
 EenVandaag in de klas 
Winston Churchill 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 

Samengevat 
Deze aflevering van EenVandaag in de 
klas gaat over Winston Churchill, volgens 
velen de grootste staatsman aller tijden. 
Maar zowel zijn karakter als zijn daden 
hadden twee kanten. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Winston Churchill, Boerenoorlog, Eerste 
Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, tijdvak 
9 – kenmerkend aspect ‘het voeren van 
twee wereldoorlogen’.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals: ‘Wie was Winston Churchill?‘. 
 
Antwoorden 
1 Grootste begrafenis ooit op de Britse tv, 
aanwezigheid van wereldleiders, groots 
ceremonieel vertoon. 2 C, D, B, A 3a De 
Tweede Wereldoorlog. b Hij inspireerde 
het volk om het niet op te geven, hij bleef 
ervan overtuigd dat de nazi’s verslagen 
konden worden. 4a gezwoeg (toil) b 
champagne c nooit, nooit, nooit. 5 Hij 
dronk de hele dag door, had woede-
uitbarstingen en ging depressies te lijf 
door muurtjes te metselen. 6 Hij 
accepteerde het verlies van de 
verkiezingen na de oorlog. 7 Eigen 
antwoord.  

Kijkvragen 
 
1 Hoe blijkt uit zijn begrafenis dat Churchill 
al in zijn tijd werd gezien als een groot 
staatsman? 
 

 
 
2 Zet de gebeurtenissen in het leven van 
Churchill tot aan de Tweede Wereldoorlog in 
de goede volgorde. 
A Militair in de Eerste Wereldoorlog 
B Parlementslid Britse Lagerhuis  
C Cavalerie-officier in het Britse leger 
D Correspondent tijdens de Boerenoorlog 
 
3a Welke periode wordt Churchills ‘finest 
hour’ genoemd? 
b Leg dit uit.  
 
4 In de aflevering komen beroemde 
uitspraken van Churchill voor. Vul ze aan: 
a ‘Ik heb niets anders te bieden dan bloed, 
………., zweet en tranen’. 
b ‘Een warm bad en koude ……….’. 
c ‘Geef nooit op. ……….’. 
 
5 Noem een paar eigenschappen waardoor 
Churchill excentriek genoemd werd. 
 
6 Waaruit blijkt dat Churchill ondanks zijn 
soms dictatoriale karakter toch een echte 
democraat was? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Nog steeds zijn mensen er niet over uit of 
Churchill nu een briljante held was of een 
excentrieke gek. Wat is jouw conclusie? 
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https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-winston-churchill/#autoplay
http://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/high-speed-history-wie-was-winston-churchill

