
  

Andere Tijden in de klas 
Kamp Dora 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In kamp Dora moesten krijgsgevangenen 
een fabriek voor de V2-raketten onder de 
grond uit de rotsen houwen. Bij dit 
levensgevaarlijke werk in de kou en in het 
donker, zonder fatsoenlijk eten, stierven 
20.000 mensen. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Hitler, V2-raket, 
concentratiekamp 
 
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 
concentratiekampen, zoals: ‘Kamp 
Auschwitz’. 
 
Antwoorden 
1a De V2-raketten. b Een ondergrondse 
fabriek voor deze raketten. 2 Krijgs-
gevangenen moesten met dynamiet een 
gangenstelsel maken. Dat was 
levensgevaarlijk. Er was geen frisse lucht 
of daglicht. De mensen kregen nauwelijks 
te eten. 3 De doden identificeren. 4a Hij 
mocht bovengronds in de ziekenzaal 
werken en in zijn plaats moest een ander 
de mijn in. b Er was geen kracht over om 
een ander te helpen, je moest egoïstisch 
zijn, anders overleefde je het niet. 5a 
Omdat de nazi's het kamp gaan opblazen 
en de gevangenen vermoorden. b Hij blijft. 
c De Amerikanen. 6 Wat hij meemaakte 
was zo onvoorstelbaar, mensen begrijpen 
het niet, je kunt je ervaringen niet delen. 

Kijkvragen 
 
1a Wat bedoelde Hitler met 
'wonderwapens?' 
b Wat moesten de krijgsgevangenen van 
kamp Dora bouwen? 
  

 
Gravure van een kampoverlevende.  

 
2 Bekijk deze afbeelding. Beschrijf de leef- 
en werkomstandigheden in kamp Dora. 
 
3 Welk werk moest Albert van Dijk doen?  
 
4a ‘Op de grens van je eigen overleving en 
die van een ander kies je toch voor jezelf,’ 
zegt Dick de Zeeuw. Naar aanleiding van 
welke gebeurtenis zegt hij dit? 
b Leg uit dat je alleen door deze houding 
kon overleven in een concentratiekamp. 
 
5a Waarom zegt de maat van Dick dat hij 
mee moet op transport? 
b Waar kiest Dick uiteindelijk voor? 
c Door wie wordt hij bevrijd? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Later zou Albert van Dijk zeggen dat hij 
soms terugverlangde naar het kamp. ‘Het 
spijt je dat het prikkeldraad omver is 
gehaald en je wilde het liefste maar terug, 
naar de mensen met wie je dit allemaal 
hebt meegemaakt.’ Probeer deze gevoelens 
te verklaren. 
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