4 en 5 mei

Mijn Denkboek
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Dit ben ik!

Mijn naam is:
..........................................................................................................................................................

Ik ben ..................... jaar.
Mijn school heet:
..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ik ken dit weetje over de Tweede Wereldoorlog:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Ken jij iemand die een oorlog heeft
meegemaakt? Wie?
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

jezelf

of p l a k e e

to
n fo

.

Dit is Churchill, hij
maakt met zijn hand
een vredesteken.
Welke vredestekens
ken jij nog meer? Teken
er zo veel mogelijk op
deze bladzijde.
Dit mag ook
• Teken een hartje op de pagina in jouw
Denkboek die je het best gelukt vindt.
Of die je het meest interessant vindt.
• Ruil je boekje met een klasgenoot en maak
een opdracht op een bladzijde naar keuze in
zijn of haar Denkboek.

Churchill (premier van Engeland), vredesteken

Hoeveel jaar zit er tussen het jaar waarin jij
nu leeft en 1945, het einde van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland?

Te
ken

Wie herdenk jij?
Overal in Nederland staan oorlogsmonumenten om ons te herinneren
aan de Tweede Wereldoorlog. Staat
er ook één in jouw buurt? Of eentje
in een stad of dorp dicht bij jou?
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GRONINGEN

LEEUWARDEN
ASSEN

LELYSTAD

ZWOLLE

AMSTERDAM

1 Waar woon jij? Teken daar een huisje.

HAARLEM

2	Zoek een monument in jouw buurt op:
www.oorlogsmonumenten.nl.

UTRECHT
DEN HAAG
ARNHEM

3	Hoe ziet het monument eruit? Teken in
het ronde vak en trek een lijn naar de
juiste plek. (Staat het monument al
op de tekening? Kies dan een ander
monument.)

’S-HERTOGENBOSCH

MIDDELBURG

4 Voor wie of wat is het monument?
..............................................................................................................................................................
MAASTRICHT

..............................................................................................................................................................

LET OP!

:

Als je eenmaal weet welk oorlogsmonument in jouw buurt staat, kun
je er nooit meer langs lopen of langs
fietsen zonder eraan te denken.

n hier je mon
ume
Teke
nt

Wat weet jij?
1 Bekijk de tijdlijn op de achterkant van deze
pagina’s. Kies één gebeurtenis die je opvalt,
omdat je er al iets over weet, of juist omdat
je er nog niets over wist of gewoon omdat
je het plaatje interessant vindt.
2 Teken het plaatje van de tijdlijn na in dit vak.
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3 Vraag minimaal drie anderen (je klasgenoot,
juf of meester, je moeder, je opa…), wat ze
weten over deze gebeurtenis. Schrijf bij
jouw tekening (belangrijke) woorden die
ze gebruiken. En wat weet jij? Schrijf jouw
woorden er ook bij.
Gebruik verschillende kleuren voor de
antwoorden van verschillende personen.
LEGENDA

rood = ik
blauw = een klasgenoot
groen = een volwassene

4 Aan welk weetje twijfel
je? Klopt het wel?
Zou het wel zo gebeurd
zijn?
Zet er eventueel
met jouw kleur een
vraagteken bij.

KIJK UIT!

Het kan zijn dat jij
straks meer weet
over een gebeurtenis
uit de Tweede
Wereldoorlog dan
een volwassene!

Wat mis jij?
1 Bekijk de tijdlijn op de achterkant. Natuurlijk
passen niet alle (belangrijke) gebeurtenissen
op deze tijdlijn.
Welke mis jij? Het mag ook een gebeurtenis
uit jouw familie of uit jouw stad of dorp zijn.
Als je er zo snel geen kunt bedenken:
kijk dan eens bij de voorbeelden of bij
canonvannederland.nl/tweedewereldoorlog.
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2 Kies een gebeurtenis en maak er een
tekening bij, zodat hij past bij de tijdlijn
op de achterkant.
3 Beschrijf hier kort wat er op jouw tekening
te zien is. Over welke gebeurtenis gaat dit?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Ik wil iets
in de tijdlijn zetten over
Marokkaanse soldaten
die meevochten in
de oorlog.

Ik ga iets
toevoegen over de Roma en
Sinti die gedeporteerd
werden.

Wat vertel jij?
Schrijf hier zelf een (echt
gebeurd) verhaal over
oorlog. Dat hoeft niet de
Tweede Wereldoorlog
te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een film die
je over een oorlog hebt
gezien, of een boek dat
je erover hebt gelezen,
of iets dat je op het
nieuws hebt gezien.

DEEL HET!

Deel je verhaal met
anderen. Dan wil
een ander zijn of
haar verhaal vast
ook met jou delen.
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Hoe herdenk & vier jij?
Op 4 mei herdenken we
en op 5 mei vieren we.
Hoe zit dat bij jou?
Kruis de uitspraken aan die bij jou passen.
Op 4 mei …
ga ik naar een herdenking in mijn buurt.
kijk ik op tv naar de herdenking.
vergeet ik vaak stil te zijn om acht uur.
lees ik een verhaal over de oorlog.
hangen wij thuis de vlag halfstok.
leg ik bloemen bij een monument.
Waar denk jij aan tijdens die 2 minuten
stilte?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Op 5 mei …
hangen wij thuis de vlag uit.
ga ik naar een vrijmarkt bij mij
in de buurt.
ga ik naar een museum over de oorlog.
kijk ik op tv iets over Bevrijdingsdag.
doe ik iets anders, namelijk
....................................................................................................................................................

Vrijheid betekent voor mij:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bij herdenken en vieren speelt
de vlag een belangrijke rol. Teken
deze bladzijde vol met vlaggetjes.

DOEN!

Neem je ouders,
opa of oma,
broers of zussen
mee naar een
herdenking bij
jullie in de buurt.
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DE TWEEDE

WERELDOORLOG

In 1933 wint in
Duitsland de
politieke partij van
Adolf Hitler.
De leden van die
politieke partij worden
nazi’s genoemd. Hitler
wil van Duitsland een
groot en machtig land
maken.
Het gaat slecht met Duitsland. Hitler geeft (onterecht)
de Joden de schuld van alles. Mensen die hem en de
nazi's tegenspreken belanden in de gevangenis of worden
vermoord. Vanaf 1933 valt Nazi-Duitsland landen in Europa
aan, ook Nederland wordt bezet. De Nederlandse Antillen
worden niet bezet, maar er wordt vooral gevochten op zee.
Het Amerikaanse leger helpt bij de verdediging.

1933
Kijk of luister
naar foto’s, filmpjes
en
 geluiden bij de
belangrijkste gebeurtenissen uit de Tweede
Wereldoorlog.
Hoe klonk koningin
Wilhelmina? Hoe
zag D-Day eruit?
Bekijk de tijdlijn
op denkboek.nl/
tijdlijn.

1939

Declares war:
verklaart
de oorlog

1 september Nazi-Duitsland valt
Polen binnen. Engeland en Frankrijk
verklaren daarna Duitsland de oorlog.

1940

10 mei Het Duitse leger valt Nederland binnen en gaat
via België naar Frankrijk. Het Nederlandse leger houdt
de vijand vijf dagen tegen. Vooral op de Grebbeberg
en op de Afsluitdijk wordt hard gevochten.

9
Al heeft
de vijand ons
land bezet,
Nederland zal
de strijd
volhouden.

mei tot juli Honderden Engelse militairen gaan
naar Aruba en Curaçao om de olie-industrie te
beschermen. Olie is belangrijk als brandstof voor
de vliegtuigen van onder andere de Royal Air
Force (RAF), de luchtmacht van Engeland.

28 juli De Nederlandse regering en koningin
Wilhelmina vluchten tijdens de gevechten in
mei naar Londen (Engeland). Op deze dag
spreekt koningin Wilhelmina het Nederlandse
volk voor het eerst moed in via Radio Oranje.
Ze doet dat tijdens de oorlog vaker.

1940
Duitsland, Italië
en Japan maken
afspraken en
vechten samen.
Ze zijn de
As-mogendheden.

14 mei Duitsland bombardeert Rotterdam. Nederland geeft zich de volgende
dag over. Nederland is bezet.

juli Hitler wil dat Engeland zich overgeeft. Daarom bombarderen ze Londen. De Engelsen vechten keihard terug.
‘We zullen ons nooit overgeven’, zegt premier Churchill.
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25 en 26 februari In Amsterdam
worden 427 Joodse mannen opgepakt.
Mensen uit het verzet zijn boos en
organiseren een staking. Duizenden
mensen doen mee. Het verzet wordt
keihard neergeslagen door de nazi's.
Na twee dagen is de staking voorbij.

7 december Japan valt landen in Azië aan, waaronder
Nederlands-Indië. Op 7 december bombardeert
Japan de Amerikaanse vloot bij Pearl Harbor
(Hawaii). Nu doet ook Amerika mee met de oorlog.

8 maart Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
geeft zich over. Japan heeft Nederlands-Indië bezet.
Veel Nederlanders worden opgesloten in kampen.

1941
22 juni Hitler valt Rusland binnen.
De nazi’s veroveren snel veel gebied.
Maar in Rusland zijn de winters
erg koud. Door de kou en de
gevechten met de Russen,
moet het Duitse leger
stoppen bij Moskou.

1942
15 september In
Nederland mogen
Joden steeds minder.
Bij dierentuinen,
restaurants, parken,
bioscopen en bibliotheken zie je deze bordjes.

15 en 16 februari Operatie Neuland.
Duitse duikboten vallen olietankers en
olieraffinaderijen aan op Curaçao en
Aruba. Vier boten zinken en ook een
school en een huis op Aruba worden
geraakt. Veel matrozen komen om.
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14 juli Vanaf de zomer van 1942 worden Nederlandse Joden massaal opgepakt, zogenaamd om te
gaan werken in Duitsland. Eerst worden de mannen, vrouwen en kinderen in Kamp Westerbork
in Drenthe opgesloten. Van daaruit worden zij in treinen naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en Polen overgebracht. Daar worden ze bijna allemaal vermoord.

november De Duitsers
verliezen de tweede slag
om El Alamein in Egypte.

2 februari Het Duitse leger wordt
verslagen bij de Russische stad
Stalingrad. Bijna 1 miljoen Russen
(militairen en burgers) sterven of
raken gewond. Na dit verlies gaat het
steeds slechter met nazi-Duitsland.

1942
16 september In Azië moeten duizenden mannen,
waaronder Nederlanders, verplicht voor de Japanners
werken aan nieuwe spoorlijnen. Het werk is zo zwaar,
dat er elke dag meer dan vijftig mannen sterven.

1943
1943 Bijna alle
landen op de
wereld zijn
op de een of
andere manier
betrokken bij
de oorlog.
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6 juni D-Day: De geallieerden landen op de kust
van Frankrijk. Na zware
gevechten trekken ze
verder Europa in. De
Russen verslaan de Duitsers vanuit het oosten.

Geallieerde
troepen

5 september Op de radio horen mensen dat
de geallieerden in Nederland zijn. Ze vieren
feest: Dolle Dinsdag. Het bericht klopt niet.

december 1944 - januari
1945 Grote tegenaanval van
Duitsland in de Ardennen.

1944

september Operatie Market Garden. Via Nijmegen en
Arnhem proberen de geallieerden Duitsland binnen
te trekken. Maar ze worden verslagen bij Arnhem. De
bevrijding van Nederland stopt onder de grote rivieren.

november Bevrijding van ZeeuwsVlaanderen en Walcheren: Slag om
de Schelde. De geallieerden zetten
Walcheren onder water om de Duitsers
te stoppen en de belangrijke haven
van Antwerpen in handen te krijgen.
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maart Begin van
de bevrijding van
Nederland boven
de rivieren.

