
75 JAAR TWEEDE WERELDOORLOG: 
HET THEMA UITGELEGD   

EINDTERMEN  

MENS EN MAATSCHAPPIJ  

HISTORISCHE TIJD  

3.7.De leerlingen kennen de grote periodes uit de geschiedenis en ze kunnen 
duidelijke historische elementen in hun omgeving en belangrijke historische 
figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken, situeren in de juiste 
tijdsperiode aan de hand van een tijdband. 

3.9.°De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en de 
toekomst, hier en elders. 

3.8.De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een 
actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis 
beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE WERKING VAN HET THEMA  

INHOUD VAN HET THEMA & ACTIVITEITENSCHEMA  

Overal in de wereld herdenken landen dat 75 jaar geleden de Tweede 
Wereldoorlog plaatsvond. Het thema ’75 jaar Tweede Wereldoorlog’ gaat over 
verschillende aspecten uit deze oorlog: het verloop van WOII, de Holocaust, 
propaganda die gevoerd werd en waar er vandaag de dag nog steeds oorlog en 
geweld is.  

Het is een WO-MUVO thema.  

Hieronder vind je een schema met de lesonderwerpen en de timing:  

1. Exploratieles 
 
De leerlingen komen te weten waarover het thema zal gaan.  

25’ 

2. Analyseles 1: Hoe alles begon 
 
Het begin, verloop en einde van WOII.  

75’ 

3. Analyseles 2: De Holocaust  
 
De leerlingen bestuderen het ontstaan van de 
Jodenvervolging, hoe de Jodenvervolging georganiseerd was 
en waarom mensen gingen onderduiken.  
 

75’ 

4. Analyseles 3: Propaganda voeren tijdens WOII  
 
De leerlingen ontdekken wat propaganda is en hoe beide 
partijen propaganda voerden tijdens WOII. 
 

75’ 

5. Analyseles 4: Oorlog vandaag de dag.  
 
De leerlingen zien in dat oorlog en geweld nog steeds in de 
wereld aanwezig zijn. Ze leren kinderen kennen die vandaag 
de dag nog steeds in oorlog leven.  

125’ 

6. De gezichten van WOII (MUVO) 
 

100’ 



De leerlingen maken kennis met kunstenaar Chuck Close en 
ze herdenken de gesneuvelden uit WOII door portretten te 
creëren in de stijl van deze kunstenaar.  

7. WOII in beeld (MUVO)  
 
De leerlingen gaan zelf een stop motion filmpje maken over 
een belangrijke gebeurtenis uit WOII.  

100’ 

8. D-DAY naverteld (MUVO)  
 
De leerlingen creëren een luisterspel over D-DAY. Hiervoor 
kruipen ze in de huid van een soldaat.  

75’ 

9. D-DAY uitgebeeld (MUVO)  
 
Deze les bouwt voort op ‘D-DAY naverteld’. De leerlingen 
ontwerpen een pantomime over het verhaal dat ze eerder zelf 
schreven.  

75’ 

10.  Syntheseles  
 
Alle inhouden uit de vorige lessen komen nog eens aan bod. 
Daarna wordt het thema afgesloten en volgt er een toets.  

50’ 

In het totaal gaat het om 800 minuten thema. Je kan de timing van het thema 
aanpassen naar je eigen klaspraktijk door bepaalde (MUVO-)lessen weg te laten.  

In bepaalde lessen zullen suggesties te vinden zijn over hoe je bepaalde zaken 
anders kan aanpakken. Deze suggesties zijn aangeduid als volgt: opmerking: …  

Op het einde van elke les werk ik met Plickers (een programma om een quiz te 
doen). Als je dit niet kent en je wil het gebruiken, kan je een handleiding 
raadplegen die ik hiervoor gemaakt hebt. Dit document vind je onder de naam 
‘handleiding_plickers’. Ligt je voorkeur bij een andere manier om een quiz te 
doen, heb ik de vragen in een apart document gezet zodat je er bijvoorbeeld een 
PowerPoint van kan maken.  

 Een algemene uitleg over hoe Plickers in zijn werk gaat vind je terug in het 
document ‘Quizvragen na elke les’. 

 



Ik heb de volledige inhoud die aanbod komt tijdens de analyselessen gebundeld. 
Dit document vind je onder de naam ‘volledige inhoud lessen’ en kan je 
raadplegen om een ruim zicht te krijgen op de inhoud van het thema.  

