lesbrief

voortdurend verzet!
wat zou jij doen?

inleiding
Verzet was en is er in vele soorten en maten. Ook de motieven
en het moment waarop mensen in verzet komen verschillen.
Deze lesbrief wil deze verschillen laten zien en een verbinding
leggen tussen het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en
hedendaags verzet. Een interessante vraag is: Wat zou jij doen?

Uit de archieven van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
blijkt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een paar duizend
Groningers in de stad en de provincie in verzet kwamen tegen de
Duitse onderdrukkers. Deze verzetsdaden bestonden bijvoorbeeld
uit het helpen van onderduikers, het verspreiden van pamfletten
en krantjes, het plegen van overvallen en het saboteren van
treinrails. Het waren zowel grote als kleine daden van verzet. Als
gevolg hiervan verloren sommige verzetsstrijders hun leven.

Tegenwoordig is er ook nog verzet. In de wereld zijn bijvoorbeeld
veel regimes die op een dictatoriale manier regeren, waar de
mensen niet mogen stemmen en geen vrijheid van meningsuiting
hebben. Daarnaast zijn er ook mensen die zelf willen bepalen
hoe hun leven eruit ziet en daarvoor tegen de normen van hun
omgeving in moeten gaan. Dit is weer een hele andere manier
van verzet, maar niet minder moeilijk. Kortom, verzet is van alle
tijden en vindt voortdurend plaats.

hoofdstuk 1
tweede wereldoorlog
introductie In de nacht van 9 op 10 mei 1940 werd

gearresteerd en gestraft. Vaak werden verzetsstrijders naar een

Nederland aangevallen door Nazi-Duitsland. Na

concentratiekamp gestuurd of zelfs gefusilleerd. Het plegen van

een snelle opmars strandde het Duitse leger bij de

verzet was dus niet zonder risico. Maar hoe groot het risico ook

Grebbeberg en op de Afsluitdijk. Om een doorbraak te

was, de personen in deze lesbrief hebben zich allemaal ingezet

forceren bombardeerden de Duitsers Rotterdam, waarbij

om de Duitse bezetter een halt toe te roepen.

ongeveer 800 slachtoffers vielen. Nederland gaf zich
over en de Duitse bezetting was een feit.

Deze Duitse bezettingsmacht werd niet door iedereen
geaccepteerd in Nederland. Sommige mensen besloten
zich te verzetten tegen de Duitsers. In het begin was dit
vaak individueel, maar naarmate de oorlog langer duurde
werd het verzet steeds meer georganiseerd. Verzet kon op
verschillende manieren gepleegd worden, bijvoorbeeld
door het verspreiden van illegale kranten of door het
helpen van onderduikers. De verzetsdaden van de hierna
besproken mensen variëren, maar ook de drijfveer achter
het verzet was bij iedereen verschillend. Sommigen
handelden naar hun eer en geweten, anderen vanuit hun
politieke overtuiging.

Op het plegen van verzet stonden zware straffen
omdat de Duitsers het als terrorisme zagen. Je werd

anda kerkhoven
Anda Kerkhoven studeerde in Groningen. Zij was
erg idealistisch en schreef voor het studentenblad
Der Clercke Cronike over morele kwesties. Anda
noemde in 1938 de Jodenvervolging in Duitsland
“massakrankzinnigheid” en ze pleitte in 1939
voor een consequent pacifisme. Pacifisme is een
wereldbeschouwing die vrede nastreeft, maar dit wil
bereiken zonder geweld en oorlog.

In 1942 kwam Anda in contact met Groep de Groot,
een verzetsgroep van ongeveer 30 personen, die
onder leiding stond van Gerrit Boekhoven. Het
vredelievende karakter van deze groep sloot aan bij de
eigen overtuigingen van Anda. Groep de Groot hield
zich vooral bezig met het vervalsen van documenten,
onderbrengen van onderduikers en verspreiden
van voedselbonnen en pamfletten. De groep was
voorstander van geweldloos verzet en probeerde via
allerlei contacten met distributieambtenaren aan
het benodigde materiaal te komen. Bij deze manier
van werken was de kans op represailles kleiner. Anda
werkte voornamelijk als koerierster. Ook schreef ze
illegale krantjes en bracht ze deze zelf rond.

