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Inleiding

Inleiding 4

Doelstelling en kader

Deze les dient om de leerlingen historische voorkennis mee 
te geven waarmee ze Kazerne Dossin actiever en gerichter 
kunnen bezoeken. Centraal staat de nationaalsocialisti-
sche machtsovername, maar dan door een gedragsanalyti-
sche bril bekeken: hoe zijn de nazi’s erin geslaagd die grote 
massa achter zich te krijgen? Is Hitler er inderdaad in ge-
slaagd zo’n immense massa van zijn ideeën te overtuigen? 
Welke technieken hebben zij gebruikt om die massa te ma-
nipuleren? Zijn die technieken nog steeds gangbaar?  
Gezien de historische insteek van de les, zijn de vakken ge-
schiedenis of PAV een voor de hand liggen kader. Maar ook 
in een vakoverschrijdend project kan dit lespakket zeker 
zijn dienst bewijzen: er werd bewust voor gekozen om ma-
teriaal uit verschillende disciplines in dit pakket te verwer-
ken.

 Doelgroep

De prioritaire doelgroep van het museum is 3e graad se-
cundair onderwijs. Het lespakket is dan ook vooral op deze 
leerlingen afgestemd. Natuurlijk kan je als leraar vrij putten 
uit het aangeboden materiaal en zo zelf een les op maat 
van je leerlingen samen stellen. In principe is een grondige 
voorkennis van de historische achtergrond van WOII niet 
meteen vereist om deze les te kunnen volgen.  

Aansluiting bij het museumbezoek

Dit lespakket is bedoeld als inhoudelijke voorbereiding op 
een bezoek aan Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en 
Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. 
Breng zeker je eventuele gids op de hoogte van de voorbe-
reiding van de leerlingen zodat de rondleiding kan worden 
aangepast aan hun voorkennis.
In wat volgt, vind je een beknopte uitleg van wat je inhou-
delijk van het museum mag verwachten. Voor meer uitge-
breide informatie over het museumconcept en voor alle 
praktische zaken, verwijzen we je graag door naar www.ka-
zernedossin.eu. 

Eén missie 

 
“Kazerne Dossin vertrekt vanuit het historische verhaal van 
de Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgi-
sche casus, om te reflecteren over hedendaagse fenome-
nen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en 
over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtui-
ging, huidskleur, geslacht, geaardheid. Daarnaast wil Ka-
zerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in 
de samenleving, als mogelijke opstap naar genocides. 
Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij tot 
een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, 
democratische weerbaarheid en verdediging van individu-
ele basisvrijheden centraal staan.”

Twee brandpunten

Van bij de aanvang stond vast dat Kazerne Dossin de ge-
schiedenis van de Jodenvervolging niet op een louter his-
toriserende manier zou brengen. Zoals meteen uit de lange 
naam van het museum blijkt, wordt de bezoeker van Kazer-
ne Dossin uitgedaagd om de opgedane historische inzich-
ten rond de Holocaust toe te passen binnen een actueler 
(of tijdloos) mensenrechtenkader.
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Kazerne Dossin focust dan ook op twee thema’s: enerzijds 
Holocaust (genocide), anderzijds discriminatie en uitslui-
ting. Het gemeenschappelijke uitgangspunt is groeps- en 
massageweld. De intensiteit van het geweld kan heel uit-
eenlopend zijn. De geweldspiraal start als een groep een 
bepaald individu discrimineert en uitsluit. Het eindpunt 
van de spiraal is de genocide, waarbij de massa een wel 
omschreven groep van mannen, vrouwen en kinderen vi-
seert met de bedoeling deze systematisch om te brengen.

Drie inhoudelijke kapstokken

1. Voor het historische verhaal vertrekt Kazerne Dossin 
dus vanuit het Belgische verhaal van de Holocaust, met 
aandacht voor zowel slachtoffers, als daders en om-
standers. We hebben ook aandacht voor traumaver-
werking en rechtsherstel. De fysieke link met de ‘lieu de 
mémoire’ is daarbij evident. We trachten de geschiede-
nis zoveel mogelijk aan de hand van individuele verha-
len te vertellen. 

2. Niet de aaneenschakeling van historische feiten staat 
centraal in het museum, maar wel de analyse van me-
chanismen die ertoe leiden dat groepsgeweld steeds 
intensiever, steeds gewelddadiger wordt.  Welke pro-
cessen verklaren dat het discrimineren van individuen 
(uitsluiten op school, pesten op het werk, …) in bepaal-
de gevallen kan ontaarden in het systematisch om-
brengen van mannen, vrouwen en kinderen (genocide)? 
Welke ingrediënten zijn daarvoor nodig? Zijn de me-

chanismen die aan het werk waren tijdens de Joden-
vervolging ook in andere situaties terug te vinden?  

3. Heel bijzondere aandacht gaat naar de handelingsmar-
ge van het individu.  Dit museum wil de bezoeker een 
beklijvend inzicht meegeeft in het fenomeen van dis-
criminatie en uitsluiting, in de kracht van de massa, in 
de handelingsmogelijkheden van de enkeling in de 
context van groepsagressie van welke vorm dan ook. De 
boodschap van Kazerne Dossin is dat je, staande tegen-
over de agerende massa, steeds op zoek moet gaan 
naar de marge om ‘neen’ te zeggen. 

Vier pedagogische doelstellingen 

De leerlingen: 

1. verwerven kennis & inzicht en voelen empathie & be-
trokkenheid m.b.t. het historische verhaal (de Holo-
caust in België en recentere schendingen van mensen-
rechten)

2. verwerven kennis, vaardigheden en attitudes m.b.t. de 
historische en actuele mechanismen die aan groepsge-
weld ten grondslag liggen, zowel bij daders, slachtoffers 
als omstanders.

3. verwerven kennis, vaardigheden en attitudes m.b.t. de 
handelingsmarges van individuen, vroeger en nu. 

4. krijgen notie van een aantal nationale en supranationa-
le initiatieven die zijn genomen met de bedoeling me-
chanismen van groepsgeweld tegen te gaan (UVRM, 
Oorlogstribunaal Den Haag, VN, …) 
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Aanknoping bij de eindtermen

Door het geven van deze lessen en het bezoek aan Kazerne 
Dossin werk je met de leerlingen aan verschillende eindter-
men. De meeste aanknopingspunten zijn terug te vinden in 
de vakoverschrijdende eindtermen en in de vakgebonden 
eindtermen geschiedenis en PAV. Maar ook andere vakken 
lenen zich voor herinneringseducatie: de taalvakken, de le-
vensbeschouwelijke vakken en natuurwetenschappen zijn 
slechts enkele voorbeelden. Wij beperken ons hier tot het 
opsommen van de relevante VOET en de eindtermen ge-
schiedenis en PAV voor de derde graad. 

Vakoverschrijdende eindtermen 

GEMEENSCHAPPELIJKE STAM   

De leerlingen:
empathie 
5 |  houden rekening met de situatie, opvattingen en 
emoties van anderen;
 
kritisch denken 
11 |  kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen 
ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria;  
12 |  zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en 
een bewuste keuze te maken;  
13| kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende 
invalshoeken;
 
mediawijsheid 
14 |  gaan alert om met media;  
15| participeren doordacht via de media aan de pu-
blieke ruimte;
 
open en constructieve houding 
16|  houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf 
en bij anderen, in samenleving en wereld;  
17|  toetsen de eigen mening over maatschappelijke 
gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten; 

respect 
18|  gedragen zich respectvol;
 
samenwerken 
19|  dragen actief bij tot het realiseren van gemeen-
schappelijke doelen;
 
verantwoordelijkheid 
20|  nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen 
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handelen, in relaties met anderen en in de samenleving; 

zelfbeeld 
21|  verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke 
punten;  
22|  ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek 
individu, behorend tot verschillende groepen; 

zorgzaamheid  
26|  gaan om met verscheidenheid;   
27|  dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de 
ander.

CONTEXT 5: POLITIEK-JURIDISCHE SAMENLEVING 

3|  tonen het belang en dynamisch karakter aan van 
mensen- en kinderrechten; 
4|  zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen 
rechten en die van anderen; 
6|  erkennen de rol van controle en evenwicht tussen 
de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons 
democratisch bestel;  
7|  illustreren de rol van de media en organisaties in 
het functioneren van ons democratisch bestel;  
9|  toetsen het samenleven in ons democratisch be-
stel aan het samenleven onder andere regeringsvormen;  
10|  illustreren hoe een democratisch beleid het alge-
meen belang nastreeft en rekening houdt met ideeën, 
standpunten en belangen van verschillende betrokkenen;

CONTEXT 7: SOCIOCULTURELE SAMENLEVING  

1|  beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsge-
woonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere 
sociale en culturele groepen; 
2|  gaan constructief om met verschillen tussen 
mensen en levensopvattingen;  
3|  illustreren het belang van sociale samenhang en 
solidariteit;  
4|  trekken lessen uit historische en actuele voor-
beelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie;  
5|  geven voorbeelden van de potentieel construc-
tieve en destructieve rol van conflicten;  
7|  illustreren de wederzijdse beïnvloeding van 
kunst, cultuur en techniek, politiek

 Vakgebonden Eindtermen Geschiedenis 3e 
graad ASO 
 

De leerlingen: 

6 |  analyseren fundamentele conflicten en breuklij-
nen waarmee moderne samenlevingen worden geconfron-
teerd.
7 |  analyseren de breuklijnen in de evoluerende Bel-
gische samenleving vanaf 1830.
11|  tonen aan dat ideologieën, mentaliteiten, waar-
destelsels en wereldbeschouwingen invloed uitoefenen op 
samenlevingen, menselijke gedragingen en beeldvorming 
over het verleden.
13|  stellen vragen aan het verleden om actuele span-
ningsvelden te verhelderen.
14|  kunnen doeltreffend informatie selecteren uit ge-
varieerd informatiemateriaal omtrent een ruim geformu-
leerde historische of actuele probleemstelling.
16|  kunnen zelfstandig de nodige gegevens voor het 
beantwoorden van een historische probleemstelling halen 
uit het historisch informatiemateriaal zoals beeldmateri-
aal, schema’s, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, 
dagboekfragmenten, reisverslagen, memoires.
20| kunnen een redenering opbouwen vanuit de stu-
die van verleden en heden om hun standpunt t.o.v. een 
maatschappelijk probleem te verdedigen.
23*| zijn bereid om actuele spanningsvelden aan de 
historische ontwikkelingen te relateren.
24*| zijn bereid om actuele/historische spanningsvel-
den vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te bekij-
ken, rekening houdend met mogelijke achterliggende 
waarden, normen en mentaliteiten.
25*| zijn bereid ook hun ingenomen standpunten te 
confronteren met conflicterende gegevens en die van 
daaruit te relativeren.
26*| durven vanuit een intellectueel eerlijke omgang 
met informatie te reageren op vormen van desinformatie.
29*| zijn bereid vanuit het historisch besef dat indivi-
duen en groepen interfereren in maatschappelijke proces-
sen, actief en constructief te participeren aan de evolue-
rende maatschappij.
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Vakgebonden Eindtermen PAV (Tijd- en Ruimte-
bewustzijn) 3e graad BSO

De leerlingen:

17| zien in op grond van de actualiteit en eigen erva-
ringen dat er een verband bestaat tussen verleden, heden 
en toekomst
19| kunnen belangrijke wereldproblemen herkennen 
en bespreken. 

* Eindtermen aangeduid met een * beogen attitudes. 

Vakgebonden Eindtermen Geschiedenis 3e 
graad KSO en TSO

De leerlingen:

4 |  omschrijven fundamentele conflicten en breuklij-
nen waarmee moderne samenlevingen worden geconfron-
teerd.
5 |  omschrijven de breuklijnen in de evoluerende Bel-
gische samenleving vanaf 1830.
10|  stellen vragen aan het verleden om actuele span-
ningsvelden te verhelderen.
11|  kunnen doeltreffend informatie selecteren uit ge-
varieerd informatiemateriaal omtrent een historische of 
actuele probleemstelling.
13|  kunnen zelfstandig de nodige gegevens voor het 
beantwoorden van een historische probleemstelling halen 
uit het historisch informatiemateriaal zoals beeldmateri-
aal, schema’s, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, 
dagboekfragmenten, reisverslagen, memoires.
16| kunnen via een historische redenering hun stand-
punt t.o.v. een maatschappelijk probleem nuanceren.
18| kunnen het resultaat van een eigen deelopdracht 
of van een groepswerk op een heldere manier weergeven in 
een mondelinge of schriftelijke uiteenzetting, of uitbeel-
dend of grafisch
19*| zijn bereid om actuele spanningsvelden aan de 
historische ontwikkelingen te relateren.
20*| zijn bereid om actuele/historische spanningsvel-
den vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te bekij-
ken.
21*| zijn bereid ook hun ingenomen standpunten te 
confronteren met conflicterende gegevens en die van 
daaruit te relativeren.
22*| durven vanuit een intellectueel eerlijke omgang 
met informatie te reageren op vormen van desinformatie.
25*| zijn bereid vanuit het historisch besef dat indivi-
duen en groepen interfereren in maatschappelijke proces-
sen, actief en constructief te participeren aan de evolue-
rende maatschappij.
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De massa op Tomorrowland 2012 / © www.tomorrowland.be

Deel 1 : Euforie van de massa

Doelstellingen  · Leerlingen vertrekken vanuit hun eigen leefwereld 
 · Leerlingen maken kennis met het concept ‘massa’ en brengen hun gevoelens daarbij onder woorden

Duur 7 minuten

Werkvorm klassikaal fragment bekijken en korte uitwisseling

Materiaal  · fragment uit de aftermovie van editie 2012 op tomorrowland.be, te bekijken van 03:52 tot 04:51. 
Het geknipte fragment ‘Tomorrowland’ is ook te vinden op het vimeokanaal van Kazerne Dossin:  
http://vimeo.com/kazernedossin

 · projectiemogelijkheden
 · internettoegang

Variatie Je kan ook foto’s gebruiken van Tomorrowland in plaats van het filmfragment. Foto’s vind je op http://
www.tomorrowland.be/gallery

Werkwijze Verras je groep door zonder inleiding dit fragment te bekijken. Het fragment duurt zo’n twee minuten 
en brengt de uitbundige massa op Tomorrowland in beeld. Bekijk het samen met de leerlingen en pols 
naar wat dit bij hen oproept. Je kan eventueel wel de vragen al op voorhand verdelen om de leerlingen 
gerichter te laten kijken.

Overzicht van de lessen

 Les 1  

 Deel 1:  Euforie van de massa: filmfragment     7 minuten  
 Deel 2:  Manipulatie van de massa: filmfragment   8 minuten 
 Deel 3:  Wat ziet de massa niet? – Voorbereiding groepswerk    10 minuten  
 Deel 4:  Wat ziet de massa niet? – Groepswerk   20 minuten 

 Les 2

 Deel 5:  Wat ziet de massa niet? – Synthese van de antwoorden  20 minuten
 Deel 6:  Actualisering       25 minuten  
 Deel 7:  Conclusie en overgang naar het museumbezoek  5 minuten
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Vragen Mogelijke antwoorden

Wat zie je? Wat valt je op?  Grote massa mensen op een festival. 

Hebben jullie al eens deel uitgemaakt van zo’n massa mensen? 
Waar? Wat was de context? 

concert, festival, voetbalmatch, … 

Welke gevoelens heb je toen ervaren? Verbondenheid, eenheid, euforie, gedragenheid door de massa, onkwets-
baarheid, macht, … 

Is dit een uniforme massa of een diverse massa? Geef enkele 
voorbeelden. 

Enerzijds gaat het om allemaal jonge mensen, die zich zo’n festival kunnen 
veroorloven, ze zijn mooi in beeld gebracht, delen eenzelfde dresscode, …)
Anderzijds gaat het toch om een relatief diverse massa: allerlei landen, 
vele huidskleuren, man in rolstoel, … 

Als de persoon op het podium of op het voetbalveld vraagt om een 
wave te doen, om mee te klappen of om je handen in de lucht te 
steken doe je dat dan? Waarom wel? Waarom niet? Wat vind je van 
mensen die op zo’n moment apart blijven staan en niet mee willen 
doen? 

Kan zo’n massa volgens jou ook gevaar inhouden?  Als een massa zich tegen anderen keert, kan dat heel slecht aflopen. 

Tomorrowland?