Elke les uit het thema zit met de nodige materialen gebundeld in een map. Wat 
je precies nodig hebt voor elke les staat genoteerd in de instructiefiches.  

Ik heb een prikkeltafel voorzien die je kan gebruiken om de leerlingen 
nieuwsgierig te maken voor het thema. Het gaat om prenten, artikels en titels 
van boeken die betrekking hebben tot verschillende aspecten uit WOII. Deze 
zaken kan je samenbrengen op een tafel in de klas.  

Er werd een toets voorzien die op het einde van het thema afgenomen kan 
worden. Hiervoor krijgen de leerlingen een toetsenbundel die ze moeten 
studeren. Daarnaast kunnen de leerlingen een evaluatie invullen over hoe ze het 
thema ervaren hebben. Deze documenten kan je terugvinden in het mapje 
‘toets’ bij de instructiefiches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE RODE DRAAD DOORHEEN HET THEMA  

DE KOFFER VAN HENRI  

Henri Van Sprengel is een soldaat die gesneuveld is tijdens de Achttiendaagse Veldtocht. 
Hij is geboren op 19 november 1915 en is afkomstig uit Geel, Larum. Hij gestorven in 
Gijzenzele.  

Henri heeft een koffer achtergelaten die verschillende materialen bevat die gaan over 
WOII. Elke les haalt de leerkracht iets uit de koffer van Henri.   

Dit heb je nodig:  

- Oude koffer  
- Foto van Henri (deze kan je lamineren) 
- Infokaart Henri (deze kan je lamineren) 
- Les 1:  

o Prent Hitler  
o Prent Duitse soldaten 

- Les 2:  
o Jodenster  
o Prent gevangenen in een concentratiekamp 

- Les 3:  
o Propagandavoorbeelden uit WOII 

- Les 4:  
o Krantenkoppen over oorlogen die vandaag plaatsvinden 
o Prenten van oorlogen die vandaag plaatsvinden  

Deze materialen zijn gebundeld in een document: ‘rode draad_materiaal’.  



UITDAGING VOOR DE LEERLINGEN  

WEETJESBUNDEL 

In de klas zullen er leerlingen zijn die meer willen weten over de Tweede Wereldoorlog. 
Daarom heb ik een weetjesbundel uitgewerkt. Deze weetjesbundel bevat de volgende 
onderwerpen:  

- De leiders van de landen die een belangrijke rol speelden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog  

- Alan Turing en de Enigma-codeermachine 
- Kunstroof tijdens de Tweede Wereldoorlog  
- De uitvinding van de atoombom  
- Enkele wist je datjes 

De weetjesbundel kan je terugvinden in het mapje ‘instructiefiches van de lessen’.  

TAALONDERSTEUNING   

AANPASSINGEN EN SUGGESTIES  

Voor de lessen waarbij de leerlingen teksten moeten lezen, heb ik de volgende 
aanpassingen gedaan:  

- Lettertype: verdana 
- Lettergrootte: 12   
- Regelafstand: 1,5  

Voor de meeste lessen heb ik powerpoints voorzien om opdrachten uit te leggen en 
bepaalde zaken te visualiseren (door middel van afbeeldingen en filmpjes). Ook de tekst 
in deze powerpoints staan in lettertype verdana.  

De leerlingen werken regelmatig in groep tijdens de lessen. Er worden heterogene 
groepen gevormd. Hierdoor kunnen de leerlingen voortgeholpen worden door de 
leerlingen die vaardiger zijn in taal. Het is ook de bedoeling dat deze leerlingen de 
minder taalvaardige leerlingen stimuleren om mee te doen in het groepswerk zodat ze 
zich niet op de achtergrond gaan plaatsen.  

Een suggestie: Het is een mogelijkheid om de inhoudelijke teksten op voorhand mee 
naar huis te geven zodat de leerlingen deze al eens kunnen doornemen en weten ze 
waarover het zal gaan in de les. Een andere mogelijkheid is pre-teaching: tijdens een 
vrij moment in de klas kan de leerkracht met de leerlingen (die meer taalondersteuning 
nodig hebben) de tekst doornemen. Zo weten de leerlingen ook waarover de tekst zal 
gaan en kunnen ze tijdens de les goed volgen.  

