
  

Andere Tijden in de klas 
Kinderen in kamp Vught 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Kamp Vught was één van de drie 
Nederlandse doorgangskampen. Vanuit 
deze kampen werden joden gedeporteerd 
naar de vernietigingskampen. In juni 1943 
besloot de kampleiding dat alle kinderen 
op transport moesten. Bijna 1300 
kinderen werden weggevoerd naar 
Sobibor, waar ze direct werden vermoord. 
   
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Kamp Vught, Holocaust, Jodenvervolging, 
vernietigingskamp, nazi's, Sobibor. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het examen-
programma: GS Domein B Tijdvak 9. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals: ‘Kamp Westerbork’. 
 
Antwoorden 
1 Tot de oplossing (Endlösung) van het 
jodenvraagstuk: alle joden moesten 
worden uitgeroeid. 2a Amersfoort, 
Westerbork, Vught. b Hiervandaan vonden 
de transporten naar de vernietigings-
kampen plaats. 3 Ze waren Duits, hun 
vader kwam om bij nazi-geweld. Hun 
moeder stuurde hen alleen naar NL. 4a 
Alle kinderen tot en met 15 moeten op 
transport. b Hij overtuigt de nazi's dat zij 
maar half joods zijn. c Dat zij een kind 
haar pop niet gaf. 5a Blijf maar hier, dan 
is er straks tenminste nog iemand. b Er 
was verdriet, maar ook daar was geen 
ruimte voor. 6a Ze kan het tenminste nog 
doorgeven. b Dat er nog getuigen zijn die 
het nog kunnen vertellen zorgt er hopelijk 
voor dat het nooit meer gebeurt. 

Kijkvragen 
 
1 Wat besloten de nazi's op de Wannsee-
conferentie in 1942? 
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2a Welke drie doorgangskampen waren er 
in Nederland? 
b Wat was de functie van een 
doorgangskamp? 
 
3 Beschrijf het leven van George en Ursula  
Levy tot hun aankomst in kamp Vught. 
 
4a Welk besluit neemt de kampleiding in 
juni 1943? 
b Waarom lukt het George om zichzelf en 
zijn zusje te redden van dit transport? 
c Waar voelt Ursula zich nog steeds 
schuldig over? 
 
5a Lotty Veffer is 22, ze hoeft niet op 
transport, maar ze wil met haar ouders en 
zus mee. Wat zegt haar vader tegen haar? 
b Hoe beschrijft George Levy het leven in 
het kamp na het kindertransport? 
  
Verdiepingsvraag 
 
6a Welke troost put Lotty Veffer uit het feit 
dat zij nog leeft? 
b Waarom is dit zo belangrijk?  
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http://schooltv.nl/share/WO_NTR_7221040
http://www.schooltv.nl/programma/andere-tijden-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/kamp-westerbork-een-doorgangskamp-in-drenthe/

