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Inhoud van de lessenserie
De lessenserie bestaat uit vier onderdelen, die ook onafhankelijk van elkaar 
gebruikt kunnen worden:

Beste docent! Fijn dat je gebruik gaat maken van het lesmateriaal over de Urker 
dienstmeisjes. In deze handleiding geven we achtergrondinformatie en ideeën 
hoe het materiaal ingezet kan worden. Uiteraard neem jij de ruimte om de lessen 
zo aan te passen dat ze perfect zijn toegesneden op jouw leerlingen!

Dit lesmateriaal is geproduceerd door Stichting Erfgoed Urk, met ondersteu-
ning van het Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland. Het sluit aan op de Dienst-
meisjesroute die begin 2023 is geopend (zie www.urkerdienstmeisjes.nl). Het 
project is geïnitieerd door Arjan Baarssen en Lucia de Vries, beiden nazaten van 
dienstmeisjes. Hun onderzoek en verhalen zijn te lezen op www.urkerdienst-
meisjes.wordpress.com

Onderdeel Docentmateriaal Leerlingmateriaal
Introductieverhaal

Les 1: Het leven van Urker dienst-
meisjes

Les 2: Dienen in Joods Amsterdam

Dienstmeisjesroute

Tekst introductieverhaal + 
antwoordmodel luistervragen

Powerpoint docenthandleiding

Powerpoint docenthandleiding

Docenthandleiding + 
antwoordmodel

Luistervragen

Lesbrief met verwerkingsvragen

Lesbrief met verwerkingsvragen

Vragen bij de wandelroute

https://www.urkerdienstmeisjes.nl
https://urkerdienstmeisjes.wordpress.com
https://urkerdienstmeisjes.wordpress.com
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Doelen bij de lessen voor de leerlingen

Aansluiting op onderwijsdoelen

Door het gebruik maken van de lesbrief en de bijbehorende materialen werken je 
leerlingen aan de volgende leerdoelen: 

- Je kunt vertellen waarom veel Urker meisjes dienstmeisje werden
- Je kunt vertellen hoe het leven van een Urker dienstmeisje eruit zag
- Je kunt vertellen wat er in de Tweede Wereldoorlog met de Joden is gebeurd
- Je kunt vertellen hoe de Urker dienstmeisjes terugdachten aan de Joden
 

De lessen sluiten aan op de kerndoelen voor het geschiedenisonderwijs in Ne-
derland. In het primair onderwijs wordt gebruik gemaakt van de Canonvensters, 
in het voortgezet onderwijs van de tien tijdvakken en bijbehorende kenmerken-
de aspecten.

De lessen sluiten aan op:
- Canonvenster – De eerste spoorlijn
- Canonvenster – Aletta Jacobs
- Canonvenster – De Tweede Wereldoorlog
- Canonvenster – Anne Frank 

- Tijdvak 8 ‘Burgers en stoommachines’, 
     o kenmerkend aspect 31, de industriële revolutie legde in de westerse 
            wereld de basis voor een industriële samenleving
     o kenmerkend aspect 33, voortschrijdende democratisering, met deelname
            van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces
     o kenmerkend aspect 34, de opkomst van emancipatiebewegingen 

- Tijdvak 9 ‘Tijd van wereldoorlogen’
     o kenmerkend aspect 43, racisme en discriminatie die leidden tot genocide,
            in het bijzonder op de joden
     o kenmerkend aspect 44, de Duitse bezetting van Nederland
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Korte toelichting op aansluiting bij onderwijsdoelen
Canonvenster – De eerste spoorlijn / kenmerkend aspect 31 de industriële 
revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenleving
  
Urker dienstmeisjes waren vooral actief aan het einde van de 19e en het begin 
van de 20e eeuw. Door de Industriële Revolutie groeiden de steden, waardoor er 
veel werk was. Nieuwe vervoersmiddelen zoals de trein maakten het voor de Ur-
ker meisjes mogelijk om vanuit Enkhuizen de hoofdstad Amsterdam te bereiken. 

