liggen op zolder legale kranten (Telegraaf, Algemeen Handelsblad) en
illegale kranten (Vrij Nederland, Het Parool, De Geus). Kranten spelen in dit
stripverhaal een grote rol.
Jodenster en de foto van Helena en Esther.
Distributiestamkaart, distributiebonnen (voor voedingsmiddelen, rookwaren
en vlees) en persoonsbewijs.
De kris, een woordenboek Maleis.
De foto en de pet van vader.
Het blad Signal en de brief met de adelaar (over de dood van Theo).
De omslagtekening is een goede aanleiding om met de leerlingen te praten
over herinneringen die hun familie heeft aan de Tweede Wereldoorlog.
Grootouders hebben soms nog bonkaarten, persoonsbewijzen en dergelijke
en zij kunnen daar verhalen bij vertellen. Het kan een heel leuke les opleveren
als de leerlingen dit soort dingen meenemen naar school.

Nationaal-socialisme
(10.2)
Thema: nazi-ideologie

Vier belangrijke kenmerken van het
nationaal-socialisme
Sterke leider
Het nationaal-socialisme kende een zogenaamd ‘leider-principe’. Hitler was de
absolute leider. De partij en de samenleving werden sterk hiërarchisch en bureaucratisch georganiseerd. De democratie werd afgeschaft. Andere politieke partijen
waren niet toegestaan. De eerste groep gevangenen in de concentratiekampen
waren Duitse communisten en sociaal-democraten. Velen van hen overleefden dit
niet.
Nationalisme
De nationaal-socialisten wilden alle gebieden terug, die Duitsland door het
Vredesverdrag van Versailles had verloren. Ook de andere gebieden waar Duitsers
woonden zouden in één Groot-Duitsland bij elkaar moeten horen. Deze gebieden
moesten allemaal ‘Heim ins Reich’. Daarnaast wilden Hitler en zijn partij er ook extra
land bij (Lebensraum) als vestigingsplaats voor Duitsers en voor de voedselvoorziening. Die gebieden zochten zij vooral in het oosten van Europa. Zij dachten dat
dit door een oorlog te realiseren viel.
Racisme
Racisme was een belangrijk kenmerk van het nationaal-socialisme. De nationaalsocialisten gingen uit van een hiërarchie van rassen. In hun gedachtewereld was
het arische ras het beste ras en het joodse ras minderwaardig. Alleen ‘echte’ Duitsers
behoorden tot het arische ras. Joodse Duitsers werden door allerlei maatregelen
tot tweederangsburgers in hun eigen land gemaakt, het land waar velen al sinds
vele generaties leefden. Later werden zij vervolgd en velen van hen werden in
de concentratiekampen vermoord. Ook andere groepen als zigeuners, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandicapten pasten niet in het wereldbeeld van de
nationaal-socialisten. Zij hoorden er niet meer bij en werden vervolgd en in veel
gevallen vermoord. Het idee ‘zij horen er niet meer bij’ is een vast bestanddeel van
nationalisme. Het versterkt het wij-gevoel in een samenleving.
Antisemitisme
Hitler maakte de joden tot zondebok voor alle problemen in de Duitse samenleving. Hij gaf hen de schuld van de verloren Eerste Wereldoorlog en van de economische crisis die Duitsland vanaf 1929 teisterde.
(bron: Anne Frank krant)

De Olympische spelen van 1936
(7.3)

Thema: Racisme

Nazi’s vonden ook zwarte mensen minderwaardig.
Al in 1930 waren de Olympische Spelen toegewezen aan Duitsland. De Spelen
kwamen Hitler heel goed van pas. Geslaagde Spelen zouden een goede reclame
voor nazi-Duitsland zijn. In vele landen werd opgeroepen om de Spelen te
boycotten, maar uiteindelijk namen alle landen toch deel. Ondanks de regen
was het stadion op woensdag 5 augustus tot de nok toe gevuld. Hitler zat op de
eretribune toen de finales 100 meter hardlopen begonnen. De zwarte Amerikaan
Jesse Owens won in een nieuw Olympisch record. Marc Robinson een andere
zwarte atleet werd tweede en de Nederlander Tinus Osendarp derde. Maar toen de
huldiging plaatsvond bleek Hitler overhaast te zijn vertrokken. In alle kranten stond
de volgende dag dat hij geen zin had om een zwarte de hand te drukken…. Hitler
en de nazi’s wilden vooral dat op de Spelen getoond werd dat de Duitse, blanke
atleten superieure mensen waren. Ook zwarte mensen werden door de nazi’s als
minderwaardig gezien. Dat blijkt ook uit het verhaal van Hans Massaquoi.
Hans J. Massaquoi werd in 1926 in Hamburg geboren. Zijn moeder was Duitse, zijn
vader was Afrikaan, afkomstig uit Liberia.
‘Toen ik in 1932 naar school ging, was ik zes. In 1933 kwam Adolf Hitler aan de macht.
Ik wist niet dat mijn moeder, een verpleegster, door mij haar baan in overheidsdienst
verloor. Al gauw werden ook leerkrachten die bedenkingen hadden tegen het nieuwe
regime, vervangen door jongere, die openlijk pro-nazi waren. Sommigen van hen,
waaronder de directeur, gedroegen zich ronduit vijandig tegen mij en deden vaak hun
uiterste best om mij te beledigen en maakten minachtende opmerkingen over mijn ras.
Op een keer, ik moet toen een jaar of tien zijn geweest, nam een van de onderwijzers
mij apart en zei: ‘Als we met de joden hebben afgerekend, kom jij aan de beurt.’ De
leraren moesten hun leerlingen gaan vertellen dat ‘niet-arische rassen’ minderwaardig
waren. Ik maakte dat moeilijk voor hen, omdat ik in veel vakken en in sport uitblonk.
De belangrijkste reden dat ik Hitler heb overleefd en niet tijdens de holocaust ben
vermoord, is dat er geen grote zwarte bevolkingsgroep in Duitsland bestond. Degenen
die verantwoordelijk waren voor de vervolging van ‘niet-ariërs’ hebben mij over het
hoofd gezien.‘
Hans Massaquoi emigreerde na de oorlog naar Chicago in de Verenigde Staten.
Tegenwoordig is hij chefredacteur van EBONY, het grootste tijdschrift voor zwarten.
Over zijn leven heeft hij inmiddels een boek geschreven.
(bron: Anne Frank krant)

