Andere Tijden in de klas
Het verraad van Benschop
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder- en bovenbouw

Samengevat
September 1944, ze denken dat de oorlog
voorbij is. Even na Dolle Dinsdag gaat een
grote groep verzetsstrijders met
onderduikers op de foto in het Utrechtse
dorpje Benschop. Maar de bevrijding komt
nog niet en de groep wordt verraden. Op 13
februari 1945 vallen de Duitsers het dorp
binnen. Er wordt geschoten, aan beide
kanten vallen doden. Vier dagen later komen
de Duitsers nog een keer terug. Zeven
verzetsstrijders worden op het erf van een
boerderij geëxecuteerd.
Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Tweede Wereldoorlog – ondergrondse –
verzet – NSB

Kijkvragen
1 Zet de onderstaande gebeurtenissen in de
juiste volgorde:
I Hongerwinter
II Dolle dinsdag
III Slag om Arnhem
IV D-day
V Einde WOII in Nederland
2 In de video wordt verteld dat de onderduikers
op de foto gaan omdat ze denken dat de oorlog
snel voorbij zal zijn. Waarom denken zij dat?
3 Hun verwachtingen komen tot uiting op ‘dolle
dinsdag’.
a Wanneer is ‘dolle dinsdag’?
b Leg uit wat er gebeurt op ‘dolle dinsdag’.
4 Nederland wordt in 1944 maar voor de helft
bevrijd.
a Geef op de onderstaande kaart aan tot waar
Nederland ongeveer is bevrijd in september
1944.
b Geef ook aan waar Benschop ongeveer ligt.
c Wat is uiteindelijk de reden geweest dat de
geallieerden niet verder zijn doorgestoten om
ook Noord-Nederland te bevrijden.

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma geschiedenis, domein B
Oriëntatiekennis. Tijdvak 9, 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 staan nog meer videoclips over
‘verzet en verraad’ in de Tweede
Wereldoorlog.
Antwoorden
1 IV-II-III-I-V 2 De geallieerden zijn op 6 juni
1944 geland in Normandië en rukken snel op.
In september 1944 lijkt het erop dat ze snel
de rest van Nederland zullen veroveren.
3a 5 september 1944 b Bijna heel Nederland
viert spontaan feest, omdat de bevrijding er
aankomt. 4a Grens ligt bij de grote rivieren b
Net ten noorden van de rivieren c De rivieren
zijn moeilijk over te steken door de felle
tegenstand van de Duitsers. 5 Ze zijn
gedeserteerd, duiken onder om te ontkomen
aan de arbeitseinsatz, of ze zaten in het
verzet. 6 Joden – vervolging, jonge mannen –
arbeidseinsatz, verzet - vervolging

5 Waarom moesten de onderduikers uit deze
aflevering onderduiken?
Verdiepingsvraag
6 Veel Nederlanders moeten in de Tweede
Wereldoorlog om verschillende redenen
onderduiken. Noem minimaal drie
bevolkingsgroepen die moeten onderduiken en
geef bij iedere groep aan de reden waarom ze
moeten onderduiken.
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