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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.

Ik ben opgegroeid in Iran, een land met regels. 
Ik mocht mijn haar niet lang dragen. 
Ik mocht geen korte mouwen. 
Ik mocht niet mijn eigen geloof kiezen. 
Ik moest een papier tekenen waarop stond dat ik 
moslim ben. 
Ik moest heel veel en mocht heel weinig. 
Ik moest de regels volgen. 
 
Ik ben niet goed in moeten. 
Ik moet willen. 
Als ik wil, kan ik alles. 
Maar als ik moet… 

Daarom ben ik hier op het politiebureau 
en krijg ik 72 zweepslagen.

Salman is soefi en vertelt het verhaal over zijn vlucht van 
Iran via Turkije naar Nederland. Een spannend verhaal. Na zijn 
opleiding tot opticien in Nederland is hij sinds kort werkzaam als 
opticien in Gouda.

SALMAN TALEIE
GASTSPREKER
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