
Bijlage 5: Inlevingsopdracht: leven onder de bezetting (dit is niet als bijlage 1 

toegevoegd, omdat het erg lang is en daarom misschien het lezen verstoord.) 

 
Activiteit: Leerlingen leven zich in in een echt bestaand persoon die leefde tijdens de 

bezetting van Nederland in WOII en bepalen in hoeverre deze persoon een slachtoffer was.  

 

Doelen: Leerlingen krijgen een beeld van het leven in bezet Nederland vanuit verschillende 

perspectieven 

Leerlingen kunnen de begrippen antisemitisme en genocide uit leggen.  

Leerlingen kunnen het begrip slachtofferschap nuanceren 

 

Lesopbouw: 

Instap: Wie waren de grootste slachtoffers van de bezetting? 

 

Antwoorden van leerlingen op het bord schrijven.  

 

Voorbereiding:  

Dan krijgt iedereen een persoon toebedeeld. Deze moeten ze voor zichzelf houden!  

Leerlingen krijgen drie minuten om voor zichzelf de vraag te beantwoorden:  

“Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting in Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe.” 

 

Uitvoering: 

Ronde 1 

Vervolgens laat ik op de beamer een aantal personen zien die naar voren moeten komen.  

Anton Mussert 

Karel Johannes Frederiks 

Tobie Goedewagen 

Abraham Asscher 

Geertje Nanne 

Johannes Post 

Phillips Schotting 

 

Deze personen maken zichzelf nog niet bekend. Ze gaan op volgorde staan van grootste 

slachtoffer naar minst grote slachtoffer hoe ze zelf denken dat ze moeten gaan staan zonder te 

weten wat de anderen zijn.  

 

Vervolgens lezen de leerlingen die voor de klas staan één voor één voor wat hun personage in 

houdt. De leerlingen die nog in de klas zitten hebben dan steeds de gelegenheid om deze 

leerling op een andere plaats in de rij te zetten.  

 

Ronde 2 

Nu moeten er weer een aantal personen naar voren komen en op de (volgens hen) juiste plek 

gaan staan zonder zichzelf bekend te maken. 

 

Prins Bernard 

Klaas 

Jan 

Greet 

 



Vervolgens lezen deze leerlingen weer voor wie ze zijn en bepalen de leerlingen in de klas 

weer hun positie.  

 

Ronde 3 

Dit is de laatste ronde waarin hetzelfde gebeurd als in ronde 2.  

 

Cornelis Verbeek 

Anne Frank 

 

Bespreking 

Alle leerlingen mogen weer gaan zitten en krijgen een vragenblad. Hierop staan enkele 

evaluatieve vragen om leerlingen verder te laten nadenken over het concept slachtofferschap.  

 

Deze vervolgens bespreken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naam: …............................. 

 

Vragenblad bij de opdracht: De bezetting van Nederland  

 

Wie hebben jullie als klas uiteindelijk aangewezen als grootste slachtoffer van de bezetting? 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................. 

 Wie hebben jullie uiteindelijk aangewezen als minst grote slachtoffer? Waarom? 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................. 

 Welke personen waren het moeilijkst te plaatsen? Waarom? 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................. 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................. 

 Wie was je zelf? Vond je jezelf een slachtoffer van de oorlog? Waarom wel\niet? 

Veranderde dat tijdens de opdracht? 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................ 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................ 

 Wie dacht je vantevoren dat de slachtoffers en daders waren tijdens de bezetting van 

Nederland? 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................6. Is dit beeld door de opdracht veranderd of genuanceerd? Op welke manier? 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



..................….................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................... 

1. Wat zegt dit over slachtofferschap in een oorlog? 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................. 

 

Anton Mussert 

50 jaar 

Je bent de 'Leider van het Nederlandse volk'. Je bent de leider van de NSB en door de Duitsers 

aangewezen als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. Je bent een groot voorstander van 

een 'Groot Nederland' binnen het Duitse Rijk en wil niet dat Nederland opgaat in Duitsland. De 

Duitsers nemen deze plannen echter niet serieus.  

Jij en je beweging worden door het grootste deel van de Nederlanders geminacht.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe.  

