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Samenvatting
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen het Nederlandse 
grondgebied binnen. Nederland raakte betrokken bij de 
Tweede Wereldoorlog. De oorlog had grote invloed op het 
dagelijks leven, ook in Twente. De leerlingen brengen een 
bezoek aan het Memory Museum in Nijverdal, waar ze zelf 
onderzoek doen en een presentatie houden over een onder-
werp over de Tweede Wereldoorlog.

Doel  van de les
De leerlingen hebben kennis gemaakt met de algemene 
en lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De 
centrale vraag hierbij is wat je merkte van de oorlog in 
Twente. Ook leren ze het opzoeken van informatie, het 
samenwerken in groepjes en presenteren voor de klas. 

Werkvorm
Stap 1
De docent introduceert de les klassikaal. De docent kan zelf 
een les voorbereiden en introduceren door het doorlezen 
van de achtergrondinformatie in dit document en het stel-
len van de volgende vragen:  
•  Wie weet wanneer de Tweede Wereldoorlog plaatsvond?
•  Wie waren toen de baas in Nederland?
•  Waarom waren mensen niet blij in de oorlog?

De docent vertelt vervolgens kort over de Tweede Wereld-
oorlog in Nederland en Twente, zie ‘Achtergrondinformatie’. 
Hierbij kan al worden ingegaan op enkele thema’s zoals de 
hongerwinter, onderduikers en de Jodenvervolgingen.

Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een lespak-
ket bij het Memory Museum: 
https://memorymuseum.nl/educatie/
Aan de hand van filmpjes uit de lessenserie ’13 in de oor-
log’ (NTR) maken leerlingen kennis met diverse deelonder-
werpen binnen het tijdvak van de Tweede Wereldoorlog. De 
serie is eventueel hier online te bekijken:
https://www.ntr.nl/13-In-de-oorlog/299/archief/#content

Na de introductie wordt aangekondigd dat de leerlingen 
naar het Memory Museum in Nijverdal gaan. Deel voor 
het bezoek aan het museum de klas in groepjes van vier 
leerlingen op.

Stap 2
Bezoek van het Memory Museum in Nijverdal:
Elk groepje krijgt een begeleider en een thema aangewe-
zen. Het museum is ingedeeld in thema’s/diorama’s. Deze 
thema’s sluiten aan bij de filmserie ‘13 in de oorlog’. Bij elk 
thema zit een koffer, waar ook oorspronkelijke voorwerpen 
uit de oorlog in zitten. De groepjes gaan een half uur aan 
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de slag met de koffer, waarbij steeds een voorwerp wordt 
behandeld. 

Thema’s die in het museum aan bod komen:
1. De oorlog in Nederland begint
2. De bezetting en onderduiken
3. De NSB
6. De Jodenvervolging
7. Gewapend verzet
8. De Jodenvernietiging
9. Arnhem; de bevrijders komen
10. De Hongerwinter 44-45
11. Indië
12. De bevrijding en (13) Na de oorlog

Vervolgens gaan alle groepen samen het museum in en 
vertelt elk groepje in een korte spreekbeurt over hun 
thema (wat vonden ze interessant, wat raakte ze?). De 
begeleider kan eventueel bijspringen. De kinderen raken 
op deze wijze goed bekend met de door hen behandelde 
thema’s. De onbehandelde thema’s worden door een van 
de gidsen uitgelegd. 

Hierna wordt er geluncht met een glaasje fris en een zelf 
meegebrachte lunch.

Aanbeveling
Aanvragen van het lespakket bij het Memory Museum, 
via de website: https://memorymuseum.nl/educatie/

Stap 3
Tot slot zal de les gezamenlijk worden nabesproken in een 
lokaal van het museum.

Tijdsduur 
Voorbereiding in de klas: 
30 minuten bij introductie door docent zelf
60 minuten bij introductie middels lespakket Memory 
Museum
Museumbezoek: 1 dagdeel, ochtend of middag.

Lesbenodigdheden
Digibord indien de leerlingen ‘13 in de oorlog’ gaan kijken.

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie doorlezen.
•  Neem contact op met het museum om een bezoek te 

plannen en voor praktische informatie. Hiervoor kan een 
e-mail gestuurd worden naar het Memory Museum (zie 
contactinformatie).

