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Časová osa
1
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1933
V Německu se dostává k moci
Adolf Hitler a téměř současně
začíná i perzekuce Židů.
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1938

  
6
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Německo bez odporu obsazuje Rakousko a české pohraničí. V listopadu v Německu
proběhne tzv. křišťálová noc:
Hitlerovi stoupenci devastují
židovské obchody,
synagogy a vraždí Židy.

1940
Německá armáda útočí na
Nizozemsko. Po pěti dnech
odporu Nizozemsko
kapituluje.
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1942 – únor
Japonská armáda okupuje
Nizozemskou východní Indii
(dnešní Indonésie).
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První velká porážka německé
armády u Stalingradu (dnes
Volgograd, Ruská federace).
Ožívá naděje, že nacistické
Německo bude poraženo.
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1939
Vzniká Protektorát Čechy
a Morava, Slovensko se
osamostatňuje. Německo
a Sovětský svaz si dělí území
Polska a obsazují je. Začíná
druhá světová válka.

1941
V Amsterodamu a okolí
propuká stávka proti perzekuci Židů (Únorová stávka,
Nizozemci si ji připomínají
každoročně 25. února).

1942 – červenec
V obsazené Evropě začínají
deportace (nucené převozy)
Židů. V Nizozemsku také
dochází k prvním protižidovským raziím a zatýkání.

1943
Odboj v Nizozemsku stále
roste. Němečtí okupanti
zpřísňují tresty.

12
1944 – červen
Babička mi toho řekla
tolik, ale jak se to
vlastně seběhlo? Co se
kdy stalo? Přiřaď čísla
do správných kroužků.

Spojenecká armáda se vyloďuje na severním pobřeží
Francie (v Normandii).
Německá armáda je nucena
ustoupit (Den D).

zima 1944/1945
V obsazené části Nizozemska
propuká hladomor. Více než
dvacet tisíc lidí umírá hlady.
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Hitler pokračuje v budování
silné armády. Staví továrny
a silnice. Mnozí Němci ho
podporují.

10
1943 – leden

13

1935

1944 – září
Spojenci pronikají k nizozemskému městu Arnhem. V bitvě
o mosty jsou ale poraženi.
Severní část země tak zůstává
pod kontrolou Německa.

1945
Dne 5. května je osvobozen
sever Nizozemska jako jedno
z posledních území v Evropě.
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Rodokmen



Souvislosti...
(Do časové osy)
Helena (1)

Otec

Helena (2)

Wim

Kees

Jeroenův otec

Jeroen

Matka

Helena (3)

Theo

Jeroenova matka

Podívej se do své učebnice
nebo na internetové stránky
www.cs.wikipedia.org
nebo www.holocaust.cz
a zjisti podrobnosti o těchto
událostech:
1) 1914–1918 (první světová
válka)
2) 1929 (krach na newyorské
burze)
3) 1942 (konference ve
Wannsee)
Popiš v několika větách dopad
těchto událostí a vysvětli, jak
souvisejí s komiksem Rodinné
tajemství.


Moje máma je dcera babičky,
a ta je zase matka... nebo je to
naopak? No to mě podrž, v tom
začíná být zmatek! Pomoz mi
sestavit rodokmen naší rodiny.
Napiš do čtverců správná jména.
Pozor, jsou tu tři různé obrázky
Heleny.

Souvislosti...
Tvoje rodina
S použitím fotografií nebo
jejich kopií se pokus vytvořit
vlastní rodokmen.
Zjisti, čím tvoje rodina prošla
za války. Může se to týkat
situací zobrazených v knize?
Možná tvoje rodina žila
v zemi, která v těch letech
nebyla ve válce. Jaké to bylo?
Byli tvoji příbuzní nějakým
způsobem válkou zasaženi?
Napiš o tom shrnující článek
o délce nejméně 200 slov.
Vyber si svou oblíbenou
postavu z komiksu
Popiš na papír, co dělala
během války a čím vším
prošla. Také vysvětli, proč
padla tvoje volba právě
na tuto postavu (nejvýše
100 slovy).

