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De Tweede Wereldoorlog
dichterbij in stad en provincie

Lesbrief

Groningen

In mei 1945 eindigde de
Tweede Wereldoorlog
in Nederland.
Op 4 mei herdenken we
jaarlijks de oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren
we de vrijheid.
Doe jij ook mee?

>

duitse soldaten vallen nederland binnen
duitse soldaten op de dam in amsterdam

Wat er aan vooraf ging
De Tweede Wereldoorlog was een wereldwijde oorlog die begon in Duitsland.
Adolf Hitler (1889-1945) kwam na zijn verkiezingsoverwinning in 1933 aan de
macht in Duitsland. Zijn politiek – het nationaalsocialisme – streefde naar één
groot, raszuiver Europa onder Duitse leiding. In 1939 viel Duitsland Polen binnen:
de Tweede Wereldoorlog was een feit. De Duitsers veroverden half Europa.
Een belangrijk doel van het nationaalsocialisme was het ‘jodenvrij’ maken van
Europa, omdat de nazi’s het joodse ras als minderwaardig zagen.
De nazi’s en hun aanhangers pleegden verschrikkelijke misdaden tegen de
mensheid. Kort voor de bevrijding van Europa pleegde Hitler zelfmoord.
De gevolgen van het tijdperk van nationaalsocialisme laten ook nu nog diepe
sporen na in het leven van miljoenen mensen.
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joden moeten vanaf 1942 een jodenster dragen

Nederland hoopte – net als in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) – neutraal
te blijven. In de nacht van 9 op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland
binnen. Ook de provincie Groningen was vanaf 10 mei oorlogsgebied.
Op 15 mei 1940, na vijf dagen gevechten, gaf Nederland zich over.
De Nederlandse regering en het Koninklijke Huis waren inmiddels naar Londen
in Engeland gevlucht en bleven hier tot de bevrijding in ballingschap.
Nederland was in de periode 1940-1945 bezet gebied van nazi-Duitsland.
De Duitse bezetting in Nederland zorgde voor veel maatregelen, zoals voedsel
dat op de bon ging, een verbod om ‘s avonds naar buiten te gaan, verplicht
werken in Duitsland en vordering van materialen en vervoersmiddelen.
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voedseldropping in april en
mei 1945

canadese bevrijders op weg naar groningen

Na jaren van onderdrukking werd Nederland in delen bevrijd door de geallieerde legers, bestaande uit onder meer Engelsen, Amerikanen, Canadezen,
Fransen, Belgen en Polen. Vanaf september 1944 worden delen van Limburg,
Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland bevrijd. De rest van Nederland is pas
vanaf het voorjaar van 1945 bevrijd. Sindsdien leven wij in een vrij Nederland.
De provincie Groningen werd in april en begin mei 1945 door Canadese,
Poolse én Belgische soldaten bevrijd. Deze lesbrief gaat over de Tweede
Wereldoorlog dichterbij jouw eigen omgeving. In elk dorp en in elke stad zijn
de sporen van de Tweede Wereldoorlog terug te vinden. Tenminste, als je
weet waar je moet zoeken. Daarom heeft het Oorlogs- en Verzetscentrum
Groningen (OVCG) deze lesbrief ontwikkeld. Om jullie te helpen de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog in de provincie Groningen te ontdekken.
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verwoesting aan de paterswoldseweg
in groningen

verwoesting in de binnenstad van groningen

Er zijn persoonlijke verhalen van ooggetuigen te vinden, maar ook sporen van
de oorlog in gebouwen en huizen, zoals granaatinslagen of verborgen kelders
waar mensen tijdens de oorlog waren ondergedoken. Er zijn nog talloze documenten, foto’s, brieven en dagboeken bewaard gebleven. Bij zowel mensen
thuis als in archieven of musea. In veel plaatsen zijn een of meerdere oorlogsmonumenten te vinden waar slachtoffers van de oorlog worden herdacht.

