LEERLINGEN LEREN
MEER OVER WO II IN
DE REEKS UITGELICHT

Mét elk boek
als e-boek op
Themaplein!
Documentatiecentrum komt met een
nieuwe serie in de reeks UITGELICHT:
een serie informatieboeken over bijzondere
onderwerpen. Deze keer: De Tweede Wereldoorlog.
Bestelbaar voor élke school!

Lezen in het herdenkingsjaar 2020
Lezen over het verleden!
In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding en
herdenken we dat de Tweede Wereldoorlog
eindigde. Lezen over wat er toen gebeurde
kan met deze werkelijk unieke serie van zes
leesboeken over WO II.
Een ‘monument’ van een leesserie!
Lezen krijgt betekenis als kinderen lezen
binnen contexten. Deze serie is hier een
geweldig voorbeeld van. Elk deel gaat over
een ander facet van een verschrikkelijke
oorlog waaraan we de herinnering, ook voor
leerlingen van nu, levend willen houden.

Via THEMAPLEIN kun je online
Handig is de toegang online die je hebt tot de
leesboeken via THEMAPLEIN. Elke leerling heeft
toegang tot het e-boek via zijn eigen device, op
Themaplein.nl. Als leerkracht maak je daar
desgewenst je eigen klasproject WO II aan en
verzamel je passende bronnen: zo zoek (en
bewaar) je met gemak geschikte filmpjes,
weblinks en andere bronnen over o.a. WO II.

Reserveer deze serie nu voor
je school en profiteer tot
20 januari 2020 van de
voorinschrijfkorting!

ZOEK, VIND
EN LEES

6 hardcover leesboeken + e-boeken voor iedereen!
De boeken in de reeks UITGELICHT verschijnen in de nieuwe vormgeving en met een harde kaft.
Maar je leest je WOII-bibliotheek nu ook met álle leerlingen, online via Themaplein.nl.
Na levering koppel je Schoolsupport in de beheeromgeving van Basispoort
- de volgende dag staan de boeken als e-boek klaar voor iedereen.

meer. Bovendien bleek bĳ thuiskomst dat hun huis ingepikt was en dat
hun spullen waren verkocht. Er was vaak maar weinig begrip voor hun
verdriet en situatie.

De oorlog verwerken
De eerste jaren werd er weinig over de oorlog gepraat. Na alle
bombardementen lag het land in puin. De mensen wilden zo snel
mogelĳk de ellende vergeten en het land en hun leven weer opbouwen.
Ook de mensen die verschrikkelĳke dingen hadden meegemaakt,
bĳvoorbeeld in de kampen, hielden hun mond. Het was te pĳnlĳk om
Kleine oorlog

over te praten en bovendien was toch niemand geïnteresseerd in hun

Zoals in andere bezette landen was

verhaal. Pas veel later zĳn hun verhalen verteld en opgeschreven.

De bevrĳders werden als helden binnengehaald. Ze deelden kauwgom en
chocola uit en mensen mochten meerĳden op hun tanks en auto’s.

er in Frankĳk verzet: van stil protest
tot aanslagen met geweld. Scholieren

De Tweede Wereldoorlog is inmiddels al weer lang geleden, maar nog

protesteerden tegen de Duitse inval

elk jaar herdenken we in Nederland op 4 mei de slachtoffers van de

de Triomphe in Parĳs. Er verschenen

door bloemen te leggen bĳ de Arc

illegale kranten, er waren stakingen

oorlog en vieren we op 5 mei dat we in een vrĳ land leven.

en het verzet hielp onderduikers.
Er was veel gewapend verzet.
Vanuit schuilplaatsen in de
uitgestrekte bossen pleegden
groepjes Franse verzetsstrĳders of

Thuiskomst

Maquisards aanslagen. Ook vielen ze

Langzaam maar zeker kwamen de mensen terug van hun onderduik-

Tip

adressen, de fabrieken in Duitsland waar ze hadden gewerkt, of de

Met je klas kun je een oorlogsmonument of -graf in je buurt

kampen waar ze gevangen hadden gezeten. Veel Joodse kinderen die

adopteren. Je doet dan onderzoek naar het verhaal erachter. Ook

ondergedoken hadden gezeten, hadden hun hele familie verloren.

ga je naar een herdenking die je samen voorbereidt. Check de

Ook de Joden die de kampen hadden overleefd, hadden vaak niemand

website www.4en5mei.nl voor meer informatie.