Skutečné příběhy

2

1
Jedno z více než dvou set
židovských dětí, které
přijely 2. prosince 1938
do Anglie. Uprchly tam
před násilím, které se
rozpoutalo proti Židům
v Německu za tzv. křišťálové noci (10.–11. listopadu) a po ní. Jejich rodiče
s nimi jet nemohli. Některé
děti se podařilo ukrýt
v dalších zemích, které v té
době ještě nebyly okupované, například v Nizozemsku.
Ruth Wallage-Binheimová
(1925)
„V roce 1938 mi bylo třináct.
Během křišťálové noci obchod
rodičů úplně zdemolovali.
Okruh otcových zákazníků
tvořili z 98 procent nežidé.
Nikdo z nich se ho nezastal.
Rodiče už nechtěli zůstat
v Německu. Poslali mě
s mladší sestrou a starším
bratrem jedním z posledních

dětských transportů do
Nizozemska. Rodiče s námi
nesměli. Snažili se vyřídit
formality, aby s námi mohli
uprchnout do Ameriky. To
se jim nepodařilo. Už jsem je
nikdy neviděla. Za okupace
nás všechny tři sebrali. Bratr
zahynul, ale my se sestrou
Hannou jsme přežily Osvětim.
Jedna bez druhé bychom to
zaručeně nezvládly.“

Otázka:
Co tě na této ukázce nejvíc
zaujalo a proč?

Dne 14. května 1940 podnikla německá letadla
nálet na centrum Rotterdamu. Velká část vnitřního města byla zničena.
Když nacisté pohrozili,
že vybombardují i další
města, nizozemská
armáda kapitulovala.
Deník studentky z Rotterdamu (20 let):
„Zase jdeme všichni do
krytu. Tentokrát jde do
tuhého. Letadla nalétávají
znovu a znovu. Bomby sviští.
Slyšíme, jak dopadají a jak
vzápětí praskají plameny.
Každou chvíli nás to může
zasypat a my umíráme
hrůzou a nevíme, co dělat.
Je k nesnesení, že člověk
ani nic dělat nemůže, leda
čekat a doufat, že vyvázne,
že z deště bomb nespadne
ani jedna na náš dům. Trvá
to věčnost. Pak náhle zakvílí
bomba kousek od nás

a následuje výbuch. Už to
nemůžeme vydržet, chceme
z toho příšerného místa co
nejrychleji pryč. A vyběhneme
ven. Jak dlouho jsme ve
sklepě byli? Tři čtvrtě hodiny?
Nebo snad hodinu? Když
poplach začal, město tu ještě
stálo. A teď před sebou vidíme
ohnivou výheň a kouř a mezi
tím trosky nějaké zdi, na všech
stranách to praská a skřípe
a domy se bortí.“

Otázka:
Co ti připadá nejzajímavější
na tomto výňatku z deníku
a proč?

3
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V únoru roku 1941 nacisté
v Amsterodamu zatkli
427 židovských mužů
a deportovali je do koncentračního tábora Mauthausen.
Přežil jediný z nich.

4

Během křišťálové noci
9. listopadu 1938 nacisté
v Německu vyprovokovali
násilné útoky na Židy.
Stovky synagog a židovských obchodů byly vypleněny. Více než 30 000 židovských mužů bylo zatčeno
a uvězněno v táborech.

5
Téměř všech 107 000 Židů,
kteří byli v Nizozemsku
zatčeni, se nejprve dostalo
do sběrného tábora
Westerbork v provincii
Drenthe na severu země.
Odtud vyjížděl téměř
každý týden vlak s tisícovkou Židů do koncentračních táborů v Polsku.
Většinu z nich tam čekala
jistá smrt.
Deník Philipa Mechanicuse
(54 let), novináře vězněného
v táboře Westerbork: „Odjezd
je nakonec mnohem bolestnější, než jsme si všichni mysleli. Co předchází a co se děje

Ačkoli postavy v komiksu jsou
smyšlené, velká část příběhu vychází ze
skutečnosti. Najděte v komiksu kresby,
které nejvíc připomínají fotografie
z doby války, a do kroužku u fotografie
napište číslo stránky, kde jste je našli.

v den transportu, se ani vypovědět nedá. Ve všech okenních otvorech, malých a čtvercových, se tlačí muži a ženy,
kteří chtějí odjíždějící naposled pozdravit. Zatínají pěsti
v bezmocném hněvu. Pocit
bezmoci, který celý týden jen
dřímal, se při pohledu na únos
spoluvězňů náhle probudí ve
vší síle. Píšťalka dává znamení
k odjezdu. Vlak se sune pryč
jako přízrak, míjí jako knížka
živých obrazů – naposled
jsme zahlédli staré známé obličeje, naposled zachytili jejich
známku života.“



Souvislosti
Terezín
Otázka:
Co tě na této ukázce
z deníku nejvíc zaujalo
a proč?