 

 

 



INHOUD: 75 JAAR TWEEDE WERELDOORLOG  
DE OORZAKEN & BEGIN WO II  

DE OORZAKEN 

De Eerste Wereldoorlog duurde van 1914 tot 1918. Duitsland hoorde bij de landen die de 
oorlog verloren hadden. Om ervoor te zorgen dat er nooit meer oorlog zou komen, moest 
Duitsland een verdrag tekenen waar het volgende in stond: Een stuk van Duitsland moet 
worden afgegeven, ze moeten veel geld betalen aan de landen die vernield werden door 
de oorlog en het land mag geen eigen leger meer hebben. Dit verdrag krijgt de naam: 
Het Verdrag van Versailles.  

Door dit verdrag gaat het niet goed in Duitsland: Er is geen werk voor de Duitsers en het 
land heeft geen geld meer om goed voor het Duiste volk te zorgen.  

Een belangrijk persoon uit de geschiedenis vindt het een goed moment om aan de macht 
te komen. Die persoon is Hitler en hij is voorzitter van een politieke partij: De NSDAP. Hij 
beloofde de inwoners om het land weer te herstellen. Hierdoor won hij de verkiezingen 
en werd hij de leider van het Duitse volk: Hij werd de Führer. Toen Hitler aan de macht 
was liet hij fabrieken bouwen en autowegen aanleggen zodat de mensen terug konden 
gaan werken. Hij bouwde een sterk leger: Hitler wilde het verlies van de Eerste 
Wereldoorlog rechtzetten. Hiervoor begon hij een oorlog.  

HET UITBREKEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG  

Polen was een van de landen die Duitsland moest afgeven op het einde van de Eerste 
Wereldoorlog (door het Verdrag van Versailles). Hitler wilde dit land terug bezitten: Op 1 
september 1939 viel Duitsland Polen binnen. Het Poolse leger heeft geprobeerd om het 
Duiste leger tegen te houden maar na een maand vechten gaven zij zich over. Vanaf dat 
moment was Polen een bezet land. ‘Bezetting’ wil zeggen dat een land wordt bestuurd 
door een ander land. In dit geval was Polen bezet door Duitsland. De Duitsers waren de 
baas over Polen.  

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren hier niet blij mee: Duitsland had zich niet aan 
het verdrag gehouden. Daarom verklaarde Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de oorlog 
aan Duitsland.  

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, De Sovjet-Unie (nu Rusland), 
Canada en China zouden de strijd aangaan tegen Duitsland. Zij krijgen vanaf dan de 
naam ‘geallieerden’.  

Duitsland gaat niet alleen vechten tegen deze landen. Italië en Japan staan het Duitse 
leger bij. Zij krijgen vanaf dan de naam ‘asmogendheden’.  

 

 

 



VERDER VERLOOP  

Hitler moest Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verslaan om de oorlog te kunnen 
winnen. Hiervoor had hij een plan opgesteld: Via België en Nederland zou hij de twee 
landen aanvallen.  

DE OORLOG KOMT NAAR BELGIË  

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger België binnen. Het Belgische leger heeft zich 18 
dagen verzet tegen de Duitsers. Koning Leopold III (op dat moment de koning van 
België) is bij zijn leger gebleven tot op het einde. Op 28 mei 1940 gaf België zich over. 
Ook België werd een bezet land. De strijd die 18 dagen duurde krijgt de naam 
‘Achttiendaagse Veldtocht’.  

Koning Leopold III werd gevangen genomen door de Duitsers. Vanaf dat moment was hij 
krijgsgevangene en werd hij vastgehouden in het Kasteel van Laken. Iemand die tijdens 
een oorlog gevangen genomen wordt door de vijand, is een krijgsgevangene.  

De Belgische regering is gevlucht naar het Verenigd Koninkrijk toen Duitsland het land 
binnenviel. Zij wilden zich niet overgeven.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEVEN IN EEN BEZET LAND   

REGELS GEHOORZAMEN 

In België was er een Duitse generaal die moest zorgen voor rust en orde. Zijn naam was 
Alexander von Falkenhausen. Hij neemt verschillende maatregelen om het leven van de 
Belgen in de hand te houden.  

1. Persoonsbewijs  
 
Elke Belg krijgt een persoonsbewijs (een identiteitskaart). Iedereen is verplicht 
om dit document bij zich te dragen. Op dit bewijs staat een foto, een 
handtekening en een vingerafdruk.  
 
