
Op de weg van
Liesel Aussen

L E S B R I E F BOVENBOUW BASISONDERWIJS

– L E E R – W INSCHOTEN – WESTE R BORK –
VUGHT – WESTE R BORK – SOB I BOR



Liesel is bijna vier jaar op deze foto.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde ze in Winschoten.

Liesel was een Joods meisje, dat vanuit Duitsland naar

Nederland was gevlucht.
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Op deze foto zie je

Liesel
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Rixt wil veel weten over de

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Rixt is op zoek naar het verhaal van Liesel.

Wie was ze? Waar werd ze geboren? Wie waren haar vader

en moeder en hoe kwam ze in Winschoten terecht?

Wat is er met Liesel gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Help Rixt in haar zoektocht naar Liesel

en beantwoord de volgende vragen.

En dit is

Rixt



Vertaling geboorteakte

Geboorteplaats, -dag
en tijdstip:
Leer, Ziekenhuis,
Annenstraat 9
3 maart 1936, 22.45 uur

Voornaam:
Li(e)sel

Geslacht:
meisje

Vader, naam en beroep:
Alfred Aussen,
koopman (zelfstandig),
Nederlander

Geboortedag en -plaats:
15 februari 1908,
Oberhausen

Religie:
Joods

Woning:
Wilhelmstraat 82, Leer

Moeder, naam en beroep:
Paula Aussen-Aron,
Nederlandse

Geboortedag en -plaats:
23 september 1909,
Leer

Religie:
Joods

Trouwdag:
1 mei 1935

Geboorteakte van Liesel
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OPD R A C HT 1

Bekijk de geboorteakte van Liesel en lees de vertaling.

1 - Op welke datum is Liesel geboren?

2 - Hoe heette haar vader?

3 - Hoe heette haar moeder?

4 - Wat was het beroep van de vader van Liesel?

5 - Schrijf de namen van Liesel, haar vader en moeder onder hun foto’s.



F I LMVRAAG 1

F ILMVRAAG 2

In de film vertelt de Duitse mevrouw die in het archief werkt over
de naam van Liesel. Waarom staat er op de geboorteakte van Liesel
nog geen naam? Omcirkel het juiste antwoord.

a. De ambtenaar van de gemeente wilde dat Liesel naar één van
haar oma’s genoemd werd en niet naar allebei.

b. De ambtenaar van de gemeente wilde Liesel geen Duitse voornaam
geven, omdat ze Joods was.

c. De vader en moeder van Liesel waren er nog niet over uit welke naam
ze hun dochter wilden geven.

d. Liesel was in Duitsland geen bestaande voornaam, Liesels ouders
moesten een andere naam kiezen.

e. Van de Duitse wet mochten Joodse kinderen geen Duitse voornamen
krijgen en Liesel was een Duitse naam.

De mevrouw van het archief vertelt dat de Joden in Leer ook
door kinderen gepest werden. Hoe gebeurde dat?
Omcirkel het juiste antwoord.

a. De kinderen maakten spullen van Joden kapot.
b. De kinderen pesten Joodse kinderen op school.
c. De kinderen scholden hen uit en sloegen hen.
d. De kinderen schoten met katapulten en scholden hen uit.

Toen Liesel geboren werd, was in Duitsland de partij van Adolf Hitler
aan de macht, ze werden nazi’s genoemd.
De nazi’s gaven de Joden de schuld van alles wat er verkeerd ging
in Duitsland. Joden in Duitsland mochten steeds minder.
Ze werden gediscrimineerd.

6 – OP DE WEG VAN LIESEL AUSSEN

Rixt, Bert en Carry

uit de film ‘Op de weg

van Liesel Aussen’



Liesels ouders wilden niet dat Liesel zo zou opgroeien. Ze vluchtten op
24 mei 1938 naar Nederland, naar Winschoten. In Winschoten ging de
familie aan de Hoogstraat 12 wonen. Winschoten had voor de oorlog
een grote Joodse gemeenschap. Liesel gaat naar de Nutsfröbelschool.

OPD R A C HT 2

1 - Waar woonde het gezin Aussen?
Zet het adres onder de foto van het huis van Liesel.

2 - Op welke datum kwam het gezin Aussen in Winschoten aan?

3 - Hoe oud was Liesel toen?
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OPD R A C HT 3

Toen de nazi’s op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen woonden
er bijna 500 Joden in Winschoten. Winschoten had toen ongeveer
14.000 inwoners.

1 - Hoeveel % van de bevolking van Winschoten was Joods in 1940?

Verschillende plekken in Winschoten hebben te maken met de Joodse
geschiedenis van Winschoten. Ga naar de website www.jhm.nl/
cultuur-en-geschiedenis/Nederland/Groningen/Winschoten

2 - Waar stond:
- de synagoge van Winschoten

- de Joodse school van Winschoten
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De Langestraat in Winschoten voor de oorlog



Kijk op de website www.jhmkindermuseum.nl/#/study en klik op de
map ‘Spreekbeurt over Joods’. Kies daar het onderwerp synagoge.

