
 

Nieuwsuur in de klas 
Nazi-experimenten 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar  
Niveau:  VO onderbouw / bovenbouw 
 
Samengevat 
In de Tweede Wereldoorlog voeren de 
nazi’s de meest vreselijke experimenten 
uit op gevangenen. Zoals op de tweeling 
Rita en Rolanda. Vlak na de geboorte van 
de Duitse zigeunertweeling wordt er op 
de tweeling geëxperimenteerd. Duitse 
naziartsen proberen de bruine ogen van 
de meisjes blauw te kleuren. Rita 
overleeft de experimenten, maar Rolanda 
overlijdt aan de folteringen. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Tweede Wereldoorlog 
 
Kernbegrippen 
Nazi’s, Arisch ras, holocaust, propaganda  
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
tijdvak ‘moderne tijd’ in het 
examenprogramma: 
Tijdvak 9: 1900-1950 tijd van de 
wereldoorlogen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op de site van 
Schooltv.nl is meer te vinden over de 
holocaust. Bijvoorbeeld,  de aflevering 
‘Holocaust’ van de serie Histoclips. 
 
Antwoorden 
1C 2B 3 Ze heeft al vroeg last van 
migraine en ze is vaak ziek. 4 Blanke 
mensen met blond haar en blauwe ogen 
zijn sterker en slimmer dan andere 
rassen vonden de nazi’s. 5a Op Joodse 
mensen b De nazi’s beschouwen Joden 
net als zigeuners als untermenschen 
(minderwaardig). 6 Joden en 
homoseksuelen. 7 Je ziet Gestapo op de 
achtergrond. 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Waarom voeren de naziartsen  de 
experimenten uit op Rita en Rolanda? 
A Ze willen een Arisch ras creëren door 
bruine ogen blauw te verven. 
B Rita en Rolanda zijn een tweeling en 
tweelingen zijn voor de nazi’s interessant 
om te onderzoeken en op te 
experimenteren. 
C Beide antwoorden zijn goed. 
 
2. De Duitse arts die de experimenten 
uitvoert is Werner Heyde. Hoe heet de 
Duitse arts die dezelfde experimenten in 
Auschwitz uitvoert? 
A Adolf Hitler 
B Jozef Mengele 
C Anton Mussert 
 
3. Welke gevolgen ondervindt Rita nu nog 
steeds van de experimenten die op haar 
zijn uitgevoerd? 
 
Verdiepingsvragen 
4. De nazi’s ten tijde van de tweede 
wereldoorlog willen dat alleen het Arische 
ras nog zal voortbestaan. Wat is er zo 
bijzonder aan het Arische ras volgens de 
nazi’s? 
 
5 De experimenten op de zigeunertweeling 
zijn niet uniek. Duitse naziartsen 
experimenteren stelselmatig op 
onschuldige mensen.  
a Op welke mensen denk je dat ze zeker 
ook zullen hebben geëxperimenteerd? 
b Waarom ook op deze mensen? 
 

 
 
6 Op de foto zie je de ouders van de 
zigeunertweeling Rita en Rolanda ten tijde 
van de experimenten. Waaraan zie je dat 
de foto van de ouders van Rita en Rolanda 
een propagandafoto is van de nazi’s? 
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http://schooltv.ntr.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-nazi-experimenten/
http://www.schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=holocaust

