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Beste docent,

Deze digitale lesbrief is door het Oorlogs- en Verzetscentrum  

Groningen (OVCG) ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de  

Groninger Archieven en andere (lokale) partijen. De doelgroep  

omvat leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in de gehele  

provincie Groningen.  

De lesbrief ‘De Tweede Wereldoorlog dichterbij in Groningen’ is  

gebaseerd op het concept van de bestaande lesbrief van het  

reguliere educatieproject ‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij’. 

 
Aan de hand van een zestal thema’s wordt een lesstof-vervangend format  
aangeboden, waarmee de leerling zelf op zoek gaat naar het oorlogsverleden  
in zijn of haar regio. 

De zes thema’s zijn als volgt 
>  Dagelijks leven 
>  Collaboratie 
>  Jodenvervolging 
>	 Verzet 
>	 Bevrijding 
>	 Herinnering

Via websites als die van de Groninger Archieven, Joods Monument, Beeldbank 
Groningen, Beeldbank WO2, Netwerk Oorlogsbronnen en Oorlogslevens leert 
de leerling onderzoek doen naar de eigen omgeving en wat er tijdens de  
bezettingsjaren 1940-1945 is gebeurd in de provincie Groningen.
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In deze handleiding vindt u per thema de mogelijke antwoorden en invulling 
van de opdrachten. Ook worden tips gegeven over het zoeken op de diverse 
websites. 

Op de volgende pagina is kort samengevat waar het Oorlogs- en Verzets- 
centrum Groningen (OVCG) voor staat: wat is onze missie en visie?  
En: wat is het doel van deze digitale lesbrief over de Tweede Wereldoorlog?

Ook als bijlage van de handleiding van de lesbrief 
>	 Begrippenlijst 
>	 Handige websites over de WOII

De leerlingen wordt onder meer gevraagd op zoek te gaan naar persoonlijke 
verhalen van Groningers die de oorlog hebben meegemaakt. Ook wordt gekeken 
naar sporen uit de oorlog in de eigen omgeving, bijvoorbeeld oorlogsmonu-
menten, maar ook plekken zoals voormalige huizen van vervolgingsslachtoffers 
en de zogeheten Stolpersteine (‘struikelstenen’). Bij deze interactieve opdrachten 
is de rol van de docent essentieel om alles goed te laten verlopen. Ook de extra 
inzet van stagiaires, begeleiders en/of vrijwilligers is hierbij goed bruikbaar.  
Als docent kunt u er ook voor kiezen om een ooggetuige in de klas te laten  
vertellen. 

Het OVCG wenst u veel succes met de lesbrief over de Tweede Wereldoorlog 
dichterbij uw school en uw leerlingen.

 
De medewerkers van 
Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

WeBsiTe ovcg 

Kijk ook eens op de speciale  

pagina onderwijs op onze  

website. Hier vindt u meer  

informatie over de educatieve  

projecten van het OVCG. Voor  

vragen en/of opmerkingen over 

deze digitale lesbrief of over 

andere (educatieve) proejcten 

van het OVCG kunt u ons mailen 

naar info@ovcg.nl of vul een 

contactformulier in op onze 

website: www.ovcg.nl.

https://www.ovcg.nl/project_categorie/onderwijs/
mailto:info@ovcg.nl
http://www.ovcg.nl
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De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is een documen-
tatie- en informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie 
Groningen. De stichting verzamelt en beheert het archief van de periode van  
de Duitse bezetting van stad en provincie Groningen. Dit archief bestaat uit  
documentatie, affiches, foto’s, kranten en tijdschriften, boeken en objecten  
uit deze tijd. 
Het OVCG ontwikkelt daarnaast ook educatief lesmateriaal over de Tweede  
Wereldoorlog en organiseert jaarlijks educatieve projecten in stad en provincie.

Missie vAn heT ovcg  
De centrale doelstelling van het OVCG is het levend houden van de herinnering 
aan en informatie geven over de oorlogs- en bezettingstijd van 1940-1945 en  
de nasleep daarvan. In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteed aan het 
verzet in stad en provincie Groningen, alsmede aan actuele en historische  
thema’s die daaraan verwant zijn.

Doel vAn Deze lesBrief 
Het OVCG wil met deze educatieve en digitale lesbrief het volgende bereiken: 
> meer kennis genereren omtrent het regionale perspectief op de Tweede  
 Wereldoorlog waarbij ervaringen en herinneringen van mensen het  
 uitgangspunt zijn; 
> de kennis over het regionale WOII-erfgoed op eigentijdse wijze beleefbaar  
 maken, presenteren en doorgeven aan jongere generaties; 
> audiovisueel en ander archiefmateriaal vergaren, onderzoeken, presenteren  
 en digitaal beschikbaar stellen; 

> dialoog en verbinding tussen groepen van verschillende leeftijden en  
 achtergronden teweegbrengen en het maatschappelijk besef, dialoog en  
 debat over Vrede, Vrijheid en Veiligheid aanwakkeren; 
> leerlingen kennis laten maken met het doen van online onderzoek en op  
 een interactieve manier bezig zijn met geschiedenis; 
> een hogere waardering voor de eigen leefomgeving genereren, teweeg- 
 gebracht door meer kennis van de eigen omgeving.

De TWeeDe WerelDoorlog in De klAs  
Voor u als docent is het van belang dat het onderwerp van deze lesbrief – de 
Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen – nog steeds een beladen 
onderwerp is. Het is belangrijk om de gebeurtenissen uit de bezettingsjaren 
niet te relativeren of te vergelijken met hedendaagse problematiek, zoals de 
vluchtelingenproblematiek, omdat deze context geheel anders is dan de  
context en omstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inzicht geven  
aan de context van de verschillende gebeurtenissen voorafgaand, tijdens en na 
de oorlog is van groot belang.

Wat weten leerlingen over de Tweede Wereldoorlog? 
Een tip alvorens u als docent een begin maakt met de lesbrief: peil bij de  
leerlingen wat zij zoal weten over de Tweede Wereldoorlog. Zowel op inter- 
nationaal als ook op nationaal en regionaal vlak. 

Bespreek ook met de leerlingen dat het onderwerp niet een alledaags onder-
werp is. De verschillende thema’s en vragen in de lesbrief zullen met respect 
worden behandeld – en daarmee ook de antwoorden. De oorlog leeft nog 
steeds voort in de collectieve herinnering en in families. Een oorlogstrauma van 
een ooggetuige (de ‘eerste generatie’) kan nog steeds invloed hebben op de 
kinderen en kleinkinderen (de ‘tweede en derde generatie’).  

Vragen die in de klas kunnen worden gesteld 
>	 Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog?  
 Maak het onderscheid tussen de Duitse inval in Polen (1 september 1939)  
 en de Duitse inval in Nederland (10 mei 1940) 

Woord vooraf
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>	 Wat weet jij van de Tweede Wereldoorlog? 	
>	 Wat gebeurde er in Nederland tijdens de Duitse bezetting? Voorzichtig aan  
 de leerlingen vragen of ze weten wie Joden zijn en dat zij de grootste groep  
 vervolgingsslachtoffer van de naziterreur werden.  
>	 Wanneer eindigde de Tweede Wereldoorlog? Maak het onderscheid tussen  
 de bevrijding van delen van Zuid-Nederland (najaar 1944) en de rest van  
 Nederland (april-mei 1945) 
>	 Wanneer werd jouw eigen woonplaats of de plaats van de school bevrijd?  
 De bevrijding van de provincie Groningen vond plaats tussen 11 april en  
 2 mei 1945  
>	 Ken jij iemand die de Tweede Wereldoorlog nog heeft meegemaakt?  
 Of ken jij misschien verhalen van familieleden of kennissen over iemand die  
 de oorlog heeft meegemaakt? Kinderen eventueel de beurt geven om iets  
 te vertellen. 
>	 Waarom is het belangrijk dat we deze periode blijven herinneren?

voorBereiDing vAn De DocenT 
Om zelf de lessen over de Tweede Wereldoorlog in de regio van uw school  
voor te bereiden bestaat er een heel scala aan literatuur, documentaires en 
websites. Ook specifiek over de Groningse provincie.  
 
Hier alvast een paar tips  
>	 Andere Tijden – ‘De Slag om Groningen’: de Slag om Groningen en de  
 Slag om Delfzijl (regionale focus, duur: 29 minuten) 
>	 Andere Tijden – ‘Kind in de oorlog’: hoe was het om kind te zijn in de oorlog?  
 (landelijke focus, duur: 30 minuten) 
>	 Diverse websites die in de lesbrief worden gebruikt (zie bijlage)

zoekT en gij zulT vinDen 
Veel opdrachten in de lesbrief zijn zoekopdrachten. De leerlingen dienen zelf 
online onderzoek te doen naar lokale gebeurtenissen, personen of locaties 
die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Bij deze opdrachten staan 
zoektermen vermeld. Hierbij is het handig om de leerlingen te vertellen dat de 
zoektermen verschillende, mogelijke opties zijn bij de opdrachten.  

Leerlingen dienen zelf na te denken welke zoekterm(en) ze gebruiken of dat  
ze verschillende termen/combinaties uitproberen. Dit om te voorkomen dat 
leerlingen het heel letterlijk nemen en het idee krijgen dat ze al deze zoektermen 
in één keer moeten gebruiken in de zoekbalk.

oorlog is geen kinDerspel 
In gebeurtenissen uit de geschiedenis zijn grofweg drie groepen mensen  
te onderscheiden: daders, toeschouwers en slachtoffers. Oorlogen worden 
uitgevoerd door mensen en er vinden veel gruwelijkheden plaats. De Tweede 
Wereldoorlog resulteerde in miljoenen doden wereldwijd. Soldaten gaven hun 
leven tijdens de gevechten, Joden en zigeuners (Sinti en Roma) werden vergast 
in de vernietigingskampen, communisten, homoseksuelen en gehandicapten 
kwamen om in de concentratiekampen, verzetsmensen stierven voor het  
vuurpeloton en burgers kwamen om door bombardementen. Er is – zeker op 
het internet – veel schokkend beeld- en filmmateriaal te vinden. Het gebruik 
van schokkend beeldmateriaal wordt afgeraden in educatiemateriaal voor het 
primaire onderwijs. Zeker als de historische context van het materiaal ontbreekt, 
kunnen leerlingen het materiaal onjuist interpreteren. 

