
 Andere Tijden in de klas 
Mensensmokkel in de 
Tweede Wereldoorlog 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 

 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden 
duiken we in de geschiedenis van de 
mensensmokkel tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Jodenvervolging, 
verzet, mensensmokkel, verraad.  
 
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 uit deze serie, zoals 
‘De laatste verzetsstrijders’. 
 
Antwoorden 
1a Geld en idealisme. b Omdat de grenzen 
strak gecontroleerd werden. c Passeurs. 2 
Omdat er twee regeringen in Frankrijk 
waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Een deel werd bezet door de Duitsers. Het 
andere deel werd geleid door de Vichy-
regering die onder invloed stond van de 
Duitsers. 3a Het Dutch-Paris netwerk. b 
Joodse vluchtelingen, Engelandvaarders 
en geallieerden. 4 Via België en Frankrijk. 
5 Eigen antwoord. 6 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a Welke twee redenen worden er gegeven 
om mensensmokkelaar te worden? 
b Waarom waren mensensmokkelaars 
nodig om te reizen als vluchteling? 
c Welk ander woord werd er gebruikt voor 
mensensmokkelaars?  
 
2 De Demarcatielijn lag binnen Frankrijk 
(zie afbeelding). Leg uit waarom er een 
grens dwars door Frankrijk liep tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
 

 
 
3a Hoe heette de smokkelroute waar de 
consul van Nederland in Brussel, Maurice 
Jacquet, onderdeel van was? 
b Welke drie groepen worden in deze 
aflevering genoemd die gesmokkeld werden 
via deze route? 
 
4 Via welke landen is Mily Weisglas-
Kaufmann gereisd om naar Zwitserland te 
komen? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Vind je het verkeerd dat 
mensensmokkelaars geld vroegen van 
vluchtelingen? Beargumenteer je 
antwoord.  
 
6 Er stonden zware straffen op het 
smokkelen van mensen. Zou jij zelf het 
risico hebben genomen als jij in die tijd had 
geleefd? Waarom? 
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