Duitse soldaten aan om aan wapens
te komen. Die kleine gewapende
verzetsgroepen noemden de strĳd
die ze voerden guerilla, wat letterlĳk
‘kleine oorlog’ betekent.
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Maquisards, leden van het Franse gewapende verzet, kregen soms nieuwe wapens
uit het buitenland. Hier bekĳken ze hoe een Engelse stengun in elkaar zit.
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Betekenisvol en informatief
De oorlog in Nederland

Bestelcode DNBTWO001

Serie, 6-delig

ISBN 9789463414890

Best

Bestelcode DNBTWO002

Er werd flink gevochten tussen het Duitse en Nederlandse leger,
bĳvoorbeeld bĳ de Afsluitdĳk en op de Grebbeberg bĳ
Wageningen. Maar de Nederlandse militairen waren minder
goed getraind en vochten met verouderde wapens. Binnen een
paar dagen had het Duitse leger het grootste deel van Nederland
al veroverd. Alleen in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland hield
het Nederlandse leger nog stand.
De Duitsers wilden een snelle overwinning en daarom besloten
ze Rotterdam te bombarderen. Op die manier zouden ze de
bevelhebbers van het Nederlandse leger extra onder druk zetten.
Op 14 mei vielen in één kwartier tĳd meer dan 1300 bommen
op Rotterdam. Vrĳwel het hele centrum werd verwoest. Toen
de Duitsers ook andere grote steden dreigden te bombarderen,
gaf het Nederlandse leger zich over. Zo begon op 15 mei 1940
de bezetting, de periode waarin de Duitsers de baas waren in
Nederland.

Wist je…
dat Nederland vóór de oorlog best op goede voet stond
met Duitsland? Er stond toen zelfs een straf op het
beledigen van Hitler.

6

De Jodenvervolging

Bĳ het bombardement op Rotterdam kwamen bĳna 900 mensen om, 80.000 mensen
raakten hun huis en al hun spullen kwĳt. De binnenstad lag totaal in puin.

Bestelcode DNBTWO003

7

ISBN 9789463414913

Wist je...

Daar moesten ze dan heel zwaar werk doen in fabrieken of op het land.

dat Het Achterhuis, het boek van Anne Frank, in 70 talen is

De gevangenen kregen bĳna geen eten en velen gingen dood door

vertaald? Er zijn ruim 25 miljoen exemplaren van verkocht. Otto

ziekte, uitputting of honger.

Bestelcode DNBTWO004

Frank kreeg het dagboek van Anne na de oorlog van Miep Gies.
Zij had het gezin Frank in hun onderduiktijd geholpen en vond

Medische proeven

het dagboek nadat ze waren weggevoerd.

In kamp Auschwitz deden artsen, waaronder Joseph Mengele, medische
proeven op gevangenen. Deze experimenten waren bĳzonder wreed. Zo

NSB

werden gevangenen gebruikt om medicĳnen of operaties op te testen.

Niet alle Joden meldden zich dus voor transport. Ze waren bang voor

Veel mensen stierven door deze proeven.

wat er met ze zou gebeuren. Daarom organiseerden de Duitsers
geregeld razzia’s in Joodse wĳken. In Nederland kregen ze daarbĳ hulp
van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Deze partĳ had veel
dezelfde ideeën als de NSDAP. De NSB’ers hielpen de Duitsers bĳ het
opsporen en arresteren van ondergedoken Joden. Ook in België kregen
de Duitsers steun. Zo werkten de Belgische spoorwegen actief samen
met de Deutsche Reichsbahn. Zowel in België als in Nederland speelden
de spoorwegen een rol bĳ het deporteren van Joden naar de kampen.

Werkkampen
Vanuit de doorgangskampen vertrokken treinen vol met Joodse mensen
naar de concentratiekampen in Oost-Europa. Dagenlang zaten ze
opeengepakt in veewagons. Er was geen drinken, geen wc en vaak kon
je niet eens zitten. Op de plek van bestemming kozen de Duitsers wie
van de gevangenen sterk genoeg was om naar een werkkamp te gaan.
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De bevrijding van Europa

Miljoenen Joden, waaronder ook veel kinderen, werden vanuit heel
Europa met de trein naar werk- of vernietigingskampen vervoerd.