Bij Joden werd op het persoonsbewijs twee keer een ‘j’ gestempeld.  
 

2. Verduistering  
 
’s Avonds moet het in alle huizen donker zijn. Op die manier konden de Engelsen 
en Fransen deze lichten niet gebruiken om zich te oriënteren vanuit de lucht 
(bombardementen).  
 

3. Avondklok  
 
Tussen bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld: tussen 21u en 4u) mogen de mensen 
niet meer buitenkomen tenzij ze hier toestemming voor hebben. Deze 
toestemming moet bewezen worden aan de hand van een vergunning.  

Dit zijn drie belangrijke regels waar de Belgen zich aan moesten houden. Daarnaast 
werden er nog meer regels bekend gemaakt in het land. Deze werden dan aangekondigd 
aan de hand van een affiche die werd opgehangen.  

RANTSOENERING  

Wanneer een land in oorlog is, is er niet veel eten voor de mensen. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen kon eten, werd er een rantsoenering opgericht. Dit wil zeggen dat mensen 
bonnetjes kregen waarmee ze eten konden gaan kopen. Elke product werd afgewogen en 
het aantal zegeltjes dat je voor een product moest afgeven werd vastgelegd.  

Op de volgende pagina vind je een lijst van producten.  

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Product Grammen per dag 

per persoon 

Zegelnummer 

Brood 

Meel 

Deegwaren 

Beschuiten 

Dieetlevensmiddelen 

Peperkoek 

Banketgebak 

225 gr of 

166 gr of 

125 gr of 

125 gr of 

175 gr of 

250 gr of 

300 gr 

 1 

Gebrande 
koffie(vervangkoffie 

uit gerst, erwten of 
cichorei) 

10 gr  2 

Margarine 3,33 gr  3 

Boter 8,3 gr � 80 gr?  4 

Cichorei 3,33 gr  5 

Suiker 33 gr of 5 klontjes (in 
de zomer dubbel 

om confituur te 
kunnen maken) 

 6 

Peulvruchten 16,66 gr  7 

Haverderivaten 8,33 gr  8 

Smeerkaas 5 - 30 gr  9 

Vlees 35 gr zonder been 10 

Confituur, honing of siroop 150 � 200 gr 12 



EINDE WO II  

Op 6 juni 1944 vielen de geallieerden de Duitsers aan op de stranden van Normandië 
(Frankrijk). Deze dag staat bekend als ‘D-day’ of ‘De dag van de beslissing’. Het was de 
eerste dag van Operatie Overlord, het grote plan van de geallieerden om, de landen die 
bezet werden door Duitsland, te bevrijden.   

Tijdens D-day landden er ’s nachts eerst parachutisten. Zij moesten bruggen en rivieren 
veroveren zodat het strand in Normandië beschermd was voor de troepen die daar 
zouden aankomen. Ondertussen waren er 2000 schepen op weg naar Normandië. Heel 
vroeg in de ochtend (4 uur ’s morgens) gingen de geallieerden aan land om de Duitsers 
aan te vallen. Het Duitse leger had de boten opgemerkt waardoor zij in de aanval gingen. 
Hierdoor stierven veel soldaten die aan land gingen. De gevechten op het strand duurden 
tot aan middag. Toen is het de Amerikanen gelukt om tot achter het strand te komen. 
Die dag stierven er 2000 soldaten op het strand.  

Na de zware gevechten haalden de geallieerden een miljoen soldaten en heel veel 
materiaal aan land: De bevrijding van Europa kon beginnen.  

25 april 1945: De Amerikanen en de Russen bereiken Duitsland. Op dit moment beseft 
Hitler dat hij de oorlog zal verliezen. Hij pleegt zelfmoord in zijn bunker op 30 april 1945. 
De Russen veroveren Berlijn (de hoofdstad van Duitsland) op 2 mei 1945. Op 7 mei 1945 
geeft Duitsland zich officieel over aan de geallieerden (door documenten te 
ondertekenen).  

BEVRIJDING VAN BELGIË  

Op 3 september 1944 bereiken de geallieerden de Belgische grens en dringen ze door tot 
in Brussel: De bevrijding van België is begonnen. Op 4 september 1944 lukt het de 
geallieerden om Antwerpen te bevrijden. Dit was een belangrijke stad om te veroveren 
omwille van de haven. Via de haven kon er materiaal aangevoerd worden om zo 
Duitsland te verslaan.  

