
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.

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.
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WO2– Joods – onderduik


