
WERKBLAD 1
OVER DE GOELAG EN HET COMMUNISME

Vijanden van het volk 

Opdracht  1
Bekijk het onderdeel Dagelijks leven op de website. 

a) Waarom werd de man uit het eerste citaat naar het kamp gestuurd? 
b) Wat voor soort werk moesten de gevangenen doen?
c) Bekijk de overzichtskaart op de website. In wat voor soort gebieden lagen deze Goelagkampen,  
 waren ze dicht bij de bewoonde wereld of juist niet? Waarom juist daar? 
d) Wat deden de gevangenen om de moed er in te houden? 

Opdracht 2 
Bekijk op de website het onderdeel Van Tsaar tot Stalin.

a) De strafkampen hadden een andere functie onder Lenin dan onder Stalin. Wat wilde Lenin bereiken met de kampen? 
b) En wat had Stalin voor ogen? 
c) Waar staat de naam Goelag voor? 

Opdracht 3
Bekijk op de website het filmpje van journalist Jelle Brandt Corstius met de titel Een sterke leider. 

a) Waarom wordt er volgens hem weinig over De Goelag gepraat door de Russen zelf? 
b) Wat staat er tegenwoordig in de geschiedenisboeken over Stalin? 
c) Wat is volgens jou het verschil tussen de vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog  
 en de werkkampen van Stalin?



Opdracht 4
Bekijk het onderdeel De Goelag en het Westen op de website. 

a) Waarom was er lang niks bekend over deze Goelag? Is dat nu anders? 
b) Had jij al eens eerder over De Goelag gehoord? 

Opdracht 5
Bekijk op de website het filmfragment van Nanci Adler, Vijanden van het volk. 

a) Hoe was het voor de oud gevangenen toen ze uit de kampen kwamen? 
b) Welke moeilijkheden kwamen ze tegen? 
c) Hoe zouden ze zich gevoeld hebben, denk je? 

Opdracht 6
Bekijk op de website het onderdeel Daders en slachtoffers. Lees het tekstje over Nederlanders in de Goelag. 

a) Welke vier Nederlanders worden er op de website genoemd? 
b) Waarom kwamen ze in de Goelag terecht?
 
Eerlijk delen 
Volgens de ideologie van het communisme is iedereen gelijk en moet alles eerlijk verdeeld worden, zoals eten, drinken, 
spullen en geld. Het maakt niet uit welk beroep je uitvoert, iedereen krijgt evenveel salaris. Een directeur verdient dus net zo 
veel als een schoonmaker. 

a) Vind jij het een goed idee om alles eerlijk te verdelen? Waarom wel/niet?
b) Als je met elk beroep hetzelfde  zou verdienen, wat voor werk zou je dan willen doen?
c) Zou jij nog erg je best doen en hard werken als het niet uitmaakt voor je salaris? 
d) Hoe was het in het echt, was iedereen inderdaad gelijk in de communistische periode? 
e) Wat is de tegenhanger van het communisme? 
f) In welke landen vind je deze tegenhanger van het communisme? 

Anders durven zijn
a) Hoe noem je de mensen in de Sovjet-Unie die kritiek hadden op het systeem? 
b) Hoe is het tegenwoordig gesteld met de vrijheid van meningsuiting in Rusland? 
c) Zoek op internet naar actuele voorbeelden van onderdrukking in Rusland. 
d) Zoek op internet naar actuele voorbeelden van onderdrukking in Nederland. 
e) Wat zijn de overeenkomsten? En wat zijn de verschillen?  