Kristallnacht

(11.5 )
Thema: racisme, antisemitisme

Hitler wilde een ‘raszuiver’ Duits volk.
De nazi’s waren uitgesproken racisten. Pseudo-wetenschappelijke rassentheorieën
werden opgebouwd om te ‘bewijzen’ dat er superieure en inferieure rassen bestaan.
Het Duitse volk maakte volgens deze ideeën deel uit van het ‘superieure arische ras’.
Ver daaronder stonden de inferieure rassen, waartoe volgens hen onder anderen
joden, zigeuners, de Slavische volken en zwarten behoorden. De samenleving was
in hun ogen een biologisch organisme.
Allen die niet bijdroegen aan de groei van een ‘gezond volk’ (bijvoorbeeld lichamelijk en geestelijk gehandicapten en homoseksuelen), dienden uit de samenleving verwijderd te worden. Het was de plicht van het Duitse volk om ervoor te
zorgen dat de zogenaamde ‘raszuiverheid’ en daarmee de superioriteit van het
arische ras behouden bleef en verbeterd werd. Tegen alle ‘inferieure’ groepen in
de Duitse maatschappij werden al direct na 1933 maatregelen voorbereid. Maar
Hitler had het in de eerste plaats gemunt op de joodse bevolking. Hij zag joden niet
alleen als een ‘inferieur ras’, maar ook als een grote vijand van het Duitse volk. Joden
in Duitsland en overal elders in de wereld zouden uit zijn op de ondergang van het
Duitse volk.
Hitler haakte in op het antisemitisme dat al heel lang in Duitsland en andere
Europese landen bestond. De schuld van alle ellende waarin de Duitsers verkeerden
gaf hij aan de joden. Daarom moesten de joden geïsoleerd worden van de rest van
de bevolking en verwijderd worden uit de Duitse samenleving.
Stapsgewijs nam het nazi-regime na 1933 nieuwe maatregelen tegen de joden. Alle
joden in overheidsdienst kregen ontslag. Al in 1933 waren de joden geheel uitgesloten van het openbare leven. Daarna werd hen het staatsburgerschap ontnomen
en huwelijken met niet-joden werden verboden. In november 1938 werden in één
nacht overal in Duitsland de synagoges en winkels van joden verwoest. Later werd
dit de Kristallnacht genoemd, vanwege al het gebroken glas op straat. Vanaf dat
moment begon de vervolging. Veel joden probeerden toen naar het buitenland te
ontkomen. Slechts weinigen slaagden daarin, want veel landen (ook Nederland)
hadden hun grenzen voor vluchtelingen gesloten, omdat ze bang waren voor
‘teveel’ vluchtelingen.
(bron: Anne Frank krant)

Intocht in Amsterdam
(16.2)
Thema: Reacties op de bezetting

Verbijstering, woede en wanhoop
Het bericht van de capitulatie, in de vooravond van 14 mei, leidde tot verschillende
reacties: verbijstering en wanhoop in de eerste plaats. Honderden joden die wisten
wat de joden in Duitsland was aangedaan maakten zich ernstige zorgen om hun
toekomst en en pleegden zelfmoord of deden daar een poging toe. (…)
Voorts woede, machteloze woede, vooral bij de soldaten die niet of nauwelijks bij
de strijd betrokken waren geweest en die wisten dat in belangrijke delen van het
land nog geen Duitser te zien was geweest. Ze vernielden hun wapens of gooiden
ze met de ammunitie in sloten en kanalen, zodat de Duitsers er geen gebruik van
zouden kunnen maken.
En tenslotte, na een korte fase van verslagenheid en verbijstering, bij de
meerderheid van de Nederlanders opluchting, die bij velen resulteerde in een
afwachtende houding over wat de toekomst brengen zou. Vooralsnog leek één
ding duidelijk: de Duitse soldaten hadden kennelijk instructies zich correct en
‘vriendelijk’ te gedragen. Van een terreurregime zoals sedert acht maanden in Polen
bestond, was zeker geen sprake.
(uit: Nederland en de Tweede Wereldoorlog, Waanders ism het NIOD, p. 79)

Oostfrontstrijders
(23.7)
Thema: collaboratie

Samenwerken met de vijand gebeurde op
verschillende manieren
Collaboratie betekende het meewerken met de Duitse bezetter. Dit kon op heel
verschillende manieren. De ene manier was openlijker dan de andere; de ene had
meer gevolgen dan de andere.
Sommige mensen werden lid van de NSB: de politieke partij die op de hand van de
Duitsers was. Voor een aantal NSB-ers bleef het daarbij. Ze deden verder niets om
de bezetters van dienst te zijn. Anderen, met name jonge mannen, gaven huis en
haard op om te vechten voor de nazi’s (Waffen SS) aan het Oostfront in Rusland.
Er hebben ongeveer 25.000 Nederlanders bij de Waffen SS dienst gedaan. Weer
anderen kozen voor een baan bij een Duitse instantie, waar ze verzetsmensen
opspoorden, bijvoorbeeld bij de Duitse recherche, de Sicherheitsdienst, afgekort SD.
Of ze werden ambtenaar en hielpen de Duitsers bij het bestuur over Nederland.
Waarom collaboreerden deze Nederlanders met de Duitsers? De redenen lopen
uiteen: een oprecht geloof in het nationaal-socialisme; er financieel beter van
worden; zucht naar avontuur.
Dan was er nog een onzichtbare groep collaborateurs die in het geheim de Duitsers
hielp door andere mensen te verraden. Vaak kwam dit pas na de oorlog uit. De
motieven om te verraden waren niet altijd even duidelijk. Het kon gaan om burenruzies, stukgelopen liefdesrelaties, geld, of zelfs de kick van het verraad plegen.
(www.ovgm.nl)

