
Kijkwijzer 
bij de tentoonstelling Dordrecht - Sobibor 

voor kinderen, jongeren en iedereen die zich wil inleven in deze 
bijzondere geschiedenis 



Paneel 1: 

Misschien heb je die glimmende steentjes wel eens zien liggen 
ergens in Dordrecht, met een naam en daaronder.... “Vermoord ... 
een datum en dan Sobibor” (of Auschwitz of een andere plaatsnaam 
van een concentratiekamp). Waar ligt Sobibor? 

Die steentjes noemt men “Stolpersteine”, dat betekent: 
Struikelstenen... je moet er even over struikelen en dan stil staan... 

Paneel 2:   Die ster ken je waarschijnlijk wel. 
- Stel dat jij in die tijd Joods was, hoe zou je het vinden om die op je 
kleding te moeten dragen? 
- Waarom moest men eigenlijk een Jodenster dragen? En wat zou er 
gebeuren als je dat niet deed? 
- Lees de afscheidsbrief van huisarts Cohen. Waarom schreef hij die 
brief? Als jij nou patient van hem was, wat zou je dan terugschrijven? 

Paneel 3:  
Je staat bij een plattegrond van Dordrecht uit die tijd. 
- Staat jouw huis en jullie school ook op de plattegrond? 
- Stel dat jij in die tijd Joods was, waar mocht je dan niet meer komen?  

Paneel 4:  
Vanaf 1 september 1941 mochten Joodse kinderen niet meer naar hun eigen school. 
Waar moesten ze dan naar toe? 
  

Paneel 5:  
- Een voetbalelftal van DFC... met een Joodse trainer.  
- Wat gebeurde er met hem en zijn familie? 
- Wat is er bijzonder aan dat klerenhangertje?  
- En wat deed de banketbakker aan de Blekersdijk?  

Paneel 6:  
Je staat weer voor een plattegrond uit die tijd 
- Zijn er huizen van opgepakte Joodse inwoners in de buurt van jouw woonadres?  
Of in de buurt  van jouw school? 



Paneel 7: 

Iedereen kent het verhaal van Anne Frank. 
- Kon je ook onderduiken in Dordrecht of in de omgeving? Welke plek zou jij kiezen? 
- Noem twee plaatsen in Dordrecht waar onderduikers waren verborgen. 
- Stel dat jij politieagent was in die tijd. Als je zo’n onderduikplek ontdekte, wat zou jij dan 
doen? 

Paneel 8:  
De meeste Dordtse Joden werden eerst naar Westerbork gebracht.  
- Waar ligt Westerbork? 
- Wat gebeurde er allemaal in dat kamp? 
- Moesten kinderen daar ook naar school?  
- Regelmatig vertrok er een trein vanuit Westerbork naar het Oosten. Op maandagavond 

werd bekend gemaakt wie er de volgende dag met de trein mee moest. Wat zou jij 
doen, voelen, denken wanneer jouw naam op de lijst zou staan?  

Paneel 9:  
Met de trein naar het Oosten... 

- welke wagons werden er gebruikt voor de mensen? 
- hoe zag het er van binnen uit? 
- wat moest je doen als je naar de WC moest? 
- welke familie uit Dordrecht moest met de trein van 6 
juli 1943 naar Sobibor? Wat werd er van hen gevonden?  

Ga nu in de plattegrond van de wagon staan: 
- waar dienen die houten vaten voor? 
- bereken de oppervlakte van de wagon. 
- hoeveel mensen zouden er volgens jou in kunnen als je daar drie dagen en nachten 
moet doorbrengen: zitten, drinken, eten, staan, slapen....  
- en hoeveel mensen werden er daadwerkelijk in vervoerd?  

Paneel 10 en 11 

Bekijk de vogelvluchtfoto van het kamp Sobibor.  
- waar kwamen de treinen aan? 
- volg de route vanaf de trein naar..... 
- bekijk de lijst van de Dordtenaren die daar vermoord 
zijn. Loop dan terug naar paneel 6 en kijk waar zij 
gewoond (kunnen) hebben.  



Paneel 12:  
Op 14 oktober 1943 kwam er een groep gevangenen in opstand. 
- Hoeveel vluchters hebben dit uiteindelijk overleefd? Wat gebeurde er na de opstand 
met het kamp Sobibor?  
Lees het stukje uit het dagboek van Selma Engel. Wat gingen Selma en haar man Chaim 
na de oorlog doen?  

Ten slotte  
En nu.... ga ergens stil zitten... zeg even niets tegen elkaar.... schrijf een kort gedicht of 
enkele zinnen over wat je nu denkt....  

Uitgave: stichting werkgroep Stolpersteine Dordrecht  
samenstelling: Arie de Bruin 
Meer informatie is te vinden op: http://stolpersteine-dordrecht.nl


