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Alles uit deze uitgave kan, uitsluitend voor onderwijsdoeleinden, met bronvermelding vermenigvuldigd worden.
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Jij hoort in onze klas

Jij hebt hier geleefd, jij hebt hier gewoond
jij was een kind met een eigen droom
jij hebt hier gespeeld, je klom in de boom
jij hebt hier gelachen en alles gewoon
jouw naam blijft bestaan
wij houden jou vast
wij weten jij hoort in onze klas!
Jij hebt hier gehuild, je hebt hier gestaan
toen op een dag is het misgegaan
ze namen je mee, geen ontkomen aan
je was het liefst daar vandaan gegaan
jouw naam blijft bestaan
wij houden jou vast
wij weten jij hoort in onze klas!
Jij was een kind, je was nog maar klein
Jij was een kind, je moest met de trein
Je leefde in angst, je leefde met pijn
Jij was een mens, je mocht er niet zijn
jouw naam blijft bestaan
wij houden jou vast
wij weten jij hoort in onze klas!

(tekst en muziek: arie de bruin)
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1. Inleiding

Stolpersteine in Dordrecht
Sinds 2014 zijn er in Dordrecht op diverse plaatsen Stolpersteine gelegd. De stichting
Stolpersteine Dordrecht hoopt in de komende jaren voor alle weggevoerde joden uit deze stad
een steen te kunnen plaatsen en op die manier al die mensen te gedenken en de geschiedenis
door te geven aan de komende generaties.
Dit onderwijsproject is bedoeld om kinderen op de scholen in Dordrecht intensief kennis te laten
maken met de Jodenvervolging zoals die ook in deze stad heeft plaatsgevonden, en hen bewust
te maken van het gevaar van rassendiscriminatie en antisemtisme in de huidige tijd.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 200 Joodse medeburgers uit Dordrecht
weggevoerd naar de concentratiekampen en omgekomen. Volwassen mannen en vrouwen,
kinderen, bejaarden, mensen zoals jij en ik.
Deze Dordtse slachtoffers van de Holocaust, allen voormalige inwoners van deze stad, gedenken
wij door middel van het plaatsen van Stolpersteine, steentjes bij de huizen waar zij hebben
gewoond, tijdelijk verbleven of waren ondergedoken. De namen van deze mensen mogen niet in
vergetelheid raken. Een mens is niet slechts dood door overlijden, maar temeer als zijn of haar
naam niet meer bestaat. Daarom is het zo belangrijk de namen van onze joodse medeburgers in
herinnering te brengen èn te houden.
Stolpersteine, in het Nederlands Struikelstenen, zijn kleine keien van 10x10x10 centimeter, bedekt
met een bronskleurig metalen plaatje. In het plaatje is met eenvoudige letters de volgende tekst
geslagen: - naam van het slachtoffer - geboortejaar van het slachtoffer - datum en plaats waar het
slachtoffer is vermoord.
De stenen worden gefabriceerd in het atelier van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Deze
stenen worden vervolgens aangebracht in het trottoir voor het huis waar het slachtoffer als laatste
heeft gewoond. De stenen worden ook wel eens "Stenen des Aanstoots" genoemd.
Deze handleiding geeft de stappen aan die de leerkracht kan volgen om het project met de klas
uit te werken. De beschreven stappen geven richting aan het proces en vormen een goede basis
voor een geslaagd project. De richtlijnen zijn echter geen keurslijf. Vanzelfsprekend kan iedere
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leerkracht er van afwijken en er met de kinderen zelf op creatieve wijze andere activiteiten aan toe
voegen.
Naast het stappenplan is achtergrondinformatie opgenomen, zijn enkele lessen uitgewerkt en is
een aantal verhalen opgetekend over Joodse kinderen uit de Tweede Wereldoorlog.
Tenslotte geven we in deze handleiding ook nog een aantal tips om deze geschiedenis niet los te
zien van de dag van vandaag. Het is van belang dat kinderen niet alleen kennis nemen van het
verleden, maar hun inzichten ook toe kunnen passen in hun eigen leven in deze en de
toekomstige samenleving.
Het project is voor een groot deel gebaseerd op het project “Jij hoort in onze klas” (2013) dat in
Rotterdamse basisscholen is uitgevoerd in het kader van de onthulling van het Joodse
kindermonument in Rotterdam bij Loods 24, de plek waar ook de Joodse mensen uit Dordrecht
naar toe werden gebracht alvorens zij naar Westerbork werden gevoerd.
Wij wensen de leerkrachten en kinderen veel succes bij het uitwerken van het project en hopen
dat wij op die wijze samen de namen van al die volwassenen en kinderen die weggevoerd en
omgebracht zijn, levend kunnen houden.
Ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding wordt van 1 oktober t/m 30 november 2021 in de hal van
het Stadskantoor in Dordrecht een bijzondere tentoonstelling gehouden met als titel “Dordrecht Sobibor”. De tentoonstelling kan een onderdeel vormen van de lesactiviteiten. Het project kan
echter ook op andere momenten worden uitgevoerd, met name bij het plaatsen van Stolpersteine
in Dordrecht of ter voorbereiding op de jaarlijkse herdenking in mei.
Namens de werkgroep Onderwijs
Arie de Bruin
Dordrecht, september 2021
(Dit is een derde versie van het project; eerder verscheen het in 2015 en 2017. De inhoud is mede gebaseerd op het
project “Jij hoort in onze klas”, een project dat ontwikkeld is door de stichting Loods24/Joods Kindermonument
Rotterdam)

