
Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch

Kategory Karren

Titel Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch - Taalgebruik in de Tweede Wereldoorlog - 
Language use in World War 2

Doelstelling Mei dizze aktiviteit besjen de learlingen de Twadde Wrâldoarloch fanút it perspektyf fan 
ferskillende lannen en talen.

Doelgroep Underbou

Fak Taalfak: Ingels, Nederlânsk, Frâns, Dúts 
Saakfak: Skiednis

Doer 3-5 lessen

Link mei curriculum Kennis oer meartaligens yn it algemien 
Thema: Twadde Wrâldoarloch

Talen Nederlânsk, Dúts, Ingels, Frânsk

Link mei FREPA Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld. 
Kennis oer kulturele ferskaat

Feardichheden Harkje, lêze, prate
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen

Beskriuwing 
aktiviteit

Les 1:
Stap 1 (5 minuten):
De dosint fertelt it ûnderwerp fan de kommende fjouwer lessen: De Twadde 
Wrâldoarloch besjoen út ferskillende lannen en talen. De dosint fertelt dat de learlingen 
yn de lêste les sels (yn groepkes) in presintaasje jaan moatte.

Stap 2 (20 minuten):
De dosint fertelt it yntroduksjeferhaal (sjoch dosintblêd “Taalgebrûk yn de Twadde 
Wrâldoarloch”) mei help fan’e PowerPoint presintaasje “Taalgebrûk yn de Twadde 
Wrâldoarloch”. Dit ferhaal is de ynlieding en tagelyk in foarbyld fan in eindprodukt foar 
de learlingen.

Stap 3 (10 minuten):
De dosint fertelt globaal wat de bedoeling is fan’e presintaasje (sjoch wurkblêd 
“Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch”), ferdielt de klas yn groepkes fan 4-5 en 
soarget dat elk groepke wit oer hokker lân se presintearje moatte (2x Ingelân, 2x 
Frankryk, 2x Dútslân).



Kategory Karren

Beskriuwing 
aktiviteit

Les 2: 
Stap 4 (10 minuten):
De dosint herhellet de opdracht fan’e presintaasje en dielt de wurkblêden “Taalgebrûk 
yn de Twadde Wrâldoarloch” (met boarnelist) út. De dosint beantwurdet eventuele 
fragen oer de opdracht.

Stap 5 (30 minuten): 
De learlingen wurkje selsstannich oan de presintaasje. Se begjinne mei it meistsjen fan in 
taakferdieling en sille dan op syk nei de goede boarnen. De dosint rint rûn en helpt dêr’t 
nedich is.

Les 3:
Stap 6 (45 minuten):
Opsjoneel  wurkje de learlingen noch in les oan harren presintaasje. Dit kin ek as 
húswurk of as part fan in oare les.

Les 4 & Les 5:
Stap 7:
De groepes jaan harren presintaasje fan likernôch 10 minuten mei 5 minuten foar fragen 
oan it ein (2x 3 groepkes per les). Nei ôfrin fan de lessen is der in koarte klassikale 
besprekking fan wat der leard is.

Materialen

• Powerpoint presintaasje “Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch”
• Dosintblêd “Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch””
• Wurkblêd “Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch”
• Ynternet
• Beamer/smartboard foar de presintaasjes

Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch



Dosintblêd - Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch (1)

Les as ynstruksje en yllustraasje foar it projekt

It wie hiel betiid yn’e moarn. Motors ronkten en gewearen skeaten omheech. De dútsers kamen us lân yn mei 
snelle reauwen en superieure wapens. It Dútse leger wie folle better bewapene as ús, mar wy hienen in geheim 
wapen, de wetterliny! We setten ús hiele lân ûnder wetter sadat de Dútsers mei hun reau net fierder kommen 
koene. We holden dapper oan tsjin de Dútsers. Hitler fûn dat ús lytse lân tefolle ferset bood en dat it allegearre 
te stadich gong. Hy besleat Rotterdam te bombardearjen om ús sa te twingen om oer te jaan. Achthûndert 
minsken oerlibbe it bombardemint net. Hitler warskôge ús dat as wy ús net oerjoegen, der mear stêden folgjen 
soene. Wy joegen ús oer. 

Dit ferhaal is wierskynlik foard de measten fan jim wol bekend, mar wite jim ek hoe it wie om te wenjen yn in lân 
ûnder besetting fan Nazi-Dútslân? Ik sil jim dat in dizze koarte foarbyldpresintaasje sjen litte. 