Op 27 December 1944 zaten vier mannen van de
Sicherheitsheitsdienst, de Duitse geheime politie,
haar met getrokken pistolen thuis op te wachten. Ze
werd in het Scholtenhuis aan zeer wrede martelingen
onderworpen, maar bleef zwijgen. Dit tot grote
frustratie van haar ondervragers. Op 19 maart werd
Anda op zesentwintigjarige leeftijd bij het Quintusbos
in Glimmen doodgeschoten.

Opdracht
1. Denk jij dat het pacifisme een effectieve manier
is om verzet te plegen?

2. Waarom was de kans op represailles kleiner bij
geweldloos verzet?

3. Wat deed een koerierster voor verzetswerk in
de oorlog?

"Wat niet mag, mag niet.
Wat de prijs ook zij."
anda kerkhoven

dirk boonstra
Dirk Boonstra was werkzaam als veldwachter in
Grijpskerk en werd tijdens de oorlog ingedeeld
bij de politie-eenheid van Grootegast. Op 9 maart
1943 kreeg Dirk samen met zijn collega’s het bevel
om zeven joden uit Grijpskerk op te pakken en
naar Westerbork te brengen. Hij weigerde resoluut
dit te doen. De gereformeerde Dirk had een sterk
geloof en was een zeer principieel man. Tegen zijn
commandant zou hij gezegd hebben: “Het zou mij
spijten als daardoor moeilijkheden komen, maar ik
kan niet anders.” Toen Dirk dit besluit nam was hij
vijftig jaar, getrouwd en vader van vijf kinderen.

Dirk Boonstra en zijn collega’s kregen een nacht
bedenktijd en mochten op erewoord naar huis,
zolang de commandant met zijn leven borg stond
voor hun terugkeer. Niet één van de mannen dook
onder. In Groningen deelde Dirk samen met de rest
van politiegroep Grootegast mee dat ze bij hun
standpunt bleven. De joden uit Grijpskerk werden
later door andere politiemannen opgehaald en
weggevoerd.

Op 12 maart 1943 werden de mannen naar kamp Vught

5. Wat zou er gebeuren wanneer één man niet

gebracht. Toen ze in de auto stapten telde een Duitse

terug zou keren?

politieman hen en zei: ‘Er zijn toch elf, ja, es stimmt.’,
waarop Dirk reageerde: “U maakt een fout, het zijn er
twaalf, u hebt God vergeten, Hij gaat met ons mee, altijd.”

Op 28 mei 1944 werd Dirk Boonstra naar Duitsland
gedeporteerd. Hij kwam terecht in Allach, een nevenkamp

6. Denk jij dat Dirk een andere beslissing had

van Dachau. Hier moest hij zwaar werk verrichten. Dit

gemaakt als hij de consequenties had geweten?

heeft Dirk niet overleefd, hij overleed door uitputting en
verzwakking op 9 september 1944.

Opdracht
4. Wat voor moeilijkheden bedoelde Dirk?
7. Wat heeft de weigering van Dirk opgeleverd,
aangezien de joden door andere politiemannen
wel opgehaald zijn?

De eerste oorlogstijd
in Groningen
Op 10 mei 1940 raasden om drie uur ’s nachts de eerste vliegtuigen over de grens bij Nieuweschans. Al snel daarna werden er
vanaf Duits gebied schoten gelost met een snelvuurkanon. Duitse militairen trokken in de duisternis de grens over.

groningen in
oorlogstijd

In de loop van de avond van 10 mei trokken de Duitse soldaten
de stad Groningen binnen. Deze invasie werd door de meeste

Groningers niet verwacht. De eerste oorlogsdagen plakten winkeliers en particulieren plakband op de ramen om de scherven
bij elkaar te houden bij een eventuele bomaanslag. Duitse sol-

daten liepen marcherend en zingend door de straten. Op enkele
belangrijke gebouwen verscheen de hakenkruisvlag, mensen begonnen voorraad in te slaan. De werkelijkheid dringt pas door
als Rotterdam gebombardeerd wordt en als de Koningin en de
regering vertrekken.

