Introductieles:
Geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog

Benodigdheden:
Papier

Schrijfgerei
Woordenboek
Internet

Wat is geschiedenis?
Waaraan denk je bij het woord
geschiedenis?

Schrijf per 2 zoveel mogelijk woorden op
die te maken hebben met geschiedenis.
Je krijgt hiervoor 30 seconden.
3, 2, 1… (Druk op) start!

Stop!
Start!

Vergelijk jouw woorden met onderstaande woorden.
Die hebben allemaal te maken met geschiedenis.
Begrijp je alles?
Zoek op wat je niet begrijpt. Gebruik hiervoor een woordenboek of het internet.
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Maak per 2 een definitie van ‘geschiedenis’.
Gebruik daarvoor (een aantal) woorden
uit deze woordenwolk en je eigen woorden.
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Lijkt jouw definitie hierop?
Geschiedenis is een studie en wetenschap die
onderzoekt hoe mensen vroeger leefden.
Door geschreven en ongeschreven bronnen
(= informatie) te gebruiken, kom je meer te weten
over het verleden.

Door meer te weten over vroeger,
begrijp je nu soms beter.

Geschreven of ongeschreven bronnen?
Overloop onderstaande bronnen en bespreek samen of het geschreven
of ongeschreven bronnen zijn (beide kan ook).
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Welke bronnen/informatie zijn belangrijk voor iemand
die de geschiedenis bestudeert en waarvoor moet die oppassen?

A. Alle bronnen zijn interessant en evenveel waard.
B. Met sommige
sommige bronnen
bronnenmoet
moetjejeextra
extravoorzichtig
voorzichtigzijn.
zijn.
C. Je moet alle
alle informatiebronnen
informatiebronnensteeds
steedsgoed
goedonderzoeken.
onderzoeken.
Het juiste antwoord is … antwoord B EN C.
Wie kan uitleggen waarom beide antwoorden goed zijn?

Sommige bronnen zijn betrouwbaarder dan andere.
Soms moet je extra voorzichtig zijn. Karrewiet helpt je alvast op weg:
*Zet het volume aan.

Dus… wanneer je een informatiebron voor je neus krijgt,
is het belangrijk om alvast volgende dingen te onderzoeken:

• Wie heeft het bericht geschreven en wanneer?
• Waarvoor dient het bericht?
• Maakt het bericht je boos, verdrietig, bang, ongeduldig, blij…?
Hoe komt dat, denk je?
• Bekijk het gebruik van woorden die met gevoel te maken hebben
en het gebruik van leestekens (zoals !).
• Vind je nog andere bronnen met dezelfde informatie?
Bijvoorbeeld op serieuze websites?

Echt nieuws of nepnieuws?
Doe de test met deze titels en ga online op onderzoek uit over of dit verhaal echt is of niet.
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straten in Florida!
NEP
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Marthe van K3
stopt ermee:
“Ik ben de
felle ruzies
met Klaasje beu!”

Te weinig
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ECHT

NEP

ECHT

Een bron waarmee je voorzichtig moet zijn is propaganda. Propaganda is reclame
van machtsfiguren (zoals politici). Met propaganda verkopen ze zichzelf en hun
ideeën om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van een boodschap.
Enkele voorbeelden van propaganda:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
gebruikten alle partijen propaganda
om hun ideeën te communiceren.
Enkele Duitse voorbeelden:

Wat willen de makers van
deze affiches dat je
denkt/voelt?
Bespreek elke affiche eerst
in groepjes van 2 en dan
klassikaal. Let op de
afbeelding en op de tekst.

Beide affiches zijn informatiebronnen/propaganda
uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog.

Deze affiche toont Adolf Hitler, verkozen door de
Duitsers als hun leider in 1933. De foto op de affiche
is van onder uit genomen, zodat hij groter lijkt.
Hitler staat ook in een sterke houding op de foto,
vastbesloten kijkt hij in de verte, naar de toekomst.
Er staat 1 woord op de affiche: Ja! Met
uitroepteken. Met dit ene woordje wil Adolf Hitler
alles wat hij doet positief maken.

Deze affiche is een filmposter voor de anti-Joodse*
film ‘De eeuwige Jood’ uit 1940. Het gezicht van
een Joodse man neemt alle plaats in. Het gezicht
lijkt op een duivelse figuur. Op zijn voorhoofd staat
een davidster, een symbool uit het jodendom. Zo
is de figuur zeker herkenbaar. De tekst onderaan
spoort mensen aan om in actie te schieten door
het gebruik van het uitroepteken. Het woord ‘U’ is
onderstreept om mensen extra aan te spreken.
*Leg eventueel het jodendom uit indien dit niet gekend is.

Je weet nu al heel wat over geschiedenis,
maar de titel van deze les is:

De geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog.
Waaraan denk je bij
Tweede Wereldoorlog?
Schrijf per 2 nog eens zoveel mogelijk
woorden op die volgens jou te maken
hebben met de Tweede Wereldoorlog. Je
krijgt hiervoor 30 seconden.
3, 2, 1… (Druk op) start!

Start!
Stop!

