
Transcript ‘Slachtoffers en daders in de oorlog’ 

Fragment 2 
 

D = Docent 

Lln = Leerling 

 

D: Ja, en Greet? 

Lln1:  Nou, ik ben Greet. Ik ben 40 jaar oud. Eum, 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. Ja, ik wist het niet precies, want ze neemt wel al 

het eten aan natuurlijk eh, dus ik vind haar ook wel schuldig.  

D: Zijn er anderen… 

Lln2:  Het zijn wel moeilijke situaties ja.  

D:  Wat zeg je Christopher?  

Lln2:  Het zijn wel moeilijke situaties. 

D:  Ja. 

Lln2:  Om het zo effe zo te zeggen. 

D:  Maar staat ze goed hier nu? 

Lln?: *onverstaanbaar… zelf gewild* 

Lln?: *gelach* 

D: Dat is niet een heel sterk argument… 

Lln2: … als ze je op deze manier opsluiten… 

Lln?: *gelach* 

D: Nee, maar is… eens kijken Melissa, wie was jij ook alweer?  

 

Lln3:  Eh Johannes Post 

D: O ja, jij was die gereformeerde verzetsstrijder.  

Lln3:  Ja. 

D: Is ze meer slachtoffer dan eh Geertje en eh?  

Lln3: Ja,  ik vind van wel.  

D:  Ja? Ze staat daar goed?  

Lln?: Nee. 

Lln3:  Eum, nee ik vind mezelf meer slachtoffer eigenlijk.  

D: Je vindt jezelf een groter… 

Lln2:  Aaaah. 

Lln?: *gelach* 

Lln?: Slachtoffer… 

Lln?: *gelach* 

D:  Ok, wat vinden de mensen in de klas verder daarvan? Marie-Louise, wat denk jij? 

Staat ze goed daar? 

Lln4:  Eeum, ik denk dat ze wel meer naar rechts moet.  

D:  Wie Melissa? 

Lln4:  Ja! 

D:  Je vindt dat Melissa meer naar rechts moet.  

Lln4:  Ja! 

Lln2:  Hoi! 

Lln1:  Hoi. 

Lln? *gelach* 



D:  Klopt het dan waar ze nu staat?  

Lln2:  Wat is dat? In die tijd heten ze allemaal Greet, Geertje.  

Lln5: Ik denk wel… de man is gewoon sterker dan de vrouw… 

D: Wat zeg je Joris? 

Lln5:  Die man is gewoon … over de vrouwelijke identiteit 

Lln?: *gelach* 

Lln5:  Zij heeft nooit kunnen kiezen van, zo van ja je mag niet bij de SS. Zij had gewoon niks 

te zeggen. Die man had het voor het zeggen, dus zij is eigenlijk gewoon slachtoffer 

van die man en die zoon. 

Lln2:  En ze hield van dr man dus.... 

Lln?: nam het eten aan.. 

*onverstaanbaar rumoer* 

Lln?: Ja, hallo dat deden al die mensen he.  

Lln? Je neemt het eten aan hè! 

*onverstaanbaar rumoer* 

D: Joris, je wilt haar hier laten staan? 

Lln6:  Ik zeg laat haar maar staan. 

D:  Ja? Laten we haar staan?  

Lln6: Ja. 

*onverstaanbaar rumoer* 

D: Nu komen er tenslotte nog twee… 

 

 