Een greep uit betrouwbare websites over de Tweede Wereldoorlog  
>	 Netwerk Oorlogsbronnen  www.oorlogsbronnen.nl  
>	 Oorlogslevens    www.oorlogslevens.nl  
>	 Platform WO2    www.tweedewereldoorlog.nl  
>	 Joods Monument   www.joodsmonument.nl  
>	 De Verhalen van Groningen  www.deverhalenvangroningen.nl  
>	 Groningen 40-45   www.groningen4045.nl 

verDer in De klAs 
Gebruik bij discussies en gesprekken in de klas over de Tweede Wereldoorlog 
altijd een historische context. Creëer een veilige omgeving waarin leerlingen 
hun verhaal kunnen delen en waar de oorlogsverhalen een plek kunnen krijgen. 

https://www.anderetijden.nl/aflevering/705/De-slag-om-Groningen
https://www.npostart.nl/andere-tijden/08-04-2020/VPWON_1308710
http://www.oorlogsbronnen.nl
http://www.oorlogslevens.nl
http://www.tweedewereldoorlog.nl
http://www.joodsmonument.nl
http://www.deverhalenvangroningen.nl
http://www.groningen4045.nl
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Dagelijks leven1
Waarom voerde de Duitse bezetter verplichte legitimatie in? 
Verplichte legitimatie vanaf je 15e jaar werd vanaf 1941 ingevoerd. Op die  
manier kon de Duitse bezetter makkelijker mensen controleren, identificeren en 
opsporen. De persoonsbewijzen kwamen voor de Duitsers bijvoorbeeld van pas 
bij de vervolging van Joden (die een grote ‘J’ in het persoonsbewijs kregen),  
bij de arrestatie van verzetsmensen en bij de oproep voor Nederlandse mannen 
voor tewerkstelling in Duitsland. Bij razzia’s werden mensen van de straat geplukt 
en door legitimatie wisten de Duitsers precies wie je was en hoe oud je was. 

Meer informatie over het persoonsbewijs is te vinden op de website   
Platform WO2

Wat staat er op een persoonsbewijs (PB) vermeld?  
Op het persoonsbewijs staat aan de binnenkant aan de linkerkant van boven 
naar beneden: achternaam, voornaam, geboortedatum en -gemeente, geboorte- 
land, echtgeno(o)t(e), beroep en helemaal onderaan de datum en plaats van 
afgifte + handtekening van desbetreffende ambtenaar. In het midden staat het 
adres (of adressen) waar de persoon woont of heeft gewoond. Verder zie je 
tweemaal een vingerafdruk. Aan de andere zijde is een pasfoto en handtekening 
van de persoon toegevoegd.

Bekijk het persoonsbewijs van Johanna Sprietsma. 
Waar woonde zij tijdens de oorlog? En hoe oud was  
zij op het moment dat de Duitsers Groningen binnen-
vielen? Kun je ook haar beroep achterhalen? 

o p d r a c h t  1
Tip

De datum van de inval van 

de Duitsers staat genoemd 

in de inleiding van deze  

lesbrief. 

Antwoorden 
- Op 10 mei 1940 was Johanna 23 jaar oud. 
- Groningen, Boterdiep 5. Tijdens de oorlog woonde ze ook tijdelijk in Amsterdam   
 (Geuzenkade en Hunzestraat).  
- Eerst kousenreparatrice, maar dit is doorgestreept en dan is ze werkloos  
 (‘zonder beroep’).

Tip 
De datum van de inval van de Duitsers staat genoemd in de inleiding van deze  
lesbrief. Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland en ook Groningen binnen.  
Op 15 mei 1940 capituleerde Nederland en begon de Duitse bezetting.

Zoek een persoonsbewijs van een persoon uit stad  
of provincie Groningen. Noteer de naam, de geboorte- 
datum, het beroep en het (meest recente) woonadres 
tijdens de oorlog. Hoe oud was deze persoon toen de 
Tweede Wereldoorlog begon?  

p l u s  o p d r a c h t  1 +

Tip

Op de website Alle groningers kun 

je personen uit Groningen vinden, 

zoals geboorte- en overlijdensakten. 

Ook huwelijks   akten zijn hier te  

vinden. Kun je van jouw gekozen 

persoon een geboorteakte vinden?  

Of een huwelijksakte als hij of zij 

getrouwd was?

Tip

De geboorteakte van  

Johanna Sprietsma 

vind je hier.

Tip 
Op de website van de Groninger Archieven kun je zoeken 
in de collectie Archieven en vervolgens in de collectie van 
het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG).  
Zoek in toegang 2220: Verzameling documenten Oorlogs- 
en Verzetscentrum Groningen (OVCG), 1935-2001.  
Gebruik deze link. 

https://www.tweedewereldoorlog.nl/
https://www.allegroningers.nl/
https://www.allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/0f9eebbb-f919-c295-f914-a9e77cf93cab%3Fperson%3D74192021-1201-c5a9-bedf-d987f89cfda3
https://hdl.handle.net/21.12105/271B895CB8A1477FABFF99C677F0227C
https://www.groningerarchieven.nl/archieven/?mizig=210&miadt=5&micode=2220&miview=inv2
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Typ dan de zoekterm persoonsbewijs in de zoekbalk (zie screenshot). Zoek in de 
verschillende resultaten naar een archiefstuk (dit noemen we in de wereld van 
archieven een ‘inventaris’). 

Het persoonsbewijs van Johanna Sprietsma (zie afbeelding) vind je in toegang 
2220, inventarisnummer 402: ‘dossier J. Sprietsma’ (zie ook deze link). 
Let op: niet alle persoonsbewijzen uit de collectie zijn gedigitaliseerd!  

Help de leerlingen eventueel met het vinden van informatie op de persoons- 
bewijzen, want de scans zijn niet meer heel duidelijk leesbaar. Of gebruik als 
voorbeeld het afgebeelde persoonsbewijs van Johanna Sprietsma in de lesbrief 
(zoals echtgenoot, beroep, adres, datum van afgifte). 

Leerlingen zijn zelf waarschijnlijk behendig genoeg om het internet af te speuren 
naar meer informatie over deze personen. Zorg er wel voor dat de leerlingen 
controleren of het om dezelfde persoon gaat, omdat personen vaak dezelfde 
initialen en achternaam hebben. Let daarom goed op de geboortedatum.  
Raadpleeg hiervoor de geboorteakten op de website www.allegroningers.nl.

Geboorteakte Johanna Sprietsma Groninger Archieven: zoeken in toegang 2220 van het 
Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) 

Zoekresultaat: inventarisnummer 218 inclusief een  
persoonsbewijs

Persoonsbewijs van Hans Klaver

Welke werkkampen waren er in de provincie Groningen? 
Noteer van één werkkamp de naam, bij welke plaats het 
kamp lag en hoe lang het werkkamp heeft bestaan.

o p d r a c h t  2

Tip voor de docent  
Vertel aan de leerlingen dat de kampen vaak al vóór de oorlog gebouwd waren 
voor bijvoorbeeld werkloze Nederlanders, tijdens de oorlog gebruikt voor zowel 
Joden als voor niet-Joden. De kampen waren van de Nederlandse Arbeidsdienst 
(NAD), maar werden steeds meer overgenomen door de Duitse bezetter. 
Na de oorlog werden de kampen niet meteen gesloten, want daarna meestal 
functioneerden deze kampen als interneringskampen voor (verdachte) collabora-
teurs en NSB’ers. Ook werd dan vaak het hele gezin (dus ook de kinderen)  
gevangengezet. 

Mogelijke antwoorden  
Werkkampen in de provincie Groningen: 
- Kamp De Slikken (nabij Westernieland en Kaakhoorn) werkkamp van  
 1938-1951. Zie ook deze link.  
- Kamp De Beetse (Sellingerbeetse), werkkamp van 1935-1948.  
 Zie ook deze link.  
- Kamp Nuis (Nuis), werkkamp van 1941-1951, opvangkamp tot 1964.  
 Zie ook deze link. 
- Kamp Slangenborg (Sellingen), werkkamp van 1942-1945. 
- Kamp Johan Maetsuyker (Ter Apel), werkkamp van 1942-1945.

Wat kun je nu nog terugvinden van voormalige 
werkkampen in de provincie Groningen? 

p l u s  o p d r a c h t  2 +

Tip

Op de website Wikipedia 

staan lijsten met (joodse) 

werkkampen uit de Tweede 

Wereldoorlog. Gebruik de 

zoektermen ‘werkkamp’, 

‘Groningen’, ‘Nederlandse 

Arbeidsdienst’. 

https://hdl.handle.net/21.12105/2806047AAD9C41F089BC41B2FB063F4F
http://www.allegroningers.nl
https://www.groningen4045.nl/75-verhalen/gem-hogeland-kamp-de-slikken
https://www.groningen4045.nl/75-verhalen/gem-westerwolde-kam
https://www.tracesofwar.nl/sights/44126/Nederlandse-Arbeidsdienst-Kamp-Nuis.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
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Groningse werkkampen 
- Kamp De Beetse (Sellingerbeetse) 
 1935-1945: Werkkamp (in 1942 ook voor Joden) 
 1945-1948: Interneringskamp voor collaborateurs en SS’ers 
 Kijk op de website Kamp de Beetse.