Seyss Inquart is de man die Nederlân fan no oan bestjûrt. Hy bepale wat der yn Nederlân barre soe. Bygelyks, 
yn plak fan it Nederlânske folksliet, klonk it Dútske folksliet en rûnen soldaten troch de strjitten. Nettsjinsteande 
dizze feroaringen, gie it ‘gewoane’ libben wear troch. Heiten gongen werom nei it wurk en de bern moasten 
werom nei skoalle ta. Alles liket as of der noat iets bard wie. Skoalreiskes gongen troch en sels Sinterklaas kaam 
gewoan by yn disimber. De moffen (Dútsers) fielen yn it begjin best wol ta. Se gedrage har as toeristen en 
meitsje tochten nei de blommefjilden. Sels as se iets yn’e winkel kochten, betelle se gewoan kreas foar it spul. Se 
meie dan wol de baas wêze yn Nederlân, ze gedrage har bêst. De kommunikaasje is fansels lestich, mar mei wat 
trochsettingsfermogen kinne jo noch mei inoar kommunisearje.

Dochs feroarje lytse dingen stadichoan. Sa moasten alle Nederlanners de ruten fertsjusterjen om te 
foarkommen dat der ljocht net bûten skynde. Dit ferplichte de Dútsers om derfoar te sorgjen dat Ingelske 
bommenwerpers net mear sjen koene wêr’t se binne. Fjierder wiene wiene der noch mear maatregels naam 
troch de Dútsers. Sa moasten 50.000 soldaten by Nederlânske famyljes ynlûke, dat wie ynkwartieren neamd. 
Op de ien of oare dei moast jo ynienen tegearre wenje mei de fijân, dat is fansels hiel dreech! Stel jo ris foar 
datsto ynienen in Dútske keamergenoat hast. Hoe kommunisearje jim dan? Fansels kinne jim elkoar net foar 
altyd negearje.

Útsein dat de Dútsers befel jûn om de ruten te blinden en guon yn kertier moasten, stiel de Dútsers ek iten en 
benzine om har leger te leverjen. Om it iten dochs earlik te ferdielen kamen der itenbonnen. Dy hie jo nedich om 
iten te keapjen, krekt as jo in ID-kaart nedich hawwe om alkohol te keapjen.

It wurdt hieltyd dreger om rûn te kommen yn Nederlân, iten wurdt krap en as of it noch net genôch wie kamen 
der oeral buordsjes te hingjen mei ‘ferbean foar joaden’. It waard hieltyd dúdliker dat it libben net mear wêze soe 
sa as it eartiids wie.

In protte Nederlanners besleaten om yn it ferset te gean, om de Dútsers tsjin te wurkjen. Se stielen itenbonnen 
om oare minsken te helpen of der waarden oanslaggen tsjin de Dútsers útfierd. Dizze striid tsjin de Dútsers wie 
fansels tige lestich en gefaarlik, want ek ûnder de Nederlanners hienen jo fijannen. Guon Nederlanners sleaten 
har oan by de NSDAP, oftewol de Dútsers. Dus sels yn dyn eigen lân bist net feilich foar de fijân.

In protte jonge bern út de grutte stêden waarden foar har eigen feilichheid nei Fryslân brocht. Ien fan de 
redenen dêrfan is dat der yn Fryslân in soad grutte pleatsen wiene, wide lannen en eigen itensboarnen. De 
bern koene feilich boartsje en krigen genôch te iten. De Fryske taal liket mear op it Dúts kan op it Nederlânsk. 
Hjiertroch wie it foar Griezen makliker om te kommunisearjen mei de Dútsers. Sa koe dy as Frysk de Dútsers ek 
better ferstean. Dêrtroch koesto de plannen fan’e Dútsers yn guon gefallen tsjinhâlde. Oftewol ferriede, it ferzet 
yn Fryslân wie grutsk. 



Dosintblêd - Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch (2)

Mar it libben feroare net allinich yn Fryslân en Nederlân. It libben feroare yn in hiel protte lânnen troch de 
oarloch. Frankryk kaam krekt as Nederlând ûnder de Dútske besetting. Dit soarge foar in hiel oare dynamyk yn 
Frankryk! Frankryk wie in stik grutter as Nederlân. Dat soarge derfoar dat it ferset tsjin Dútslân folle makliker 
gong. De Dútsers moasten no in folle grutter gebied kontrolearje. Foar dy toer hiene de Dútsers in handige 
troef, se stifte Vychy Frankryk. In gebiet dat beheard waard troch de Frânsen dy’t in rjochtse sympatisanten 
hiene. Dy oerheid moast har ferantwurdzje oan de Dútsers dy de regearing nau yn’e gaten hâlde. It foardiel 
fan dizze oplossing wie dat de Dútsers de Frânsen net mear yn’e gaten hâlde moasten, mar dat de Frânsen de 
Frânsen yn’e gaten holden. 

