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In dit thema ... 
Onderzoek je van alles over hedendaagse conflicten in de wereld. In de eerste vier lessen heb je het volgende ontdekt en geleerd. 
 

Les 1: Boze verliezers Les 2: Gekozen dictator 
 

 
 

 
 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt je ingeleefd in een Duitser na de Eerste 
Wereldoorlog en je hebt een klacht geschreven 
die een Duitser toen had kunnen hebben. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt je afgevraagd wat jij zou denken en doen 
als je in de tijd tussen de wereldoorlogen in 
Duitsland zou wonen. Je hebt gezocht naar het 
moment waarop Hitler de democratie 
veranderde in een dictatuur. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
De Centralen verliezen de oorlog  
Duitsland vocht in de Eerste Wereldoorlog samen 
met Oostenrijk-Hongarije en Turkije, de 
Centralen. Toen ze hadden verloren, kreeg 
Duitsland de schuld van de oorlog. Tijdens het 
Verdrag van Versailles werd bepaald dat 
Duitsland herstelbetalingen moest betalen. Ook 
moesten de Duitsers gebied afstaan. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Duitsland na de Eerste Wereldoorlog 
Na de Eerste Wereldoorlog sloot Duitsland een 
vernederende vrede. Door de herstelbetalingen 
kwam Duitsland in een economische crisis. Adolf 
Hitler zei in veel toespraken dat hij Duitsland er 
weer bovenop kon brengen. Eerst probeerde 
Hitler via een staatsgreep aan de macht te 
komen, maar dat mislukte. 

        

 

 Hitler wordt gekozen 
Door de herstelbetalingen ging het slecht met 
Duitsland. Veel mensen werden werkloos. Veel 
Duitsers vonden het oneerlijk. Toen Adolf Hitler 
politicus was zei hij dat hij een oplossing zou 
brengen. Veel mensen stemden op hem en hij 
werd de democratisch gekozen leider van 
Duitsland. 

  

 

 Van democratie naar dictatuur 
Door de propaganda via radio en films werden 
zijn ideeën verspreid. Hitler werd leider (führer) 
van de politieke partij de NSDAP. De aanhangers 
heetten nazi's. Tijdens verkiezingen werd het de 
grootste partij. Hitler veranderde wetten en 
Duitsland werd een dictatuur. Hij had nu alle 
macht en begon de Tweede Wereldoorlog. 
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Les 3: Keiharde keuzes Les 4: Blij met de EU 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt nagedacht over keuzes in de oorlog. Je 
hebt bedacht wat jij zou doen om te overleven. Je 
hebt gehoord wat anderen in die situatie deden. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt nagedacht over het voorkomen van 
oorlog en ruzie. Je hebt in groepjes besproken 
hoe je het probleem van vluchtelingen eerlijk 
kunt oplossen. Daarbij heb je gespreksregels 
gebruikt net zoals ze in de Europese Unie doen. 
 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
De Duitse bezetting van Nederland 
In mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. 
Nederland werd bezet. Dit was voor Nederland 
het begin van de Tweede Wereldoorlog. Eerst 
leek het leven nog vrij normaal, later werd de 
sfeer grimmiger. Jonge mannen moesten gaan 
werken in Duitsland. Als ze dat niet wilden, 
doken ze onder. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Nooit meer oorlog 
Na de Tweede Wereldoorlog wilden de landen 
van Europa voorkomen dat er ooit nog een 
oorlog komt. Zij willen samenwerken. Ze richten 
de EU, de Europese Unie op. Eerst zijn er nog 
maar zes landen, maar tegenwoordig zijn het er 
al 28. De EU maakt beleid over vrede, veiligheid 
en een goede leefomgeving voor iedereen.  

        

 

 Zware tijd  
Er kwam een tekort aan allerlei producten en er 
werden distributiebonnen gebruikt om het 
weinige eten, kleding en andere zaken te 
verdelen. In West-Nederland volgde in 1944 -
1945 een hongerwinter. Zo’n twintigduizend 
mensen gingen toen dood van de honger. 

  

 

 De Europese Unie 
De EU-landen maken allerlei afspraken met 
elkaar. Dat is best lastig, omdat elk land een 
andere manier van praten heeft. Maar met goede 
gespreksregels komen ze er wel uit. De Europese 
Raad is de regering van de EU. De EU maakt 
wetten die voor alle landen van de EU gelden. In 
het Europese Parlement praten ze daarover. 

        

 


