
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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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, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Rabobank, Roos Weijl stichting, Snickers-de Bruijn stichting, SCFonds Amersfoortse 
Verzekeringen, stichting Door-geven, vfonds, VSBfonds, Wij doen mee.

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.
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