Al deze onderwerpen worden in deze lesbrief behandeld.
Elk hoofdstuk heeft een thema: dagelijks leven, collaboratie,
Jodenvervolging, verzet, bevrijding en herinnering.
7

Tijdens de bezetting was er in Nederland
sprake van censuur: de Duitse machthebber
bepaalde wat er wel of niet in de krant of
op de radio mocht.

a

bijlage – begrippenlijst
Begrippenlijst (alfabetische volgorde) ter ondersteuning van de lesbrief
Antisemitisme – discriminatie van Joden
en haat tegen Joden. Het antisemitisme was
een belangrijk onderdeel van het nationaalsocialistische politieke gedachtegoed.
Ballingschap – wanneer iemand in ballingschap is, moet diegene gedwongen ergens
anders verblijven dan thuis. De Nederlandse
regering en het Koningshuis was tijdens de
bezetting in ballingschap en verbleef in
Londen.
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Bezetting – tijdens de bezetting waren
de Duitsers tijdelijk de baas in Nederland
(onder leiding van de Duitse nazi Arthur
Seyss-Inquart). De Duitse bezetting begon
na de inval van de Duitsers in mei 1940 tot
de Duitse capitulatie op 5 mei 1945.
Censuur – bij censuur wordt de vrijheid van
meningsuiting ingeperkt. Je kunt dan niet alles
schrijven en publiceren wat je wil, want dit
wordt streng gecontroleerd.

Collaboratie – met collaboratie wordt
de vrijwillige medewerking met de vijand
bedoeld. Er bestonden verschillende vormen
van collaboratie. Zo was de NSB een Nederlandse politieke partij die collaboreerde
met de nazi’s. Leden van de NSB werden dus
‘collaborateurs’ genoemd, net als bijvoorbeeld Nederlanders die zich aanmeldden
bij de Waffen-SS. Er bestonden ook minder
directe vormen van collaboratie, zoals een
Nederlands bedrijf dat voor de Duitse oorlogsindustrie produceerde.
Communisme – het communisme is, net
zoals het nationaalsocialisme, een politieke
stroming met een bepaald gedachtegoed.
Het communisme streeft naar een socialistische samenleving waarin iedereen gelijk is
en waarbij het bezit in handen van de staat is.
Hitler en de nazi’s zagen het communisme als
één van hun grootste vijanden. Andersom
speelden de communisten een belangrijke
rol in het verzet tegen de Duitse bezetter.
Concentratiekamp – in Duitsland en in de
bezette gebieden in Europa richtten de nazi’s

honderden kampen in voor gearresteerde
verzetsmensen en vervolgingsslachtoffers.
De term concentratiekamp is een verzamelwoord voor interneringskampen, werkkampen en vernietigingskampen. De vernietigingskampen waren specifiek bedoeld om
gevangenen te vermoorden. Maar ook in
de internerings- en werkkampen stierf het
merendeel van de gevangenen. De leef- en
werkomstandigheden waren erg slecht.
Vooral veel Joden zijn tijdens de oorlog in
concentratie- en vernietigingskampen omgekomen, maar ook verzetsstrijders, zigeuners
en communisten werden slachtoffer. Het bekendste concentratie- en vernietigingskamp
is Auschwitz-Birkenau in het huidige Polen.
Davidster – vanaf mei 1942 moesten alle
Joden in Nederland verplicht een gele Jodenster op hun kleding dragen, in de vorm van
de zes-puntige davidster, sinds de negentiende eeuw een bekend joods symbool.
Dankzij de Jodenster waren Joden makkelijk
te herkennen en zo werd de uitsluiting,
arresatie en deportatie van Joden gemakkelijker voor de Duitse bezetter.
D-Day – met D-Day wordt gewezen op de
datum 6 juni 1944, een beslissende dag in de
Tweede Wereldoorlog. Op deze dag landden
de geallieerde troepen op de stranden van
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Normandië (West-Frankrijk) en begon de
bevrijding van West-Europa.
Deportatie – deportatie is de gedwongen
verplaatsing van mensen. In het geval van de
Tweede Wereldoorlog wijst dit op de massale deportatie van Joden, verzetsmensen,
homoseksuelen, zigeuners en gehandicapten
uit heel Europa naar de concentratie- en
vernietigingskampen.

a

Derde Rijk – het ‘Derde Rijk’ was de naam
die Adolf Hitler gaf aan Duitsland en de door
hem bezette gebieden. De term werd veel
gebruikt in nazipropaganda, waarin het idee
werd verkondigd dat het Derde Rijk wel
duizend jaar zou voortbestaan en het een
glorieuze, voorspoedige toekomst tegemoet
zou gaan.
Dictator – een dictator is een alleenheerser,
iemand die in een bepaald land of gebied
alle macht in handen heeft, terwijl de rest
van de bevolking meestal nauwelijks inspraak
en vrijheid heeft. Van 1933 tot 1945 was
Adolf Hitler de dictator in het Derde Rijk.
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Distributiesysteem – doordat er tijdens de
oorlog een tekort ontstond aan bepaalde
belangrijke producten, voerde de Duitse
bezetter een distributiesysteem in (een soort
verdelingssysteem). Dit moest ervoor zorgen