Bestelcode DNBTWO005
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ISBN 9789463414937
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Bestelcode DNBTWO006

De opmars van de Russen

In april 1944 waren de Duitsers ook aan het Oostfront voortdurend op
de terugtocht. Bĳ Stalingrad, dat nu Wolgograd heet, hadden ze hun
eerste grote nederlaag geleden. De Duitse soldaten wilden de stad
koste wat kost innemen, maar de Russen verdedigden zich met hand en
tand. De Duitsers werden uiteindelĳk omsingeld en meer dan 300.000
Duitse soldaten waren gedood, gewond of vermist, samen met ruim
100.000 Italianen, 100.000 Hongaren en 100.000 Roemenen die samen
met de Duitsers vochten. Een compleet Duits leger was vernietigd.

De geallieerden kregen de brug bĳ Remagen op 7 maart in handen. Tien dagen
later stortte hĳ in. Er was inmiddels een pontonbrug even verderop gebouwd.

Overmacht
Verder dan Stalingrad kwamen de Duitsers dus niet. Langzaam maar
zeker werden ze steeds verder teruggedrongen. Overal werden ze

De geallieerden slaagden erin om half april het Ruhrgebied te

aangevallen door het Rode Leger, zoals de Russische troepen werden

omsingelen. In dit gebied werd veel oorlogsmaterieel geproduceerd.

genoemd. De overmacht van de Russen was enorm: ze hadden meer

325.000 Duitse soldaten gaven zich over aan de Amerikanen.

soldaten, meer tanks, meer vliegtuigen en meer munitie. Zo had een
Duitse legergroep nog maar 70 tanks over, terwĳl de Russen er meer
dan 420 hadden. De Duitsers leden enorme verliezen.
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Wist je…

Toen Hitler na D-Day een groot deel van zĳn leger naar het westen

dat de Duitsers hun berichten verstuurden met behulp van

verplaatste om de Amerikanen en Britten tegen te houden, konden de

Enigma? Dit apparaat zette alle gewone taal om in nauwelijks

Russen nog sneller oprukken. Op 12 januari 1945 begonnen ze met een

te kraken codes. Het lukte de Britten om zo’n Enigma in handen

grote aanval en veroverden in korte tĳd het oosten van Duitsland en

te krijgen, waardoor ze alle geheime berichten van de Duitsers

Midden-Europa. In snel tempo naderde het Rode Leger Berlĳn.

konden lezen en daardoor de oorlog sneller konden winnen.
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telcode DNSTWO0A0

ISBN 7436956527583

ISBN 9789463414906

5

10-12 JAAR

GROEP 1 2 3 4 5 6 7 8

Kwaliteit van een topteam!

Hitler en nazi-Duitsland

De ervaren auteurs en redactie van UITGELICHT
werken ook voor Documentatiecentrum. Zij
staan garant voor de kwaliteit van deze
betekenisvolle serie. Elk boek had een
historicus als meelezer. De verhalen uit de
Tweede Wereldoorlog worden op een indrukwekkende manier verteld: lezen en geschiedenis
gaan hand in hand. Op niveau, betekenisvol
en interessant om te lezen!

Hitler komt aan de macht

Adolf Hitler werd in 1921 de belangrĳkste man van de NSDAP. Hĳ
had een grote aantrekkingskracht op mensen. Hĳ was een geweldige
spreker, die precies wist wat zĳn publiek wilde horen. In zĳn toespraken
herhaalde hĳ eindeloos dat Duitsland weer een sterk en welvarend
land kon worden. Maar dan moesten de Duitsers wel samenwerken,
strĳd willen leveren en dapper zĳn. Bĳ zĳn optredens sprak Hitler met
grote handgebaren, veel emotie en luide stem. De mensen luisterden
ademloos en beloonden hem met een groot applaus, ook al duurden de
toespraken soms uren.

Tip
Wil je weten hoe Hitler sprak? Bekijk dan op schooltv.nl
het filmpje ‘Histoclips. Duitsland onder Hitler’.