De eerste tijd dacht het merendeel van de bevolking dat het leven onder het Duitse regime wel meeviel. De autoriteiten hadden
immers verklaard geen inbreuk te willen maken op de vrijheden
van de burgers. Het leek erop dat het vooroorlogse leven zich na
de eerste oorlogsdagen redelijk zou herstellen. Kinderen gingen
naar school, de fabrieken draaiden, de winkels waren open en er
werd op het land gewerkt.

Langzaamaan werden er bepaalde maatregelen ingevoerd:
het Wilhelmus mocht niet meer worden gezongen en de Nederlandse driekleur mocht niet meer worden vertoond. Ook
moesten nieuwbenoemde ambtenaren een verklaring van gehoorzaamheid ondertekenen en mochten Joden niet meer in
overheidsdienst worden benoemd. Het persoonsbewijs werd ingevoerd, samenscholing werd verboden, na acht uur mocht niemand zich meer op de openbare weg bevinden en eind 1940 verschenen in de stad Groningen al de eerste bordjes “Voor Joden
verboden”.

Deze eerste verordeningen waren slechts een voorbode van wat
er allemaal nog zou komen. Na 1940 veranderde steeds meer in
het dagelijks leven in Groningen. Hoe langer de oorlog duurde,
hoe meer de Duitse macht zich liet gelden. En hoe meer mensen
hier ook tegen in opstand kwamen.

geert sterringa
Geert Sterringa was bijna veertig jaar onderwijzer

Naar aanleiding van de Februaristaking in 1941 schreef

in Groningen. Hij gaf les aan arbeiderskinderen op

Geert een manifest dat tien dagen lang op grote schaal

de “Armenschool” in het Noorderplantsoen. Ook in

verspreid werd. Hij riep mensen op het Amsterdamse

de politiek probeerde hij het lot van de arbeiders

voorbeeld te volgen en in verzet te komen, onder

te verbeteren. Jarenlang was hij Statenlid en

andere tegen de Jodenvervolging. Exemplaren van

gemeenteraadslid voor de Communistische Partij van

het manifest kwamen bij de SD terecht en er volgden

Nederland.

arrestaties van tientallen communisten. In de nacht
van 10 op 11 maart werd Geert gearresteerd. Hij

Geert was actief betrokken bij de Rode hulp, een

kwam terecht in het Huis van Bewaring en werd

organisatie die vanaf 1933 Duitse vluchtelingen

meerdere malen verhoord.

opving en verzorgde. Hij hoorde berichten
van concentratiekampen vlakbij de grens

Na een verblijf in de gevangenis in Scheveningen

waar communisten en socialisten in vreselijke

en Kamp Amersfoort ging Geert eind maart 1942

omstandigheden in het veen werkten. Geert was

op transport naar Buchenwald. Hoewel hij het daar

zich bewust van het gevaar van Nazi-Duitsland

zwaar had, bleef hij positief. Hier haalden sommige

en waarschuwde in 1933 al voor het opkomende

medegevangenen hoop uit en hij werd daardoor wel

fascisme.

“Licht in de Duisternis” en “Sterretje” genoemd. Geert
overleed 19 januari 1944 op zevenenzestigjarige

Tijdens de oorlog werkte Geert mee aan de uitgave

leeftijd in Buchenwald.

van het Noorderlicht, een van de eerste illegale

"Fascisme is oorlog. Overweldiging en uitmoording

verzetskranten in Groningen. Het eerste nummer

van democratische volken. Het bedreigt de vrijheid

kwam uit in het najaar van 1940 en verscheen daarna

van de omliggende volken; ook van ons land."

tweewekelijks.

Geert Sterringa, 1937

Opdracht
8. Waarom werden er al voor de oorlog mensen
opgepakt door Hitler?

