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Tijdens de les ‘Kind in Oorlog’ verdiept elke leerling zich met behulp van een werkblad in het verhaal 
van één kind die de oorlog heeft meegemaakt.  
 
In deze lesbrief vindt u voorbereidings- en verwerkingsmateriaal voor op school bij de les ‘Kind in 
Oorlog’ voor groep 8 en een lesbeschrijving. Het behandelen van het voorbereidingsmateriaal is 
essentieel indien de leerlingen nog geen enkele kennis hebben van de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog. De verwerkingsopdrachten bieden de mogelijkheid de leerlingen op een creatieve 
wijze dieper te laten nadenken over wat zij in het Museon hebben geleerd.  
 
 
 

 

      

 
Lesinformatie Kind in Oorlog 
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 Nederland in de Tweede Wereldoorlog (15 minuten) 
Deze aflevering van HistoClips legt uit hoe de Tweede Wereldoorlog in Nederland begon en wat voor 
gevolgen de oorlog had voor het dagelijks leven in Nederland.  

http://www.schooltv.nl/video/histoclips-nederland-in-de-tweede-
wereldoorlog/#q=histoclips%20tweede%20wereldoorlog  
 
De oorlog in Nederlands-Indië 
Dit filmpje verhaalt kort over de aanloop naar de oorlog in Nederlands-Indië en stipt hiernaast het 
racisme en de ongelijkheid aldaar aan. 

http://www.schooltv.nl/video/de-oorlog-in-nederlands-indie-japan-valt 
aan/#q=tweede%20wereldoorlog  
 
Oorlogskind 1940-1945 - Kinderen in de Tweede Wereldoorlog (10 minuten)  
Dit is een compilatie van historische filmbeelden van verschillende kinderen tijdens verschillende 
fases gedurende de Tweede Wereldoorlog.  
Bij dit filmpje wordt geen geschreven of gesproken uitleg gegeven, daarom vindt u hier een 
beschrijving van de beelden zodat u een begeleidend verhaal aan de leerlingen kunt vertellen.  

https://www.youtube.com/watch?v=YroRMxg0wIo 
 
De opkomst van de NSB (2 minuten) 
In dit korte filmpje wordt duidelijk uitgelegd wat de Nationaal Socialistische Beweging precies was en 
waarom veel Nederlanders aanhanger werden van deze partij.  

http://www.schooltv.nl/video/de-opkomst-van-de-nsb-de-nationaal-socialistische-
beweging/#q=nationaal%20socialisme  
 
De serie ’13 in de oorlog’ (ca. 20 minuten per aflevering)  
De serie ’13 in de oorlog’ verhaalt in dertien afleveringen over allerlei aspecten van de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van een kind van dertien jaar. Afleveringen 1, 6, 
7 en 10 sluiten goed aan op het programma in het museum. 

http://www.npogeschiedenis.nl/dossiers/WO-II-13-in-de-oorlog-de-tv-serie.html 

 

 
Voorbereiding 
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen de opdrachten kunnen maken is het belangrijk dat zij al 
enige kennis hebben van de Tweede Wereldoorlog en een aantal begrippen kennen. Hieronder 
vindt u links naar enkele video’s die een goede introductie bieden op de Tweede Wereldoorlog 
en hoe deze door kinderen ervaren werd. De achtergrondinformatie en het authentieke beeld-
materiaal uit de filmpjes zullen de leerlingen helpen de verhalen en voorwerpen waarmee zij 
tijdens de les in aanraking zullen komen in context te plaatsen. 

http://www.schooltv.nl/video/histoclips-nederland-in-de-tweede-wereldoorlog/#q=histoclips%20tweede%20wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/histoclips-nederland-in-de-tweede-wereldoorlog/#q=histoclips%20tweede%20wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-oorlog-in-nederlands-indie-japan-valt%20aan/#q=tweede%20wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-oorlog-in-nederlands-indie-japan-valt%20aan/#q=tweede%20wereldoorlog
https://www.youtube.com/watch?v=YroRMxg0wIo
http://www.schooltv.nl/video/de-opkomst-van-de-nsb-de-nationaal-socialistische-beweging/#q=nationaal%20socialisme
http://www.schooltv.nl/video/de-opkomst-van-de-nsb-de-nationaal-socialistische-beweging/#q=nationaal%20socialisme
http://www.npogeschiedenis.nl/dossiers/WO-II-13-in-de-oorlog-de-tv-serie.html
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 Na een korte introductie verdiept elke leerling zich in het verhaal van één kind op zijn persoonlijke reis 
door de oorlog, waarbij de persoonlijke voorwerpen en foto’s van dit kind centraal staan. Zij doen dit 
aan de hand van werkbladen die de hen stimuleren zich in te leven in de situatie van ‘hun’ kind en de 
wereld waarin hij of zij leefde. Voor ieder van de 35 verhalen in de  tentoonstelling is een apart 
werkblad opgesteld. De leerlingen werken dus ieder zelfstandig aan hun werkblad waardoor ze zich 
volledig verdiepen in het verhaal van ‘hun kind’.   