Canonvenster – Aletta Jacobs / kenmerkend aspect 33, voortschrijdende demo-
cratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke 
proces / kenmerkend aspect 34, de opkomst van emancipatiebewegingen

Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijke dokter in Nederland. Ook streed ze voor 
vrouwenkiesrecht. In 1919 mochten ook vrouwen in Nederland stemmen. Voor 
de emancipatie van vrouwen heeft ze dus veel betekend. Tegelijkertijd hoorde 
Aletta Jacobs bij de hogere klasse en vond ze het heel gewoon om dienstmeis-
jes te hebben. Een Urker dienstmeisje voelde zich door Aletta Jacobs niet goed 
behandeld. Het is vormend voor leerlingen om over deze spanning in gesprek te 
gaan. 

Canonvenster – De Tweede Wereldoorlog en Anne Frank / kenmerkend aspect 43, 
racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden / 
kenmerkend aspect 44, de Duitse bezetting van Nederland

De Duitse bezetting veranderde het leven van Joden in Amsterdam dramatisch. 
De Duitsers namen langzaam hun vrijheden af. Joden mochten niet meer naar 
het park of dierentuin Artis. Ze moesten verplicht een Jodenster gaan dragen 
en bij elkaar gaan wonen in de Jodenwijk. Driekwart van de Amsterdamse Joden 
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord. De meeste Joden werden via 
doorgangskamp Westerbork naar Auschwitz en Sobibor gebracht, waar ze om-
kwamen in de gaskamers.
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Achtergronden bij les 1
Voor meer achtergronden bij het dagelijks leven van dienstmeisjes kun je deze 
Urcker Kroniek raadplegen: 1001 dienstmeisjes (urkeruitgaven.nl)

Industriële Revolutie in Nederland
De Industriële Revolutie komt in Nederland pas laat op gang, in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. De steden beginnen enorm te groeien: daar is werk-
gelegenheid. Met name Amsterdam groeit sterk in deze tijd. Door nieuwe trein-
verbindingen vanaf Enkhuizen en Hoorn kunnen Urker meisjes de hoofdstad 
makkelijker bereiken. 

Het volgende materiaal kan mogelijk gebruikt worden: 
(210) Canonclip 29: De eerste spoorlijn (Groep 7 en 8) - YouTube
(210) Canonclip 29: De eerste spoorlijn (voortgezet onderwijs) - YouTube

Aletta Jacobs
Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijke dokter van Nederland. Ze streed ook 
voor vrouwenkiesrecht. Eerst mochten alleen mannen stemmen, maar vanaf 
1919 ook vrouwen. Aletta Jacobs was dus een bekende feministe: iemand die 
opkomt voor de rechten van vrouwen. Het hele verhaal over Jacobs’ relatie met 
haar Urker dienstmeisje is hier te lezen: Het dienstmeisje van Aletta Jacobs – Ur-
ker dienstmeisjes (wordpress.com)

Het volgende materiaal kan mogelijk gebruikt worden: 
(210) Canonclip 34: Aletta Jacobs (Groep 7 en 8) - YouTube
(210) Canonclip 34: Aletta Jacobs (voortgezet onderwijs) - YouTube

https://www.urkeruitgaven.nl/essay/92-1001-dienstmeisjes
https://www.youtube.com/watch?v=5rkUSTGqzvg
https://www.youtube.com/watch?v=jANizezqvi8
https://urkerdienstmeisjes.wordpress.com/2022/02/20/het-dienstmeisje-van-aletta-jacobs/
https://urkerdienstmeisjes.wordpress.com/2022/02/20/het-dienstmeisje-van-aletta-jacobs/
https://www.youtube.com/watch?v=Yc8tts37sG0
https://www.youtube.com/watch?v=uk27Tl1Aejs
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Achtergronden bij les 2
De volgende tekst ondersteunt de docent met achtergrondkennis die nodig is bij 
les 2 over de Jodenvervolging.