dat producten eerlijk werden verdeeld.
Alleen met distributiebon- en stamkaarten
kon je eten, drinken en materialen kopen.
Zo’n stamkaart was persoonsgebonden.
Dwangarbeid – er is sprake van dwangarbeid wanneer mensen onder dwang arbeid
moeten uitvoeren – en vaak tegen hun wil in.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
veel burgers uit bezette gebieden, ook uit
Nederland, opgeroepen voor de verplichte
arbeidsinzetdienst (Arbeitseinsatz). Zij
werden gedwongen te gaan werken voor
de Duitse oorlogsindustrie in Nederlandse of
Duitse werkkampen. Naast ‘gewone’ burgers
waren Joden op grote schaal slachtoffer van
dwangarbeid in werkkampen, voordat zij
werden gedeporteerd naar de concentratieen vernietigingskampen.
Evacuées – een evacuée is iemand die
ergens anders heen moet vluchten en hier
wordt opgevangen. In de Tweede Wereldoorlog waren er veel mensen voor wie het
niet meer veilig was om thuis te wonen,
bijvoorbeeld door bombardementen of
hongersnood. Zij werden vaak ondergebracht in gezinnen elders in Nederland.
Onder de evacuées waren veel kinderen:
veel kinder-evacuées werden in de drie
noordelijke provincies (Friesland, Groningen
en Drenthe) opgevangen.

Geallieerden – de geallieerden waren tijdens
de Tweede Wereldoorlog de landen die
streden tegen Duitsland en zijn bondgenoten. Dit waren onder andere GrootBrittannië, de Verenigde Staten, Canada,
de Sovjet-Unie en China. Ook bezette landen
als Nederland, Frankrijk, België en Polen
behoorden tot de geallieerden, omdat de
regeringen in ballingschap ook meededen
aan de strijd tegen de Duitse vijand.
Uiteindelijk hebben de geallieerden de
Tweede Wereldoorlog gewonnen.
Hitlerjugend – de Hitlerjugend (Hitlerjeugd)
was de jeugdorganisatie van de politieke
partij van Hitler, de Nationaalsocialistische
Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Uiteindelijk
werden veel Duitse kinderen van 10 tot 18
jaar lid van deze beweging. Zij werden bij
de Hitlerjugend zowel op lichamelijk als op
geestelijk gebied opgevoed volgens de idealen van het nationaalsocialistische gedachtengoed. Zo werden zij getraind tot trouwe
bewonderaars van Hitler en goed getrainde
soldaten die het Derde Rijk zouden dienen.
De Nederlandse variant van de Hitlerjugend
was de Nationale Jeugdstorm.
Illegale pers – vrijwel direct na de inval
van de Duitsers in mei 1940 ontstond in
Nederland de illegale pers. Door de censuur
mochten bestaande radio-omroepen en

kranten immers niet langer zelf bepalen welk
nieuws ze uitbrachten, maar ze moesten
vertellen wat de bezetter hen voorschreef.
Mensen konden nieuws van de regering in
ballingschap en van het verzet alleen via
de illegale pers vernemen. Dit alles moest
voorzichtig gebeuren: het verspreiden en
het bezitten van illegale kranten was streng
verboden. Voorbeelden van illegale kranten:
Trouw, Vrij Nederland, De Waarheid.
Nationaalsocialisme – Het nationaalsocialisme is een racistische en antisemitische
ideologie die door leden van de NSDAP werd
nagestreefd. Belangrijke kenmerken van het
nationaalsocialisme zijn nationalisme (het
eigen Duitse volk eerst), racisme en antisemitisme (Jodenhaat). Aanhangers van het
nationaalsocialisme worden ook wel nazi’s
genoemd: zij geloofden dat het Duitse of
Arische ‘ras’ beter was dan andere rassen,
zoals het Joodse ‘ras’.
Nationale Jeugdstorm (NJS) – de Nationale
Jeugdstorm was de jeugdorganisatie van de
NSB voor Nederlandse jongens en meisjes
van 10 tot 18 jaar, vergelijkbaar met de
Duitse Hitlerjugend. De leden van de Nationale Jeugdstorm, ook wel ‘jeugdstormers’
of ‘stormers’ genoemd, werden opgevoed
met de nationaalsocialistische ideeën die
overeenkwamen met de ideeën uit nazi-
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Duitsland. Sport en spel waren belangrijke
onderdelen van de activiteiten bij de Jeugdstorm, evenals het organiseren van optochten.

