
  

Andere Tijden in de klas 
De dodenmarsen 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Begin 1945 rukken de geallieerden steeds 
verder op. De nazi's besluiten om de 
concentratiekampen te evacueren om zo 
het bewijsmateriaal te vernietigen. 
Gevangenen die nog kunnen lopen nemen 
ze mee op zogenaamde dodenmarsen. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Holocaust, 
concentratiekamp, nazi's, dodenmarsen. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 9. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals: ‘HistoClips - Holocaust’. 
 
Antwoorden 
1. Bagage van joden sorteren. 2a Ze gaan 
de concentratiekampen evacueren. b Om 
het bewijsmateriaal te vernietigen. 3a 
Twee dagen en twee nachten. b Hij had 
warm ondergoed, goede schoenen en drie 
worsten. 4 Hij vertelt dat hijzelf door de 
worsten geen honger had, anderen wel. In 
de wagon claimde zijn groep plek om te 
kunnen liggen. De rest moest staan. 5 Als 
hij vertelt over wat er gebeurde met de 
doden in de trein. 6 Je weet niet of een 
grootouder of een familielid er misschien 
bij betrokken is geweest. 7 Letterlijk: 
Cohen overleefde. Figuurlijk: hij heeft zijn 
vechtlust behouden en draagt nu zijn 
boodschap over aan nieuwe generaties. 8 
De kampen lagen bij de bewoonde wereld. 
Heel veel mensen werkten er. De 
dodenmarsen gingen dwars door dorpen. 

Kijkvragen 
 
1 Welk werk moest Rob Cohen in het 
Canadalager doen? 
 
2a Wat besluiten de nazi's begin 1944? 
b Waarom? 
 

 
 
3a Hoe lang duurde de dodenmars waar 
Rob Cohen bij was? 
b Waarom weet hij wel te overleven en 
andere gevangenen niet? 
 
4 Leg aan de hand van wat Rob Cohen 
vertelt uit dat je alleen kon overleven door 
enkel aan jezelf te denken. 
 
5 Rob Cohen vertelt ogenschijnlijk 
onbewogen. Op welk moment wordt de 
herinnering aan de gruwelen hem toch te 
veel? 
 
6 Waarom wordt er binnen Duitse families 
of dorpsgemeenschappen nog steeds niet 
gepraat over de oorlog? 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Rob Cohen geeft nu lezingen aan 
scholieren en schreef een boek over zijn 
ervaringen. De titel is: Niet klein gekregen. 
Mijn overwinning op de nazi's. Deze titel 
heeft een letterlijke en een figuurlijke 
betekenis. Leg dit uit.  
 
8 De Duitse vrouw zegt: 'De 
concentratiekampen werden geheim 
gehouden.' Ze konden het dus niet weten. 
Leg aan de hand van deze aflevering uit dat 
deze uitspraak onhoudbaar is. 
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