Relatie Urker dienstmeisjes en Joodse gezinnen: 
Lummetje Anker-Bos was een Urker dienstmeisje. Ze werd geboren in 1906 en 
begon op haar 13e te dienen in Amsterdam. Ze diende gedurende tien jaar in 
drie verschillende Joodse gezinnen. Op de foto is ze te zien met het Joodse 
jongetje Aron Schiffmann. De familie Schiffmann was de laatste familie waar 
Lumme diende. Vader David Schiffmann was een Joodse vluchteling uit 
Oekraïne. In Amsterdam startte hij een kleermakersbedrijf en trouwde hij met 
Alida Schuitevoerder. Ze kregen drie kinderen: Aron (1926), Isaac (1928) en 
Frieda (1932). Lumme diende tot 1930 in dit gezin. Aron was haar 
lievelingskind. Ze wandelde vaak met hem over de Amsterdamse grachten. Er 
zijn niet veel foto’s van Urker meisjes met Joodse kinderen bewaard gebleven. 
Dat is best bijzonder. Tussen 1920 en 1930 dienden namelijk zo’n 80 Urker 
dienstmeisjes in Amsterdam, de meesten in Joodse gezinnen. 

Anti-Joodse maatregelen
Joden in Nederland kregen te maken met verschillende anti-Joodse 
maatregelen, zo ook Aron. In 1941 kreeg hij zijn persoonsbewijs. Aan de grote 
zwarte J was direct te zien dat hij Joods was. In 1942 werd de Jodenster 
verplicht. Dit is de zien op de klassenfoto van het zusje van Aron, Frieda 
Schiffmann. Het is een foto uit 1942 en de kinderen zitten hier in de derde klas 
(groep 5). Joden moesten de ster zelf kopen voor 4 cent per stuk. Veel plekken in 
Amsterdam waren voor Joden verboden. Ze mochten niet meer in parken komen 
en niet meer naar de dierentuin (Artis). Joden moesten verplicht in de 
Amsterdamse Jodenwijk gaan wonen. De Hollandse (of: Joodse) Schouwburg 
vormde het verzamelpunt voor Joden die op transport gingen. Vanaf de 
Schouwburg vertrokken ze in de trein, meestal naar Westerbork. 

Het lot van de Joden
Aron werd in januari 1943 van de Hollandse Schouwburg naar het 
concentratiekamp Vught (Noord-Brabant) gebracht. Vanuit Vught werd hij 
tewerkgesteld in Moerdijk (bij Rotterdam) en Venlo. In Moerdijk moesten de 
Joodse gevangenen tankvallen graven: diepe grachten om mogelijke aanvallen 
van geallieerde tanks af te slaan. Het is ook mogelijk dat Aron hier in het 
kleermakerscommando werkte. Net als zijn vader was hij namelijk opgeleid tot 
kleermaker. In Venlo moesten de Joden niet-ontplofte bommen opruimen op een 
vliegveld. Hierbij kwamen verschillende Joden om het leven.
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In oktober 1943 kwam het bevel dat ook alle Joden die voor de Duitsers werkten 
naar het oosten gedeporteerd moesten worden. Aron kwam in Westerbork 
terecht, waar hij zo’n drie maanden zou verblijven. Westerbork was een 
doorvoerkamp. Joden verbleven hier tijdelijk, in afwachting van hun transport 
naar het oosten. 

De omstandigheden in Westerbork waren relatief goed. Er waren geen gaska-
mers. Er was een school en een ziekenhuis. Ook waren er muziekavonden en 
sportwedstrijden. Toch was er altijd grote spanning. Elke week (meestal op dins-
dag) vertrok een trein met ongeveer 1000 Joden naar het oosten. De officiële 
mededeling was dat Joden daar tewerkgesteld zouden worden. De meeste Joden 
hoopten lang in Westerbork te kunnen blijven. De berichten dat het in het oos-
ten niet goed met je afliep, sijpelden in de loop van de oorlog in het kamp door.

