
 

EenVandaag in de klas 
Muziek uit 
concentratiekampen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In de Tweede Wereldoorlog worden veel 
Joodse mensen opgejaagd en gevangen 
genomen. In gevangenschap worden ze  
tewerkgesteld en zelfs vermoord in 
concentratiekampen. Ondanks de zware 
leefomstandigheden proberen sommige 
gevangenen toch menselijk te blijven. Er 
wordt zelfs muziek gecomponeerd in de 
concentratiekampen. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Jodenvervolging, 
concentratiekampen, muziek 
 
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 muziek en theater in 
de kampen, bijvoorbeeld deze video over: 
‘Kamp Westerbork’. 
 
Antwoorden 
1 C 2 Omdat elke dinsdagochtend het 
gevreesde transport is naar een ander 
(vernietigings)kamp. Door de revue 
proberen ze de neergeslagen sfeer te 
verbeteren. 3 De muzikanten denken door 
mooie muziek te maken onmisbaar te 
worden. Ze hopen dat ze dan niet op 
transport hoeven. 4 B 5 Bijvoorbeeld 
heavy metal, om de gevangenen te 
martelen. 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
Kijkvragen 
 
1 Voor wie maken de gevangenen in 
concentratiekampen muziek? 
A Voor hun medegevangenen. 
B Voor hun beulen. 
C Voor zowel medegevangenen als hun 
beulen. 
D Voor de burgers in de steden. 
 

 
   
2 In kamp Westerbork moeten de artiesten 
elke dinsdagavond een revue maken. 
Waarom is dat? 
 
3 Vaak is muziek maken in de kampen een 
overlevingsstrategie voor de artiesten. Leg 
dit uit.  
 
4 De veelbelovende carrière van het duo 
Johnny & Jones eindigt veel te vroeg in een 
vernietigingskamp. Wat hebben zij nog wel 
kunnen doen, dankzij hun muziek? 
A Ze mochten vanuit het kamp naar 
Amsterdam om nog een keer op te treden. 
B Ze mochten vanuit het kamp naar 
Amsterdam om hun muziek in een studio op 
te nemen. 
C Ze mochten vanuit het kamp naar 
Amsterdam om nog een keer hun familie te 
zien.   
  
Verdiepingsvraag 
 
5 Muziek wordt ook tegen gevangenen 
gebruikt. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse 
gevangenis voor terroristen Guantánamo 
Bay. Welke muziek draaiden ze hier? Met 
welk resultaat? Zoek je antwoord op. 
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