Tomorrowland is een grootschalig dancefestival in open lucht. Sinds 2005 vindt het elke zomer plaats op domein de 
Schorre in Boom. Je moet 18 jaar zijn om binnen te mogen. Een sprookjesachtig decor, een totaalspektakel en ver-
schillende podia waar internationale top-dj’s elektronische muziek draaien, lokken zo’n 180.000 mensen van over de 
hele wereld voor drie dagen naar Boom. De ‘aftermovie’ op de website wordt door miljoenen mensen bekeken. Het fes-
tival werd meermaals bekroond tot beste internationale festival ter wereld. (www.tomorrowland.be)

De massa op Tomorrowland 2012 © www.tomorrowland.be
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Deel 2: Manipulatie van de massa

 
Doelstellingen  · Leerlingen maken kennis met het concept massa, met hoe een massa gemanipuleerd kan worden  en 

brengen hun gevoelens daarbij onder woorden
 · Leerlingen krijgen basisinformatie over de context van de opkomst van het nazisme 

Duur 8 minuten

Werkvorm fragment bekijken en korte uitwisseling 

Materiaal  · Triumph des Willens via Youtube, te bekijken van 41:48 tot 43:28. Het geknipte fragment is ook te 
vinden op het vimeokanaal van Kazerne Dossin: http://vimeo.com/kazernedossin

 · projectiemogelijkheden 
 · internettoegang

Variatie Je kan ook foto’s gebruiken in plaats van het filmfragment. Via de afbeeldingenzoeker van Google vind je 
zeker bruikbare beelden.

Werkwijze Het fragment duurt twee minuten en brengt opnieuw een uitbundige massa in beeld. Bekijk het fragment 
met de leerlingen en pols naar wat dit bij hen oproept. Je kan eventueel de vragen al op voorhand verde-
len om de leerlingen gerichter te laten kijken. 

Vragen Mogelijke antwoorden

Wat zie je? Wat is dit? Wat valt je op? Hitler schouwt de leden van de Hitlerjugend op derde dag van het partij-
congres. 

Wat is de historische context? Welk jaar zou dit kunnen zijn? De nazi’s zijn net aan de macht. 1934. 

Maak de leerlingen attent op de proloog van de film (zie inzet). Wat 
leert die proloog ons over de historische context?

Het Duitse volk voelt zich vernederd, het lijdt sinds het einde van WOI. Het 
ziet Hitler als een wedergeboorte, een nieuwe kans.

Hoe lijken deze mensen zich te voelen volgens jou? Uitgelaten, getroost, sterk, machtig, één, … 

Hoe zijn de mensen die je ziet gekleed, gekapt? Is dit een uniforme 
of een diverse massa? Waaraan zie je dat? 

Dit is een bijzonder uniforme massa. Iedereen is gelijk gekleed en loopt in 
de pas. 

Als je dit filmfragment vergelijkt met het vorige, welke gelijkenissen 
zie je dan? 

rituelen (vuurwerk, vlaggen, kreten, gebaren, tekens op kledij, …) enthou-
siasme, jongeren, leidersfiguren, …

Als je dit filmfragment vergelijkt met het vorige, welke verschillen 
zie je dan? 

Vrijblijvend amusement versus diepe overtuiging van de zaak. Diversiteit 
versus uniformiteit.

Als je weet wat de nazi’s later gedaan hebben met hun “vijanden”, 
vind je deze mensen dan medeplichtig? Beschouw je de massa 
eerder als dader of als slachtoffer? 

Hoe wordt de massa in beeld gebracht? Let op camerastandpunten, 
muziek, … 

Helikopterperspectief, afgewisseld met close ups, leiders vanuit kikvors-
perspectief, emotioneel gebruik van muziek, … 

Wat voor documentaire is dit? Geeft de documentaire een correct 
beeld van de werkelijkheid? Zijn er volgen jullie dingen die worden 
verzwegen of verdoezeld? 

Dit is een propagandafilm. Het beeld is in scène gezet maar het enthousi-
asme op de beelden is wel authentiek. In een propagandafilm wordt alleen 
in beeld gebracht wat de maker in een positief daglicht stelt. De keerzijde 
(het beknotten van de vrijheid, het vervolgen van de tegenstanders, …) 
wordt angstvallig verzwegen om de massa voor zich te winnen. 
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Extra informatie over de context

In november 1918 verliest Duitsland de Eerste Wereldoorlog. 
De nederlaag is onverwacht en totaal. Het opgelegde Verdrag 
van Versailles duwt Duitsland weg in crisis en armoede. In de 
chaos komt de Duitse Weimarrepubliek tot stand en ont-
vlamt een simplistisch rechts nationalisme dat de nederlaag 
toeschrijft aan communisten en Joden (de dolkstoottheorie) 
en op wraak zint. De jonge democratie is wankel en het 
links-rechtse geweld houdt aan. De Duitse economie zakt 
helemaal in elkaar. In 1923 is het geld werkelijk niets meer 
waard: om een brood te kopen heb je een kruiwagen vol 
bankbiljetten nodig. Naast deze hyperinflatie is er ook een gi-
gantische werkloosheid.

Wie stevige remedies wil, denkt al gauw aan een dictatuur. 
Links en rechts wedijveren in de politieke strijd om de massa. 
Een van de terugkerende thema’s: honger!

Het is in dit klimaat van burgeroorlog dat de jonge Adolf Hit-
ler uit het niets op de voorgrond kan treden. Vanaf 1921 leidt 
hij de kleine Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
(NSDAP-nazipartij) die een heftig antisemitisme preekt. Na 
een mislukte putch  in 1923 belandt Hitler in de gevangenis. 
Hij schrijft er Mein Kampf. Na de beurskrach van Wall Street 
in 1929 nemen de Duitse problemen opnieuw toe. Daardoor 
groeit de aanhang van de nazi’s spectaculair. In 1933 komt 
Adolf Hitler aan de macht en maakt van Duitsland een dicta-
tuur. 

Proloog Triumph des Willens

Op een stenen muur verschijnt in Gotische letters de vol-
gende tekst:
„Am 5. September 1934... 20 Jahre nach Ausbruch des 
Weltkrieges…. 16 Jahre nach dem Anfang deutschen Lei-
dens…. 19 Monate nach dem Beginn der deutschen Wie-
dergeburt…. flog Adolf Hitler wiederum nach Nürnberg um 
Heerschau abzuhalten über seine Getreuen.“
“Op 5 september 1934…. 20 jaar na het uitbreken van de 
Wereldoorlog1…. 16 jaar na het begin van ons lijden2 …. 19 
maanden na het begin van de Duitse renaissance3…. vloog 
Adolf Hitler opnieuw naar Neurenberg om zijn trouwe vol-
gelingen te schouwen”.
1 De Eerste Wereldoorlog 1914-1918. 2 Duitslands overgave in 1918 
en het Verdrag van Versailles. 
3 De machtsovername door Hitler van 1933. 

Extra informatie over de film: Triumph des Willens (Triomf van de wil)

Triumph des Willens is een filmisch verslag van de zesde “Reichsparteitag”, het jaarlijkse partijcon-
gres van de nazi’s. Dat congres ging door in september 1934 in Neurenberg en duurde vier dagen. 
De film werd geregisseerd door de jonge Leni Riefenstahl en kwam uit in 1935.  De film is een twee 
uur durende aaneenschakeling van prachtige stadsgezichten, beelden van de majestueuze massa 
die Hitler euforisch toejuicht, fragmenten uit redevoeringen van nazileiders en ludiekere shots van 
jonge leden die het op het kampeerterrein enorm naar hun zin hebben.  Een crew van 170 mensen 
werkte mee aan de opnames van de film. Vernieuwende technieken, zoals bewegende camera’s, te-
lelenzen, gemanipuleerde perspectieven, luchtfotografie en een meeslepende ‘soundtrack’ maken 
dat Triumph des Willens Duitse maar ook Amerikaanse, Franse en Zweedse filmprijzen won. De prent 
betekende een revolutie op cinematografisch vlak en beïnvloedt ook vandaag nog het maken van 
films, documentaires en reclamespots, ondanks de prangende vragen rond de verhouding tussen 
kunst en moraliteit.

 Riefenstahl op de 
camerawagen, 1936. 
© Historisches Museum 
Bielefeld

De massa tijdens de Parteitag 1934 
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Deel 3: Wat ziet de massa niet? – voorbereiding groepswerk

Doelstellingen  · De leerlingen raken vertrouwd met tijdsdocumenten.
 · De leerlingen oefenen op het samenvatten van informatie in enkele kernwoorden.
 · De leerlingen leren geïsoleerde feiten in een historische context te zien.
 · De leerlingen krijgen een globaal overzicht van de verschillende onderwerpen.

Duur 10 minuten

Werkvorm één-op-één presentatie van hun voornaamste kernwoorden

Materiaal  · 28 fiches (p. 20-48)
 · prints van de woordenlijst (p. 49)

Variatie Als je niet zoveel tijd of ruimte hebt, kan je dit deel ook overslaan en de duo’s die moeten samen werken, meteen 
naast elkaar zetten.

Werkwijze Maak de overgang van de filmfragmenten naar dit deel van de les. In dit deel zullen de leerlingen ontdekken wat 
zich werkelijk afspeelde in het Derde Rijk en wat meestal angstvallig verborgen werd gehouden door de propagan-
da.

Print vooraf de bladzijden met fiches af (p. 20-48) en knip ze  op de stippellijn doormidden. Elke leerling krijgt (nu of aan het begin van de 
les) een fiche. Sommigen krijgen een A-fiche (de bovenste fiche), anderen krijgen een B-fiche (de onderste fiche). Er zijn 28 fiches. In een 
grotere groep gebruik je hetzelfde thema meerdere keren. In een kleinere groep kan je een aantal thema’s laten vallen of enkele leerlingen 
meerdere thema’s geven. Op de A-fiche vinden ze concrete gebeurtenissen en officiële verklaringen en propaganda van de nazipartij. De 
B-fiche toont de andere kant van de medaille, de zijde die onzichtbaar moest blijven omdat de nazi’s niet zeker waren over de reactie van 
de Duitse bevolking of van het buitenland. Op de fiches staat niet vermeld of het om de A- of om de B-fiche gaat. 

De thema’s zijn als volgt verdeeld:

De leerlingen lezen hun fiches aandachtig door. Daarna gaan ze in de ruimte op zoek naar de persoon wiens fiche hetzelfde onderwerp 
behandelt. Dit doen ze door elkaar kort enkele kernwoorden te vertellen. Heeft een leerling bijvoorbeeld de fiche “of pure indoctrinatie?”, 
dan moet hij uiteindelijk samen komen met leerling die de fiche “Een machtige jeugdbeweging” heeft.  
Vanaf pagina 49 vind je een woordenlijst die je ook aan de leerlingen kan verdelen. 

A-luik     B-luik:      Thema:
Massaal verkozen...    of een democratische staatsgreep   Hitler aan de macht
Het volk als één blok achter Hitler...   of toch niet zo eensgezind?    Het Duitse volk
Een sterke Führerstaat...    of één grote chaos?     Staatsorganisatie
Eerbetoon voor moeders...   of kinderen als kanonnenvlees?   Het Moederkruis
Een machtige jeugdbeweging...   of pure indoctrinatie?    De Hitlerjeugd
Eendracht maakt macht...   maar geen enkele uitzondering wordt geduld!  De Gleichschaltung  
Meesters over leven...    en dood      Lebensborn en Aktion T4
Meer werkgelegenheid...   of indoctrinatie en uitbuiting?    Reichsarbeitsdienst
Elk zijn radio en auto...    of massaal bedrog?     Volksempfänger & VW
Ontspanning voor het volk...   of controle over het volk?    Kraft durch Freude
De wil tot vrede...     of een goed geplande oorlog?    Oorlogsvoorbereiding
Übermenschen...     en Untermenschen     Rassenleer
‘Vrijwillige’ emigratie...   of verjaagd uit het land?    Expulsie uit Duitsland
Hervestiging en tewerkstelling van de Joden...  of deportatie en uitroeiing?    Deportatie en uitroeiing 
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Deel 4: Wat ziet de massa niet? – groepswerk 

Doelstellingen  · De leerlingen raken vertrouwd met tijdsdocumenten. 
 · De leerlingen oefenen vaardigheden als synthetiseren, abstraheren, verbanden leggen, … 
 · De leerlingen krijgen concrete voorbeelden van hoe propaganda werkt. 

Duur 20 minuten

Werkvorm Analyse van verschillende bronnen in kleine groepjes van twee leerlingen.  

Materiaal  · 28 fiches (p. 20-48) 
 · schrijfgerei voor elke leerling
 · prints van de woordenlijst (p. 49)

Werkwijze Als de duo’s elkaar gevonden hebben, nemen ze plaats en bekijken ze samen aandachtig wat er op hun fiches 
staat. Op de achterzijde van hun fiches vinden ze een aantal vragen. Door de informatie op hun fiches samen te 
leggen, proberen ze die nu in te vullen. De leerkracht loopt rond en helpt hen bij de moeilijke vragen. 
Vertel hen al dat tijdens de volgende les alle informatie zal worden samengebracht en dat ze dus zelf een kort 
overzicht zullen moeten geven van hoe de massa wordt gemanipuleerd: wat wil de  propaganda doen geloven en 
wat verzwijgt ze? 
Het ingevulde schema vind je op p. 52.

Foto: Alamy 
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Deel 5: Wat ziet de massa niet?  – Synthese van de antwoorden 

Doelstellingen  · De leerlingen leren dat een kritische houding tegenover politieke boodschappen steeds op z’n plaats is. 
 · De leerlingen zien in dat het beeld van de Duitse massa die volledig en vol overgave achter Hitler staat, in wer-

kelijkheid veel ‘grijzer’ is. De massa wordt voorgelogen over of kijkt weg van wat er werkelijk gebeurt. Slechts 
weinigen zijn het van A tot Z eens met het programma en de daden van de NSDAP.  

 · De leerlingen onderkennen het gevaar van een massa: ze zien in dat een massa vaak voor zichzelf kiest en zel-
den voor het belang van een ander. De massa is enkel met zichzelf bezig. De massa reageert of protesteert pas 
wanneer aan de eigen belangen wordt geraakt. 

 · De leerlingen denken na over strategieën om kritisch te blijven en een stap achteruit te zetten wanneer ze drei-
gen meegesleurd te worden door een onverschillige massa/groep.  

Duur 20 minuten

Werkvorm Opstellen van een bordschema op basis van de input van de leerlingen 

Materiaal  · magneten
 · groot schema dat tijdens groepswerk op het bord werd getekend of dat leeg wordt geprojecteerd (p. 16)
 · voor elke leerling een kopie van het lege schema (p. 16)
 · voor de leerkracht: het ingevulde schema (p. 54)

Werkwijze Leg uit wat de bedoeling is: we gaan alle elementen die de groepjes bestudeerd hebben, samen brengen in één 
groot schema. De leerkracht haalt telkens het thema aan. (Bvb. De nazi’s deelden het ‘Mutterkreuz’ uit). Het 
groepje in kwestie moet hun eigen thema herkennen, naar voren komen en hun beide kaarten op de juiste plaats in 
het schema kleven. Ze geven natuurlijk heel kort een woordje uitleg: waar gaat het over? Wat werd wel gezegd? Wat 
werd verzwegen? Wat viel hen op? Was dit voor hen nieuwe informatie? De andere leerlingen vullen stap voor stap 
hun eigen schema op papier aan. Aan het eind van de oefening wordt alles nog eens overlopen. 
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De Derde Golf 

De Derde Golf (“The Third Wave”) staat voor een psychosociaal experiment op de Cubberley High School (Palo Alto, VS). Toen geschie-
denisleraar Ron Jones in 1967 aan zijn leerlingen vertelde hoe Duitse burgers in de jaren ‘30 toestonden dat de nazipartij aan de 
macht kwam en uiteindelijk de Holocaust veroorzaakte, stootte hij op ongeloof en onbegrip. Om zijn leerlingen te laten zien hoe mak-
kelijk het is om een grote menigte te manipuleren, richtte hij op school een beweging op die hij De Derde Golf noemde. De Derde Golf 
draaide om de kracht van een gedisciplineerde en uniforme groep waar individualiteit uit den boze is. De beweging werd een verbijs-
terend succes die na vier dagen al 200 leden telde. Op de vijfde 
dag ontbond Jones de beweging en toonde de leerlingen een do-
cumentaire over het nazisme.  Later zou hij zeggen dat het “een 
van de afschuwelijkste ervaringen die ik ooit in een klas heb mee-
gemaakt” was. 
In 1981 werd het verhaal van Ron Jones verfilmd door A. Grasshof, 
onder de titel The Wave (44’). Todd Trasser bewerkte de film ver-
volgens tot een jeugdboek dat hij publiceerde onder het pseudo-
niem Morton Rue. Ook de Nederlandse vertaling, De Golf, werd een 
gretig gelezen jeugdboek. In 2008 werd het verhaal opnieuw ver-
filmd door D. Gansel, onder de titel Die Welle (107’). Er bestaan ook 
meerdere theaterbewerkingen van het verhaal. In 2010 maakte 
Philip Neel, één van Jones’ studenten de documentaire Lesson 
Plan waarin Jones en andere ooggetuigen aan het woord komen. 
Het verhaal van De Derde Golf illustreert in een setting die leerlin-
gen herkennen hoe massabewegingen vaak zo’n enorme macht 
uitoefenen dat mensen zich laten meeslepen en hun eigen indivi-
duele verantwoordelijkheden opgeven. Daarbij wordt hen die er 
niet bij horen, veel kwaad aangedaan. 