DE BEVRIJDING VAN GEEL (ALS JE NIET IN GEEL LESGEEFT KAN JE DIT LATEN 
WEGVALLEN) 

Ook Geel werd bezet door de Duitsers. ‘De slag om Geel’ was een zware slag tijdens de 
bevrijding van België. Het was een gevecht tussen Britse en Duitse troepen en speelde 
zich af tussen 8 en 23 september 1944. Deze slag kan worden opgedeeld in twee delen:  

• De eerste periode van de gevechten vond plaats aan het Albertkanaal en in het 
centrum van Geel.  

• De tweede periode van de gevechten vond plaats aan het Kempisch kanaal en in 
het dorp Ten Aard.  

Op 23 september 1944 lukte het de Engelsen om de Duisters weg te drijven uit Ten Aard. 
Vanaf dat moment waren zowel het centrum van Geel als Ten Aard definitief bevrijd van 
de Duisters.  

Tijdens De slag om Geel vielen er 130 burgerdoden. In Ten Aard is er een klein 
monument dat de soldaten herdenkt die gestorven zijn tijdens de gevechten. 



DE JODENVERVOLGING  

WAT BETEKENT HOLOCAUST PRECIES?  

Het woord Holocaust betekent ‘brandoffer’. Holocaust wordt gebruikt om de 
Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog aan te duiden.  

HET BEGIN VAN DE JODENVERVOLGING  

Zoals je weet heeft Duitsland de Eerste Wereldoorlog verloren. Vanaf dat moment ging 
het heel slecht in het land: De mensen hadden geen werk en er was geen geld om het 
Duitse volk te verzorgen. Toen Hitler aan de macht kwam, gaf hij het Joodse volk de 
schuld voor het verliezen van de oorlog. Hitler zei deze dingen omdat hij het Joodse volk 
haatte.  

Nog voor beslist wordt om de Joden te doden worden er Rassenwetten opgesteld in 
Duitsland. Deze wetten maken duidelijk wie Duister is en wie niet. Joden geraken 
hierdoor hun burgerrechten kwijt. Huwelijken tussen Joden en niet-Joden zijn verboden. 
De Joden moeten ook een davidsster dragen om te laten zien dat ze Joods zijn.   

Tijdens de nacht van 9 op 10 november 1938 gebeurt er iets erg in Duitsland. Deze 
nacht krijgt de naam ‘Kristallnacht’. Tijdens deze nacht worden verschillende Joodse 
winkels en huizen vernield, verschillende synagogen (gebedshuis van de Joden) worden 
in brand gestoken, 20.000 Joden worden opgepakt en 36 van hen worden vermoord.  

Na de Kristallnacht proberen Duitse Joden naar andere landen te verhuizen. Dit gaat 
allemaal niet gemakkelijk: Veel landen willen de Joden niet opvangen. Een groot deel van 
de Joden vlucht daarom naar Nederland en België.  

HET JODENVRAAGSTUK  

De Kristallnacht was een plan om de Joden uit Duitsland te verdrijven. Hitler vond dit niet 
genoeg en beslist om een stap verder te gaan: Hij wilt de Joden uit de weg ruimen.  

Daarom bedachten de nazi’s (= partij van Hitler) een plan om de Joden uit te roeien. Dit 
plan werd vastgelegd tijdens een vergadering op 20 januari 1942. In een Villa vlakbij 
Berlijn komen verschillende belangrijke nazi’s samen. De vergadering duurt amper twee 
uur. De definitieve oplossing voor het ‘Jodenvraagstuk’ is gevonden: Een deel van de 
Joden zal zich doodwerken in werkkampen. Een andere groep zal met een dodelijk gas 
om het leven gebracht worden in kampen.  

GETTO’S 

Voordat de Joden naar kampen gebracht werden, leefden zij in getto’s. Dit was een 
afgesloten buurt in een stad waar alle Joden naartoe gebracht werden. Op deze plaats 
moesten zij samenleven. De Joden mochten het getto niet verlaten.  

In deze getto’s was er veel overbevolking: veel mensen moesten samenleven op een 
kleine plaats. Hierdoor kreeg niet iedereen genoeg eten en werden veel mensen ziek. Dit 
zorgde ervoor dat verschillende Joden stierven in het getto.  



