Andere Tijden in de klas
De laatste verzetsstrijders
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Nog elk jaar komen verzetsstrijders uit
de Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Ze zijn
inmiddels hoogbejaard. Enkele
verzetsstrijders vertellen over het werk
dat ze deden en welke invloed de
oorlogsgebeurtenissen nog steeds op hun
leven hebben.
Vakgebied
Geschiedenis

Kijkvragen
1 Al voor de Duitse bezetting waren er
mensen actief in het verzet. Welke
activiteiten worden in de aflevering de
eerste verzetsdaden genoemd?
2 Noem vijf verzetsdaden van Gerrit
Verbeek.
3a Voor welke verzetsactiviteiten werd
Loek Caspers ingezet?
b Waarom was zij daar heel geschikt voor?
c Wat is haar relatie met Carlo?
4a Welke verzetsdaad pleegden Wim Blank
en zijn groep bij de Dronkemansbrug?

Kernbegrippen
Tweede Wereldoorlog, verzet,
onderduiken, nazi's, bezetting
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 afleveringen uit deze serie,
zoals ‘Vrouwen in het verzet’.
Antwoorden
1 Hulp aan Joodse vluchtelingen uit
Duitsland. 2 Onderduikers helpen,
overvallen plegen, bonnen vervalsen,
transporten saboteren, aanslagen plegen
etc. 3a Vervoer van Joodse kinderen naar
onderduikadressen. b Zij had donker haar
en donkere ogen, het kind kon makkelijk
voor broertje of zusje doorgaan. c Zij
moest Carlo als klein jongetje met de
trein ergens naartoe brengen, omdat hij
zo huilde waren ze bijna gepakt. 4a Ze
schoten een verrader neer. b Als
represaille werden vijf onschuldige
mannen doodgeschoten. 5a Dat er zoveel
van haar vrienden gedood werden
(gefusilleerd door de nazi's). b Hij sluit
zich op, kijkt geen tv. Anders gaat hij
kapot. 6 Eigen antwoord.
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b Bij de Dronkemansbrug staat nu een
monument. Onder de namen van vijf
mannen staat het onderschrift:
Gefusilleerd op 11 oktober 1944. Leg uit wat
dit monument met de verzetsdaad van
Blank te maken heeft.
5a Wat vond Loek Caspers het meest
traumatisch van alle gebeurtenissen uit
haar tijd in het verzet?
b Wat doet Gerrit Verbeek op 4 mei?
Waarom?
Verdiepingsvraag
6 Wim Blank en zijn maten wisten wat het
gevolg van hun verzetsdaad kon zijn. Wat
vind je ervan dat zij desondanks hun
verzetsdaden pleegden?
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