Deel 6: Actualisering 

Doelstellingen  · De leerlingen krijgen inzicht in de mechanismen die ervoor zorgen dat individuen meegesleurd kunnen worden 
door een massa. 

 · De leerlingen begrijpen dat die mechanismen nog steeds spelen, ook in hun eigen context. 
 · De leerlingen denken na over strategieën om kritisch te blijven en een stap achteruit te zetten wanneer ze drei-

gen meegesleurd te worden door een onverschillige massa/groep.  

Duur 25 minuten

Werkvorm  · klassikaal bekijken van de trailer uit Die Welle (en/of) 
 · lezen van een fragment uit het jeugdboek De Golf. 
 · discussie.

Materiaal  · de Trailer van Die Welle met Nederlandstalige ondertitels via Youtube. 
 · voor elke leerlingen een kopie van het boekfragment uit De Golf. 
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Werkwijze 
trailer 

Vraag aan de leerlingen of zo’n beweging vandaag nog succes zou kunnen hebben. Vertel hen in je eigen woorden 
het verhaal van ‘De derde golf’. Toon hen een filmfragment uit Die Welle. Bespreek deze vragen met hen. Omdat de 
trailer erg snel gaat, kan het een goed idee zijn hem meermaals te tonen. Laat de leerlingen eenmaal onbevangen 
kijken en geef hen daarna de vragen. Laat hen dan nogmaals kijken.  

Vragen Mogelijke antwoorden

De leraar vraagt aan zijn klas of een dictatuur nog mo-
gelijk zou zijn vandaag. Wat antwoorden de leerlingen? 
Ben je het daarmee eens? 

“In geen geval. Wij zijn veel te alert.”

Op rode tussenschermen verschijnt de tekst “Het zal 
je meeslepen – Het zal je meesleuren – Het zal je over-
rompelen – Het zal je veranderen – Het zal je breken”. 
Waarover gaat dat? 

Over De Golf en bij uitbreiding over elke totalitaire 
massabeweging. 

De slogan van De Golf is drieledig. “Kracht door discipli-
ne! Kracht door eenheid (gemeenschap)! Kracht door 
actie!” Vind je deze drie elementen in de trailer terug? 

In zijn klas laat Herr Wenger de leerlingen allemaal in 
de pas lopen om hen de “kracht van de eenheid(/ge-
meenschap)” te doen ervaren. Het uniform (wit hemd) 
is ook een teken van hun eenheid. 
‘Macht door discipline’ wordt expliciet genoemd. Eén 
van de laatste beelden toont hoe alle leden van De Golf 
in de houding springen als Herr Wenger de zaal binnen 
komt. 
“Kracht door actie” zie je onder meer aan het werk 
wanneer de leden op pad gaan om graffiti te spuiten en 
het tot gevechten komt. 

Welke belangrijke elementen om een massa tot een 
groep te vormen kunnen jullie nog uit de trailer halen? 

Een sterke leider die de groep in zijn macht heeft. 
Het uitsluiten van anderen die niet tot de eigen groep 
behoren. Zo mogen enkel leden van De Golf naar de 
strandfuif komen. 

Doet iedereen van harte mee met De Golf of zie je ook 
voorbeelden van ‘verzet’? 

Er is ook verzet:
 · Een meisje probeert Marco ervan te overtuigen dat 

hij zijn ogen moet openen. 
 · De directrice van de school is bezorgd en roept 

Herr Wenger tot de orde. 
 · Tijdens de waterpolowedstrijd worden er pamflet-

ten tegen De Golf uitgedeeld. 
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Werkwijze 
boekfragment 

Lees met de leerlingen nu het boekfragment uit De Golf.  Vraag hen de woorden te onderstrepen die de vijf ele-
menten illustreren die daarnet uit de trailer naar voren kwamen.
 
1. Eenheid  (te onderstrepen: “gelijkheid”, “groep”)
2. Discipline (te onderstrepen:  “gaven je vrijheid op”, “groepswil boven jullie eigen wil”, “uniform”)
3. Actie (te onderstrepen “bedreigden”, “verhinderden”)
4. Leider (te onderstrepen: “blindelings een leider volgen”)
5. Uitsluiting van anderen (te onderstrepen: “Beter dan de anderen”, “superioriteit”, “kwetsen”, “vervolgd en 

vernietigd”

Bespreek met de leerlingen volgende twee vragen: 

Vragen Mogelijke antwoorden

De leraar zegt: “Fascisme is niet iets dat andere mensen 
gedaan hebben, nee, het is hier, in ons allemaal.” Wat 
bedoelt hij daarmee? 

Dat bewegingen als het fascisme appeleren aan een 
aantal menselijke eigenschappen zoals een drang naar 
eenheid, volgzaamheid, angst voor het verschil, … 

Wat is de les die hij de leerlingen mee wou geven? Wat is 
jullie eigen mening daarover? 

“dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze eigen 
daden en dat je je altijd af moet vragen wat je zélf wil, 
voor je blindelings een leider volgt. En dat jullie nooit 
of nooit meer aan een groep zullen toestaan zich jullie 
persoonlijke, individuele rechten en verantwoordelijk-
heden zomaar  toe te eigenen.”

 
Fragment uit De Golf van Morton Rhue 

Om het experiment stop te zetten, roept de leraar, Burt Ross, alle leden van De Golf samen in de aula en projecteert hij beelden van 
Hitler. 

“Luisteren jullie goed naar mij!” schreeuwde Burt de zaal in. “Er bestaat geen Nationale Jeugd Golf-beweging. Er is geen leider. Maar 
als die er was geweest, zou hij het zijn geweest. Zien jullie nu wat jullie aan het worden waren? Zien jullie nu waar jullie heen gingen? 
Hoe ver zijn jullie al gekomen?”
Op het scherm zag je nu gezichten van jonge nazi’s die in de oorlog voor Hitler hadden gevochten. Velen daarvan waren nog geen 20 
en sommigen zelfs jonger dan diverse scholieren in de aula. 
“Jullie dachten dat jullie zo bijzonder waren!” zei Burt. “Beter dan de anderen die hier niet aanwezig zijn. Jullie gaven je vrijheid op voor 
iets waarvan jullie dachten dat het gelijkheid was. Maar in feite was het een gevoel van superioriteit ten opzichte van mensen die geen 
lid waren van De Golf. Jullie aanvaardden de groepswil boven jullie eigen overtuiging, en het maakte jullie niets meer uit wie je daarbij 
moest kwetsen. O ja, er waren er wel enkelen die dachten dat het niet zo erg zou zijn om een poosje mee te doen omdat je er elk mo-
ment toch weer uit kon stappen. Maar hebben ze dat ook geprobeerd? Ja, jullie zouden allemaal goede nazi’s zijn geweest,” ging Burt 
verder. “Jullie zouden het uniform aangetrokken hebben en daarbij niet verder hebben gekeken. Zo zouden jullie hebben toegelaten 
dat jullie vrienden en buren vervolgd en vernietigd werden.  Jullie zeiden in mijn les dat zoiets nooit meer zou kunnen gebeuren, maar 
kijk zelf hoe dicht jullie erbij waren. Jullie bedreigden degenen die geen lid wilden worden, jullie verhinderden niet-leden om bij een 
wedstrijd op jullie tribune te komen zitten. Fascisme is niet iets dat andere mensen gedaan hebben, nee, het is hier, in ons allemaal. 
Jullie vroegen mij hoe het mogelijk was dat de Duitsers niets hadden gedaan tegen het ombrengen van onschuldige mensen. Hoe ze 
later konden beweren dat ze er niets vanaf hadden geweten. Wat is de ware reden dat volkeren hun geschiedenis ontkennen?”
Burt ging dichter bij de rand van het toneel staan en begon zachter te spreken. “Als de geschiedenis zich echt herhaalt, dan zullen jul-
lie ook allemaal willen ontkennen wat er met jullie in De Golf is gebeurd. Maar als ons experiment een succes is geweest – en ik geloof 
dat ieder van jullie zelf in zal zien dat het dat was – dan zullen jullie hebben geleerd, dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze ei-
gen daden en dat je je altijd af moet vragen wat je zélf wil, voor je blindelings een leider volgt. En dat jullie nooit of nooit meer aan een 
groep zullen toestaan zich jullie persoonlijke, individuele rechten en verantwoordelijkheden zomaar  toe te eigenen.” 

Vrij naar RHUE M., De Golf, Sjaloom, Utrecht, p. 138-139. 



Bijlage: fiches
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Conclusie en overgang naar het 
museumbezoek

Vraag aan de leerlingen dit citaat te becommentariëren: 

“De boodschap van Kazerne Dossin is dat je, staande tegenover de 
agerende massa, steeds op zoek moet gaan naar de marge om ‘neen’ 
te zeggen.”

Herman Van Goethem, conservator Kazerne Dossin

Vraag hen tijdens het komende museumbezoek speciaal 
aandacht te hebben voor mensen die er in de context van 
het nationaalsocialisme in geslaagd zijn ‘neen’ te zeggen. 

Hamburg, 1936.



MASSAAL VERKOZEN ….

OF EEN DEMOCRATISCHE 
STAATSGREEP?

partijen. Op 2 augustus 1934 over-
lijdt President von Hindenburg. Hitler 
wordt nu naast eerste minister ook 
president. Hij laat zichzelf aanspre-
ken als “Führer” (leider) en regeert 
met propaganda en terreur als be-
langrijkste wapens.

Tienduizenden communisten, anar-
chisten en sociaaldemocraten wor-
den gearresteerd en in concentratie-
kampen opgesloten. De twee zinnen 
uit het Decreet van de Rijkspresident 
voor de Bescherming van Volk en 
Staat zijn akelig precies en vormen 
een ware terreurformule in het hele 
Duitse Rijk:

De Reichstag brandt

Op 5 maart 1933 organiseert Hitler 
nieuwe verkiezingen om de positie 
van zijn partij te verbeteren. Door de 
Reichtsagsbrandverordnung kunnen 
de nazi’s hun politieke tegenstan-
ders intimideren of gevangen zetten. 
De communistische partij, Hitlers 
grootste tegenstander, kan hierdoor 
geen echte campagne voeren. Veel 
mensen geloven dat de communis-
ten de Rijksdag in brand hebben ge-
stoken en stemmen daarom liever op 
de nazi’s. Zo behaalt de NSDAP een 
klinkende overwinning met 44% van 
de stemmen. Het is niet ondenkbaar 
dat de nazi’s de brand zelf hebben 
aangestoken om voor eens en voor 
altijd met links af te rekenen.

Op 23 maart 1933 zet de Duitse 
Reichstag zichzelf buiten spel door 
de zogenaamde machtigingswet 
(Ermächtigungsgesetz) te stemmen. 
Zo krijgt Hitler de macht om beslis-
singen te nemen zonder de goed-
keuring van het parlement. In juli 
1933 verwijnen alle andere politieke 

Marinus Van der Lubbe

“Wie zich niet laat bekeren moet ge-
bogen worden. Uitroeiing van het 
communisme met wortel en al. […] 
Doodstraf voor volks -en landverraad. 
Sterkste autoritaire staatvoering. Af-
schaffing van de kanker van de de-
mocratie!” 

   Hitler in een toespraak op 3 februari 1933.

Op 3 februari 1933 had Hitler voor 
de bevelhebbers van het leger zijn 
programma toegelicht:

Hitler grijpt nu de brand van de 
Reichstag met beide handen aan. De 
dag na de brand, op 28 februari 
1933, komt er de Reichstagsbrand-
verordnung, “een verordening ter be-
scherming van volk en staat”. Die wet 
schaft een heleboel persoonlijke vrij-
heden af zoals het recht op vrije me-
ningsuiting, persvrijheid, samenkom-
sten, brief- en telefoongeheim.

“Op grond van artikel 1 van het De-
creet van de Rijkspresident voor de 
Bescherming van Volk en Staat wordt 
u, in het belang van de openbare vei-
ligheid en orde, in Schutzhaft (gevan-
genschap) genomen. Reden: verden-
king van voor de staat schadelijke 
activiteiten.” 
Fragment uit de Reichstagsbrand- 
verordnung.

parlementsgebouw (de Reichstag) in 
Berlijn in brand gestoken. De nazi’s 
schreeuwen dat dit het begin is van 
een communistische revolutie. De 
Nederlandse communist Marinus 
Van der Lubbe en nog vier andere 
communisten worden gearresteerd. 
Van der Lubbe wordt onthoofd. De 
anderen worden wegens gebrek aan 
bewijs vrijgesproken.

MASSAAL VERKOZEN ….

In 1932 wordt de NSDAP (Natio-
naalsocialistische Duitse Arbeiders-
partij) van Hitler de grootste partij 
van het land, met 37% van de kiezers. 
Op 30 januari 1933 benoemt de 
Duitse president von Hindenburg 
Hitler tot eerste minister (Rijkskan-
selier) en hoofd van de regering. 
Hoewel Hitler nu veel macht heeft, is 
hij niet tevreden. De NSDAP mag dan 
wel regeren in een coalitie met een 
andere kleine nationalistische partij, 
maar in het kabi-
net-Hitler, zitten 
naast Hitler zelf 
maar twee andere 
nationaalsocialis-
ten. Zoiets heet 
een minderheids-
kabinet. De katho-
lieke oppositie le-
vert gedoogsteun.
Op 27 februari 
1933 wordt het 



VRAGEN

VRAGEN

1. Plaats de volgende gebeurtenissen 
op een tijdslijn met de tijdsaandui-
dingen erbij.

 

2. Waaruit blijkt dat de “democrati-
sche verkiezing” van Hitler eigenlijk 
een ‘democratische staatsgreep’ 
was? Geef twee redenen. 

________________________________________

________________________________________

3. Bekijk de cartoon en leg uit.  

________________________________________

________________________________________

nieuwe verkiezingen (1) - Ermächtigungsgesetz (2) - Hitler wordt Rijkskanselier (3) 
- Hitler noemt zich Führer (4) - Reichstagsbrandverordnung (5) - Rijksdagbrand 
(6) - verbod op andere politieke partijen (7)

        ___          ___            ___            ___            ___           ___           ___
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HET VOLK ALS EEN BLOK ACHTER HITLER…

HET VOLK ALS EEN BLOK 
ACHTER HITLER…

In 1925 telde de nazipartij maar 
2700 leden. In 1945 waren het er 7.5 
miljoen! Dat betekent een enorme 
massa mensen die zich achter Hitler 
schaart. Hitler is voor die massa een 
charismatische leider die met zijn 
toespraken en indrukwekkende ma-
nifestaties het volk meesleept in en-
thousiasme en onvoorwaardelijke 
gehoorzaamheid. De tekst van dit 
lied spreekt voor zich:

De Duitse Ute Scheub probeert te beschrijven hoe haar vader zich gevoeld 
moet hebben te midden van de massa die Hitler toejuicht:

OF TOCH NIET ZO EENS-
GEZIND?

De geüniformeerde massa die open-
lijk voor Hitler kiest, is enorm. Maar 
de grijze massa, de Duitsers die zich 
afzijdig houden, zijn nog veel talrij-
ker. Het totale Duitse bevolkingsaan-
tal bedraagt in 1939 ongeveer 70 
miljoen mensen. Zij die lid worden 
van de nazipartij zijn dus een min-
derheid. Een aantal Duitsers gaan het 
regime ook actief bestrijden.

En ook niet alle mensen die lid wor-
den van de NSDAP staan pal achter 
Hitlers idealen. Velen zijn vooral be-
kommerd om hun eigen welzijn en 
willen hun positie in de maatschappij 
verbeteren door lid te worden. Zo ge-
tuigt een vrouw:

En inderdaad, in Goebbels’ dagboek 
kunnen we lezen:

Mensen laten zich meeslepen door 
het collectieve enthousiasme van 
een groep. Ze beseffen pas wat voor 
vreselijke gevolgen hun daden heb-
ben als ze er rechtstreeks mee ge-
confronteerd worden. Maar de 
meesten durven op dat moment 
geen stap meer terug te zetten.

“Hij voelt zich geweldig, machtig, onoverwinnelijk, als bevrijd van alle opgelegde 
dwang en wetten, hij rekt zijn ledematen, zijn arm, die vult zich met bloed, Arisch 
bloed van de beste kwaliteit, hij schreeuwt van extase […] duizenden monden ope-
nen zich in overgave, allen versmelten tot één volkslichaam, één volk, één Rijk, één 
Führer! Heil! Heil! Heil!”

