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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.

Dan staat de SS voor de koosjere slagerij van opa 
en oma. Keihard bonken ze op de luiken. Het lijkt 
wel alsof ze door het hout heen timmeren. 
Binnen zit haar familie. Ze weten dat als de SS 
binnenkomt, dat ze gearresteerd zullen worden. 
 
Ze kunnen geen kant op. Niemand geeft een kik. En dan 
houdt het bonken op. Er wordt opgelucht adem gehaald 
als ze ineens gemorrel aan de deur horen… 
De SS probeert binnen te komen! Er gaat een ijzige kou 
door de kamer en iedereen houdt zijn adem in. 
Maar dan klinkt er een onvervalste Amsterdamse stem 
van één van de overburen:
 
‘Die luiken van de slagerij zitten al heel lang dicht 
hoor, jullie hebben hen al opgehaald!’
 
Het blijft even stil. En dan de voetstappen van de SS die 
weer vertrekt.

Mirjam van der Span vertelt een spannend verhaal over haar 
sterke oma die haar kinderen ternauwernood kon overtuigen 
om onder te duiken. En over haar moeder die per ongeluk 
achterbleef.
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GASTSPREKER
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