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KOM ERBIJ!
Hitler, die zou ik nóóit helpen… Dat is misschien wat
je nu denkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben
veel Nederlanders dat wel gedaan. Veel jonge
Nederlandse mannen hielpen de Duitsers
vrijwillig mee in bijvoorbeeld het leger of de
hulpdiensten. Aan het begin van de oorlog probeerde
de bezetter de harten van de Nederlanders te veroveren. Nederland en Duitsland waren ‘broedervolkeren’
van elkaar; de Duitsers riepen Nederlanders op om
hen te helpen.

OPDRACHT 1

LES 2 - DICTATUUR en DEMOCRATIE

Hoe vind jij het als iemand de baas
over jou speelt?

Speel jij wel eens de baas? Waarom?

‘GEWOON’
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Overal hingen affiches met daarop het ideaalbeeld
van Hitler: sterke jongens en meisjes met een lichte
huid en blauwe ogen. Samen zouden ze de schouders
eronder zetten, was het idee. Zo lieten veel Nederlandse
mensen zich verleiden om lid te worden van de
Hitlerjeugd, de NSB en de Waffen-SS.
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Beeld: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Kort na de
bezetting gaat
het leven in
Nederland
‘gewoon’ door.
In dit filmpje
is een Duitse
soldaat
gemoedelijk
touwtje aan het
springen met
een Nederlands
meisje.
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EXTREME IDEEËN
De NSB (de Nationaal Socialistische
Beweging) werd een enorm grote
organisatie. De leden van de NSB
hadden tijdens de oorlog dezelfde
extreme ideeën als Hitler. Zo vonden
ze het belangrijk dat er één leider
was die alles te zeggen had, en dat
sommige groepen mensen minder
goed waren dan anderen.

NSB
De NSB, de Nederlandse NationaalSocialistische Beweging, was het eens
met Hitlers nationaalsocialistische ideeën.
Op dit affiche uit 1943 maakt de NSB
mooie beloftes aan Nederland.

Beeld: Beeldbank WO2, NIOD.
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ÉÉN VOLK,
ÉÉN LEIDER
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Wist jij dat je een flinke straf kon krijgen
als je het tijdens de oorlog niet eens was
met Hitler? Je kunt het je misschien
niet voorstellen, maar tijdens de oorlog
mocht je niet altijd zeggen wat je vond.
Heel anders dan nu we in een democratie leven. De kranten mogen tegenwoordig schrijven wat ze willen. Je kunt
als je wilt een vlog uploaden waarin je
over je afwijkende mening vertelt, zonder
dat je daarvoor in de gevangenis wordt
gegooid.
En iedereen mag een politieke partij
beginnen. Dat is niet altijd zo geweest.
Dat iedereen achter één leider moet
staan die alles in het land beslist, heet
nationaalsocialisme. Mensen die in die
ideeën geloofden en daarom voor Hitler
werkten, heetten nazi’s. Toen de oorlog
begon, heeft Hitler het nationaalsocialisme ook in Nederland ingevoerd.

GEDWONGEN
In het nationaalsocialisme van Hitler werd de leider helemaal
opgehemeld. Hitler was degene die alles besliste en de inwoners
van Duitsland werden gedwongen om te doen wat hij zei. Hitler
wilde dat iedereen hetzelfde dacht als hij en daar zorgde de
regering voor via propaganda. Propaganda is een soort reclame
voor politieke ideeën, bijvoorbeeld met militaire parades, standbeelden van de leider, posters en films. Zei je hardop dat je het
er niet mee eens was? Dan kreeg je vaak met geweld te maken, of erger. Als een politieke partij tegenwoordig mensen wil
overhalen om hetzelfde te denken, doen ze dat in Nederland niet
met propaganda en geweld. Ze proberen juist goede redenen te
geven waarom je op hen zou moeten stemmen. En dan mag je
zelf kiezen of je op hen stemt, of toch op een andere partij.