De Joden die in een getto leefden probeerden het leven zo aangenaam mogelijk te 
maken. Er werden keukens opgericht waar soep gemaakt werd voor de inwoners. 
Daarnaast werden er ziekenhuizen, weeshuizen en basisscholen opgericht. De inwoners 
van het getto konden lezingen, concerten en theatervoorstellingen bekijken. Ook werd er 
een krant geschreven.  

DEPORTATIE 

Toen de nazi’s besloten hadden om de Joden uit te roeien in kampen, werden zij uit de 
getto’s weggehaald. Vanuit deze getto’s werden zij op treinen gezet naar verschillende 
concentratiekampen: De Joden werden gedeporteerd. Enkele voorbeelden van kampen 
zijn: Auschwitz, Treblinka en Belzec. Bijna alle vernietigingskampen lagen in Polen. 

Sommige Joden hebben niet in getto’s geleefd. Zij werden opgepakt door Duiste soldaten 
en zo op treinen naar kampen gezet.  

In de concentratiekampen stierven ongeveer zes miljoen mensen.  

AAN DE HOLOCAUST ONTSNAPPEN  

De meeste Joden kunnen niet ontsnappen aan de nazi’s: ze worden opgepakt en naar 
concentratiekampen gestuurd. Toch zijn er Joden die geprobeerd hebben om zich te 
verzetten tegen het Duiste leger. Zij deden dit door te ontsnappen uit 
concentratiekampen of door kampen te vernietigen.  

Een andere manier om aan de nazi’s te ontsnappen is onderduiken. Dit wil zeggen dat 
Joden zich verstoppen bij mensen thuis. Vaak waren dit ‘geheime’ kamers in een huis.  

ANNE FRANK 

Het dagboekverhaal van Anne Frank is beroemd geworden na de Tweede Wereldoorlog. 
Anne Frank verhuist van Duitsland naar Amsterdam als Hitler aan de macht komt. Voor 
haar verjaardag krijgt Anne een dagboek. Ze noemt haar dagboek ‘Kitty’. Wanneer Anne 
moet onderduiken met haar familie, schrijft ze alles wat ze meemaakt op in haar 
dagboek.  

Na twee jaar worden Anne Frank en haar familie ontdekt door de Duitsers. Ze worden 
opgepakt en naar het kamp in Auschwitz gevoerd. Daar aangekomen worden de mannen 
en de vrouwen van elkaar gescheiden. De mama van Anne, de zus van Anne en Anne zelf 
overleven de kampen niet. Otto Frank, de vader van Anne, keert na de bevrijding van de 
kampen terug naar Nederland. Daar krijgt hij het dagboek van zijn dochter. Otto wil het 
verhaal van zijn dochter bekend maken en wil daarom het dagboek in de winkels 
verkopen. Het boek wordt in verschillende talen gedrukt en het wordt door veel mensen 
gelezen (in verschillende landen).   

Door het grote succes worden er films, theatervoorstellingen en series gemaakt over het 
verhaal van Anne Frank.  

https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/het-achterhuis/kamer-van-otto-edith-margot-frank/ 

 Het huis virtueel bezoeken  

https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/het-achterhuis/kamer-van-otto-edith-margot-frank/


HOLOCAUST IN BELGIË  

Tijdens de periode dat Duitsland aan de macht is, gelden er in België verschillende regels 
voor de Joden, bijvoorbeeld: Joden moeten ook een davidsster dragen als ze op straat 
lopen. Er werd een deportatiekamp opgericht: de Dossinkazerne. Hier kwamen 
verschillende Joden samen voordat ze naar de concentratiekampen gebracht werden.   

De vereniging van Joden zorgde ervoor dat Joden uit de handen van de Duisters bleven. 
Zij hielpen hen bij het vinden van huizen om onder te duiken.  

In totaal werden er 25.000 joden uit België gedeporteerd. Slechts 1244 mensen hiervan 
overleefden de kampen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPAGANDA TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG  

WAT IS PROPAGANDA?  

Propaganda is een manier om reclame te maken. Politieke partijen gaan proberen om de 
mening van de mensen te veranderen. Vaak gaat men hiervoor andere mensen 
belachelijk maken of slechte dingen over hen zeggen. Het gaat hier dus niet om reclame 
maken voor eten of kleding. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten zowel de geallieerden als de asmogendheden 
propaganda. Het was een middel om oorlog te voeren.  