wie wordt herinnerd
is niet spoorloos neergelegd
in vergeten zonder teken
om te gedenken
bindt een stalen steen
jullie bij ons leven
in de handen van ons hart
dragen wij jullie mee
andries van der wal
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2. Project ‘De buren van toen’ in stappen
2.1. Voor de leerkracht
Door middel van dit project leren de kinderen:
a) dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog op grote schaal jodenvervolging en vervolging van
Roma en Sinti in Europa heeft plaatsgevonden;
b) dat dit ook in Dordrecht is gebeurd en dat er hier vele volwassenen en kinderen zijn
weggevoerd en vermoord;
c) zich een mening te vormen waarom het belangrijk is om dit te gedenken;
d) een verband te leggen met hun eigen wereld, met discriminatie en uitsluiting;
e) wat we samen kunnen doen om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.
Het project sluit aan bij de volgende onderdelen van de Geschiedenis canon:

38 De Tweede Wereldoorlog
39 Anne Frank

1940 – 1945
1929 – 1945

Bezetting en bevrijding
Jodenvervolging

Tevens sluit het aan bij de volgende kerndoelen voor het basisonderwijs:
52.
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en
boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers;
regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en
Holocaust; televisie en computer.
53.
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
Het sluit ook aan bij de kerndoelen voor onderbouw VO: (zie besluit Kerndoelen op basis van
arikel 11b WVO):
De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en
ontwikkelingen in de 20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en
hedendaagse ontwikkelingen. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt
ter illustratie van de tijdvakken.
2.2. Stapsgewijs
De uitvoering van het project kan gekoppeld worden aan de plaatsing van Stolpersteine in de
omgeving van de school, maar kan ook op ieder ander moment plaatsvinden; het kan goed
dienen als voorbereiding op de jaarlijkse herdenkingen in april en mei. Afhankelijk van de
beschikbare tijd kan men het project in beperkte of in uitgebreide vorm uitvoeren.
De lessuggesties en achtergrondinformatie geven vele mogelijkheden tot verdieping.
stap Toelichting
Tijd
1
Docent verdiept zich in de achtergronden
week 1

2

Inleidende lessen over Nederland en Dordrecht in WO2
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Week 2

3, 4

Week 3
Week 4

5, 6
7,8

Week 5

9

Eind van het jaar 10

Namen van joodse gezinnen worden verdeeld; informatie zoeken
op diverse websites en in boeken.
Verkennen van de omgeving; verwerking van de ervaringen
Steentjes beschrijven, voorbereiding tentoonstelling; bezoek aan
de Stolpersteine in de omgeving; bezoek aan monument
Tentoonstelling
Overdracht aan volgende klas