Podobnou funkci jako
Westerbork plnilo v Protektorátu Čechy a Morava
ghetto Terezín. Město, založené kdysi jako pevnost, se
nejprve stalo sídlem věznice
pražského gestapa a poté
24. listopadu 1941 tu nacisté
vytvořili ghetto (uzavřeli část
města jako vězeňský tábor).
Tento sběrný a tranzitní tábor
byl určen nejprve pro Židy
z tehdejšího Protektorátu,
později také z Německa,
Rakouska, Nizozemska,
Dánska a Slovenska.

Ester a Helena
Napiš, co Ester za války dělala
a prožila. Vysvětli, co si o ní
myslíš (nejvýš 100 slovy).

1
Diskriminace

2

A) S pomocí internetové stránky http://cs.wikipedia.
org/wiki/Diskriminace se pokus výstižně vysvětlit, co
znamená slovo diskriminace. Shrnutí napiš sem.

B) Také uveď jeden příklad diskriminace z komiksu.

Ester a moje babička Helena
byly za války nejlepší kamarádky.
S někým kamarádit tehdy nebylo
vždycky jen tak.

3
Anne Franková
(13 let)
„Od května 1940 to s dobrými
časy začalo jít z kopce: nejdřív
válka, potom kapitulace
a vpád Němců, a pro nás Židy
nastala bída. Jeden židovský
zákon stíhal druhý a naše
svoboda byla strašně okleštěna. Židé musejí nosit židovskou hvězdu; Židé musejí odevzdat jízdní kola; Židé nesmějí
jezdit tramvají; Židé nesmějí
jezdit autem, ani soukromým;
Židé smějí nakupovat jen od
15 do 17 hodin; Židé smějí
jen k židovskému holiči; Židé
nesmějí od 20 hodin do 6 ráno
na ulici; Židé nesmějí do
divadel a do kin a nesmějí se
zdržovat ani na jiných místech
určených k zábavě; Židé
nesmějí na plovárny a stejně

tak na tenisová, hokejová
a jiná sportovní hřiště; Židé
nesmějí veslovat; Židé nesmějí
na veřejnosti sportovat; Židé
nesmějí po osmé hodině večer
sedět na vlastní zahradě,
ani u známých; Židé nesmějí
navštěvovat křesťany; Židé
musejí chodit na židovské
školy a podobně a podobně.
Nesměli jsme tohle a nesměli
jsme tamto, ale život běžel
dál.“

Otázka:
Která omezení považuješ za nejhorší?
Rozveď svou odpověď.
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4
Ted Musaph-Andriesseová
(1927)
„Měla jsem mnoho nežidovských kamarádů a kamarádek. V září 1941 musely
všechny židovské děti přejít
na židovskou školu. Když se to
v naší třídě dozvěděli, nikdo
z mých spolužáků mi na to
neřekl ani slovo. Nikdo to
otevřeně nezpochybnil, natož
aby protestovali. A když jsem
pak přešla na židovskou školu,
nikdo z bývalých spolužáků se

mi už neozval. Ostatně učitelé
taky ne... Když jsem se vracívala ze školy domů, říkala
jsem si, jestli tam rodiče ještě
budou. Mohli je totiž mezitím
sebrat. Kamarády a kamarádky jsem už neměla. Než
se člověk na židovské škole
s někým stačil skamarádit,
byly ty děti zase už pryč.
Zmizely. Z rodin se staly
ostrůvky. Lidé se už nestýkali.
A přesně to Němci chtěli: izolovat nás.“

Otázka:
Tediny školní zážitky se velmi liší od toho, co prožívala
Ester. V čem je největší rozdíl?

5
A) Prohlédni si tyto tři
obrázky vztahující se k perzekuci Židů. Seřaď je správně
za sebou tak, že do kroužků
vepíšeš čísla od 1 do 3.
B) Potom napiš následující
pojmy pod odpovídající
obrázky.
1 – deportace
2 – separace (izolace)
3 – vraždění
C) Esteřina rodina se pokusila pronásledování vzepřít.
Uveď dva příklady.



