
VERWERKINGSOPDRACHTEN 

WESTERVELD 

 

 

TITEL: Benny 

DUUR: 45-60 minuten 

BENODIGDHEDEN: aflevering ‘Vernietiging’ van het programma 13 in de Oorlog, bijlages bij 

opdracht 3 en 4. 

 

Deze lesbrief hoort bij het verhaal van Benny Behr. Hij zat tijdens de Tweede Oorlog in 

Kamp Westerbork, maar hij werd niet gedeporteerd. Omdat hij getrouwd was met een niet-

Joodse vrouw, werd hem vrijstelling verleend. Hij werkte in het kamp als muzikant en 

speelde viool voor de kinderen.  

Doel & opzet 

Centraal in deze les staat het doorgangskamp Westerbork. Het verhaal van Benny Behr 

speelt zich hier af en laat twee verschillende perspectieven van het kamp zien: het kamp als 

laatste tussenstop voor de vernietigingskampen, maar ook een ‘normaler’ beeld van muziek 

en plezier. De leerlingen maken zo op een andere manier kennis met het kamp.  

De eerste en tweede opdracht kunnen gebruikt worden als inleiding op het verhaal en 

kunnen klassikaal gedaan worden. Eventueel kan ook een filmpje worden bekeken over 

Kamp Westerbork, bijvoorbeeld de aflevering ‘Vernietiging’ van 13 in de Oorlog.1 

In de derde opdracht kiezen de leerlingen uit drie plaatjes welke er niet bij hoort. Er is bij 

deze opdracht niet één goed antwoord; het gaat om de argumentatie die de leerlingen 

geven/hebben. 

De laatste opdracht wordt in groepjes van drie gedaan. Hierbij hebben ze het werkblad 

nodig. De eerste leerling bedenkt een vraag bij het onderwerp ‘Kamp Westerbork’ en schrijft 

deze op. De tweede leerling vult het antwoord in. Een derde leerling controleert het geheel. 

De taken draaien door totdat iedereen alles heeft gedaan. Eventueel kan de docent ook zelf 

de vragen bedenken. Bijvoorbeeld: Hoeveel mensen zijn er via Westerbork gedeporteerd 

naar vernietigingskampen? Wanneer werd het kamp bevrijd? Hoe wisten de mensen in het 

kamp of ze gedeporteerd zouden worden? 

 

  

                                                           
1 https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/13%20in%20de%20oorlog/tv-episode/3546/Aflevering-8-Vernietiging 

https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/13%20in%20de%20oorlog/tv-episode/3546/Aflevering-8-Vernietiging


OPDRACHTEN 

WESTERVELD 
 

 

. 

OPDRACHT 1 

Lees het verhaal over Benny op www.waorisaaldert.nl/gemeente-westerveld 

 

OPDRACHT 2 

Beantwoord de volgende vragen: 

 Hoe zou jij Benny omschrijven? Wat zijn karaktereigenschappen die bij hem horen?  

 Wat vind je van Benny’s verhaal? Leg je antwoord uit.  

 Wat kun je vertellen over Kamp Westerbork? Wat was het, wat gebeurde daar?  

Probeer je antwoord samen te vatten in drie zinnen.  

 

OPDRACHT 3  

Bekijk de afbeeldingen in de bijlagen. Welk afbeelding hoort er niet bij? Leg uit waarom.  

Let op: er zijn meerdere antwoorden goed! 

 

OPDRACHT 4 

Werk samen in een groepje van drie. Gebruik het werkblad.  

Iedereen heeft een taak.  

 Nummer 1 van het groepje bedenkt een vraag over Kamp Westerbork. Denk daarbij 

ook aan het verhaal van Benny en wat je al weet. Schrijf de vraag op het werkblad. 

 Nummer 2 geeft het antwoord op de vraag en schrijft die op het werkblad.  

 Nummer 3 controleert de vraag en het antwoord. Draai de rollen dan om, zodat 

iedereen aan het eind een vraag heeft bedacht. 

 

  

file:///C:/Users/ginkel01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3CLHUON5/www.waorisaaldert.nl/gemeente-westerveld


BIJLAGEN 

WESTERVELD 

 

 

OPDRACHT 3 - Afbeeldingen 

 

1. onderduikers – een gele Davidster – voedselbonnen  

 

 

 

 

 

2. Anne Frank - Kamp Westerbork - Adolf Hitler  

 

  
 

3. Benny Behr – namenlijst van gedeporteerden – ontspanning in de kampen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



4. Monument Westerbork – monument op de Dam – monument bij Auschwitz 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spotprent2 – verzetskrant – Wilhelmina speech 

 

 

  

                                                           
2 Een spotprent is een grappige tekening/ cartoon, waarin een belangrijk persoon of situatie belachelijk 

wordt gemaakt.  



OPDRACHT 4 - werkblad 

 

Onderwerp Kamp Westerbork 

Vraag  

Antwoord  

Controle Goed/niet goed 

 