 

Meinoud Rost van Toningen 

50 jaar oud 

Je bent een sterk pro-Duits kopstuk uit de NSB. Je strijd met Anton Mussert om het leiderschap 

van deze partij. Je hebt goede banden met de Duitsers en bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 

de financiën van Nederland. Je bent sterk antisemitisch. 

Jij en je beweging worden door het grootste deel van de Nederlanders veracht. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe.  

 

Arthur Seyss-Inquart 

52 jaar oud 

Je bent een oostenrijkse jurist en politicus. Je bent de Rijkscommisaris van het door Duitsland 

bezette Nederland. Je bent naar Nederland verplaatst omdat je niet streng genoeg wat tegenover de 

joden in Wenen, waar je eerst een belangrijke positie bekleedde. Je ziet dit als een degradatie. Je 

bent de vertegenwoordiger van het Duitse gezag in Nederland, maar staat onder grote druk van de 

SS dus je vrijheid is beperkt. Enkele keren probeerde je strenge maatregelen te keren, maar vanaf 

1943 treed je streng op tegen het verzet.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe.  

 

Karel Johannes Frederiks 

63 jaar oud 

Je bent de hoogste ambtenaar op het ministerie van binnenlandse zaken. Hier zit je al vanaf 1931. 

Je verzet je niet tegen de hoofdlijnen van het Duitse beleid en mocht dus blijven zitten. Mede door 

jou medewerking zijn de maatregelen tegen de joden effectief. Je bent een overtuigd opportunist. 



Je hebt wel patriottische gevoelens, maar uit deze niet om op je post te kunnen blijven.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe.  

 

Tobie Goedewaagen 

49 jaar oud 

Je was een vooraanstaand lid van de NSB. Je bent goed bevriend met de vertegenwoordiger van 

het Duitse gezag: Seyss-Inqart. Je bent het hoofd van de Nederlandse Kultuurkamer geweest waar 

alle kunstenaars lid van moesten worden. Je staat bekend als een antisemiet. Met Anton Mussert 

heb je geen goede relatie waardoor je recent van al je taken bent ontslagen en op de universiteit les 

bent gaan geven. Je voelt jezelf ernstig verraden. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe.  

 

Abraham Asscher 

64 jaar oud 

Je bent een vooraanstaande joodse diamantair en politicus. Voor de oorlog was je lid van de 

liberale partij. Je bent voorzitter van de Joodse Raad, waarmee je hoopte de schade te kunnen 

beperken. Het werk dat de Joodse Raad doet zorgt er echter voor dat de deportatie van de joden 

soepeler kan verlopen, zo ben je verantwoordelijk voor de verkoop van de jodenster. Je 

betrokkenheid hierbij wordt je door anderen dan ook zwaar aangerekend. Je staat bekend als 

collaborateur. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe.  

 

David Cohen 

62 jaar oud 

Je bent een joodse bestuurder. Je bent voorzitter van de Joodse Raad, waarmee je hoopte de schade 

te kunnen beperken en maatregelen te vertragen. Het werk dat de Joodse Raad doet zorgt er echter 

voor dat de deportatie van de joden soepeler kan verlopen, zo ben je verantwoordelijk voor de 

verkoop van de Jodenster. Je betrokkenheid hierbij wordt je door anderen dan ook zwaar 

aangerekend. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Anne Frank 

15 jaar oud 

Je bent een Joods meisje uit Duitsland. Je bent met je familie in 1933 naar Nederland gevlucht toen 

Hitler daar aan de macht kwam. Toen de Duitsers hier aan de macht kwamen was je hier echter 

ook niet veilig meer en moest je onderduiken. Je zit samen met je familie ondergedoken in een 

grachtenpand in Amsterdam. Je bent constant bang om ontdekt en gedeporteerd te worden. Dit 

gebeurt uiteindelijk ook... 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Robert van Genechten 



49 jaar oud 

Je bent een lid van de NSB. Je hebt een vooraanstaande positie ingenomen en veel gepubliceerd 

vanuit je positie als professor. Je publiceerde met name antisemitische werken. Vorig jaar ben je 

echter ingestort en opgenomen. Nu ben je weer hersteld, maar je hebt geen vooraanstaande positie 

meer. Wel publiceer je nog regelmatig artikelen in verschillende tijdschriften. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Prins Bernard 

33 jaar oud 

Je bent de man van prinses Juliana, de kroonprinses van Nederland. Je bent samen met de rest van 

de koninklijke familie naar Londen gevlucht vanuit waar je de gevluchte Nederlanders organiseert. 

