
Onze onderzoeks vraag was:  



Hoe was het om in het onderduiker kamp te 
leven wat bij kronenberger hof lag? 



Inhoud 

• Hoe zijn we te werk gegaan? 

• Waar hebben we het gedaan?  

• Wat hadden we nodig? 

• Vragen lijst? 

• Uitslag van de vragenlijst. 

• Foto’s. 

• Einde. 

 



Hoe zijn we te werk gegaan?  

We ander half uur in een donker 
hok gezeten en daar hebben we 
foto’s geknipt. 



Waar hebben we het gedaan? 

we hebben bij Collin op een zij-
zolder gezeten. 



Wat hadden we nodig 

•een knijpkat. 
•Een donkere ruimte. 
•Een spelletje wat we 
ondertussen konden doen. 



Vragenlijst. 
•  hoe was het om daar te zitten? 

• Was het warm of koud? 

• Wat deden jullie? 

• Hoe klein was het hok? 

• Met hoeveel waren jullie? 

• Zaten jullie dicht op elkaar? 

• Verveelden jullie je? 

• Na hoelang verveelden jullie je? 

• Was het een leuke ervaring om daar te zitten? 

 



Uitslag vragenlijst Collin 
Collin  

Hoe was het om daar te zitten? 

Het was erg benauwd en je kunt niks doen nu hadden we nog wel gespreksstof 
maar als je er lang zit heb je echt niks te doen 

Was het warm of koud? 

Het was erg benauwd, de eerste 3 kwartier ging het nog maar daarna was het echt 
heel warm. 

Wat deden jullie? 

Kwartet, kaarten en praten. 

Hoe klein was het hok? 

erg klein we denken ongeveer 4 vierkante meter. 

  

 

 

 

 

Met hoeveel waren jullie? 

Met 2 personen 

Zaten jullie dicht op elkaar? 

Ja het was een erg kleine ruimte 

Verveelden jullie je? 

ja heel erg  

Na hoelang verveelden jullie je? 

Na ongeveer 3 kwartier. 

Was het een leuke ervaring om daar te zitten? 

nee want het was erg warm                          



Uitslag vragenlijst Stan 

Stan 

Hoe was het om daar te zitten? 

erg warm en saai  

Was het warm of koud? 

erg warm  

Wat deden jullie? 

kwartet en praten. 

Hoe klein was het hok? 

4 kanten meter   

 

 

 

 

Met hoeveel waren jullie? 

Met 2 personen 

Zaten jullie dicht op elkaar? 

Ja het was een erg kleine ruimte 

Verveelden jullie je? 

Best wel maar het valt wel mee als je er niet heel lang 
zit. 

Na hoelang verveelden jullie je? 

Na ongeveer 3 kwartier. 

Was het een leuke ervaring om daar te zitten? 

Ja maar wel maar leuk voor 1 keer. 

                          

 



Foto’s 

Het was heel donker 

we raakten gewend aan 
het donker 

We hadden spelletjes mee 

We mochten er bijna 
uit het was erg warm 



Einde 