9. Wat was de februaristaking?

10. Waarom was het verboden om illegale kranten
te verspreiden?

pieter en jacob gootjes
Pieter en Jacob Gootjes waren twee broers uit een

Begin 1944 zaten beide broers ondergedoken in

gereformeerd domineesgezin uit Baflo. Pieter werkte

Middelstum. Op 11 februari bleek dat het adres

als distributieambtenaar in Baflo. Hij verkreeg op

verraden was en werd het huis omsingeld door de

illegale wijze bonkaarten en zocht adressen voor

Sicherheitsdienst. Pieter en Jacob hadden zich, allang

onderduikers. Nadat Pieter in 1943 als student de

voor deze overval, voorgenomen zich nooit te laten

loyaliteitsverklaring weigerde te tekenen werd hij

arresteren, omdat ze teveel wisten. De Duitsers namen

gearresteerd. Na zijn arrestatie ontsnapte hij uit het

het huis onder vuur, maar de broers zagen de kans via

gemeentehuis.

een kelderraam te vluchten.

Jacob was vijf jaar jonger dan Pieter. Jacob werkte
na de HBS op het gemeentehuis in Baflo en kon
zijn functie gebruiken om onderduikers aan valse
persoonsbewijzen te helpen. In januari 1943 wist hij
dat er een inspectie zou komen en dook onder. Hij
nam veertig persoonsbewijzen mee.

Na hun onderduik gingen de broers over op gewapend
verzet. Op 4 juni 1943 pleegden de broers met drie
anderen een overval op het distributiekantoor van
Langweer. Ze bezetten het kantoor, haalden de kluis
leeg en sloten daarna het personeel op in de kluis. Ze
vertrokken met 800 inlegvellen en 5000 bonkaarten.

Achtervolgd door soldaten renden ze de weilanden

Opdracht

in. Maar Jacob werd door een kogel in zijn been

11. Wat was de loyaliteitsverklaring?

getroffen en kon niet verder. Pieter wilde zijn
jongere broer niet achterlaten en bleef bij hem. Hier
werden ze beiden doodgeschoten. De broers werden
gevonden met de armen om elkaar heengeslagen.
Pieter was achtenentwintig en Jacob drieënentwintig
jaar.

12. Wat werd er met de inlegvellen en bonkaarten
gedaan?

13. Waarom hebben de broers belastende papieren
verbrand?

hoofdstuk 2
hedendaags
verzet
inleiding De keuzes die in Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt,
zijn nog steeds actueel in andere landen. Ook vandaag
de dag moeten mensen kiezen hoe ze om moeten
gaan met een niet-democratisch gekozen regering,
een corrupte overheid en het beperken van de
rechten van de mens. Leggen ze zich er bij neer, of
komen ze in verzet?

Dit deel van de lesbrief laat portretten zien van
mannen en vrouwen die na 1945 in verzet zijn
gekomen. Sommigen al decennia geleden, anderen
voeren nog steeds hun strijd. Bij veel verzetsmensen
is de angst nog steeds aanwezig. We zien dat ze
worstelen met dezelfde angsten als de verzetsstrijders
in de Tweede Wereldoorlog. Toch maakten ook zij de
keuze om zich niet aan te passen, maar zich te blijven
verzetten, met alle risico’s van dien. De meesten van
hen wonen nu in Groningen, in plaats van in Iran of
Hongarije. Het is belangrijk deze verhalen te kunnen
vertellen, want al was hun strijd op een andere plek,
hij was en is net zo belangrijk als de strijd van het
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog hier.

anania sorri gutta
Anania Sorri Guta werd geboren op 18 september

Het verzet van Anania zorgt ervoor dat hij gescheiden

1983 in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië.

moet leven van zijn vrouw en twee kinderen die nog

Tijdens zijn studie raakte hij er sterk van overtuigd dat

in Ethiopië zijn. Hij zou graag terug willen om daar

er een einde zou moeten komen aan de ongelijkheid

verbetering te brengen, maar als hij nu zou gaan

in zijn land. Die ongelijkheid leidde tot onderdrukking,

zou hij zeker worden opgepakt. Hij wordt in Ethiopië

honger en gevoelens van woede en machteloosheid

gezocht als terrorist, zoals alle mensen die zich

onder het volk.

verzetten tegen de regering daar genoemd worden.