Ieder werkblad bestaat uit drie onderdelen: 
1. In het eerste deel wordt kort het verhaal over het kind tijdens de oorlog verteld, waarna de 

leerlingen een leesvraag maken.  
2. Hierna volgt deel twee waarbij elke leerling vragen beantwoordt en opdrachten maakt met 

betrekking tot gebeurtenissen uit het leven van ‘hun’ kind tijdens de oorlog. Hierbij spelen de 
authentieke voorwerpen en foto’s een belangrijke rol. De vragen zetten de leerling ertoe aan 
zich in te leven in de situatie van ‘hun’ kind en de wereld waarin hij of zij leefde. Omdat de 
kinderen de oorlog meemaakten in verschillende steden, landen en zelfs werelddelen heeft 
de les een mondiaal perspectief.  

3. Het laatste deel van het werkblad bestaat uit themavragen waarmee de leerlingen ook andere 
kinderen uit de tentoonstelling tegenkomen. De thema’s zijn afgeleid van belangrijke 
aspecten, objecten of gebeurtenissen uit het leven van het desbetreffende kind tijdens de 
oorlog. Vervolgens wordt gekeken hoe dit thema terugkomt in andere verhalen van de oorlog.  

In het laatste deel van de les vertellen de leerlingen hoe hun kind de oorlog had ervaren, wat zij hier 
zelf van geleerd hebben en ontstaat er een gesprek: wat heeft jouw kind meegemaakt? Ook wordt het 
geleerde geplaatst in de hedendaagse context: wat ervaren de kinderen die nu in oorlogsgebieden 
leven, of hoe is het voor oorlogsvluchtelingen in Nederland en hoe kunnen wij vluchtelingkinderen 
helpen?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
In het Museon 
Tijdens de les ‘Kind in Oorlog’ verdiept elke leerling zich met behulp van een 
werkblad in het verhaal van één kind die de oorlog heeft meegemaakt. 
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 Een eigen laatje 
De verhalen van de kinderen in de tentoonstelling werden verteld in laatjes. Bij deze opdracht maken 
de leerlingen hun eigen laatje over hun leven of het leven van een vluchteling van nu.  
 
Gedicht over een kind in oorlog  
Bij deze opdracht schrijven de leerlingen zelf een gedicht over ‘hun’ kind in oorlog uit de 
tentoonstelling.  
 
Tekening over een kind in oorlog  
Tekenen was voor veel kinderen uit de tentoonstelling een manier om hun verleden te verwerken of 
zelfs een manier om te overleven. Bij deze opdracht maken de kinderen een tekening van een 
gebeurtenis uit het leven van het kind dat zij bestudeerd hebben dat het meeste indruk op hen heeft 
gemaakt.  
 
 

Hier is voor u als leerkracht een lijst bijgevoegd waar de kinderen in oorlog op basis van hun 
verhaal gegroepeerd zijn. Deze lijst kan helpen bij het aanwijzen van de leerlingen die het resultaat 
van hun verwerkingsopdracht zullen presenteren.   

 
Verwerking 
Tijdens de Museonles hebben de leerlingen kennis gemaakt met kinderen die in oorlog 
leefden en de keuzes waar zij voor hebben gestaan. Hieronder vindt u een korte beschrijving 
van aantal verwerkingsopdrachten die de leerlingen op school of op vergelijkbare wijze thuis 
kunnen uitvoeren na de les ‘Kind in Oorlog’ in het Museon te hebben gevolgd. De resultaten 
van de verwerkingsopdrachten kunnen vervolgens door de leerlingen aan de klas worden 
gepresenteerd. Leerlingen ontdekken zo het verhaal over de oorlog van verschillende kanten 
waarna een gesprek of discussie kan ontstaan. 
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 Eigen laatje 
Laat leerlingen een laatje zoals die in de tentoonstelling tekenen over hun eigen leven. De leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld op A3 een laatje met daarin drie, vier of vijf voorwerpen tekenen die voor hen 
heel dierbaar, kostbaar en zelfs onmisbaar zijn. Hier schrijven zij een kort tekstbordje bij. Op dit 
tekstbordje geven de leerlingen aan wat het voorwerp is en waarom dit voorwerp voor hen of volgens 
hen zo belangrijk is. Deze voorwerpen en redenen verschillen per kind en kunnen een emotionele, 
financiële of praktische reden hebben. Hierna kunnen de leerlingen klassikaal praten over wat een 
voorwerp zo belangrijk maakt. Wat maakt dit voorwerp zo belangrijk? Denk je dat iemand anders dit 
ook belangrijk zou vinden?  