5 mei Op de avond van 4 mei geven de Duitsers in
Noordwest-Europa zich over. Op 5 mei krijgen de
Duitsers opdracht om hun wapens in te leveren.
27 januari
Bevrijding van Auschwitz,
het grootste vernietigingskamp van de nazi’s. Hier
zijn meer dan 1 miljoen
Joden, Roma en Sinti
en andere gevangenen
vermoord.

30 april De Russische legers hebben Berlijn bereikt. Adolf Hitler
pleegt zelfmoord met een gifpil.
Zijn soldaten vechten nog door.

1945
6 en 9 augustus De Amerikanen gooien
atoombommen op de Japanse steden
Hiroshima en Nagasaki. Honderdduizenden Japanse burgers komen om of raken
gewond.

winter 1944-1945 Hongerwinter. Zuid-Nederland is bevrijd, maar de
rest van Nederland nog niet. Vooral in West-Nederland is er te weinig
voedsel, bijna geen brandstof en de winter is erg koud. Meer dan
twintigduizend mensen sterven van de honger, kou en uitputting.

15 augustus
Japan geeft zich
over. De Tweede
Wereldoorlog is
nu overal voorbij.

Bij deze opdracht mag
je iets doen (schrijven,
kleuren, tekenen).
Een denkvraag. Je
hoeft het antwoord
niet op te schrijven.
Het mag wel.
Luister hoe koningin
Wilhemina klonk of
kijk filmpjes van
mensen die de Tweede
Wereldoorlog hebben
meegemaakt. Maak je
eigen herdenking, geef
je mening over vrijheid
en nog veel meer! Het
kan op denkboek.nl.
In het Denkboek vind
je ook links naar deze
nieuwe kinderwebsite.
oorlog

Sommige woorden zijn
rood gemaakt. Deze
kun je opzoeken in de
Oorlogswoordenlijst
achterin dit boekje.

Inhoud

DENKBOEK •
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2 Mijn denkboek
8 Tijdlijn
16 Tien manieren om vrij te zijn
17 Nadenken over vrijheid
Voorwoord van de koning

17 Handleiding herdenken
22 Ik herdenk
27 Leven zonder oorlog
28 Hoe denken jullie over… herdenken?
30 Draag geen oranje trui
32 Familieverhalen

DENKBOEK •

15

34 Uitgesloten,
vervolgd, vermoord

62 Onderduikers op zolder,
nazi’s in de woonkamer

Waarom zou
dat zijn?

Naar het onderduikmuseum

38 Doe iets!
39 Naar school in de oorlog?

66 Hongerwinter
68 Weg!
Vluchten toen en nu

42 Familieverhalen
44 Hulp van ver
De Nederlandse kolonies tijdens de oorlog

48 ‘Mammie niet doodgaan!’
Heleen Smit over de oorlog in Indonesië

71 Tien dingen…in mijn koffer
72 Gezichten van de oorlog
74 Bevrijdingsplakboek

52 (N)iets doen

76 Wij zijn vrij!

54 Wat kun je doen tegen onrecht?

78 Vrijheid vieren, hoe doe je dat?

56 Kom op voor een ander

80 Hoe denken jullie over…
vrijheid?

De dappere daden van Boy Ecury

60 D
 romen van Anne
Tien dingen die ik heel graag ooit wil doen

82 Colofon
83 Oorlogswoordenlijst
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10 manieren om VRIJ te zijn
Wat is vrij zijn eigenlijk?
Dat is voor iedereen
een beetje anders.

Je mag
geloven wat
je wilt

Wat vind jij de
belangrijkste
manier om vrij te
zijn? Zet cijfers
bij de wolkjes van 1 tot 10.

Je mag
naar school

Je mag
meedoen aan
een demonstratie
(of er zelf een
organiseren)

Niemand
mag aan jouw
lichaam komen als
jij dat niet wilt

Je hoeft
niet te werken

Je trekt
aan waar je
zin in hebt

Je mag zijn
wie je bent

Je kunt
lekker buiten
spelen

Je mag
zeggen wat
je wilt

Je wordt
beschermd als je
bang bent

Bedenk bij elk wolkje
of mensen deze vrijheid
in de Tweede Wereldoorlog hadden.
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Nadenken
over
vrijheid

W

at betekent vrijheid voor
jou? Hoe meer je erover
nadenkt, hoe meer kanten
je aan vrijheid ontdekt. Vrij
ben je als je mag denken en
geloven wat je wilt. Als je jezelf mag zijn, nieuwe
dingen mag leren en de kans krijgt om te doen wat
jij belangrijk vindt. Als je niet bang hoeft te zijn
dat anderen die sterker zijn je zomaar kwaad doen.
Als je geen honger hoeft te hebben en een plek hebt
waar je je thuis kunt voelen.
Vrijheid kun je niet zien en niet vastpakken. Maar
toch is vrijheid het mooiste dat we samen hebben.
Stel je eens voor dat we niet vrij zouden zijn! Zoals
in de Tweede Wereldoorlog, toen honderdduizenden Nederlanders omkwamen door geweld of door
gebrek aan eten en zorg.

Elk jaar op 4 mei staan we stil bij hoe verschrikkelijk
oorlog is en denken we aan de slachtoffers en aan
de mensen die in verzet durfden te komen tegen
onrecht en onderdrukking.
De dag erna, op 5 mei, vieren we onze vrijheid. Al
meer dan 75 jaar wonen wij in een vrij land. Die
vrijheid is van jou en van alle kinderen in je klas.
Hij is van de juf en de meester, van je ouders en ook
van mij. We delen onze vrijheid en dat betekent óók:
rekening houden met de vrijheid van anderen. Zo
blijven we samen vrij!

Koning Willem-Alexander
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Het is
in Amsterdam.
Dit is de Dam
acht.
er
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n
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4 mei, een pa
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Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei
herdenken we alle oorlogsslachtoffers van het
Koninkrijk der Nederlanden. Dat zijn mensen die zijn
overleden in de Tweede Wereldoorlog, of in oorlogen
en vredesoperaties daarna. Het hele jaar door
worden er overal in Nederland gebeurtenissen en
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht.
Wat is herdenken en hoe doe je dat?

DENKBOEK •
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ten stilte
Na de 2 minu
lhelmus.
Wi
t
hoor je he
ezingen?
me
t
he
j
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Kun
n Nassouwe
Wilhelmus va
itsen bloed
Du
n
ben ik, va
d getrouwe
den Vaderlan
den dood.
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n Oranje
Een Prinse va
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• B
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Nederla
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Militai
ren en
koopvaa
rdijper
soneel
• Verzet
• Vervol
ging
• Burge
rslacht
offers
Azië

1940-1945
Meer dan

260.000

slachtoffers in
het Koninkrijk der
Nederlanden

We herdenken niet alleen op 4 mei. Hier leggen kinderen
zonnebloemen bij het Indisch Monument in Den Haag
tijdens de herdenking van het einde van de oorlog in
Nederlands-Indië (nu Indonesië) op 15 augustus.

Her-denken •

H

op een plechtige manier stilstaan
bij een overleden persoon of bij
een gebeurtenis uit het verleden.

erdenken is makkelijker als je weet waar het
over gaat: wie of wat herdenken we eigenlijk? Dit boekje helpt je daarbij.

Waarom herdenken we?
We herdenken elk jaar op 4 mei alle Nederlandse oorlogsslachtoffers, om hen en wat er is gebeurd nooit te vergeten. We herdenken om respect te betonen aan slachtoffers
en hun nabestaanden. We denken dan ook aan de vrijheid
die wij in Nederland hebben en hoe fijn dat is.
Wat doe je tijdens een herdenking?
Bij een herdenking komen mensen samen en staan ze stil
bij slachtoffers of een gebeurtenis. Bij herdenken horen
rituelen, zoals een kaarsje opsteken of bloemen leggen.

DENKBOEK •

Wat gebeurt er op de Dam op
4 mei? Wie leggen de kransen?
Hoe klinkt de taptoe? Bekijk

de interactieve Kijkwijzer
van de Dam op denkboek.nl/kijkwijzer
en kom erachter!

STAPPENPLAN

HERDENKEN OP 4 MEI
1	
Ga met school of je ouders naar een
oorlogsmonument of zet de televisie aan.
2 Luister naar de sprekers.
3	
Wacht op het signaal van de taptoe.
4 Wees 2 minuten stil.
5 Zing mee met het Wilhelmus.
6	
Kijk naar de kransen of bloemen die
worden gelegd. Of leg zelf een krans
of bloem bij een monument.

TAPTOE
Op 4 mei om 19.59 uur
speelt een trompettist het
taptoe-signaal. Vroeger
riep de commandant
aan het einde van de dag
‘tap-toe’. Oftewel, doe de
biertap dicht en ga naar bed, de dag is voorbij.
Nu hoor je deze muziek bij herdenkingen
en begrafenissen.

Kun je ook anders herdenken?
Natuurlijk. Het gaat erom dat je een persoon of
gebeurtenis belangrijk vindt en niet wilt vergeten.
Schrijf of teken hieronder wat
je nog meer kunt doen om iets
of iemand te herdenken.

					
					
					
					
					

Op welke plek herdenk je?
Op 4 mei vinden overal in het land herdenkingen
plaats. Die herdenkingen zijn vaak bij een
monument. In elke stad of dorp is wel
een oorlogsmonument te vinden.
Kun je beter bij een monument
herdenken dan thuis?
Ik vind van wel/niet, want:

					
					
					

DIT NEEM IK MEE NAAR EEN HERDENKING

kaars
bloem
gedicht

hoed
iets anders
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Kinderen leggen bloemen bij het Auschwitz monument in Amsterdam, op 27 januari, tijdens de Nationale Holocaust herdenking.

Teken of plak hier plaatjes van dingen
die volgens jou bij herdenken horen.
Of maak een woordwolk.

Je kunt met je
school ook een
oorlogsmonument
adopteren! Willen
jullie dat? Kijk dan
op www.4en5mei.nl/adopteer-po.
Organiseer een herdenking met je klas
bij het monument. Hoe zou jullie
herdenking eruit zien?

DENKBOEK •

Wie herdenken jullie?
BURGERSLACHTOFFERS AZIË

ineke, dat is de oma
van mijn vader,
woonde tijdens de
oorlog in Nederlands-Indië. Ze
was toen iets jonger dan ik nu
ben. Ze heeft heel veel honger
gehad. Als we nu bij haar zijn,
is er altijd genoeg te eten. Ze
heeft een grote voorraad in huis.
Ze heeft nog veel verdriet om
haar vader Dirk. Hij werd opgepakt
door de Japanners. Hij moest zwaar werk
doen aan de spoorlijn in Birma. Dat heeft hij niet
overleefd. Op 4 mei denk ik aan hem. Ik heb ook
mijn spreekbeurt over hem gehouden. Het moet
heel erg zijn om zo jong je vader te verliezen.”

IK HERDENK..ijn
vader van m

de

“T

overgrootoma

AS
THaOaM
r
11 j

DIRK38 jaar
werd

Wie?

We herdenken op 4 mei alle burg
ers die zijn
gestorven in Azië, als gevolg van verz
et,
gevangenschap, oorlogsgeweld en
uitputting
tijdens en direct na de Japanse bez
etting.

ZOEK OP

Wat?
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nale Indië
Elk jaar, tijdens de Natio
s, staan we stil
stu
gu
au
Herdenking op 15
eede Wereldoorlog
bij het einde van de Tw
r Nederlanden.
voor het Koninkrijk de

Waar was
de Birmaspoorlijn
waar Dir
k
om het le
ven kwam
Hoe heet
?
dit land
nu?
..............................

..............................