Euforie van de massa 

”Hitler treu ergeben
Treu bis in den Tod,

Hitler wird uns führen
Einst aus dieser Not.“

“Trouw toegewijd aan Hitler
Trouw tot in de dood,
Hitler zal ons leiden
Eens uit deze nood”

“Wanneer niet-Joden rechtstreeks, 
voor eigen ogen, geconfronteerd wer-
den met de klinkklare wreedheden en 
gewelddadigheden van de nazi’s je-
gens de Joodse minderheid, of hun 
economische belangen of zelfs mid-
delen van bestaan bedreigd achtten 
door de steeds strengere boycot van 
Joodse zaken, reageerden ze daar 
vaak negatief of met afschuw op.”

“Ik ben vreselijk tekeergegaan toen mijn man, vanwege zijn baan partijlid moest 
worden. M’n man vond het niet erg, hij was geen enthousiast aanhanger van de na-
zi’s, maar het kon hem gewoon niet schelen. Ik was tegen en waarom weet ik eigen-
lijk ook niet. Instinctief. Dat geschreeuw altijd. Nee, het lag me niet.”

Wat de nazipropaganda nooit ver-
meldt, is dat veel partijleden ook niet 
op alle punten akkoord gaan met het 
programma. Wat het ‘Jodenvraag-
stuk’ betreft, zijn vele nazi’s boos en 
verontwaardigd als hun eigen buren 
worden opgepakt. Historicus Ian 
Kershaw zegt:

“We verwijderen nu de Joden uit Ber-
lijn. (….) Helaas is ook nu weer geble-
ken dat onze jodenpolitiek in de be-
tere kringen, met name bij de 
intellectuelen, niet begrepen wordt. 
Een deel van hen sympathiseert met 
de Joden. (….) Een deel van de Joden 
is ons hierdoor door de vingers ge-
glipt.” 

 Uit het dagboek van Goebbels, 2 maart 
1943.



VRAGEN

Propaganda-affiche „Eén volk, één Rijk, één 
leider“

VRAGEN

1. Lees de woorden van Hitler uit 
1924.

Wat bedoelt hij hiermee? Op welke 
menselijke eigenschappen speelden 
Hitler en de nazi’s in om het volk ach-
ter zich te krijgen?
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

2. Bekijk de prent en de slogan. Wat 
wilden de nazi’s met deze slogan 
doen geloven? Was dit de realiteit?
________________________________________

________________________________________

3. Lees volgend stukje tekst en leg uit 
wat de auteur hiermee wil aantonen.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

“Adolf Hitler werd kanselier van het 
rijk in januari ; de Reichstag brandde 
af in februari, in april pakte men de 
Joden aan, in mei werden de vakbon-
den ontbonden, in juli verbood men 
de nieuwe partijen, […], in september 
vierde men in Nürnberg de dag van de 
overwinning van de Reichspartei […]. 
Mijn moeder keek een ogenblik door 
het raam: “Hum”, zei ze. “Er is mist 
vandaag en het is koud.”

Propaganda-affiche „Eén volk, één Rijk, één 
leider“

“.… bij de grootste veranderingen op 
deze aarde, is het altijd minder een 
wetenschappelijk inzicht dat de mas-
sa beheerst, dan een bezielend fana-
tisme en een opzwepende hysterie.”
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EEN STERKE FÜHRERSTAAT….

EEN STERKE FÜHRER-
STAAT….

Dit schema geeft de opbouw van de 
Führerstaat weer zoals die op papier 
uitgetekend staat en zoals die door 
het volk gezien wil worden. Het is een 
sterke organisatie met duidelijk af-
gebakende werkdomeinen. De 
Führer die tegelijk de president en de 

eerste minister is, staat alleen aan de 
top. 

De rol van het volk, dat verenigd 
wordt onder de noemer ‘NSDAP’, is 
beperkt tot stemmen bij volksraad-
plegingen zonder bindende kracht.

Daartussen functioneren oude en 
nieuwe organisaties naast elkaar. 

OF EEN GROTE CHAOS?

In werkelijkheid is eendracht en 
structuur vaak ver te zoeken en 
vormt de nationaalsocialistische dic-
tatuur een wanordelijke, bureaucra-
tische puinhoop. Resten van het 
oude gerechtelijke en bestuurlijke 
systeem leven voort naast de nieuwe 
structuren. Wie door het gerecht vrij-
gesproken wordt, kan onmiddellijk 
daarna in een concentratiekamp ver-
dwijnen. De SS (Hitlers privépolitie) 
en partijleiding, ministeries, econo-
mische kringen en ook de legerlei-
ding zijn concurrenten van elkaar. Ze 
voeren een verdoken strijd om macht 
en zoeken manieren om de Führer 
voor zichzelf te benutten.

Hitler zegt in 1941:

machtsovername wil de SA (met on-
dertussen vier miljoen leden) het le-
ger vervangen. Tijdens de ‘Nacht van 
de lange messen’, op 30 juni 1934, 
wordt de top van de SA vermoord op 
bevel van Hitler.

Mars van de NSAP, 1933

“Ik ben volledig het zicht kwijt op de organisaties van de partij. Als ik met een of an-
der voortbrengsel daarvan geconfronteerd wordt, dan denk ik bij mijzelf: ’Mijn God, 
wat heeft zich dat ontwikkeld’.” 

    Hitler in een toespraak uit 1941.

Het is niet zo dat het beleid krachtig 
van bovenaf wordt bepaald. Nazi’s 
en nazi-organisaties mogen zelf wre-
de initiatieven nemen en kunnen dan 
profiteren van de macht en het geld 
dat ze eraan overhouden.

Ook moord in eigen rangen bewijst 
de verdeeldheid van de partij. In de 
straatgevechten van de jaren 1930 
heeft de SA (Sturmabteilung, de 
knokploeg van de NSDAP) goede 
diensten bewezen. Maar na de 
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Volk – NSDAP – Volk  

- Staatshoofd 
- Eerste minister 
- Opperbevelhebber leger  
- Partijleider  
- Opperrechter  FÜHRER   

De Führerstaat

Hitler en Röhm, leider van de SA, op een 
partijdag in september 1933. Een jaar later laat 
Hitler Röhm ombrengen - © Bundesarchiv, 
Berlijn.

“Wie werkelijk de Führer tegemoet 
werkt, in zijn geest en met zijn doel 
voor ogen, zal daar nu en later op een 
dag de mooiste beloning voor krijgen 
in de vorm van een plotselinge wette-
lijke bekrachtiging van zijn werk.”
 Een nazifunctionaris in 1934.



VRAGEN

VRAGEN

1. Waarom toont de propaganda in-
drukwekkende beelden van geüni-
formeerde ordelijke massa’s die Hit-
ler en de partijtop toejuichen? 
Kloppen die beelden met wat er ach-
ter de schermen te zien is? Motiveer 
je antwoord met minstens twee ar-
gumenten.

a. ______________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________

2. Lees nog eens de woorden van de 
nazifunctionaris uit 1934. Wat zou 
hij bedoelen met ‘Hitler tegemoet 
werken’? Waarom is volgende uit-
spraak van de nazistische Gouver-
neur-Generaal Frank daar een illus-
tratie van?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

3. Kan je andere voorbeelden geven 
van organisaties, overheden, politie-
ke partijen, … die naar buiten toe als 
één blok verschijnen maar waar bin-
nenskamers onenigheid heerst?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

“Als ik naar de Führer zou gaan, en 
hem zou zeggen: ‘Mein Führer, ik meld 
u dat ik opnieuw 50.000 Polen heb 
vernietigd, dan zou hij zeggen: ‘Uit-
stekend, als het nodig was.”
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EERBETOON VOOR MOEDERS...

EERBETOON VOOR MOE-
DERS...

In het nazisme is de rol van de vrouw 
kinderen te krijgen en thuis bij het 
gezin te blijven. Hitler noemt het ge-
zin “het slagveld voor de moeder”. Hij 
zegt:

In 1938 voeren de nazi’s het Ehren-
kreuz der Deutschen Mutter in. Dat is 
een medaille voor moeders met veel 
kinderen: een bronzen medaille als je 
vier kinderen hebt, een zilveren voor 
zes en een gouden voor acht. De me-
dailles worden telkens plechtig uit-
gedeeld op 4 augustus, de verjaar-
dag van de moeder van Hitler en op 
Moederdag. De gedecoreerde vrou-
wen worden met respect behandeld: 
de leden van de Hitlerjugend groeten 
hen op straat en men staat voor hen 
recht op de tram en de trein.

OF KINDEREN ALS 
KANONNENVLEES?

De nazi’s willen van Duitsland het 
grootste en machtigste volk van Eu-
ropa maken. Daarvoor moeten er 
veel raszuivere Arische kinderen ge-
boren worden. Hoe meer kinderen, 
hoe groter het Duitse Rijk kan wor-
den.

De medaille voor kroostrijke gezinnen 
mag dan wel eervol lijken, in werke-
lijkheid zien de nazi’s de vrouw het 
liefst aan de haard en nergens an-
ders. Grote gezinnen en vruchtbaar-
heid worden geïdealiseerd in de pro-
paganda. Emancipatie van de vrouw 
wordt afgeremd. Er zijn dan ook vrou-
wen die het Moederkruis weigeren.(…) En elk volk vindt daarbij een be-

grenzing in de begrenzing van zijn le-
vensruimte. En dan ontstaat het eeu-
wige dilemma: als men een volk wil 
laten groeien (…) dan moet ook sa-
men met het volk de levensruimte 
toenemen.
Hitler

Wir sind geboren um 
für Deutschland zu sterben. 

Wij zijn geboren om 
voor Duitsland te sterven.

Maar ook: hoe meer kinderen, hoe 
meer toekomstige soldaten voor de 
oorlog van Hitler. In werkelijkheid 
dienen de kinderen dus gewoon als 
kanonnenvlees. In de huizen waar de 
jeugdbeweging samen komt, hangt 
volgende spreuk aan de wand:

Propaganda voor het Mutterkreuz

“Mijn grootmoeder had zeven kinde-
ren, en vanaf ’t vierde kreeg je in de 
nazitijd een Mutterkreuz. Dan kreeg je 
een oproep en dan werd dat Kreuz 
met enige plechtigheid overhandigd. 
Mijn grootmoeder heeft het dat Mut-
terkreuz niet eens afgehaald en toen 
ze het opgestuurd kreeg, heeft ze het 
teruggestuurd met een brief, dat zij en 
haar man zelf zoveel kinderen wilden, 
dat die kinderen dus voor haar en 
haar man waren, en niet voor de 
Führer.”

“Elk volk komt op deze wereld met de 
opdracht zich te vermeerderen“



VRAGEN

VRAGEN

1. Hoe stelden de nazi’s het Mutter-
kreuz voor?
________________________________________

________________________________________

________________________________________

2. Lees deze getuigenis.

Hoe werd het door de mensen erva-
ren? Waarom denk je dat die vrouw 
de hond het kruis heeft aangedaan?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

“Ik kende een vrouw (…). Die heeft 
haar Mutterkreuz om de nek van haar 
teckel gehangen, die teckel liep met 
een Mutterkreuz om z’n nek door de 
straat.”

Nationaalsocialistisch tijdschrift voor vrouwen.

3. Bekijk de cover van het tijdschrift 
Frauenwarte. Welke rol is er voor de 
vrouw voorbehouden in het naziwe-
reldbeeld?

________________________________________

________________________________________

4. Wat zijn de werkelijke redenen waar-
om er veel kinderen geboren moeten 
worden?

a. ________________________________________

__________________________________________

b. ________________________________________

__________________________________________ 
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EEN MACHTIGE JEUGDBEWEGING...

Tentenkamp van de Hitlerjugend 
© Bundesarchiv, Berlijn.

EEN MACHTIGE JEUGD-
BEWEGING...

Nog voor Hitler de macht grijpt, kent 
de NSDAP al jeugdorganisaties. In 
1926 ontstaat de ‘Hitlerjugend (HJ – 
Hitlerjeugd). De meisjesafdeling heet 
‘Bund Deutsche Mädel (Bond van 
Duitse Meisjes)‘. Op 1 december 
1936 worden alle andere jeugdorga-
nisaties ofwel verboden ofwel ge-
dwongen opgenomen in de HJ. Bij 
het uitbreken van de oorlog telt de 
HJ ongeveer 8,8 miljoen leden.

In de Hitlerjugend doen de jongeren 
aan sport, ze organiseren optochten, 
veld- en bosspelen, helpen mee op 
het land, zamelen geld in voor Win-
terhulp, gaan kamperen, zingen rond 
het kampvuur en krijgen les over het 
nationaalsocialisme.
Om lid te worden van de HJ moeten 
de jongeren deze eed afleggen: 

OF PURE INDOCTRINATIE?

Het spreekt voor zich dat kinderen 
die niet passen in het denkbeeld van 
de nazi’s niet mogen aansluiten bij 
hun jeugdbeweging, zoals deze 
vrouw vertelt. 

Hoe mooi zo’n massabeweging als de 
Hitlerjugend ook mag lijken, in wer-
kelijkheid was de beweging in het le-
ven geroepen met één achterliggend 
doel : de Duitse jeugd nationaalsoci-
alistisch op te voeden, niet alleen op 
school, maar ook in haar vrije tijd. De 
jongens worden gedrild tot onver-
schrokken, gewetenloze en willoze 
soldaten, overal inzetbaar, doordron-
gen van de nazi-ideologie en blinde-

“Jullie, mijn jeugd, zijn de meest waar-
devolle garantie voor de toekomst 
van onze natie, en jullie zijn voorbe-
stemd om de leiders te worden van 
een glorieuze nationaalsocialistische 
maatschappij. Vergeet nooit dat jullie 
op een dag over de wereld zullen 
heersen!” 
Hitler op de Partijdag in Nürnberg, 1938.

“Ik beloof in de Hitlerjeugd altijd mijn 
plicht te doen in liefde en trouw aan 

de Führer en onze vlag.”

lings gehoorzaam aan de partij. De 
meisjes worden voorbereid op het 
moederschap van zoveel mogelijk 
Arische kinderen.

Jonge kinderen oefenen allerlei din-
gen die ze als soldaten moeten kun-
nen: marcheren, sjorren, schieten, 
met vlaggen zwaaien,... . Er wordt hen 
voorgehouden dat ze officieren zul-
len worden. Rond 1943 wordt de Hit-
lerjeugd inderdaad een reserve 
waaruit geput wordt om de troepen 
te versterken. Jongens van nog geen 
12 jaar worden naar het front ge-
stuurd als weerloos kanonnenvlees.

Vanaf 1941 wordt lidmaatschap van 
de HJ verplicht voor alle jongeren 
ouder dan tien jaar. Toch weten nog 
vier miljoen jongeren buiten de HJ te 
blijven, ondanks de zware straffen 
die ze hiermee riskeerden. Er ont-
staan verschillende illegale jeugd-
groeperingen die de activiteiten van 
de HJ tegenwerken.

Postkaart met propaganda voor de HJ

Fietstocht met de Hitlerjugend 
© Bundesarchiv, Berlijn.

Propagandabeeld voor de Bund Deutsche 
Mädel en de Hitlerjugend

“Ik heb een Webfehler, zo noem ik dat al-
tijd, een weeffoutje, ik had namelijk een 
Joodse grootmoeder. Ik mocht niet bij de 
Bund Deutscher Mädel[...]. In m’n hart 
vond ik dat nazigedoe prachtig. Al die 
vlaggen, die muziek, die samenhorig-
heid, die geestdrift, het zag er zo mooi 
uit.”

 
“Deze jeugd leert niets anders dan Duits 
denken, Duits handelen. Ze gaan van het 
Jungvolk naar de Hitlerjugend, dan ne-
men we ze direct over in de partij. En als 
ze dan nog niet helemaal nazi zouden 
zijn, dan komen ze bij de Arbeitsdienst. 
En wat er dan nog aan klasse- of stan-
denbewustzijn is, dat lost het leger op. Ze 
worden niet meer vrij, hun hele leven 
niet.” Hitler, 1938. 



VRAGEN

VRAGEN

1. Verklaar aan de hand van volgende fragmenten dat de HJ rond 1940 zo’n 
8,8 miljoen leden telde.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Wat zijn twee grote verschillen  tussen  de Hitlerjugend en onze moderne 
jeugdbewegingen?
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
De Navajos in 1936 of 1937 
© NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln

De dwang van Hitler maakt ons klein 
nu zijn we nog geketend 
maar op een dag 
zullen we weer vrij zijn [...] 
voor de vrijheid van de jeugd 
vechten de Navajos

“Er was nog iets anders dat ons aantrok en ons op onverklaarbare wijze meesleepte: 
de colonnes jongeren, in gesloten formatie, wapperende vaandels, op het ritme van 
de trommels, alle stemmen in één lied, alle blikken strak vooruit. Zo’n groep in actie 
was overweldigend. Geen wonder dat we allemaal bij de Hitlerjugend gingen!”