•  Eventueel begeleiders regelen. In principe regelt het 
museum zelf al veel rondleiders.

Contactinformatie
Memorymuseum Nijverdal
Contactpers.: Gerrit Wermink
Adres: Grotestraat 3
7443 BA  Nijverdal
E-mail: info@memorymuseum.nl
Telefoon: 0637 41 89 11
Website: https://www.memorymuseum.nl/

Let op: het Memory Museum is gesloten tot juli 2019  
vanwege een verbouwing!
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Tweede Wereldoorlog
In het voorjaar van 1933 werd Adolf Hitler Rijkskanselier 
van Duitsland en werd hiermee de regeringsleider. Hij 
stond aan het hoofd van de Nationaalsocialistische Duitse 
Arbeiderspartij (NSDAP), aanhangers van het nationaal 
socialisme werden ook wel nazi’s genoemd. Na de dood 
van de president van Duitsland in 1934 greep Hitler de 
macht. Hij gaf zichzelf de titel Führer und Reichskanzler, 
de dictator (alleenheerser) van Duitsland. Op 1 september 
1939 viel Duitsland buurland Polen binnen, hiermee begon 
de Tweede Wereldoorlog. Op de ochtend van 10 mei 1940 
vielen Duitse soldaten ook de Benelux binnen. Aangezien 
Twente aan de grens met Duitsland ligt, marcheerden al 
snel colonnes door Twente naar het westen. 
Op 29 mei 1940 werd er een Duits nationaal socialistisch 
bestuur in Nederland aangesteld. Dit had grote gevolgen 
voor het dagelijkse leven en de economie. Noordoost-
Twente werd op 2 april 1945 bevrijd door Britse troepen, 
na enkele gevechten om het Twentekanaal. Op 4 mei 
capituleerden de Duitsers in Nederland en op 2 september 
1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog definitief met de 
overgave van Japan.

Hongerwinter
In de winter van 1944/45 was er een groot tekort aan 
voedsel en brandstof in Nederland, velen stierven een 
hongerdood. Eind september 1944 werd het zuiden van 
Nederland bevrijd in Operatie Market Garden. Dit viel sa-
men met een staking van de spoorwegen, wat de transport 
van voedsel bemoeilijkte. Daarnaast was het noorden van 
Nederland nu afgesloten van de toevoer van steenkool uit 
Limburg. Met name in de Randstad (hedendaagse term) 

was de schaarste groot. Hierdoor trokken veel mensen 
naar het platteland op zoek naar voedsel, onder andere 
naar Twente. Ook werden veel kinderen uit het westen in 
Twentse pleeggezinnen ondergebracht.

Onderduikers
In de Tweede Wereldoorlog besloten veel mensen om on-
der te duiken. Mensen verstopten zich voor de Duitsers in 
verborgen ruimtes in huis of in schuurtjes en hutten op het 
platteland. Of ze verbleven met valse papieren bij andere 
gezinnen. Met name mannen die aan de werkplicht wilden 
ontkomen, de Arbeitseinsatz, en Joden die vluchtten voor 
de vervolgingen, doken onder. Vlak voor de oorlog waren 
er ook al veel Duitse Joden naar Nederland getrokken. Met 
name op het platteland van Twente konden mensen goed 
onderduiken.

Jodenvervolgingen
Na de bezetting van Nederland kwam er een administra-
tieve scheiding tussen Joden en niet-Joden. Joden werden 
voortaan geweerd uit heel veel openbare plaatsen. Vanaf 
1942 moesten de Joden in Nederland verplicht een gele 
davidster op hun kleren dragen. Deze davidsterren werden 
in Enschede gemaakt. 
In Twente waren enkele Joodse gemeenschappen 
waaronder in Enschede, Oldenzaal, Lonneker, Losser en 
Ootmarsum Tijdens de bezetting is een groot deel van de 
joodse bevolking in Ootmarsum en Oldenzaal gedeporteerd 
naar concentratiekampen, waar ze meestal niet levend 
vandaan kwamen. Slechts een klein aantal wist onder te 
duiken.
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