Ingelân is net beset troch de Dútsers, mar hie lykwols in soad te lijen troch de Dútsers. It lân koe net mear guod 
út Europa ymportearje en moast dus sawat alles fia de grutte oseaan helje. Hjir leine ûnderseeboaten op’e loer 
dy’t de Inglese skippen graach sinken litte wolle. Dizze tafier fan guod lei dus ûnder fjoer. Dêrtroch kamen der 
in soad problemen yn Ingelân. In soad guod koesto net mear yn’e winkel keapjen of gongen op’e bon. Neist it 
tekoart fan allegear spul, wiene der ek noch de fiele bombardeminten dy’t de Dútsers útfierden. It libben wie grif 
net ta op in eilân isolearre fan Europa. 

Mar dan freegesto no ôf, hoe wie it libben dan yn Dútslân? Fansels stie net elke Dútser achter de ideeën fan 
Hitler en syn partij. Dizze minsken moasten oppasse mei wat se seine, de geheime plysje wie nammentlik oeral. 
Se wiene op syk nei minsken dy’t net loyaal wiene oan de ideeën fan’e NSDAP. De Dútske befolking ûnderfûn 
alleagear ellinde fan de bombardeminten fan de alliearden. Mar ek it fieren fan in totale oarloch wêr’t elke man 
en frou helpe moast mei it ferdegenjen fan Dútslân. Sels jongens sa jong as fjirtjin jier waarden oproppen om te 
striden foar it heitelân.



Wurkblêd - Taalgebrûk yn de Twadde Wrâldoarloch

Groepkes: 4-5 persoanen
Karopsjes: Frankryk 2x, Dútslân 2x, Ingelân 2x.

Jim hawwe yn’e earste les algemiene ynstruksjes krigen. Dêrneist is der in foarbield jûn fan wat der fan jim 
ferwachte wurdt. Hjirûnder stean koart de easken wêr’t jim ûndersiek en ferslach oan foldwaan moat.

Wat moast ferwurkje yn’e opdracht:
•  Brûk meardere talen. De taal fan it keazen lân is ferplicht. Dit kinne ek wurden wêze dyn PowerPoint dia’s.
•  De tiid fan’e presintaasje giet oer de periode fan 1939-1945.
•  Hokker soarten kommunikaasje waard algemien brûkt yn WO-II, tink oan morsecodes, geheimtaal ens.
•  Tsjin hokker taalkundige bariêres rûnen se oan?
•  Hoe hat geloaf en kultuer ynfloed hân op it gefoel tidens de oarloch?
•  Hoe wie de taalbariêre foar de soldaten dy’t yn Nederlân kamen en hoe tinke jim dat it wêze soe mei dy 

taalbariêre?
•  Ferwruk foar de rest alles wat jim tinke dat belangrijk wie yn WO-II, wat te meitsjen hat mei taal, kultuer en 

religy.

Presintaasje easken:
•  Jim presintaasje duorret 10-15 minuten.
•  Brûk meardere talen. Ferwurk bygelyks begrippen, siswizen of filmkes yn’e taal fan dyn keazen lân.
•  Elk groepslid moat oan it wurd west hawwe.
•  Brûk in Prezi, Powerpoint, sokssawat.
•  Sorge dat it foar elkeniet te begripen is en te ferstean is.
•  As jim ôfbyldings brûke, soargje jim der dan foar dat dizze wearde tafoege.
•  Jim presintaasje bliuwt oersichtlik, dus gjin hiele tekst op it boerd.
•  In briefke mei steekwurden is tastien, tink derom dat it net foarlêzen wurdt. 
•  Brûk neist de opjûne boarnen op syn minst ien relevante eigen boarn. (gjin Wikipedia)
•  Soarg foar in dúdlike ynlieding, kearn en slot.

In protte súkses en wille mei jim opdracht!

Boarnen:
De ûndersteande boarnen kinne jim helpe by de presintaasje, do bist net ferplicht dizze te brûke. Let der wol op 
dat jim in eigen wurden presintere moatte.

In ynliedende fideo oer WO-II:  https://www.youtube.com/watch?v=_uk_6vfqwTA&list=WL&index=39&t=0s

Boarnen oer Frankryk:
•  https://liberationroute.nl/france
•  https://www.france-pub.com/world-war-2.php
•  https://www.youtube.com/watch?v=YKP_6-198x8
•  https://www.theguardian.com/world/2009/sep/08/life-in-occupied-france-nazi
•  https://www.bbc.com/news/1033967 

Boarnen oer Ingelân:
•  https://liberationroute.nl/great-britain
•  https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/wereldwijde-schaal-conflict/oorlog-wereldwijd/

westfront/slag-om-engeland/
•  https://www.forces.net/news/what-events-led-britain-entering-world-war-two

Boarnen oer Dútslân:
•  https://isgeschiedenis.nl/nieuws/duitsland-als-slachtoffer-voor-en-na-woii-schuld-herstelbetalingen
•  http://www.bbc.com/culture/story/20180123-how-the-children-of-nazi-germany-remember-world-war-two
•  https://liberationroute.nl/germany
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