Anania begon zijn strijd met de pen. Onder de
schuilnaam Sidraq schreef hij opiniestukken en liet
zich ook horen op Social Media. Het duurde echter
niet lang tot Anania besloot dat hij zijn eigen stem
wilde laten horen. Vanaf dat moment schreef en
protesteerde hij tegen de regering vanuit zijn eigen
naam.

Hoewel deze keuze tot gevolg heeft gehad dat hij
meerdere keren in de gevangenis heeft gezeten en
op dit moment zelfs zijn land ontvlucht is, zou hij niet
anders kunnen. Hij zal nooit opgeven, zo zegt hij zelf.
Anania gelooft dat als het volk zich samen sterk maakt
tegen de corruptie er werkelijk iets kan veranderen.

"Als het volk zich samen afzet,
kan er verandering komen."
anania sorri guta

Opdracht

16. Begrijp dat je Anania liever in Nederland asiel

14. Waarom gebruikte Anania een pseudoniem?

aanvraagt dan in Ethiopië te zijn, waar hij niet mag
zeggen wat hij vindt?

15. Waarom arresteert de Ethiopische regering mensen
als Anania?
Anania Sorri demonstreert
hier voor de vrijlating van
Reeyot Alemu, een Ethiopische
journaliste die onrechtmatig
werd gevangen gehouden.

otto tanczos
Otto Tánczos werd geboren in een stadje in ZuidHongarije op 16 december 1931. Rond zijn 17e
jaar werd Otto steeds kritischer over de kerk,
maar ook het communisme inspireerde hem niet.
Sterker nog, hoe ouder hij werd hoe meer het eenpartijsysteem hem tegen ging staan. Hij was 24 jaar
en pas afgestudeerd toen op 23 oktober 1956 de
Hongaarse Opstand uitbrak. Eindelijk leek er kans
op een vrij Hongarije, zonder Russische bezetting.
Ook Otto was enthousiast en wilde meedoen in de
opstand om zijn land te bevrijden.

Otto nam deel aan een revolutionair comité. Er
was niet zo zeer sprake van georganiseerd verzet,
maar mensen hielpen mee in de opstand waar ze
konden. Het leger bewapende opstandelingen. Ook
Otto kreeg een geweer. Hij heeft zijn wapen nooit
hoeven gebruiken, maar het was duidelijk waar
Otto voor stond en dat hij actief meedeed tijdens
de opstand. Zijn overtuigingen stak hij ook daar niet
onder stoelen of banken, ook in demonstraties liep
hij mee.

Deze zichtbare deelname aan de opstand voor Otto

Opdracht

de reden om het land te verlaten nadat de Russen

17. Waarom denk je dat de Hongaren van de

de opstand hadden neergeslagen op 4 november.

Russissche bezetter af wilden?

Otto was bang voor wraak voor zijn deelname aan
de opstand. Uiteindelijk bleek dat na de opstand
duizenden mensen gevangen werden genomen en
honderden gedood.

Otto besloot om de grens met Oostenrijk over te

18. Waarom controleerden de Russen de wegen?

steken. Het was een moeilijke keuze. De vlucht moest
’s nachts gebeuren, met behulp van boeren die de
omgeving goed kenden, want de Russen hadden
wegen geblokkeerd en controleerden de reizigers. Het
duurde enkele dagen voordat Otto de grens bereikte.