..............................

..............
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Wie herdenken jullie?

..
.
K
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VERVOLGING

Marianne ank
Sanders - Fr

ELLA

11 jaar

“I
I

k herdenk de oma van mijn oma, die
Marianne heette. Ze was vroedvrouw en
fietste naar arme gezinnen om vrouwen te
helpen bij de bevalling. Veel mensen kenden haar
omdat ze zulk goed werk deed. In 1942 is Marianne,
samen met haar man Comprecht, in concentratiekamp Auschwitz vermoord, alleen omdat ze
Joods waren. De vader van mijn oma overleefde
de oorlog omdat hij kon onderduiken. Na de
oorlog werd mijn oma geboren. Het lijkt me
heel jammer om zonder grootouders op te
groeien, omdat ik weet hoe leuk ik het
met mijn grootouders heb. Ik vind het
belangrijk dat wij nu beseffen dat we
mogen zijn wie we zijn. En dat we nooit
vergeten wat er toen gebeurd is.”

Wie?

4 mei
We herdenken op
0
00
0.
de meer dan 10
i
nt
Si
Joden, Roma en
en
gd
ol
die werden verv
atietr
en
vermoord in conc
n,
pe
m
en vernietigingska
n.
re
wa
alleen om wie ze

NNE
MAR6IA
1 jaar
werd

Wat?

aust
We herdenken de Holoc
ri bij
ook elk jaar op 27 janua
witz’het ‘Nooit meer Ausch
m.
monument in Amsterda

LEES

Op www.joo
dsmonumen
t.nl
kun je de
namen
van alle
Jo
odse
slachtoff
ers lezen
.
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Wie herdenken jullie?
BURGERSLACHTOFFERS
NEDERLAND

“N
N
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WIJ HERDENKEN...

de slachtoffers van
het bombardement

aast onze school in
Rotterdam staat
de Laurenskerk.
Die kerk stond nog overeind na
het bombardement op Rotterdam
op 14 mei 1940. Maar bijna alles eromheen
was kapot. In 13 minuten tijd werd de halve stad
verwoest door de bommen. Er kwamen veel
mensen om, ook kinderen. We hebben wel eens
foto’s gezien van Rotterdam voor het bombardement. Het was een prachtige, oude stad, nu is
er overal nieuwbouw. Overal in de stad zie
je lichtjes op de stoep. Die laten zien
waar de bommen neerkwamen. Na het
bombardement had bijna niemand
meer een huis. Het was een nachtmerrie die uitkwam. Ik las over een
meisje dat geen voet meer had door
een bomscherf. Het is vreselijk
geweest, dat mogen we nooit
vergeten.”

Wie?

sen
op 4 mei de men
We herdenken
eld,
w
door oorlogsge
die omkwamen
ten, uitputting,
bombardemen
aarlozing.
honger en verw

THOMAS

ARNOLD

werd 5 jaar

11 jaar

Waar?

ement
Elk jaar op 14 mei wordt het bombard
ument
mon
het
bij
t
ach
herd
in Rotterdam ook
ld van een
‘De verwoeste stad’, een groot bee
hart.
zijn
van
plek
de
man met een gat op

SEBASTI
AN

12 jaar

ZOEK OP

Hoeveel m
ensen kwa
men
om bij het
bombardem
ent
op Rotter
dam?
..............................

..............................

..............................

..............................

...
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Wie herdenken jullie?

“W

ij waren bij de
herdenking van de
33 verzetsstrijders die
zijn doodgeschoten door de nazi’s.
Het waren gewone mannen. Maar
ze deden alles voor vrijheid, ook al
konden ze gedood worden. In onze
klas hebben veel kinderen oorlog
meegemaakt. Voor ons was deze
herdenking extra verdrietig. Ik ben
nu vier jaar in Nederland. In mijn
buik zit een litteken van een granaatscherf. Ik wil niet meer aan de oorlog
denken.”
Jyan: “We hebben de namen
voorgelezen. En gedichten die
we zelf geschreven hadden. Mijn
vader was journalist in Syrië. Hij
liep gevaar omdat hij opkwam
voor vrijheid, net als verzetsmensen toen. We zijn gevlucht.”

VERZET

WIJ HERDENKEN...

de 33
van Soesterberg

BERNARD
werd 23 jaar

JYAaNr
12 ja

Wie? enken op 4 mei
We herd
nn die geva
de mense
n
e
n genom
gen werde
t
ord omda
en vermo
t kwamen
zij in verze
de
den voor
en opston
n.
an andere
rechten v

Wanneer?
Elk jaar worden
op 19 november
in Soesterberg
de omgekomen
verzetsstrijders
herdacht.

VERZET

JOUDI

11 jaar

Voor al de
ze mensen
die
opkwamen
voor vrij
heid,
tijdens de
Tweede Wer
en nu in
eldoorlog
Syrië, wa
s in verze
belangrij
t komen
ker dan h
un eigen
heid. Wat
veiligvind jij da
arvan?
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Wie herdenken jullie?
MILITAIREN EN
KOOPVAARDIJPERSONEEL

“EE

lk jaar gaan we met de hele
bovenbouw rond 10 mei naar
het oorlogsmonument in ons
dorp, dat we hebben geadopteerd met
onze school. Op 10 mei 1940 zijn hier in
Heumen 23 soldaten gesneuveld.
Zij verdedigden de ophaalbrug.
Ze hebben ongeveer 8 uur stand
gehouden. Het waren hele
jonge jongens. We lopen in een
stille tocht naar het monument
waar hun namen op staan.
Jelmer heeft een gedicht
voorgelezen.”
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WIJ HERDENKEN...

de soldaten die de
brug verdedigden

THYMO
11 jaar

Wie?

ilitairen
op 4 mei alle m
We herdenken
el
ardijpersone
en al het koopva
JELMER
dienst van het
omgekomen in
11 jaar
ns
ederlanden tijde
Koninkrijk der N
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eldoorlog en da
de Tweede Wer
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en bij vredesop
oorlogssituaties

DAAN
11 jaar

JAN

werd 22 jaar

ZOEK OP

Hoeveel N
ederlands
e
soldaten
kwamen er
om in mei
1940?

Waar?

raven op het
De soldaten uit Heumen liggen beg
r worden elk
militair Ereveld Grebbeberg. Daa
t die gedood
ach
herd
aten
jaar op 4 mei de sold
mei 1940.
in
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de
werden bij de inval van
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Het geluid van vliegtuigen, bommen en
explosies zal ik
nooit vergeten.

Mijn broer ging
al eerder naar
Nederland, pas na
drie jaar zag ik
hem weer.

ILEEN

10 jaar

Toen ik zes jaar
was, werd mijn vader
gedood door een bom
onder onze auto.

Ik kon maar een keer
per week naar school,
afspreken met vriendinnen
kon al helemaal niet.

LEVEN zonder OORLOG
Pas sinds drie jaar weet Ileen hoe
het is om zonder oorlog te leven.
Met haar familie vluchtte ze uit
Syrië om in Nederland een veilig
leven te leiden. Tijdens de Nationale
Kinderherdenking op 4 mei 2020
vertelde zij haar verhaal.

E

lk jaar is er op 4 mei in Madurodam
een Nationale Kinderherdenking. Hier
worden de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog door honderden kinderen

herdacht en wordt er stilgestaan bij vrijheid. En
jij kunt er ook bij zijn! In het tv-programma ‘Het
is stil in Madurodam’ worden oorlogs-verhalen
verteld en door speciale effecten lijkt het alsof je
midden in de oorlog zit.
Het programma wordt op 4 mei
van 19.10 tot 20.00 uur uitgezonden.

Kijk voor meer informatie op
nationalekinderherdenking.nl. Daar kun
je ook de hele toespraak van Ileen zien.
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Hoe denken jullie over:
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HERDENKEN?
Mijn beste
vriend moest
vluchten uit
Syrië.

Ik hoop
dat wij nooit
een oorlog
meemaken.

4 mei, 20.30 uur, Amsterdam Herdenking op de Dam
Kinderen leggen bloemen bij het Nationaal Monument op de Dam.
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Eens of oneens? Teken een pijltje op de lijn.
Hieronder zie je een voorbeeld. Vraag een
volwassene (bijvoorbeeld je vader, moeder,
opa, oma, oom, tante, buurman, buurvrouw…)
om ook pijltjes te zetten, in een andere kleur!

Ik vind van wel _________________________________________________________ Ik vind van niet
Ik werk met de kleur:

........................................................................................ werkt met de kleur:

1 Oorlog herdenken is belangrijker dan vrijheid vieren.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

2 Het is belangrijk dat we allemaal tegelijk herdenken.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

3 Verhalen blijven vertellen over de Tweede Wereldoorlog is belangrijk.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

4 Op 4 mei mag je ook aan overleden familieleden of vrienden denken.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

5 Twee minuten stil zijn is lang.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

6 Over 100 jaar herdenken we de Tweede Wereldoorlog nog steeds.
Ik denk van wel ______________________________________________________

Ik denk van niet

Allebei ingevuld? Waarover zijn jullie het niet met elkaar eens? Hoe komt dat?

DENKBOEK •

toen
Tot 10 mei 1940 was Nederland een
democratie. Mensen waren vrij.
Toen werd Nederland bezet door
nazi-Duitsland. Vanaf die tijd
golden er nieuwe regels.

Draag
geen
oranje
trui

Weg met de democratie,
weg met de Eerste en
Tweede Kamer. Ik ben nu de
baas in Nederland. Wij nazi’s
hebben betere wetten, die
vanaf nu hier ook gelden.

Rijkscommissaris
Seyss-Inquart
(Hoogste baas van
de nazi’s in Nederland)

De nazi’s kunnen mij niet
laten zwijgen, ik kom in
verzet! Ik zorg ervoor dat
mensen hun mening kunnen
geven en de waarheid lezen
in De Vonk, een verzetskrant.
Lees mijn verhaal op pagina 54.

Verzet ss tr ijder
Anton de Kom

Geen gelijke rechtteiednereen gelijk.

Voor de nazi’s was nie
tten. Joden,
Dat stond zelfs in hun we
icapten
Roma en Sinti en gehand
en vermoord.
werden gediscrimineerd
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Er is een nieuwe
regel in Nederland,
waardoor ik geen les
meer mag geven.
Alleen omdat ik Joods
ben! Ik mis mijn klas…

Ik moet helpen bij
razzia’s. Wij moeten
onschuldige mensen
oppakken. Ze mogen
zich niet verdedigen en
krijgen geen advocaat.
Wat gebeurt er als ik
het niet doe?

Me e s t er
F op p e

Pol it ieagen
t
Cor nel is

Geen vrijheid van menings
uiting

Het dragen van zoiet
s als een oranje trui
kon in de oorlog ge
vaarlijk zijn. Want
misschien bedoelde
je met die kleur we
l:
ik ben tegen de nazi’
s! Je kon er voor in
de gevangenis belan
den.
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nu

e rechtsstariantalle mensen
Democratisch
aa
democratie w
en
Jij leef t in een
ls waar iedere
zijn, met rege
at
D
!
ng
ri
gelijkwaardig
ge
re
houden, ook de
t.
zich aan moet
tsstaa
ocratische rech
heet een dem

Een gekozen regering

KLEUR

Na de Nederl
andse
overgave zi
jn de nazi’s
de baas in
Nederland.
De democrat
ie wordt af
geschaft
en ook alle
rechten hier
naast.
Vergelijk de
ze rechten
met de
verhalen op
de linkerbl
adzijde.
Welk verhaa
l hoort bij
welk
recht? Geef
de rondjes
die
erbij staan
dezelfde kl
eur.