Ook onderhoud je goede contacten met het verzet in Nederland. Je bent echter niet in staat om naar 

Nederland te gaan. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Jan Olij 

24 jaar oud 

Je komt uit een familie waar de NSB op veel sympathie kan rekenen. Om deze reden ben je zlef 

ook lid geworden van de NSB en heb je je aangesloten bij de SS. Je bent lid van de 

Arbeitscontrolledienst en hebt als taak het opsporen van onderduikers.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Auke Pattist 

24 jaar oud 

Je komt uit een familie waar de NSB op veel sympathie kan rekenen. Om deze reden ben je zelf 

ook lid geworden van de NSB en heb je je aangesloten bij de SS. Je bent onderdeel van de 

beruchte Zwarte Tulpen; een politieeenheid in Amsterdam die verantwoordelijk is voor het 

opsporen van joden en deze overdragen aan de Duitse bezetter.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Johannes Post 

38 jaar oud 

Voor de oorlog was je een vurige gereformeerde politicus. Toen de oorlog begon ben je snel 

begonnen met het herbergen van onderduikers. Je raakte steeds meer betrokken bij het verzet en 

doet mee aan overvallen, sommigen zeggen zelfs dat je daar de eerste mee was. Je verzetsgroep is 

meer of mindere mate succesvol. Je hebt plannen naar Engeland te vluchten, maar dit komt er nog 

niet echt van. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Arnold Douwes 

leeftijd onbekend 



Je bent een joodse onderduiker bij Johannes Post. Je bent een verzamelaar van persoonsbewijzen. 

Je steelt, krijgt en verkoopt ze. Je moet constant op je hoede zijn, omdat je naar Duitsland kan 

worden gedeporteerd.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Dries Riphagen 

35 jaar oud 

Je bent een collaborateur en lid van de NSDAP, een extreem antisemitische groep. Je geeft joden 

aan bij de politie in ruil voor een deel van hun bezittingen en geld. Daarnaast houdt je er met je 

vrienden een aantal gokhuizen op na. De oorlog is voor jou zeer lucratief.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Hannie Schaft 

24 jaar oud 

Je bent een studente uit een socialistisch gezin. Je hebt in 1943 een loyaliteitsverklaring moeten 

ondertekenen maar dit geweigerd. Hierdoor kun je niet langer studeren. Je bent via via in contact 

gekomen met de Haarlemse Raad voor Verzet en doet nu mee aan het verzet in Haarlem. Je papt 

aan met Duitse soldaten om zo informatie van ze los te krijgen. Door sommige verzetslieden wordt 

je hierdoor echter gezien als een verrader. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Liepke Scheepstra 

26 jaar oud 

Je bent de oprichter van de gewapende tak van het verzet van de grootste landelijke 

verzetsorganisatie in het oosten. In deze hoedanigheid neem je veel deel aan het gewapende verzet 

in Nederland. Door je opleiding bij de marechaussee kun je goed met wapens omgaan en hierdoor 

geniet je veel respect van de andere verzetsmensen. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Bram van der Stok 

 

Je bent een oorlogspiloot in Britse dienst. Je bent in 1941 vanuit Nederland gevlucht over het 

kanaal en hebt je daar gemeld voor de Britse luchtmacht. Je staat bekend als een zeer goed piloot 

en bent in korte tijd opgeklommen tot luitenant. Je mist je familie wel, maar je hebt wel het gevoel 

dat je iets goeds doet voor Nederland. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Walter Süskind 