PROPAGANDA VAN DE NAZI’S  

Zoals je weet, heeft Duitsland de Eerste Wereldoorlog verloren. Hitler gaf de Joden hier 
de schuld van. Hij wilde de Duitse bevolking hiervan overtuigen en hij wilde tonen dat 
zijn partij de beste was. Daarom ging Hitler propaganda voeren.  

Hitler ging niet in zijn eentje reclame maken. Hij had een heleboel mensen die voor hem 
werkten. De baas van de propaganda was Joseph Goebbels. Hij moest ervoor zorgen dat 
de burgers de partij van Hitler zouden kiezen. Hiervoor organiseerden de nazi’s 
bijeenkomsten waar toespraken gegeven werden, er werden boodschappen verspreid via 
de radio, via affiches … Er werden lessen gegeven zodat de Duitse bevolking wist wat de 
juiste manier van denken was en hoe ze zich moesten gedragen.  

Om goede reclame te maken waren er een aantal regels: 

• De stijl: voor de posters worden er kleuren gebruikt die meteen de aandacht 
trekken 

o De perfecte Duitse familie: lichte kleuren 
o Joden: donkere kleuren 

 
• De slogans (tekst) moeten kort en bondig zijn: iedereen moet meteen de 

boodschap snappen  

De partij van Hitler ging de eigen groep (= nazi’s, Duitsers) tonen als een perfect gezin 
waar iedereen veilig is. De ‘ander’ (= Joden, Amerikanen …) was slecht en wilde alleen 
maar de wereld vernietigen. Ook probeerde Hitler het volk ervan te overtuigen dat ze 
zich moesten verzetten tegen de ‘ander’ zodat de wereld veilig bleef. De Duitse bevolking 
mocht niet twijfelen aan wat de partij van Hitler zei of deed. Dit was de enige juiste 
uitleg. Dit had als gevolg dat de mensen dezelfde gevoelens kregen als Hitler en zijn 
partij.  

 

De propaganda die Hitler gebruikte:  

• Films: De nazi’s maakten films waar Joden, Het Verenigd Koninkrijk, Rusland … 
zwart gemaakt werden.  

• Radio: Joseph Goebbels heeft ervoor gezorgd dat de mensen goedkope radio’s 
konden kopen. Via de radio gaf Hitler toespraken en het nieuws werd uitgezonden 
(alleen maar positief nieuws over Duitsland).  



• Bijeenkomsten: De Duitse bevolking en de nazi’s kwamen samen. Hitler gaf dan 
een toespraak over het land of over de Joden.  

• Affiches: Over heel het land werden affiches verspreid met een boodschap voor 
het volk.  

• Postzegels: Er werden postzegels gemaakt waar Hitler op stond.  
• Krant: In deze krant vond je het nieuws van de dag terug, maar ook affiches met 

boodschappen.  

PROPAGANDA VAN DE GEALLIEERDEN  

Niet alleen Duitsland gebruikte propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de 
geallieerden maakten hier gebruik van.  

De geallieerden voeren propaganda tegen Duitsland. Ze laten affiches met boodschappen 
uit vliegtuigen vallen. Deze actie krijgt de naam ‘V-actie’. De V staat voor ‘Victory’ en dat 
betekent ‘overwinning’. De geallieerden proberen de inwoners van bezette gebieden te 
overtuigen dat zij de oorlog zullen winnen.  

Ook het verzet doet mee met propaganda voeren. Ze maken zelf kranten en verspreiden 
affiches over het Duitse leger. Van hen mogen er geen kranten of affiches verspreid 
worden waardoor dit zeer gevaarlijk was voor de mensen van het verzet. Ze konden 
hiervoor opgepakt worden.  

Deze affiches werden niet alleen verspreid voor de bugers, soms waren ze bedoeld voor 
de Duitse soldaten. Tijdens gevechten kon het gebeuren dat een groep Duitse soldaten 
ingesloten was door de geallieerden. Dit wil zeggen dat ze niet meer konden 
wegvluchten. De geallieerden konden dan beslissen om een affiche te sturen naar deze 
soldaten. Op deze affiche werd beschreven hoe de situatie er voor hen uit zag en dat het 
beter was om zich over te geven. Dit stukje papier zag er heel geloofwaardig uit 
waardoor de Duitsers ervoor kozen om zich over te geven. Zij werden dan gevangen 
genomen door de geallieerden. 
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