
DOODGEWONE 
HELDEN

Dit boekje is van



Echte helden! Je kent ze misschien wel van tv. Ze kunnen vliegen, ze kunnen mensen redden uit 
brandende gebouwen en ze vechten tegen slechteriken. Iedereen heeft zo wel zijn favoriete held. Schrijf 
hieronder op wie jouw favoriete held is.

Dit boekje gaat echter niet over Mega Mindy, Batman of Spider-Man. Dit boekje gaat over gewone 
mensen. Mensen met een huis, met vrienden, met kinderen. Mensen die naar de winkel gaan om hun 
boodschappen te doen. Mensen die van honden houden, of van katten, of mensen die liever geen 
huisdier hebben. Kortom, mensen zoals jij en ik, die helemaal niets speciaals hebben. 
Dit boekje toont jullie dat heel gewone mensen soms heel bijzondere dingen doen. Doodnormale mensen 
worden soms helden omdat ze andere mensen het leven redden, met gevaar voor hun eigen leven. 



    

Zoek in de tentoonstelling naar de oplossing

Schrijf of teken iets

Als je dit ziet, is er iets om te lezen

Dit betekent dat er in de zaal een doe-opdracht is

IN DIT WERKBOEKJE ZIE JE OP ELKE PAGINA SYMBOLEN STAAN. DIT SYMBOOL 
STAAT MEESTAL BIJ EEN TEKSTVAKJE. HET LEGT UIT WAT JE MOET DOEN.



    
DE TWEEDE WERELDOORLOG EN DE JODENVERVOLGING

Na de Eerste Wereldoorlog waren er grote problemen in Duitsland. Het land had de oorlog verloren en er 
was veel werkloosheid en armoede. In 1933 kwam Adolf Hitler, de leider van de nazi-partij, aan de macht. 
Hij werd een echte dictator: iemand die alle macht in handen heeft. Hitler gaf de Joden de schuld van alle 
problemen. Joodse mensen werden daarom steeds meer uitgesloten, vernederd en gehaat. Hitler vond dat 
alle Joden van de wereld moesten verdwijnen.   

 Dit is een verwoeste synagoge, een Joods gebedshuis. De synagoge 
werd verwoest door de nazi’s, omdat zij alles haatten wat Joods was. Zij 
namen een heleboel maatregelen om de Joden uit te sluiten.



    
DE TWEEDE WERELDOORLOG EN DE JODENVERVOLGING

In 1940 viel het leger van Hitler ons land binnen. Nu 
waren de nazi’s baas in België en zij namen zoals in 
Duitsland maatregelen tegen de Joden. De Joden die 
bij ons woonden, waren nu ook niet meer veilig. Veel 
Joden werden opgepakt en gedood. Sommigen konden 
onderduiken: zich verstoppen voor de nazi’s die naar 
hen op zoek waren. 

Niet alleen de Duitse bezetters hadden het op de 
Joden gemunt. Er waren ook Belgen die Joden haatten. 
Dat kun je zien in oude kranten uit de oorlog, zoals 
hiernaast.  

Vind je dit krantenartikel in de 
tentoonstelling ? Zoek de naam van een 
andere krant die zo’n dingen schreef en 
zet die hier:

 

Joodse mensen moesten 
tijdens de bezetting een 
gele ‘Jodenster’ dragen. 
Zo zagen de nazi’s meteen 
wie Joods was en konden 
ze hen gemakkelijker 
oppakken. 



    

Maak kennis met Michel Goldberg! Je ziet hem 
hier op de foto met zijn broertje, Salomon, en zijn 
mama, Maria. De ouders van Michel hadden een 
slagerij in Antwerpen. Michel en zijn familie waren 
Joods. Daarom moesten ze onderduiken om de 
oorlog te overleven. 

Wat denk je dat kinderen zeker 
mee wilden nemen als ze moesten 
onderduiken?

1. 

2. 

3. 

Onderduiken betekent dat je je  ergens moet 
verstoppen, in een ander huis, bij andere mensen. 
Je moet bijna alles achterlaten: je speelgoed, je 
boeken, je huisdier, …

ONDERDUIKEN

Maria Rotenberg

Michel Goldberg

Salomon Goldberg



    
ONDERDUIKEN

Simon vond het 
verschrikkelijk 
om zich altijd 
te moeten 
verbergen. Hij 

was zelfs gescheiden van zijn 
ouders! In de tentoonstelling 
vind je een brief die Simon 
voor zijn papa schreef. 
Hoeveel keer per week kon 
Simon naar buiten komen?

Wil je meer weten over het verhaal van Simon? Lees dan 
het boekje “Simon, het jongetje dat wist te ontsnappen” 
dat in de tentoonstellingszaal ligt.