School

(21.8)
Thema: Nazificatie

De bezetter wilde ook het onderwijs doordringen
met nazi-ideeën
De nazificatie van Nederland moest een kopie worden van de situatie in het
derde Rijk. Daar had Hitler na de machtovername in korte tijd de samenleving op
nationaal-socialistische wijze gereorganiseerd. Opvoeding, sociale zorg, jeugdbeweging, rechtspraak, kunst, cultuur en ontspanningsleven raakten doordrongen
van Hitlers denkbeelden. In navolging van de situatie in Duitsland werden op
allerlei terreinen nieuwe en nazistische organisaties opgericht, met veelal de fraaie
betiteling ‘Front’ in hun naam. Kortom een doordringing van de hele Nederlandse
maatschappij door het nazisme werd voorbereid, doch maar ten dele tot uitvoering
gebracht. De betreffende organisaties en hun leden kwamen van meet af aan in
een geïsoleerde positie terecht. Hun activiteiten werden door de meerderheid van
de bevolking genegeerd en afgekeurd.
(uit: Nederland in de Tweede Wereldoorlog; uitg. Waanders i.s.m. NIOD, p. 392)

Direkt in 1940 werd begonnen met de schifting van lesmateriaal: anti-Duitse
boeken werden verboden, de inhoud van boeken dienden te worden gezuiverd.
Eind 1940 werden leerkrachten verplicht een ariërverklaring te ondertekenen;
joodse leerkrachten werden uit hun functie ontheven. Tal van andere maatregelen
volgden. De leerplicht werd met een jaar verlengd tot acht leerjaren, de leerlingenschaal verlaagd en het vak lichamelijke opvoeding op alle lagere scholen verplicht
gesteld. De meeste onderwijsmensen reageerden afwachtend. Vrijwel iedereen
tekende de ariërverklaring en verder werkte men tegen wil en dank mee in het
pro-Duitse onderwijsbeleid. Pas in de loop van 1943, toen de oorlog voor Duitsland
een andere wending nam, veranderde die houding. Slechts een kleine groep heeft
zich van het begin af aan tegen de overheidsmaatregelen gekeerd: een landelijk
georganiseerd verzet van protestants-christelijke schoolbesturen. Van de individuele onderwijzer vroeg het moed om de richtlijnen uit Den Haag te negeren, al
bleek het mogelijk om meeste maatregelen in de praktijk te saboteren.
In september 1940 werd het Opvoedersgilde opgericht, bedoeld voor alle op
de NSB georiënteerde onderwijsmensen. Het ledental van het gilde groeide
aanvankelijk snel en bereikte een hoogtepunt in 1943, ongeveer 4.000 leden, en
nam daarna weer af. Het is dus een kleine club gebleven. De NSB-leerkrachten
verkeerden dikwijls in een geïsoleerde positie. Maar de NSB-propaganda wist
de schoolkinderen niet te bereiken en daar was uiteindelijk de hoop toch op
gevestigd. Tijdgenoten schreven daarover: ‘Al klaagt men herhaaldelijk over de
funeste invloed van de oorlogstoestand op de mentaliteit der kinderen, herhaaldelijk wordt er toch ook gewezen op één grote winst: het nationaliteitsgevoel, de
liefde voor ons Vorstenhuis is gegroeid.’
(www.deschoolanno.nl)

Oorlog in Rusland
(25.2)
Thema: Oostfront

Een ‘kruistocht tegen communisten, joden en slaven’.
Men zou op grond van ‘Mein Kampf’ kunnen zeggen dat de aanval op de Sovjetunie
al lang vaststond in Hitlers planning. Het punt was alleen wanneer? Duitsland was
in oorlog met Groot-Brittannië en een aanval op de Sovjetunie zou dan tot een
tweefrontenoorlog leiden en daar had Duitsland slechte ervaringen mee (WOI).
Aanvankelijk wilde Hitler daarom eerst Groot-Brittannië verslagen hebben, voordat
de Sovjetunie in beeld kwam. De onderwerping van de Britten liet echter op zich
wachten en ook een vredesverdrag behoorde na de aanstelling van Winston
Churchill niet meer tot de mogelijkheden. Hitler moest een beslissing nemen. Nadat
Molotov, de Sovjetrussische minister van Buitenlandse Zaken, in november 1940
Duitsland had laten weten dat de Sovjetunie ondermeer delen van de Oostzee tot
zijn invloedssfeer rekende, hakte Hitler de knoop door.
Vanaf juli 1940 waren Duitse officieren bezig met de bestudering van de militaire
mogelijkheden tot een aanval op de Sovjetunie. Na de, in Duitse ogen belachelijke,
eisen van Molotov werden de plannen serieus. Een inval in de Sovjetunie werd
gepland in mei 1941, zodat Duitsland nog tijd had om af te rekenen met de Britten.
Op 18 december voerde Hitler de ‘Weisung Nr. 21’ door waarmee de aanval op
de Sovjetunie absolute prioriteit kreeg. De aanvalsplannen kregen de codenaam
‘Barbarossa’, naar de Duitse kruisvaarder Frederik I, Barbarossa. Hitler zag de aanval
als een kruistocht tegen de communisten, joden en Slaven.
De strijd verliep aanvankelijk succesvol voor de Duitsers en hun bondgenoten,
Italië, Hongarije, Finland, Slowakije en Roemenië. De Blitzkrieg overrompelde de in
de diepte opgestelde Sovjetrussische verdedigers. Tot het invallen van de winter
bleven de Duitsers terreinwinst boeken. Daarna herstelde het Rode Leger zich en
wist de aanval op Moskou af te slaan. De Sovjetrussen bleken in staat in korte tijd
honderden nieuwe divisies uit de grond te stampen en kregen daarmee meer en
meer vat op het verloop van de strijd. Na de Duitse nederlaag bij Stalingrad in de
winter van 1942-1943 was het gedaan met de Duitse successen aan het oostfront.
Het Rode Leger begon met de opmars naar Berlijn en de vernietiging van het Derde
Rijk.
(www.waffen-ss.nl/barbarossa.php)