Toespraak van de directeur voor de 
hele school : “Zie hoe de eenheid van 
deze klas verstoord wordt door die eni-
ge jongen, die niet bereid lijkt zich bij 
onze geniale Führer te voegen. Het is 
een schande voor de hele school dat er 
hier nog jongens zijn die geen lid zijn 
van de Hitlerjugend.”

“Wij waren heel fier over ons nieuwe 
lokaal. De kasten vol met gezelschap-
spelletjes en een pingpongtafel ston-
den tegen de muur. Sinds we naar deze 
plek verhuisd waren, waren er velen die 
zich er beter voelden dan thuis.”

3. Willen alle Duitse jongeren lid zijn 
van de Hitlerjugend? Waarom/ Waar-
om niet? Wat is de centrale gedachte 
in dit lied van de Navajos, een onwet-
telijke jeugdbeweging uit Keulen?

_________________________________________

_________________________________________

VRAGEN

1. Verklaar aan de hand van volgende fragmenten dat de HJ rond 1940 zo’n 
8,8 miljoen leden telde.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Wat zijn twee grote verschillen  tussen  de Hitlerjugend en onze moderne 
jeugdbewegingen?
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
De Navajos in 1936 of 1937  
© NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln
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EENDRACHT MAAKT MACHT …

EENDRACHT MAAKT 
MACHT …

Na een mislukte staatsgreep in 1923 
belandt Hitler in de gevangenis. Hij 
schrijft er Mein Kampf (Mijn strijd). 
Het boek wordt dé bestseller in Na-
zi-Duitsland. Tussen 1924 en 1939 
worden er 5 miljoen exemplaren ver-
kocht. In het boek verwerpt Hitler de 
mensenrechten en dweept hij met 
zuiver bloed, een hechte volksge-
meenschap en levensruimte.

Als de nazi’s 
in 1933 aan 
de macht 
zijn, vinden 
ze het tijd 
dat het hele 
land de 
ideeën uit 
Mein Kampf 
overneemt. 

De Gleichschaltung, ook wel nazifi-
catie genoemd, neemt een aanvang 
en zal ongeveer zes jaar duren. De 
term Gleichschaltung betekent let-
terlijk ‘gelijkschakeling’. Hij werd 
daarvoor enkel voor machines ge-
bruikt. Voor de nazi’s gaat het over 
alle mensen in Duitsland op dezelfde 
nationaalsocialistische golflengte 
krijgen. Bedrijven, jeugdbewegingen, 
rechtbanken, scholen, sportvereni-
gingen, kunstacademies, ... worden 
één voor één ‘gleichgeschaltet’.

De dochter van een Duitse nazi, Man-
fred Augst, spreekt over hoe velen de 
Gleichschaltung ervaren

“Manfred Augst, de eenzame, 
smachtte naar gemeenschap. Hij wil-
de erin oplossen, erin opgaan. Zichzelf 
niet langer hoeven voelen. Zoals mil-
joenen anderen wilde ook hij aanslui-
ting, Anschluss. Hitler sloot Oostenrijk 
bij Duitsland aan, Manfred Augst sloot 
zich bij Hitler aan, iedereen sloot zich 
bij iedereen aan, de gelijkschakeling 
dus, één volk, één Rijk, één stroom-
stoot.”

Boekverbranding van 1933

De Nationale bibliotheek in Berlijn, 1936 - © BPK - Bildagentur für Kunst, Kultur und GeschichteMein Kampf van Adolf Hitler

MAAR GEEN ENKELE UIT-
ZONDERING WORDT 
GEDULD! 

Vanaf maart 1933 begint de 
Gleichschaltung (gelijkschakeling): 
de NSDAP wil heel de maatschappij 
organiseren en controleren. De Duit-
se staat en bevolking worden op alle 
niveaus in het NSDAP-keurslijf ge-
dwongen. Het woord Gleichschal-
tung was goed gekozen. Het was een 
eufemisme dat verdoezelde dat heel 
wat organisaties op een totaal on-
wettige manier en tegen hun zin 
‘gleichgeschaltet’ werden. Deze man 
wilde bijvoorbeeld als Duitser gaan 
vechten in het leger, maar wordt 
weggestuurd.

Op 10 mei 1933 ensceneert propa-
gandaminister Goebbels spontane 
boekverbrandingen aan universitei-
ten. Nazi-studenten en professoren 
verbranden massaal boeken. Het 
volk zal in de toekomst alleen nog le-
zen en zien wat de partij toestaat.
In juli 1937 organiseert de partij in 
München een gratis tentoonstelling 
van ‘ontaarde kunst’ om het volk te 
leren wat on-Duits en bijgevolg min-
derwaardig is. Het gaat vooral om 
Joodse en moderne kunst, zoals jazz. 
Veel van deze kunstwerken worden 
vernietigd en verboden. Dit is een 
campagne om de Duitse kunstwe-
reld te controleren, zodat ze alleen 
nog propaganda is.

Tentoonstelling over ‘ontaarde kunst’ in 1937 
in München

“Ik was als vrijwilliger aan het front, maar toen ze ontdekten dat ik een halfjood was 
hebben ze me uit het leger gegooid. M’n vader is in Theresienstadt omgekomen. Ja, 
Hitler was een duivel. Toch had ie ook zijn goede kanten: er was geen werkloosheid 
meer en er was orde. Dat vond ik goed van ‘m en daarom heb ik me vrijwillig gemeld. 
Ik was nu eenmaal een Duitser, nietwaar.”

Student: “Geef al het on-Duitse aan het 
vuur. Tegen klassenstrijd en materialis-
me, voor volksgemeenschap en idealis-
tische levensopvatting. Ik geef de ge-
schriften van Karl Marx en Trotski aan 
het vuur.[…] Voor de adel van de ziel: ik 
geef de geschriften van de school van 
Sigmund Freud aan het vuur.”



VRAGEN

VRAGEN

1. Waarom is het zo belangrijk voor 
de nazi’s dat het volk een eenvormig 
geheel vormt?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

2. Op welke twee manieren probeert 
de NSDAP de Gleichschaltung te be-
reiken? 

a. ______________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________

3. Vele jaren eerder, in 1820, doet de 
Duitse dichter Heinrich Heine een 
voorspellende uitspraak. 

Wat bedoelt hij met die uitspraak? 
Hoe is die voorspelling uitgekomen?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

“Daar, waar ze boeken verbranden, 
zullen ze uiteindelijk ook mensen ver-
branden”

Heinrich Heine (1797-1856) 
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MEESTERS OVER LEVEN….

MEESTERS OVER LEVEN….

In 1935 richt Heinrich Himmler de 
Lebensborn Verein (Vereniging ‘Bron 
van leven’) op. Dat is een circuit van 
kraamklinieken waar Arische vrou-
wen in de beste omstandigheden 
kunnen bevallen van een ongewenst 
kind. Abortus van deze kinderen 
moet tot elke prijs worden vermeden, 
want het ras moet zo groot mogelijk 

worden. In sommige klinieken moes-
ten SS-ers ook zoveel mogelijk kin-
deren verwekken bij Arische vrou-
wen. Na de geboorte behoren die 
kinderen het Duitse Rijk toe. Ze kun-
nen in de tehuizen opgevoed worden 
of geadopteerd worden door goede 
Ariërs.

Ook in België opende de SS met de 
hulp van Vlaamse collaborateurs in 

1942 twee kraamklinieken voor 
‘raszuivere’ baby’s: in Wolvertem 
(Meise) en in Wégimont (Luik).
Bovendien gaf Himmler zijn sol-
daten in Oost-Europa opdracht 
om kinderen te ontvoeren die er 
‘ook maar enigszins Arisch uitza-
gen’ en hen over te dragen aan 
Lebensborn om als Ariërs opge-
voed te worden. 

Domein Nerom in Wolvertem, waar de SS in 1942 een Lebensborn-kliniek had © De Standaard.

leven is ‘onwaardig’. ‘Euthanasie’, de 
‘genadedood’, vinden de nazi’s dan 
ook op zijn plaats.

In 1933 begint het met de verplichte 
sterilisatie van mensen met een han-
dicap. Ook in landen als de Verenigde 
Staten en Zweden vinden artsen dit 
een goed idee. 

Vanaf 1939 beginnen Duitse ge-
neesheren met “Ak-
tion T4”: ze doden 
ongeveer 200.000 
‘onvolmaakte’ Duit-
sers, waaronder 
heel veel kinderen. 
Ze sterven door een 
injectie of door ver-
gassing. Zo wordt 
de techniek van do-
den door vergas-
sing uitgetest. Een 

na de oorlog aan-
geklaagde ver-
pleegster vertelt 
daarover:

In veel verzorgingsinstellingen wor-
den er speciale afdelingen opgericht 
waar kinderen met een handicap 
misbruikt worden voor medische ex-
perimenten die met de dood eindi-
gen. Voor het einde van de oorlog 
sterven ongeveer 5.000 kinderen 
aan deze experimenten. In 60% van 
de gevallen vermeldt men longont-
steking als officiële doodsoorzaak. 

Na protest van het Duitse volk en 
Duitse katholieke bisschoppen laat 
Hitler in 1941 dit ‘euthanasiepro-
gramma’ officieel stilleggen. Later 
hervatten sommige moordcentra 
hun activiteiten.

…. EN DOOD

Aan de ene kant willen de nazi’s het 
volk door zoveel mogelijk Arische ge-
boortes groter maken, aan de andere 
kant worden ‘onvolmaakte’ Ariërs, 
zoals mensen met een handicap, 
psychiatrische patiënten en zieke 
bejaarden, systematisch omge-
bracht. Deze mensen zijn immers een 
‘last voor de maatschappij’ en hun 

“Naar mijn mening is er elke paar we-
ken een kind in slaap gedaan. Telkens 
kwam er een aanwijzing van de arts 
het kind een bepaalde dosis slaap-
middel te geven. Bij grotere kinderen 
kwam daar nog een injectie morfine 
bij op voorschrift van de arts.”

‘Leven zonder hoop’ in een Duits centrum voor mensen met een 
handicap. Het beeld komt uit een propagandafilm waarin het ombrengen 
van geesteszieken en ongeneeslijke personen wordt bepleit. © USHMM, 
Washington.

Verzorgster in een Lebensborn-kliniek in 
Duitsland, 1943 © Bundesarchiv, Berlijn.



VRAGEN

VRAGEN

1. Richten de nazi’s de Lebens-
born-klinieken in omdat ze tegen 
abortus zijn? Waarom?/ Waarom 
niet? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

2. Bekijk de affiche aandachtig. 
Waarom vindt de nationaalsocialisti-
sche staat dat ze het recht heeft 
mensen met een handicap te laten 
sterven?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

3. Kunnen we bij Aktion T4 echt van 
‘euthanasie’ spreken? Waarom? / 
Waarom niet? Wat is een passender 
woord voor dit initiatief? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

4. Waarom werd Aktion T4 officieel 
stilgelegd? Wat kunnen we daaruit 
besluiten: 
a) in verband met de overheid? 

________________________________________

________________________________________

b) in verband met het Duitse volk?

________________________________________

________________________________________

“Deze zieke kost de Volksgemeenschap tijdens 
zijn leven 60.000 Mark. Volksgenoot, dat is ook 
UW geld.” © Deutsches Historisches Museum, 
Berlijn.
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MEER WERKGELEGENHEID….

MEER WERKGELEGEN-
HEID….

Aan het begin van de jaren 1930 is 
de werkloosheid onder de Duitsers 
duizelingwekkend hoog: meer dan 6 
miljoen mensen zit zonder werk. In 
juli 1934 wordt de Reichsarbeits-
dienst (RAD) opgericht. Dat is een 
overheidsorganisatie die de werkver-
schaffing moet verbeteren en de 
werkloosheid moet terugdringen. 
Weer wordt een ander uniform inge-
voerd: kaki jassen en broeken, een 
insigne en een spade. Mannen en 
vrouwen tussen 18 en 25 gaan aan 
de slag. De leden worden ingezet om 
velden te bewerken, dorre gronden 
vruchtbaar te maken, bossen om te 
hakken, snelwegen aan te leggen etc. 
De meisjes doen dienst in ziekenhui-
zen, gezinnen, grootkeukens en ook 
op het platteland.

Slogan van de Reichsarbeitsdienst: 

“Hier staan wij
Wij zijn bereid

En dragen Duitsland
In de nieuwe tijd“

Propaganda voor de Reichsarbeitsdienst.

Het wordt gezien als: “Ehrendienst 
am deutschen Volke” (dienst aan het 
Duitse volk). Tijdens de oorlog wordt 
de Reichsarbeitsdienst effectief in-
gezet om het leger te helpen.

OF INDOCTRINATIE EN 
UITBUITING? 

Na de Hitlerjugend laat de partij de 
jongeren niet los: ze moeten zich ver-
plicht aanmelden om enkele maan-
den voor de Reichsarbeitsdienst te 
werken. De Duitse jongens worden 
gedurende enkele maanden ge-
traind. Zij leren met de spade werken 
en die spade te hanteren als wapen. 
Hun leiders krijgen zo de gelegenheid 
om hen nog langer onder handen te 
nemen om toch maar overtuigde na-
zi’s van hen te maken. In feite gaat 
het om opvoedingswerk in het nieu-
we wereldbeeld en voorbereiding op 
de oorlog. 

Deze maatregel verbetert de econo-
mie niet want de Reichsarbeitsdienst 
is geen echte tewerkstelling. De be-
taling ligt nauwelijks hoger dan de 
werkloosheidsuitkering. Maar het 
werkloosheidscijfer daalt wel. De 
partij kan ook allerlei nuttig werk ui-
terst goedkoop gedaan krijgen. Paramilitaire optocht van de Reichsarbeitsdienst / © geen

Brochure over de Reichsarbeitsdienst - © 
DHM, Berlin.



VRAGEN

VRAGEN

1. Hiernaast zie je de vlag van de 
Reichsarbeitsdienst. Verklaar de 
twee symbolen die je ziet.

a. ______________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________

2. Heeft de Arbeitsdient werkelijk bij-
gedragen tot het oplossen van de 
economische crisis in Duitsland on-
der het nazisme?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

3. Bedenk zelf twee redenen waarom 
in nazi-Duitsland alle groeperingen 
in aangepaste uniformen gestoken 
worden?

a. ______________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________

4. In een toespraak op 4 december 
1938 zegt Hitler over de Hitlerju-
gend: “... ze worden niet meer vrij, 
hun hele leven niet.” Verklaar die uit-
spraak. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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ELK ZIJN RADIO EN AUTO….

ELK ZIJN RADIO EN 
AUTO….

In de jaren 1930 is de radio een luxe. 
De nazi’s zorgen voor de productie 
van een goedkope radio. Vanaf 1933 
wordt de Volksempfänger aan een 
betaalbare prijs massaal te koop 
aangeboden. De productie creëert 
ook nieuwe banen. Met de radio 
komt er een informatiestroom op 
gang die voor iedereen gemakkelijk 
toegankelijk is.

Elke Duitser heeft volgens de nazi’s 
ook recht op een eigen wagen. Het 
ontwerp voor de ‘Kraft-durch-Freu-
de’wagen, nu bekend als de Volks-
wagen Kever, komt van Ferdinand 
Porsche. 

Tot het einde van de jaren 1930 vol-
gen meer dan 300.000 spaarders in 
het Duitse Rijk deze slogan. Want het 
financieringsmodel belooft iets bijna 
ongelooflijks: een voor iedereen be-
reikbare “Volkswagen”. En de Duit-
sers sparen hun zuurverdiende geld: 
week na week kleven ze hun zegels 
op de spaarkaart...

Het hele gezin luistert 
mee naar de radio. 

OF MASSAAL BEDROG? 

De goedkoopste radio voor het volk 
heeft een belangrijke bijbedoeling. 
Propaganda! Tot dan was de ge-
schreven pers het propagandamid-
del bij uitstek. De radio opent nieuwe 
mogelijkheden. 
Propagandaminister Goebbels ziet 
het zo: 

Propaganda: “De 
Volksempfänger voor 
iedereen, ook voor jou” 
© BPK                                       

Via de radio verspreidt men de idee-
en van de nazi’s op een voor ieder-
een begrijpelijke manier. Vanaf het 
begin van de Tweede Wereldoorlog 
wordt alle nieuws en informatie uit 
het buitenland tegengehouden en 

Radio is geen speelgoed, maar een 
buitengewoon ernstige aangelegen-
heid […] Ik beschouw de radio als het 
allermodernste en allerbelangrijkste 
massabeïnvloedingsinstrument dat er 
bestaat.

Hitler in een KdF wagen in mei 1938 © Ullstein 
bild, Granger Collection.

Reclame voor de auto-spaarkaarten.

Hitler bewondert het model van Ferdinand 
Porsche.