Aron werd op 25 januari 1944 op transport gezet naar Auschwitz. De trein 
bestond uit 26 veewagons. Hierin bevonden zich 948 mensen, waaronder 168 
kinderen. Bij aankomst in Auschwitz vond selectie plaats. In totaal 689 Joden 
werden direct vermoord in de gaskamers. Aron werd aangewezen om te werken 
in Monowitz (Buna), een van de subkampen van Auschwitz. In de administratie 
van Auschwitz is terug te vinden dat hij in april en juli 1944 een tijdje in het 
ziekenhuis van Monowitz heeft verbleven. Zijn uiteindelijke lot is onbekend. Na 
de oorlog is zijn sterfdatum vastgesteld op 31 mei 1944. Zijn vader, moeder, 
broertje en zusje waren al eerder vergast in het kamp Sobibor. 

Het volgende materiaal kan mogelijk gebruikt worden: 
(210) Canonclip 39: Anne Frank (Groep 7 en 8) - YouTube
(210) Canonclip 39: Anne Frank (voortgezet onderwijs) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hCrUNGANO9I
https://www.youtube.com/watch?v=V-tTgqMvsxA
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Vragen bij les 1 

1.   Waarom moesten de Urker meisjes het eiland verlaten om te gaan dienen?
      Het eiland was te klein om alle meisjes werkgelegenheid te bieden. Om geld
      te verdienen moesten ze ergens anders gaan werken.

2.   Door welke uitvinding konden Urker meisjes makkelijker de hoofdstad 
       Amsterdam bereiken?
       Door de uitvinding van de trein konden Urker meisjes makkelijker vanaf 
       Enkhuizen Amsterdam bereiken. 

3.   Hoe vaak waren de dienstmeisjes thuis?
       De dienstmeisjes waren alleen met Kerst en Pinksteren 10 dagen thuis. 

4.   Waarom was het bijzonder dat gereformeerde Urker meisjes in Joodse 
       gezinnen gingen dienen? 
       In die tijd was het gewoon dat je alleen contact had met mensen van je eigen
       geloof. Contact met mensen van een ander geloof was heel bijzonder.

Antwoorden verwerkingsvragen lesbrief
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Vragen bij les 2

1.   Met welke maatregelen kregen Joden te maken? 
      Joden moesten een Jodenster dragen, kregen een grote zwarte J in hun 
      persoonsbewijs en mochten niet overal meer komen. Er waren bordjes met:
      voor Joden verboden. 

2.   In welk kamp in Nederland zaten veel Joden eerst gevangen? 
       In het Kamp Westerbork zaten de meeste Joden eerst een tijdje gevangen,
       voor ze met de trein naar het oosten werden gevoerd.

3.   In welke vernietigingskampen zijn de meeste Nederlandse Joden vergast?  
       De meeste Nederlandse Joden zijn vermoord in de vernietigingskampen 
       Auschwitz en Sobibor.

4.   Lees het gedicht ‘Het Portret’ en beantwoord de volgende vragen:
a.    Wat zou een ‘dienstbare’ zijn? 
        Een dienstbare is een dienstmeisje

b.    In wat voor gezin is de moeder van de dichteres dienstmeisje geweest?
        Ze was dienstmeisje in een Joods gezin

c.    Wat heeft het dienstmeisje meegenomen en thuis aan de muur gehangen? 
        Een foto 

d.    Wat zou het dienstmeisje graag willen weten? 
        Wat er met Rachel is gebeurd tijdens de oorlog

e.    Wat zal er met Rachel gebeurd zijn, denk je? 
        Waarschijnlijk is Rachel vermoord in de gaskamers

f.     Vind je dit gedicht een mooie manier om Rachel te herdenken? Waarom wel
        of niet?
        Eigen antwoord

g.     Wat zouden andere manieren zijn om Rachel te herdenken?
         Denk aan: een monument oprichten, elk jaar stil staan bij haar verjaardag,
         een kunstwerk over haar maken enz.
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20 Minuten