Souvislosti
Tvrzení
„Že se Helena s Ester za války
nepřestaly kamarádit, bylo
úplně běžné.“
Souhlasíš s tímto tvrzením?
Zdůvodni svůj názor.

Wimova volba
2
Napiš, co Wim za války dělal
a prožil, a vysvětli, co si o něm
myslíš (nejvýše 100 slovy).

Odboj
Popiš, co je to odboj, a použij k tomu nejméně tři z následujících slov: nacisté, zákony, okupace, odplata, nebezpečný,
ilegální.

1
Vpravo je osm komiksových obrázků,
které mají něco společného s odbojem.

3

A) Přiřaď k obrázkům číslo odpovídající vysvětlivky.
1 Tajný poslech rádia (rozhlasové přijímače byly zakázané,
protože mnoho lidí poslouchalo Radio Oranje – vysílání londýnské
BBC v nizozemštině).
2 Pomoc lidem, kteří se ukrývali (Židům, odbojářům na útěku
nebo těm, kdo se vyhýbali nucenému nasazení, tedy povinné
práci v Německu).
3 Padělání dokumentů (jako například osobních průkazů
a německých razítek).
4 Podzemní tiskoviny (třeba psaní a tištění ilegálních novin).
5 Kolportování (například přídělových lístků, zbraní a ilegálních
novin).
6 Stávky (v reakci na opatření zaváděná okupanty).
7 Vyzvědačství (shromažďování vojenských informací a jejich předávání spojencům).
8 Malování nápisů (protiněmecká hesla na zdech).
9 Ozbrojený odpor (loupeže přídělových lístků nebo atentáty na
udavače).
10 Sabotáže (poškozování železničních tratí, telefonních kabelů,
strojů v továrnách).
B) Co z výše zmíněného bylo podle tebe nejnebezpečnější
a proč? A co bylo naopak nejméně nebezpečné a proč?

Wim udělal to, čeho
se většina Nizozemců
neodvážila. Zapojil se
do odboje.
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6

4

Proč byl Wim v odboji?

A) Které z následujících důvodů rozhodly o tom, že se Wim
zapojil do odboje? Vyber dva a označ je křížkem.
Hledal vzrušující a dobrodružné zážitky.
Pohrdal nacismem.
Jeho kamarádi byli také v odboji.
Zásadně nesouhlasil s perzekucí Židů.
Stavěl se do opozice vůči svému otci.
B) Rozveď, proč jsi vybral/a tyto dva.

p Neuděláš nic.
p Přidáš se na stranu
učitele.
p Dáš najevo, že s tím
nesouhlasíš.
A) Zažil/a jsi někdy osobně
podobnou situaci? Jak to
dopadlo?

5

Geert de Jong
(1926)
„Bylo mi šestnáct. Odboj pro
mě začal drobnými úkoly.
Švagr mě požádal, abych
někam donesl lístek, abych
doručil balíček. Bylo mi úplně
jasné, že jsou to ilegální věci.
A pak mě švagr povýšil na
vedoucího party smrkáčů.
Musím říct, že jsem si ze
začátku neuvědomoval, co
odboj obnáší. Zapojil jsem se
z touhy po vzrušení a dobrodružství. V tom věku člověk
s oblibou dělá to, co se vlastně
nesmí. To se prostě neodmítá.“
Geert se zapojil do špionáže,
sabotáže a likvidace jednoho
udavače. „Válka mě zradikalizovala. V šestnácti mi přišlo
vzrušující roznášet ilegální
tiskoviny. V osmnácti jsem
chtěl někoho zabít. Hodnota
lidského života se změnila.
Dva kluky z naší skupiny

Představ si situaci, kdy se
učitel chová k jedné tvé
spolužačce nespravedlivě.
Trestá ji za věci, které neudělala. Mohl/a bys zareagovat několika způsoby.
Který z nich se nejvíc
podobá odboji? Označ
křížkem.

zastřelili. Připadalo mi, že
někoho zabít je dovoleno. Dělo
se to každou chvíli, byla válka.“

Souvislosti
Svobodné vysílání
Poslech BBC byl pro Čechy
stejně důležitý jako pro Nizozemce. Přestože tím lidé riskovali tresty, nebo dokonce
smrt, mohli se díky českému
vysílání z Londýna dozvědět
pravdivé informace o vývoji
války. V programech, které
se ohlašovaly znělkou „Volá
Londýn“, také k lidem doma
promlouvali představitelé
exilové vlády a umělci v exilu,
například Jiří Voskovec a Jan
Werich. Kromě BBC do okupovaného Československa
vysílaly například i stanice
z New Yorku, Paříže a Moskvy.


