
 

EenVandaag in de klas 
Tweede Wereldoorlog: het 
verhaal van loods 24 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
In de Tweede Wereldoorlog staat In de 
Rotterdamse haven een loods. Het is 
Loods 24, de plek waaruit in de Tweede 
Wereldoorlog 6000 Nederlandse joden per 
trein worden afgevoerd naar 
vernietigingskampen in Oost-Europa. 
Onder hen 686 kinderen. In 2013 is er een 
monument onthult met de namen van die 
kinderen. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, concentratiekamp, 
deportatie, joden 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 37 
Bovenbouw: Domein B; Tijdvak 9 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over de antisemitisme in 
de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld de 
video Jodenvervolging. 
 
Antwoorden 
1 B 2 A 3 Alle kinderen moesten zingen 
voor de Duitsers en zijn daarna vermoord. 
De moeder van Deborah heeft haar en 
haar zussen verstopt in een luik omdat ze 
niet voor de Duitsers wilden zingen. 4 
Alleen mensen die (nog) konden werken 
werden naar werkkampen gestuurd. 5 
Een concentratiekamp voor vrouwen. Veel 
vrouwen werden direct vermoord, andere 
vrouwen moesten eerst hard werken. 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Welke stelling is waar?  
A Loods 24 in Rotterdam wordt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gebruikt als 
werkkamp voor joden. 
B Loods 24 in Rotterdam wordt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gebruikt als 
verzamelplek voor joden om ze van daaruit 
te deporteren. 
 

 
 
2 Waarom moesten joden een lijst aan 
spullen (foto) meenemen terwijl ze naar 
vernietigingskampen gestuurd zouden 
worden? 
A Om ze het idee te geven dat ze gingen 
werken en het zouden overleven. 
B De spullen hadden ze op hun reis naar de 
kampen nodig. 
C De Duitsers wilden zoveel mogelijk 
spullen van de joden afnemen en vroegen 
ze daarom zoveel spullen mee te nemen. 
 
3 Hoe kan het dat Deborah en haar zusjes 
als enigen het concentratiekamp overleeft 
hebben? 
 
4 Waarom worden joodse kinderen meteen 
naar vernietigingskampen gestuurd?       
 
Verdiepingsvraag 

 
5 Wat voor een kamp  
is kamp Ravensbrück  
waar Deborah  
gevangen heeft  
gezeten? 
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http://www.schooltv.nl/video/eenvandaag-tweede-wereldoorlog-het-verhaal-van-loods-24/
http://www.schooltv.nl/video/eenvandaag-tweede-wereldoorlog-het-verhaal-van-loods-24/
http://www.schooltv.nl/video/jodenvervolging-joden-krijgen-de-schuld/