3 - Waarvoor werd de synagoge in Winschoten gebruikt?

Op de website www.jhmkindermuseum.nl/#/study vind je ook
informatie over de Joodse feestdagen, die Liesel gevierd heeft.

4 - Kies één van de feestdagen en beschrijf in je eigen woorden wat er
gevierd wordt op deze feestdag en waarom dit wordt gevierd.

Liesel ging in Winschoten naar de kleuterschool (nu groep 1 van de
basisschool). Ze vond het leuk om naar school te gaan en met andere
kinderen te spelen.

5 - Stel je voor hoe Liesel voor de oorlog in Winschoten leefde en beschrijf
of teken op een A4-papier één dag uit het leven van Liesel.
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Nadat de nazi’s in Nederland de macht hadden overgenomen, werd
het leven voor de Joodse inwoners van Winschoten steeds moeilijker en
kwamen er allerlei verboden waar de Joden zich aan moesten houden.

31 MEI 1941

– Joden mochten geen gebruik meer maken van parken en zwembaden.

1 SEPTEMBER 1941

– Joodse kinderen moesten naar aparte scholen.

15 SEPTEMBER 1941

– Joden mochten geen bezoek meer brengen aan dierentuinen, café’s,
restaurants, hotels, schouwburgen, bioscopen, sportinrichtingen,
bibliotheken en musea. Overal komen bordjes met ‘verboden voor Joden’.

1 NOVEMBER 1941

– Joden mochten geen lid meer zijn van een vereniging of sportclub.

FEBRUARI 1942

– Joden moesten in hun persoonsbewijs (paspoort) een ‘J’ van Jood
gestempeld krijgen.

2 MEI 1942

– Het dragen van een Jodenster, zichtbaar op de kleding, werd verplicht
gesteld voor Joden vanaf 6 jaar.

12 JUNI 1942

– Joden moesten hun fietsen inleveren en mochten niet meer sporten.

30 JUNI 1942

– Joden mochten na 20.00 uur niet meer buiten zijn.

17 JULI 1942

– Joden mochten alleen nog winkelen tussen 15.00 en 17.00 uur.
Voor 15.00 uur was het verboden om de winkels te bezoeken.

OPD R A C HT 4

1 - Verbind een anti-Joodse maatregel met een foto die je ziet afgebeeld.
Er blijven drie maatregelen over.

2 - Schrijf onder de foto wat dit voor Liesel betekende.
Kies uit de volgende onderschriften. Er blijven twee onderschriften over.
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a. Liesel mocht niet meer fietsen
b. Liesel mocht niet meer naar haar eigen school
c. Liesel mocht geen huisdier meer hebben
d. Liesel moest een ster dragen
e. Liesel mocht niet meer zwemmen
f. Liesel mocht sommige winkels niet meer in
g. Liesels vader en moeder kregen een ‘J’ in hun persoonsbewijs
h. Liesel mocht ’s avonds niet meer buiten spelen
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Persoonsbewijs van
Jetta Valk-Wallage

(Collectie Herinneringscentrum
Kamp Westerbork)



Liesel’s ouders besloten om sommige spullen in bewaring te geven
bij de buren, zodat ze die na de oorlog weer konden ophalen.
Wat gaven Liesels ouders aan de buren? Omcirkel het juiste antwoord.

a. Boeken d. Schilderij
b. Fotoalbum e. Servies
c. Geld

Waarom zouden ze deze spullen aan de buren gegeven hebben?
Omcirkel het juiste antwoord.

a. Het was heel kostbaar
b. Ze vonden het erg mooi
c. Ze waren er aan gehecht

Joden mochten niet langer in winkels werken. Ook de vader van Liesel
werd werkloos. Hij kreeg een oproep om te werken in een werkkamp
voor Joodse mannen. Dat was verplicht. Liesel en haar moeder bleven
in Winschoten achter. Tot oktober 1942. Op vrijdagavond 2 oktober
werden Liesel en haar moeder opgepakt en naar kamp Westerbork
gebracht.

Waar werden de Joodse Winschoters verzameld, nadat ze door
de nazi’s uit hun huis waren gehaald? Omcirkel het juiste antwoord.

a. Het station d. Het politiebureau
b. Het gemeentehuis e. Een school
c. De gymnastiekzaal
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F I LMVRAAG 3

F ILMVRAAG 4

F ILMVRAAG 5



Liesel kwam samen met haar ouders in kampWesterbork terecht,
in Drenthe.
Kamp Westerbork was een plek waar Joden uit heel Nederland door
de nazi’s naartoe werden gebracht. De meeste mensen bleven maar
kort in het kamp: een paar dagen of weken. Daarna vertrokken ze
met de trein naar andere kampen.