Ook de beloofde werkverschaffing 
valt tegen: het zijn dwangarbeiders 
en concentratiekampgevangenen die 
onder onmenselijke omstandigheden 
aan de auto’s moeten werken. Als de 
oorlog begint, wordt de productie 
meteen omgeschakeld naar militaire 
voertuigen. Want wat Hitler vooral in-
teresseert aan de ‘Volkswagen’ is dat 
hij probleemloos in een militair voer-
tuig te veranderen was.
Voor het einde van de oorlog zullen 
maar 630 burgervoertuigen de fa-
briek verlaten. Die zijn voor belangrij-
ke NSDAP’ers, niet voor het gewone 
volk.

worden alleen nog goedgekeurde 
muziek, nazispeeches en nieuwsbul-
letins uitgezonden.

We maken er geen geheim van dat de 
radio ons en niemand anders toebe-
hoort. En de radio zullen we in dienst 
stellen van onze gedachten en geen 
enkele andere idee moet hier aan het 
woord komen.
Uit het dagboek van Goebbels, 25 maart 
1933.

“Alle propaganda dient populair te 
zijn en het niveau dient aangepast te 
worden aan degenen met de minste 
intelligentie binnen de doelgroepen 
op wie het gericht is.”

In 1938 hebben reeds honderddui-
zenden mensen een spaarcontract 
voor een auto afgesloten! Maar op 
dat moment bestaat zelfs de fabriek 
nog niet waar de wagen gebouwd 
moet worden.

“Fünf Mark die Woche musst Du spa-
ren - willst Du im eignen Wagen fah-
ren!” (Vijf Mark per week moet je spa-
ren om met je eigen auto te rijden).



VRAGEN 

VRAGEN 

1. In alle openbare gelegenheden, 
zoals restaurants en cafés, moest 
een radio staan. Er waren zelfs amb-
tenaren die de mensen aanspoorden 
om naar de radio te luisteren. Waar-
om?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

2. Hiernaast staat een propagan-
da-affiche uit 1936. Verklaar het 
beeld en de slogan.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Propaganda-affiche voor de radio uit 1936: 
“Heel Duitsland beluistert Hitler met de radio”  
© Bundesarchiv, Berlijn.

3. Hoe komt het dat de gewone men-
sen met spaarkaarten moesten spa-
ren voor een auto?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

4. Met Hitlers belofte van “werk en 
iedereen zijn eigen auto” is het volk 
eigenlijk twee maal bedrogen. Waar-
om?

a. ______________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________
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________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________



ONTSPANNING VOOR HET VOLK… 

Ook is de verbetering van de econo-
mische situatie maar schijn. Iedereen 
heeft wel werk, maar de arbeidstijd 
wordt steeds langer en de lonen da-
len. Bovendien stijgen de staats-
schulden van 1933 tot 1939 van 13 
tot meer dan 50 miljard Rijksmark. De 
nazi’s vinden herbewapenen echter 
belangrijker dan het opbouwen van 
een welvaartsstaat. Zoals propagan-
daminister Joseph Goebbels schrijft:
Deze politiek blijft niet zonder kritiek. 
Historicus Ian Kershaw schrijft:

… OF CONTROLE OVER 
HET VOLK?

Het initiatief Kraft durch Freude is er 
vooral op gericht meer controle uit te 
oefenen over het privéleven van de 
burgers. Hoewel het KdF voor die tijd 
revolutionaire verbeteringen voor ar-
beiders bracht, is het ook gewoon 
schaamteloze nazi-propaganda. Bo-
vendien heeft de nazipartij baat bij 
tevreden en uitgeruste arbeiders. 
Hitler zegt daarover: “Ik wens een 
volk met sterke zenuwen, want al-
leen met een volk dat zijn zenuwen 
de baas blijft kan men waarachtig 
grote politiek bedrijven.” Robert Ley, 
de oprichter van Kraft durch Freude, 
bevestigt:

ten van concerten, opera, theater, 
sport, tentoonstellingen en andere 
culturele evenementen. De massa in 
Duitsland maakt een tevreden in-
druk. 

Nu de hongerjaren van vóór het na-
zisme voorbij zijn, leeft de gemeen-
schap op. De werkloosheid is terug-
gedrongen. De meeste mensen 
hebben het beter dan ervoor. Er be-
staat nu een zekere luxe: vakantie, 
radio, sparen voor een eigen auto, … 
De rust en de orde zijn grotendeels 
teruggekeerd. De chaos lijkt be-
dwongen. Zolang ze het zelf beter 
hebben, maken de Duitsers zich geen 
grote zorgen...

ONTSPANNING VOOR HET 
VOLK… 

Kraft durch Freude (KdF) is een grote 
vrijetijdsorganisatie die in 1933 
wordt opgericht door de nazi Robert 
Ley. De bedoeling is de productiviteit 
en flexibiliteit van werknemers te 
verbeteren door voor hen sport en 
vakantie te organiseren. Voor een 
appel en een ei kunnen Duitse arbei-
ders reisjes maken. Ze kunnen genie-

“Ik ben heel erg voor Hitler geweest, 
omdat ie voor werk zorgde, u heeft 
geen idee hoe slecht we het toen 
hadden, maar toen kwam Hitler en 
het werd steeds beter, je had het ge-
voel dat je er weer bij hoorde, je voel-
de je geen verschoppeling meer.” 
Duitse vrouw na de oorlog.

“De mensen zijn kinderen en hebben 
kinderlijke wensen. De staat moet er-
voor zorgen, dat ze altijd geschenken 
krijgen, als ze wil bereiken dat ze ge-
lukkig zijn en gelukkig blijven en met 
zin en liefde al hun krachten aan het 
werk geven.”
Robert Ley.

Propaganda voor de reizen met KdF Postkaart uit 1935

Hal vol oorlogsvliegtuigen in Berlijn, 1941. © 
Bundesarchiv, Berlijn. 

“De eerste duidelijke tekenen van 
wijdverbreide onvrede, grotendeels 
voortkomend uit economische frus-
tratie, waren al in 1934 zichtbaar. De 
aanvankelijke golf van optimisme 
over economisch herstel en vooral de 
werkgelegenheidsmaatregelen 
maakte in het voorjaar van 1934 
plaats voor groeiende kritiek op het 
bewind.[…] Materieel eigenbelang lag 
duidelijk ten grondslag aan dat soort 
kritiek.”

“We hebben de Eerste Wereldoorlog 
verloren omdat we de zenuwen kre-
gen. Daarom wil de Führer dat de na-
tionaalsocialistische staat deze erva-
ring steeds voor ogen houdt en ervoor 
zorgt dat de zenuwen van het volk ge-
zond en sterk blijven.
Robert Ley

“Nota van Krosigk (minister van finan-
ciën) over begroting en de financiële 
toestand van het Rijk. Volgens hem is 
die nog erger dan ik al dacht. Maar aan 
schulden is een volk nog nooit ten on-
der gegaan. Wel aan een tekort aan 
wapens. […].”
Uit het dagboek van Joseph Goebbels, 
14 januari 1938

“Het volk in Duitsland is vandaag ge-
lukkiger dan waar ook ter wereld. Het 
wordt pas dan onzeker, wanneer het 
geen leiding heeft. Op het ogenblik 
dat het vaste leiding heeft, is het ge-
lukkig […] Ze willen een leider, die hen 
richtlijnen geeft en dan volgen ze 
hem.” 
Adolf Hitler in een toespraak op 29 april 
1937.



VRAGEN

VRAGEN

1. Lees het citaat van historicus Ian 
Kershaw, de auteur van de bekendste 
biografie van Hitler. 

Welke factor bepaalt volgens hem of 
de massa akkoord gaat met een be-
paalde politiek? 

________________________________________

________________________________________

Is dat tegenwoordig nog zo? 

________________________________________

________________________________________

2. Zit er een kern van waarheid in de 
mening van Hitler en Ley over het 
volk? Leg uit waarom of waarom niet.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

3. Geef twee elementen die aanto-
nen dat de economische verbetering 
onder de nazi’s slechts schijn was.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

“De materiële omstandigheden van 
het dagelijkse leven bepaalden recht-
streeks en voortdurend de houding 
van de bevolking tegenover het natio-
naalsocialisme”.
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DE WIL TOT VREDE….

Pas in 1938 begint Hitler openlijk toe te geven dat hij wel degelijk op een oor-
log zint.

OF EEN GOED GEPLANDE 
OORLOG?

Vlak na zijn machtsovername in 
1933 zegt Hitler reeds tegen de be-
velhebbers van het leger:

De herbewapening van het leger vol-
trekt zich in een ongekend tempo en 
omvang. Dat is in strijd met het Ver-
drag van Versailles. Zowel de ver-
plichte legerdienst als de bewape-
ning drukken de werkloosheidscijfers 
naar beneden. Door de productie van 
oorlogsmateriaal zijn er 4 miljoenen 
werklozen minder. Om de mensen 
gerust te stellen, zegt Hitler steeds 
dat die herbewapening enkel ter be-
scherming dient.

In 1935 vertelt Hitler het parlement 
dat het noodzakelijk is de algemene 
dienstplicht weer in te voeren om het 
Duitse volk te beschermen. 
Een groter en beter bewapend leger 
is noodzakelijk is om de vrede te be-
waren.

DE WIL TOT VREDE….

De belofte van vrede wordt een vast 
motief in de toespraken van Hitler. 
De wonden van de Eerste Wereldoor-
log zijn nog niet geheeld en de men-
sen willen zeker geen nieuwe oorlog. 
Ze vertrouwen de Führer omdat hij 
zelf de gruwelen van de Eerste We-
reldoorlog heeft meegemaakt.

Tot aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog in 1939 blijft Hitler 
vasthouden aan zijn vredesretoriek:

Hitler en Von Hindenburg op een 
verkiezingsposter uit 1933 © Bundesarchiv.

“Door het zich ontwikkelende Duitse 
leger is het […] ons mogelijk geworden 
in een tijd van onrust en algemene 
onzekerheid de vrede te bewaren 
voor ons volk. ”
Hitler in een toespraak op 12 september 
1937.

“Het vredesleger is opgesteld. Een 
geweldige luchtmacht beschermt ons 
vaderland, een nieuwe zeemacht 
onze kusten. 
Hitler in een toespraak op 20 februari 1938

„We hebben de wil tot vrede. We zien 
ook geen conflictmogelijkheden en 
-stof. […]“
Hitler in een toespraak op 24 oktober 1933

„Ik mag nog eens vaststellen dat ik 
ten eerste geen oorlog gevoerd heb, 
dat ik ten tweede sinds jaren mijn af-
schuw voor een oorlog en in elk geval 
voor de oorlogshetze uitdruk en dat ik 
ten derde niet zou weten voor welk 
doel ik überhaupt een oorlog zou 
voeren.”
Hitler voor de Rijksdag op 28 april 1939.Hit-
ler voor de Rijksdag op 28 april 1939.

1936. Duitsland marcheert het Rijnland binnen, waarover in het Verdrag van Versailles was 
afgesproken dat het een gedemilitariseerde zone moest blijven.

“(…) de omstandigheden hebben me gedwongen, tientallen jaren lang bijna alleen 
maar over vrede te spreken. (…) Het was nu eenmaal nodig het Duitse volk geleide-
lijk aan om te vormen en het langzaam duidelijk te maken, dat er dingen zijn, die als 
ze niet met vreedzame middelen verkregen kunnen worden, noodzakelijk met ge-
weld doorgezet moeten worden. (…)”
Hitler op een persconferentie in München op 10 november 1938.“Algemene dienstplicht moet terug 

ingevoerd worden. Verovering van le-
vensruimte in het Oosten en ongena-
dige germanisering ervan.”



VRAGEN

VRAGEN

1. Geef twee verklaringen waarom 
Hitler en de nazipartij zo angstvallig 
zwegen over hun oorlogsplannen?

a. ______________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________

2. Op welke manier presenteerde de 
nazi’s de herinvoering van de leger-
dienst en de bewapening?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

“Maar hij (= Hitler)is de oorlog begon-
nen en dat zal ik ‘m nooit vergeven, 
terwijl hij beloofd had dat ie ervoor 
zou zorgen dat het vrede bleef.”

3. Bestonden er in de ogen van de 
nazi’s wel redenen om een oorlog 
voor te bereiden en te ontketenen?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

4. Lees de getuigenis van deze vrouw. 
Hoe reageert zij op het nieuws dat er 
toch oorlog komt?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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ÜBERMENSCHEN….

ÜBERMENSCHEN….

Vanaf de negentiende eeuw verdedi-
gen heel wat Europese wetenschap-
pers het idee dat de wereld uit ver-
schillende rassen bestaat en dat 
sommige rassen meer waard zijn dan 
andere. De nazi’s maken gebruik van 
die rassentheorie om te verklaren dat 
het Duitse volk tot het zogenaamde 
‘Arische ras’ behoort. De blonde, 
blauwogige Germaan is dan de Ariër 
in zijn zuiverste vorm. In hun ogen is 
dat Arische ras veruit superieur, zij 
zijn “Übermenschen”. De nazi’s wil-
len die theorie verder wetenschap-
pelijk bewijzen en richten aan de uni-
versiteiten gespecialiseerde 
faculteiten op.

De rassenpolitiek van de nazi’s werd 
niet slechts gesteund door een 
handjevol pseudo-geleerden maar 
door internationaal erkende weten-
schappers, zoals P. Lenard en J. Stark, 
twee Nobelprijwinnaars die in 1924 
hun steun aan Hitler betonen:

Die vijand, dat zwakkere ras, zijn voor 
de nazi’s bij uitstek de Joden. Hitler 
noemt hen een ‘raciale tuberculose’, 
een besmettelijke ziekte die de we-
reld bezoedelt. Daarmee bouwen ze 
voort op eeuwenoude (christelijke) 
vooroordelen over Joden. 
Vanaf april 1933 wordt een reeks Jo-
denwetten gestemd, die de Joden 
het land uit drijven. 

EN UNTERMENSCHEN

De eenheid van dat volmaakte ras 
wordt aangewakkerd door het creë-
ren van een vijand. Zo ontwikkelt de 
massa een dodelijke kracht die niets 
of niemand ontziet. De leider moe-
digt aan, zweept op, kijkt toe. Ook in 
Duitsland wijzen de nazi’s een vijand 
aan. Die vijanden moeten plaats rui-
men om meer levensruimte (Lebens-
raum) te geven aan de sterkeren.

Aan een lerares wordt uitgelegd hoe ze les 
moeten geven over de kenmerken van het 
superieure Arische ras, Nürtingen, 1943 
© DHM, Berlijn.

“Ras is van het gezicht af te lezen: een Duitse 
jongen tegenover een Joodse jongen”, beeld 
uit een ‘rassenatlas’ © Westfälisches 
Schulmuseum Dortmund.

De massa gelooft dat de Joden hun 
grote vijanden zijn en werkt vol en-
thousiasme mee om het land Juden-
frei (vrij van Joden) te maken. Ander-
zijds zijn er bewijzen dat veel 
Duitsers verontwaardigd zijn over dit 
beleid. Maar zij houden zich groten-
deels stil. Historicus Ian Kershaw 
zegt daarover:

“Over het geheel genomen heeft Jena 
reeds nu de reputatie verworven de 
eerste op rassen- en levenswetten 
georiënteerde hogeronderwijsinstel-
ling in Groot-Duitsland te zijn.” 
Karl Aster, rector van de universiteit van 
Jena.

“Met zijn strijdkameraden [komt Hit-
ler] ons voor als een geschenk Gods 
uit een tijd die lang voorbij is en waar-
in rassen nog puurder waren, de men-
sen groter en hun geest minder mis-
leid.”

“Mijn vader hing aan professors Günthers [hoogleraar voor rassenkunde] lippen om 
geen woord over de superioriteit van de Arische Herrenmensch te missen. Hier was 
eindelijk iemand die tegen hem zei dat hij, rasbepaald, iets bijzonders was. Balsem 
voor zijn ziel. Eindelijk hoefde hij zich niet langer minderwaardig te voelen. Eindelijk 
had hij een taak. Een opdracht die hem vervulde. Een passie. Een missie.”

“Een sterker ras zal de zwakkere ras-
sen verjagen want … in de natuur … 
vernietigt de mensheid de zwakken 
zodat ze plaats kunnen maken voor 
de sterken.”      
Hitler in Mein Kampf.

Affiche voor de ‘Eeuwige Jude’, een “documentaire” over ‘de 
Jood’, 1940 / © USHMM.

„Volkeren van Europa, jullie erfvijand 
is het volk der Joden […] waarvan 
Christus reeds zei, dat zijn vader de 
duivel is.” 
Streicher in een toespraak op 26 augustus    
1943

Nazilied „Deutschland erwache“

Duitsland ontwaak uit uw nachtmerrie 
Laat in uw Rijk geen ruimte voor vreemde Joden.
We willen strijden voor uw heropstanding.
Arisch bloed mag niet ten onder gaan.

