Andere Tijden in de Klas
Vrouwen in het verzet
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Samengevat
Nederland wordt in 1940 bezet door de
Duitsers. Het is dan ook oorlog in Nederland.
Aanvankelijk valt de bezetting wel mee,
maar na de Februaristaking in 1941, een
reactie op een Duitse razzia waarbij honderden joden worden opgepakt, beginnen
dappere Nederlanders zich actief te verzetten. Maar het aantal verzetsmensen blijkt
beperkt en zeker het aantal vrouwen in het
verzet. Maar ze zijn er wel en ook zij leveren
hun strijd tegen de bezetter.
Vakgebied
Geschiedenis/Moderne Tijd
Kernbegrippen
Verzet, Februaristaking, Duitse bezetting,
Tweede Wereldoorlog

1 Als teken van verzet tekenen veel
Nederlanders de ‘V’ van Victorie, op muren van
huizen en gebouwen
a Vind je dit een vorm van passief of actief
verzet? Verklaar je antwoord.
Er zijn ook mensen die stiekem krantjes
drukken. Die staan vol nieuws waarvan de
Duitsers liever niet willen dat de mensen het
weten. In het geheim worden de krantjes
verspreid.
b Vind je dit een vorm van passief of actief
verzet? Verklaar je antwoord.

Kerndoelen
Moderne tijd, tijdvak 9: 1900-1950 tijd van de
wereldoorlogen
Kenmerkend aspect 42; De Duitse bezetting
van Nederland
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Andere
Tijden in de klas’. Op de programmapagina op
Schooltv.nl is meer te vinden over de Tweede
Wereldoorlog en het verzet. Bijvoorbeeld, bij
het verzet, een gevaarlijke keuze.
Antwoorden
1a Eigen antwoord. Het tekenen van een V op
een muur lijkt onschuldig, maar ook hiervoor
kun je zwaar worden gestraft door de
Duitsers. b Eigen antwoord. Het drukken van
krantjes is minder onschuldig. Hierop kan je
gestraft worden met de dood. 2 De
Februaristaking in 1941 is een verzet tegen
de anti-Joodse maatregelen van de Duitsers.
3 De Duitsers maken met veel geweld een
einde aan de staking en anti-Joodse
maatregelen verergeren. Veel mensen vinden
dat ze daarom meer verzet moeten plegen. 4
I: periode waarin de Duitsers met zachte
hand de Nederlanders probeerden te
nazificeren. II: periode na de Februaristaking
waarin de Nederlandse bevolking met harde
hand wordt onderdrukt.

2 ‘De Dokwerker’ is het monument ter
nagedachtenis van de Februaristaking in 1941.
Het staat voor een Synagoge.
Wat heeft het beeld met de synagoge te
maken?
3 Het verzet is voor de Februaristaking meer
passief dan actief. Na de Februaristaking wordt
het verzet veel actiever. Hoe is dat te
verklaren?
Verdiepingsvraag
4 In de periode van de Duitse bezetting van
Nederland kunnen twee fasen worden
onderscheiden. Benoem de fases en de
gevolgen die ze hadden voor het verzet dat
geboden werd tegen de bezetting.