- Kamp De Slikken (Westernieland) 
 1938-1945: Werkkamp 
 1946-1949: Interneringskamp voor collaborateurs 
  1951: kamp wordt gesloten 
 Tegenwoordig is een aantal barakken omgebouwd tot groepsaccommodatie 
 Kijk op de website Groningen4045

- Kamp Nuis (Nuis) 
 1941-1945: Werkkamp 
  Kijk op de website Traces of War

- Kamp Slangenborg (Sellingen) 
 1942-1945: Werkkamp 
 Tegenwoordig is het een natuurkampeerterrein genaamd ‘De Slangenborg’ 

- Kamp Johan Maetsuycker (Ter Apel) 
 1942-1945: Werkkamp 

Bekijk ook de volgende websites 
Wikipedia: Lijst van kampen in Nederland  
Wikipedia: Lijst van Joodse kampen in Nederland 
Website: Joodse werkkampen 
Netwerk Oorlogsbronnen: Lijst met kampen in Europa 

Waarom is het distributiesysteem van bon- en stamkaarten ingevoerd? 
Welk nadeel had dit systeem voor de bevolking?

o p d r a c h t  3

Antwoord 
Tijdens de oorlog ontstond er in Nederland steeds meer tekort aan bepaalde 
producten (schaarste). Vooral voedsel en brandstof waren voor iedereen nodig 
om te kunnen overleven en daarom was het belangrijk dat deze producten eerlijk 
werden verdeeld. Daarom ontwikkelde de Duitse bezetter een distributiesysteem, 
waarbij iedereen een gelijk aantal bon- en stamkaarten kreeg om bepaalde  
producten te halen. Op die manier zou iedereen evenveel krijgen.  
Het nadeel voor de bevolking was dat je niet meer zelf kon bepalen wat je kocht 
en dat je maar weinig kon krijgen voor de bonnen die je kreeg. Daarnaast kon je 
deze producten alleen nog maar krijgen als je een stamkaart had.  
Onderduikers waren ‘onzichtbaar’ en konden niet meer hun stamkaart gebruiken. 
Daarom zorgden verzetsmensen voor overvallen op distributiekantoren voor 
extra distributiebonnen.

Tip voor de docent 
Bespreek met de leerlingen de distributiestamkaart van Johanna Sprietsma. 
Vraag aan de leerlingen of ze die naam herkennen. Het is namelijk dezelfde 
vrouw als op het persoonsbewijs aan het begin van dit hoofdstuk.  
Leg uit dat hiertussen een verband is: een distributiestamkaart kreeg je alleen 
op vertoon van je persoonsbewijs (en was daarmee persoonsgebonden). Op die 
manier kon de Duitse bezetter controleren of de verdeling gelijk was en ervoor 
zorgen dat onderduikers geen voedsel konden krijgen.  Prentbriefkaart van werkkamp ‘De Slikken’ B in Westernieland, ca. 1942

https://kampdebeetse.wordpress.com/
https://www.groningen4045.nl/75-verhalen/gem-hogeland-kamp-de-slikken
https://www.tracesofwar.nl/sights/44126/Nederlandse-Arbeidsdienst-Kamp-Nuis.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Arbeidsdienst%23Lijst_van_kampen%5B5%5D
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_werkkampen_in_Nederland
https://www.joodsewerkkampen.nl/index.html
https://www.oorlogsbronnen.nl/kampen%3Fn_o_m%3Dsq%26query%3D
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Antwoord 
Er was een groot tekort aan voertuigen, want de Duitsers vorderden heel veel 
goederen en voertuigen van de Nederlanders, waaronder ook auto’s, vracht-
wagens en later ook fietsen. Daarnaast was er schaarste wat betreft brand-
stof voor voertuigen, daarom werden er alternatieve vervoersmiddelen (om)
gebouwd, zoals deze fietstaxi op drie wielen. Ook bussen werden bijvoorbeeld 
voorzien van een gasgenerator. Paarden werden ook weer ingezet als trekmiddel. 
 

 

 
Tip voor docent 
- Help leerlingen eventueel met het opzoeken van het adres van hun school en  
 van hun eigen woonadres. 
- Motiveer leerlingen om zich in deze situatie in te beelden: vraag hen hoe zij  
 normaal naar school komen (lopend, fietsend of wellicht door iemand gebracht 
  met de auto). Vraag ook of ze een brug moeten oversteken en zo ja, waar deze  
 brug is.  
- Je kunt bij het zoeken naar een alternatieve route van woonhuis naar school  
 ook een bootje inzetten als voertuig als de bruggen zijn opgeblazen.

Bekijk de foto van de ‘driewielfietstaxi’.  
Waarom werd deze auto omgebouwd tot fietstaxi?

o p d r a c h t  4

Maak een route van jouw woonhuis naar jouw school. Gebruik hiervoor 
Google Maps. Noteer hoeveel kilometer de route is en hoe lang je onderweg 
bent (lopend of per fiets). 
Stel je nu voor dat een ander land Nederland nu zou binnenvallen en  
dat de bruggen worden opgeblazen – net als in 1940 bij de inval van de  
Duitsers. Kun je nu nog je school bereiken per fiets of lopend? Zo ja, welke 
alternatieve route moet je nu afleggen en hoe lang doe je er nu over?

o p d r a c h t  5

Zoek uit of er foto’s beschikbaar zijn van een  
opgeblazen brug uit jouw omgeving, gedurende de  
oorlog. Zoek uit of deze brug tijdens de inval in 1940 
of tijdens de bevrijding in 1945 werd opgeblazen.  
Er zijn ook foto’s te zien van ‘noodbruggen’, die werden 
gebouwd nadat een brug was opgeblazen.

p l u s  o p d r a c h t  5 +
Tip

Gebruik de websites Beeldbank 

groningen of Beeldbank Wo2.

Gebruik een of meerdere zoek-

termen, zoals bijvoorbeeld ‘brug’, 

‘opgeblazen’, ‘noodbrug’. Gebruik 

een tijdsfilter (1940-1945) of 

zoek op de naam van de plaats 

of stad waar jij woont. 

Tip voor docent 
Help leerlingen met het uitproberen van verschillende combinaties van zoek- 
termen, zoals noodbrug + plaatsnaam dorp/stad, of opgeblazen + brug + plaats-
naam dorp/stad.  
Help ze ook met het toepassen van filters (periode 1940-1945). 

Voorbeeld 
Beeldbank Groningen, zoektermen en opgeblazen + brug 
Beeldbank WO2, zoektermen brug + Groningen

Zoektermen ‘opgeblazen brug’ Zoektermen ‘brug groningen’

https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/?q=opgeblazen%20brug&mode=gallery&view=horizontal
https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/%3Fmode%3Dgallery%26view%3Dhorizontal%26q%3Dbrug%2520groningen%26rows%3D1%26page%3D1%26reverse%3D0


1918

2

18

Collaboratie
Over de propaganda-affiches van de  
Nationaal Socialistische Beweging (NSB)

Tip voor de docent 
Sta wederom even stil bij dit affiche van de NSB/Jeugdstorm:  
‘Weest dapper, wordt stormer’. 

De poster beeldt een dappere, stoere jongen uit met daarbij een duidelijke, 
krachtige boodschap. Leg leerlingen uit dat de NSB door middel van deze  
poster kinderen en jongeren wilde overtuigen dat het heel goed en stoer was 
als zij lid zouden worden van de Nationale Jeugdstorm. 

Je kunt de leerlingen ook vragen wat zij zelf zouden denken als ze zo’n poster 
zouden zien hangen: zou het lidmaatschap hen aantrekkelijk lijken? Leg daarbij  
vervolgens wel duidelijk uit dat het lidmaatschap van de Jeugdstorm heel  
onschuldig en mooi werd gepresenteerd (het leek daarmee op de inmiddels  
verboden geworden padvinderij, wat nu scouting heet), maar dat de organisatie 
in de praktijk wel degelijk was gericht op de indoctrinatie van de kinderen met 
het nationaal-socialistische gedachtegoed. De Jeugdstorm had overeenkomsten 
met de  Duitse variant: de Hitlerjugend.

Waarom wilde de Nationaalsocialistische Beweging 
(NSB) een jeugdbeweging hebben? 

o p d r a c h t  1

Antwoord  
De Jeugdstorm was vergelijkbaar met de Duitse Hitlerjugend, de jeugdbeweging 
van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Kinderen die lid 
werden van de Jeugdstorm konden al van jongs af aan worden ‘opgevoed’  
met het nationaalsocialistische gedachtegoed. Zo zouden zij opgroeien als  
trouwe NSB’ers, die later belangrijk zouden zijn voor de ondersteuning van het 
nationaalsocialistische regime. 

Woon je in Stad? 
In de stad Groningen is tijdens de oorlog een grote  
bijeenkomst geweest van de Nederlandse Jeugdstorm 
en de Duitse Hitlerjugend. Kun je hierover informatie 
vinden op de website van de Groninger Archieven?  
Zoek naar foto’s, tekst en documenten.

Woon je in de provincie?
Ook in de provincie Groningen werden bijeenkomsten 
en/of optochten door de NSB en/of Jeugdstorm  
georganiseerd. Is er in jouw gemeente ook een bijeen-
komst van de NSB en/of de Jeugdstorm geweest?  
Zo ja, kun je hiervan beeldmateriaal vinden?

p l u s  o p d r a c h t  1 +

Tip

Gebruik de websites  

groninger Archieven,  

Beeldbank groningen of  

Beeldbank Wo2.

Gebruik een of meerdere  

zoektermen, zoals jeugd- 

storm, Groningen, NSB, 

parade. 

Antwoord  
In onder andere Groningen, Leek, Oldambt, Stadskanaal, Winschoten, 
Vlagtwedde, Veendam zijn bijeenkomsten/parades geweest van de NSB en/of 
Nationale Jeugdstorm..

http://www.groningerarchieven.nl
https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
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Tip voor de docent 
Bij het zoeken op de Beeldbank Groningen of Beeldbank WO2 zijn de zoek- 
resultaten op verschillende manieren weer te geven. Rechts bovenin zijn vier 
symbolen geplaatst, waarvan twee ‘blokvormen’.  
Hierbij zie je alleen de foto’s in beeld. Pas als je op de foto klikt, zie je meer  
informatie wat betreft de beschrijving, datum en locatie.  
Het meest rechtse symbool zorgt voor een weergave van de afbeelding,  
puntsgewijs, waarbij je zowel de foto als gedetailleerde informatie zoals  
beschrijving, datum en locatie wordt weergegeven.  
Bekijk hier de screenshots van de verschillende weergaven.