“Als er één woord is dat de reactie van 
de Duitsers op de Jodenvervolging 
weergeeft, is dat wel passiviteit […] 
het welbewust uitschakelen van per-
soonlijke betrokkenheid en de be-
reidheid om kritiekloos het recht van 
de overheid te aanvaarden om radi-
cale acties tegen haar ‘vijanden’ te 
ondernemen”.

Veel Duitsers horen natuurlijk graag 
dat zij tot het ‘Herrenvolk’ behoren:



VRAGEN

VRAGEN

1. Waarom is het gevaarlijk de we-
reldbevolking op basis van rassen in 
te delen? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

2. Wat is het gevaar van mensen aan-
wijzen met termen als ‘raciale tuber-
culose’, ‘besmettelijke ziekte’, ‘rat-
ten’, ‘ongedierte’, ‘parasieten’, 
‘kakkerlakken’, …?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen; 
ik was immers geen communist. 
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen; 
ik was immers geen sociaaldemocraat. 
Toen ze de vakbondsmensen kwamen halen heb ik gezwegen; 
ik was immers niet bij de vakbond. 
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen; 
ik was immers geen Jood. 
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen; 
ik was immers geen katholiek. 
Toen ze mij kwamen halen 
...was er niemand meer die nog kon protesteren. (Martin Niemöller) 

“De weg naar Auschwitz was gebouwd uit haat, 
maar geplaveid met onverschilligheid.” (Ian Kershaw) 

3. Is dit een praktijk die vandaag nog steeds bestaat? Geef voorbeelden.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Lees hieronder het gedicht van Martin Niemöller en de uitspraak van de his-
toricus Kershaw. Weerspiegelen zij hetzelfde idee?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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‘VRIJWILLIGE’ EMIGRATIE….

De Joodse dokter, Johannes Groß, uit Berlijn vertelt:OF VERJAAGD UIT HET 
LAND? 

Er is weinig ‘vrijwilligs’ aan de massa-
le emigratie. Vanaf 1933 wordt 
Duitsland beheerst door een na-
zi-haatcampagne die de Joden het 
land uit moet jagen. Hun economi-
sche activiteiten worden geboycot. 
Een heleboel rechten worden hen af-
genomen. Spoedig richt Eichmann 
bureaus op om de gedwongen emi-
gratie van Joden te regelen. Hij 
schrijft dat pogroms (gewelddadige 
mensenjachten) de beste methode 
zijn om de Joodse emigratie op te 
voeren. Op een nacht in november 
1938 (‘Kristallnacht’) worden syna-
gogen in brand gestoken, Joodse ge-
bouwen vernield en Joden opgepakt 
en vermoord. Als Joden vertrekken, 
neemt het Reich de meeste van hun 
bezittingen af. Tussen 1933 en sep-
tember 1939 wijkt ongeveer de helft 
van de 600.000 in Duitsland wonen-
de Joden uit. 

verdwijnen nu langzaam uit het straatbeeld. ‘Joden’ wordt stilaan een abstract 
begrip, ze hebben geen concreet gezicht meer. En dat is nu net wat de nazi’s 
willen bereiken...
Hier de analyse van historicus Ian Kershaw:

‘VRIJWILLIGE’ EMIGRA-
TIE….

In het filmjournaal zien de Duitsers 
hoe massaal veel Joden ‘vrijwillig’ het 
land verlaten. De grote massa gelooft 
de media. Bijna elke ‘Ariër’ heeft wel 
‘zijn goede Jood’, een Joodse buur-
man, klasgenoot, winkelier, ... die hij 
niets slechts toewenst. Die kennissen 

Joodse emigranten schrijven zich in voor een emigratie naar Engeland  
© STIWOT.

“In de jaren na 1933 speelde het ‘Joodse vraagstuk’ hoe langer hoe minder een rol 
in het dagelijkse leven van de meeste Duitsers. De Joden werden meer en meer ge-
depersonaliseerd, onttrokken aan sociaal en economisch contact met niet-Joden, 
vrijwel verwijderd uit het dagelijkse leven van de gewone burger en feitelijk tot een 
ideologisch antisymbool gereduceerd.”

Op dit bord staat te 
lezen: “Joden, vertrek 
naar jullie eigen land, 
uit het onze ben je toch 
verbannen © STIWOT

‘Mijn grootvader Godel Herschlikowitsch en zijn broer Aron hadden een textielhan-
del in een groot gebouw in het midden van de stad Karlsruhe. In de weken voor en 
na de Kristallnacht in 1938 werd de toestand dramatisch. Er waren minder klanten, 
rekeningen van geleverde goederen werden niet meer betaald en joden konden 
geen bankkredieten meer opnemen. De nazi’s vernielden in de nacht van 10 no-
vember 1938 het bedrijf. Mijn grootvader en zijn broer Aron hebben zich kunnen 
verbergen in de kelder (…) Buren hebben hen geholpen om uit de handen van de 
Gestapo te blijven. Zij zijn gedurende acht dagen en nachten ondergedoken geble-
ven. Zij zijn dus niet, zoals vele joden uit Karlsruhe, gedeporteerd naar het concen-
tratiekamp van Dachau op 10 oktober 1938. Grootvader werd op 17 mei 1939 door 
de Duitse politie uitgewezen. In september 1939 bereikte hij België. Samen met zijn 
broer vestigde hij zich in Antwerpen.’

 Joodse inwoners van Duitsland en de geannexeerde gebieden zijn steeds 
minder veilig en velen vluchten. / © Anne Frank Stichting Amsterdam



VRAGEN

VRAGEN

1. Waarom wordt “Jood” stilaan een 
abstract begrip in Nazi-Duitsland?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

2. Is dat een gevaarlijke situatie voor 
de Joodse bevolking? Waarom? 
Waarom niet?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

“Waarheen?” Cartoon uit de Daily Express van 30 juli 1938 die de mislukte 
vluchtelingenconferentie van Evian illustreert.  © British Cartoon Archive – Kent University

3. Bekijk onderstaande tekening en legende. Waar kunnen de vluchtelingen uit 
Duitsland terecht?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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HERVESTIGING EN TEWERKSTELLING VAN DE JODEN….

Verzamelkampen 

De Dossinkazerne is in werkelijkheid 
een “wachtkamer van de dood”. Van 
hieruit vertrekken tussen 1942-
1944 meer dan 25.000 mannen, 
vrouwen en kinderen richting Ausch-
witz-Birkenau. Dat is één van de zes 
uitroeiingscentra die de nazi’s in 
1942 in Polen opgericht hebben. In 
die centra voltrekt zich de Endlösung 
(eindoplossing), een mooie term 
voor een genocide op industriële 

OF DEPORTATIE EN UIT-
ROEIING? 

Getto’s

De volksgezondheid is zeker niet de 
werkelijke reden voor de oprichting 
van getto’s. De Führer verklaart in 
1935 dat de Joden: 

wereld zouden Joden, zo zeiden de 
nazi’s, geen besmettelijke ziekten 
meer kunnen verspreiden of de Duit-
se samenleving ondermijnen. Daar-
om worden de getto’s in het begin 
aangeduid met de term ‘quarantai-
negebied’. De getto’s bestaan van 
1939 tot 1944.

Verzamelkampen

Overal in het Reich moeten Joden 
zich verzamelen om te gaan werken. 
In België ontvangen ze vanaf juli 
1942 Arbeitseinsatzbefehle (te-

HERVESTIGING EN 
TEWERKSTELLING VAN 
DE JODEN….

Getto’s

Vooral in het Oosten (Polen, Rusland, 
Tsjecho-Slowakije...) worden Joden 
in getto’s bijeen gedreven. Door hoge 
muren afgezonderd van de buiten-

schaal. Bij aankomst worden de Jo-
den geselecteerd. Wie ‘werkbe-
kwaam’ is, moet zware dwangarbeid 
verrichten. Tegen de anderen, vooral 
vrouwen met kinderen en oudere 
mensen, zegt men dat ze mogen 
‘gaan douchen’. Zij worden in de gas-
kamers vermoord. Het feit dat de na-
zi’s nooit openlijk spreken over de 
massale uitroeiing, wijst erop “dat 
het regime zelf niet zo zeker was van 
de reactie van het publiek”, zegt his-
toricus Ian Kershaw. Hoe dan ook 
blijft het feit dat er bitter weinig pro-
test of reactie kwam op deze onge-
ziene massamoord, die men de Ho-
locaust of Shoah noemt.

werkstellingsbevelen). Ze moeten 
zich melden in de Dossinkazerne 
voor verplichte tewerkstelling. Van 
hieruit zouden ze naar hun nieuwe 
woon- en werkplaatsen in het Oos-
ten gebracht worden: de zogenaam-
de Umsiedlung, de hervestiging van 
de Joden. De nazi’s willen ook ‘soci-
aal nuttelozen’ en ‘onaangepasten’ 
verwijderen. ‘Zigeuners’ worden 
hierbij gerekend en daarom ook via 
de Dossinkazerne gedeporteerd.

Een straat in het getto van Theresienstadt, 
tekening van Petr Ginz, 15 jaar oud, 1943          
© Getto Fighters House.

Kinderen in het Getto van Warschau op een 
archieffoto uit 1939. © ANP. 

 Arbeitseinsatzbefehl. Na ontvangst moet de 
geadresseerde zich in de Dossinkazerne 
melden - © Kazerne Dossin, Mechelen.

Een vrachtwagen wordt uitgeladen op de 
binnenkoer van de Dossinkazerne                                   
© Ghetto Fighters’ House, Israël.

“opgesloten moeten worden in een 
getto, een gebied waar zij zich volgens 
hun natuur kunnen gedragen, en waar 
het Duitse volk hen kan observeren, 
zoals men wilde dieren observeert.”

In de getto’s wonen en werken men-
sen in genadeloze omstandigheden. 
Door uithongering, zware arbeid, 
overbevolking, epidemieën en ge-
weld is het sterftecijfer enorm. Uit-
eindelijk wordt de overlevende get-
tobevolking in de uitroeiingcentra 
omgebracht. Duizenden achtergebleven schoenen getuigen 

van de moord op ontelbare mensen in 
Auschwitz-Birkenau.  © Pieter-Jan Depue.



VRAGEN

VRAGEN

1. De nazi’s hebben het over ‘quaran-
taine’, ‘Umsiedlung’, ‘tewerkstelling’, 
... en verzwijgen wat er werkelijk met 
de Joden in het Oosten gebeurt. Geef 
hier twee redenen voor. 

a. ______________________________________

________________________________________

b. ______________________________________

________________________________________

2. Als gevolg van de Holocaust ne-
men de Verenigde Naties in 1948 
een verdrag aan waardoor het offici-
eel mogelijk wordt de daders van een 
genocide te bestraffen. Lees hier-
naast hoe de conventie ‘genocide’ 
definieert 

a. Onderlijn de kernwoorden:

een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, 
etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, 
geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen: ‘het doden van leden van de 
groep; het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de 
groep; het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht 
zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; het nemen van maat-
regelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig 
overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.

b. Kan je nog voorbeelden geven van andere genociden? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Mensen zijn vandaag vaak verontwaardigd dat er zo weinig internationale 
reactie kwam op de massale uitroeiing van Joden en zigeuners door de nazi’s. 
Zou dat vandaag anders gaan denk je? Waarom wel/ waarom niet?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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den door de staat, dat mensen geen 
privébezit mogen hebben. De  Kom-
munistische Partei Deut-
schlands (KPD) werd in 1933 door de 
nazi’s verboden.
 
DEMOCRATIE is een staatsvorm 
waarbij het volk vertegenwoordigers 
kiest die via het parlement het land 
besturen. 

DEPORTATIE betekent het onder 
dwang wegvoeren van mensen (hier 
van Joden en zigeuners).

DICTATUUR is een staatsvorm waarbij 
alle macht om beslissingen te nemen 
in handen is van een klein groepje 
mensen of van één persoon (de dic-
tator). 

DOORGANGSKAMP is  een kamp dat 
ingericht is om gevangenen tijdelijk 
samen te brengen. Nadien worden ze 
verder weg gevoerd naar concentra-
tie- of vernietigingskampen. De Dos-
sinkazerne was tussen 1942 en 1944 
een doorgangs- of verzamelkamp 
voor Joden en zigeuners in België, en 
Noord-Frankrijk. 

EICHMANN Adolf (1906–1962) was 
verantwoordelijk voor de organisatie 
van treintransporten van miljoenen 
Joden naar de concentratiekampen 
en vernietigingscentra. Pas in de ja-
ren zestig werd hij voor de rechtbank 
gebracht. Dit proces werd wereld-
nieuws. 

ENDLÖSUNG DER JUDENFRAGE was 
de term die de nazi’s gebruikten om 
de massale moord op Joden mee aan 
te duiden. Letterlijk betekent het 
‘eindoplossing van het Jodenpro-
bleem’.

EUTHANASIE komt van het Grieks en 
betekent letterlijk ‘goede dood’. Het 
is het actief beëindigen van iemands 
leven om pijn en lijden te verkorten.
 

Woordenlijst

ALGEMENE DIENSTPLICHT werd van-
af  1935 weer ingevoerd in Duitsland: 
alle jonge mannen moesten hun le-
gerdienst vervullen. Dit was noch-
tans tegen het verbod dat het Ver-
drag van Versailles in 1919 had 
opgelegd.

ARISCHE RAS is een term uit de ras-
senleer. Deze pseudo-wetenschap-
pelijke denkwijze verdeelde de 
mensheid in groepen (rassen) met 
vaste erfelijke eigenschappen. In de 
negentiende eeuw ging men spreken 
van een ‘Arisch (= Germaans) ras’. 
Duitsers waren dus ‘Ariërs’. De nazi’s 
verkondigden dat het Arische ras het 
beste ras was van allemaal. 

AVANT-GARDISTEN zijn jonge kun-
stenaars die met nieuwe vormen ex-
perimenteren.

BOYCOT betekent het verbreken van 
handelsrelaties met iemand. Op 1 
april 1933 organiseerde de nazi’s 
voor het eerst een nationale boycot 
van Joodse winkels. Ze stonden voor 
de winkels en bedreigden iedereen 
die er durfde binnen gaan. Het was 
de eerste van een lange rij anti-Jood-
se maatregelen in nazi-Duitsland.

BUND DEUTSCHER MÄDEL (BDM) 
was de jeugdbeweging van de nazi’s 
voor meisjes. De BDM was een on-
derdeel van de Hitlerjugend. Andere 
jeugdbewegingen waren afgeschaft 
en alle meisjes tussen 14 en 18 jaar 
moesten lid worden van de BDM.

COMMUNISME is een ideologie die 
gebaseerd is op de leer van Karl Marx 
en Friedrich Engels, twee denkers uit 
de 19e eeuw. Communisten vinden 
dat iedereen gelijk is, dat er internati-
onale solidariteit moet zijn, dat de ei-
gendommen verdeeld moeten wor-

FÜHRERSTAAT verwijst naar hoe 
Duitsland tussen 1933 tot 1945 door 
de Führer, Adolf Hitler, werd geleid. 

GETTO is de naam voor een stadswijk 
waar (meestal arme) mensen van 
een bepaalde etnische, religieuze of 
raciale groep samenwonen. Vaak zijn 
deze mensen door de overheid of 
door de omstandigheden gedwon-
gen daar te wonen. De joden werden 
in de Tweede Wereldoorlog, voordat 
ze werden opgepakt en gedepor-
teerd, vaak gedwongen in getto’s te 
gaan wonen. De sterfte was enorm. 

GLEICHSCHALTUNG betekent letter-
lijk ‘gelijkschakeling’. De nazi’s na-
men een hele reeks maatregelen om 
alle Duitse organisaties nationaalso-
cialistisch te maken. Zo wilden ze elk 
aspect van de Duitse samenleving 
controleren. 

GOEBBELS Joseph (1897-1945) was 
vanaf  1933   minister van Volksvoor-
lichting en Propaganda. Hij bepaalde 
niet alleen de boodschappen via 
pers, radio en film maar had ook in-
spraak in de kunstwereld.

HIMMLER Heinrich (1900-1945) 
was één van de leiders van de NSDAP 
en hoofd van de SS.  Hij wordt gezien 
als één van de hoofdverantwoorde-
lijken voor de Jodenvervolging. 
 
HITLER Adolf (1889-1945) werd ge-
boren in Oostenrijk. Hij werd de par-
tijleider van de Duitse nazi-partij 
(NSDAP) en stond vanaf 1933 aan 
het hoofd van de Duitse regering. Van 
toen af werd hij ‘Führer’ (leider) ge-
noemd. 
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kinderen op de wereld te brengen. 

LEY Robert (1890-1946) was de op-
richter van het  Deutsche Arbeits-
front  (DAF), de enige nog toegesta-
ne  vakbond. Hij was ook de 
organisator van de vrijetijdsorganisa-
tie Kraft durch Freude. 