Stap 1.
Docent gaat zich verdiepen in achtergronden van het project. Hij/zij (* in het vervolg wordt met hij
tevens zij bedoeld) bekijkt de lijst van namen en adressen van Joodse mensen die vanuit
Dordrecht zijn weggevoerd (zie: http://www.stolpersteine-dordrecht.nl/adressenlijst_een.html
De docent voert in het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap Nederland de namen en/of de
straten uit de omgeving in: (http://www.joodsmonument.nl/). Hij leest de bijbehorende
achtergrondinformatie en verhalen van joodse kinderen uit de handleiding.
Een belangrijke bron is: K. Weltevrede, We zijn vertrokken…, uitg. Historische Vereniging OudDordrecht, 2021. Verder kan hij informatie verzamelen via vele websites: zie hoofdstuk 6.
Stap 2.
Docent geeft een inleiding op de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Dordrecht, op de
jodenvervolging (m.n. in Dordrecht) en de Holocaust en de rol van mensen in de omgeving,
leraren, klasgenoten, buren (positieve en negatieve betekenissen, dader--omstander--slachtoffer-verzetsman / -vrouw). De lessen, verhalen en informatie bij deze handleiding en op de website
www.stolpersteine-dordrecht.nl zijn hiervoor te gebruiken.
Stap 3.
Docent maakt een keuze van namen van Joodse mensen waarin de klas zich gaat verdiepen; (zo
mogelijk gekoppeld aan de Stolpersteine die in de omgeving van de school te vinden zijn of
geplaatst worden); elk groepje leerlingen zal zich speciaal verdiepen in de achtergrond van enkele
Joodse volwassenen en kinderen. Van sommigen is geen of nauwelijks informatie te vinden; in dat
geval zal het meer om algemene informatie gaan.
Stap 4.
Leerlingen maken een uitdraai van de informatie die op http://www.stolpersteine-dordrecht.nl/
index.html en op de website van het Joods Monument (http://www.joodsmonument.nl/) te
vinden is: namen van de Joodse inwoners, het adres en andere info. Tevens verdiepen zij zich in
de algemene informatie over de jodenvervolging in Nederland en Dordrecht. Wellicht kunnen zij
meer specifieke informatie over “hun” Joodse mensen vinden.
Stap 5.
Leerlingen verkennen de omgeving waar “hun” joodse mensen destijds hebben gewoond.
Bijvoorbeeld: staan de woningen er nog, wat is er veranderd etc.
Stap 6.
Leerlingen vertellen aan de klas over de gevonden informatie, maken een gedicht, verhaal of
andere creatieve uiting over hun ervaringen en/of over de joodse mensen op het adres, dat hen
toegewezen is.
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Stap 7.
Leerlingen schrijven op kiezelsteentjes de namen van de omgebrachte Joodse mensen. Met de
klas wordt een speciale tentoonstelling gemaakt. Elk groepje zorgt voor de steentjes en ander
materiaal dat tentoon gesteld kan worden (foto’s, plaatjes, Jodenster, boekjes etc.)
Stap 8
Met de hele klas gaan we op zoek naar Stolpersteine in de omgeving van de school.
We zoeken de namen van “onze” Joodse mensen die op de stenen staan.
Indien mogelijk kunnen we ook met de klas aanwezig zijn bij de plaatsing van één of enkele
Stolpersteine in de omgeving van de school en daar een rol bij spelen (Leerling leest bijvoorbeeld
een gedicht voor, een leerling vertelt iets over deze Joodse mensen, we lezen een verhaal, zingen
een lied of i.d.)
Stap 9.
Opening van de expositie in de school voor de ouders en buurtgenoten.
Enkele leerlingen lezen alle namen voor van de joodse mensen waar zij zich in verdiept hebben;
er worden gedichten gelezen; tijdens het voorlezen leggen de leerlingen de kiezelsteentjes met
de namen erop in een speciale bak of op een kleed. De leerlingen leiden de ouders en andere
bezoekers rond. (Zo mogelijk ook langs enkele Stolpersteine in de directe omgeving van de
school)
Stap 10.
Aan het eind van het cursusjaar draagt groep 7 de verantwoordelijkheid over aan de volgende
groep 7. Gedurende dat volgende cursusjaar zal de docent van deze groep tijdens geschiedenislessen weer het project uitvoeren (wellicht in aangepaste vorm). Jaarlijks bezoekt een groep de
Stolpersteine in de omgeving van de school.