BUITENSLUITEN
Het nationaalsocialisme was daarnaast heel racistisch. Men geloofde dat er verschillende ‘mensenrassen’ bestonden, waarbij
het ene ras als minderwaardig aan het andere ras gezien werd.
Dat betekent dat Hitler en zijn aanhangers vonden dat mensen
met een niet-Duitse achtergrond niet dezelfde rechten verdienden.
Zeker joodse mensen niet. Hitler discrimineerde ook, want hij
vond bijvoorbeeld gehandicapte of homoseksuele mensen
minder goed dan anderen. Deze mensen gingen in de oorlog een
heel zware tijd tegemoet. Velen van hen hebben de oorlog niet
overleefd.

propaganda: EEN SOORT RECLAME VOOR POLITIEKE IDEEËN
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WIST JE DAT:
Er in de Tweede Wereldoorlog een speciaal
radioprogramma was dat de regering had
opgericht? De regering was voor de oorlog naar
Londen gevlucht en sprak via Radio Oranje het
volk in Nederland toe.
Radio Oranje maar eens per week te horen was?
Koningin Wilhelmina vaak te horen was op
Radio Oranje? Zij sprak de Nederlanders moed in,
zodat ze het vol zouden houden tijdens de oorlog.
Radio Oranje ook werd gebruikt om boodschappen in codetaal te verzenden? Daarmee werden
mensen bijvoorbeeld gewaarschuwd voor aanvallen op Duitse kazernes in Nederland. De mensen
die in de buurt van die kazernes woonden wisten
nu dat de aanval eraan zat te komen. Omdat er
altijd Duitsers mee konden luisteren gebruikte de
regering codetaal of geheimtaal.
Nederlanders stiekem naar Radio Oranje luisterden? Van de Duitsers mochten ze geen Engelse
radioprogramma’s luisteren (Radio Oranje werd
in Engeland gemaakt). Later moesten ze zelfs
allemaal hun radio’s inleveren. Maar dat deed niet
iedereen. Ze luisterden dus stiekem naar Radio
Oranje.
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TERUG NAAR HUIS

RADIO LUISTEREN

MOED

De studenten Henk Lantink
en Wim Lammers verstopten
zich voor de bezetter: ze waren
ondergedoken. Op hun onderduikadres in Vriezenveen,
rond 1944, luisterden ze stiekem
naar Radio Oranje.

Koningin
Wilhelmina
vertelde over
het oorlogsnieuws en
sprak het volk
moed in.



Video: Nederlands
Instituut voor Beeld
en Geluid. Beeld:
Nationaal Archief.

GROTE en
verschill

Beeld: Frits Lamberts, collectie Nederlands Fotomuseum.

OPDRACHT 2
Bekijk de infoblokjes. Hierin staan allerlei verschillen tussen het normale leven in Nederland en het leven kort na de bezetting van Nederland. Waarin verschilde
het leven in een bezet Nederland van het leven in een vrij Nederland? Zet de verschillen naast elkaar in het schema.

LEVEN IN EEN BEZET LAND
NATIONAALSOCIALISME

LES 2 - DICTATUUR en DEMOCRATIE

 IN.BEELDENGELUID.NL

LEVEN IN EEN VRIJ LAND
DEMOCRATIE
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VERDUISTERING

Beeld: Historisch Centrum Overijssel.

Een nieuwe regel van de bezetter volgde: ’s avonds moest
het op straat pikkedonker zijn. Je moest je ramen dus goed
dichtplakken, zodat er geen licht naar buiten scheen.
Lantaarnpalen gingen uit en lichten in winkeletalages moesten
uit. Daardoor was de stad of het dorp ’s nachts vanuit de lucht
niet te zien, en wisten de Engelse vliegtuigen niet goed waar
ze vlogen. De Duitse bezetter wilde hun tegenstander dus in
de war brengen.

LES 2 - DICTATUUR en DEMOCRATIE

PERSOONSBEWIJZEN
Ook dit was een nieuwe regel van Hitler: iedere Nederlander vanaf 15 jaar moest dit identiteitsbewijsbij zich
dragen. Daardoor konden de Duitsers de Nederlanders
nog beter controleren. Joodse mensenmoesten een
stempel ‘J’ in hun persoonsbewijs (een soort paspoort)
laten zetten.

rijssel.