Het is ook mogelijk de leerlingen een laatje te laten maken over een fictief kind uit een hedendaagse 
oorlog. Een variant hierop is dat de leerlingen op zoek gaan naar de verhalen echte kinderen die 
gevlucht zijn. Een aantal websites met persoonlijke verhalen van kinderen is hieronder te vinden: 

• http://www.savethechildren.nl/kinderen/verhalen-van-vluchtelingen/ 
• http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/noodhulp/syrie/verhalen-van-

kinderen/ 
• http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchtelingen 

 
Gedicht over kind in oorlog 
De leerlingen schrijven een gedicht geïnspireerd op het verhaal van het kind in oorlog uit de 
tentoonstelling. De leerlingen kunnen op deze manier laten zien welke delen van het verhaal hen 
emotioneel geraakt hebben en of ze het verhaal hebben begrepen. De kinderen kunnen hun 
gedichten hierna eventueel voordragen, waarna de docent kan inhaken op interessante thema’s die 
in de gedichten naar voren komen.   
Een mogelijke, toegankelijke dichtvorm waarin dit gedaan kan worden is het elfje: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elfje_(gedicht)  
 
Tekening over kind in oorlog 
De leerlingen maken een tekening van een indrukwekkende gebeurtenis die het door hen 
bestudeerde kind heeft meegemaakt. Bij deze tekening schrijven de leerlingen een kort stukje waarin  
ze uitleggen je waarom juist deze gebeurtenis zoveel indruk heeft gemaakt. Hierna kunnen de 
leerlingen in een klassengesprek praten over de verschillende gebeurtenissen en waarom deze 
gebeurtenissen juist voor deze kinderen zo belangrijk waren. Hierbij is het belangrijk om ernaar te 
verwijzen dat de kinderen allemaal andere achtergronden hadden en dat ze dus hierdoor andere 
dingen belangrijk vinden. Door deze tekeningen in het klaslokaal of in de gang op te hangen wordt er 
een eigen ‘tentoonstelling’ gecreëerd.   
 
 

 
 
 

 
De verwerkingsopdrachten 
De volledige uitleg bij de opdrachten.  

http://www.savethechildren.nl/kinderen/verhalen-van-vluchtelingen/
http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/noodhulp/syrie/verhalen-van-kinderen/
http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/noodhulp/syrie/verhalen-van-kinderen/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchtelingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elfje_(gedicht)
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 1. Mieke Beerman (Nijmegen, vader gevangen, was zelf nog klein) 
2. Rob Claassen (Den Haag, vader gevangen, was zelf nog klein) 
 
4. Paul van Vliet (Den Haag, Atlantikwall, hongerevacuée, joods vriendje) 
9. Wil den Dulk (Den Haag, Atlantikwall, onderduiken arbeidsinzet, hongerwinter) 
11. Heddy Kors (Den Haag, Atlantikwal, hongerwinter, joods vriendje) 
15. Yvonne Keuls (Den Haag, Atlantikwall, hongerwinter)  
 
6. Els van Lieshout (Noord-Brabant, NSB, naar Duitsland verhuist) 
16. Colette van Leent (Den Haag, NSB, zijzelf had er een hekel aan) 
17. Anneliese Thorbecke (Haarlem, NSB, Jeugdstorm) 
24. Dick Woudenberg (IJmuiden, NSB, voor Hitler) 
28. Dirk Bruggeman (Den Haag, NSB, Hitlerjugend, voor Hitler) 
30. Klaus Erler (Hamburg (Duitsland), Duits, Hitlerjugend, tegen Hitler) 
31. Jan Montijn (Oudewater, Duitse leger, avontuur) 
 