De mensen in de Eerste en Tweede
Kamer, in de gemeenteraad of in de provincies
zijn door ons gekozen. Wij mogen stemmen op
wie we willen. En er is flink wat keuze.

Grondwet

In onze grondwet staan regels die niet
zomaar veranderd kunnen worden. De allereerste regel in de grondwet is: Alle mensen in
Nederland hebben recht op gelijke behandeling.
Discriminatie is verboden.

Vrijheid van meningsuiting

Iedereen mag volgens de grondwet zijn
of haar mening geven in het openbaar. Maar je
mag daarbij niet discrimineren.

Rechters en advocaten

Je kunt niet zomaar worden opgepakt en
gevangengezet worden. Als de politie zegt dat je
de wet hebt overtreden, krijg je een advocaat die
je verdedigt als je voor de rechter moet komen.

OM EEN FIETS

De buurjongen van Truke
werd doodgeschoten omdat

hij zijn fiets niet wilde
inleveren. Bekijk het verhaal van
Truke op denkboek.nl/jonginoorlog.
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FAMILIEVERHALEN

i
t
n
i
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n
j
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j
Wi

nior
Michael Ju
12 jaar

horen
l
o
o
h
c
s
p
‘O
ver
o
s
k
i
n
e
w
denis’
e
i
h
c
s
e
g
onze
Sabina
Tante

Jennrifer
Moede

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
Roma en Sinti vervolgd en vermoord.
Deborah en Michael zijn Sinti. Hun
overgrootouders werden vermoord in
concentratiekamp Auschwitz.

Deborah
14 jaar

Michataeatl

Vader (s
to)
niet op de fo
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Wat betekent het om Sinti te zijn?
Michael: Wij hebben een eigen cultuur.
Vroeger trokken de Sinti rond met paard en
wagen. Nu wonen we in woonwagens op een
woonwagenkamp. Rondreizen kunnen we niet
meer. Er zijn te veel regels van de regering.
Michael Junior: Het is heel gezellig om op
een woonwagenkamp te wonen. Ik woon tussen
mijn familie. Ik voel me hier heel vrij, want je
kunt bij iedereen binnenlopen.
Krijg je wel eens reacties als je vertelt
waar je woont?
Deborah: Ja, sommige kinderen vragen dan
aan mij: Hebben jullie dan wel gewoon water
en elektriciteit? Dan leg ik het uit.
Michael Junior: Mijn vrienden vinden het
cool, ze komen hier graag spelen.
Michael: Ik vertel het op mijn werk niet. Veel
mensen hebben vooroordelen over woonwagenbewoners. Daarom wil ik ook niet op de foto.
Sinti werden, net als Joden, vervolgd in de
Tweede Wereldoorlog. Wat weten jullie daarvan?
Michael Junior: We zijn in Auschwitz
geweest. Veel mensen kennen de foto van
Settela Steinbach, het meisje in de trein. Zij was
ook Sinti. Op de dag dat zij werd gedeporteerd,
zat onze familie in dezelfde trein.
Deborah: Ik denk er vaak aan. In Auschwitz zag
ik ook een trein. Ik werd er helemaal stil van.
Wat vind je ervan dat Sinti
nog steeds niet vrij zijn om
te leven zoals ze willen?

Hoe is het om mee te gaan naar een herdenking?
Tante Sabina: Op 19 mei gaan we naar
Westerbork om bloemen te leggen, want dat is
de dag waarop onze familie is weggevoerd. Vorig
jaar heb ik op 4 mei op de Dam in Amsterdam
een krans gelegd met mijn tante en neef.
Deborah: Er is veel muziek. We leggen bloemstukken neer.
Heel weinig mensen weten wat er met
de Sinti is gebeurd, merken jullie dat ook?
Deborah: Als ik zeg dat ik Sinti ben, dan weten
ze niet wat dat is.
Michael Junior: Dat heb ik ook. Bij mij is er
nooit iemand op school die er iets over vertelt.
Deborah: Op de basisschool keken we een
programma over de Tweede Wereldoorlog,
maar daar kwam het ook niet in voor.
Tante Sabina: Daarom ga ik met de kleine
woonwagen, die je op de foto ziet, langs de
scholen, om erover te vertellen.
Wat betekent vrijheid voor jullie?
Michael Junior: Vrijheid is je eigen ding
kunnen doen. Dat ik in een woonwagen kan
wonen.
Deborah: Dat wij kunnen leven volgens onze
eigen cultuur.
Michael: Heel lang wilde de regering dat we
in gewone huizen gingen wonen. Daardoor zou
onze cultuur langzaam verdwijnen. Het gaf ons
het gevoel dat we niet welkom zijn. Vrijheid is
je leven invullen zoals jij dat wilt.
Jennifer: Vrijheid is jezelf zijn, zonder dat je
je hoeft te schamen.
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Voor de oorlog woonden er in Nederland
140.000 Joden. Nadat
de nazi’s Nederland
veroverden, werden
de rechten van alle
Joodse Nederlanders
stap voor stap
afgepakt.
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UITGESLOTEN,

VERVOLGD,
VERMOORD
KRISTALLNACHT:

In Duitsland
komt Hitler aan
de macht.

aanval door de nazi’s
op de Joodse bevolk
ing
in Duitsland, winkels
en gebedshuizen worde
n
vernield of in brand
gestoken.

“Je kunt het je niet
voorstellen wat we
aantroffen. Alles was kort
en klein geslagen.
La
mpen van het plafon
d gerukt, de piano
wa
s in
tweeën gehakt. De
winkel van mijn ou
de
rs
was
totaal overhoop ge
haald.”
Mirjam Weitzner-Sm
uk, toen 8 jaar

Sommige Joodse kinder
en uit naziDuitsland worden op
de boot naar
Engeland gezet, vaak
helemaal
alleen, zonder hun ou
ders. In
Engeland zijn ze veilig
.

ijf
erleefde v
Mirjam ov ampen.
ek
ti
a
tr
n
conce
ers, zus en
Haar oud
moord.
erden ver
zwager w

De ouders van
Anne Frank
vluchten uit
Duitsland met
hun dochters
naar Nederland.

30
JANUARI

5
DECEMBER

1933

Bouw van kamp
Westerbork voor
de Duits-Joodse
vluchtelingen.

9 OP 10
NOVEMBER

DECEMBER

1938

Nederlandse
en
ambtenaren moet
g
rin
la
rk
ve
iër
Ar
een
tekenen.

AUGUSTUS

1939

Alle Joodse
ambtenaren
worden
ontslagen.

5
OKTOBER

21
NOVEMBER

1940
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31
MEI

Bij dierentuinen
, cafés,
restaurants, pa
rken, bioscopen, theaters
en bibliotheken komen bo
rdjes met
‘Verboden voor
Joden’.

“We mochten steed
s minder ... totdat we er
niet eens
meer mochten zij
n.”

Joden mogen
niet meer
reizen of
verhuizen
zonder
toestemming.

Betty Goudsmit-Oudk

erk

1
SEPTEMBER

1941

15
SEPTEMBER

7
NOVEMBER
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zes jaar, moeten
Alle Joden, ouder dan
ding dragen,
kle
hun
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r
een Jodenste
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Joden mogen nie
t meer met de tr
ein, bus
of tram, niet me
er fietsen en na
8 uur
’s avonds niet me
er op stra at.
Anne Frank schreef
op woensdag 24 jun
i 1942 in haar dagbo
ek:

“Het is smoorhee
t. En ik moet alles
lopen. Nu
zie ik pas hoe fijn
een tram toch is,
vooral een
open. Maar dat ge
not is voor ons jode
n niet
weggelegd. Voor on
s is de voetenwage
n goed
genoeg.”
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Joden mogen
alleen nog
ma ar tussen
3 en 5 uur
boodschappen doen.
De meeste
spullen zijn
dan al op.

De Hollandsche Schouwburg in Amsterdam
wordt een verzamelplaats waar Joden zich
moeten melden voor deportatie. Opgepakte
Joden worden er vastgehouden.
De joodse Willy Alexander schreef
op 25 maart 1943 in zijn oorlogsdagboek:

e
Pais en zijn negenjarig
De achtjarige Benjamin
den op
wer
Ze
ter.
ens
Jod
de
t
zusje Jansje me
chwitz vermoord.
23 november 1942 in Aus

n een
Joden krijge
js
wi
be
ns
oo
pers
in.
met een J er

23
JANUARI

3 MEI

Anne Frank
en haar
familie duiken
onder.

De eerste Joden
worden opgeroepen
voor werkk ampen
in Duitsland.

30 JUNI

4 JULI

1942

“Op het ogenblik zitten er 1.300 mensen in de kleine Hollandse Schouwburg. ’t Is er dan zo warm dat iedereen
alsmaar om drank vraagt. Alleen de
oude vrouwen kunnen op matrassen
slapen. Er zijn voor die 1.300 mensen
maar twee heren-w.c’s en drie damesw.c’s en één of twee wastafels.”

6 JULI

17 JULI

20 JULI
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Lothar Gold moest samen
met zijn moeder Gerda op
het kindertransport. Deze
foto gaven ze vlak voor
vertrek aan hun buren.
Op de achterkant staat
“Ter herinnering aan ons
drietjes. Familie Gold.”

Bron: kampwester

Op 11 juni 1943 werd Lothar
in Sobibor vermoord.
Hij was 12 jaar.
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1943

Kun jij uitleggen
welk gevoel je
krijgt bij het
woord ‘uitsluiten’?

De laatste trein van kamp
itz.
Westerbork naar Auschw

Monument op het vo
orm
Kamp Westerbork me alige terrein van
t voor elk vermoord
slachtoffer een steent
je.

Amsterdam
wordt
door de
na zi’s
in’
‘Judenre
d
r
e
iv
(ge zu
n)
van Jode
d.
verkla ar n
ee
g
n
j
(Er zi
eer in
Joden m
)
Amsterdam

13
4
AUGUSTUS SEPTEMBER NOVEMBER

1944

Nederland bevrijd.
Joodse Nederlanders moeten leren
leven met grote verliezen.
Er zijn 104.000 mensen vermoord.
Mannen, vrouwen, kinderen, oma’s,
opa’s, broers en zusjes.

5 MEI

1945
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NIET TE

SNAPPEN

Het feit dat tijdens de Tweede Wereldoorlog miljoenen
Joodse mannen, vrouwen en kinderen in Europa zijn
vermoord is eigenlijk niet te bevatten. Toch is het gebeurd.
En het is belangrijk dat wij erover leren en erover nadenken.
Doe wat hieronder staat en gebruik het artikel
‘Uitgesloten, vervolgd, vermoord’ op de bladzijden
hiervoor. Kruis aan wat je hebt gedaan.
Z
et een zwarte cirkel
om de gebeurtenis
op 30 januari 1933.

Teken een bloem
als herdenkingssymbool bij de
familie Frank.

woorden
K
 ruis de
ERBODEN
NIET en V
door.
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Onderstreep de naam
van de stad waar
Ida
Vos naar school gin
g.
Anne Frank schrijft dat
ze voortaan moest lopen,
ze mocht niet meer in de
tram. Teken twee
voetstapjes bij
haar tekst.

Omcirkel alle getallen

die met kinderen te
maken hebben.

Teken een kaarsje als
herdenkingssymbool
bij Lothar Gold.

bij
et een uitroepteken
Z
waar
o
fot
n
ee
of
een tekst
e.
eld
vo
bij
iet
rdr
jij ve

Zet een rode cirkel
om iets waarvan je
echt niet wist dat
het gebeurd was.

Helpt deze
pagina jou
om over deze
gebeurtenissen
na te denken?

DENKBOEK •

39

Naar

OL
SCHin O
de
OORLOG?