B) Najdi jeden rozdíl a jednu podobnost mezi odbojovým činem za války a obranou někoho ve třídě, kdo je
obětí nespravedlnosti.

Otázka
„Tehdy pro mě nebyl problém
někoho zabít. Dělo se to
všude kolem, byla válka.“ Co si
myslíš o tomto výroku Geerta
de Jonga? Souhlasíš s ním?
Vysvětli.



Souvislosti
Totální válka
V komiksu Rodinné tajemství
se objevuje pojem „totální
válka“. Vymyslel ho říšský
ministr propagandy Josef
Goebbels jako způsob masového ovlivnění německého
národa. Po prohrané bitvě
u Stalingradu totiž nacisté
potřebovali zmobilizovat
všechny své síly a vyburcovat
Německo k dalšímu boji,
který skončí buď naprostým
vítězstvím, nebo zničením.
Goebbels „totální válku“
vyhlásil 18. února 1943
ve velkém projevu v berlínské hale Sportpalast. (Viz
Rodinné tajemství, strana 41.)

Theova volba
2

Spolupráce s nepřítelem

Za druhé světové války spolupracovaly desetitisíce Nizozemců tak či onak s německými okupanty. Říká se tomu
kolaborace a slovo pochází z francouzského slova collaborer,
které znamená spolupracovat.

1

Popiš, co znamená kolaborace, s využitím nejméně tří
následujících pojmů: nacisté, okupace, nacistická strana,
německá armáda, možnosti, vládce.

1

2

Napiš, co Theo za války
dělal a prožil, a vysvětli,
co si o něm myslíš
(nejvýše 100 slovy).
3

Proč podle tebe Theo vstoupil
do německé armády?

3

A) Vyber dva důvody a označ je křížkem:
Líbila se mu vojenská disciplína.
Obdivoval německou armádu.
Byl přesvědčený nacista.
Nejvíc ho lákalo napětí a dobrodružství.
Chtěl si vydělat hodně peněz.
Měl dost neustálých hádek s otcem.

4

B) Vysvětli svoji volbu:
Najdi v komiksu dva obrázky, které tvůj výběr potvrzují,
a poznamenej si čísla stránek.

5

6
Theo vstoupil do německé
armády dobrovolně,
stejně jako 23 000 jeho
nizozemských krajanů.

4

Zde nahoře vidíš šest
obrázků. Který druh kolaborace je podle tebe nejhorší?
Vysvětlení napiš na papír.
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6
P L AK ÁT Y
Nacisté se také prostřednictvím plakátů snažili přesvědčit
Nizozemce, aby vstupovali do
svých nacionálně-socialistických organizací.
A)
Oba plakáty se objevují i v komiksu. Najdi přesné místo.

5

Jan Montyn
(1924):
„Byl jsem čiperný kluk. Hledal
jsem odpovědi, ale nikde je
nenacházel. V Jeugdstormu,
kam jsem vstoupil v roce 1942,
jsem odpovědi taky nedostal.
Ale aspoň jsem unikl z dusného ovzduší doma. Přivedlo mě
tam pár bývalých spolužáků.
Sportování, turistika, táboráky. Bylo to vzrušující, bylo to
dobrodružné. Politické diskuse
jsme v Jeugdstormu nevedli.
Neměl jsem ponětí, co se děje
s Židy. Doma jsme o tom taky
nemluvili. Můj židovský kamarád Chiel se přestěhoval do
Amsterodamu. Pak jsem ještě
dostal dopis, že musí jet

pracovat do Polska. Věřil jsem
tomu. K velkému zármutku
mých rodičů jsem si čím dál
tím víc dělal, co jsem chtěl.
O jednom víkendu s Jeugdstormem jsem se seznámil
s Heinem a skamarádili jsme
se. Hein vymyslel, že pojedeme
do Utrechtu. Na náborový den
německého válečného námořnictva. Pouštěli nám tam
nádherné propagační filmy
o dalekých zemích. Rozhodli
jsme se raz dva. Německá
propagandistická mašinerie
fungovala výborně.“

B)
Prohlédni si dobře plakát
Vrijwilligers-Legioen
Nederland (Nizozemské dobrovolnické legie). Nápis říká:
„Připoj se k boji v Nizozemské
dobrovolnické legii.“ Kdo a za
jakým účelem tento plakát
vytvořil?



