
  
 
  

Het verhaal van Nederland 
Bevrijders en bezetters 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Wereldoorlogen 
 
Kernbegrippen 
Canon, bevrijding, verzet 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij kerndoel 53 in het voortgezet 
onderwijs: De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die 
voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
 
Verdieping 
Deze aflevering is onderdeel van de serie ‘het verhaal 
van Nederland’. De overige afleveringen zijn: 
1: Jagers en boeren 
2: Romeinen en Bataven 
3: Friezen en Franken 
4: Ridders en graven 
5: Pestlijders en predikanten 
6: Geuzen en papen 
7: Kapers en kooplui 
8: Patriotten en prinsgezinden 
9: Pioniers en paupers 
………………………………………………………………………… 
Antwoorden 
1a Werkten mee aan 
1b Ze registeren Joden en geven ze een merkteken in 
het bevolkingsregister. Joodse werknemers worden 
alvast preventief ontslagen.  
2 Vreedzaam / germaans / Duitse / SS. 
3 alle drie 
4 Utrechtse studentes die Joodse kinderen redden en  
Communistische arbeiders die de Februaristaking 
starten 
5 B:20.000 
6 Eigen antwoord  
Verdiepingsvraag 
Bijvoorbeeld: Misschien wel, doordat er makkelijker 
informatie gedeeld kan worden via internet e.d.? 
Misschien niet, omdat de aard van de mens om eerst 
zichzelf in bescherming te nemen hetzelfde is? Etc.  

Samengevat 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden voor onze 
ogen oorlogsmisdaden gepleegd. Niet alleen door 
Duitsers, maar ook door onszelf. Hoe proberen 
gewone burgers proberen te leven en overleven in 
tijden van oorlog en bezetting? 
 
Kijkvragen 
1a Kies het juiste antwoord:  
De meeste nederlandse ambtenaren verzetten zich 
tegen/werken mee aan het transport van de Joden. 
1b Leg dit uit aan de hand van twee voorbeelden.   
 
2 Vul in, kies uit: Germaans / Joodse / gewelddadig / SS 
/ vreedzaam / Duitse. 
De duitsers gedragen zich over het algemeen 
………………….. . Ze zagen de Nederlanders als 
…………………… broedervolk dat later opgenomen zou 
worden in het ………………. rijk. Maar liefst 25.000 
Nederlanders gaan vrijwillig bij de ….... , de hoogste 
opkomt van alle bezette landen.  
 
3 Welke instantie(s) werkte(n) mee aan het transport 
van de Joden?  
A. De gemeentehuizen 
B. De spoorwegen 
C. De politie  

 
4 Welke twee voorbeelden van verzet worden er 
genoemd? 
 
5 Hoeveel mensen sterven er tijdens de Hongerwinter 
aan honger en kou? 
A. 2.000 
B. 20.000  
C. 200.000 

 
6 Na de oorlog sluit Nederland bondgenootschappen. 
Denk je dat deze Nederland inderdaad beschermen 
tegen oorlog? Waarom wel/niet? 
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat Nederland vandaag de dag weer betrokken 
raakt in een oorlog en er bevolkingsgroepen worden 
getransporteerd. Denk je dat burgers nu anders 
zouden reageren dan vroeger? Waarom wel/niet? 
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Het verhaal van Nederland 
Bevrijders en bezetters  

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Revoluties  
 
Verdieping 
Deze aflevering is onderdeel van de serie ‘het 
verhaal van Nederland’.  
De overige afleveringen zijn: 
1: Jagers en boeren 
2: Romeinen en Bataven 
3: Friezen en Franken 
4: Ridders en graven 
5: Pestlijders en predikanten 
6: Geuzen en papen 
7: Kapers en kooplui 
8: Patriotten en prinsgezinden 
9: Pioniers en paupers 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema 
‘bevrijders en bezetters’ is te gebruiken voor je 
profielwerkstuk bij de vakken geschiedenis en 
maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Veiligheid en defensie 
Sociaal Maatschappelijk werk 
 
HBO: 
Leraar geschiedenis 
Toegepaste psychologie en sociologie 
 
WO: 
Geschiedenis 
Psychologie 

Samengevat 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden voor onze 
ogen oorlogsmisdaden gepleegd. Niet alleen door 
Duitsers, maar ook door onszelf. Hoe proberen gewone 
burgers proberen te leven en overleven in tijden van 
oorlog en bezetting? 
 
Kijkvragen 
1a Kies het juiste antwoord:  
De meeste nederlandse ambtenaren verzetten zich 
tegen/werkten mee aan het transport van de Joden. 
1b Leg dit uit aan de hand van twee voorbeelden.   
 
2 Vul in, kies uit: Germaans / Joodse / gewelddadig / SS 
/ vreedzaam / Duitse. 
De duitsers gedroegen zich over het algemeen 
………………….. . Ze zagen de Nederlanders als 
…………………… broedervolk dat later opgenomen zou 
worden in het ………………. rijk. Maar liefst 25.000 
Nederlanders gaan vrijwillig bij de ….... , de hoogste 
opkomt van alle bezette landen.  
 
3 Welke instantie(s) werkte(n) mee aan het transport 
van de Joden?  
A. De gemeentehuizen 
B. De spoorwegen 
C. De politie  

 
4 Welke twee voorbeelden van verzet worden er 
genoemd? 
 
5 Hoeveel mensen stierven er tijdens de Hongerwinter 
aan honger en kou? 
A. 2.000 
B. 20.000  
C. 200.000 

 
6 Na de oorlog sloot Nederland bondgenootschappen. 
Denk je dat deze Nederland inderdaad beschermen 
tegen oorlog? Waarom wel/niet? 
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat Nederland vandaag de dag weer betrokken 
raakt in een oorlog en er bevolkingsgroepen worden 
getransporteerd. Denk je dat burgers vandaag de dag 
anders zouden reageren dan vroeger? Waarom 
wel/niet? 
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