
 
 

 
LESBRIEF Module 1: Oorlog en vrede 
----------------------------------------------------------  
De komende lessen leer je alles over herdenken en waarom dit zo belangrijk is. Nu en in de 
toekomst. Daarnaast maak je kennis met een heel nieuwe manier van herdenken. Door 
filmpjes te bekijken en vragen te beantwoorden, word jij zelf onderdeel van een unieke 
beleving die je op een andere manier naar herdenken laat kijken. 

 
In de lessen maak je kennis met jongeren die deze nieuwe manier van herdenken hebben 
ervaren. Je volgt ze op de voet en aan de hand van hun ervaringen, krijg jij verschillende 
soorten vragen voorgeschoteld. De ene opdracht beantwoord je kennisvragen, de andere 
keer geef je je mening. Daarbij gaat het er echt om wat jij voelt en kun je geen goed of fout 
antwoord geven. 

 
De clips worden gezamenlijk in de klas bekeken op het digibord.  
Www.erenenleren.nl/clips 

 
> Na het bekijken van de clip beantwoord je de vragen. 
 
---------------------------------------------------------- 
Deel 1 (15 minuten) 
Keuzes maken in oorlogssituaties 
 
Bekijk de Clip:  
-Introductieclip (2:30 minuten) 
 
Beantwoord de volgende vragen na het zien van de clip:  
 
Sophie Hilbrand vertelt dat mensen tijdens een oorlog voor dilemma’s en keuzes komen te 
staan die je je nu moeilijk kan voorstellen. Hieronder staan drie van dat soort dilemma’s, wat 
zou jij doen? 
 
* Stel je voor, je bent 19 jaar oud, je hebt net een baan gevonden bij de gemeente. De 
oorlog breekt uit. Je moet voor de vijand werken wiens bewind je tegenstaat, en als je dat 
niet doet dan wordt je meegenomen naar vijandelijk gebied waar je in een werkkamp komt.  
Wat doe je? 
 

Achtergrondinformatie werkkamp: 
DWANGARBEID 1940-1945 

Ruim 500.000 Nederlanders werden gedwongen tewerkgesteld in Duitsland. 
Meer dan 30.000 van hen kwamen om door honger, ziekte, mishandeling en 

oorlogsgeweld. 
 
Meer dan 10 miljoen buitenlandse dwangarbeiders verbleven tussen 1939 en 1945 in 
Duitsland en de door Duitsers bezette gebieden. De tewerkstelling van buitenlandse 
arbeiders in nationaal socialistisch Duitsland gedurende de periode 1939-1945 
vertegenwoordigt de grootste massa-inzet van dwangarbeiders sinds het einde van de 
slavernij gedurende de 19de eeuw.  
 
 



 
 

* Stel je voor, je bent student en je bent het niet eens met het bewind van de bezetter. Om je 
heen heb je vrienden die in een pacifistische studentengroep van het verzet zitten. Deze 
verzetsgroep regelt onder andere illegaal distributiebonnen.  
  
(In de oorlog was er zo weinig te eten dat de regering voedsel verdeelde onder de mensen 
door bonnen uit te delen waarmee je bij de winkel voedsel kon krijgen. Echter: mensen die 
ondergedoken zaten kregen dit soort bonnen niet. Daarom probeerde het verzet op illegale 
manieren aan bonnen te komen die ze brachten naar de mensen die onderduikers in huis 
hadden, zodat ze niet zouden sterven van de honger. Dat was een risicovolle onderneming 
en kon je je leven kosten). 
 
Deze verzetsgroep heeft koeriers nodig en ze vragen je of je dit wilt doen.  
Wat doe je? 
 
* Stel je voor, je bent gevlucht uit een ander land waar oorlog woedde en je familie politieke 
ideeën had die je in gevaar brachten. In Nederland word je verliefd, maar je achtergebleven 
familie in je moederland wil je niet meer zien als je met je nieuwe geliefde in zee gaat.  
Wat doe je?    
 
Overleg met elkaar in tweetallen., wat zou jij doen in ieder van de drie gevallen en waarom? 
Denk hierbij aan hoe je je keuze kunt beargumenteren: 
 
Hoe ben ik tot mijn keuze gekomen? 
 
Wat speelde daarin mee? 
 
Kan je hierbij de waarden die in jouw leven belangrijk zijn benoemen? (Met ‘waarden’ 
bedoelen we welke dingen voor jou belangrijk zijn in het leven, woorden die uitdrukken waar 
jij voor staat en waar jij je best voor wilt doen. Bijvoorbeeld: veiligheid, rechtvaardigheid, 
solidariteit, avontuur, vriendschap, vertrouwen, loyaliteit, eerlijkheid, innerlijke rust, liefde ...) 
 
Schrijf jouw belangrijkste 5 waarden op het werkblad ‘Mijn belangrijkste 5 waarden’.  
 
---------------------------------------------------------- 
Als je verwikkeld raakt in een oorlogssituatie krijg je te maken met dit soort vragen.  
Pieter, Anda en Zainab stonden voor de dilemma’s die jullie net besproken hebben.  
De docent vertelt wat zij hebben gedaan en hoe het voor hen is afgelopen. 
 
---------------------------------------------------------- 
 