Souvislosti
Akce Victoria
V lednu roku 1941 se prostřednictvím svobodného
vysílání BBC rozšířila psychologická kampaň na
pomoc okupovaným zemím:
písmeno V namalované
na ulicích nebo vyjádřené
zvednutými prsty, ujišťovalo obyvatele okupované
Evropy, že nejsou sami,
kdo věří ve vítězství nad
nacismem. Německá propaganda ale našla způsob, jak
kampaň BBC oslabit: stejnému symbolu dala opačný
význam. V rámci tzv. „akce
Victoria“ musely úřady, majitelé domů a obchodů apod.
použít velké V na znamení
víry ve vítězství nacismu.


Čeho se tvůrce plakátu snaží
dosáhnout?

Souvislosti
Mládežnické organizace

Otázka:
Co tě zaujalo na svědectví
Jana Montyna a proč?

Čím asi ten plakát tenkrát
lidi oslovoval? Co si o tom
důvodu myslíš?

Před válkou vznikla v Nizozemsku mládežnická organizace Jeugdstorm úzce navázaná na tamní nacistickou
stranu. Podobná organizace
existovala od června roku
1942 také u nás. Jmenovala
se Kuratorium pro výchovu
mládeže v Čechách a na
Moravě a měla nahradit
zakázaného Junáka a Československou obec sokolskou.
Kuratorium pořádalo různé
sportovní a kulturní akce,
v jejichž rámci vyzdvihovalo nacistickou ideologii
a rasovou otázku. Jeugdstorm i Kuratorium měly svůj
vzor v německé Hitlerjugend.

Otcova volba
2
Napiš, co Helenin otec za
války dělal a prožil. Vysvětli,
co si o něm myslíš (nejvýše
100 slovy).

Přizpůsobení
Vysvětli, co to znamená přizpůsobit se, a využij přitom
nejméně tři z následujících výrazů: okupace, strach, myslet
hlavně na sebe, jít s davem, nacisté, možnosti.

1
DO KU M E N T 1

3

Najdi v komiksu, jaké úkoly musel otec jako policista plnit. Stále
víc a víc pomáhal nacistickým okupantům. Na této dvojstraně je
šest ilustrací z komiksu:
A) Seřaď obrázky chronologicky pomocí čísel v kroužcích.
B) Co otce vedlo k tomu, že nadále zůstával u policie? Co si o jeho
důvodech myslíš?

C) Která ilustrace podle tebe zobrazuje přizpůsobení a která kolaboraci? Vysvětli, proč si to myslíš.

4

Jeden amsterodamský
policista napsal 9. září 1942
svému nejvyššímu nadřízenému, amsterodamskému
generálnímu prokurátorovi:
„V posledních dnech mne,
stejně jako velmi mnohé
příslušníky našeho sboru,
nesmírně tíží úkoly, jež se na
nás nakládají a jež chci plnit
věrně, čestně a svědomitě. To,
co teď musíme s krvácejícím
srdcem provádět, je nám velmi
proti mysli. Podíl na deportování Židů, kteří bydlejí v našem
městě, se nám vždycky příčil,
ale teď, kdy už několik večerů
musíme odvádět z domova

dokonce staré, slabé
a nešťastné muže a ženy, nedá
se to už snést. Mnozí vnímají
jako urážku našeho nizozemského policejního sboru, že
jsme nasazováni na takovou
práci. Musíme v noci odvádět
matky s malými dětmi. Provádíme to, ale ani se neptejte jak.
Nemohl byste zařídit, aby to
brzy skončilo?“

Otázka:
A) Vysvětli, s jakým vnitřním konfliktem amsterodamský
policista zápasil.

B) Myslíš, že policista van Dort prožíval stejný vnitřní
rozpor? Rozveď svou odpověď.
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Po německé okupaci
Nizozemska se převážná
většina obyvatel přizpůsobila.
Nebyli ani hrdinové, ani
darebáci, ale snažili se těžkou
válečnou dobu co nejlíp
přestát. Jenže někteří lidé
i tímhle postojem narazili...