Joodse school
(33.7)
Thema: isolatie, deportatie

‘Niemand kon ze werkelijk helpen’
Het was de bedoeling van de Duitse bezetters om elk contact tussen joden en nietjoden onmogelijk te maken. Het doel was de joden volledig te isoleren. Ook op de
scholen moest deze scheiding worden doorgevoerd. Dat gebeurde in de zomervakantie van 1941. (…) Duizenden joodse kinderen werden van school gestuurd. (…)
Nu werden er openbare joodse scholen opgericht. Alleen al in Amsterdam, waar de
meeste joen woonden, kwamen er 25 van deze lagere en middelbare scholen. (…)
In het eerste schooljaar leek de school nog op een gewone middelbare school. Jack
Sann herinnert zich: ‘Alles was normaal, behalve het idee dat je in zekere zin gevangen
zat. Je maakte er maar het beste van, maar we zagen het echte gevaar nog niet; dat
begon net na het einde van het eerste schooljaar.’ (…)
Vanaf het begin van het tweede schooljaar, in de zomer van 1942, begonnen de
deportaties van joden naar de Poolse en Duitse concentratiekampen. Onderduiken
was de enige mogelijkheid om hieraan te ontsnappen. (…) Maar lang niet iedereen
had die mogelijkheid. Jacques Presser, leraar geschiedenis, herinnert zich een
diploma-uitreiking op 10 juli 1942: ‘Na de uitreiking van de diploma’s verkreeg een
meisje uit de hoogste klasse verlof de dames en heren leraren om raad te vragen. Zij en
haar zusje, ook op die school, hadden een oproep ontvangen, een paar dagen later naar
Duitsland te gaan. Welnu; Wat moesten ze doen? Daar stond dat meisje, zeventien jaar,
met haar diploma vol achten en negens, helemaal alleen, maar rechtop voor de groene
tafel waarachter haar leraren zaten. (…) Een enkele onzer reageerde onmiddellijk: ‘Niet
gaan!’ Een ander stemde er mee in, nog een, nog een. De anderen zwegen, weer iemand
boog het hoofd. Niemand kon ze werkelijk helpen, en zo gingen ze de dood in.’
Wie wel ging onderduiken kon daar beter niets over aan anderen vertellen. Op
school had dit tot gevolg dat er elke week, en later elke dag minder kinderen in
de klas zaten (…) In 1943 waren er nog weinig kinderen over. In sommige klassen
zaten nog maar enkele leerlingen. Toch gingen de lessen nog zoveel mogelijk
door. Jacques Presser heeft daar later over geschreven: ‘Een ontzettend diepgaande
ervaring op school was dat er steeds kinderen verdwenen. Je kwam praktisch elke dag
op school. En dan was er in die ene klas een gat, dan in een andere klas. Ik had een klas
die begon met achtentwintig kinderen. Toen ik in mei 1943 zelf onderdook, waren er
nog vier van over. In het lokaal kroop dat stelletje steeds dichter bij elkaar.’
(Uit: Anne Frank Magazine 2001. ‘Anne Frank behoorde tot de grote massa’, Dienke Hondius)

De politie

(35.1)
Thema: Rol van de politie

Nederlandse politieagenten haalden massaal
tienduizenden joden uit hun huizen. Hoe kreeg de
Duitse bezetter hen zover?
Tien jaar heeft Guus Meershoek gewerkt aan zijn proefschrift over de Amsterdamse
politie tijdens de bezetting, dienaren van het gezag. Voor zijn onderzoek gingen
de politiearchieven over de oorlogsjaren open en hij heeft veel oud-politiemensen
gesproken. Het verraste hem vooral dat er weinig dwang voor nodig is geweest om
Nederland in het Duitse gareel te krijgen. De politie was maar één van de vele particuliere en overheidsinstanties die bij de jodenvervolging betrokken waren. GGD-ers
kwamen met ambulances zieke en hoogbejaarde joden ophalen. Trambestuurders
en NS-personeel deden gewoon hun werk tijdens de deportaties. Verenigingen van
dierenliefhebbers stonden te dringen om zich over de achtergebleven huisdieren
te mogen ontfermen.
Voor het inschakelen van de politie bij een karwei dat veel politiemensen toch
minstens als ‘zeer bezwarend’ en vaak als weerzinwekkend hebben ondervonden,
was opvallend weinig dwang nodig. (…) Als het gaat over het grote grijze gebied
tussen goed en fout, dan is de Amsterdamse politie bij uitstek een geschikt
onderwerp om te bestuderen. Heel weinig politiemensen, volgens Meershoek maar
vier of vijf, waren echt goed, in die zin, dat ze vóór Dolle Dinsdag werkelijk actief
aan het verzet deelnamen. Een groter aantal was anti, dat wil zeggen anti-Duits en
verleende vanuit hun functie af en toe steun aan verzetsacties. Maar slechts een
enkele inspecteur weigerde uit gewetensnood aan het oppakken van joden mee
te werken. De meeste politiemannen meenden dat het altijd beter was wanneer zij
het deden dan bijvoorbeeld de beruchte Grüne Polizei, maar Meershoek vraagt zich
af of dat niet vaak een rechtvaardiging achteraf is: ‘De Amsterdamse politie was na
het Jordaanoproer in 1934 omgevormd tot een modern, efficiënt, centraal geleid
apparaat, waarover de politiek z’n greep kwijtraakte. Zo’n efficiënt politiecorps kan
vervolgens door elk gezag, ook het meest verwerpelijke, worden ingezet. Ze blijven
gewoon doen wat ze altijd al deden: er zijn mensen die voor het transport zorgen,
anderen die afzettingen maken en weer anderen zorgen voor het ophalen zelf. Dat
heeft men zo al vaker gedaan. (…)
De meeste politiemensen waren voor de oorlog geen lid van een politieke partij.
Ze hadden het gevoel dat ze buiten de politiek stonden. Die professionele houding
had men zelfs ten opzichte van de joden. Ik heb weinig uitingen van regelrecht
antisemitisme gevonden. Het werd niet geaccepteerd als een Duitser op het
politiebureau een gearresteerde joodse verdachte uitschold. Als het kon werden de
maatregelen van de Duitsers tegen de joden ook zoveel mogelijk genegeerd. Toen
joden geen niet-joodse cafés meer mochten bezoeken, deden veel politiemensen
of ze niets zagen als ze een jood in een café tegenkwamen. Ook de vorming van
een getto in Amsterdam werd tegengehouden. Maar toen het er echt op aan kwam,
toen de joden van huis moesten worden gehaald en op transport gezet, heeft het
grootste deel van de Amsterdamse politie daar zonder morren aan meegewerkt.
(www.groene.nl/1999/18/ma_meershoek.html)