10 Minuten

Tijd Onderdeel Activiteit docent Activiteit leerling Hulpmiddelen

Introductieverhaal

Voorkennis 
activeren

-Introductieverhaal
  ‘Hiltje’
-Werkblad bij
  introductieverhaal
  ‘Hiltje’ 

-Powerpoint
-Kladpapier en pen

-Instrueert de leerlingen naar
  het verhaal te luisteren en
  tijdens het verhaal de 
  luistervragen te 
  beantwoorden
-Leest het introductieverhaal
  rustig voor

-Maakt een mindmap op
  het bord met als onderwerp
  ‘Urker dienstmeisjes’ 
-Geeft instructie: iedereen
  schrijft in stilte drie dingen
  op waaraan je moet denken
  bij Urker dienstmeisjes
-Verzamelt 10 reacties uit
  de klas
-Toont de leerdoelen op het
  bord
-Laat een leerling de 
  leerdoelen voorlezen
-Geeft leerlingen de opdracht
  de kennisvragen bij de 
  lesbrief te maken
-Introduceert de 
nadenkertjes. Laat leerlingen 
in groepjes van 4 het gesprek 
aangaan over de nadenkertjes
-Vraagt leerlingen hun
  leeropbrengst per leerdoel
  te verwoorden

-Luisteren naar het verhaal en 
  beantwoorden van de 
  luistervragen

-Schrijft op een blaadje drie dingen
  waaraan je denkt bij ‘Urker
  dienstmeisjes’

-Leerlingen denken na welke
  moeilijke vragen echt 
  nabesproken moeten worden
-Leerlingen vullen hun antwoorden
  aan

-Een leerling leest de leerdoelen
  voor

-Leerlingen maken de 
  verwerkingsvragen

-Leerlingen gaan in groepjes van 4
  in gesprek over de nadenkertjes

-3 à 4 leerlingen verwoorden hun
  leeropbrengst per leerdoel

-Vraagt de leerlingen welke
  vragen moeilijk waren
-Bespreekt alleen de moeilijke
  vragen na
-Vraagt aan de leerlingen wat
  ze nu graag over 
  dienstmeisjes zouden willen
  weten. Laat elke leerling drie
  dingen noteren en verzamel
  hun vragen in een woordspin
  op het bord

Nabespreken
introductieverhaal

Introductie 
leerdoelen

Verwerking 1

Verwerking 2

Afsluiting

-Antwoordmodel bij
  introductieverhaal
  ‘Hiltje’

-Powerpoint

-Lesbrief - 
  leerlingmateriaal

-Lesbrief - 
  leerlingmateriaal

-Powerpoint

10 Minuten

5 Minuten

10 Minuten

10 Minuten

5 Minuten

Les-idee introductieverhaal

Les-idee Les 1

Tijd Onderdeel Activiteit docent Activiteit leerling Hulpmiddelen
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5 Minuten

Tijd Onderdeel Activiteit docent Activiteit leerling Hulpmiddelen

Voorkennis 
activeren

-Powerpoint
-Kladpapier en pen

-Maakt een mindmap op
  het bord met als onderwerp
  ‘Jodenvervolging’ 
-Geeft instructie: iedereen
  schrijft in stilte drie dingen
  op waaraan je moet denken
  bij Jodenvervolging
-Verzamelt 10 reacties uit
  de klas
-Toont de leerdoelen op het
  bord
-Laat een leerling de 
  leerdoelen voorlezen
-Laat de leerlingen het begin 
van een instructie-mindmap 
tekenen

-Vraagt de leerlingen: wie zie
  je op de foto? Hoe oud zijn
  ze? Waar komen ze vandaan? 
-Benadrukt dat we het leven
  van Aron Schiffmann deze
  les gaan volgen