MUTTERKREUZ betekent moeder-
kruis. Het moederkruis was een me-
daille die de nazi’s vanaf 1938 uit-
reikten aan vrouwen die veel 
kinderen kregen. 

NATIONAALSOCIALISME verwijst naar 
het geheel van ideeën  van Adolf Hit-
ler en zijn partijgenoten. Het natio-
naalsocialisme was de theoretische 
basis voor de dictatuur in Duitsland 
tussen 1933 en 1945. Belangrijke 
kenmerken zijn extreem nationalis-
me en racisme. 

NATIONALISME is een voorliefde voor 
de eigen nationaliteit met een zekere 
afkeer van het vreemde.

NAZI is een afkorting van Nationalso-
zialist, een aanhanger van het natio-
naalsocialisme. 

NSDAP staat voor Nationaalsocialis-
tische Duitse Arbeiderspartij. Dit is 
de politieke partij van Adolf Hitler. 

OOSTFRONT verwijst naar het oor-
logsgebied in Centraal en Oost-Euro-
pa waar de Duitse en Russische le-
gers met elkaar vochten tijdens WOII. 
De strijd aan het oostfront duurde 
van juni 1941 tot mei 1945. Veel 
oostfrontstrijders waren vrijwilligers 
uit de bezette gebieden, ook uit Bel-
gië. 

POGROM komt uit het Russisch en wil 
‘plundering’ zeggen.  Het gaat om 
een gewelddadige aanval op mensen 
met de bedoeling hen bang te maken 
en weg te jagen. Pogroms zijn door-

HITLERJUGEND (HJ – Hitlerjeugd) 
was de  jeugdbeweging van de nazi’s 
voor jongens. Voor de meisjes was er 
de Bund Deutscher Mädel (BDM). An-
dere jeugdbewegingen waren afge-
schaft en alle jongens tussen 14 en 
18 jaar moesten lid worden van de 
Hitlerjugend. 

HOLOCAUST of SHOAH zijn woorden 
die verwijzen naar de moord op zes 
miljoen Joden tijdens de Tweede We-
reldoorlog. 

IDEOLOGIE betekent het geheel van 
ideeën over de mens, menselijke re-
laties en de inrichting van de samen-
leving.

INDOCTRINATIE is zoals hersenspoe-
ling: het voortdurend opdringen van 
bepaalde opvattingen en meningen 
aan het publiek, waardoor het den-
ken sterk wordt beïnvloed.

KRAFT DURCH FREUDE (KdF) bete-
kent letterlijk ‘Kracht door Vreugde’ 
en was de naam van een grote vrije-
tijdsorganisatie die door de nazi’s 
was opgericht en concerten, dag-
tochtjes en vakanties aanbood tegen 
betaalbare prijzen. Zo konden de na-
zi’s ook controleren wat de werkne-
mers in hun vrije tijd deden. 

KRISTALLNACHT of REICHSPOGROM-
NACHT zijn termen die verwijzen 
naar de nacht van 9 op 10 november 
1938. Die nacht organiseerden de 
nazi’s in Duitsland en Oostenrijk een 
pogrom waarbij Joodse winkels en 
synagogen vernield werden en tien-
duizenden Joden werden opgepakt. 
De naam ‘Kristallnacht’ verwijst naar 
de vele scherven van stukgeslagen 
ruiten op straat. 

LEBENSBORN betekent ‘bron van le-
ven’.  De Lebensbornverein was 
een  vereniging  die de nazi’s hadden 
opgericht om meer zuiver Arische 

heen de geschiedenis heel vaak te-
gen Joden gericht. 

PROPAGANDA is het verspreiden van 
(vaak valse of eenzijdige) informatie 
om mensen te overtuigen van be-
paalde (politieke) ideeën. Volgens 
Hitler was de propaganda zijn mach-
tigste wapen.
 
REICHSARBEITSDIENST (RAD) werd in 
1935 verplicht in Duitsland. Mannen 
tussen 18 en 25 jaar moesten een 
aantal maanden voor het Rijk wer-
ken. Later werd de Arbeitsdienst ook 
verplicht voor jonge vrouwen. 

REICHSTAG of Rijksdag was van 1867 
tot 1945 de benaming voor het Duit-
se parlement. Ook het gebouw waar-
in het parlement samen kwam, werd 
zo genoemd. Vandaag heet het par-
lement in Duitsland de ‘Bundestag’. 

SA is de afkorting van Sturmab-
teilung (‘Stormafdeling’). De SA werd 
in 1921 door Hitler opgericht. Het 
waren knokploegen die partijverga-
deringen beschermden en tegen-
standers in elkaar sloegen. In 1934 
liet Hitler leiders van de SA vermoor-
den omdat zij teveel macht wilden.

SS is de afkorting van Schutzstaffel 
(‘Beschermingsafdeling’). De SS werd 
in 1925 opgericht als persoonlijke 
lijfwacht van Hitler.  Later werd de SS 
een speciale eenheid voor Hitlers 
beste soldaten. Leden van de SS be-
waakten ook de concentratiekam-
pen en droegen op hun petten een 
doodshoofd.

TOTALITAIR betekent totaal, allesom-
vattend. In een totalitair systeem 
wordt echt elk aspect van het leven 
van de mensen gecontroleerd door 
de overheid: met wie ze trouwen, wat 
ze lezen, waar ze op vakantie gaan, …   
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UMSIEDLUNG betekent letterlijk 
‘hervestiging’. De nazi’s bedoelden 
een gedwongen verandering van 
woonplaats voor de Joden. 

VERDRAG VAN VERSAILLES (1919)  is 
het vredesverdrag dat de  overwin-
naars van WOI aan Duitsland  opleg-
den. Door dat verdrag werd Duitsland 
verplicht grote herstelbetalingen te 
doen, gebieden en koloniën af te 
staan en hun leger te ontmantelen. 

VNV staat voor Vlaamsch Nationaal 
Verbond, een extreem-rechtse partij 
die tijdens WOII met de Duitse bezet-
ter meewerkte. Haar leider was Staf 
de Clercq. 

VOLKSEMPFÄNGER  betekent ‘volks-
ontvanger’ en is de naam voor de 
goedkope radio die de nazi’s voor het 
volk lieten ontwikkelen. 

VON HINDENBURG Paul (1847-
1934) was tijdens WOI    één van de 
opperbevelhebbers van het Duitse 
leger. In 1925  werd hij met grote 
meerderheid tot rijkspresident geko-
zen. Hij wordt tegenwoordig vooral 
herinnerd als de man die tegen zijn 
wil Hitler als bondskanselier (eerste 
minister) benoemde. 

WELVAARTSSTAAT verwijst naar een 
samenleving met een hoge welvaart, 
waar in theorie  zo veel goederen be-
schikbaar zijn dat niemand arm zou 
moeten zijn. De welvaartsstaat pro-
beert de voornaamste levensbe-
hoeften te vervullen via pensioenen 
en werkloosheidsuitkeringen. 
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Antwoordsleutel 

Massaal verkozen... of een democratische staatsgreep

1. Hitler wordt Rijkskanselier (3) – Rijksdagbrand (6)– Reichtagsbrandverordnung (5) – nieuwe verkiezingen (1) – Ermächtigungsgesetz (2) – 
verbod op andere politieke partijen (7) – Hitler noemt zich Führer (4).

2. De NSDAP behaalde nooit een absolute meerderheid bij de verkiezingen. Om de macht volledig in handen te krijgen moest Hitler de 
volmachtenwet laten stemmen en het presidentschap overnemen na het overlijden van von Hindenburg. Zonder terreur en onwettelijke 
middelen had Hitler nooit alleenheerser kunnen worden. 

3. Deze cartoon illustreert de gedachte dat ook president Busch de aanslag op de WTC-torens zou hebben beraamd om de schuld te kunnen 
geven aan zijn tegenstanders. 

Het volk als één blok achter Hitler... of toch niet zo eensgezind? 

1. Het zijn niet wetenschappelijk theorieën die grote veranderingen brengen in de maatschappij, maar de massa die zonder nadenken achter 
een leider naar voren stormt om iets te veranderen. Hitler bedoelt dat het volk niet nadenkt maar keuzes maakt op basis van emoties. 

2. De nazi’s wilden de mensen ervan overtuigen dat iedereen (het volk) spontaan en eensgezind achter Hitler en de partij stonden.
In werkelijkheid was er grote verdeeldheid en werden afwijkende meningen onderdrukt.

3. 1933 was in Duitsland een wervelstorm van politiek en sociaal belangrijke gebeurtenissen, maar de gewone mensen hielden zich vooral 
met de gewone dingen bezig. 

Een sterke Führerstaat... of één grote chaos?

1.  Dat geeft een beeld van militaire kracht en eensgezindheid. Het geeft de andere mensen het verlangen om mee te doen en erbij te horen.  
Het beeld klopt niet met de werkelijkheid: 
• Nazisme is een wanordelijke, bureaucratische puinhoop.  
• Hoge nazi’s voeren heimelijk een strijd om macht en zoeken manieren om de Führer voor zich te winnen.  
• De moord in eigen rangen op de SA-leiding bewijst de verdeeldheid van de partij.

2. Nazi’s en nazi-organisaties kunnen doelen en wensen van  de Führer voorzien en realiseren door zelf  initiatieven te nemen.

3. Eigen interpretatie (actualiteit). 

Eerbetoon voor moeders... of kinderen als kanonnenvlees? 

1.  Ze stellen het voor als een heel eervolle onderscheiding te vergelijken met decoraties voor soldaten op het slagveld.

2. Waarschijnlijk vond ze dat de staat zich hierin niet moest moeien. Misschien heeft ze een kind of kinderen verloren in de oorlog.

3. De vrouw is er vooral om kinderen te krijgen. 

4. Werkelijke redenen: 
• De partij wil van het Duitse volk het grootste en beste van Europa maken 
• Hitler had al lang een oorlog gepland om land in het Oosten te veroveren. Daarvoor had hij jonge mensen nodig.

Een machtige jeugdbeweging... of pure indoctrinatie?    

1. 
• Wie geen lid was van de HJ telde niet mee en was een schande voor de groep. 
• De omgeving werd aangenaam gemaakt voor de jongeren. Soms hadden ze het er beter dan thuis.
• Het was aantrekkelijk om de jongeren met bijna militaire vertoon te zien optrekken in grote samenhorigheid.

2. 
• Vrije keuze
• Iedereen kan lid worden
• geen militaire vorming

3. 
Neen, ze voelen er zich niet vrij. Het lied toont dat ze bereid zijn te vechten voor hun vrijheid.
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Eendracht maakt macht... maar geen enkele uitzondering wordt geduld! 

1. Zij zijn bang voor andere meningen die de dictatuur zouden kunnen ondermijnen. Het maakt het volk gemakkelijker te beheersen, onde 
controle te houden.

2. twee manieren: 
• alle mensen op dezelfde golflengte brengen 
• iedereen die niet akkoord is, wordt eruit gegooid

3. Als er geen vrijheid is om te schrijven wat je denkt, lopen de mensen zelf ook gevaar. De nazi’s hebben de Joden uitgeroeid en hun licha-
men verbrand.

Meesters over leven... en dood

1. Neen, de reden is dat ze niet willen dat er Arische baby’s verloren gaan.

2. De nazi’s proberen de mensen ervan te overtuigen dat gehandicapten veel kosten aan de gemeenschap. Ze spelen op het egoïsme van de 
mensen: het is ook uw geld.

3. Neen, euthanasie betekent iemand die stervende is pijnloos helpen sterven. In werkelijkheid gaat het hier om moord.

4. Omdat het Duitse volk en Duitse bisschoppen protesteerden.
a) de nazi-overheid blijkt niet ongevoelig voor protesten  
b) het Duitse volk reageert wel als het hun eigen welzijn betreft

Meer werkgelegenheid... of indoctrinatie en uitbuiting? 

1. vlag 
a) het graan: de mensen werken op het land 
b) de schop werd niet alleen als werktuig maar ook als wapen gebruiken

2. Neen, de jongeren die opgeroepen werden kregen bijna geen loon. Ze konden bijgevolg ook geen geld uitgeven en de economie laten 
opleven. Het werkloosheidscijfer werd zo kunstmatig verlaagd.

3. 
• Het uniform bevordert het groepsgevoel. Het geeft de drager ook een gevoel van macht. 
• Het maakt een sterke en officiële en bijna militaire indruk  naar buiten toe.

4. Na de Hitlerjugend worden de jonge mannen verder getraind in de verplichte Reichsarbeitsdienst en daarna moeten ze naar het leger.

Elk zijn radio en auto... of massaal bedrog?      

1. Goebbels, de minister van propaganda wilde dat er zoveel mogelijk naar de partijpropaganda geluisterd werd.

2. De radio is een vergiftigd geschenk: het dient enkel om mensen zoveel mogelijk te overtuigen van de ideeën van Hitler en de nazi’s. 

3. 
a) De meeste mensen waren te arm om een auto te kopen. 
b) Tot 1938 bestaat de beloofde auto nog niet. De autofabriek is zelfs nog niet gebouwd.

4. 
a) In de volkswagenfabriek werden voornamelijk dwangarbeiders aan het werk gezet. 
b) De auto is voor 1945 nooit geleverd aan de burgers die ervoor gespaard hadden.

Ontspanning voor het volk... of controle over het volk?    

1. 
De materiële factoren van het dagelijkse leven.
Ja. Tijdens een economische crisis bijvoorbeeld, gaat men nog steeds meer stemmen op partijen die tegen migranten zijn.

2. Ja. De mensen zijn tevreden als ze zelf geen grote verantwoordelijkheden moeten nemen (Hitler) en hun leven aangenaam gemaakt wordt 
door sportevenementen en ontspanningprogramma’s, vakanties etc (Ley). 
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3. 
• Neen, de schulden van Duitsland waren torenhoog. 
• Er waren nog maar weinig werklozen, maar de meeste mensen moesten heel hard werken voor een heel laag inkomen.

De wil tot vrede... of een goed geplande oorlog? 

1.
• De wonden van de Eerste Wereldoorlog zijn nog niet geheeld en de mensen willen  geen nieuwe oorlog.
• Omdat het illegaal is, want in strijd met het Verdrag van Versailles. 

2. 
Hitler zegt dat de legerdienst en de wapens nodig zijn om in een tijd van onrust en algemene onzekerheid de vrede te bewaren en het volk te 
beschermen tegen aanvallen. 

3. Ja, in de ogen van de nazi’s waren er redenen om een oorlog voor te bereiden: 
• dingen die niet vreedzaam verkregen kunnen worden met geweld bereiken (heroveren van de gebieden die ze door het Verdrag van 

Versailles kwijtgeraakt zijn)
• de verovering van levensruimte in het Oosten en ongenadige germanisering ervan. 

4. Ze is woedend op Hitler omdat ze echt geloofde dat er geen oorlog meer zou komen. 

Übermenschen ... en Untermenschen 

1. Men gaat geloven dat sommige rassen beter zijn dan andere. Die ‘betere’ rassen kunnen denken dat ze meer rechten hebben dan andere.

2. De vijanden worden niet meer als gewone mensen gezien, maar als iets heel gevaarlijks. (Dit is pregenocidaal taalgebruik omdat het op-
roept tot het uitroeien van deze dodelijke kwalen).

3. Ja, bijvoorbeeld bij het afbeelden van Joden, Moslims, politieke tegenstanders, andere ethnische groepen, anderstaligen...  

4. Ja, beiden zeggen dat onverschilligheid voor het lot van anderen tot hun ondergang kan leiden. Je brengt jezelf er ook mee in gevaar 
omdat je dan ook op niemand kan rekenen.

‘Vrijwillige’ emigratie... of verjaagd uit het land? 

1. De Joodse kennissen en vrienden kennissen verdwijnen nu langzaam uit het straatbeeld in Duitsland. ‘Jood’ wordt stilaan een abstract 
begrip, ze hebben geen concreet gezicht meer.

2. Ja,  ze worden niet meer als mensen gezien (depersonalisatie), hebben geen gezicht meer. Zo aanvaardt de rest van de bevolking gemak-
kelijker de maatregelen die tegen hen genomen worden/ wat er met hen gebeurt

3. De vluchtelingen kunnen nergens meer terecht. Op elke weg (vorm hakenkruis) staat een stopteken. Dit komt o.a. door de mislukte vluch-
telingenconferentie van Evian.

Hervestiging en tewerkstelling van de Joden... of deportatie en uitroeiing? 

1. 
• De nazi’s zijn bang voor paniek, verzet en opstand van de Joden zelf. 
• Ze vrezen de afkeuring van de Duitsers zelf.

2. 
Rwanda, de Killing Fields van Cambodja, de Armeniërs

4. (eigen mening) Voor de massa zijn de genocides die vandaag plaats vinden ver van hun bed. Zelfs interventies door de VN hangen af van 
de economische en politieke situatie. De VN berekent ook het risico voor hun troepen voor ze effectief tussen komen. 
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