Pilotenhulp

(39.8)
Thema: verschillende vormen van verzet

Weinig Nederlanders in het verzet
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er veel mensen die het niet eens waren
met wat er in Nederland gebeurde. Ze dachten: ‘dit mag toch zomaar niet, hier ben
ik het niet mee eens!’ De meeste mensen werkten niet mee met de bezetter, maar
voor veel mensen bleef het hierbij. Er was maar een heel kleine groep Nederlanders
die zich actief gingen verzetten. Soms deden ze dat alleen, maar vaker in kleine
groepjes, zoekend naar manieren om de bezetter dwars te zitten. Verzetsmensen
hielpen onderduikers, staakten, maakten illegale kranten en pamfletten, hielpen
neergestorte geallieerde piloten, vervalsten documenten, pleegden gewapend
overvallen en spioneerden. Waarom iemand in het verzet ging was erg persoonlijk,
iedereen had zijn of haar eigen verhaal. Soms speelde geloof een rol of politieke
overtuiging. Voor anderen was het een zaak van menslievendheid of medelijden
met de slachtoffers. Er waren ook verzetsmensen die aangetrokken werden door
het avontuur en de spanning. Wat verzetsmensen allemaal gemeen hadden was
dat ze de stap hebben willen zetten om verzet te gaan plegen ongeacht het gevaar.
Want in verzet komen betekende tijdens de oorlogsjaren dat je je leven en dat van
de mensen om je heen niet meer zeker was. Talloze verzetsmensen zijn doodgeschoten of omgekomen in een van de vele kampen. Voor de bezetter was verzet
onwettig, illegaal, en de straffen waren zwaar. Van de 10.000 verzetsmensen die in
handen vielen van de bezetter hebben er ongeveer 6.000 de oorlog niet overleefd.

Hongerwinter
(46.4)
Thema: hongerwinter

Voor velen kwam hulp te laat
Toen de nood na de jaarwisseling 1944/1945 steeds groter werd, trok de bevolking
eropuit om eten te halen. Met fietsen, handkarren of kinderwagens gingen naar
schatting 50.000 mensen per dag ‘de boer op’. Op de vaak dagenlange tochten
werd overnacht waar mogelijk was: in wachtkamers, cafés en schuren. In de grote
steden werd de situatie met de dag nijpender. Zo moesten bakkerskarren en
andere voedseltransporten door politieagenten begeleid worden om overvallen
te voorkomen. Honger en kou hadden hun weerslag op het maatschappelijk leven.
Wie louter van zijn hongerrantsoen moest rondkomen, was nauwelijks tot enige
arbeid in staat. Scholen moesten door gebrek aan brandstof hun deuren steeds
vaker gesloten houden. Vanaf februari 1945, toen er niet langer sprake was van
honger, maar van regelrechte hongersnood, werd op alles wat maar eetbaar was
de hand gelegd. Suikerbieten en tulpenbollen stonden op het menu. Honden en
katten waren hun leven niet meer veilig. (...) Voor velen kwam de hulp van Zweden
en de geallieerde voedseldroppings te laat.
(Uit: Nederland en de Tweede Wereldoorlog; uitg.: Waanders i.s.m. NIOD, p. 1095)

Monument

(60.7)
Thema: Vier en vijf mei

Waarom herdenken en vieren?
4 mei
Om 20.00 uur is het stil en mensen zijn in gedachten verzonken. Het openbaar
vervoer is gestopt en mensen zetten hun auto aan de kant van de weg. Twee
minuten lang staat Nederland letterlijk stil bij de dood van de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en van de oorlogen en vredesmissies die sindsdien in de hele
wereld plaatsvonden of gaande zijn.
In bijna alle gemeenten vindt er een herdenking plaats. Op veel plaatsen zijn er
bijzondere bijeenkomsten, zoals op de voormalige kampterreinen en de erebegraafplaatsen in Nederland. Op televisie zijn directe uitzendingen te zien van de
Nationale herdenking op de Dam in Amsterdam en het luiden van de klokken op
de Waalsdorpervlakte. Op de Dam komen vaak meer dan 20.000 mensen, jong en
oud, bijeen.
De Koningin, vertegenwoordigers van de regering en de eigen organisaties van
oorlogsgetroffenen, vervolgden en de militaire krijgsdiensten leggen op de Dam
een krans als eerbetoon aan de doden.
De herinnering aan wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog is voor nieuwe
generaties ook een moment om na te denken over actuele ontwikkelingen rond
vrede, vrijheid en democratie.
5 mei
Hoewel het zuiden van Nederland eerder is bevrijd dan het noorden, wordt de
nationale herdenking van de bevrijding altijd op 5 mei gevierd. In het hele land
vinden bijeenkomsten plaats en speciaal voor jongeren worden er bevrijdingsfestivals georganiseerd. Vijf mei is niet alleen een dag om te feesten, maar is ook dé
dag te beseffen hoe belangrijk mensenrechten zijn en dat vrijheid geen vanzelfsprekende zaak is.
4 en 5 mei zijn samen een aansporing voor iedere burger om zich actief in te
zetten voor het behoud van de vrijheid en deze in gelijkwaardigheid te delen met
anderen.
4 en 5 mei appelleren aan álle burgers van Nederland, ongeacht leeftijd, status,
huidkleur, culturele herkomst, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.
(www.4en5mei.nl)

Docentenblad

Puzzels
Korte omschrijving

Deze puzzels zijn gemaakt
door Hans Werker en Wim
Borghuis , docenten geschiedenis op de csg De Goudse
Waarden, Gouda.