Weergave 1 Weergave 2

Weergave 3 Zoek op de website van de Groninger Archieven:  
gebruik de zoekterm ‘jeugdstorm’ en bekijk gevonden 
zoekresultaten in ‘Archieven’ of ‘Afbeeldingen’

Groninger Archieven, collectie OVCG (2220_83):  
scans van documenten over de Jeugdstorm te  
Groningen en de Duitse Hitlerjugend

Zoek op de website www.tweedewereldoorlog.nl  
de betekenis van ‘collaboratie’ op. 
Noem twee vormen van collaboratie.

o p d r a c h t  2

Antwoord 
Met collaboratie wordt de vrijwillige medewerking met de Duitse bezetter bedoeld. 
Er bestonden verschillende vormen van collaboratie en mensen hadden ook 
verschillende redenen om te collaboreren met de Duitsers.  
 
Een aantal mogelijke redenen:  
- Uit angst voor de Duitse bezetter; verzet bracht grote risico’s met zich mee  
 (handelend vanuit angst). 
- Omdat iemand zich goed kon vinden in het nationaalsocialistische  
 gedachtegoed (handelend vanuit ideologie). 
- Omdat iemand zelf voordeel kon halen uit collaboratie met de Duitsers,  
 zoals behoud van werk of extra geld/voedsel/drinken (handelend vanuit  
 opportunisme/pragmatiek). 
- Zo kon collaboratie een manier zijn om zelf een hoge functie te behouden  
 of te krijgen in het nationaalsocialistische regime.  
 Voorbeeld: pro-Duitse en/of NSB-burgemeester 
- Het verstrekken van informatie over bijvoorbeeld Joden, onderduikers en  
 verzetsorganisaties aan de Duitse bezetter kon een financiële beloning  
 opleveren. 
 Voorbeeld: Landwachter of ‘Jodenjager’ 
- Voor bedrijven was collaboratie vaak een manier om de positie en de  
 financiële situatie van het bedrijf zo gunstig mogelijk te houden.  
 Voorbeeld: producten verkopen aan de Duitse bezetter (zoals voedingsmiddelen  
 of drankwaren) of fabriceren ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie

Het lot van collaborateurs ná de bevrijding 
Het risico voor collaborateurs was dat zij, zeker na de geallieerde overwinning 
van de oorlog, werden vervolgd vanwege hun collaboratie met de vijand.  

http://www.tweedewereldoorlog.nl
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Ze werden gearresteerd door de Binnenlandse Strijdkrachten en gevangengezet 
in interneringskampen (de voormalige werkkampen) en veroordeeld.

Tip 
In hoofdstuk 5 van deze lesbrief (thema: Bevrijding) komt het arresteren en  
gevangenzetten van NSB’ers na de bevrijding ook aan bod. 

Bekijk de affiches en beantwoord onderstaande vragen.
• Wat staat er op de affiches?
• Welke boodschap denk je dat de NSB hiermee wilde overbrengen?
• Waarom zijn deze affiches een vorm van propaganda?

o p d r a c h t  3

De tekening van een militair met daarbij de kreet ‘ons nationalisme uw redding’ 
moest de Nederlandse bevolking overtuigen van de noodzaak van de huidige 
strijd voor het lot van volk en vaderland. 

De tekening van een vrouw met kind met daarbij de woorden ‘ons socialisme 
uw toekomst’ moest de Nederlandse bevolking het idee geven dat het natio-
naalsocialisme uiteindelijk zou leiden tot een betere en welvarende toekomst 
voor de Nederlandse bevolking.

Antwoord affiche 2: Op affiche 2 staan een keurig uitziende vrouw en twee 
kinderen afgebeeld. De vrouw draagt een mand met boodschappen en een bos 
bloemen, de kinderen eten een ijsje. Onder de afbeelding staat de volgende 
tekst: ‘Welvaart in uw gezin door arbeid in Duitschland! Meldt u aan bij de  
gewestelijke arbeidsbureaux’. 

De boodschap van deze poster was dat wanneer de Nederlandse bevolking zou 
gaan werken in Duitsland, dit tot meer welvaart in Nederland zou leiden. 

Ook in stad en provincie waren meerdere zogenaamde Gewestelijke Arbeids- 
bureaus. Hier konden mensen zich aanmelden voor werk in Duitsland – eerst  
op vrijwillige basis, maar later werd het verplicht. Gevolg: veel Nederlandse 
mannen gingen onderduiken om te ontkomen aan deze oproep.

Waarom zijn deze affiches een vorm van propaganda? 
Antwoord  
Beide affiches zetten een extreem positief beeld neer van het nationaalsocialis-
me en zijn bedoeld om de Nederlandse bevolking te overtuigen van het natio-
naalsocialistische gedachtengoed en steun te verwerven voor zowel de NSB als 
de Duitse bezetter, want deze twee partijen werkten samen tijdens de oorlog.

Antwoord affiche 1: Op affiche 1 staat de bekende leus ‘Ons nationalisme uw 
redding, ons socialisme uw toekomst’. Met deze poster wilde de NSB steun  
verwerven voor het nationaalsocialistische gedachtegoed. 
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3 Jodenvervolging
Tip voor de docent 
Op de website De verhalen van groningen zijn verschillende verhalen over de 
Jodenvervolging in stad en provincie Groningen te vinden. Bekijk deze link voor 
meer informatie over de deportatie van Groningse joden. Voor meer informatie 
over de synagoge in Groningen bekijk deze link. 

 
Antwoord 
Een synagoge is een joods gebedshuis. Net zoals er de kerk is voor christenen, 
of de moskee voor moslims. 

Toelichting: In heel Groningen zijn synagogen te vinden, maar de meesten zijn 
niet meer in gebruik door de Joodse gemeenschap, omdat er na de oorlog  
bijna geen Joden meer waren in de provincie. Veel synagogen kregen een andere 
functie.

Wat is een synagoge en wie komen hier bijeen?

o p d r a c h t  1

Was er tijdens de oorlog een synagoge bij 
jou in de buurt? Zo ja, kun je een foto van 
deze synagoge vinden? 

o p d r a c h t  2
Tip
Gebruik de websites  
Beeldbank groningen, 
BeeldbankWo2, 
Wikipedia of de 
groninger Archieven. 

Tip voor de docent  
Laat leerling werken met filters om voor de juiste periode of locatie te zoeken. 
Zo kun je bij deze screenshot zien dat er op de Beeldbank WO2 beeldmateriaal 
is van onder andere gemeente Groningen en gemeente Stadskanaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoord 
Op Beeldbank groningen zijn foto’s te vinden van synagogen in Appingedam, 
Hoogezand, Winschoten, Stadskanaal, Grijpskerk, Bourtange, Bad Nieuweschans, 
Winsum, Ter Apel, Warffum, Leek, Veendam, Stedum, Delfzijl, Leens, Uithuizen, 
Groningen (Gedempte Zuiderdiep 49 en Folkingestraat) en Oude Pekela, die er 
voor/tijdens de oorlog nog stonden.  
Zie screenshot A

A - Zoekresultaten Beeldbank Groningen, tijdsfilter  
 gebruikt (1900-1945) en gemeenten

B - Zoekresultaten Beeldbank WO2 

C - Wikipedia: synagogen in de provincie Groningen 

https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/groninger-ijkpunt-34-deportatie-van-de-joden
https://www.synagogegroningen.nl/
https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
https://www.groningerarchieven.nl/
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Op Beeldbank Wo2 zijn foto’s te vinden van synagogen in Groningen,  
Grijpskerk, Stadskanaal en Zuidhorn. Zie screenshot B 
 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Synagoge_in_Groningen_
(provincie).  
Hier is nog informatie/beeldmateriaal te vinden over de synagogen van  
Appingedam (nog in gebruik), Bad Nieuweschans (let op: was voor de oorlog 
reeds niet langer in gebruik als synagoge), Bourtange, Stadskanaal en Winsum.  
Zie screenshot C 
 
groninger Archieven: hier is ook diverse informatie te vinden over synagogen  
in de provincie. Help leerlingen eventueel weer met het toepassen van filters. 
Bijvoorbeeld zoeken in de collectie ‘Bibliotheek’. 

De Duitse bezetter nam veel verschillende maatregelen 
tegen de joden in Nederland. Kun je een aantal van deze 
maatregelen noteren? En kun je een voorbeeld vinden  
van zo’n maatregel (verordening) in Groningen?

o p d r a c h t  3 Tip
Zoek op de website van  
de groninger Archieven 
en gebruik een of meer 
van de volgende zoek- 
termen: ‘maatregelen’, 
‘verbod/verboden’ en 
‘joden’. 

Antwoord  
Lijsten van anti-Joodse maatregelen in Nederland: deze lijsten zijn te vinden  
op de website Traces of War (via deze link) en op de website Joods Cultureel 
Kwartier (JCK) (via deze link). 

