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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 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.
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