Leerlingen maken een of meer puzzels.

Lesdoel
Leerlingen onthouden beter de namen van de personen, de
plaatsen en de landen die in de strip voorkomen.

Lesbeschijving
Het maken van een puzzel kan gezien worden als een
‘rustmoment’. De puzzels zijn niet moeilijk, maar dat is ook de
bedoeling. Leerlingen vinden het prettig om niet steeds cognitief
bezig te zijn.
U kunt er voor kiezen om er een korte bespreking aan te
koppelen door met de leerlingen na te gaan in welk verband de
betreffende namen in de strip voorkomen.

Puzzel ➊
Omcirkel de namen
van de mensen die in
de strip voorkomen:
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Puzzel ②
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Omcirkel de namen
van Nederlandse
steden die in de strip
voorkomen:

Amsterdam

Zaandam
Zwolle
Arnhem

Puzzel ➂
Omcirkel de namen
landen die in de
puzzel voorkomen:
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Duitsland
Engeland
Polen

Frankrijk
VS (Verenigde
Staten)
Japan
Indonesië
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Kwartetspel
Korte omschrijving
Door het maken en spelen van het kwartetspel leren de leerlingen spelenderwijs
de betekenis van een groot aantal begrippen.

Lesdoelen
Leerlingen kijken al naar plaatjes en de bijbehorende begrippen
terwijl zij het kwartetspel maken.
Leerlingen leren een aantal begrippen die belangrijk zijn voor een beter begrip
van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Lesbeschrijving
U print zoveel spellen uit als u denkt nodig te hebben. We bieden ze aan in kleur.
U hoeft namelijk niet veel prints te maken en het spel oogt in kleur veel mooier.
U verdeelt de geprinte bladen over (groepjes) leerlingen. De leerlingen plakken de
bladen op karton en knippen of snijden de kaartjes. Het is handig om voor elk spel
een andere kleur karton te nemen.
Hierna spelen de verschillende groepen het spel.

Materiaal
prints, scharen of snijmachine, lijm, gekleurd karton

Nederlands-Indië

Java
Pearl Harbor
Kolonie
Merdeka

Eiland dat onderdeel is van Indonesië (het
vroegere Nederlands-Indië)

Nederlands-Indië

Java
Pearl Harbor
Kolonie
Merdeka

Amerikaanse marinehaven midden in de
Stille Oceaan. Het was de thuishaven van
een groot deel van de Amerikaanse vloot.

Hoofdpersonen

Helena
Esther
Vader van Helena
Jeroen

Zij is geboren in 1926 en was dus 14 jaar
toen Nederland werd bezet. Nu is ze de oma
van Jeroen.

Hoofdpersonen

Helena
Esther
Vader van Helena
Jeroen

Zij is in 1926 in Duitsland geboren. Zij is
joods en vluchtte in 1938 met haar ouders
naar Nederland.

Java
Pearl Harbor
Kolonie
Merdeka

Nederlands-Indië
Java
Pearl Harbor
Kolonie
Merdeka

Merdeka is het Indonesische woord voor
‘Vrijheid’. De Indonesiërs wilden na 1945 de
baas worden in hun eigen land.

Nederlands-Indië

Helena
Esther
Vader van Helena
Jeroen

Land dat door een ander land wordt overheerst of bezet. Voorbeeld: Suriname was een
kolonie van Nederland. Indonesië ook.

Hoofdpersonen

Helena
Esther
Vader van Helena
Jeroen
Kleinzoon (14 jaar) van oma Helena. Hij ontdekt
dat Esther nog leeft en dat zijn grootvader niet
alleen maar slechte dingen heeft gedaan.

Hoofdpersonen

Hij was politieman in Amsterdam en deed
wat de Duitsers hem opdroegen. Hij stierf in
1945 in gevangenschap.

Distributiekantoor
Gaarkeuken
Spertijd
Persoonsbewijs
Zeer eenvoudige en goedkope eetgelegenheid. In gaarkeukens werd (op kosten van de
overheid) in grote tonnen eten gekookt.

Onderduikers kregen natuurlijk geen distributiebonnen. Daarom werden dit soort kantoren
vaak overvallen door verzetsstrijders.

Dagelijks leven

Distributiekantoor
Gaarkeuken
Spertijd
Persoonsbewijs

Dagelijks leven

Vervolging

Zo wordt de nacht van 9 op 10 november
1938 genoemd. De naam verwijst naar de
vele kapotgeslagen ruiten.

Concentratiekamp
Kristallnacht
Onderduiker
Razzia

Vervolging

Vervolging

Concentratiekamp
Kristallnacht
Onderduiker
Razzia

Gevangenenkampen waar de nazi’s tegenstanders en mensen die ze minderwaardig
vonden opsloten.

Concentratiekamp
Kristallnacht
Onderduiker
Razzia

Vervolging

Concentratiekamp
Kristallnacht
Onderduiker
Razzia

Dagelijks leven

Distributiekantoor
Gaarkeuken
Spertijd
Persoonsbewijs

Dagelijks leven

Distributiekantoor
Gaarkeuken
Spertijd
Persoonsbewijs

Georganiseerde jacht op mensen.Tijdens
een razzia werd een hele buurt of straat
door de Duitsers afgezet en doorzocht.