DO KU M EN T 2

5

Nizozemský vojenský policista nasazený jako ostraha
tábora Westerbork: „Kdyby
ten tábor založili Němci po
raziích, tak bych tam možná
nešel, jenže ten tábor tam byl
už před válkou pro uprchlíky.
Taky nikdo neutíkal. S tím, co
se v táboře dělo, jsme si hlavu
nelámali. Byli jsme parta
mladých kluků. Hráli jsme
v kantýně karty. Na hodinku
na strážní věž a pak se karbanilo dál. Kluci, co tam sloužili,

nebyli špatní, ale o obyvatelích tábora se nemluvilo nikdy.
Prostě jsme si to nepřipouštěli.
Až později. Ještě za války mě
napadlo, že jsem tam nikdy
neměl chodit. Udělal jsem
prostě chybu.“

Otázka:
A) Porovnej Dokument 1 s Dokumentem 2:
Trpěl také dozorce z Westerborku vnitřním konfliktem?
V čem je hlavní rozdíl?

B) Kdo ti víc připomíná otce van Dorta, amsterodamský
policista, nebo dozorce? Vysvětli proč.

Veřejná debata

1) Jsi Theo
Uvažuješ o vstupu do Nizozemské dobrovolnické legie.
Obdivuješ disciplínu a bojeschopnost německé armády. Jsi
mladý a chceš zažít dobrodružství. Nechce se ti už bydlet
u nudných rodičů a hádat se pořád s otcem. Evropa pod
německým vedením by ti vyhovovala. Přestože nejsi nacista
a proti Židům vlastně nic moc nemáš. Ale taky tě nezajímají.
Wima považuješ za slabocha a vlastizrádce, ale je to přece
jen bráška, toho bys nepodrazil. I když...

2) Jsi Wim
Provedl jsi už pár drobných úkolů pro odboj. Ale o tom tady
nebudeš vykládat. Nicméně odboj hodnotíš velmi pozitivně.
Chceš obhájit, proč je odboj potřebný. Bráníš různé druhy
odboje a vysvětluješ, k čemu slouží. Ostatně vzrušení a dobrodružství tě taky láká. Radši přehlížíš, že při tom jde někdy
o život. Thea považuješ za pitomce, protože věří německé
propagandě, a za vlastizrádce. Nechápeš, proč otec dělá
všechno, co mu noví šéfové uloží.

3) Jsi matka
Kvůli válce se ti rodina rozpadá před očima. Díváš se velmi kriticky na manžela-policistu, protože se stále víc přizpůsobuje,
takže si špiní ruce a vlastně se z něj stává kolaborant. Z Thea
jsi nešťastná. Je zbrklý a domníváš se, že se rozhodl špatně.
Ale je to tvůj syn. Bojíš se, že padne. Co dělá Wim, přesně
nevíš. Je to velký tajnůstkář. To se ti nezamlouvá. Jistě dělá
něco nebezpečného. Dcera Helena je hodná holka. Netušíš,
že se (prostřednictvím Wima) taky chce zapojit do odboje. Na
manžela a děti (ze starostlivosti) i na válečnou situaci se sice
díváš kriticky, ale jinak se do ničeho nepleteš.

Vy všichni se vydáte na
„výpravu do minulosti“
a zúčastníte se veřejné
debaty s otcem a matkou van
Dortovými, Theem, Wimem,
Helenou a Ester. Já budu hrát
roli hostitele a moderátora.

Publikum má možnost své
otázky směřovat ke konkrétním hostům diskuse
a uvádět argumenty na jejich
podporu.
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Role pro diváky
4) Jsi Helena
Moc dobře vidíš, co se s rodinou děje. Píšeš si deník.
Rozumíš si dobře s maminkou a s Wimem. A hlavně
samozřejmě s kamarádkou Ester. Pronásledování Židů
tě dokáže opravdu vytočit. Pro to, co dělá Theo, nemáš
pochopení. Moc spolu nemluvíte. Tatínka máš ráda, ale
díváš se na něj stále kritičtěji. Nechává se využívat okupanty! Považuješ ho za zbabělce.

5) Jsi Ester
Helena je tvoje nejlepší kamarádka. Stupňující se pronásledování Židů tě naplňuje hněvem i obavami. Víš, jak to
s Židy proběhlo v Německu: diskriminace a násilí narůstalo. V Německu začaly deportace do táborů koncem
roku 1941. Víš to od německých příbuzných. Bojíš se,
že se něco takového stane i v Nizozemsku. Helenině
mamince a Wimovi důvěřuješ, ale bojíš se Thea, a hlavně
jejího otce: to je strašně nespolehlivý člověk.

