DRENTS ARCHIEF - HET OORLOGSDAGBOEK VAN DRENTHE
Je gaat binnenkort naar het Drents
Archief om meer te leren over de
Tweede Wereldoorlog.
Om er alvast een beetje in te komen,
mag je deze opdrachten in je eentje
of samen met iemand anders maken.
De antwoorden die je niet weet, mag
je opzoeken op internet.

Tijdens het programma in het Drents Archief kruip je in de huid van een jongere die de
oorlog heeft meegemaakt. Je maakt in deze lesbrief alvast kennis met de personages:


Truus, een J oods meisje uit Hoogeveen. Ze is 16 als de oorlog begint en
duikt onder bij 13 verschillende gezinnen.



Jo, een jongen van 17 uit N ieuw lande. Zijn ouders hebben onderduikers in
huis.



Benno, een J oodse jongen uit Assen. Hij is 16 als de oorlog uitbreekt en
wordt in Auschwitz vermoord.



Harry, een hongervluchteling uit Den Haag, die met zijn zusje naar Drenthe
vertrekt omdat hier nog wel eten is.



Antje, een meisje van 16 jaar. Haar vader w erkt voor de N SB en w ordt
doodgeschoten

Bedenk tijdens het maken van de opdrachten vast welk persoon jou aanspreekt.

OPDRACHT 1: HITLER AAN DE MACHT
Voordat de oorlog in Nederland begint, komen er vluchtelingen uit Duitsland die vertellen wat er daar allemaal gebeurt. Truus, een Joods meisje
uit Hoogeveen, spreekt een Joodse vluchteling uit Duitsland:
Ze vertelde over de verschrikkelijke nacht van 9 op 10 november 1938,
toen de ramen van de winkels en huizen van haar familie en vrienden
waren ingegooid en over de gewonden en de doden onder de Joodse bevolking die er die nacht door heel Duitsland waren gevallen. We konden
het haast niet geloven. ‘Kwam dan niemand voor jullie op?’ vroegen we
haar, ‘ook jullie buren niet?’ ‘Die deden mee,’ zei ze, ‘of ze keken de

andere kant op.’
Truus
Dit heet de Kristallnacht. Waarom?

OPDRACHT 2: KONINGIN WILHELMINA
Hiernaast zie je een boodschap van de
koningin aan het Nederlandse volk. Ze is
woedend omdat Duitsland Nederland heeft
aangevallen.

Wat bedoelt ze met de ‘plicht’ doen, denk je?

Als jij toen had geleefd, wat had jij dan gedaan om deze plicht te doen? Schrijf of teken het in het vak hieronder.

OPDRACHT 3: NEDERLAND BEZET
Als Nederland eenmaal onderdeel is van Duitsland, geeft niet iedereen zich gewonnen. Wie hoort
bij de Duitsers en wie hoort bij het verzet? Zet ze in de goede kolom.
Nazi – Knokploeg – Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers – SS – Geallieerde –
Wehrmacht – NSB – NSDAP – Ondergrondse – Binnenlandse Strijdkrachten
Duitsers

Verzet
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Nadat Nederland zich heeft overgegeven, verandert
het leven langzaam. De koningin is naar Engeland
gevlucht en omdat Nederland nu bij Duitsland hoort,
mag er niks meer aan het koningshuis herinneren.
Daarom mogen mensen de Nederlandse vlag niet
meer buiten hangen en alle straatnamen met
koninklijke namen worden veranderd. Later mogen
mensen ook geen radio meer hebben, omdat ze
anders misschien naar Engelse zenders luisteren.

Stel dat Nederland nu bezet was, hoe zou zo’n bezetter er in deze tijd voor zorgen dat mensen geen informatie
krijgen waar hij geen controle over heeft? Wat zou jij daarvan vinden?

Jo uit Nieuwlande
schrijft na de oorlog
zijn herinneringen
op.
Jo

Over de geschiedenisles schrijft hij:
Met het geschiedenisboek is iets
bijzonders aan de hand, ze hebben de
vlekziekte. Alles wat ons aan een
nationaal bewustzijn of het Koninklijk
Huis kan doen denken is op last van de
Duitsers met dikke, zwarte strepen
onleesbaar gemaakt.

Rechts zie je een bladzijde uit een oud
geschiedenisboek. Onderstreep welke delen in
de oorlog onleesbaar moeten worden gemaakt.