Naar de gevangenis
In diezelfde tĳd rommelde het ook in Italië. In 1922 grepen
Benito Mussolini en zĳn fascistische partĳ daar met geweld de macht.
Het fascisme leek op het nazisme. Ook voor de fascisten moest een
sterke leider het volk leiden. Mussolini werd de absolute leider of
dictator in Italië. Iedereen moest doen wat hĳ zei.
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Mussolini was een groot voorbeeld voor Hitler. Veel Italianen vereerden hem als een
soort god. Dat wilde Hitler ook. Op deze ingekleurde foto staan ze naast elkaar.
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“Zo’n bijzonder document was
een leesserie nog nooit!”
Simon van der Sluijs

ISBN 9789463414920

Mensen in verzet

2

Bezet

THEMAPLEIN biedt
extra mogelijkheden

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland en België binnen. De
strĳd was snel beslist: Nederland gaf zich over op 15 mei, België op 28
mei. Beide landen werden bezet, net als veel andere landen in Europa.
De mensen waren geschokt door de vele slachtoffers en de grote
vernielingen. Wat zou er gaan gebeuren? Ze waren er niet gerust op.

Geen democratie meer
Koningin Wilhelmina en de ministers wisten weg te komen naar

Op THEMAPLEIN zoeken je leerlingen
bronnen voor hun geschiedenisproject
en jij als leerkracht voor je klasproject.

Engeland. De Duitse bezetters bepaalden nu de regels, hun wil was wet.
Hitler, de leider van Duitsland, benoemde de Oostenrĳker Seyss-Inquart
tot rĳkscommissaris van Nederland. Hĳ was voortaan de baas. Bĳna alle
politieke partĳen werden verboden, dus waren er ook geen verkiezingen
meer. Alleen de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) mocht blĳven,
omdat deze partĳ met de Duitse bezetters wilde samenwerken. Volgens
veel Nederlanders waren NSB’ers landverraders of collaborateurs.
Ook veranderde het bestuur van steden en dorpen. De gemeenteraad
werd afgeschaft en burgemeesters werden belangrĳker. Veel
burgemeesters hadden het moeilĳk. Wat moesten ze doen? Opkomen
voor de mensen van hun gemeente of de harde regels van de bezetter
volgen? Velen stopten met hun werk of werden ontslagen. Sommigen
hielpen in het geheim het verzet. Nieuw aangestelde burgemeesters
waren stuk voor stuk leden van de NSB.

6
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Mei 1940. Seyss-Inquart met Duitse soldaten op het Binnenhof in Den Haag,
waar kort daarvoor de Eerste en Tweede Kamer nog vergaderden.

ISBN 9789463414944

De oorlog overzee

De Verenigde Staten raken betrokken
Om te voorkomen dat de Japanners nog meer
landen zouden aanvallen, verkochten de
Verenigde Staten geen brandstof meer aan hen
en zorgden ze ervoor dat andere landen dat ook
niet meer deden. Maar dat pikte Japan niet.
In de nacht van 6 op 7 december 1941 vielen
183 Japanse vliegtuigen de Amerikaanse
marinebasis Pearl Harbor aan op Hawaii. Daar
lagen op dat moment veel Amerikaanse
oorlogsschepen. Vanaf dat moment waren de
VS in oorlog met Japan, en daardoor ook met de
bondgenoot van Japan: Duitsland.

De verovering van Nederlands-Indië
Japan ging verder met het veroveren van
Zuidoost-Azië en ook voor Nederlands-Indië
dreigde gevaar. Om iedereen te laten zien dat
het klaar was om de kolonie te verdedigen, hield
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)
grote parades. Maar al snel bleek dat het leger
helemaal niet zo sterk was.
Japan viel op 11 januari 1942 de NederlandsIndische eilanden Borneo en Celebes aan. Op
zee probeerden geallieerde oorlogsschepen het

8

Bij de aanval op Pearl Harbor in december 1941 verwoestten de Japanners tientallen
Amerikaanse schepen. Meer dan 2400 Amerikanen kwamen om het leven.
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ALTIJD ALLE BRONNEN BIJ DE HAND!
Toegang tot elk e-boek, voor elke leerling, via Basispoort!
Koop je de serie van 6 WOII-boeken dan krijg je voor elke leerling ook toegang tot de
e-boeken. Bovendien gebruik je op themaplein.nl de kindvriendelijke zoekmachine
waarmee je ook andere bronnen veilig kunt laten zoeken. Handig zijn ook de opties
‘mijn Project’ voor je leerlingen en ‘mijn Klasproject’ voor jou als leerkracht. Daar verzamel
je alle bronnen vooraf om te delen met je klas. Zo werkt Themaplein.nl en daar kun je bij
elk thema in je wereldoriëntatie-onderwijs voor kiezen. Behalve de toegang tot
themaplein.nl krijg je dan een themakist met 15, 20 of 35 passende themaboeken.