6) Jsi otec
Jsi tak trochu bručoun, co si nechává city pro sebe. Kam
by s tím taky policista přišel, kdyby dal na city. Povinnosti
se prostě musí plnit, i když nám to nemusí jít vždycky
pod nos. Žádné remcání, žádnou změkčilost! Teď tu
zkrátka vládnou Němci, s tím nic nenaděláme.
Ta Helenina kamarádka je fajn holka. Ale proč se bojí?
Tak daleko jako v Německu to tady nezajde. Mrzí tě, že tě
manželka a Helena s Wimem tak kritizují. Vždyť co můžeš
dělat? Dát výpověď? A co pak? Třeba by tě nasadili na
práci do Německa... A kdo bude živit rodinu? Ať ti dají
pokoj. To je pořád řečí... Nebo je prostě umlčíš. A teď
dost!!!

Jsi Jeroen, řídíš diskusi
Podnikl jsi jakousi cestu napříč časem. Víš samozřejmě,
jak to všechno dopadlo, ale to neprozradíš. Jsi hlavně
hrozně zvědavý na názory a motivace šesti hostů. Často
jim kladeš otázku „proč“. A konfrontuješ různé názory.
Někdy se obrátíš na posluchače a zeptáš se na jejich
názor. Dbej na to, aby Thea s otcem ostatní pořád jen
nenapadali. Zeptej se třeba, jestli jsou v publiku lidé,
kteří mají pro jejich jednání pochopení.

1A) Rozumíš Theově
motivaci a podporuješ
ho. Přispěj vlastními
otázkami a argumenty.

1B) Domníváš se, že
Theo se zcela mýlí.
Přispěj vlastními otázkami a argumenty.

2A) Podporuješ Wimův
pohled na svět. Přispěj
vlastními otázkami
a argumenty.

2B) Myslíš si, že odboj
(Wim) jedná lehkomyslně. Přispěj vlastními
otázkami a argumenty.

3A) Podporuješ matčin
pohled na věc. Zvlášť
její snahu udržet rodinu
pohromadě. Každý
prostě musí být trochu
přizpůsobivější. Přispěj
vlastními otázkami
a argumenty.

3B) Absolutně nesouhlasíš s matkou, která
chce, aby se její děti
přizpůsobily. Přispěj
vlastními otázkami
a argumenty.

4A) Plně souhlasíš
s Helenou. Myslíš si, že
je skvělá. Zvlášť v době,
kdy se všichni odvracejí
od Židů. Vymysli nějaké
další argumenty, jak
Helenu podpořit. Také
navrhni otázky.

4B) Myslíš si, že Helena
se mýlí. Měla by se
snažit lépe rozumět
otci a matce. Najdi další
kritické výhrady vůči
Heleně. Navrhni také
otázky.

5A) Rozumíš Ester.
Najdi vlastní důvody
na její podporu. Také
vymysli otázky.

5B) Přemýšlíš o Ester
kriticky. Přispěj vlastními otázkami a argumenty.

6A) Podporuješ otce.
Přispěj vlastními otázkami a argumenty.

6B) Přemýšlíš velmi
kriticky o jednání otce.
Přispěj vlastními otázkami a argumenty.

Lidská práva
1

Všichni lidé mají stejná
práva (diskriminace je
z toho důvodu zakázána).

2 Každý má právo pracovat
3
4
5

6

7

8

a být chráněn před ztrátou
zaměstnání.
Každý má právo vyjádřit
svůj názor.
Každý má právo požádat
o azyl, je-li perzekvován.
Každý má právo na
jídlo, přístřeší, ošacení
a zdravotní péči.
Nikdo nemůže být bez
soudu uvězněn nebo
odvlečen.
Každý má právo
žít v souladu se
svým náboženským
přesvědčením.
Každý obviněný má právo
na spravedlivý soudní
proces.

Za druhé světové války byla lidem
často jejich práva upírána, jako
například Ester a její rodině. Je to
vidět i na jednotlivých obrázcích.
Která práva se tam porušují? Připiš
k nim příslušné číslo. Vyber dvě
lidská práva, která považuješ za
nejdůležitější, vybarvi kolečko
a svou volbu zdůvodni.

Tiráž
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