
 

EenVandaag in de klas 
Cook Brummer: de vergeten 
oorlogsheld  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Cook Brummer redt het leven van veel 
mensen in de Tweede Wereldoorlog. Door 
zijn onbaatzuchtige instelling, geniale 
ideeën en vooral door zijn moed weet hij 
dit te doen. Hij is een echte oorlogsheld, 
maar toch geen bekende naam in de 
vaderlandse geschiedenis. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede wereldoorlog, Duitse bezetting, 
Jodenvervolging, held, verzet 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en maatschappij: 37, 47.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over de Jodenvervolging in 
Nederland. Bijvoorbeeld deze video: ‘Bij 
het verzet’. 
 
Antwoorden 
1 B 2 Om ze onmisbaar te maken, zodat ze 
niet naar Duitsland worden 
getransporteerd. 3 C 4 120.000 stempel – 
op transport – Tsjechië – Zwitserland.  
5 Hij verklaart openlijk dat hij 
homoseksueel is. 6 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
Kijkvragen 
 
1 Waarom dragen de directeuren Polak en 
Schwarz de leiding van hun parfumfabriek 
over aan Cook Brummer? 
A Ze willen vluchten vanwege de oorlog. 
B Ze moeten van de Duitsers de leiding 
overdragen aan niet-Joden.  
C Ze willen een nieuwe fabriek beginnen. 
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2 Brummer geeft de personeelsleden een 
andere functie. Waarom doet hij dat? 
 
3 Één van de grondstoffen voor parfum is 
alcohol. Waarvoor gebruikt Brummer dit? 
A Om Duitsers om te kopen. 
B Om Duitsers dronken mee te voeren. 
C Antwoord A en B.  
 
4 Zet de woorden op de juiste plek. Tsjechië 
– 120.000 stempel – Zwitserland – op 
transport. 
Brummer regelt dat de familie Schwarz een 
……… krijgt, zodat ze niet zomaar ………gezet 
kunnen worden. Als de familie Schwarz 
toch wordt opgepakt, reist Brummer naar  
……… om ze geld te geven. Daarmee kan de 
familie vluchten naar ………. 
 
5 Na de oorlog onderneemt Brummer nog 
een moedige daad. Welke?  
                 
Verdiepingsvragen 
 
6 Ze noemen Cook Brummer: de 
Nederlandse Oscar Schindler. Wie is dat en 
klopt de vergelijking? Zoek het op.  
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