
 EenVandaag in de klas 
Goelag: Russische 
strafkampen onder Stalin 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 

Samengevat 
Deze aflevering van EenVandaag in de 
klas gaat over Russische strafkampen in 
de Sovjettijd. Ook Nederlanders zaten in 
deze kampen.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Stalin, communisme, strafkampen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, tijdvak 
9 en 10.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals: ‘Winston Churchill‘. 
 
Antwoorden 
1a Dwangarbeid. b Vanaf eind jaren 
twintig tot 1960. c 28 miljoen mensen. d 3 
miljoen mensen. 2 Omdat ze kritiek 
hadden op het Russische regime of omdat 
ze krijgsgevangenen waren. 3a Politieke 
gevangenen. b Door verklikkers die dit 
doorvertelden. 4a Hij was als Duitse 
soldaat gevangen genomen door de 
Russen. b Na 11 jaar. c Dat diegene van 
hun groep die het kamp overleefde ervoor 
zou zorgen dat hun verhaal niet vergeten 
zou worden. 5 Er was weinig eten en je 
moest heel hard werken. Je werkte jezelf 
langzaam dood. 6 Eigen antwoord, zoals: Ik 
vind het slecht, omdat mensen zo het 
verleden vergeten en er niet van leren. Of: 
Ik vind het goed want het ligt in het 
verleden en is nu niet relevant meer.  

Kijkvragen 
 
1a Wat moesten de gevangenen doen in de 
strafkampen in Rusland?  
b In welke periode bestonden deze 
strafkampen?  
c Hoeveel mensen hebben in totaal in een 
goelag strafkamp gezeten?  
d Hoeveel mensen overleefden dat niet?  
 
2 Noem twee redenen waarom 
Nederlanders in een goelag strafkamp 
terechtkwamen.  
 
3a Wat voor Russen zaten gevangen in de 
goelag?  
b Hoe wist het Russische regime dat 
mensen tegen ze waren?   
 
4a Hoe kwam Johan Wigmans in het 
strafkamp terecht?  
b Na hoeveel jaar kwam hij vrij?  
c Welke afspraak had hij gemaakt met zijn 
vrienden uit het kamp?  
 
5 Leg kort uit wat de omstandigheden 
waren in een goelag.  
 

 
             Russische gevangen aan het werk in 1932.  

 
Verdiepingsvraag 
 
6 De goelag strafkampen uit de 
Sovjetperiode worden nauwelijks 
besproken in het moderne Rusland. Vind jij 
dat een goede of een slechte zaak? 
Beargumenteer je antwoord.  
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http://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-winston-churchill/