a
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NSB – de Nationaal Socialistische Beweging
(NSB) was een Nederlandse politieke partij
die tijdens de bezetting collaboreerde met
de Duitse bezetter. De partij werd in 1931
opgericht door Anton Mussert en was qua
standpunten vergelijkbaar met de Duitse
NSDAP. Vanaf eind 1941 was de NSB dan
ook de enige toegestane partij in Nederland
en werkte zij nauw samen met Duitsland.
Na afloop van de oorlog werd de partij verboden en werden veel leden veroordeeld.
NSDAP – de Nationaalsocialistische Duitse
Arbeiderspartij (NSDAP) was de politieke
partij waarvan Adolf Hitler in 1921 aan het
hoofd kwam te staan en waarmee hij na de
verkiezingen van 1933 aan de macht kwam
in Duitsland. Een belangrijk programma-punt
van de partij was een herziening van de
afspraken die bij het vredesverdrag van de
Eerste Wereldoorlog waren gemaakt: zo
wilde Hitler dat de herstelbetalingen werden
afgeschaft, dat het Duitse leger mocht
worden uitgebreid en dat het land verloren
grondgebieden terugkreeg.
Onderduiken – onderduiken hield in dat
mensen zich verborgen hielden om niet door

de Duitse bezetter te worden opgepakt.
Vooral Joden doken tijdens de oorlog onder
om zo te ontkomen aan deportatie. Ook
mannen die waren opgeroepen voor de
Arbeidseinsatz of verzetsstrijders doken onder.
Onderduiken bracht voor zowel de onderduikers als de onderduikgevers veel risico’s
met zich mee en velen zijn dan ook alsnog,
vaak door verraad, gevonden en opgepakt.
Persoonsbewijs (PB) – vanaf 1941
verplichtte de Duitse bezetter iedereen in
Nederland een persoonsbewijs (legitimatiebewijs) te hebben. Op het persoonsbewijs
waren onder andere een foto, een handtekening, een vingerafdruk, het woonadres,
de geboortedatum, het geslacht en eventueel
het beroep van een persoon genoteerd.
Propaganda – propaganda is een manier om
een bepaald idee of een boodschap te verspreiden, vaak door middel van misleidende
informatie, met als doel de mening van de
massa te beïnvloeden. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden er door de Duitsers
allerlei vormen van propaganda verspreid,
zoals affiches, krantjes, tijdschriften en radiouitzendingen, om zo veel mogelijk steun te
verwerven voor het nationaalsocialistische
gedachtengoed en de bevolking te overtuigen van de Duitse overwinning. Ook de Nederlandse NSB gebruikte veel propaganda.

Rabbijn – een rabbijn (of rabbi) is de
spirituele leider van de synagoge. Hij is een
expert op het gebied van de joodse wet en
daarom een belangrijk persoon in een joodse
gemeenschap.
Schaarste – Schaarste betekent dat er een
gebrek aan producten is. Tijdens de Duitse
bezetting steeg het tekort aan veel producten,
zoals voedsel, brandstof en kleding. Er werden
namelijk veel producten naar Duitsland vervoerd waardoor de schaarste in Nederland
toenam.
Sicherheitsdienst (SD) en Sicherheitspolizei (SIPO) – de Sicherheitsdienst (SD)
was de geheime inlichtingendienst van de
Duitsers. De Sicherheitspolizei (SIPO) was de
Duitse politieke recherche. De SD en SIPO
werkten nauw samen. Het doel van beide
organisaties was het opsporen en arresteren
van verzetsmensen, Joden en onderduikers.
In het bezette Nederland werkten zowel
Duitsers als Nederlanders bij de SD en de
SIPO. In de stad Groningen hadden de SD en
de SIPO zich gevestigd in het Scholtenhuis
aan de Grote Markt: hier werden gearresteerde mensen verhoord en gemarteld.
Spertijd – één van de maatregelen die de
Duitse bezetter in Nederland nam was het
invoeren van een avondklok. Na een bepaald

