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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.

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

WO2 – Joods - onderduik

www.nadeoorlog.nl
06-261 68 301 info@nadeoorlog.nl

Mede mogelijk gemaakt door: Corbello, Edli Foundation, Elise 
Mathilde Fonds, Fonds 1818, Fonds Schiedam Vlaardingen, 
Fonds Sluyterman van Loo, Gemeente De Ronde Venen, 
Gemeente Rotterdam, Haëlla stichting, Hofsteestichting, 
Iona stichting, LJG Amsterdam, Nederlandse Spoorwegen, 
Roos Weijl stichting, Snickers-de Bruijn stichting, SCFonds 
Amersfoortse Verzekeringen, stichting Door-geven, vfonds, 
VSBfonds, Wij doen mee.