Bekijk samen
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Kijk heel goed foto’s.
!P
over wat je zie raat
t. Schrijf
jullie antwoord
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>>> lees verder >>>
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jullie dat er
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..........

......................

..................................

Wil je weten hoe het was
om tijdens de Tweede
Wereldoorlog naar school

te gaan? Kijk naar het
filmpje ‘Naar school in oorlog’
op denkboek.nl/jonginoorlog.
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FAMILIEVERHALEN
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r
Trevove
teraan
Vader &

Nathan

Patricia

Moeder

Morgaine
16 jaar

13 jaar

Een veteraan is een militair
die op een missie is geweest.
Trevor is zo’n veteraan, hij
is in Uruzgan geweest. Hij
heeft veel meegemaakt,
maar zijn gezin ook.

is
‘Vrijheid
is’
niet grat

Dijon
11 jaar

Mistedr
Hulphon
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Hoe is het om een kind van een militair te zijn?
Morgaine: Bijna al onze vrienden zijn ook
kinderen van veteranen. Je snapt elkaar veel
beter en je helpt elkaar als iemand wordt
uitgezonden. Je gaat niet zomaar voor je land
strijden, je neemt dingen heel serieus. Mijn
vader leert ons dat ook.
Trevor: Denk goed na, beoordeel de situatie
en ga dan pas iets doen, dat zeg ik altijd tegen
de kinderen.

De meeste mensen denken bij het leger aan
schieten, maar hoe is dat in het echt?
Nathan: Als we samen naar een film kijken,
vertelt papa wat er niet klopt. Bijvoorbeeld
dat geen actie zonder problemen is. En dat
niet alles supersnel gaat. Militairen zijn geen
supermensen.
Morgaine: Iemand uit mijn klas vroeg of
militairen blij waren als ze iemand hadden
neergeschoten. Ze snappen het gewoon niet.

Is jullie vader anders dan andere vaders?
Dijon: Papa houdt niet van drukke plekken en
kan niet altijd mee naar pretparken, want dat
kan niet zonder hond.
Nathan: Omdat hij PTSS heeft, kan hij niet
altijd mee omdat hij overprikkeld raakt.
Papa is al drie keer geopereerd aan zijn rug,
dus hij kan ook niet alles.

Wat is PTSS?
Dijon: Als er iets ergs is gebeurd in je leven
en dat beleef je dan opnieuw, in nachtmerries

bijvoorbeeld. En je hebt meer emoties: snel
boos of bang omdat je je opgesloten voelt ofzo.
Wat betekent Mister voor jullie vader?
Nathan: Mister helpt papa als hij een nachtmerrie heeft. Hij voelt het als een nachtmerrie
begint, dan maakt hij papa op tijd wakker. Of
als papa ergens zit, dan gaat Mister achter hem
zitten.
Patricia: Mister doet de rugdekking van
Trevor, net als een buddy in het leger. Militairen
gaan nooit alleen ergens heen tijdens een missie.

Kun je met je vader praten over wat hij heeft
meegemaakt?
Dijon: Soms, maar ik hoef niet alles te weten,
anders kun je je zorgen maken of naar gaan
dromen.
Nathan: Nee, sommige dingen die papa
heeft meegemaakt zijn te heftig.

Betekent vrijheid voor jullie iets anders
dan bijvoorbeeld voor je vrienden?
Morgaine: Ik merk dat klasgenoten vaak
vergeten wat ze allemaal hebben. Ik weet hoe
belangrijk onze vrijheid voor ons is.
Patricia: Vrijheid is niet gratis: militairen
komen beschadigd terug. Vrijheid bij een ander
brengen, kan betekenen dat je zelf vrijheid
inlevert. Hier in vrijheid leven, waarderen
we daarom extra.

OMCIRKEL

de
Zet een rondje om
je wel meer
uitspraak waar
weten.
over zou willen
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DE NEDERLANDSE KOLONIES TIJDENS DE OORLOG
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden
Suriname en de Antillen niet bezet door
nazi-Duitsland. Toch raken ze betrokken
bij de oorlog. De mensen op de eilanden
leven ook mee met het bezette Nederland.

NEDERLANDS-INDIË
Wat is er aan
de hand?

Mama, ik heb
zo’n honger!

ANTILLEN
Lees de strip over Heleen, die als
kind in een kamp in Nederlands-Indië
gevangen zat op bladzijde 48 en verder.

Boy Ecury komt uit Aruba. Hij gaat
in Nederland in het verzet. Lees zijn
verhaal op pagina 56 en verder.

NEDERLAND

SINT MAARTEN
SINT EUSTATIUS
SABA
ARUBA BONAIRE
CURAÇAO
SURINAME

H

et Koninkrijk der Nederlanden bestond
in 1940 uit Nederland en de kolonies
Nederlands-Indië (nu Indonesië),
Suriname en de Antillen: Aruba, Bonaire,
Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

NEDERLANDS-INDIË

Bekijk de filmpjes

‘Oorlog Overzee’
en
 ‘Het Caribisch

gebied in oorlog’ op
denkboek.nl/jonginoorlog
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lie uit het
Caribisch gebied
was heel belangrijk
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Zonder olie konden de tanks niet
rijden en de vliegtuigen niet
vliegen. In 1941 kwam tachtig
procent van de brandstof voor
de geallieerde vliegtuigen uit
de Nederlandse Antillen.

Een soldaat bewaakt de
olie-industrie op Aruba.
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van de school st
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r wordt in
Suriname
veel aluminium gemaakt.
Dat metaal was
onmisbaar in de Tweede
Wereldoorlog Er werden
vliegtuigen voor de geallieerden van gemaakt.
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Meeleven
De bewoners van de Caribische eilanden leven ook
erg mee met de mensen in het bezette Nederland.
Want daar hebben de mensen het moeilijk: er is in
Nederland te weinig eten en te weinig warme kleding. Ook hebben de geallieerde legers geld nodig
om de nazi’s te kunnen verslaan. In het Caribisch
gebied wordt van alles gedaan om te helpen.

Geld geven
Medewerkers van Antilliaanse bedrijven zamelen
geld in. Daarmee wordt een fonds opgericht. Met
het geld kan het fonds wapens kopen voor de strijd
tegen nazi-Duitsland.

Chris Eng
els,
(Steun aan oprichter SANOC
Nederland
se Oorlogs
slachtoffer
s Curaçao
)

“ Toen ik zel
f geld ging o
phalen, wild
e ik hier en
d
aar
een al te arm
oed
overslaan, m ig hutje
aar de mense
n
kwamen na
ar buiten en
zeiden: ‘Dok
ter,
niet goed gen ben ik
oeg om iets
te geven voo
r die arme
Hollanders?
’”

Een vliegtuig kopen
Mensen op Aruba sparen een vliegtuig bij elkaar
om tegen de nazi’s te vechten. Voor twee gulden
vijftig kun je een lot kopen waarmee je 5.000
gulden kunt winnen. Dat zou nu ongeveer 15.000
euro zijn. Met het lot steun je het Spitfirefonds. Van
het geld van het fonds wordt een Spitfire-vliegtuig
gekocht. Het vliegtuig krijgt de naam Aruba.

oorlog helpen
len Nederland in de
Sommige mensen wil
sluiten ze zich
er
llig
jwi
vri
Als
geld.
met meer dan alleen
e vrouwen op
aos
raç
Cu
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n. Ze gaan
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te
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n in de strijd tegen
de geallieerden helpe
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Dopjes sparen
Dopjes van melkflessen, wikkels van chocoladerepen:
alles wordt gespaard voor het Amerikaanse leger. De
dopjes en wikkels zijn in die tijd gemaakt van tin.. Dat
kun je opnieuw gebruiken. Mensen kregen een beetje
geld voor hun verzamelde dopjes en wikkels. En dat
geven ze dus aan het leger.

Breien
Er zijn warme kleren nodig voor Nederland. Maar die
hebben de mensen in het Caribisch gebied natuurlijk
niet in de kast liggen. Daarom wordt er gebreid. Dekens, sjaals, truien. Kisten vol worden naar Nederland
gestuurd. En dat terwijl de meeste mensen van de eilanden nooit eerder een breinaald vast hebben gehad!

Heel veel geld
Alleen al op Aruba wordt (omgerekend naar nu)
3,1 miljoen gulden opgehaald. Vanuit Nederland
komen er veel bedankbrieven. De burgemeester
van Zutphen schrijft: “Het is te mooi om waar
te zijn. En dat alles is dan een geschenk van ver
weg wonende, onbekende Nederlanders.”
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Mammie, niet doodgaan!
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HELEEN SMIT OVER DE OORLOG IN INDONESIË

Ik was 8 jaar en ik woonde met
mijn ouders op Java in Nederlands-Indië,
dat nu Indonesië heet. Het land was een
kolonie van Nederland.

Ik woonde met mijn ouders in een groot huis met
een mooie tuin, ik had een kindermeisje en er waren
bediendes. Ik was enig kind en mijn teckel Piet was mijn
beste vriend. Maar dat veranderde allemaal in 1942...

Een kleine groep Nederlanders was de baas
over de bewoners van Nederlands-Indië.
Zij verdienden veel geld aan de handel in
tabak, koffie en suikerriet. Indonesische
arbeiders deden al het werk hiervoor.

Het is oorlog!

Japan was een vriend van nazi-Duitsland. Japan wilde
de Aziatische landen bevrijden van de Europeanen en
een groot Aziatisch rijk beginnen. In maart 1942 viel
het Japanse leger Nederlands-Indië binnen.

Nu zullen wij het
beter krijgen!

Veel Indonesiërs waren blij met de komst van de Japanners.
Eindelijk kwam er een einde aan de Nederlandse
overheersing, dachten ze. Maar dat veranderde snel...

Veel Indonesiërs werden gedwongen om voor de Japanners
te werken bij de aanleg van wegen en spoorlijnen. Veel
Indonesiërs verloren hun vertrouwen in de Japanners. Ze
wilden onafhankelijkheid: los van Nederland én los van Japan.
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Van de Japanners moest alles wat
Nederlands was verdwijnen. Alles moest
Japans worden: de taal, kranten, radio.

Het was vreselijk in het kamp ...

Er waren ook
mensen met
zowel een
Nederlandse als
een Indonesische
ouder: de Indische
Nederlanders.
Ze voelden zich
meestal Nederlands. Volgens de
Japanners waren
zij meer Aziatisch.
Tijdens de Japanse
bezetting werden
de Indische
Nederlanders
slecht behandeld.

Nederlanders werden door de Japanners opgepakt
en in kampen opgesloten. Mijn vader als eerste.
Later werden mijn moeder en ik meegenomen. Tot
mijn grote verdriet moest ik Piet achterlaten...

... we moesten elke dag urenlang in de brandende zon
staan zodat de Japanse bewakers de gevangenen konden
tellen en we moesten buigen voor de Japanse keizer.

Wat is er aan
de hand?

Mama, ik heb
zo’n honger!

We kregen bijna geen eten,
soms helemaal niets.

Moeders en kinderen zaten samen in een kamp. Maar als jongens
10 jaar werden, gingen ze naar een jongenskamp. Ze moesten
zichzelf redden. Ze aten alles wat ze te pakken konden krijgen.
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Mijn vader zat in een kamp met allemaal mannen.
De bewakers waren heel gemeen en als je niet
gehoorzaamde, waren de straffen verschrikkelijk.

Veel mannen moesten gedwongen werken aan
spoorlijnen. De spoorlijn in Birma-Siam (nu
Myanmar en Thailand) werd De Dodenspoorlijn
genoemd. Elke dag stierven er meer dan
50 mannen door het zware werk.

Birm

aspo

Pakan

Mammie,
niet
doodgaan!