Belangrijke anti-Joodse maatregelen: 
- 1 juli 1940: de eerste anti-Joodse maatregel gaat in: het wordt Joden  
 verboden om te werken in de luchtbeschermingsdienst; 
- 10 januari 1941: Joden met tenminste één Joodse grootouder dienen zich  
 te laten registeren bij het bevolkingsregister; 
- 15 april 1941: Joden mogen geen radio’s bezitten; 
- 20 juni 1941: Joden buiten Amsterdam moeten hun fiets inleveren; 
- 1 september 1941: Joodse leerlingen wordt verboden reguliere scholen te  
  

 bezoeken. Vanaf 1 september gaan ze naar aparte Joodse scholen; 
- 15 september 1941: het is verboden voor Joden om parken, dierentuinen,  
 cafés, restaurants, bibliotheken, hotels, schouwburgen, bioscopen en musea  
 te bezoeken. En Joden mogen niet meer zonder vergunning reizen of verhuizen.  
 Vanaf dit moment verschijnen borden met de tekst ‘Voor Joden verboden’  
 in het straatbeeld; 
- 23 januari 1942: persoonsbewijzen van Joden worden voorzien van de letter ‘J’; 
- 3 mei 1942: de gele davidster met het woord ‘Jood’ wordt ingevoerd.  
 Alle Joden, ouder dan zes jaar, moeten een gele ster met het woord ‘Jood’  
 zichtbaar op hun kleding dragen; 
- 26 juni 1942: de Duitse bezetter maakt bekend dat Joden naar Duitsland  
 gedeporteerd gaan worden voor ‘werkverruiming’ of arbeidsinzet; 
- 15 juli 1942: het eerste transport vanuit kamp Westerbork vertrekt met ruim  
 duizend Joden naar het vernietigingskamp Auschwitz in Polen; 
- 2 en 3 oktober 1942: Joden uit de werkkampen in Nederland worden over- 
 gebracht naar kamp Westerbork en samen met hun gezinnen gedeporteerd.  
 Het gaat om 13.000 à 15.000 mensen; 
- 10 april 1943: verboden voor Joden om in de provincies Groningen, Friesland,  
 Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te  
 verblijven. Alle Joden in die provincies worden in kamp Vught ondergebracht; 
- 13 september 1944: laatste Joodse transport vertrekt vanuit kamp Westerbork  
 naar het concentratiekamp Bergen Belsen. Bij de bevrijding van het kamp  
 op 12 april 1945 bevinden zich nog negenhonderd gevangenen in het kamp. 

Traces of War: anti-Joodse maatregelen Joods Cultureel Kwartier (JCK): anti-Joodse  
maatregelen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Synagoge_in_Groningen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Synagoge_in_Groningen_(provincie)
http://www.groningerarchieven.nl
https://www.tracesofwar.nl/articles/1938/Anti-Joodse-maatregelen-in-Nederland-vanaf-1940.htm
https://www.jck.nl/nl/longread/chronologie-van-de-jodenvervolging
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Toelichting bij onderstaande documenten  
Uitleggen dat dit document typerend is voor het begin van de Jodenvervolging. 
Het verzoek komt uit het najaar van 1940, toen Joden nog niet werden  
gedeporteerd naar kampen, maar wel al op allerlei manieren werden  
geregistreerd (om ze later te kunnen opsporen) en werden uitgesloten van  
allerlei diensten en voorzieningen. 

Vraag aan de klas:  
Vraag de leerlingen in de klas hoe zij het zouden vinden om opeens niet meer 
bijvoorbeeld het zwembad zouden mogen, terwijl andere klasgenoten dat nog 
wel mogen. Licht ook toe dat Joden tijdens de oorlog niet meer naar het  
zwembad mochten, enkel en alleen omdat ze Joods waren (gebaseerd op hun  
ras dus). 

Zoek een Joods leeftijdsgenootje, persoon of familie 
uit jouw straat, dorp of stad. Wat heeft hij of zij  
meegemaakt  in de oorlog?

o p d r a c h t  4 Tip
Om een joods leeftijd - 
genootje uit de oorlog 
(1940-1945) te vinden,  
kun je uitrekenen in welk 
jaartal hij of zij geboren 
zou moeten zijn.  
Maak deze rekensom.

Tip voor de docent 
Help leerlingen met de rekensom om uit te rekenen wanneer 
een leeftijdsgenootje uit de oorlog (10-12 jaar oud) ongeveer 
geboren zou zijn.

Uitleg  
Hoe zoek je op de website Joods Monument?  
Bekijk deze themapagina van het Joods Monument voor een 
uitgebreide uitleg hoe je Joodse personen of leeftijdsgenoten 
kunt vinden.

Joods Monument: hoe zoek je een Joods persoon? 
 

Tip
Gebruik voor deze  
opdrachten de website 
www.joodsmonument.nl 
Het Joods Monument is 
een online monument 
voor de meer dan 104.000 
personen die in Nederland 
als joden werden vervolgd 
en de Holocaust niet over-
leefden.

Verzoek uit oktober 1940 over opgave Joodse artsen 
in de gemeente Appingedam 
 

Antwoord van de burgemeester van Appingedam  
op eerder verzoek van opgave Joodse artsen in de 
gemeente

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/571625/zoeken
https://www.joodsmonument.nl/
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Tip voor de docent 
We nemen als voorbeeld het Duitse Joodse meisje Liesel Aussen.  
Ze werd op 8 maart 1936 geboren in Leer (vlak over de grens  in Duitsland).  
In 1938 besloten haar ouders naar Winschoten te vluchten. Het gezin woonde 
aan de Hoogstraat 12. Liesel Aussen overleed op 23 juli 1943 in Sobibor (een 
vernietigingskamp in Polen). Liesel werd slechts 7 jaar oud. Ook haar beide  
ouders kwamen om het leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip voor de docent  
Het Joods Monument is niet een totaalbeeld, maar is een website die continu 
wordt aangevuld met nieuwe informatie. Als de website te weinig informatie 
geeft, dan kun je ook de website Oorlogslevens als tip aan de leerlingen mee- 
geven. Op deze website kun je persoonlijke verhalen vinden van mensen uit  
de oorlog waarbij de data van meerdere websites wordt geconcentreerd.

Joods Monument: Liesel Aussen

Aanvulling op Oorlogslevens wat betreft het verhaal van Liesel Aussen:  
Bekijk deze link. Hier zie je een tijdlijn van haar deportatie van Winschoten naar 
kamp Vught, vervolgens naar kamp Westerbork en uiteindelijk naar Sobibor. 
Ook is haar reis visueel afgebeeld op de kaart van Europa. 

Het laatste woonadres van Liesel Aussen en haar  
ouders voor hun deportatie’

Reconstrueer de reis van de door jou gekozen persoon.
Begin bij het woonadres waar deze persoon tijdens de oorlog 
woonde. Werd hij of zij opgepakt en naar bijvoorbeeld  
kamp Westerbork of kamp Vught overgebracht?  
En daarna? Naar welk concentratie- of vernietigingskamp 
in het oosten van Europa werd hij/zij gedeporteerd?  
Reken uit hoe oud hij of zij is geworden (als de geboorte-  
en overlijdensdata bekend zijn).

p l u s  o p d r a c h t  4 +

Oorlogslevens: Liesel Aussen Oorlogslevens: een tijdlijn van de deportatie van  
Liesel Aussen’

Oorlogslevens: de deportatiereis van Liesel Aussen 
afgebeeld op de kaart van Europa 

https://www.oorlogslevens.nl/
https://www.oorlogslevens.nl/zoeken?lang=nl&term=liesel%20aussen&sorting=relevance
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4 Verzet

Kun je informatie vinden over een 
verzetspersoon bij jou in de buurt?  
Wat deed hij of zij in het verzet? 

o p d r a c h t  1

Tip
Gebruik de website oorlogslevens om een 
verzetspersoon uit de provincie Groningen  
te achterhalen. 

Via de zoekmachine op de website van de 
groninger Archieven kun je ook verzetskaarten 
zoeken. Zoek in de toegang 2183 Systeem-
kaarten van verzetsbetrokkenen (OVCG). 

Hier kun je op alfabetische volgorde door de 
verzetskaarten zoeken. Ook kun je via het 
zoekvenster met behulp van zoektermen  
gericht zoeken. Bijvoorbeeld op naam of plaats. 
Klik op de verzetskaart om deze te vergroten. 
Rechts bovenin kun je op het icoontje van  
drie liggende streepjes klikken om de  
uitgetypte tekst te zien.

Tip voor de docent 
Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen heeft een database van bijna  
zevenduizend systeemkaarten van Groningse verzetsbetrokkenen (verzetskaarten). 
Deze vormen de basis van het OVCG en zijn daarom ook een goede basis voor 
deze opdracht. 

Antwoord 
De antwoorden zullen heel divers zijn, omdat de leerlingen zelf een verzets- 
persoon mogen kiezen. Het kan een man of vrouw zijn, een jong of oud iemand, 
een verzetspersoon die de oorlog helaas niet heeft overleefd of juist wel.  
In ieder geval zou het mooi zijn als leerlingen een verzetspersoon uit hun eigen 
omgeving kunnen vinden, of zelfs iemand uit hun eigen stad, dorp of straat. 

Tip: Over sommige verzetspersonen is weinig informatie te vinden, dus leerlingen 
zullen wellicht goed moeten zoeken om een persoon te vinden waarover  
meerdere bronnen beschikbaar (en openbaar) zijn.

Ter illustratie 
Een leerling woont in de Schilderswijk in de stad Groningen, om precies te zijn 
aan de Kraneweg. De leerling kan op de website Oorlogslevens de zoekterm 
Kraneweg proberen. Er is in dit geval één zoekresultaat, namelijk Kornelis Kraal. 

Vervolgens kan de leerling een tijdlijn van Kornelis Kraal bekijken, vanaf zijn 
geboorte tot en met zijn overlijden. Het blijkt dat Kraal in Meppel werd geboren, 
maar tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 3 juni 1944, is opgepakt aan de  
Kraneweg 32. Vervolgens heeft hij gevangen gezeten in kamp Amersfoort en  
in kamp Vught. In dit laatste kamp overleed hij op 22 augustus 1944. 

 
Bekijk ook de korte biografie van Kraal (scroll naar beneden). 
Om erachter te komen welke (archief)bronnen deze informatie geeft:  
klik rechts bovenaan de pagina op bronnen. Vervolgens zie je de verschillende 
archiefhouders waar de gegeven informatie vandaan komt. 

Zoekresultaat Kornelis Kraal Tijdlijn Kornelis Kraal

https://www.oorlogslevens.nl/
https://www.groningerarchieven.nl
https://www.oorlogslevens.nl/%3Flang%3Dnl
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Ook een verzetskaart van de Groninger Archieven/OVCG is een bron.  
Klik hier op om meer informatie van deze verzetskaart te lezen of om naar de 
website van de Groninger Archieven te gaan om de originele verzetskaart te 
zien (mits deze openbaar is).

