
VMBO VERSIE - docenten 

 

WERKBLAD LOTTY VEFFER 

 

 

Bron 1. foto Lotty  

 

Lotty Veffer is geboren op 10 juli 1921. 

Deze foto komt uit 1940. Hoe oud is zij op deze foto? 

18 of 19 

In februari 1943 komt Lotty samen met vader, moeder en zusje Carla van 15 in kamp Vught aan.  

Hoe oud is Lotty dan? 

21 

 

Bron 2. foto Lotty met ouders 

 

Er zijn heel weinig foto‟s bewaard gebleven van Lotty, haar ouders en haar zusje. 

Hoe kan dat, denk je? 

De bezittingen van gedeporteerde joden zijn geroofd door de Duitsers. Persoonlijke items zijn 

vermoedelijk weggegooid, omdat ze geen waarde voor een ander bezitten. 

 

Deze foto van vader, moeder en Lotty is van zo‟n tachtig jaar geleden. Ook toen al gingen gezinnen 

graag een dagje naar het strand. Kijk goed naar de foto. Wat vind je opvallend, wat is anders dan nu?  

Persoonlijke invulling.  

(voorbeelden: Grote korven als strandstoelen. Mensen volledig gekleed. Vader in driedelig pak) 

 

Bron 3. foto razzia 

 

Een razzia betekent: een omgeving afzetten en alle mensen oppakken. Vanaf 1942 worden joden uit 

huis gehaald en naar concentratiekampen in Nederland gebracht. Vaak is dit kamp Westerbork in 

Drenthe, soms is het kamp Vught in Noord-Brabant. Waarom doen de Duitse bezetters dit? 

Om de Joden uit de samenleving te verbannen, zodat ze ze kunnen vermoorden. 

 

Deze foto komt uit Amsterdam, juni 1943. Hoe kun je zien dat de foto stiekem vanachter een raam is 

genomen? 

Aan de balk bovenin, dit is waarschijnlijk een raamsponning. 

 

 

Waarom moet het stiekem, denk je? 
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Het was verboden –en zeer gevaarlijk- om foto‟s te nemen van Duits optreden.  

 

Bron 4. foto aankomst Vught 

 

Kamp Vught ligt niet heel ver van de bewoonde wereld.  

Lotty vertelt dat ze moeten lopen van station naar het kamp. Het is een laan met bomen. De rest van 

haar leven heeft ze een afkeer van bossen. Kun je dit uitleggen? 

Het herinnert haar aan de vreselijke tijden (trauma). 

 

Bekijk de foto. De mensen aan de kant staan te kijken. Wat zullen die gedacht hebben? 

Persoonlijke invulling 

 

Bron 5. foto kamp Vught 

 

Lotty vertelt in de film dat een huilend kind door een bewaakster („Aufseherin‟) tegen het prikkeldraad 

wordt gehouden. Ze vertelt niet hoe dit afloopt, maar het kind is dood. Voor Lotty is dit een traumatische 

herinnering.  

Wat betekent dat, traumatisch? 

Iets waar je je leven lang last van houdt. Iets wat je heel erg geraakt heeft, waar je bang voor bent. Etc. 

 

 

Bron 6. brief Kindertransport 

 

Deze brief is geschreven door de joodse kampleiding. Wanneer?  

5 juni 1943 

Lees de eerste twee zinnen. Wat wordt bedoeld met “een verschrikkelijk ongeluk” (zin 1)? 

Het bevel tot het kindertransport, dat alle kinderen weg moeten. 

 

Er wordt gezegd dat de kinderen  “in een speciaal kinderkamp worden ondergebracht”.  

Denk je dat de mensen die de brief schrijven en de mensen die de brief lezen dit geloven? Waarom 

denk je dit? 

Persoonlijke invulling (let op een na laatste alinea) 

 

Wat gebeurt er in werkelijkheid met de kinderen?  

Ze worden via Westerbork naar Sobibor gedeporteerd en daar op 11 juni vergast, slechts enkele dagen 

later dus. 

 

Bron 7. foto transport 

Lotty‟s zusje Carla moet mee met het Kindertransport, want ze is onder de 16. De kinderen moeten 

begeleid worden door een ouder. Moeder gaat mee. Dan wil Lotty ook mee. Maar haar ouders besluiten 
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dat vader en moeder meegaan, en dat Lotty in Vught blijft. Haar moeder zegt tegen haar: “Dan is er in 

ieder geval iemand als wij weer terugkomen.” 

Wat zegt dit over de verwachtingen van Lotty‟s moeder? 

Dat ze het zullen overleven 

 

Waarom wil Lotty ook mee op transport, denk je?  

Omdat ze bij haar gezin wil blijven, niet alleen achter wil blijven. Misschien denkt ze ook voor hen te 

kunnen zorgen. 

 

Bron 8. kaart  

 

Lotty moet een jaar later op transport naar Auschwitz. In haar eentje. Maar toch is ze niet helemaal 

alleen. De vrouwen met wie ze samen wegmoet uit kamp Vught vormen een hecht clubje. Na een reis 

van drie dagen in veewagons komen ze in Auschwitz aan. Tot aan het eind toe proberen de vrouwen 

elkaar er doorheen te slepen.  

Bekijk het kaartje en zoek de twee genoemde plaatsnamen op.  

 

Auschwitz ligt een stuk zuidelijker dan de Poolse hoofdstad WARSCHAU…………. (vul in).  

 

 

Bron 9. foto boottocht Zweden 

 

Na de bevrijding wordt een groep vrouwelijke kampgevangenen, waaronder Lotty, door het Rode Kruis 

naar Zweden gebracht. Hier krijgen ze verzorging en kunnen ze tot rust komen voordat ze weer naar 

huis gaan. Zo nu en dan worden leuke dingen georganiseerd, zoals een boottochtje. Lotty zit in de 

onderste boot, helemaal links achterin. 

 

Wat voor verzorging krijgen de vrouwen in Zweden, denk je? 

In eerste instantie medische verzorging, en laten aansterken, bijvoeden.  

 

Bron 10. foto Kindermonument  

 

Lotty gaat na de herstelperiode in Zweden weer naar Amsterdam. Haar ouders hebben het net als Carla 

niet overleefd. Lotty trouwt en krijgt vier kinderen. Ze heeft geholpen in voormalig kamp Vught een 

monument op te richten om het kindertransport van 6  en 7 juni 1943 nooit te vergeten. Op dit 

monument staan alle namen van de bijna 1300 kinderen die toen op transport gingen naar Sobibor en 

daar omkwamen.  

Bekijk de foto, het is een klein stukje van het monument. Waarom is dit stukje uitgekozen? 

Vanwege de naam van haar zusje, Carla Veffer 
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Bij het Kindermonument worden vaak bloemen neergelegd, maar ook teddyberen, ballen, autootjes en 

ander speelgoed. Bedenk zelf iets wat Lotty voor Carla neer zou kunnen leggen. Leg uit waarom je dit 

hebt gekozen. 

Persoonlijke invulling 

 

Stel, Lotty komt bij jullie op school om een gastles te geven. Wat zou jij haar willen vragen, of zeggen? 

Persoonlijke invulling 

 