Toen werd mijn moeder ziek. Ik moest haar
verzorgen. Ik was heel erg bang dat ze dood
zou gaan. Gelukkig overleefde ze het.
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Tijdens de Japanse
bezetting stierven
honderdduizenden
Indonesiërs, Indische
Nederlanders en
Nederlanders door
honger, ziekten en
geweld. In de kampen
kwamen zeker
29.000 mensen
om het leven.

orwe

Baro

g

e-spo

orwe

g

MERDEKA!*

* Vrijheid

Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over. Maar
de oorlog was nog niet voorbij. Want twee
dagen later zei de Indonesische leider Soekarno
dat ze zelf hun land zouden gaan leiden.

Repoeblik
Indonesia!
Merdeka!

Wie was nu de baas? De
Indonesiërs wilden zelf hun land
besturen, maar waren het vaak niet
met elkaar eens. En Nederland
wilde haar kolonie niet opgeven.

Wij moesten in de kampen blijven. Erbuiten was
veel chaos en geweld. Het was gevaarlijk voor
Nederlanders. De Japanse bewakers beschermden
ons nu! Veel Indische Nederlanders, die buiten de
kampen verbleven, stierven door geweld.

Op een dag kregen
we te horen dat mijn
vader nog leefde.

DENKBOEK •

51

Veel Nederlanders gingen terug naar Nederland.
Sommigen waren daar nog nooit geweest!
Mijn ouders en ik vertrokken in 1946. Zonder Piet.
De Japanners hadden hem doodgeschoten.

Ik
mis Piet!

Indisch-Nederlandse
gezinnen moesten kiezen:
weggaan of blijven in hun
geboorteland.
Velen kozen eerst voor
blijven. Hun leven werd
steeds moeilijker in het
onafhankelijke Indonesië.
Uiteindelijk vertrokken
ook duizenden Indische
Nederlanders
naar Nederland.

In Indonesië vochten veel partijen met elkaar. De Nederlandse
regering stuurde militairen om de macht terug te krijgen. Het was
een chaotische tijd. Door alle groepen werd veel geweld gebruikt.

Ondertussen moest ik in Nederland weer naar school,
naar groep 7, terwijl ik al 13 was! Ik had in het kamp een
achterstand opgelopen. De kinderen pestten mij, ‘omdat
mijn Nederlands anders klonk.’ Ik vertelde maar weinig
over wat ik had meegemaakt. Want voor de mensen in
Nederland was Indië en de oorlog daar ver weg.

Onderweg stopten we
in Egypte, daar kregen
we warme kleren, die
hadden we niet in het
tropische Indië.

Na jaren vechten moest Nederland de strijd stoppen
en de kolonie opgeven. Op 27 december 1949 werd
Indonesië door Nederland erkend als zelfstandig land.

Daarom is 15 augustus een
belangrijke dag voor mij en voor
veel Nederlanders met een Indische
achtergrond. We herdenken dan
samen die oorlog ver weg.

Bekijk het
verhaal van
Heleen op
denkboek.nl/
jonginoorlog.
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(N)IETS DOEN?
Collaboreren, verzetten of aanpassen. Deze drie woorden
gaan over de keuzes die mensen moesten maken in de
Tweede Wereldoorlog. Hoe strenger de regels van de Duitse
bezetter, hoe moeilijker het werd. Jouw keuze kon invloed
hebben op het leven of de dood van een ander.

AANPASSEN

Je gedragen
zoals de Duitse bezetter dat wilde.
Dit deden de meeste mensen in Nederland. Ze
probeerden zo gewoon mogelijk te leven en
niet te veel op te vallen. Bijvoorbeeld omdat ze
bang waren, hun gezin wilden beschermen of
omdat ze dachten dat verzet geen zin had.

COLLABOREREN

Met de Duitse bezetter samenwerken.
De leden van de NSB geloofden in de ideeën
van Adolf Hitler. Ze hielpen de Duitse bezetter.
Veel Nederlandse politieagenten en ambtenaren voerden de wetten van de bezetter uit. En
gewone Nederlanders werkten mee aan het
oppakken van Joodse buurtgenoten. Voor het
verraden van een onderduiker kreeg je
7 gulden 50.

VERZETTEN

Tegen de
Duitse bezetter in opstand komen.
Dit was een kleine groep. Veel mensen
kwamen toevallig bij het verzet. Via-via
kregen ze de vraag om iets te doen. Zo ging
het steeds verder. Het waren vaak jonge
mannen en vrouwen, zonder gezin.
Verzet was levensgevaarlijk. En acties van
het verzet konden als gevolg hebben dat
onschuldige mensen werden vermoord.
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Henk K

KEUZE
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Bekijk de filmpjes
met de verhalen van
Mirjam, Truke, Henk,
Rudi, Jack en Jeanne
op denkboek.nl/jonginoorlog.
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Wat kun je doen
tegen onrecht?
Als iemand je ONRECHT
aandoet, behandelt die
persoon je oneerlijk.

54

Wat doe je als je ziet dat andere mensen
onrecht wordt aangedaan? Er zijn mensen
die wegkijken. Maar er zijn ook mensen die in
actie komen. Zo iemand was Anton de Kom.

Dit is Anton de Kom.

Anton komt
uit Suriname.

Dit is
Nel de Kom.

Vrijheid is voor

Anton de Kom heel belangrijk.
Hij vindt dat alle mensen vrij
moeten zijn. In Suriname
zijn mensen in de tijd van
de slavernij niet vrij. Hij
schrijft er een boek over.

Nel komt uit
Nederland.

Dit zijn h
un kinderen
Ad, Cees, Ton en
Judith de Kom.
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A

nton de Kom groeit op in Suriname.
De vader van Anton wordt nog
als slaaf geboren op een plantage.
Niet lang daarna wordt de slavernij
afgeschaft. Maar er blijft nog veel ongelijkheid
bestaan. Anton kan bijvoorbeeld na zijn studie
geen baan krijgen in Suriname, omdat hij zwart
is. In 1921 verhuist hij naar Nederland. Daar krijgt
hij werk en trouwt hij met Nel. Hij schrijft over
de geschiedenis van Suriname en de slavernij.
Hij vindt dat mensen in Nederland moeten weten
wat er in Suriname is gebeurd. Tijdens de oorlog
schrijft hij voor verzetskrant De Vonk over wat
de Joden wordt aangedaan. Op 7 augustus 1944
wordt hij hiervoor opgepakt door de nazi’s. Hij
sterft in een concentratiekamp in Duitsland.

Praat erover:
Kun jij tegen onrecht?
Kies om de beurt een uitspraak. Degene die
kiest, geeft als eerste zijn mening. Daarna moet
de ander antwoord geven. Is de stelling beantwoord, dan streep je die door. Wissel daarna om.
Iedereen mag zelf ook een stelling bedenken.

Opkomen voor anderen
is belangrijker dan
je eigen veiligheid.

Je mag geweld
gebruiken tegen
onrecht.

Als je wegkijkt voor
onrecht, ben je ook
schuldig.

De waarheid vertellen
is belangrijker dan
je eigen veiligheid.

Je verzetten is
makkelijker dan
het klinkt.

Je eigen familie
beschermen is belangrijker dan opkomen
voor vreemden.

Kleine daden van verzet
zijn net zo belangrijk
als grote daden.

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
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Kom op voor een ander
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De DAPPERE DADEN van BOY ECURY
In Oranjestad
op Aruba staat
dit standbeeld.
Het is een
beeld voor
verzetsheld Boy
Ecury. Ver weg
in Nederland
vocht hij voor
vrijheid.

Boy wordt op 23 april 1922 geboren
in Oranjestad. Hij is de zevende van
dertien kinderen. De vader van Boy
was een rijke zakenman.

In juli 1937 vertrekken vier kinderen Ecury per boot naar Nederland.
Boy, Nicky en Mimi gaan er naar school. Broer Doe gaat mee om ze
te helpen. Ze weten nog niet dat ze maar met z’n drieën terugkeren.
Boy en Nicky logeren in Amsterdam. Ze gaan er
graag op uit, ze fietsen het liefst in het Vondelpark.
Wat kijken
de mensen
naar ons!
Ze hebben
nog niet vaak
zwarte mensen
gezien, denk ik!

In september van
dat jaar gaat Boy
studeren in
Oudenbosch. Zijn
broers en zus gaan
op andere plekken
in het land studeren.
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Daar leert hij voor boekhouder. Maar hij
vindt het moeilijk om stil te te zitten.

En dan dreigt de
oorlog. Net als de
meeste Nederlanders
verwacht Boy dat
Nederland niet mee
zal doen. Boy
blijft daarom in
Nederland.

Maar als de Duitsers op
10 mei 1940 Nederland
binnenvallen, kan
niemand meer weg.

Na het bombardement op Rotterdam gaan
Boy en zijn broer Nicky kijken. Ze fietsen
15 kilometer om de verwoeste stad te zien.

De
hele stad
ligt plat!
Die duitsers
zijn
rotzakken!

DIT KAN
NIET ZO!

Tijdens de oorlog ontmoet hij Luís de Lannoy uit
Curaçao, zijn eerste echte vriend in Nederland. Door
hun vriendschap is Boy vaak in Tilburg, waardoor hij
ook in contact komt met andere Antillianen.

Boy en zijn vrienden zien de ellende van de oorlog;
de Jodenvervolging, het geweld van de nazi’s en het
gebrek aan spullen maakt hen woedend. Boy is soms
ook echt brutaal tegen de Duitse soldaten.
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Luís de Lannoy doet vanaf het
begin mee aan verzetsactiviteiten,
Boy helpt hem daarbij.
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Hij pleegt overvallen op huizen waar
NSB’ers samenkomen en een aanslag
op de spoorlijn Tilburg-Boxtel.

Ja!
Gelukt!

Boy sluit zich aan bij een
verzetsgroep en steekt Duitse
vrachtwagens in de brand.
In 1942 moet Boy weg uit Tilburg.
Door zijn donkere huidskleur valt hij op
tussen de witte Nederlanders en wordt
het te gevaarlijk voor hem.

Begin juni 1944
ontsnapt Boy nog
maar net aan de
Duitsers.

Ook helpt hij geallieerde
piloten langs de vluchtroute
naar het zuiden.

Boy duikt onder in Oisterwijk. Maar hij blijft
in het verzet. Deze verzetsgroep werkt
vanuit de hooizolder van een boerderij.

Boy is niet te stoppen.
Ondanks het gevaar wil
hij aan zo veel mogelijk
acties meedoen.

Hij brengt drie piloten naar een schuiladres. Maar
als ze de straat in komen, zien ze een aantal Duitse
overvalwagens. Ze maken dat ze wegkomen!

Op 10 februari 1944 wordt zijn vriend Luís
opgepakt door de Duitse bezetter. Boy probeert
hem te bevrijden, maar zijn poging mislukt. Boy
ontsnapt maar de soldaten zien hem wel.
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Maar in september gaat
het mis. De groep is in
Rotterdam. Als Boy op
een dag naar huis loopt na
een bezoek aan de kerk,
wordt hij herkend.
Wegwezen!

Omdat Boy te veel opvalt in Oisterwijk
vertrekt hij in 1944 naar Den Haag. Hij
sluit zich weer aan bij een verzetsgroep.

In het huis van
mijn ouders is geen
ruimte voor een
verrader.

De volgende dag wordt Boy naar de Waalsdorpervlakte bij Scheveningen gebracht.
Hier wordt hij doodgeschoten.

Boy krijgt bij zijn verhoor een aanbod van de
Duitsers. Hij mag veilig terugkeren naar Aruba,
als hij de namen van de andere leden van zijn
verzetsgroep vertelt. Maar Boy vertelt niks.