Identiteitsbewijs. Iedereen moest een soort
pasje bij zich dragen. Joden kregen een grote
‘J’ in hun persoonsbewijs gestempeld.

Iemand die zich verborgen hield voor de
Duitse politie.

Je liep het risico dat je werd gearresteerd als
je na spertijd op straat was.

Leider. Hitler werd de ‘Führer’ genoemd. Hij
alleen was de leider en iedereen moest hem
gehoorzamen.

Verzet

Iemand die alleen alles in een land te zeggen
heeft. Het volk heeft geen inspraak. Een land
met een dictator aan de macht is een dictatuur.

Verzet

LO
Illegaal
BS
Sabotage

Dictator
Führer
Stalin
Adolf Hitler

Leiders

Leiders

LO
Illegaal
BS
Sabotage

Iets opzettelijk stuk maken of laten
mislukken.

Dictator
Führer
Stalin
Adolf Hitler

Leiders

Leiders

Dictator
Führer
Stalin
Adolf Hitler

Binnenlandse Strijdkrachten. In september
1944 werden alle verzetsorganisaties in
Nederland gebundeld in de BS.

Onwettig. Tijdens de oorlog waren er veel
mensen die dingen deden die door de Duitsers verboden waren.

LO
Illegaal
BS
Sabotage

Verzet

Dictator
Führer
Stalin
Adolf Hitler

Kwam in 1933 in Duitsland aan de macht en
pleegde in mei 1945 zelfmoord toen Duitsland verslagen was.

De Landelijke Organisatie voor hulp aan
onderduikers werd in 1942 opgericht.

LO
Illegaal
BS
Sabotage

Verzet

De leider van Rusland tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Iemand die er op uit is om op allerlei
manieren zijn voordeel te doen. Het woord
is afgeleid van profiteren.

Profiteur
Zwarthandelaar
Collaborateur
Verrader

Samenwerken met de bezetter

Iemand die verboden handel drijft. Je had
distributiebonnen nodig om iets te kopen.
Maar vaak kon je tegen hoge prijzen bij
zwarthandelaren stiekem goederen kopen.

Profiteur
Zwarthandelaar
Collaborateur
Verrader

Samenwerken met de bezetter

Ultimatum
Verduistering
Propaganda
Ariërverklaring
Ramen moesten worden afgeplakt met
verduisteringspapier, zodat bommenwerpers
zich niet konden oriënteren op de lichtjes
van steden.

Een voorwaarde of eis, waarbij een tijdstip
bepalend is. Bijv.: ‘Als het leger zich niet vóór 12
uur overgeeft, bombarderen we Rotterdam.’

Nederland in de oorlog

Ultimatum
Verduistering
Propaganda
Ariërverklaring

Nederland in de oorlog

Profiteur
Zwarthandelaar
Collaborateur
Verrader

Samenwerken met de bezetter

Profiteur
Zwarthandelaar
Collaborateur
Verrader

Iemand die (vaak stiekem) onderduikers en
verzetsmensen aangaven bij de politie.

Samenwerken met de bezetter

Ultimatum
Verduistering
Propaganda
Ariërverklaring

Nederlander die met de Duitse bezetter
samenwerkte. Landverrader.

Nederland in de oorlog

Ultimatum
Verduistering
Propaganda
Ariërverklaring

Alle ambtenaren moesten een verklaring
ondertekenen dat ze géén joodse voorouders
hadden.

Nederland in de oorlog

Een soort reclame, bedoeld om mensen
onjuiste informatie te geven of te misleiden.

Aanhangers Hitler

Moffen
Nazi
Vrijwilligerslegioen Nederland
Landwacht

Scheldnaam voor Duitsers.

Aanhangers Hitler

Moffen
Nazi
Vrijwilligerslegioen Nederland
Landwacht

Aanhanger van Hitler en zijn ideeën. Nazi is
een afkorting van ‘National-Sozialismus’.

Nazi-organisaties

SA
SS
NSB
WA

Sturmabteilung. Deze organisatie steunde
Hitler door onder andere door veel straatgeweld.

Nazi-organisaties

SA
SS
NSB
WA

Schutsstaffeln. (= Beschermingseenheid).
Hitlers beste soldaten. Het waren speciaal
uitgekozen ‘vechtmachines’.

Moffen
Nazi
Vrijwilligerslegioen Nederland
Landwacht

Aanhangers Hitler
Moffen
Nazi
Vrijwilligerslegioen Nederland
Landwacht

Hulppolitie die uit leden van de NSB
bestond.

Aanhangers Hitler

SA
SS
NSB
WA

Dit was een vrijwilligersleger van Nederlandse jongeren die het Duitse leger ging
helpen.

Nazi-organisaties

SA
SS
NSB
WA
Weerafdeling. Het was een onderdeel van de
NSB. Zij gingen in uniform de straat op en
vielen met name joden lastig.

Nazi-organisaties

(Nationaal Socialistische Beweging). Een
Nederlandse politieke partij met ongeveer
dezelfde ideeën als de partij van Hitler.

Begin augustus 1945 werd boven Hirosjima
(71.000 doden) en Nagasaki (35.000 doden)
een atoombom afgeworpen.

Atoombommen
Bunker
Tankgracht
Oostfront

Oorlog

Meestal betonnen versterking met
schietgaten.

Atoombommen
Bunker
Tankgracht
Oostfront

Oorlog

British Broadcasting Corporation. In Nederland was het luisteren naar BBC verboden.
Velen luisterden stiekem naar deze zender.

BBC
Geallieerden
Invasie
Radio Oranje

Strijd tegen Duitsland

Samenwerkende staten. De vijanden van
Duitsland (o.a. Groot-Brittannië, Frankrijk, de
Verenigd Staten en Rusland) werkten samen.