Bekijk de originele verzetskaart van Kornelis Kraal op de website van de  
Groninger Archieven. 
Klik op de verzetskaart om deze te vergroten. 
Klik rechts op de drie puntjes en streepjes om de getranscribeerde (uitgetypte) 
tekst te zien, zodat het beter leesbaar is.

Pagina ‘Bronnen’ Verzetskaart Kornelis Kraal

Verzetskaart Kornelis Kraal uitvergroot Verzetskaart met getranscribeerde tekst

Nu kan de leerling achterhalen dat Kornelis (ook als Cornelis geschreven) Kraal 
actief was in het verzet onder de schuilnaam ‘Karel van Kampen’.  
Zijn standplaats (woonplaats) was tijdens de oorlog aanvankelijk Meppel en 
vanaf eind 1942 in de stad Groningen. Hij was actief bij het gewapend verzet,  
de ‘Nulgroep (011)’. Hij werd door de SD (Sicherheitsdienst) neergeschoten  
bij de Kraneweg. Hij werd uiteindelijk op 23-jarige leeftijd gefusilleerd in  
kamp Vught.

Geavanceerd zoeken 
Of klik onder de zoekbalk op geavanceerd zoeken en zoek specifiek op naam, 
geboorteplaats of specifieke plaats van een gebeurtenis.

 
Ter illustratie: in het Groningse dorp Marum heeft zich een drama afgespeeld 
rondom de April-Meistaking in 1943. Gebruik de zoekterm Marum en bij de 
zoekresultaten vind je meerdere personen die omgekomen zijn op 3 mei 1943 
te Marum. 

Geavanceerd zoeken

Biografie Kornelis Kraal Pagina ‘Bronnen’

Zoekterm ‘Marum’ Verzetskaart Berend Assies
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Zo werd Berend Assies uit Leek op 3 mei 1943 gefusilleerd als represaille voor 
de Meistaking. Op die dag worden in totaal 16 mannen en jongens in Marum 
door de Duitsers gefusilleerd. 
 
 
 Meer informatie over het drama  
 in Marum is te vinden op de  
 website Platform WO2,  
 www.tweedewereldoorlog.nl

 
Zoals te zien met het voorbeeld van de zoekterm Marum is er veel online  
informatie te vinden. Op deze manier kunnen leerlingen eenvoudig beginnen 
met één zoekterm, maar door de verschillende bronnen naast elkaar te leggen, 
kunnen ze doorzoeken op het internet of in boeken over de Tweede Wereldoorlog 
in Groningen. Deze zoekopdracht kan daardoor zo groot worden als ze zelf  
willen.

 

Tip voor de docent 
Help de leerlingen het ouderwetse Nederlands te begrijpen en leg uit dat  
deze illegale kranten in het geheim werden uitgetypt en verspreid door verzets-
mensen. Vaak brachten vrouwen of meisjes de kranten rond op bijvoorbeeld 
hun fiets, waarbij de kranten verstopt waren onder hun kleding of in een tas.  

4
Website Platform WO2

Zij werden koeriersters genoemd. Meer informatie over de illegale pers is te 
vinden op de website Platform WO2.

Antwoord  
De illegale bladen gaven bijvoorbeeld informatie over de militaire overwinningen 
van de geallieerden. Ook kwamen berichten van verzetsmensen en vanuit  
Londen (waar het Nederlandse koningshuis en de regering in ballingschap  
verbleven) in de kranten terecht. De kranten probeerden de werkelijkheid van 
de oorlogssituatie weer te geven in plaats van de propagandaberichten in de 
reguliere kranten die door de Duitsers werden gecontroleerd. 

De Duitsers verboden de illegale bladen, omdat zij wilden dat de bevolking  
alleen de gecensureerde kranten lazen (propaganda), zodat Duitsland onover-
winnelijk leek. De Duitsers wilden natuurlijk niet de bevolking wist dat Duitsland 
de oorlog aan het verliezen was. Vanaf juni 1944 waren de geallieerde soldaten 
geland op de stranden van Normandië en begonnen aan de bevrijding van 
Frankrijk, België en Nederland.

Bekijk de verschillende afbeeldingen  
van illegale bladen. Waarom denk je 
dat de Duitsers niet wilden dat mensen  
dit gingen lezen?

o p d r a c h t  2

Tip
Zoek een verzetskrant  
op de krantenwebsite  
Delpher 

https://www.tweedewereldoorlog.nl/gijzelaars/verhaal/april-mei-stakingen-marum-1943/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/alomvattend-karakter-conflict/verzet/illegale-pers/
https://www.delpher.nl/oorlogskranten/
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Pas in het voorjaar van 1945 brak het geallieerde leger door de Duitse linies 
heen en werd de rest van Nederland stap voor stap bevrijd. Groningen is de 
laatste provincie in Nederland waar werd gevochten. Onze provincie werd vanaf 
11 april bevrijd door Canadese, Poolse en Belgische soldaten. Het oostelijke deel 
werd door de Polen en Belgen bevrijd. Het westelijke deel door de Canadezen. 

De strijd was op veel plekken heftig. Er werden veel huizen verwoest, er kwamen 
veel soldaten en burgers om het leven en er werden zelfs stukken land onder 
water gezet door de Duitsers. 

Kijktip – bekijk de aflevering van Andere Tijden ‘De slag om Groningen’ 
 
Op 2 mei werden de laatste schoten in Farmsum afgevuurd.  
Op 5 mei capituleerde het Duitse leger en was Nederland bevrijd.

Antwoord   
Zoek via Google of Wikipedia op de plaatsnaam van de school  
of woonplaats van de leerling. 

Tip voor de docent  
- Voor een overzicht van de bevrijding van plaatsnamen in Nederland,  
 bekijk deze link op Wikipedia. 
 

5

Wanneer is jouw dorp of stad bevrijd en door wie? 
Kun je hier verhalen of beeldmateriaal van vinden? 

o p d r a c h t  1
Tip

Gebruik de websites Wikipedia,  

netwerk oorlogsbronnen,  

De verhalen van groningen,  

Beeldbank groningen en  

BeeldbankWo2.

Gebruik de zoekterm bevrijding en  

de naam van jouw dorp of stad.

Op 11 april 1945 zetten de eerste geallieerde troepen voet op Groningse bodem. 
Er werd hevig gevochten bij zowel de Slag om Groningen (13-16 april) als bij  
de Slag om Delfzijl (21 april-2 mei), waarbij ook de omliggende dorpen en  
stadjes middenin de vuurlinie kwamen te liggen. Er stierven zowel aan geallieerde 
als Duitse kant veel soldaten. Ook burgers werden gedood of raakten gewond 
door de gevechten en bombardementen. Op 5 mei 1945 werd de landelijke 
Duitse capitulatie getekend in Wageningen.

Nederland is in twee delen bevrijd. Vanaf september 1944 zijn delen van  
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland bevrijd. Daarna leed het geallieerde leger 
grote verliezen bij de Slag om Arnhem en stokte de opmars bij de grote rivieren. 
In september vond de Spoorwegstaking plaats. De Duitse bezetter sneed vanaf 
toen de aanvoer van voedsel en producten naar Nederland af.  
De rest van Nederland kreeg te maken met een strenge winter, ook wel de  
Hongerwinter genoemd. Vooral in de huidige Randstad was er een groot gebrek 
aan voedsel en brandstof. Bloembollen en suikerbieten werden aan het menu 
toegevoegd. Elke boom werd omgekapt voor brandstof voor de kachel.  
Naar schatting stierven 20.000 Nederlanders door honger en kou tijdens deze 
Hongerwinter. In totaal zijn tussen 1940-1945 ongeveer 250.000 Nederlanders 
omgekomen door de bezetting. Ongeveer 100.000 personen hiervan was Joods.

https://www.anderetijden.nl/aflevering/705/De-slag-om-Groningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chronologisch_overzicht_van_de_bevrijding_van_Nederlandse_plaatsen_in_de_Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.deverhalenvangroningen.nl/
https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
https://www.groningen4045.nl/75-verhalen/de-slag-om-groningen-en-de-bevrijding-van-de-parkweg
https://www.groningen4045.nl/75-verhalen/de-slag-om-delfzijl-pocket
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Antwoord  
Zoek verhalen over de bevrijding op de websites Netwerk Oorlogsbronnen  
en De Verhalen van Groningen. Ook de website Groningen 40-45 bevat lokale 
verhalen.

Zoek foto’s op de websites Beeldbank Groningen en Beeldbank WO2.  
Gebruik een of meerdere zoektermen: bevrijding, plaatsnaam, 1945, Canadese, 
Poolse, Slag om Groningen, Slag om Delfzijl. En gebruik een tijdsfilter: 1945.

 

Antwoord 
Gebruik een of meerdere zoektermen: 
- verwoesting 
- plaats- of straatnaam 
- 1945 
- naam van woonwijk of marktplein

Ook kun je een plaatsnaam invullen in de zoekbalk en  
dan de datum specificeren: 1945-1947.   

Zoek een foto van het straatbeeld in jouw omgeving 
vlak na de bevrijding in 1945.  
Waren er gebouwen verwoest of in brand gevlogen? 

o p d r a c h t  2 Tip

Gebruik de websites van  

de Beeldbank groningen, 

BeeldbankWo2 en netwerk 

oorlogsbronnen.

Beeldbank Groningen: zoekterm bevrijding en  
tijdsfilter 1945 

Beeldbank WO2: zoektermen bevrijding en groningen

In april en mei 1945 werd de provincie Groningen bevrijd. Ook in het jaar daarna 
zijn nog veel foto’s gemaakt van de verwoeste dorpen/steden. Met name in  
de stad Groningen zijn talloze foto’s gemaakt.  
Voorbeeld: zoekterm Grote Markt, datum specificeren 1945-1947. 