38 jaar oud 

Je bent een jood en lid van de Joodse raad. Deze raad is zeer omstreden, omdat hij de bezetters 

helpt bij het uitvoeren van de maatregelen tegen de Joden. Je bent hier lid van geworden, omdat je 



dacht daarmee de maatregelen te verzachten. Dit lukt niet goed, maar het lukt je wel om honderden 

mensen, voornamelijk kinderen, te redden zonder medeweten van de Joodse Raad en met gevaar 

voor eigen leven. Ondanks dat wordt je door veel joden gezien als collaborateur. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Anton van der Waals 

32 jaar oud 

Je bent een contra-spion. Je infiltreert in verzetsgroepen om hen vervolgens over te geven an het 

Duitse bewind. Omdat je een goed geslepen tong hebt en makkelijk bent in de omgang weet je het 

vertrouwen van veel argeloze verzetsmensen te winnen. Je laat je door de Duitsers hier goed voor 

betalen. Je bent zowel verloofd met de dochter van een verzetsman als de secreterasse van de chef 

van de Duitse geheime dienst. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Geertje Nanne 

27 jaar oud 

Je bent de vrouw van een ijsboer in de oorlog. Het is hard werken om het hoofd in deze tijd boven 

water te houden en daarnaast moet je ook nog voor je twee kleine kinderen zorgen. Je probeert 

zoveel mogelijk door te gaan met het gewone leven, maar je ontkomt niet aan de constante 

herinneringen aan de oorlog zoals alle propaganda. Met het verzet heb je niets te maken 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Sijp Nanne 

6 jaar oud 

Je bent de zoon van een ijsboer. Je bent vlak voor de oorlog geboren, maar daar weet je niets meer 

van. Je groeit op met de realiteit van constante dreiging en aanwezigheid van Duitsers. Je ouders 

proberen je een zo normaal mogelijk leven te geven, maar door schaarste lukt dat niet altijd. Je 

ouders hebben niets te maken met het verzet.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Dirk-Jan Vonk 

30 jaar oud 

Je bent een boer op het platteland in de Betuwe. Met de oorlog probeer je zo min mogelijk te 

maken te hebben. Onderduikers herberg je dan ook niet. Wel help je mensen uit de stad die 

geregeld langs komen omdat er in de stad een gebrek aan eten is. Zelf kun je gelukkig genoeg 

verbouwen om in je levensonderhoud te voorzien, maar makkelijk is het niet.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Miep Gies 

35 jaar oud 

Je bent de secretaresse van het bedrijf Opecta. Dit is het bedrijf van de Joodse ondernemer Otto 



Frank, met wie je goed bevriend bent geraakt. Je helpt hem en zijn gezin om onder te duiken in het 

achterhuis achter het kantoor. Ondertussen blijf je werken voor het bedrijf om het draaiende te 

houden. Je weet dat het risicovol is wat je doet, maar blijft het toch doen. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Victor Kugler 

44 jaar oud 

Je werkte voor de oorlog voor een joodse ondernemer, Otto Frank. Omdat de Duitsers alle 

bedrijven van Joden willen sluiten heb je op papier zijn bedrijf overgenomen. Daarnaast help je 

hem met onderduiken. Je voorziet hem en zijn gezin van geld en eten. Je weet dat het risicovol is 

wat je doet, maar uit liefde voor je baas blijf je het toch doen. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Cornelis Verbeek 

18 jaar oud 

Je hebt net eindexamen gedaan. Meteen kreeg je een oproep van de Duitsers om je te melden voor 

de Nederlandse Arbeidsdienst. Je twijfelde of je moest gaan, maar omdat de ouders van 

onderduikers werden gefusilleerd als gijzelaars besloot je toch naar de keuring te gaan. Het is een 

zwaar leven van exercitie, schreeuwen, vloeken en werken als slaven. Het eten bestaat uit een 

stukje brood met watersoep met bonen. Je denkt er regelmatig aan om te vluchten: Je dient nu 

immers niet het vaderland, maar de bezetter. Er heeft zich echter nog geen geschikte gelegenheid 

voor gedaan. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Jan  

22 jaar oud 

Je bent een vrijwilliger bij de Waffen-SS. Je hebt je hiervoor aangemeld, omdat de uniformen je 

enorm aan spraken. Je wilde je onderdeel voelen van een groter geheel. Je had eigenlijk niet 

verwacht dat het ook ging om vechten en dergelijke. Je wordt zwaar afgebeuld door de sergeant. 