19. Wat denk je dat er met Otto was gebeurd als hij
in Hongarije was gebleven?

ranwa alamsi
Ranwa Alamsi werd geboren op 15 September 1985

haar familie. Ze mocht zelfs niet meer vrij over haar

in Muharraq in Bahrein. Ze behaalde in 2008 een

paspoort beschikken.

bachelor Kunst en Educatie aan de universiteit van
Cairo en ging werken bij de Autoriteit voor Cultuur
en Oudheden en schreef daarnaast als journalist

"De keuze om mezelf te zijn was een
daad van verzet." Ranwa Alamsi

artikelen over cultuur en literatuur. Ze heeft ook een

Ranwa vertelde een broer dat ze een studiebeurs in

gedichtenbundel en een roman uitgegeven.

het buitenland had gekregen en terwijl de rest van de
famillie op vakantie was, verliet ze Bahrein. Ze kwam

Lange tijd verzette Ranwa zich tegen haar gevoelens.

in november 2017 aan in Nederland en had bewust de

Tot ze ongeveer zes jaar geleden ontzettend verliefd

keuze gemaakt hier asiel aan te vragen. Hier voelt ze

werd op een vrouw. Toen gingen haar gevoelens haar

dat ze zichzelf mag zijn.

daden leiden. Het was heel moeilijk om de relatie
voor haar conservatieve en religieuze familie te
verbergen. Ze moest telkens oppassen met wat ze zei
en deed.

Op een gegeven moment besloot Ranwa geen hijab,
een hoofddoek, meer te dragen. Dit was voor haar een
daad van verzet. Ook weigerde ze keer op keer om te
trouwen. Dit verontrustte haar familie en ze begonnen
zich af te vragen wat er mis was. Ranwa was lesbisch,
maar dit werd niet geaccepteerd. Hierdoor werd
Ranwa meer en meer in haar vrijheid beperkt door

Opdracht
20. Waarom besloot ze haar gevoelens voor haar
familie te verbergen?

21. Op wat voor manier pleegde Ranwa verzet?

22. Waarom denk je dat Ranwa voor Nederland
gekozen heeft?

habib khorami
Habib Khorami werd in 1957 geboren in een
Koerdisch gezin in Iran. Hij sloot zich aan bij
de Mujahedin Khalk Organisatie, een Iraanse
verzetsbeweging. Hij werd een belangrijk
contactpersoon. Toen de Mujahedin verboden
werd, ging Habib door met zijn werkzaamheden,
maar dan ondergronds.

Toen de leider van de Mujahedin naar Irak vertrok
om vanuit daar een gewapende strijd te voeren,
volgde Habib hem zonder te twijfelen. Hij was net
getrouwd, maar zijn vrouw ging met hem mee om
te strijden. De opstand bleek een onbegonnen strijd,
de ongeschoolde strijders van de Mujahedin hadden
geen schijn van kans tegen het leger van Iran. Kort
daarna werd hun eerste kind geboren, een zoon.

De organisatie wilde dat de strijders trouw bleven
aan de leider. Op een gegeven moment ging dit zo
ver dat mannen en vrouwen van elkaar moesten
scheiden. Er mocht enkel liefde zijn voor de leider.
De vrouw van Habib ging hierin mee en wilde van
hem scheiden. Habib zelf wilde dit niet. Voor hem

was de druppel toen besloten werd dat 800 kinderen
van de strijders van de Mujahedin van hun ouders
gescheiden moesten worden. Deze kinderen werden
overal op de wereld ondergebracht bij sympathisanten
van de organisatie. Zo ook de zoon van Habib, op
driejarige leeftijd werd hij naar een gezin in Canada
gestuurd.

Habib besloot toen uit de Mujahedin te treden. Eerst
werd hij in de gevangenis opgesloten vanwege zijn
protesten, later werd hij naar een kamp gestuurd. In
1992 vertrok Habib vanuit dit kamp naar Nederland.
Hij is blij dat hij zijn oogkleppen af heeft kunnen
schudden en in Groningen een veilig thuis heeft
gevonden.

Opdracht
23. Wat betekent het om ‘ondergronds’ te gaan?

24. Waarom vocht Habib tegen een tegenstander
waarvan hij wist dat die veel sterker was?

Opdracht en
25. Waarom is het recht op vrije meningsuiting

hoofdstuk 3
koppeling

en vrije pers een belangrijk recht?

