
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
NS betaalt schadevergoeding 
Holocaust  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
De Nederlandse Spoorwegen heeft tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gewerkt voor de Duitse bezetters. Ze 
hebben meer dan honderdduizend Joden vervoerd naar 
concentratiekampen, en daarvoor kregen ze geld van 
Nazi-Duitsland. Nabestaande Salo Muller streed 
jarenlang voor een schadevergoeding. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis/ Mens en maatschappij 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Joden, holocaust  
 
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: Joden worden weggevoerd 
Een bezoek aan Auschwitz  
Holocaust 
Ooggetuige van Auschwitz  
Genocides 
 
Antwoorden 
1 Ze maakten het transport van de Joden naar de 
concentratiekampen mogelijk  
2 A en B 
3 102.000 
4 Geld / angst om in verzet te komen 
5 Door projecten te sponsoren zoals de nieuwbouw van 
herdenkingscentrum Westerbork om de herinnering in 
leven te houden 
6 Schadevergoeding / 500 / nabestaanden 
 

Vragen 
 
1 Wat was de rol van de Nederlandse Spoorwegen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog? 
 
2 Salo Muller eist een schadevergoeding van de NS, 
omdat (meerdere antwoorden mogelijk): 

A. De NS kritiekloos gehoor heeft gegeven aan de 
opdracht van de Nazi’s 

B. Om genoegdoening te krijgen voor de duizenden 
nabestaanden 

C. Om het verdriet weg te kunnen nemen 
 

3 Hoeveel Joodse Nederlanders werden er in totaal 
getransporteerd? 
 

 
 

4a Wat was volgens Muller de motivatie van de NS om 
mee te werken aan de transporten? 
b Welke andere reden speelde misschien nog een rol? 
 
5 Op welke manier probeerde de NS al eerder excuses te 
maken voor het verleden? 
 
6 Vul in: Uiteindelijk werd er een ………………………. 
uitgekeerd aan zo’n 6000 personen. ………. mensen die 
het kamp hadden overleefd, zij kregen 15.000 euro en 
5500 ……………………. kregen 7500 of 5000 euro.  
 
Verdiepingsvraag 
De president-directeur van de NS zegt dat de NS op 
morele grond vindt dat zij de nabestaanden een 
schadevergoeding verschuldigd zijn, ‘om elkaar weer wat 
rechter in de ogen te kunnen kijken’. Ben je het hiermee 
eens? En denk je dat de schadevergoeding er inderdaad 
toe zal leiden dat men elkaar weer beter in de ogen aan 
kan kijken?  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/joden-worden-weggevoerd-naar-werkkampen-in-duitsland/#q=holocaust
https://schooltv.nl/video/een-bezoek-aan-auschwitz-het-bekendste-concentratiekamp-van-de-tweede-wereldoorlog/#q=holocaust
https://schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=holocaust
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-ooggetuige-van-auschwitz/#q=holocaust
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-genocides/#q=holocaust


  
 
 
 
 
 
 

Nieuwsuur in de klas 
NS betaalt schadevergoeding 
Holocaust  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
De Nederlandse Spoorwegen heeft tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gewerkt voor de Duitse 
bezetters. Ze hebben meer dan honderdduizend 
Joden vervoerd naar concentratiekampen, en 
daarvoor kregen ze geld van Nazi-Duitsland. 
Nabestaande Salo Muller streed jarenlang voor een 
schadevergoeding. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis/ Mens en maatschappij 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Joden, holocaust  
 
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 
Zorg en Welzijn 
Maatschappelijke zorg 
 
HBO 
Veiligheidskunde  
Toegepaste sociologie 
 
WO 
Geschiedenis 
Rechten 

Vragen 
 
1 Wat was de rol van de Nederlandse Spoorwegen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog? 
 
2 Salo Muller eist een schadevergoeding van de NS, 
omdat (meerdere antwoorden mogelijk): 

A. De NS kritiekloos gehoor heeft gegeven aan de 
opdracht van de Nazi’s 

B. Om genoegdoening te krijgen voor de duizenden 
nabestaanden 

C. Om het verdriet weg te kunnen nemen 
 

3 Hoeveel Joodse Nederlanders werden er in totaal 
getransporteerd? 
 

 
 

4a Wat was volgens Muller de motivatie van de NS om 
mee te werken aan de transporten? 
b Welke andere reden speelde misschien nog een rol? 
 
5 Op welke manier probeerde de NS al eerder excuses 
te maken voor het verleden? 
 
6 Vul in: Uiteindelijk werd er een ………………………. 
uitgekeerd aan zo’n 6000 personen. ………. mensen die 
het kamp hadden overleefd, zij kregen 15.000 euro en 
5500 ……………………. kregen 7500 of 5000 euro.  
 
Verdiepingsvraag 
De president-directeur van de NS zegt dat de NS op 
morele grond vindt dat zij de nabestaanden een 
schadevergoeding verschuldigd zijn, ‘om elkaar weer 
wat rechter in de ogen te kunnen kijken’. Ben je het 
hiermee eens? En denk je dat de schadevergoeding er 
inderdaad toe zal leiden dat men elkaar weer beter in 
de ogen aan kan kijken?  
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http://www.schooltv.nl/