tijdstip mochten burgers ’s avonds en ‘s nachts
niet meer op straat komen. Dit tijdstip verschilde van tijd tot tijd gedurende de bezetting.
Stolpersteine – een Stolpersteine (‘struikelsteen’) is een vorm van een oorlogsmonument
om vervolgde slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog te herdenken. Zo’n klein
herdenkingssteentje kun je vinden op de
stoep bij het voormalige woonhuis van een
omgekomen verzetsstrijder of vervolgingsslachtoffer. Hierop staat de naam, geboortedatum, deportatiedatum en -plaats en
overlijdensdatum.
SS – de Schutzstaffel (SS) was een machtige
organisatie binnen het Derde Rijk. Het oorspronkelijke doel van de SS was de beveiliging van Hitler en andere nazi’s, maar al
snel werd de SS ingezet voor verschillende
militaire-, veiligheids- en politiedoelen.
De SS bewaakte onder andere de concentratiekampen. De militaire tak van de SS was de
Waffen-SS.
Surrogaat – een surrogaat is een ‘namaakproduct’ dat een ander product vervangt,
vaak ook van minder goede kwaliteit.
Door de schaarste van veel producten en
grondstoffen werden er tijdens de Tweede
Wereldoorlog veel surrogaatproducten
uitgevonden. Voorbeelden: surrogaatthee
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hen verboden op veel publieke plekken te
komen en te reizen. In hun persoonsbewijs
kwam een grote letter J van Jood te staan.

a

reclame voor surrogaat koffie en
surrogaat thee

(gemaakt van fruitbladeren), surrogaatkoffie
(gemaakt van granen), surrogaattabak en
surrogaatzeep.
Synagoge – een synagoge is een Joods
gebedshuis. Voor joden is de synagoge
hetzelfde als wat de kerk voor christenen
en de moskee voor moslims is.
Verordening – een verordening is een algemeen geldende (maat)regel die door het
bestuur van bijvoorbeeld de gemeente of
van het hele land aan de bevolking wordt
14

Verzet – met de term ‘verzet’ wordt gewezen
op alle vormen van weerstand tegen de
Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verzet bestond er in allerlei verschillende soorten en maten en kon gewapend
of ongewapend zijn. Over heel Nederland
waren er honderden kleine en grote verzetsgroeperingen verspreid. Het plegen van
verzet was zeker niet zonder risico: verzetsmensen werden zwaar bestraft door de
Duitsers, van gevangenisstraf tot zelfs de
doodstraf toe.

opgelegd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden er in Nederland onder invloed van
de Duitse bezetter allerlei verordeningen
ingevoerd die het dagelijks leven van burgers
beïnvloedden, zoals de vordering (inname)
van fietsen of de invoering van spertijd (zie
hierboven). Vooral met betrekking tot de
Joden werden steeds meer verordeningen
(ook wel anti-Joodse maatregelen genoemd)
ingevoerd, waardoor Joden langzaam maar
zeker werden buitengesloten van het gewone,
openbare leven. Ze mochten bepaalde
beroepen niet meer uitoefenen, het werd

Werkkamp – in de werkkampen moest
men dwangarbeid doen voor de Duitsers.
In Nederland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zowel werkloze Joden als niet-Joden
naar de werkkampen gestuurd, waar zij
onder vaak slechte omstandigheden moesten
werken. De meeste Joden zijn vanuit deze
werkkampen doorgestuurd naar kamp
Westerbork en vanuit daar gedeporteerd
naar Oost-Europa. Ook in de provincie
Groningen waren verschillende werkkampen.

Waffen-SS – de Waffen-SS was de militaire
tak van de Schutzstaffel (SS). Later werd het
onderdeel van de Wehrmacht, het leger van
nazi-Duitsland. Tijdens de oorlog hebben
ongeveer 25.000 Nederlanders vrijwillig
deelgenomen aan de Waffen-SS.
Wehrmacht – de Wehrmacht was het
Duitse leger zoals dat vanaf 1935 tot 1945
onder politieke en later directe leiding van
Adolf Hitler is opgebouwd. De Wehrmacht
bestond uit dienstplichtigen: bijna elke man
in Duitsland moest vechten in de Wehrmacht.
Niet elke Wehrmacht-soldaat was het eens
met de nationaalsocialistische ideologie.
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bijlage – handige websites
Handige websites voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog
Alle Groningers – geeft een overzicht van
personen uit de provincie Groningen, zoals hun
geboorte- of overlijdensdatum. Ook huwelijksakten en geboorteakten zijn hier te vinden.
Beeldbank Groningen – is tot stand gekomen
in samenwerking met de Groninger Archieven
en verschillende gemeenten, musea en
andere instellingen in de provincie Groningen.
Hun beeldcollecties vormen samen een uitgebreide verzameling van beeldmateriaal uit
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de geschiedenis van de provincie Groningen.
Via de zoekmachine en eventuele filters kun
je hier ook veel afbeeldingen vinden van
Groningen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Beeldbank WO2 – omvat een rijke collectie
aan gedigitaliseerd beeldmateriaal van
Nederland voor, tijdens en kort na de
Tweede Wereldoorlog. Je kunt zoeken naar
bijv. foto’s, tekeningen, films en affiches.