De familie Ecury kreeg in 1946 een
brief van koningin Wilhelmina. Die
schreef dat ze Boy een held vond.

Doe, Nicky en Mimi keren
na de oorlog terug naar
Aruba. Zonder Boy...

Boy wordt op Aruba begraven. Bij de begrafenis
staan militairen langs de kant. Overal hangt de
vlag halfstok. Kantoren en winkels zijn gesloten,
omdat iedereen bij de begrafenis wil zijn.

We herdenken
Boy
Ecury nog steeds.
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DROMEN VAN ANNE

Anne Frank moest onderduiken omdat ze Joods was. Ze had
dromen en wensen, net als jij. Deze dromen schreef ze op
in haar dagboek. Anne stierf in concentratiekamp BergenBelsen toen ze 15 jaar was. Een stukje uit haar dagboek:
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Naar het Onderduikmuseum

Het Onderduik
museum is in een
huis in Aalten
waar in de Tweede
Wereldoorlog
onderduikers
zaten. Maar niet
alleen onderduikers…

Waarom zit het
onderduikmuseum hier?

Dat weet ik
eigenlijk niet.

In dit huis woonde de
familie Kempink. Vader
Gerrit, moeder Dirkje
en hun en hun dochtertjes Jennie en Annie.
Op zolder hadden ze
een plek waar onderduikers zich een tijdje
konden verstoppen,
voordat ze naar een
plek gingen waar ze
langer konden blijven.
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In de Achterhoek (in Gelderland) zaten in de
Tweede Wereldoorlog heel veel onderduikers.
Het waren vooral mannen die onderdoken om
niet te moeten werken in Duitsland. Maar ook
mensen die in het verzet zaten. Er zaten ook
Joodse onderduikers. Er waren boerderijen
waar wel 13 mensen werden opgevangen.

Joden moesten
dus onderduiken,
alleen omdat ze
Joods waren!

Er staat bij dat deze Joodse baby werd geboren op
een onderduikplek. Hij kon er niet blijven, het was te
gevaarlijk, een huilende baby op een onderduikplek.
Hij ging daarom naar een pleeggezin en hij kreeg voor
de veiligheid ook een nieuwe naam: Willem.

Wel heel verdrietig
dat zijn ouders hun
baby niet bij zich
konden houden.

Oja, dan zou hij niet herkend
worden als Joods. Wel slim.
Om aan al het
extra eten
voor de onderduikers te
komen, werden
voedselbonnen
gestolen. Soms
werd voedsel
voor onderduikers gesmokkeld in een
kinderwagen.

Kijk hier, bonnen
voor aardappelen.

Ik vind dit slim bedacht.
De nazi’s zouden niet zo gauw
een baby uit de wagen halen om
te kijken of er iets onder zat.
Je kreeg alleen voedselbonnen
voor je eigen gezin. Niet voor
al die mensen die op zolder
verstopt zaten…
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Waarom zou
dat zijn?

Ik denk dat het meisje dat
hier woonde niet mocht weten
wat er boven allemaal gebeurde.
Kleine kinderen kunnen
makkelijk iets verraden.

Wat staat
hier nou?

Ik kan mij niet voorstellen dat er echt
mensen hebben gezeten
hier. Het is hier zo klein.

Het is een
geheime deur!
Achter de
geheime deur is
een ruimte voor
allerlei spullen. Als
je die spullen aan
de kant schuift,
zie je een gat in
de muur. Achter
dat gat zit een
verstopplek voor
onderduikers.

Kijk! Dit gaat open als
je aan het haakje van
de handdoek draait!
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In al deze koffers lees je verhalen
van mensen uit de Achterhoek
die moesten onderduiken of die
onderduikers hielpen.

Ja, want onderduiken kon
je niet alleen, je had hulp
nodig van andere mensen.

Vaak in het donker, want
er was weinig stroom.

Helena Kuipers komt al aan het
begin van de oorlog in verzet
tegen de nazi’s. Haar schuilnaam
is ‘Tante Riek’. Samen met een
dominee richt ze een organisatie
op om onderduikers beter te kunnen helpen.
Het wordt de grootste verzetsorganisatie in
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Maar tante Riek wordt verraden en opgepakt.
Ze sterft in 1944 in een concentratiekamp.
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Op Radio Oranje kon je horen
hoe het echt met de oorlog ging.
Dat gaf de onderduikers moed.

Het ‘gewone’ nieuws vertelde alleen hoe goed
het ging met het leger van Hitler, toch?

Hier zat
de radio
Ja, en je wilde juist weten hoe het
echt was, zodat je wist hoe lang
je het nog moest volhouden.

Kijk, dit is die
commandant!

Op een dag gebeurde er iets vreselijk gevaarlijks. Een commandant
van de nazi’s belde aan bij de familie
Kempink. Hij zei: ‘die grote woonkamer van jullie kan ik goed gebruiken
als kantoor’. En dat gebeurde! Terwijl
de onderduikers op zolder zaten,
zat de commandant op zijn kantoor.
Maar hij heeft nooit iets gemerkt.

Stel je voor, dat je op
die zolder zit en je
hoort de bommen om je
heen vallen.

Ik vond het een
bijzonder museum.

En dan niet weten
voor hoe lang...

verstopt

Toen werd het nóg
gevaarlijker!

In de kelder van
het huis zit een
schuilkelder.
Onderduikers
mochten niet
schuilen. Dat
was niet veilig,
ze konden
gezien worden.

Ik wist niet dat er zoveel mensen
waren die onderduikers hielpen.

Het verhaal van die baby, dat
zal ik niet gauw vergeten.

Hoe
kun
je
contact
houden met
je familie
als je je
zou moeten
verschuilen?
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HONGERWINTER
In september 1944 gaan de mensen die
bij de spoorwegen werken staken. Ze
willen de geallieerden helpen. Als er geen
treinen rijden, is het moeilijker voor de
nazi’s om soldaten te vervoeren naar de
gevechten met de geallieerden. Maar de
Duitsers gebruiken hun eigen mensen
om de treinen te laten rijden. Het lukt de
geallieerden niet om Nederland in één
keer te bevrijden. Als straf zorgen de
Duitsers ervoor dat er geen voedsel
en brandstof meer naar Nederland
komt. En dan komt de winter.
Een heel koude winter.

• 50.000 kinderen die al maanden
veel te weinig eten krijgen,
worden geëvacueerd. Ze
worden ‘bleekneusjes’
genoemd
• 25.000 mensen
sterven in de
Hongerwinter
• 2000 -2500
kilocalorieën per
dag heeft een
volwassene nodig
• 400 kilocalorieën eet een
volwassene dagelijks tijdens
de Hongerwinter
• 2,3 graden was het gemiddeld
tijdens de strenge winter
van 1944/1945

BEVRIJD

Bevrijd na 5 mei 1945,
hier was de Hongerwinter
Bevrijd 5 mei 1945
Bevrijd 30 maart 1945
Bevrijd 1 januari 1945

In welk
vlak op

de
kaart
ligt jouw
woonplaats? Te
ken
daar een hu
isje.
Wanneer is
jouw
woonplaats
bevrijd?
..............................

............................
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WANNEER KWAM ER HULP?
In april 1945 geven de Duitsers toestemming
aan Engelse en Amerikaanse vliegtuigen om
voedselpakketten uit te gooien boven het
westen van Nederland. Deze pakketten
hebben veel mensen het leven gered.

VRIESKOU
Door de kou vriezen de rivieren, kanalen
en meren dicht. Er kunnen dus geen
schepen varen om voedsel aan te voeren.

Deze producten zaten in de voedselpakketten.

Bron: www.livius.org
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Chris van Leeuwen
wa s 8 jaar in de
Hongerwinter.

HONGERTOCHTEN
In de steden is amper eten, maar op
het platteland nog wel. Veel mensen
lopen of fietsen dagenlang naar de
boerderijen om spullen te ruilen tegen
eten. Sommige boeren helpen waar
ze kunnen. Anderen willen kostbare
spullen hebben voor een beetje eten. Er
gaan ook veel kinderen op pad. Ouders
hopen dat Duitsers hen door zullen
laten. Maar de tocht is heel gevaarlijk.

Am sterd am in

ja ar en woonde
de Honger wint in
er.

Hongerige ki
nderen krijgen
soep
in de gaarkeuk
en van een ke
rk.
Foto uit maart
1945

Voorbeelden
van ruilwaar

Bekijk hoe het was tijdens
de Hongerwinter in het
filmpje ‘ Honger in oorlog’

op denkboek.nl/jonginoorlog.
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Inwoners van Arnhem vluchten de stad uit, 1944

WEG!
Vluchtelingen op weg naar opvangkamp
Heumensoord bij Nijmegen, 2017
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Iedere oorlog zorgt ervoor dat mensen op
de vlucht slaan. Soms vluchten mensen
voor bommen, geweld en honger. Of ze
vluchten omdat ze worden vervolgd, omdat
ze zijn wie ze zijn. Dat was vroeger al zo en
dat gebeurt nu nog steeds, iedere dag.

GEVLUCHT TOEN
e vad

D

er van Trijneke zat in het
verzet. Hij hielp
onderduikers. Bijna altijd
schuilden er ook
mensen op hun boerderij.
Trijneke wist als klein
meisje al dat ze daar nooit
iets over mocht zeggen.
In 1943 werd haar vader ver
raden. Toen moesten
Trijneke, haar broertjes en
zusjes zelf ook onderduiken. Trijneke ging naar
haar oom en tante. Haar
moeder zag ze nog maar
heel af en toe. In 1944
hoorde ze dat haar vader
was opgepakt en doodgeschoten. Toen de bevrijd
ing kwam, kon Trijneke
niet echt blij zijn. Ze had te
veel meegemaakt.

CHTtNzeU10 jaar was, woonde ze in
GEVLU
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Later mochten Sara
eerst naar Libanon.
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t ze elkaar weer
waren dolgelukkig da

Vluchten betekent
vaak dat gezinnen
niet bij elkaar
kunnen blijven. Hoe
kun je moed houden als je
elkaar zo lang niet ziet?

Wil je meer te weten
komen over Trijneke
en Sara? Bekijk het

filmpje op
denkboek.nl/jonginoorlog
en bekijk ook de vragen.

>>> lees verder >>>
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VLUCHTCIJFERS
Na de Tweede Wereldoorlog

zwierven 40 miljoen vluchtelingen
door Europa.
Toen Hitler in Duitsland aan de

macht kwam, zijn veel Joden en
mensen met een andere politieke
mening gevlucht.
 zijn nu – terwijl je dit leest –
Er
in de hele wereld bijna 80 miljoen
mensen op de vlucht.

Meer dan de helft van de

vluchtelingen zijn kinderen
onder de 18 jaar.

Bron: Vluchtelingenwerk, UNHCR

 e meeste vluchtelingen in
D
de wereld komen uit Syrië,
Afghanistan, Venezuela,
Zuid-Soedan en Myanmar.

Mensen vluchten niet alleen als er

oorlog is, maar ook als er armoede
en werkloosheid in hun land heerst.

De 14-jarige Shyar Ahmed uit
Syrië raakte tijdens zijn vlucht zijn
linkerhand kwijt door een landmijn.
Deze foto is gemaakt in een
vluchtelingenkamp in Turkije.

Er komt een nieuw kind in
jouw klas. Hij is gevlucht
uit Syrië. Hoe zorg jij ervoor
dat hij zich welkom voelt?

70
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Dit is de militaire begraafplaats in
Groesbeek. Hier liggen meer dan 2500
Canadese militairen begraven. Ze zijn
omgekomen bij de bevrijding van
Europa. Wie waren deze militairen?