 
Antwoord  
Leerlingen kunnen zelf in hun vrije tijd een plek opzoeken waar ze een foto  
van hebben gevonden en een foto maken van hoe het er nu uitziet. Bij het  
vergelijken van de foto’s kan er veel verschil zijn, omdat het straatbeeld er nu 
onherkenbaar anders uitziet. 

Maak een foto van dezelfde plek en vergelijk deze 
met de historische foto van vlak na de oorlog. 

Of bij historische luchtfoto’s: zoek op Google Maps 
dezelfde plek uit en bekijk hoe de omgeving er  
vandaag de dag uitziet vanuit de lucht. 

p l u s  o p d r a c h t  2 +

Tip

Gebruik de zoektermen verwoesting, 

bevrijding, brand en een plaatsnaam 

uit jouw omgeving.  

Je kunt ook de periode filteren: zoek 

foto’s uit 1945 of 1946. Dan kun je  

ook zoektermen gebruiken zoals  

luchtfoto en jouw straat- of plaats-

naam.

Beeldbank Groningen: zoekterm Grote Markt, tijdsfilter 1945-1947

https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.deverhalenvangroningen.nl/
https://www.groningen4045.nl/75-verhalen
https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
https://www.beeldbankgroningen.nl//
https://beeldbankwo2.nl/nl/
https://www.oorlogsbronnen.nl
https://www.oorlogsbronnen.nl
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Als extra (gezamenlijke) opdracht kunt u als docent, samen met de leerlingen, 
een korte documentaire (duur: ca. 17 minuten) bekijken en dit nabespreken.  
De documentaire Kind van NSB-ouders is in opdracht van het OVCG gemaakt  
door documentairemaakster Liefke Knol. Bekijk deze documentaire alleen  
gezamenlijk in de klas. Het verhaal gaat over twee personen die tijdens de  
oorlog als kind opgroeiden in een NSB-gezin. Het is een heftig verhaal, daarom 
is de aanwezigheid van u als docent esentieel om de documentaire goed te in-
troduceren, te bekijken én om daarna gezamenlijk met de leerlingen het  
gesprek met elkaar aan te gaan. 

Bekijk Kind van NSB-ouders op deze pagina van de Filmbank Groningen.

Korte samenvatting 
‘A, B, C, D, E, F, G, weg met de Duitsers en de NSB’. Zo begint een spotversje  
dat spelende kinderen in Stadskanaal zingen in de laatste oorlogswinter.  
De kleine Karel Huijgen zingt het liedje gewoon mee, al voelt het raar en weet 
hij: ‘Dit gaat over mijn ouders. Die NSB, dat zijn wij’.

Deze documentaire gaat over Karel Huijgen, de zoon van een hoge NSB’er.  
In september 1944 vlucht hij met zijn ouders en broertjes naar Stadskanaal 
waar ze maanden te gast zijn in Huis Ter Marse, bij het NSB-echtpaar Maarsingh. 
Tijdens de bevrijding zit Karel verscholen in de kelder van de dienstwoning van 
Ter Marse. Samen met Ina, het dochtertje van de chauffeur van Maarsingh, die 
ook bij de nsb is. De bevrijding van Nederland betekent voor deze kinderen het 
begin van veel ellende. En het begin van een levenslange worsteling met het 
verleden.

Vraag voor de leerlingen na de documentaire gezien te hebben:  
Waarom denk je dat Karel en Ina uit de documentaire zich schuldig voelden 
over het verleden van hun ouders?

Tip voor de docent  
Bespreek met elkaar hoe je kunt voorkomen dat kinderen of kleinkinderen  
worden veroordeeld voor iets waar hun ouders of grootouders voor hebben  
gekozen of wat zij hebben gedaan. Wat zou jij hebben gedaan?

e x t r a  o p d r a c h t

Stills uit de documentaire en van Filmbank Groningen

https://www.filmbankgroningen.nl/zoeken/kind%2Bvan%2Bnsb-ouders
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6 Herinnering
Het is belangrijk om de Tweede Wereldoorlog te blijven herinneren. Als land, maar 
ook als individu. De oorlog speelt in veel families van generatie op generatie 
door. De eerste generatie (de ooggetuigen) zijn er bijna niet meer, maar de 
tweede en derde generatie (kinderen en kleinkinderen) zijn er nog wel. Zij zijn 
opgegroeid in de naoorlogse periode en hebben wellicht de verhalen van hun 
ouders of opa’s en oma’s meegekregen. Elk jaar op 4 mei herdenken wij alle 
slachtoffers van het Nederlandse Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Overdag worden kransen gelegd bij oorlogsmonumenten, zo ook in stad en  
provincie. ’s Avonds vindt de Stille Tocht en Dodenherdenking plaats en wordt 
er twee minuten stilte gehouden. Op 5 mei vieren we de vrijheid en zijn er in 
het hele land Bevrijdingsfestivals en andere activiteiten. 

Tip – Kijk voor meer informatie over 4 en 5 mei op de website van het  
Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

In de bijlage van elke gemeente is extra informatie te vinden over de eigen  
gemeente: 
- Oorlogsmonumenten  
- Plaatsen van herinnering  
- Stolpersteine

Tip voor de docent  
Dit hoofdstuk is ook een gelegenheid om enkele open vragen aan de klas te 
stellen en met de leerlingen een gesprek te beginnen over het herinneren van 
de Tweede Wereldoorlog: 
- Wordt er bij jou thuis of in jouw familie weleens over de oorlog gesproken? 
- Heb jij zelf nog familieleden die de oorlog hebben meegemaakt of hebben  
 bijvoorbeeld jouw ouders weleens verteld over hun eigen opa en oma die  
 de oorlog hebben meegemaakt?  
- Wat voor verhalen heb jij gehoord over de oorlog in jouw omgeving of familie? 
- Doen jullie thuis of met de familie iets met betrekking tot het herinneren van  
 de Tweede Wereldoorlog?  
- Wat doen jullie elk jaar met 4 of 5 mei? (deze vraag wordt ook gesteld bij  
 opdracht 6.1, maar het is goed om eerst te peilen in de klas hoe en of hier al  
 over is nagedacht) 
- Ben jij weleens een oorlogsmonument tegengekomen in jouw omgeving?  
- Waarom denk je dat het belangrijk is dat we door middel van nationale en  
 lokale herdenkings- en Bevrijdingsdagen als ook door middel monumenten  
 de oorlog blijven herinneren?

Oftewel: allemaal vragen die de leerlingen ook al tegenkomen bij de opdrachten, 
maar het is goed om hier eerst een centraal gesprek in de klas over te houden, 
zodat leerlingen er over gaan nadenken en de kans krijgen om zelf verhalen te 
vertellen.

 
Antwoord   
- 4 mei, herdenking van alle slachtoffers van het Koninkrijk der Nederlanden 
 vanaf de Tweede Wereldoorlog. 
- 5 mei: Bevrijdingsdag, viering van de vrijheid in Nederland. 

Wat voor betekenis heeft 4 mei voor Nederland? 
• Wat ga jij doen op 4 mei?
Wat voor betekenis heeft 5 mei voor Nederland? 
• Wat ga jij doen op 5 mei? 

o p d r a c h t  1

https://www.4en5mei.nl/
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Toelichting 
Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel 
een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op die dag capituleerde Japan, waar-
door vanaf dat moment ook het toenmalige Nederlands-Indië (het huidige  
Indonesië) was bevrijd. Dit gebied was van 1942-1945 bezet door de Japanners 
en veel Nederlanders kwamen terecht in de beruchte ‘jappenkampen’. 

Ieder jaar op 15 augustus is er een nationale herdenking bij het Indisch  
Monument in Den Haag waar alle slachtoffers van de Japanse bezetting van  
Nederlands-Indië worden herdacht.  
Bekijk ook de website Nationale Herdenking 15 augustus 1945.

In de stad Groningen is ook een Indië-monument, waar zowel de slachtoffers 
van de Japanse bezetting als ook de slachtoffers tijdens de naoorlogse politionele 
acties werden herdacht. Bekijk de website Indië-monument.

Wellicht zijn er ook leerlingen in de klas die een Indonesische achtergrond  
hebben, waardoor zij familie hebben die de Japanse bezetting in Nederlands- 
Indië hebben meegemaakt. Bespreek dit ook met de klas.

Monument Appelbergen (Glimmen)

Zoek een oorlogsmonument of Stolpersteine in jouw buurt op. 
Wie worden dankzij dit monument herdacht en waarom worden 
ze herdacht? Wanneer is het monument geplaatst?

o p d r a c h t  2

Tip

Gebruik de website Traces of War 

om een oorlogsmonument in jouw 

omgeving te vinden. Klik op beziens-

waardigheden, filter op Nederland 

en daarna op Groningen, selecteer 

op plaatsnaam. Nu vind je allerlei 

oorlogsmonumenten, voormalige 

bunkers, oorlogsgraven, gebouwen 

met kogelinslagen, Stolpersteine, 

gedenkstenen, enzovoort.

Gebruik de website oorlogslevens 

om het verhaal van een persoon op 

het monument uit te zoeken.

Antwoord 
Er zijn honderden oorlogsmonumenten en Stolpersteine in stad en provincie 
Groningen. Gebruik de verschillende websites om een monument in de eigen 
omgeving te vinden. Help de leerlingen om bijvoorbeeld het verhaal van één 
persoon eruit te lichten. Dat maakt de geschiedenis persoonlijker. 

Tip voor de docent  
Laat foto’s van lokale oorlogsmonumenten aan de leerlingen zien en vraag of  
zij deze monumenten of plekken herkennen. Weten ze de betekenis van het 
monument? 

In de aparte bijlage van deze handleiding worden oorlogsmonumenten in de 
eigen gemeente/stad/dorp als tip gegeven, maar dit is niet een compleet over-
zicht. Elk jaar komen er nieuwe monumenten, gedenkstenen en Stolpersteine 
bij. Kijk daarom ook op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  
Op deze website kan men zoeken naar een oorlogsmonument in een specifieke 
plaats. Gebruik deze link. 

