
De kracht van 
het persoonlijke 
verhaal

Een gastspreker vertelt zijn persoonlijke verhaal aan 
leerlingen en volwassenen. De impact van een persoonlijk 
verhaal dat live wordt verteld, is een onmisbare 
aanvulling op de geschiedenismethode. De intentie van de 
gastspreker is om de leerlingen zelfstandig te laten denken 
over genocide en racisme. 

Waarom een gastles WO2 in de klas of op een bijeenkomst?

Waar bestaat de gastles uit?
De gastles is een persoonlijk verhaal en wordt met behulp 
van media verteld. Aansluitend vindt er een gesprek plaats, 
waarin vragen kunnen worden gesteld en discussie kan 
plaatsvinden. Duur: ongeveer 60 minuten. Lesmateriaal is 
beschikbaar.
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Het is 1977 en ik ben 13 jaar. Het is feest bij 
ons thuis. Ze zijn er allemaal, mijn hele familie! 
Tenminste degenen die de oorlog hebben 
overleefd: oma Engel, oom Bernhard, oom 
Ben, tante Saar, oom Ed, tante Stella, oom 
Willem en .. mijn oom Loe. 

Plotseling zie ik een nummer op de arm van mijn oom 
Loe staan. ‘Wat is dat voor nummer op zijn arm?’ vraag 
ik aan mijn moeder de volgende dag. 

‘Dat is een nummer wat op je arm werd getatoeëerd 
als je het kamp binnenkwam. Jouw oom Loe heeft 
een laag nummer, hij behoorde tot de eerste groep in 
Nederland die werd opgeroepen. Hij was 15 jaar toen 
hij concentratiekamp Auschwitz binnenkwam en heeft 
daar tot het einde van de oorlog gezeten.’

Tijdens de gastles vertel ik wat mijn familie heeft meegemaakt, 
voor, tijdens en na WOII. Maar ook mijn eigen ervaringen spelen 
mee. Een klein gedeelte van mijn familie heeft de oorlog en de 
vernietigingskampen overleefd. De impact van hun verhalen op 
mij als kind, klinken door mijn verhaal.

DEBORAH LENS
GASTSPREKER
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De soldaat zette zijn pistool op de linkerslaap 
van Berta en gebaarde met zijn hoofd naar zijn 
collega. De andere soldaat gaf een brul naar 
de kinderen. En opeens was het stil.

Berta moest zichzelf dwingen om rustig te ademen, 
anders was ze ter plekke flauwgevallen. Ze voelde het 
koude staal van de loop van het pistool tegen haar slaap 
drukken. 

‘Frau Speijer?’, blafte de soldaat haar toe.  ‘Wo ist dein 
Mann?’ Ze kon zijn stinkadem ruiken, terwijl de greep van 
de Duitser steviger werd. ‘Auw’, kreunde ze zachtjes. 

‘Waar is je man?’ vroeg de Duitser ditmaal in het 
Nederlands. Berta slikte. ‘De vogel is gevlogen’

Jessica vertelt hoe haar grootvader per ongeluk is verraden 
en gearresteerd door de Schiedamse politie, waarna hij 
dwangarbeid in Duitsland heeft verricht. Het thema is overleven. 
Hoe overleef je dwangarbeid in een vijandelijk land? 

JESSICA VAN LEEUWEN
GASTSPREKER

WO2 – Dwangarbeid – Literaire gastles
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Op 15 augustus 1942 mag de vader van John 
Kamp Westerbork verlaten om te kunnen 
trouwen. De bruiloft is niet erg romantisch: 
meer dan het tekenen van de trouwakte is het 
niet. De volgende dag moet hij terug naar het 
kamp. De vrouw aan het loket weet ‘hoe laat het is’ 
als hij een kaartje richting Westerbork koopt. 

‘Als ik u was, zou ik proberen onder te duiken.’

Maar de vader van John wist ook: als ik onderduik 
laat ik mijn moeder achter in Westerbork en wordt 
zij gestraft met doorzending naar vernietigingskamp 
Auschwitz. 

Duikt hij onder en redt hij zijn eigen leven of gaat 
hij terug naar zijn moeder in de wetenschap dat ze 
samen zullen worden doorgestuurd naar Auschwitz? 
Een groot dilemma.

John vertelt het verhaal van zijn ouders. Over de moed die zijn 
vader heeft gehad zijn vrouw op te halen in Amsterdam, onder 
te duiken en tegelijkertijd in het verzet te gaan.