Hier zie je Simon Gronowski 
met zijn mama en papa. Simon 
woonde in Brussel. Omdat hij 
Joods was, moest hij zich net als 
Michel verstoppen.

Kinderen die moesten onderduiken, zoals Simon 
en Michel, verveelden zich vaak te pletter. Je kon 
nooit buiten spelen, je moest stil zijn, er waren nog 
geen tv’s, weinig of geen speelgoed,… Wat denk je 
dat Simon het meest miste tijdens de onderduik? 

1. 

2. 

3. 



    
TER HULP !

Joodse mensen die tijdens de oorlog moesten onderduiken 
hadden het helemaal niet gemakkelijk. Toch stonden zij er 
niet altijd alleen voor! Er waren mensen die hen hielpen, vaak 
met gevaar voor hun eigen leven. Hier rechts zie je Paul Halter. 
Hij zat bij het verzet: hij vocht tegen de Duitse bezetter. 
De drie meisjes hieronder zaten 
ondergedoken bij de zusters in een 
klooster. Op een dag worden zij verraden! 
De Gestapo zal hen de volgende dag komen 
ophalen. Maar Paul Halter en zijn helpers 
hebben een plan.  Ze binden de zusters 
vast op een stoel en nemen de meisjes mee 
om ze in veiligheid te brengen. Wanneer 
de nazi’s komen, zeggen de zusters dat ze overvallen zijn. 
Vind jij Paul en zijn vrienden helden?

Jij hebt zelf vast wel eens iemand geholpen! Je vader of 
je moeder, een vriend of een vriendin, of misschien zelfs 
iemand die je niet kende. Wie heb je geholpen?

Wat heb je gedaan?

Ik heb geholpen, omdat…
o Ik me anders schuldig zou voelen
o Iemand in nood was
o Ik er zelf beter van werd
o Het moest van iemand anders
o Ik het fijn vind om te helpen
o Ik er geld voor kreeg
o Iemand oneerlijk behandeld werd
o Ik zou willen dat iemand dat ook voor mij zou doen

o Anders:      



    

Dit is Max Vandenberg. Max 
organiseerde vakantiekampen voor 
kinderen. Op die kampen verstopte hij 
Joodse kinderen tussen de anderen. 
Jammer genoeg werd zijn dappere 
daad ontdekt door de nazi’s. Max werd 
opgepakt en gedood.

Geef je mening!
“Ik vind het dom dat Max zijn 
leven op het spel zette om Joodse 
kinderen te redden” Ben jij het met 
deze mening eens? Leg uit:

Bedenk een reden om wel te helpen en een 
reden om niet te helpen en maak de tekst in 
de ballonnen af.

HELPEN OF TOCH NIET ?

Ik vind 
dat je altijd mensen 

in nood moet helpen, omdat
 

Ik vind 
dat je soms iemand 

niet zou moeten helpen, omdat… 
 



    

  Armand werd tijdens de oorlog geboren. Kort 
na zijn geboorte kwamen de nazi’s hem en zijn mama 
arresteren. Mama Rosy redde zijn leven door langs de 
achterdeur weg te glippen. 
Waar bracht zij Armand heen om hem te verstoppen? 
Zoek op het paneel met de naam “Een baby in Ciney”

o Een klooster
o Een gewoon huis
o Een weeshuis
o Een pleeggezin
o Een boerderij

Vind jij dat Rosy een heldin is? Waarom wel, of waarom 
niet?

Nadat Rosy haar zoontje Armand verstopt 
had, kwam ze elke week eens langs om hem te 
bezoeken. Dit was heel gevaarlijk in de oorlog. 
Waarom, denk je?

EEN ECHTE HELDIN

Armand Schmidt

Rosy Kolinski



    
EEN PERSOONLIJK BERICHTJE

Is je mening veranderd over “helden”, nu je het 
boekje hebt gelezen? 

Wat moet iemand doen om een held te worden, vind je?

Wie vind je de grootste held in dit boekje of in de 
tentoonstelling?

Waarom?

In de zaal vind je een tafel met kleurrijke 
vlaggetjes. Kies een vlaggetje en schrijf 
er een persoonlijke boodschap op voor 
iemand die je in dit bundeltje of in de 
tentoonstelling bent tegen gekomen. 

Wens je hem of haar iets toe? Wil je iets vragen? 
Vertellen waarom je hem of haar een held vindt? 
Laat je gedachten de vrije loop!

Yvonne Jospa en Ida 
Sterno, twee vrouwen 
die vele Joodse 
kinderen verstopt en 
gered hebben.