-Vraagt om welk document
  het op de foto gaat
-Vraagt waaraan je kan zien
  dat Aron een Jood is
-Vraagt welke maatregel
  zichtbaar is op de foto van
  Arons zusje

-Vraagt wat er op de rode
  datum met Aron is gebeurd
-Vertelt kort vanuit de
  handleiding wat Aron in
  de verschillende kampen is
  aangedaan

-Schrijft op een blaadje drie dingen
  waaraan je denkt bij 
  ‘Jodenvervolging’ 

-Een leerling leest de leerdoelen
  voor
-Alle leerlingen tekenen het 
  centrum van hun 
  instructie-mindmap

-Leerlingen raden hoe oud het
  Joodse jongetje en Urker 
  dienstmeisje zijn
-Leerlingen nemen de eerste
  aantekening over op hun 
  instructie-mindmap

-Leerlingen denken actief na over
  de vragen en verzinnen allemaal
  (!) mogelijke antwoorden
-Leerlingen nemen de volgende
  aantekening over op hun 
  instructie-mindmap

Introductie 
leerdoelen

Relatie Urker 
dienstmeisjes en 
Joden verkennen

Anti-Joodse 
maatregelen 
ontdekken

Het lot van de Joden 
ontdekken

-Powerpoint
-Aantekeningen-
  papier en pen

-Powerpoint
-Aantekeningen-
  papier en pen

-Powerpoint
-Aantekeningen-
  papier en pen

-Lesbrief - 
  leerlingmateriaal

2 Minuten

5 Minuten

5 Minuten

5 Minuten

Les-idee Les 2

-Vraagt hoe je je voelt als je
  na de oorlog hoort dat alle
  Joden bij wie je gewerkt hebt
  zijn vermoord
-Vraagt op welke manieren je 
aan de vermoorde Joden kan 
blijven denken

De reactie van 
Urker dienstmeisjes 
inleven

5 Minuten

-Geef leerlingen de keuze om
  de kennisvragen te maken
  of zich te verdiepen in de
  opdracht bij het gedicht

-Leerlingen maken de 
  kennisvragen bij les 2 en 
  verdiepen zich in de opdracht bij
  het gedicht

Verwerking12 Minuten

-Vraag leerlingen hun 
  leeropbrengst per leerdoel
  te verwoorden

-3 à 4 leerlingen verwoorden hun
  leeropbrengst per leerdoel

Afsluiting5 Minuten
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De lessenserie wordt afgesloten met het wandelen van de dienstmeisjesroute. 

De Dienstmeisjesroute is een educatieve wandeling langs zes infopunten door 
het oude dorp van Urk. Elk punt behandelt een thema. De panelen zijn voorzien 
van QR codes waarmee audio kan worden beluisterd met de (nieuw 
ingesproken) stemmen van de dienstmeisjes. De audio is in het Nederlands, 
Urkers en Engels te beluisteren. Ook kunnen verdiepende teksten worden 
opgehaald. 

De route begint op de Westhaven (tegenover Restaurant De Boet), waar de 
Urkerboot vertrok naar Enkhuizen. De route eindigt bij Museum Het Oude 
Raadhuis, waar vroeger werd getrouwd. 

Leerlingen lopen de Dienstmeisjesroute bij voorkeur met een smartphone, 
waarmee ze de QR codes kunnen scannen. Dit kan ook in groepsverband,  één 
telefoon is dan voldoende. Tijdens de wandeling kunnen de leerlingen het 
werkblad maken dat bij deze lesbrief hoort. 

Tips:
-   Vraag ouders een groepje te begeleiden. De leerlingen kunnen dan 
     gebruikmaken van de smartphone van de ouders.
-   Verdeel de klas in 6 groepen. Laat elke groep bij een ander punt van de
     Dienstmeisjesroute beginnen

Voor meer info: www.urkerdienstmeisjes.nl

Dienstmeisjesroute

https://www.urkerdienstmeisjes.nl
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Plattegrond Dienstmeisjesroute


