
Beste leerlingen,

Wat spannend dat ik bij jullie in de klas kom om mijn 
persoonlijke verhaal over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. 
Mijn naam is John Melkman en ik ben geboren in 1947.

Voor mijn verhaal is het belangrijk dat jullie al wat weten 
over de Tweede Wereldoorlog. Daarom vind ik het prettig als 
jullie eerst het filmpje De oorlog in zeven minuten bekijken en 
daarna de vragen hieronder beantwoorden.

John Melkman
johnmelkman@nadeoorlog.nl

Aan de leerlingen van groep 7/8

Abcoude

Mijn ouders zijn geboren vóór de Tweede Wereldoorlog en 
hebben, in tegenstelling tot de rest van mijn grote familie, 
de oorlog overleefd. Zij behoren tot de ‘eerste generatie’ 
overlevenden. Kinderen van deze mensen die na de oorlog zijn 
geboren, noemt men de ‘tweede’ of zelfs ‘derde generatie’. Tot 
welke generatie behoor ik? 

eerste generatie tweede generatie derde generatie

Voordat ik het vergeet: misschien heb je zelf wel 
ergens in de wereld ook een oorlog meegemaakt of ken 
je iemand anders die een oorlog heeft meegemaakt. Als 
dat zo is, vul dan hieronder in wie dat is en vertel 
er iets over. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nog even over het filmpje. Daarin wordt verteld dat vanaf juli 
1942 Joden naar doorgangskamp Westerbork werden gestuurd. 
Waren in doorgangskamp Westerbork ook gaskamers?      Ja / nee

https://vimeo.com/37586475


In Nederland waren naast Kamp Westerbork onder 
andere ook Kamp Vught en Kamp Amersfoort. 
Noem  een voorbeeld van een vernietigings- of 
concentratiekamp buiten Nederland en geef aan in 
welk land het kamp ligt.                                              

In de film werd ook gesproken over mensen die 
dan ‘goed of fout’ waren. Je was of voor de 
Nederlanders of voor de nazi’s. Hoe noemde men 
de ‘foute’ Nederlanders?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Weetje: In de film werd gezegd 

dat Hitler meerdere legers had. 

Een van de wreedste onderdelen 

was de SS (SchutzStaffel). 

Zij vervolgden Joden en 

verzetsmensen. Daarnaast werd 

tegen het einde de oorlog in de 

herfst van 1944 de Volkssturm 

Concentratiekamp: 
Land:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Bekijk hieronder een aantal foto’s. Welk plaatje past voor 
jouw gevoel het beste bij WO2? En waarom? ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

opgericht. Die bestond uit 
gewone Duitsers van 16 tot 60 
jaar, omdat er veel militairen 
waren omgekomen.



Tot slot
Ik kan nu deze e-mail vrij schrijven, maar mijn oma kon dat 
niet toen zij in Kamp Westerbork zat. Daar werden alle brieven 
gecontroleerd door de nazi's en als er iets in stond dat hen 
niet beviel, werd je gestraft. Dat noemt men censuur. 

Ik kijk er naar uit om jullie te zien. Als je nu alvast een 
vraag hebt, schrijf het op. Tot gauw!

John Melkman

P.S. Wil je alvast zien hoe mijn oma er uit zag? Kijk op 
joodsmonument.nl. Hier staan meer dan 100.000 Joodse Nederlanders 
op die zijn vermoord.

Laten we eens even nadenken over de volgende 
uitspraken. Jullie leerkracht leest ze 
hardop voor. Als je het eens bent met een 
uitspraak ga je allemaal tegelijkertijd 
staan. Ben je het niet eens met een 
uitspraak blijf je zitten.

Je aanpassen aan de vijand is eigenlijk ook collaboreren.

Als je in het verzet zat, was je een held.

Je verzetten tegen de vijand klinkt makkelijker dan het is.

Als ouders voor de Duitsers waren, dan moesten hun kinderen dat ook zijn.

Het was slim van het verzet om kinderen boodschappen te laten doorgeven.

Als ik een gezin had, zou ik mij ook aanpassen aan de vijand.

Dan nog als laatste. Leven in een oorlog is heel heftig. Soms 
moet je keuzes maken en dat is moeilijk. Vaak moest je kiezen 
uit verschillende dingen. Dat wordt een dilemma genoemd. Je 
kon tijdens een oorlog drie dingen doen:  

EENS OF ONEENS

actief meedoen met de vijand, dat heet collaboreren
je verzetten tegen de vijand, dus in het verzet gaan 
of gewoon aanpassen 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/589688/voorbereiding-gastles-voor-de-scholen-van-john-melkman