Een kleine groep gevangenen kon langer in Westerbork blijven,
bijvoorbeeld omdat ze een baantje kregen in het kamp. Liesels vader
werkte in kamp Westerbork bij de Ordedienst (OD), de kamppolitie.
Ook Liesels moeder moest werken in het kamp. Liesel zelf ging naar
school. Vader woonde in barak 22, Liesel en haar moeder woonden
eerst in barak 39 en daarna in barak 46.
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Plattegrond van kamp Westerbork



OPD R A C HT 5

1 - Kleur op de plattegrond de barak waar Liesel en haar moeder
woonden rood. (De plattegrond staat op de vorige pagina.)

2 - Kleur op de plattegrond de barak waar Liesels vader woonde blauw.

3 - Kleur op de plattegrond de plek waar Liesels school was groen.

4 - Verbind de verschillende plekken met een lijn.

In de film wordt verteld over de Ordedienst, de Joodse kamppolitie
in Westerbork. De vader van Liesel werkte voor de Ordedienst.
Waren de gevangenen in kamp Westerbork blij met deze eigen
politie? Omcirkel het juiste antwoord.

a. Ja, want daardoor waren er minder nazi’s in kamp Westerbork.
b. Nee, want de kamppolitie moest de regels van de nazi’s uitvoeren.

OPD R A C HT 6

Vanuit kamp Westerbork werden Liesel en haar ouders naar
kamp Vught gebracht. Bekijk de kampkaart van Liesel Aussen.

1 - Wanneer kwam de familie Aussen aan in kamp Vught?

2 - Welke gegevens staan er nog meer op de kaart?
Omcirkel het juiste antwoord.

a. Namen d. Geboortedatum
b. Beroep vader e. Nationaliteit
c. Adres f. Naam van de school van Liesel
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F I LMVRAAG 6



Vanuit Vught vertrokken Liesel en haar ouders opnieuw naar
Westerbork. Daar bleven ze maar kort. Toen werden hun namen
voorgelezen. Dat betekende dat ze met de trein moesten vertrekken.
Het transport van 20 juli 1943 vertrok met 2.209 mensen naar het
kamp Sobibor.

De trein reed uit Westerbork (Hooghalen) naar Assen, Hoogezand,
Sappemeer, Zuidbroek, Winschoten en Nieuweschans. Daar ging hij
de grens met Duitsland over, en reed ook langs Leer, de plek waar
Liesel geboren was.
De reis duurde drie dagen. De bestemming van de trein was het
kamp Sobibor, een plek waar de meeste mensen direct na aankomst
werden vermoord. Ook Liesel en haar ouders.

OPD R A C HT 7

Ga naar de website www.joodsmonument.nl en vul in het vakje
rechtsboven de naam van Liesel Aussen in.

1 - Hoe oud is Liesel geworden?

2 - Hoe oud is haar moeder geworden?

3 - Hoe oud is haar vader geworden?
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Kampkaarten van Liesel en haar ouders



O PDR A C H T 8

1 - Verbind op de kaart de plekken waar Liesel is geweest en schrijf
bij elke plek de naam:

Leer – Winschoten – Westerbork – Vught – Westerbork – Sobibor

Verschillende plekken in Winschoten herinneren aan de Joodse mannen,
vrouwen en kinderen die uit Winschoten werden weggevoerd en
vermoord.

Kijk op de website www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten
en zoek op ‘Winschoten’.
Bekijk de monumenten die herinneren aan de Joodse inwoners van
Winschoten: Joods monument, de Klaagmuur, Joodse plaquette,
Monument bij de Joodse begraafplaats.
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Kaart van Europa



OPD R A C HT 9

1 - Welk monument spreekt jou het meeste aan?
Waarom juist dit monument?

2 - Op welke plekken staan de verschillende monumenten?

- Het Joods monument staat

- De Klaagmuur staat

- De Joodse plaquette staat

- Het Monument bij de begraafplaats staat

Welke plek vind jij het meest geschikt voor een monument dat
herinnert aan de vermoorde Joodse inwoners? Waarom die plek?

3 - In de geboorteplaats van Liesel, Leer, wordt een plein naar haar genoemd.
Welke plek in Winschoten zou jij naar Liesel willen vernoemen?
Waarom juist deze plek?
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OPD R A C HT 1 0

Je weet nu veel over het korte leven van Liesel Aussen.
Maak voor Rixt een tijdbalk van het leven van Liesel.
Je tijdbalk begint met de geboortedatum van Liesel in 1936.

1 - Schrijf bij elk jaar twee belangrijke gebeurtenissen uit het leven
van Liesel.

1936 –

1937 –

1938 –

1939 –

1940 –
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1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 2014

Tijdbalk



1941 –

1942 –

1943 –

2014 –

2 - Maak een foto of scan van jouw tijdbalk en mail die naar
info@ovcg.nl
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Rixt, Bert en Carry

uit de film ‘Op de weg

van Liesel Aussen’
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