OPDRACHT 4: PROPAGANDA
Propaganda is erg belangrijk in de oorlog. Een deel van de propaganda tijdens de oorlog gaat
om de letter ‘V’.
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Hierboven zie je drie afbeeldingen met een ‘V’. Zet achter de uitspraak de letter van de goede afbeelding.

1.

Het V-teken wordt een symbool voor de bevrijding.
Mensen begroeten elkaar met twee vingers in de
lucht en bekladden Duitse posters met de V van
Vrijheid.

2.

De nazi’s reageren hierop door de V te gebruiken
als onderdeel van hun eigen propaganda.

3.

Het verzet maakt op de propaganda van de nazi’s
verschillende spotprenten.
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Geef bij de cartoons hierboven aan of ze door de nazi’s of het verzet zijn gemaakt.
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OPDRACHT 5: NSB

Antje

De vader van Antje uit Assen is lid van
de politieke beweging de NSB. De NSB
steunt de Duitsers tijdens de oorlog. Er
zijn veel Nederlanders lid, maar er zijn
ook veel mensen tegen de NSB.
Op 26 juli 1940 verschijnt deze advertentie in het Vlaardingsch Nieuws– en Advertentieblad
Wat zou de bakker eigenlijk bedoelen met Wilhelmientje
bovenaan?

En wat zou hij bedoelen met Nieuwe Soorten Boterkoekjes
onderaan?

De NSB heeft een eigen krant: Volk en Vaderland. Antje vertelt:
Maar we kregen nog wel de VolVa, dat was de krant van Volk en
Vaderland. En die kwam dan aan in een gesloten envelop. Dat
heb ik als kind eigenlijk niet zo beseft.

Waarom zou deze krant in een gesloten envelop bezorgd worden en niet zoals een
normale krant?

OPDRACHT 6: REGELS VOOR JOODSE MENSEN

Benno

Vooral voor de Joden
verandert het leven in de
oorlog. Voor hen komen
speciale wetten.
Benno, een Joodse jongen uit
Assen, heeft hier veel last
van. Hij schrijft ze op in zijn
dagboek.

Kun je de drie wetten opschrijven die Benno op deze bladzijde noemt?
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Hoe denk je dat jij het zou vinden om zoiets op je kleding te moeten
dragen? Teken het en laat met je hele houding zien hoe je het zou
vinden.

Een andere wet is
dat Joden een gele
ster op hun kleding
moeten dragen,
zodat ze altijd te
herkennen zijn.
Truus vertelt hierover: Op 3 mei 1942
kwam er een maatregel die ons nog
meer apart zette van de rest van Nederland. We moesten een gele davidsster op
onze kleding dragen met daarin het
woord ‘Jood’. Max vond het vreselijk. Ik
niet. Ik voelde me trots. Ik was Joods en
iedereen mocht het weten.

OPDRACHT 7: JODEN WORDEN WEGGEVOERD

Jo vertelt dat de plaatsen van de Joodse kinderen op school leeg blijven. Wat gebeurt er daarna?

Jo schrijft dat iedereen stond te kijken, niets zei en niets deed. Zou jij iets durven doen, denk je?

OPDRACHT 8: DE HONGERWINTER
In de winter van 1944-1945 breekt er een hongersnood uit in het westen van het land. Er is
nauwelijks meer eten en veel mensen trekken naar Drenthe om eten te halen.
Hieronder zie je foto’s van de Hongerwinter.

Harry

Harry en zijn zus Mimy
worden door hun vader
naar Drenthe gebracht
om daar aan te sterken.
Harry kan maar heel
weinig meenemen naar
Drenthe. Hij heeft geen
bagage bij zich, maar
heeft zoveel mogelijk
kleren over elkaar
aangetrokken.

Wat zou jij toch willen meenemen als je zou vluchten? Het
moet in je zak of onder je kleren passen.

Hieronder zie je vijf stukken uit het verhaal van Harry. Zet het nummer van de uitspraken op de goede plek op de
kaart die je op de volgende bladzijde vindt.
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OPDRACHT 9: DE BEVRIJDING
Zoek op welke delen van Nederland in januari 1945 al
bevrijd zijn. Kleur die delen in op de kaart hierboven.

Door wie is jouw woonplaats bevrijd? Omcirkel het antwoord.
De Fransen / Canadezen / Belgen / Polen / Amerikanen / Engelsen / ………………

En op welke datum is jouw woonplaats bevrijd?
Parachutisten bij Gassellte
Bevrijding van Meppel