BBC
Geallieerden
Invasie
Radio Oranje

Strijd tegen Duitsland

Atoombommen
Bunker
Tankgracht
Oostfront

Oorlog

Atoombommen
Bunker
Tankgracht
Oostfront

Het Russische front. Eerst was er alleen een
westelijk front (West-Europa). Maar in juni
1941 viel Hitler opeens ook Rusland aan.

Oorlog

BBC
Geallieerden
Invasie
Radio Oranje

Brede gegraven geul met de bedoeling om
vijandelijke tanks tegen te houden.

Strijd tegen Duitsland

BBC
Geallieerden
Invasie
Radio Oranje

De radio-uitzendingen uit Londen in de
Nederlandse taal werden door veel mensen
stiekem beluisterd.

Strijd tegen Duitsland

Plotselinge massale intocht. Op 6 juni 1944
landden de geallieerde legers op de kust in
Frankrijk.

Docentenblad

Waar gebeurde het?
Korte omschrijving
In de strip worden vaak plaatsen genoemd. Er zijn drie kaartjes (Nederland,
Europa en de wereld) en een aantal stripplaatjes waarin plaatsen genoemd
worden. Laat de leerlingen de goede plaatjes bij de plekken op de kaarten
zoeken.

Lesdoel
Leerlingen begrijpen het verhaal beter doordat zij de gebeurtenissen ook
geografisch kunnen ‘plaatsen’.

Lesbeschrijving
De leerlingen knippen de plaatjes uit en leggen die los op de uitgespaarde
rechthoekjes. Als ze zeker zijn van hun rangschikking plakken ze de plaatjes
vast.
Het getal bij de tekstjes verwijst naar de pagina in de strip waar het plaatje
te vinden is.

Materiaal
3 knipvellen met plaatjes uit de strip
3 werkbladen met kaarten van Nederland, Europa en de wereld.

Werkblad 1a
De oorlog in Nederland

Na 10 mei 1944
probeerden veel joden
nog naar Engeland te
vluchten (pagina 14).

Na de bevrijding op 5
mei 1945 werd er overal
dagenlang feest gevierd
(pagina 48).

Op 14 mei 1940 kwamen
meer dan 800 mensen om
bij het bombardement
(pagina 15).

Op 15 mei 1940
reden Duitse soldaten
Amsterdam binnen
(pagina 16).

Op 13 september 1944
dachten de mensen dat
de geallieerden al bijna in
Amsterdam waren (pagina
44).

In Limburg, Brabant
en Zeeland werd in
september 1944 zwaar
gevochten (pagina 44).

De kindertransporten in
1945 gingen meestal via
de afsluitdijk (pagina 45).

Werkblad 1b
De oorlog in Nederland

Veel hongerende kinderen
uit de grote steden
vonden in 1945 onderdak
bij Friese boeren (pagina
47).

De meeste joden die
waren gearresteerd
werden eerst naar kamp
Westerbork gebracht
(pagina 34).

Tijdens de oorlog zijn er
vele duizenden geallieerde vliegtuigen boven
Nederland neergeschoten
(pagina 38).

In 1944 wilden de geallieerden bij Arnhem de
Rijn oversteken en dan
snel Duitsland veroveren.
Helaas… (pagina 44).

Op 12 september 1944
staken de geallieerden bij
Noorbeek de Nederlandse
grens over (pagina 44).

Knipblad
De oorlog in Nederland

Werkblad 2a
De oorlog in Europa

In september 1939
verklaarden Engeland
en Frankrijk de oorlog
aan Duitsland omdat
Duitsland Polen had
aangevallen (pagina 13)

Op 6 juni 1944 landde een
geallieerd leger op de kust
van Frankrijk. Van twee
kanten werd Duitsland nu
aangevallen (pagina 43).

De Olympische Spelen in
1936. De Nazi’s vonden
niet alleen joden maar ook
zwarten minderwaardig.
(pagina 7).

Hitler wilde Polen
veroveren om Duitsland
groter te maken (pagina
13).

Auschwitz
was één van
de kampen
in Polen die
speciaal waren
gebouwd om
mensen te
‘vernietigen’.
Veel Nederlandse joden
zijn daar
vermoord
(pagina 59).

Werkblad 2b
De oorlog in Europa

Het Duitse leger kwam tot
vlakbij Moskou. Maar de
tegenstand was zo groot
dat het niet lukte om de
stad te veroveren (pagina
29).

Bij de slag om Stalingrad
verloren meer dan 1
miljoen Duitse en Russische soldaten het leven.
Het Duitse leger verloor
de slag (februari 1943). Het
bleek de ommekeer in de
oorlog (pagina 38).

Rusland bleek veel meer tegenstand te bieden dan
de Duitse generaals verwacht hadden (pagina 25).

Knipblad
De oorlog in Europa

Werkblad 3a
De oorlog buiten Europa

Voor de oorlog vluchtten
meer dan 300.000
joden uit Duitsland naar
tientallen landen overal in
de wereld (pagina 16).

Na 1945 zijn veel joden
die de oorlog hadden
overleefd naar de Verenigde Staten geëmigreerd
(pagina 59).

Werkblad 3b
De oorlog buiten Europa

De Amerikaanse vloot in dit deel van de
wereld werd bijna compleet vernietigd.
Nu had Japan de handen vrij om andere
landen te gaan veroveren (pagina 25).

In augustus 1945 gooide
Amerika twee atoombommen op deze Japanse
steden. Door dit verschrikkelijke wapen kwamen in
één klap 120.000 mensen
om het leven (pagina 51).

Meer dan 42.000 Nederlanders werden als dwangarbeider ingezet o.a. in
Birma. Ongeveer 8.000 van
hen stierven. Ook werden
veel Aziatische dwangarbeiders ingezet. Onder
hen was de sterfte nog
veel hoger (pagina 52).

Veel Nederlanders hadden familie in NederlandIndië. Op school moesten de kinderen in Nederland veel leren over dat land (pagina 25).

In de Javazee werd de NederlandsAmerikaans-Engelse vloot in februari
1942 vernietigend verslagen door de
Japanse vloot (pagina 26).
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