Beeld: Historisch Centrum Ove
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VERBODEN

3. Z ouden joodse kinderen ook
lid van de Hitlerjeugd mogen
worden? Waarom wel of niet,
denk je?

OPDRACHT 3
In bezet Nederland mocht veel van wat eerder normaal
was ineens niet meer. Tegelijkertijd werden er nieuwe
organisaties en verenigingen opgericht, waar de bezetter
wél tevreden mee was. Hoe werkte dat? Dat ga je uitzoeken.

4. D us: hoe werkt propaganda,

3A ONDERZOEKSOPDRACHT

volgens jou?

HITLERJEUGD

De bezetter verbood veel bestaande organisaties en
richtte nieuwe organisaties op. Kinderen konden bijvoorbeeld lid worden van de Hitlerjeugd. En volwassenen
van de NSB en de Waffen-SS.

1. L ees het pamflet, dat kinderen oproept om lid te

LES 2 - DICTATUUR en DEMOCRATIE

worden van de Hitlerjeugd, goed door. Wat valt je op?

HITLERJEUGD
Door heel Nederland werden
jongens en meisjes opgeroepen
om bij de Hitlerjeugd te komen:
een speciale club voor jonge
mensen die het eens waren met
Hitlers ideeën. Ook in Hengelo,
waar dit pamflet verspreid is.

 oe worden kinderen verleid om lid te worden van de
2. H
Hitlerjeugd? Wat vind je daarvan?

Beeld: Historisch Centrum Overijssel.

ONDERZOEKSOPDRACHTEN 3B EN 3C VIND JE OP DE VOLGENDE PAGINA’S
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Beeld: Historisch Centrum Overijssel.
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3B

ONDERZOEKSOPDRACHT
WAFFEN-SS
De bezetter verbood veel bestaande organisaties en richtte
nieuwe organisaties op. Kinderen konden bijvoorbeeld lid
worden van de Hitlerjeugd. En volwassenen van de NSB
en de Waffen-SS.

1. Lees het pamflet, dat jonge mannen oproept

om lid te worden van de Waffen-SS, goed door.
Wat valt je op?

nisaties
De bezetter verbood veel bestaande orga
konden
eren
Kind
op.
en richtte nieuwe organisaties
d.
bijvoorbeeld lid worden van de Hitlerjeug
S.
En volwassenen van de NSB en de Waffen-S

2. Hoe worden jonge mannen verleid om lid te

LES 2 - DICTATUUR en DEMOCRATIE

worden van de Waffen-SS? Wat vind je daarvan?

WAFFEN-SS
3. E n zouden joodse mannen ook lid van de Waffen-SS
mogen worden? Waarom wel of niet, denk je?

Wie bij de Waffen-SS zat, hoorde niet bij het ‘officiële’ Duitse
leger. Toch hielp deze grote groep mannen mee met vechten
in de oorlog.

ONDERZOEKSOPDRACHT 3C VIND JE OP PAGINA 7

4. Dus: hoe werkt propaganda, volgens jou?
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De NSB, de Nederlandse Nationaal-Socialistische
Beweging, was het eens met Hitlers nationaalsocialistische ideeën. Op dit affiche uit 1943 maakt
de NSB mooie beloftes aan Nederland.

DEMOCRATIE

3C ONDERZOEKSOPDRACHT

NSB

De bezetter verbood veel bestaande organisaties en richtte
nieuwe organisaties op. Kinderen konden bijvoorbeeld lid
worden van de Hitlerjeugd. En volwassenen van de NSB
en de Waffen-SS.

1. B ekijk de propaganda voor de NSB. Wat straalt dit

Beeld: Historisch Centrum Overijssel.

affiche uit? Waarom is dat, denk je?

2.  Zouden joodse mensen ook lid van de NSB mogen

LES 2 - DICTATUUR en DEMOCRATIE

worden? Waarom wel of niet, denk je?

3. D us: hoe werkt propaganda, volgens jou?
Beeld: Beeldbank WO2, NIOD.

PROPAGANDA
Hitler wilde dat iedereen hetzelfde dacht als hij.
Propagandaposters als deze hadden allemaal
dezelfde boodschap: wat Hitler deed, was goed.
Denk je er anders over, dan ben je fout.

7

DICTATUUR

en

DEMOCRATIE

VERBODEN RADIO
TE LUISTEREN
Een van de verbodspamfletten die
de bezetter liet verspreiden, op 13
september 1941. Radio’s moesten
ingeleverd worden en jonge mannen
uit Wierden mochten ’s avonds niet
meer over straat.

