
 

Andere Tijden in de klas 
Ongewenste vreemdelingen 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Een onophoudelijke stroom vluchtelingen 
zoekt een veilig heenkomen in Europa. Ook 
in Nederland. En wat doe je dan als land? 
Laat je ze binnen of niet? Of deels? Het is 
niet voor het eerst dat Nederland met 
deze vragen worstelt. In de jaren dertig 
van de twintigste eeuw staat er ook een 
grote groep vluchtelingen aan onze grens: 
Joden uit Duitsland. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Vluchtelingen, Tweede Wereldoorlog, 
antisemitisme. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 9. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals: 
‘Hongaarse vluchtelingen’.  
 
Antwoorden 
1 II-IV-III-I. 2a In de nacht van 9-10 
november 1938. b Joodse huizen, winkels 
en bezittingen werden vernield, Joodse 
mensen worden aangevallen en soms 
zelfs vermoord. 3a Ze zijn niet welkom. 
Landen sluiten hun grenzen voor 
vluchtelingen. b De regeringen zijn bang 
voor onrust vanwege de grote aantallen 
vluchtelingen en de economische crisis. 
4a Westerbork b Omdat ze dan als gezin 
samen mogen wonen. c Het wordt een 
concentratiekamp. 5 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Zet de gebeurtenissen in de goede 
volgorde: 
I Het begin van de Tweede Wereldoorlog 
II Hitler komt aan de macht in Duitsland 
III Kristallnacht 
IV Neurenbergse rassenwetten 
 
2a Wanneer vindt de Kristallnacht plaats? 
b Wat gebeurt er dan? 
 
3 Veel Joden willen in de jaren ’30  
Duitsland ontvluchten. 
a Hoe worden de Joden in andere landen 
ontvangen? 
b Waarom is dat zo? 
 

 
 
4 In 1939 besluit de Nederlandse regering 
alle vluchtelingen in één groot kamp op te 
vangen. 
a Waar wordt dit kamp gebouwd? 
b Waarom helpt de familie van de Joodse 
vluchteling Micha Schliesser mee met de 
bouw van het kamp? 
c Wat gebeurt er met het kamp tijdens de 
Duitse bezetting van Nederland? 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 In onze tijd zijn er ook veel vluchtelingen 
die in ons land een veilige plek zoeken. Vind 
jij het huidige vluchtelingenprobleem te 
vergelijken met de jaren 1930? Waarom 
wel/niet? 
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