Tip

Gebruik de website  

Stolpersteine.App  

om stolpersteine in  

Groningen te vinden.

https://15augustus1945.nl/
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/49/groningen%2C-%27indi%C3%AB-monument%27
https://www.tracesofwar.nl/sights/map.asp%3Ftype%3D511%26rank%3D7%26show%3Dgrid%26countryid%3D1%26provinceid%3D2%26sort%3Dplace
https://www.oorlogslevens.nl/
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken
https://map.stolpersteine.app/nl
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Organiseer een bezoek aan een oorlogsmonument of 
andere oorlog gerelateerde ‘plaats van herinnering’  
in de buurt. Laat een van de leerlingen het verhaal 
van een slachtoffer in het kort voordragen. 

p l u s  o p d r a c h t  2 +

Tip voor de docent  
Organiseer een wandeling van de school langs een of meerdere oorlogs- 
monumenten, herdenkingsplaquettes of ‘plaatsen van herinnering’. 

De volgende websites zijn handig om een monument in de eigen directe  
omgeving te vinden: 
- Nationaal Comité 4 en 5 mei: zoeken naar oorlogsmonumenten 
- Traces of War: zoeken naar sporen uit de oorlog vanaf je eigen locatie

 
Wat is een Stolpersteine? 
De Stolpersteine zijn bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Zijn 
doel van de zogenaamde struikelsteentjes: de herinnering levend houden aan 
slachtoffers van het naziregime, zoals Joden, Sinti en Roma (zigeuners), verzets-
mensen en mensen die vervolgd werden om hun seksuele geaardheid, geloof  
of handicap. Bekijk hier de Stolpersteine-website van Gunter Demnig.

Een Stolpersteine wordt ook wel vertaald als een ‘struikelsteen’. Ze zijn vaak  
geplaatst voor de laatste woning van het slachtoffer of op het adres van  
arrestatie. 

Bezoek een of meerdere Stolpersteine in de buurt van de school. 
Wat is het verhaal achter de vervolgde slachtoffers?

p l u s  o p d r a c h t  3 +

De stenen zijn van beton. Op de kop van 10 x 10 cm zit een messing plaatje, 
waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van over-
lijden zijn gestanst.

In heel Europa liggen al meer dan 75.000 Stolpersteine. In stad en provincie 
Groningen liggen inmiddels ook honderden Stolpersteine. Ook het Oorlogs-  
en Verzetscentrum Groningen is initiatiefnemer geweest bij het leggen van  
Stolpersteine. Daarnaast zijn er talloze lokale initiatieven. Dit verschilt per  
gemeente. 

Tip voor de docent  
Help de leerlingen om een Stolpersteine in de buurt te vinden.  
Gebruik vervolgens de websites Oorlogslevens of Joods Monument om het  
persoonlijke verhaal achter een Stolpersteine te achterhalen.

Kijk voor een kort overzicht van Stolpersteine in Groningen op deze  
themapagina van De Verhalen van Groningen. 

In de aparte bijlage per gemeente wordt (indien bekend) meer informatie  
gegeven over de Stolpersteine in de eigen gemeente.

Stolpersteine Gids: familie De Leeuw uit Stadskanaal

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken
https://www.tracesofwar.nl/sights/here.asp
http://www.stolpersteine.eu/start/
https://www.oorlogslevens.nl/
https://www.joodsmonument.nl/
https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/stolpersteine
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Antisemitisme – discriminatie van Joden 
en haat tegen Joden. Het antisemitisme was 
een belangrijk onderdeel van het nationaal- 
socialistische politieke gedachtegoed. 

Ballingschap – wanneer iemand in balling-
schap 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. 

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. Tijdens de be-
zetting was er in Nederland sprake van cen-
suur: de Duitse machthebber bepaalde wat er 
wel of niet in de krant of op de radio mocht. 

collaboratie – met collaboratie wordt de 
vrijwillige medewerking met de vijand be-
doeld. 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 bijvoor-
beeld Nederlanders die zich aanmeldden bij 
de Waffen-SS. Er bestonden ook minder  
directe vormen van collaboratie, zoals een 
Nederlands bedrijf dat voor de Duitse oorlogs-
industrie produceerde.  

Communisme – het communisme is, net 
zoals het nationaalsocialisme, een politieke 

bijlage – begrippenlijst
Begrippenlijst (alfabetische volgorde) ter ondersteuning van de lesbrief

stroming met een bepaald gedachtegoed.
 Het communisme streeft naar een socialis-
tische samenleving waarin iedereen gelijk 
is en waarbij het bezit in handen van de 
staat is. Hitler en de nazi’s zagen het com-
munisme 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 verzamel- 
woord voor interneringskampen, werk- 
kampen en vernietigingskampen. De ver-
nietigingskampen 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 slacht-
offer. Het bekendste concentratie- en ver-
nietigingskamp is Auschwitz-Birkenau in het 
huidige Polen.

Davidster – vanaf mei 1942 moesten alle 
Joden in Nederland verplicht een gele Joden- 
ster op hun kleding dragen, in de vorm van 
de zes-puntige davidster, sinds de negen-
tiende eeuw een bekend joods symbool. 
Dankzij de Jodenster waren Joden makkelijk 
te herkennen en zo werd de uitsluiting,  
arresatie en deportatie van Joden gemakke-
lijker 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 
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, homo-
seksuelen, zigeuners en gehandicapten uit 
heel Europa naar de concentratie- en vernie-
tigingskampen.

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.  

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.
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Dwangarbeid – er is sprake van dwang-
arbeid 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 concentratie- 
en vernietigingskampen. 

Evacuées – een evacuée is iemand die  
ergens anders heen moet vluchten en hier 
wordt opgevangen. In de Tweede Wereld-
oorlog waren er veel mensen voor wie het 
niet meer veilig was om thuis te wonen,  
bijvoorbeeld door bombardementen of  
hongersnood. Zij werden vaak onder- 
gebracht 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 Groot-Brittannië, 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 balling- 
schap ook meededen aan de strijd tegen de 
Duitse vijand. Uiteindelijk hebben de gealli-
eerden 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 ide-
alen van het nationaalsocialistische gedach-
tengoed. 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 Neder-
land de illegale pers. Door de censuur moch-
ten 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 balling-
schap 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 nationaalsocia- 
lisme 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 anti- 
semitisme (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 Natio- 
nale Jeugdstorm, ook wel ‘jeugdstormers’  
of ‘stormers’ genoemd, werden opgevoed  
met de nationaalsocialistische ideeën die 
overeenkwamen met de ideeën uit nazi- 
Duitsland. Sport en spel waren belangrijke 
onderdelen van de activiteiten bij de Jeugd-
storm, evenals het organiseren van optochten.

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 ver-
boden 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 onder-
duikers 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 (legitimatie-
bewijs) te hebben. Op het persoonsbewijs 
waren onder andere een foto, een hand- 
tekening, 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 mislei-
dende 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, tijd-
schriften en radio-uitzendingen, om zo veel 
mogelijk steun te verwerven voor het na-
tionaalsocialistische gedachtengoed en de 
bevolking te overtuigen van de Duitse over-
winning. Ook de Nederlandse NSB gebruikte 
veel propaganda.
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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 ver-
voerd waardoor de schaarste in Nederland 
toenam.

Sicherheitsdienst (SD) en Sicherheits-
polizei (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 gearres-
teerde 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 ver-
schilde van tijd tot tijd gedurende de bezetting.  

Stolpersteine – een Stolpersteine (‘struikel- 
steen’) 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 vervolgings-
slachtoffer. Hierop staat de naam, geboorte- 
datum, deportatiedatum en -plaats en  
overlijdensdatum. 

ss – de Schutzstaffel (SS) was een machtige 
organisatie binnen het Derde Rijk. Het oor-
spronkelijke doel van de SS was de bevei-
liging 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 concentratie-
kampen. De militaire tak van de SS was de 
Waffen-SS. 

Surrogaat – een surrogaat is een ‘namaak-
product’ 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 
(gemaakt van fruitbladeren), surrogaat- 
koffie (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 al-
gemeen geldende (maat)regel die door het 
bestuur van bijvoorbeeld de gemeente of 
van het hele land aan de bevolking wordt 
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 
hen verboden op veel publieke plekken te 
komen en te reizen. In hun persoonsbewijs 
kwam een grote letter J van Jood te staan.

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

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. 

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

bijlage – handige websites

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 uit-
gebreide verzameling van beeldmateriaal uit 
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 Wereld-
oorlog. 

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. 

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 zoekma-
chine 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  
en documentatie over de Tweede Wereld-
oorlog in stad en provincie Groningen die nauw 
samenwerkt met de Groninger Archieven. 
Sommige bronnen uit het archief zijn al gedi-
gitaliseerd en dus te bekijken via de website, 
zoals de verzetskaarten (toegang 2183).

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.

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

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. 

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

 

uit de collectie van het OVCG zijn hieraan 
gekoppeld.

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 Stolper- 
steine op Nederlandse adressen, afkomstig 
van de website Stolpersteine.App, onderdeel 
van Oorlogslevens.nl

Tweede Wereldoorlog – Het Platform WO2 
is een organisatie die samenwerkt met ver-
schillende nationale instellingen op het ge-
bied van de Tweede Wereldoorlog en mee-
helpt bij het organiseren van allerlei  
activiteiten, projecten en educatieve doel-
einden. 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.

https://www.allegroningers.nl/
https://www.beeldbankgroningen.nl/
https://beeldbankwo2.nl/nl/
https://www.delpher.nl/
https://www.delpher.nl/oorlogskranten/
https://www.deverhalenvangroningen.nl/
https://www.groningen4045.nl/
https://www.groningerarchieven.nl/
https://hdl.handle.net/21.12105/0573316D85844F10A4EA32473DBF8475
http://www.joodsmonument.nl/
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken
https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.oorlogslevens.nl/
https://map.stolpersteine.app/nl
https://www.oorlogslevens.nl/zoeken?lang=nl&term=Stolpersteine&sorting=relevance
http://www.tweedewereldoorlog.nl/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/
http://www.tracesofwar.nl
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