
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Georg’s vader wilde Hitler 
vermoorden 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Een aanslag op Adolf Hitler zorgde er bijna voor dat de 
Tweede Wereldoorlog een jaar korter had geduurd. Een 
groep soldaten dichtbij Hitler wilde van hem af. Maar 
de aanslag mislukte. De zoon van één van de soldaten 
achter de aanslag kijkt terug op wat er gebeurd is. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis / Mens en maatschappij 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Hitler 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
Maatschappijwetenschappen 47 - De leerling leert 
actuele spanningen, conflicten en oorlogen in de 
wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert 
daarbij de doorwerking ervan op individuen en 
samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de 
grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het 
belang van mensenrechten en de betekenis van 
internationale samenwerking te zien. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals: Duitsland onder Hitler  
Het proces van Neurenberg 
Oorlogsmisdadigers in Nederland  
De razzia van Putten 
Nazi-experimenten 
 
Antwoorden 
1 Als Hitler was omgekomen bij de aanslag  
2 Als vergelding, om alle overige soldaten angst in te 
boezemen 
3 Om jongeren aan het denken te zetten  
4 Denken en handelen  
5a Verdriet/boosheid en trots/bewondering 
6 Aanvankelijk werden ze als verraders gezien, na de 
oorlog werden als verzetsstrijders. 
7 Hij is zelf ook bij het leger gaan werken  
  
 
 

Vragen 
 
1 Waarom had de oorlog op 20 juli 1944 snel over 
kunnen zijn? 
 
2 Er zitten een paar soldaten achter de aanslag. Toch 
worden er honderden vermoord. Waarom? 
 
3 Waarom vertelt Georg Schultze-Buttger het verhaal van 
zijn vader op scholen? 
 
4 Vul in.  
Georg zegt: Het handelen van mijn vader is tot op de dag 
van vandaag een leidraad voor mijn ……….. en …………….. . 
 

 
 

“Voor mij is het verschrikkelijk om te horen hoe de 
rechter het doodvonnis over mijn vader uitspreekt. 
Maar tegelijkertijd zie ik met bewondering hoe waardig 
mijn vader het doodvonnis tot zich nam.” 
5a Welke twee emoties beschrijft Georg over zijn vader? 
5b Begrijp je zijn emoties? Leg uit.  
 
6 Leg uit hoe de kijk op Georgs vader en de andere 
soldaten die hielpen met de aanslag, in de loop der tijd 
veranderde.  
 
7 Op welke manier heeft Georg het pad van zijn vader 
gevolgd? 
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat je zelf soldaat in het leger van Hitler was 
geweest. Had je het aangedurfd om een aanslag te 
plegen op de leider? Waarom wel/niet? Ga met elkaar in 
gesprek over deze vraag.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/histoclips-duitsland-onder-hitler/
https://schooltv.nl/video/het-proces-van-neurenberg-nazileiders-worden-veroordeeld/#q=hitler
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-oorlogsmisdadigers-in-nederland/#q=hitler
https://schooltv.nl/video/de-razzia-van-putten-een-vergeldingsactie-van-de-duitsers/#q=hitler
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-nazi-experimenten/#q=hitler
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Samengevat 
Een aanslag op Adolf Hitler zorgde er bijna voor dat 
de Tweede Wereldoorlog een jaar korter had 
geduurd. Een groep soldaten dichtbij Hitler wilde 
van hem af. Maar de aanslag mislukte. De zoon van 
één van de soldaten achter de aanslag kijkt terug op 
wat er gebeurd is. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis / Mens en maatschappij 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Hitler 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘de Tweede Wereldoorlog’ is te 
gebruiken als thema 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 Vakmanschap 
Defensie 
 
HBO 
Defensie 
Veiligheidskunde  
 
WO 
(Militaire) geschiedenis 
Rechten 

Vragen 
 
1 Waarom had de oorlog op 20 juli 1944 snel over 
kunnen zijn? 
 
2 Er zitten een paar soldaten achter de aanslag. Toch 
worden er honderden vermoord. Waarom? 
 
3 Waarom vertelt Georg Schultze-Buttger het verhaal 
van zijn vader op scholen? 
 
4 Vul in.  
Georg zegt: Het handelen van mijn vader is tot op de 
dag van vandaag een leidraad voor mijn ……….. en 
…………….. . 
 

 
 

“Voor mij is het verschrikkelijk om te horen hoe de 
rechter het doodvonnis over mijn vader uitspreekt. 
Maar tegelijkertijd zie ik met bewondering hoe waardig 
mijn vader het doodvonnis tot zich nam.” 
5a Welke twee emoties beschrijft Georg over zijn vader? 
5b Begrijp je zijn emoties? Leg uit.  
 
6 Leg uit hoe de kijk op Georgs vader en de andere 
soldaten die hielpen met de aanslag, in de loop der tijd 
veranderde.  
 
7 Op welke manier heeft Georg het pad van zijn vader 
gevolgd? 
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat je zelf soldaat in het leger van Hitler was 
geweest. Had je het aangedurfd om een aanslag te 
plegen op de leider? Waarom wel/niet? Ga met elkaar 
in gesprek over deze vraag.  
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