Kleine oorlog
Zoals in andere bezette landen was
er in Frankĳk verzet: van stil protest
tot aanslagen met geweld. Scholieren
protesteerden tegen de Duitse inval

UNIEK
AANBOD

door bloemen te leggen bĳ de Arc
de Triomphe in Parĳs. Er verschenen
illegale kranten, er waren stakingen
en het verzet hielp onderduikers.
Er was veel gewapend verzet.
Vanuit schuilplaatsen in de
uitgestrekte bossen pleegden
groepjes Franse verzetsstrĳders of
Maquisards aanslagen. Ook vielen ze
Duitse soldaten aan om aan wapens
te komen. Die kleine gewapende

6 LEESBoeken +
6 E-BOEKEN

verzetsgroepen noemden de strĳd
die ze voerden guerilla, wat letterlĳk
‘kleine oorlog’ betekent.

én mijn Project
20

voor € 86,40*)

Documentatiecentrum is in beweging!
Documentatiecentrum, bekend van de reeksen Kijkdoos,
Mini, Junior en Informatie is in ontwikkeling: de nieuwe
reeks UITGELICHT waar specials in verschijnen, een
restyling van de opmaak met méér ruimte voor beeld,
én DC Online standaard bij elk abonnement. Daarnaast
introduceerden we ook DC abonnement- en licentievormen o.b.v. schoolgrootte én de mogelijkheid om
ook andere bronnen te zoeken en selecteren voor ‘mijn
Onderzoek’ of ‘mijn Klasproject’.
Stap in en groei mee naar ‘je Documentatiecentrum voor
elke dag’! Méér informatie via service@schoolsupport.nl.

*) Profiteer van de voorinschrijfkorting tot 20 januari 2020 en betaal € 75.

BESTEL OP SCHOOLSUPPORT.NL/UITGELICHT
... bij Educatheek of via je schoolleverancier!
Bij de ontvangst van je boekenpakket de Tweede Wereldoorlog ontvang je tevens een
certificaat. Daarmee regel je de toegang tot themaplein.nl met de 6 e-boeken met alle
extra online mogelijkheden, voor de rest van het schooljaar. Deze toegang kun je een
volgend schooljaar, desgewenst, voor een bescheiden bedrag verlengen. Handig om te
weten: je toegang tot Themaplein.nl kan via Basispoort.

Bestel de serie 6-delig met voorinschrijfkorting, tot 20-1-2020 voor € 75 (bestelcode DNSTWO0A0 / ISBN 7436956527583)

Informatie & Service
Bestel nu deze unieke, nieuwe serie de Tweede Wereld- Met al je vragen kun je terecht bij
oorlog en ontvang je pakket leesboeken rond 20 januari a.s. onze klantenservice:
Zo behandel je de Tweede Wereldoorlog in je klas, en
+31 (0)7620 50101
start je betekenisvol in het herdenkingsjaar 2020. Maak
info@documentatiecentrum.nl
er een project van en verras je leerlingen met deze
www.documentatiecentrum.nl
prachtige serie, in boekvorm en als e-boek.
www.dconline.nl
Bestellen kan op documentatiecentrum.nl, op
schoolsupport.nl/uitgelicht of bij Educatheek of je
schoolleverancier. Voor vragen neem je contact op met
service@schoolsupport.nl of T 076 2050101.

Of maak een afspraak en bezoek
ons informatiecentrum:
Leerlooierstraat 6 - Etten-Leur
(vlakbij Breda)

UITGELICHT is een reeks met specials binnen Documentatie- Je toegang regel je via Basispoort.
centrum. Het Documentatiecentrum heeft nog meer reeksen
voor informatief lezen: Kijkdoos, Mini Informatie, Junior Infor* Dit aanbod
is voorbehouden aan scholen in basis- en
matie en Informatie. Heeft je school een abonnement
dan heb
speciaal
onderwijs en loopt tot 15 december 2018.
je per abonnement gratis toegang tot het DC Online
portaal.

JE DOCUMENTATIECENTRUM VOOR ELKE DAG!
Documentatiecentrum en Themaplein zijn activiteiten van uitgeverij Ars Scribendi h.o.d.n. Schoolsupport.