10. Maaike Leijstra (Friesland, verzet, onderduik) 
21. Dick Verkijk (Haarlem, verzet) 
23. Dieuwke Leijstra (Friesland, verzet, onderduik) 
25. Dick Houwaart (Den Haag, joods, bekeerd tot katholicisme, verzet) 
32. Mirjam Ohringer (Amsterdam, joods, verzet, onderduik) 
 
3. Hanneke Lankhout (Den Haag, joods, onderduik) 
5. Helga Ruebsamen (Den Haag, joods, onderduik) 
22. Fie Polak (Bussum, joods, verzet, onderduik, gevangen in concentratiekampen)  
27. Ab Caransa (Amsterdam, joods, gevangen in concentratiekampen) 
 
7. Henny van Elburg (Zwolle, Jehova’s getuige, ouders gevangen in concentratiekampen) 
18. Wouter Gortzak (Amsterdam, communisten, razzia’s) 
19. Tinus van Mullem (Haarlem, Sinti, vervolging, onderduiken, hongerwinter) 
33. Lily Franz (Hildesheim (Duitsland), Sinti, school, gevangen in concentratiekamp) 
 
 

 

 
Lijst van kinderen in oorlog gegroepeerd 
op basis van verhaal 
Hier is voor u als leerkracht een lijst bijgevoegd waar de kinderen in oorlog op basis van hun 
verhaal gegroepeerd zijn. Deze lijst kan helpen bij het aanwijzen van de leerlingen die het 
resultaat van hun verwerkingsopdracht zullen presenteren. 
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 8. Willem Nijholt (Nederlands-Indië, gevangen in interneringskampen) 
13. Connie Suverkropp (Nederlands-Indië, gevangen in interneringskampen) 
14. Okke Norel (Nederlands-Indië, buiten kampen, vader dwangarbeid) 
20. Ritz Mual (Nederlands Indië, buiten kampen, vader dwangarbeid) 
26. Hans Liesker (Nederlands-Indië, gevangen in interneringskampen) 
29. Joke Broekema (Nederlands-Indië, gevangen in interneringskampen) 
 
12. Ronny Martina (Curaçao, internering NSB’ers, Amerikaanse soldaten) 
34. Aniroedre Jagdeswing (Suriname, leger patrouille, Amerikaanse soldaten) 
35. Moughite ben Daoud (Marokko, Frans leger, bevrijding Europa) 

 
 

 
Lijst van kinderen in oorlog gegroepeerd 
op basis van verhaal 
Hier is voor u als leerkracht een lijst bijgevoegd waar de kinderen in oorlog op basis van hun 
verhaal gegroepeerd zijn. Deze lijst kan helpen bij het aanwijzen van de leerlingen die het 
resultaat van hun verwerkingsopdracht zullen presenteren. 
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0:00 Voor de oorlog: Kinderen spelen vrolijk buiten 

0:22 Duitse parachutisten landen in Nederland: De oorlog is begonnen. Ook te voet en met tanks komen 
de Duitse soldaten Nederland binnen.  

0:34 Nederlandse steden worden gebombardeerd. Nederland geeft zich over 

0:43 Duitse troepen komen Nederland binnen. Nederland is bezet. Door de NSB’ers worden de soldaten 
hartelijk ontvangen.  

1:05 Aan het begin zijn de Duitse soldaten aardig. In Groningen zijn schoolkinderen te gast bij het Duitse 
leger. 

1:22 Voor veel kinderen gaat het leven tijdens de oorlog gewoon door. Ze gaan naar school. 

2:06 Maar er gebeuren ook vreselijke dingen. Deze school is gebombardeerd. 

2:26 Sommige Nederlandse kinderen gingen bij de Jeugdstorm. Deze jeugdorganisatie was verwant aan 
de NSB, de Nederlandse tegenhanger van Hitlers partij. 

3:10 Maar er was ook verzet.  

3:28 Niet alleen in Nederland was het oorlog, maar bijvoorbeeld ook in Nederlands-Indië (nu Indonesië). 
Hier vallen de Japanners binnen, zij zijn bondgenoten van Nazi-Duitsland. 

3:55 Veel Indische mensen worden gevangen genomen en de Indische kinderen leren alleen nog maar 
dat Japan goed is.  

4:15 De Nederlanders die in Nederlands-Indië wonen worden opgesloten in kampen. 

