
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.

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? 
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