“Ik ben John Burpee Wallace.
Eerst werkte ik op de boerderij
van mijn familie, daarna ben ik
in een houtbedrijf gaan werken.
Samen met mijn broer ga ik het
leger in. Als de oorlog voorbij is
wil ik graag gaan studeren.”
In 1945 vocht John in de buurt van Putten.
Op 18 april 1945 kwamen hij en zijn
bataljon in een hinderlaag van de Duitsers
terecht. Daarbij kwam John om het leven.
Een dag later werd Putten bevrijd. Zijn
broer maakte de bevrijding wel mee.

“Mijn naam is Joseph James Oram,
ik ben geboren in Canada. Ik heb
altijd al in het leger gewild, omdat
ik van avontuur houd. Toen ik nog
op school zat heb ik mij al aangemeld voor het leger, maar ik was te
jong. Een paar dagen na mijn achttiende verjaardag werd ik eindelijk
aangenomen!”
Joseph vocht net over de Duitse grens.
Op 19 februari 1945 werd een van de
soldaten uit zijn groep geraakt. Joseph
probeerde hem in veiligheid brengen,
maar daarbij werd Joseph in zijn hoofd
geschoten. Hij was meteen dood.

Wat hebben deze
jongens gedaan
voor de vrijheid
van een ander?

Gezichten
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“Ik ben Minoru Tanaka, maar
iedereen noemt mij Morgan. Ik
kom uit Canada, mijn ouders
zijn geboren in Japan. Mijn
vader vocht in Europa tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Hij
raakte gewond aan zijn oog.
Ik ga ook in het leger, maar
daarna wil ik graag werken op
een boerderij en studeren.”
Minoru vocht tijdens de Slag om de
Schelde en de Slag om Nijmegen.
In februari 1945 zat hij in een van
de eerste tanks die Duitsland
binnentrokken. Zijn tank werd
geraakt. Minoru werd 25 jaar.

VAN
DE

Je kunt met je school ook
een oorlogsgraf adopteren!
Willen jullie dat? Kijk dan op
www.oorlogsgravenstichting.nl/
adopteer-een-graf

oorlog
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Ondergedoken

Nederland tussen
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Wij zijn vrij!
De Amerikaanse president
Roosevelt maakt zich aan het begin
van 1941 zorgen over wat er in de
wereld gebeurt. De Verenigde
Staten vechten op dat moment nog
niet mee in de oorlog.

P

resident
Roosevelt
hield toen een
toespraak over
vrijheid. Hij noemde vier
vrijheden (Four Freedoms)
die hij heel belangrijk vond.
Ieder mens op de wereld
zou ze moeten hebben om
écht vrij te kunnen leven.

VRIJHEID?
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Adam
komt
uit Syrië. In dat
land is oorlog.
Adam is erg bang
voor de bommen.
Hij moet vluchten
en ziet zijn vader
heel lang niet.
Adam woont nu in
Nederland, in
vrijheid.

VRIJHEID VAN
MENINGSUITING

VRIJHEID
VAN ARMOEDE

VRIJHEID VAN
GODSDIENST

VRIJ ZIJN
VAN ANGST

Je mag zeggen wat
je denkt, ook als het
je het niet eens bent
met de regering.

Je hebt geen
zorgen over eten,
kleding of een
huis.

Je mag geloven
wat je wilt.

Je bent veilig,
je kunt rustig
slapen.
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Tineke komt uit
Nederlands-Indië,
nu Indonesië. In 1941
bezet het Japanse
leger het land.
Tineke wordt
jarenlang opgesloten
in haar eigen huis,
samen met 17 familieleden. Ze mogen niet
naar buiten om eten
te kopen en lijden
vreselijke honger.
Ze eten zelfs slakken
uit de tuin. Tineke
overleeft de oorlog.

Danial komt uit Iran. In dat
land zijn heel strenge regels
die worden bepaald door de
leiders. Wie niet luistert, of
wie zijn mening hardop zegt,
kan zelfs de doodstraf krijgen.
Voor Danial en zijn familie is
het er te onveilig. Ze zijn gevlucht. Nu
wonen ze in Nederland, in vrijheid.

Mieke is Joods. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog wordt ze
samen met haar ouders en
zusje opgepakt en gevangen
gezet in een concentratiekamp.
Alleen omdat ze Joods is.

STEL EEN VRAAG
Deze mensen weten hoe het is om
niet vrij te zijn. Ze willen hun
verhaal met jou delen. Je kunt
hen zelf vragen stellen. Kijk op
www.wijzijnvrij.org voor hun verhalen.

RECHTEN VAN DE MENS
Na de oorlog werd er verder nagedacht over vrijheid. De ideeën
van Roosevelt werden gebruikt bij het opstellen van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat is een tekst waarin
de belangrijkste rechten van de mens staan beschreven. Iedereen
zou deze rechten moeten hebben, zoals een dak boven je hoofd
hebben en het recht om gelijk behandeld te worden. Bijna alle
landen van de wereld hebben deze verklaring ondertekend.
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VRIJHEID VIEREN
Hoe doe je dat?

Elk jaar op 5 mei vieren we dat Nederland in 1945 bevrijd is van de Duitse
en Japanse bezetters. Sinds die tijd leven we in vrijheid. We denken op
die dag aan wat vrijheid voor ons betekent. Maar hoe doen we dat?
WAAROM VIEREN WE FEEST?

Nederland was tijdens de Tweede Wereldoorlog
vijf jaar lang niet vrij. Nederland was bezet
door nazi-Duitsland en de nazi’s waren de baas.
Nederlands-Indië was bezet door Japanners.
Op 5 mei vieren we dat we in 1945 zijn bevrijd
door militairen uit allerlei landen. En dat we al
75 jaar in vrijheid kunnen leven.

WANNEER VIEREN WE FEEST?

Elk jaar op 5 mei. Dit is kort na de oorlog
bedacht door mensen uit het verzet. Ze wilden
niet op dezelfde dag de doden herdenken en
de bevrijding vieren. Dus werden het twee
dagen: één dag om de doden te herdenken op
de avond van 4 mei. En één dag om te vieren
dat we vrij zijn. Dat is op 5 mei. Dit is een
traditie geworden.
Traditie is een gewoonte
die van de ene generatie
op de andere wordt
doorgegeven.

Wat betekent
vrijheid
voor jou?

HOE EN WAAR VIEREN
WE DAT?

Op 5 mei is samen zijn het belangrijkste.
Samen met andere mensen staan we stil bij
onze vrijheid en hoe bijzonder het is dat wij in
vrijheid leven.
Dat samen zijn is in deze corona-tijd helaas
niet zo vanzelfsprekend. Veel activiteiten gaan
dit jaar in aangepaste vorm door, in kleinere
groepjes of online. Luister bijvoorbeeld naar
de 5 mei-kinderlezing op tv, een toespraak
over vrijheid door een kind. Of volg de
Ambassadeurs van de Vrijheid op social media.

Ambassadeurs van de Vrijheid
De Ambassadeurs van de Vrijheid zijn
artiesten die verhalen over vrijheid maken
en deze vertellen op de Bevrijdingsfestivals
en op social media. Wil je meer weten
over de Ambassadeurs of over de
Bevrijdingsfestivals?
Kijk op www.bevrijdingsfestivals.nl.
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Manieren om vrijheid te vieren:
• Bekijk het aansteken van het Vrijheidsvuur door de minister-president.
• Zing mee met het 5-mei concert
op tv in Amsterdam.
• Hang de vlag uit!

Hoe denk jij over vrijheid? Wat
is vrijheid eigenlijk? Bekijk
het op denkboek.nl/vrijheid.
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Hoe denken jullie over:

VRIJHEID?

Ambassadeur van de Vrijheid Sam Feldt en Hakim Radwan, die een
toespraak hield voor kinderen. Bevrijdingsfeest in Haarlem, 2019.
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Eens of oneens? Teken een pijltje op de lijn.
Hieronder zie je een voorbeeld. Vraag een
volwassene (bijvoorbeeld je vader, moeder,
opa, oma, oom, tante, buurman, buurvrouw…)
om ook pijltjes te zetten, in een andere kleur!

Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik werk met de kleur:

Ik vind van niet

......................................................................................... werkt met de kleur:

1 Volwassenen zijn vrijer dan kinderen.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

2 Om je vrij te voelen, heb je geld nodig.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

3 Vrijheid is voor iedereen hetzelfde.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

4 Het allerbelangrijkste voor een mens is vrijheid.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

5 Bevrijdingsdag vieren is belangrijker dan herdenken op 4 mei.
Ik vind van wel

______________________________________________________

Ik vind van niet

______________________________________________________

Ik vind van niet

6 Ik voel me vrij.
Ik vind van wel

Allebei ingevuld? Waarover zijn jullie het niet met elkaar eens? Hoe komt dat?

Foto’s Naar school in de oorlog?
Pagina 39: Joodse school in Amsterdam. Er zitten nog maar 10 kinderen
in de klas. De andere leerlingen zijn opgepakt of ondergedoken.
Pagina 40: Op deze school in Den Haag heeft iemand ‘Weg mof’
(mof = scheldwoord voor Duitser) op het bord geschreven.
Niemand mag naar binnen.
Pagina 41: Kinderen in een Japans interneringskamp in bezet
Nederlands-Indië krijgen buiten les, want er is geen klaslokaal in het kamp.
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Oorlogswoordenlijst
Ariërverklaring •

Formulier dat ambtenaren (juffen,
meesters, agenten, verpleegsters,
enzovoort) moesten invullen.
De nazi’s wisten daardoor precies
wie Joods was en wie niet.

Bezetting • Een land wordt
ingenomen door een leger of
groep die er niet hoort.

Holocaust • De massale
moord op de Joden in de Tweede
Wereldoorlog.
Koopvaardijpersoneel •

Mensen die op handelsschepen
werkten en mensen die moesten
werken voor het Nederlandse
leger bij de strijd rond Indonesië.

Concentratiekamp • Plaats
waar mensen gevangen zitten.

Nazi’s • Afkorting van nationaalsocialisten, de volgelingen
van Hitler.

Deportatie • Iemand naar een

NSB • Nationaalsocialistische

werkkamp of concentratiekamp
brengen.

Beweging. Een politieke partij
voor Nederlanders die het met
Hitler eens waren.

Erecouloir • Rij van veteranen

en militairen.

Evacueren • Een persoon

of een groep naar een veilige
plek verplaatsen.

Gaarkeuken • Plek waar je
tijdens de oorlog goedkope
maaltijden kon eten.

Geallieerden • De landen die
samen vochten tegen Duitsland,
Italië en Japan.

Onderduiken • Verstoppen,

niet meer zichtbaar zijn. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog
verstopten mensen zich, in de
hoop dat de nazi’s hen niet
zouden vinden.

Persoonsbewijs •

Identiteitskaart die iedereen
in Nederland moest hebben
tijdens de Duitse bezetting.

Radio Oranje • Radio-

programma van de Nederlandse
regering in Engeland. Het werd
verboden om er naar te luisteren.

Razzia • Jacht op mensen,
door het leger of door de politie.
Roma en Sinti • Groepen
mensen die in verschillende
landen in Europa en ook in
Nederland wonen en die hun
eigen taal en cultuur hebben.
Torpedo • Bom die vanuit een
boot, onderzeeër of vliegtuig
wordt afgeschoten.
Veteraan • Militair die op
(vredes)missie is geweest.

Voedselbonnen • Bonnen
waarvoor mensen een bepaalde
hoeveelheid voedsel konden
krijgen, zodat het voedsel wat er
was eerlijk verdeeld kon worden.

Vredesoperatie • Militaire
actie in een gebied waar een
gewapend conflict is om de vrede
te herstellen of te bewaren.

Bekijk nu de
nieuwe kinderwebsite
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