Regelmatig moet je wachtlopen bij het kamp in Amersfoort, maar je hebt geen idee wat zich in het 

kamp af speelt. Je hebt wel geprobeerd eruit te komen door je vader een brief te laten sturen, maar 

je kwam er niet meer uit. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

Klaas 

22 jaar oud 

Je komt uit een arm gezin waarin je moest leven van de gemeenteseun. Op je ondergoed stond het 

gemeentewapen waardoor je je kapot schaamde op school. Je ging dus naar Duitsland om daar te 

werken als voorman. Daar verdien je veel geld mee en kun je zelfs weleens een biertje drinken.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

Gert-Jan 



22 jaar oud 

Je komt uit een arm gezin waarin bijna niets te eten was. Je bent gefascineerd door de Duitse 

soldaten en hun uniformen. Daarom sloot je je aan bij de NSB. Als je op straat wordt gegroet door 

de Duitsers voel je je enorm trots worden. Je vindt het doodnormaal om Joden in elkaar te slaan, 

want ze bestelen en ze beroven je als christen. Je weet niet wat er met de joden gebeurt als ze weg 

worden gevoerd. Maar: “Weg is weg en laat ze maar niet terugkomen, want je krijgt er alleen maar 

last van” 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

Cornelis 

22 jaar oud 

Je zit in het leger in Duitsland. Je hebt je aangemeld, omdat je je aangetrokken voelde tot deze 

mannen. Je wil eigenlijk het werk dat je doet niet doen. Op het slagveld ben je bang en als je in een 

kamp wacht moet lopen verbaas je je over het feit hoe mager iedereen daar is. Je geeft regelmatig 

je eigen brood daar aan weg. Toch blijf je orders op volgen. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

Greet 

40 jaar oud 

Je man is bij de NSB gegaan en daardoor is hij naar Rusland gegaan. Je geeft Mussert overal de 

schuld van. Nu is ook je zoon nog bij de SS gegaan en daarmee in het leger. Je zit dus nu alleen 

thuis. Je hebt het gevoel dat je door de oorlog alles verloren hebt. Je hebt wel goed te eten, omdat 

je man en zoon voor de bezetter werken. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

Phillips Schotting 

14 jaar oud 

Je gaat gewoon naar school toe. Als er bombardementen zijn moet je schuilen in de schuilkelders. 

Het eten en de kolen worden steeds schaarser. Vroeger kreeg je van je oma nog wel eens een 

snoepje, maar tegenwoordig is het vaker een ei. Je steelt af en toe levensmiddelen en kolen van de 

Duitsers. De grootste vangst die je hebt gedaan is 25 kilo jam.  

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

Frans Mast 

13 jaar oud 

Je gaat gewoon naar school. Wel vind je het jammer dat je 's avonds niet te laat meer buiten mag 

komen, omdat alles verduistert moet zijn. De Duitse soldaten zijn wel vriendelijk tegen je, ze vinde 

het leuk om kinderen snoepjes toe te stoppen. Je vind dat de Duitsers ook wel mooie muziek 

kunnen maken. Wel ben je bang voor de buren. Dit zijn NSB'ers en zij verraden iedereen die iets 

doet dat door de Duitsers is verboden. 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

Ernst Ruschkewitz  

32 jaar oud 

Je bent een joodse man en met je gezin afgevoerd naar kamp Vught. Je wacht hier op deportatie 

naar één van de vernietigingskampen in Duitsland. Je bent gescheiden van je vrouw en dochter en 



hebt geen idee waar die zijn, maar gelukkig heb je in ieder geval je zoon nog in de buurt. Je hoopt 

dat de oorlog snel afgelopen zal zijn en je ellende over zal zijn. “Wie zijn geliefden terug wil zien, 

moet al zijn energie benutten om te overleven” 

Geef aan in hoeverre je een slachtoffer bent van de bezetting van Nederland in 1944. Licht je 

antwoord toe. 

 

 