website beeldbank wo2

Delpher – is een online database van onder
andere gedigitaliseerde kranten en tijdschriften.
Je kunt zoeken met behulp van een filter
naar bijvoorbeeld artikelen uit Groningen in
de oorlog (1940-1945). Ook kun je de illegale
oorlogs- en verzetskranten doorzoeken via
deze link.
De Verhalen van Groningen – bevat veel
indrukwekkende verhalen over allerlei
onderwerpen en personen uit het verleden
van de provincie Groningen. Via de zoekmachine van de website kun je veel verhalen
vinden over Groningen ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog.

Groningen 4045 – In het jubileumjaar 2020
is in het kader van 75 jaar bevrijding deze
speciale website ontwikkeld. Je vindt er veel
verhalen over de Tweede Wereldoorlog in
de verschillende gemeenten van provincie
Groningen.
Groninger Archieven – Op de website van
de Groninger Archieven kun je informatie
vinden over de unieke collectie aan bronnen
over de provincie Groningen die in deze
archiefinstelling worden beheerd. Op de
website kun je ook zoeken in de collectie van
het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
(OVCG), dé erfgoedinstelling voor informatie
17

website de verhalen van groningen

b
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en documentatie over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen die nauw
samenwerkt met de Groninger Archieven.
Sommige bronnen uit het archief zijn al gedigitaliseerd en dus te bekijken via de website,
zoals de verzetskaarten (toegang 2183).

website oorlogslevens

richting aan herdenken, vieren en herinneren.
Deze website geeft ook informatie over
oorlogsmonumenten in jouw omgeving.

Tweede Wereldoorlog. Ook de verzetskaarten
uit de collectie van het OVCG zijn hieraan
gekoppeld.

Joods Monument – is een online monument
voor de meer dan 104.000 personen die in
Nederland als joden werden vervolgd en de
Holocaust niet overleefden. Op de website
kun je op zoek naar informatie, herinneringen
en verhalen over deze personen.

Netwerk Oorlogsbronnen – heeft als doel
om bronnen rondom het thema Tweede
Wereldoorlog uit heel Nederland te bundelen
in één digitale collectie en beschikbaar te
maken voor het brede publiek. Dit doen ze
samen met een netwerk van tientallen
archieven en instellingen in en buiten
Nederland. Ook het OVCG is deelnemer van
Netwerk Oorlogsbronnen.

Stolpersteine.App – is een online database
waar alle in Nederland en België geplaatste
Stolpersteine zijn opgenomen en op de kaart
gezet. Daarnaast zijn bijna 8600 Stolpersteine
op Nederlandse adressen, afkomstig van de
website Stolpersteine.App, onderdeel van
Oorlogslevens.nl

Nationaal Comité 4 en 5 mei – is dé landelijke
organisatie die 4 en 5 als centraal thema
heeft. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft

Oorlogslevens – is een website waar je kunt
zoeken naar gegevens, bronnen en verhalen
over Nederlandse personen ten tijde van de

Tweede Wereldoorlog – Het Platform WO2
is een organisatie die samenwerkt met
verschillende nationale instellingen op het
gebied van de Tweede Wereldoorlog en
meehelpt bij het organiseren van allerlei

activiteiten, projecten en educatieve doeleinden. De website kan leerlingen helpen
met het zoeken van achtergrondinformatie
over de Tweede Wereldoorlog.
Traces of War – helpt bij het zoeken naar
sporen van de Tweede Wereldoorlog in jouw
omgeving (of ergens anders). Zo kun je er
allerlei verhalen en informatie vinden over
personen, gebeurtenissen en onderwerpen
van tijdens de oorlog, maar ook over
oorlogsmonumenten die na de oorlog tot
stand zijn gekomen om deze periode te
blijven herinneren. De website behandelt
zowel het oorlogsverleden in Nederland als
daar buiten.
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De digitale lesbrief ‘De Tweede Wereldoorlog dichterbij in stad
en provincie Groningen’ is een product van Stichting Oorlogsen Verzetscentrum Groningen (OVCG). Deze digitale lesbrief
verschijnt ter gelegenheid van het jubileumjaar 2020, waarin
Nederland en de provincie Groningen 75 jaar is bevrijd.
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