
 

EenVandaag in de klas 
Wie herdenken we op 4 
mei? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Ieder jaar staan we tijdens de Nationale 
Dodenherdenking 2 minuten stil bij de 
slachtoffers die zijn gevallen in de 
Tweede Wereldoorlog. In de jaren na de 
oorlog is de manier waarop we herdenken 
altijd hetzelfde gebleven, maar wie en 
wat we herdenken is steeds veranderd. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis, Mens en maatschappij 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Dodenherdenking 
 
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 Dodenherdenking, 
bijvoorbeeld deze video: ‘Wie herdenken 
we op 4 mei?’.  
 
Antwoorden 
1 Joden, Nederlandse slachtoffers van 
andere oorlogen. 2 Er werd pas meer 
bekend over de Jodenvervolging na het 
proces tegen Eichmann (in 1961). 3 B 4 
niet – alle Nederlandse oorlogs-
slachtoffers. 5 a Omdat er nu veel meer 
bekend is over wat er toen is gebeurd, 
door alle onderzoeken en de verhalen die 
zijn verteld. b Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
Kijkvragen 
 
1 Vanaf de Tweede Wereldoorlog 
herdenken we in Nederland vooral 
militairen en verzetsmensen. Daarna 
worden ook andere groepen mensen 
herdacht. Geef twee voorbeelden. 
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2 In 1956 wordt het Monument op de Dam 
onthuld. Er staat dan geen verwijzing op 
naar de Jodenvervolging. Waarom is dat 
toen besloten? 
 
3 Hoeveel Nederlandse Joden zijn in de 
Tweede Wereldoorlog vervolgd en 
vermoord? 
A 50.000 
B 100.000 
C 200.000  
 
4 Libanon-veteraan Sjaak Duin vindt dat 
het wel / niet uitmaakt in welke oorlog je 
gesneuveld bent. Hij vindt dat we op 4 mei 
alle Nederlandse oorlogsslachtoffers / 
alleen Tweede Wereldoorlog- 
slachtoffers  moeten herdenken. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5a ‘We kunnen nu beter begrijpen waarom 
we twee minuten stil zijn dan direct na de 
oorlog.’ Hoe komt dat?  
b Wat vind jij: wie moeten we op 4 mei 
herdenken? Beargumenteer je keuze. 
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