JOHN MELKMAN
GASTSPREKER

WO2 – Joods – concentratiekamp / onderduik
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Op een avond wordt er hard op de deur 
geklopt. De nazi’s staan voor de deur. 
‘Leo?, mitkommen.’ 
Mijn vader en tante beginnen meteen te 
huilen. 
‘Niet huilen kinderen, het komt goed. Ik heb 
voor de Duitsers gevochten in de Eerste 
Wereldoorlog, ze doen heus niets geks’, zegt mijn opa.
 
Het helpt niet. Ze zien hoe hun vader zonder bagage 
op een open vrachtauto wordt gezet tussen andere 
mannen die zijn opgehaald. 
Zodra de wagen wegrijdt, loopt mijn Duitse oma door 
het huis heen en weer om papieren te verzamelen. 
‘Ik ben straks weer terug. Maak je geen zorgen.’ 
En weg is ze. 
Mijn tante en vader blijven alleen achter.

Leonie vertelt onder andere over haar joodse opa Leo die 
in Tsjechië is geboren en in Duitsland zijn Lutherse vrouw 
tegenkomt. Zij leest Mein Kampf en wil naar Amerika vertrekken. 
Ze komen niet verder dan Nederland.

LEONIE CRAMWINCKEL-BLOCH

GASTSPREKER

WO2– Joods – onderduik
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Dan staat de SS voor de koosjere slagerij van opa 
en oma. Keihard bonken ze op de luiken. Het lijkt 
wel alsof ze door het hout heen timmeren. 
Binnen zit haar familie. Ze weten dat als de SS 
binnenkomt, dat ze gearresteerd zullen worden. 
 
Ze kunnen geen kant op. Niemand geeft een kik. En dan 
houdt het bonken op. Er wordt opgelucht adem gehaald 
als ze ineens gemorrel aan de deur horen… 
De SS probeert binnen te komen! Er gaat een ijzige kou 
door de kamer en iedereen houdt zijn adem in. 
Maar dan klinkt er een onvervalste Amsterdamse stem 
van één van de overburen:
 
‘Die luiken van de slagerij zitten al heel lang dicht 
hoor, jullie hebben hen al opgehaald!’
 
Het blijft even stil. En dan de voetstappen van de SS die 
weer vertrekt.

Mirjam van der Span vertelt een spannend verhaal over haar 
sterke oma die haar kinderen ternauwernood kon overtuigen 
om onder te duiken. En over haar moeder die per ongeluk 
achterbleef.

MIRJAM VAN DER SPAN
GASTSPREKER
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Ik ben opgegroeid in Iran, een land met regels. 
Ik mocht mijn haar niet lang dragen. 
Ik mocht geen korte mouwen. 
Ik mocht niet mijn eigen geloof kiezen. 
Ik moest een papier tekenen waarop stond dat ik 
moslim ben. 
Ik moest heel veel en mocht heel weinig. 
Ik moest de regels volgen. 
 
Ik ben niet goed in moeten. 
Ik moet willen. 
Als ik wil, kan ik alles. 
Maar als ik moet… 

Daarom ben ik hier op het politiebureau 
en krijg ik 72 zweepslagen.

Salman is soefi en vertelt het verhaal over zijn vlucht van 
Iran via Turkije naar Nederland. Een spannend verhaal. Na zijn 
opleiding tot opticien in Nederland is hij sinds kort werkzaam als 
opticien in Gouda.

SALMAN TALEIE
GASTSPREKER

 Iraans - soefi - theatrale gastles
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Op 22 mei 1940 trouwen Puck en Willy. 
Puck is christelijk en Willy is Joods. 
En met die combinatie was niet iedereen blij! 

‘Heeft ze dan helemaal niet door wat er met de 
Joden in Duitsland is gebeurd? Die zijn toch niet 
voor niets gevlucht?!’ 

‘Twee geloven op een kussen, daar slaapt de 
duivel tussen.’  

‘Wie trouwt er nu met een jood?!’ 

‘Wie trouwt er nu met een christen?!’ ‘We 
onterven je.’

Mijn oma Puck moet zich zorgen hebben gemaakt om 
haar Joodse man. En zichzelf. 
Maar ook om haar ongeboren kind. 
De mensen die gemengd gehuwd waren werden met 
rust gelaten aan het begin van de oorlog, maar hoe 
lang nog?

Aviva vertelt over haar grootouders. Over hun onderduikperiode, 
verraad en een tragisch ongeluk met de geallieerden. 

AVIVA WITT
GASTSPREKER
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