
  

Andere Tijden in de klas 
Oorlogstrauma’s  
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In de oorlog wordt de Stichting ’40-’45 
opgericht, om na de oorlog 
verzetsmensen en hun familie te kunnen 
helpen. Niemand had verwacht dat de 
stichting nu nog steeds zou bestaan.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, verzet 
 
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 een collectie met examenvideo’s 
over ‘Wereldoorlogen’. 
 
Antwoorden 
1a De Duitsers hielden ons land bezet en 
het ging over verzetsmensen. b Nee, toen 
wisten ze nog niet dat de oorlog in 1945 
afgelopen zou zijn. 2 B 3 Na de oorlog 
waren heel veel mensen vermist. Het was 
een chaotische tijd. 4 C 5 Het is een 
monument van verzet tegen de Duitsers, 
ter herinnering aan de Februaristaking in 
1941. 6 Bijvoorbeeld: Joden, Roma, Sinti, 
militairen, mannen die te werk waren 
gesteld in Duitsland, gehandicapten, 
homoseksuelen, mensen die stierven in de 
Hongerwinter etc. 

Kijkvragen 
 
1 In 1944 is de Stichting ’40-’45 opgericht. 
a Waarom gebeurde dat in het geheim? 
b Had de Stichting gelijk deze naam? 
 
2 Koningin Wilhelmina stelt een paleis open 
als herstellingsoord. Welk paleis? 
A Huis ten Bosch 
B Paleis ‘t Loo 
C Paleis Noordeinde 
 
3 De moeder van Frits Korver wachtte drie 
jaar op nieuws over haar man. Waarom 
duurde dat zo lang? 
 
4 Wat is geen taak van de Stichting ’40-’45? 
A Studiebeurzen geven 
B Psychische hulp geven 
C Monumenten oprichten voor 
verzetshelden 
 

 
 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Het protest tegen de Drie van Breda vindt 
onder andere plaats bij het beeld ‘De 
Dokwerker’ in Amsterdam. Waarom hier? 
 
6 De Stichting was opgericht voor 
(nabestaanden van) verzetsmensen.  
Welke oorlogsslachtoffers waren er nog 
meer?    
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