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WERKBLAD CARLA VEFFER 

 

 

Bron 1. foto Carla met neefje en tante 

 

Carla Veffer is geboren op 23 april 1928. 

De foto is genomen in 1940. Hoe oud is Carla op deze foto? 

11 of 12 

In februari 1943 komt  Carla samen met vader, moeder en oudere zus Lotty in kamp Vught aan.  

Hoe oud is Carla dan? 

14 

 

Bron 2. foto Carla (12 jaar) 

 

Deze foto van Carla heeft zus Lotty altijd bij zich gedragen tijdens de oorlog. Hoe kun je dat zien? 

De foto is verkreukeld. 

In concentratiekamp Auschwitz mogen de gevangenen vrijwel niets hebben. Geen normaal bed, heel 

weinig eten, alleen maar akelige kampkleren, nauwelijks persoonlijke bezittingen. Beschrijf wat jij denkt 

dat deze foto voor Lotty betekend heeft.  

Bijvoorbeeld: Het moet een houvast zijn geweest, maar misschien ook iets heel pijnlijks. 

 

 

Bron 3. foto kleindochter met viool  

 

Lees de tekst. 

Extra uitleg: Wanneer joden uit huis worden gehaald en naar kampen gestuurd, pikken de Duitsers hun 

spullen in. Of Nederlandse buren doen dit. Maar van sommige joodse Nederlanders zijn juist spullen 

bewaard gebleven, doordat buren ervoor zorgen.  

 

Leg uit waarom het dagboek en de foto’s van Carla er niet meer zijn. 

De familie Veffer is uit huis  gehaald en blijkbaar zijn hun spullen gestolen (zie boven). 

Noem een dagboek van een meisje net als Carla, dat wel is teruggevonden. 

Anne Frank 

 

Waarom holde Lotty hard weg nadat ze de viool had gepakt? 
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Omdat ze niet zeker wist of het aan haar geschonken zou worden, of dat de mensen het zelf wilden 

houden. Een viool is een kostbaar bezit. Een ander mogelijk antwoord is dat Lotty zich zeer 

ongemakkelijk voelde op dat adres, vanwege alles wat gebeurd was. 

 

Bron 4. foto’s ouders 

 

Bekijk de foto’s goed. Lijkt Carla op haar ouders, vind je? Wat wel, wat niet? 

Persoonlijke invulling 

 

Bron 5. foto razzia  

 

Lees de tekst van zus Lotty over Carla. Hebben de ouders van Lotty en Carla het gevaar van de 

jodenvervolging helemaal niet / een beetje / heel goed ingeschat? Leg uit.  

“Een beetje” juist ingeschat, in de zin van dat Carla op een onderduikadres zat. Anderzijds waren zijzelf 

en zus Lotty blijkbaar niet ondergedoken. Ook het feit dat Carla naar huis mocht komen, duidt er op dat 

ze het gevaar toch hebben onderschat. 

 

Op deze foto uit 1943 zie je andere joden die uit huis zijn gehaald. Ze wachten op waar ze heen worden 

gebracht. Hoe kun je zien dat het niet een gewone reisgroep is? 

Aan de Jodensterren zie je dat het geen gewone groep is.  

 

Bron 6. foto kamp Vught  

 

Februari 1943 komt het gezin Veffer aan in kamp Vught. Carla ziet de wachttorens en het prikkeldraad. 

In Vught is het leven ellendig en hard. Carla wordt gescheiden van haar ouders en zus. Ze moet naar 

een meisjesbarak. Ze slaapt in een zaal vol rijen bedden, driehoog. Er is te weinig eten en veel kinderen 

worden ziek. 

Hoeveel maanden verblijft Carla in kamp Vught? (tip: gebruik ook de vraag bij bron 8) 

Tot aan 6/7 juni 1943, dus vier maanden  

 

Waarom worden in het kamp zoveel kinderen ziek, denk je?  

- er is te weinig eten 

- er zitten teveel mensen bijeen gepropt waardoor ziekten eerder uitbreken en het besmettingsgevaar 

hoog is 

- kinderen voelen zich eenzaam en bang en zijn daardoor eerder vatbaar voor ziekte 

- de hygiene is slecht 

- er is te weinig medische verzorging  
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Bron 7. plattegrond 

 

Bekijk de plattegrond goed. In Kamp Vught zitten ook veel niet-joodse gevangenen, zoals 

verzetsmensen. Zoek op in welk deel joden gevangen zijn. 

Blok 2 -13; blok 15; blok 40 

 

Wat zou je niet verwachten in een concentratiekamp? Wat vind je raar? 

Persoonlijke invulling 

 

Bron 8. foto transport  

 

Op 6 en 7 juni 1943 vindt het Kindertransport plaats. Alle kinderen van 0 tot 16 moeten weg, met een of 

beide ouders. In twee treinen, op twee dagen, worden ze eerst naar kamp Westerbork gebracht.   

Carla moet ook mee. Waarom? 

Omdat ze onder de 16 is. 

 

Haar ouders gaan ook mee. Moet zus Lotty ook mee? 

Nee, want zij is ouder dan 16. 

 

 

Bron 9. kaart  

 

De treinen, met aan boord in totaal 1296 kinderen (en moeders en vaders), gaan vanuit Vught eerst 

naar Westerbork.  Hier blijven een aantal kinderen om verschillende redenen achter.   

Daarna rijdt het transport in drie dagen naar Sobibor, in Polen. Het is een groep van ongeveer 3000 

kinderen en ouders. In Sobibor wordt iedereen vermoord. 27 kinderen ontsnappen aan dit lot. 

 

Bekijk het kaartje en zoek de drie hier genoemde plaatsnamen op.  

Sobibor ligt nog verder dan de Poolse hoofdstad Warschau…………. (vul in). 

 

 

Bron 10. namen Kindermonument 

 

In het voormalig kamp Vught staat nu een monument voor het kindertransport. Hier op staan de namen 

van de kinderen die in Sobibor zijn vermoord. Dat zijn er 1269.  

Bekijk de namen en zoek Carla op. Welke naam staat boven haar? 

Mietje Vas Dias 

 

Zoek de naam van een kind jonger dan vier maanden. Schrijf dit hier op. 

div. opties 
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Bij het Kindermonument in Vught liggen vaak bloemen en teddyberen, ballen, autootjes en ander 

speelgoed. Stel, jullie gaan met school hiernaar toe. Jouw groepje mag voor € 10 iets uitzoeken om 

namens de school neer te leggen bij het monument. Denk daarbij aan Carla. Wat wordt het? 

persoonlijke invulling 

 

Je mag ook iets zeggen terwijl je het neerlegt. Het mag heel kort! Wat ga je zeggen? 

persoonlijke invulling 

 

 