VERBODEN TE DANSEN
Eén van de verbodspamfletten
die de bezetter liet verspreiden.
Op dansen stond vanaf 18 mei
1940 opeens een straf.

Beeld: Historische Kring Wederden, Wierden.

Beeld: Beeldbank WO2, NIOD.
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OPDRACHT 4
Met pamfletten werd van alles verboden.
Vooral dingen die nu juist wel mogen.
In plaats van ‘het is verboden te dansen’
zou je nu kunnen zeggen ‘je hebt het
recht om te dansen’. Je kunt de verboden
op de pamfletten uit de oorlog nu dus
andersom opschrijven!

VERVOLG OPDRACHT 4
OP DE VOLGENDE PAGINA



A. Verzin zoveel mogelijk dingen die je nu, in
een vrij land mag doen. Formuleer ze als
een recht:

JE HEBT HET RECHT OM...
TE DANSEN

JE HEBT HET RECHT OM...

JE HEBT HET RECHT OM...
JE HEBT HET RECHT OM...

JE HEBT HET RECHT OM...

JE HEBT HET RECHT OM...
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MENSENRECHTEN
De strenge of beledigende verbodspamfletten uit de oorlog zal je hier nu
niet meer tegenkomen. In 1948, kort
na de Tweede Wereldoorlog, werd
namelijk de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens opgesteld. Hierin staan 65 mensenrechten,
die voor iedereen over de hele wereld
zouden moeten gelden.

VERVOLG OPDRACHT 4
B. L ees de mensenrechten goed door. Welke drie
mensenrechten vind jij het belangrijkst?

1.

RECHT OP:
Hieronder een aantal rechten die opgenomen zijn in
de Universele Verklaring van de Rechten van de mens

2.

1. RECHT OP LEVEN
2. RECHT OP RELIGIE

3.

3. RECHT OP WERK
4. RECHT OP BESCHERMING VAN DE PRIVACY
5. RECHT OP STEMRECHT

C. H
 oe zou je in een zin, spreekwoord of uitspraak

6. RECHT OP ONDERWIJS
Soms botsen mensenrechten: dat je
het recht hebt te geloven wat je wilt,
betekent bijvoorbeeld niet dat je een
andere groep mag benadelen (discrimineren), omdat jouw geloof dat zegt.

die drie mensenrechten kunnen samenvatten?

7. RECHT OP HUISVESTING
8. GELIJKE RECHTEN VOOR MAN EN VROUW
9. RECHT OP MEDISCHE VERZORGING
10. RECHT OP RUST EN VAKANTIE

D. M
 aak een eigen pamflet met die positieve

LES 2 - DICTATUUR en DEMOCRATIE

11. RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGSUITING
En de vrijheid van meningsuiting
betekent ook niet dat je allerlei haatdragende dingen mag zeggen (want
dat roept op tot geweld). Vandaar dat
de pamfletten uit de oorlog verleden
tijd zijn.

boodschap. Hoe maak je je pamflet zo
aantrekkelijk en overtuigend mogelijk?

12. RECHT OP KUNST EN CULTUUR
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OPDRACHT 5.
1. WAT HEB JE GELEERD TIJDENS DEZE LES?

DE VOLGENDE LES:

Discriminatie

EN ANTISEMITISME

LES 2 - DICTATUUR en DEMOCRATIE

2. WAT VOND JE HET MEEST OPVALLEND?

Beeld: Etty Hillesum Centrum.

3. IS ER IETS WAAR JE NOG MEER OVER WILT LEREN?

WEET JIJ WAAROM DE KINDEREN OP DEZE FOTO
EEN STER OP HUN KLEREN HEBBEN? DAAROVER
LEER JE MEER IN DE VOLGENDE LES....
Colofon:
Dit lesmateriaal is onderdeel van Expeditie Vrijheid, ontwikkeld in opdracht van het
Historisch Centrum Overijssel. Tekst: Silke Polhuijs, Vette Teksten.
Vormgeving: Inge Lub, Ingeving. Concept en realisatie: Willemijn Zwart, Komvoor.
Zie: WWW.EXPEDITIE-VRIJHEID.NL
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