4:51 In Nederland is er ook nog ruimte voor plezier, maar niet voor iedereen. Er worden maatregelen 
genomen tegen joodse mensen. Ze moeten een jodenster dragen en worden afgevoerd naar 
concentratiekampen. Niet alleen joodse mensen worden vervolgd, maar ook Roma en Sinti, 
Jehova’s getuigen, communisten, gehandicapten, homoseksuelen en andere groepen  

6:29 Veel Nederlanders proberen gewoon door te gaan met leven, ze zwemmen en fietsen. Maar het 
wordt steeds moeilijker. Er is een tekort aan van alles: fietsbanden, eten, brandstof. De 
Hongerwinter is aangebroken.   

7:41 Na de zware winter is het eindelijk zover: Nederland is bevrijd! 

8:14 Maar ook nu is het niet voor iedereen feest. De mensen die in de oorlog met de Duitse bezetter 
hebben samengewerkt (NSB’ers) worden gestraft. 

 
 

 
Uitleg bij filmpje: Oorlogskind 1940-1945 
- Kinderen in de Tweede Wereldoorlog 
In het filmpje is te zien dat er veel verschillende kanten van het verhaal van de oorlog zijn. 
Tijdens de les zullen de leerlingen zich ieder verdiepen in een van de kanten van het verhaal, 
door één kind te volgen. Ook krijgen ze doormiddel van themavragen een kijkje in de andere 
kanten van het verhaal. Tijdens de verwerking kan aandacht worden besteed aan de 
uitwisseling van de verhalen. 

https://www.youtube.com/watch?v=YroRMxg0wIo
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 Voorbereiding 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog 
http://www.schooltv.nl/video/histoclips-nederland-in-de-tweede-
wereldoorlog/#q=histoclips%20tweede%20wereldoorlog 
 
De oorlog in Nederlands-Indië 
http://www.schooltv.nl/video/de-oorlog-in-nederlands-indie-japan-valt-
aan/#q=tweede%20wereldoorlog  
 
Oorlogskind 1940-1945 - Kinderen in de Tweede Wereldoorlog 
https://www.youtube.com/watch?v=YroRMxg0wIo 
 
De opkomst van de NSB 
http://www.schooltv.nl/video/de-opkomst-van-de-nsb-de-nationaal-socialistische-
beweging/#q=nationaal%20socialisme  
 
De serie ’13 in de oorlog’ 
http://www.npogeschiedenis.nl/dossiers/WO-II-13-in-de-oorlog-de-tv-serie.html 
 
 
Verwerkingsopdrachten  
Een aantal websites met persoonlijke verhalen van kinderen  

• http://www.savethechildren.nl/kinderen/verhalen-van-vluchtelingen/  
• http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/noodhulp/syrie/verhalen-van-

kinderen/  
• http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchtelingen  

 
Dichtvorm ‘het elfje’ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elfje_(gedicht)  
 
Achtergrondinformatie  
Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van Nederlandse instellingen bijeengebracht  
www.beeldbankwo2.nl  
De website van het verzetsmuseum biedt veel achtergrondinformatie over allerlei onderwerpen 
www.verzetsmuseum.org/kinderen  

 

 
Links 
Hieronder zijn alle links te vinden naar websites die gebruikt worden bij het voorbereidings-  
of verwerkingsmateriaal. De laatste twee links verwijzen naar websites met extra 
achtergrondinformatie of afbeeldingen voor in de les. 

http://www.schooltv.nl/video/histoclips-nederland-in-de-tweede-wereldoorlog/#q=histoclips%20tweede%20wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/histoclips-nederland-in-de-tweede-wereldoorlog/#q=histoclips%20tweede%20wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-oorlog-in-nederlands-indie-japan-valt-aan/#q=tweede%20wereldoorlog
http://www.schooltv.nl/video/de-oorlog-in-nederlands-indie-japan-valt-aan/#q=tweede%20wereldoorlog
https://www.youtube.com/watch?v=YroRMxg0wIo
http://www.schooltv.nl/video/de-opkomst-van-de-nsb-de-nationaal-socialistische-beweging/#q=nationaal%20socialisme
http://www.schooltv.nl/video/de-opkomst-van-de-nsb-de-nationaal-socialistische-beweging/#q=nationaal%20socialisme
http://www.savethechildren.nl/kinderen/verhalen-van-vluchtelingen/
http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/noodhulp/syrie/verhalen-van-kinderen/
http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/noodhulp/syrie/verhalen-van-kinderen/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchtelingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elfje_(gedicht)
http://www.beeldbankwo2.nl/
http://www.verzetsmuseum.org/kinderen