In de eerste twee hoofdstukken hebben jullie

26. Wat gebeurt er als regeringen of regimes dit

gelezen over zowel verzetsstrijders uit de Tweede

recht aantasten?

Wereldoorlog als hedendaagse verzetsstrijders.
Al deze mensen hadden verschillende motieven
om over te gaan tot verzet. In dit hoofdstuk
gaan we dieper in op de achtergronden van
de verzetsdaden. Wat waren de idealen die zij
nastreefden, wat waren de verschillen in de
manier waarop zij in verzet kwamen en op welke

27. Noem een paar verzetsstrijders die zich

manier komen deze verschillen naar voren? Dit

hebben ingezet voor dit recht.

zijn vragen die in dit hoofdstuk centraal staan. De
centrale vraag blijft, waarom en wanneer kom je in
verzet?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bepaalden
de Duitsers wat voor nieuws er gelezen mocht
worden. Er werd veel propaganda gemaakt om
mensen te overtuigen van hun denkbeelden
en om hun macht te laten zien. Illegale kranten
probeerden hier tegenwicht aan te bieden.
Vandaag de dag worden we overladen met
nieuws uit de hele wereld. Via internet, tv, radio
en kranten. Een niet te missen krachtterm van
deze tijd is fake news, oftewel nepnieuws. Nieuws
gemaakt om mensen te misleiden.Welke verhalen
zijn gebaseerd op de waarheid en welke niet?

Een ander motief om deel te nemen aan verzet is

Vaak wordt verzet meteen geassocieerd met geweld,

het democratische gehalte van de regering in je land.

maar zoals we hebben kunnen zien zijn er ook vele

Kenmerken van een democratie zijn bijvoorbeeld

andere manieren om verzet te plegen.

kiesrecht, vrijheid van meningsuiting en een
meerpartijenstelsel. De kenmerken van een dictatuur

opdracht en

zijn een alleenheerschappij, censuur en een corrupte

30. Op welke manieren kan je pacifistisch verzet

overheid. Hier zie je dus goed de tegenstellingen

plegen, dus zonder geweld te gebruiken?

tussen deze twee vormen van regeren.

opdracht en
28. Welke verzetsstrijders streden tegen een

31. Welke hedendaagse verzetsstrijder uit deze

dictatuur?

lesbrief heeft de meeste overeenkomsten met het
pacifitische gedachtengoed? En waarom?

29. Hoe belangrijk vind jij het om je kiesrecht uit te

32. Noem een paar verzetsstrijders die in verzet

oefenen door te stemmen bij verkiezingen?

kwamen door te weigeren zich aan te passen aan de
situatie.

Veel verzetsstrijders moesten uiteindelijk vluchten vanwege de daden
die zij hebben gepleegd. Waar de mensen in de oorlog zich genoodzaakt
zagen om onder te duiken, zijn veel hedendaagse verzetsmensen
gevlucht naar Nederland.

opdracht en

opvoeding, overtuiging en geloof. In deze lesbrief is

33. Denk je dat jij onderduikers in huis zou hebben

naar voren gekomen dat er tegenwoordig ook nog

genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Waarom

onrecht is om tegen te strijden.

wel of waarom niet?
opdracht en
35. Welke van de vertelde verzetsverhalen heeft op
jou de meeste indruk gemaakt? Leg uit waarom…

34. Hoe kijk jij aan tegen politieke vluchtelingen?
Moeten zij asiel krijgen in Nederland? Waarom wel
of waarom niet?

36. Wat vind jij belangrijk? Waar zou jij je tegen
verzetten of juist voor inzetten?

Zoals we hebben kunnen zien is verzet van alle tijden,
waarbij iedereen een andere reden heeft

37. Zijn er dingen in Nederland waarvan jij vindt dat

om in verzet te komen. Of dit nu is vanwege je geloof

ze zouden moeten veranderen?

of vanwege je politieke overtuiging, uiteindelijk
gaat het om je verzetsdaden. De manier waarop is
voor iedereen verschillend en hangt samen met je
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