We halen er een (informatie)bron bij!
Je zit ’s ochtends rustig aan de ontbijttafel. De radio staat op.
Plots hoor je onderstaande nieuwsbericht. Aan de reactie van je ouders te zien, is het ernstig. Je luistert extra goed.
Luister naar het fragment en lees ondertussen de tekst mee. Noteer wat je wel begrijpt en wat je niet begrijpt.
Fragment van Jos Servotte op 10 mei 1940
Waarde luisteraars
We hebben een ernstige mededeling te doen aan de bevolking. Zoals velen onder u zullen hebben opgemerkt, moesten in de
loop van de nacht de militaire afweermaatregelen worden uitgebreid.
De uitzendingen van het NIR* werden reeds vroeg in de ochtend ingezet om mededelingen te kunnen overmaken aan de
militaire verlofgangers en waarschuwingen tot de bevolking te kunnen richten in verband met het in actie treden van het
afweergeschut. Wij moeten thans de bevolking tucht vragen en stipte gehoorzaamheid aan de bevelen van de overheden.
Inderdaad is de periode aangebroken van het grootste gevaar. Deze nacht hebben de luchtmacht en de landmacht van
Duitsland een aanval ingezet op Nederland. Nederland verdedigt zich met alle kracht tegen de Duitse aanval. Een Duitse aanval
schijnt ook te zijn gericht tegen het Groothertogdom Luxemburg. Daarenboven zijn er sommige aanvallende bewegingen van de
Duitse luchtmacht losgebroken tegen Belgische vliegvelden. Men kan op het ogenblik nog niet met zekerheid zeggen of het hier
alleen gaat om schrikaanjaging tegen België ofwel om een werkelijke aanval op België. In verband met deze ernstige feiten zijn
de leden van de regering bestendig in vergadering. De heer Pierlot, Eerste Minister, Generaal Denis, Minister van
Landsverdediging en de heer Spaak Minister van Buitenlandse Zaken, zijn op het ogenblik bij de koning. De bevolking wordt
gevraagd een sterke, waardige en fiere koelbloedigheid te betonen in deze moeilijke uren. Wij verwittigen tevens onze
luisteraars dat het NIR zijn uitzendingen de ganse dag zal voortzetten en nu en dan mededelingen zal doen aan de bevolking.
* NIR : Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Het NIR bestond tussen 1930 en 1960

Wat heb je opgevangen/onthouden uit het oude radiofragment?
Kan je deze vragen beantwoorden?

• Wanneer speelt het zich af?
• Waar speelt het zich af?
• Wat is er gebeurd?
• Wat moet de bevolking doen?

Beluister of lees het fragment nog eens als het niet lukte
om alle vragen te beantwoorden.

Even overlopen…

De Tweede Wereldoorlog is een
ingewikkelde oorlog die ongeveer
gelijktijdig op 2 verschillende
plaatsen wordt uitgevochten:
• Europa
• Azië
Er vechten 30 landen actief mee,
er vallen ongeveer 60 miljoen
slachtoffers, dat is bijna 6 keer
het aantal inwoners van België.

Er zijn verschillende kampen die tijdens
de Tweede Wereldoorlog tegenover elkaar staan:
• De Asmogendheden
• De Geallieerde mogendheden
• Neutrale landen
Zoek in groepjes van 2
naar 3 landen per kamp.
In welk kamp hoort België thuis?
Asmogendheden
Geallieerde mogendheden
Neutraal

We zoomen in op de gebeurtenissen in België (Europa).
Tweede Wereldoorlog:
• Van 1940 (begin in België) tot 1945.
• Adolf Hitler, leider van Duitsland, wil Duitsland uitbreiden. Volgens hem is het
Duitse volk het beste van de wereld en het meest geschikt om de wereld te leiden.
Hij begint met de verovering van Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen.
• Engeland en Frankrijk verklaren Hitler de oorlog na zijn inval in Polen in 1939.
Maar daar trekt Hitler zich niets van aan.
• Hitler wil zijn rijk graag nog verder uitbreiden.
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Kan jij aanduiden wanneer jij, je ouders en je grootouders geboren zijn?
Is dat voor of na de Tweede Wereldoorlog?

• Nadat Hitler ook Denemarken en Noorwegen bezet, valt het Duitse leger op 10
mei 1940 Frankrijk aan via België, Nederland en Luxemburg.
• Het Duitse leger is groot en sterk.
• De Belgische regering vlucht naar het Verenigd Koninkrijk.
• België geeft zich al snel over.
• Vijf jaar lang leven de Belgen in oorlog.
• Ook vele, vele kinderen…
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Klik op de oranje balk om de gebeurtenissen te tonen of te verbergen
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216september:
december: capitulatie
V-bom op cinema
Japan Rex (567 doden)
15-16 augustus: eerste razzia op Joden in Antwerpen Crea 16
28-29 augustus: tweede razzia op Joden in Antwerpen
11-12 september: derde razzia op Joden in Antwerpen

Kom meer te weten
over kinderen in oorlogstijd
in de andere lessen
Gelijkheid, mensenrechten en Jodenvervolging
Censuur, vrijheid en verzet
Angst, honger en vriendschap
Herinneren en herdenken, hoe doe je dat?