Van 1 oktober t/m 30 november 2021 kan de speciale tentoonstelling
“Dordrecht - Sobibor” bezocht worden in het Stadskantoor
Dordrecht. Voor het bezoek van deze tentoonstelling wordt een
aparte kijkwijzer met opdrachten gemaakt.
De tentoonstelling is daarna digitaal te vinden op de website
www.stolpersteine-dordrecht.nl
Men kan eveneens een bezoek brengen aan het
Gedachtenismonument bij het Stadhuis van Dordrecht (hoek
Groenmarkt). In de hal van het
stadhuis staat ook een
monument dat hier bij aansluit.
Ook een bezoek aan het Kindermonument bij Loods 24 in
Rotterdam Stieltjesstraat is aan te bevelen. Loods 24 is de
plaats waar de meeste Joden uit Dordrecht eerst naar toe
werden vervoerd; vandaar gingen de treinen naar
Westerbork.(zie http://www.loods24rotterdam.nl )

de buren van toen !9

3. Uitwerking van het stappenplan
3.1. Stap 1: Docent zoekt informatie
De docent gaat zich verdiepen in achtergronden van het project. Bezoek eerst:
Een belangrijke bron is: K. Weltevrede, We zijn vertrokken…, uitg. Historische Vereniging OudDordrecht, 2021
De docent voert in Digitaal Monument Joodse Gemeenschap Nederland
(www.joodsmonument.nl/) de namen van personen en/of de straten uit de omgeving in .
Als voorbeeld geven we de situatie rond de dr. H. Bavinckschool, Singel 140 in Dordrecht.
In de directe omgeving van deze school hebben Joodse families gewoond die zijn weggevoerd:
Singel 86 a-rood (nieuw 116):
Levie Nathan Breemer, Dordrecht, 29 juli 1896 - Sobibor, 9 juli 1943, gezinshoofd
Bertha Breemer-Cohen, Dordrecht, 18 augustus 1899 - Sobibor, 9 juli 1943, echtgenote
Rozette Breemer, Dordrecht, 23 mei 1922 - Sobibor, 9 juli 1943, dochter
Henriette Louise Breemer, Dordrecht, 9 februari 1926 - Sobibor, 9 juli 1943, dochter
Singel 106 a-rood (nieuw 160):
Jacob Mozes Monasch, Dordrecht, 24 juni 1879 - Auschwitz, 18 november 1942, gezinshoofd
Roosje Monasch-Pino, Sneek, 18 maart 1884 - Auschwitz, 19 november 1942, echtgenote
Helena Mechgelina Monasch, Boxmeer, 8 september 1919 - Auschwitz, 18 november 1942, dochter
Singel 110 rood (nieuw 172):
Meijer de Liver, Nijkerk, 12 juni 1886 - Auschwitz, 26 februari 1943, gezinshoofd
Mozes de Liver, Dordrecht, 26 april 1922 - Auschwitz, 30 september 1942, zoon
Rosette de Liver, Dordrecht, 14 mei 1924 - Auschwitz, 11 december 1942, dochter

Voer de straatnaam in: Singel, Dordrecht.
Ga dan bijvoorbeeld naar Singel 86a en je vindt meer informatie over deze familie+ zelfs een
foto.
De docent leest de bijbehorende achtergrondinformatie en de verhalen uit de handleiding (zie
hoofdstuk 4). Verder kan hij informatie verzamelen via:
- Oud Dordrecht, 31e jrg - 2013 nr. 1: artikel G. van Engelen, Gedeporteerde Joodse kinderen uit
Dordrecht, Dordrecht 2013
- Weltevrede, K., We zijn vertrokken… De Jodenvervolging in Dordrecht 1940-1945, Dordrecht
2021
- Herinneringen aan Achter Boven (leerlingenboekje en docentenhandleiding); uitgave
Erfgoedcentrum DIEP, Dordrecht 2012
- Regionaal Archief Dordrecht https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl
- Gemeente bibliotheek Dordrecht: men kan hier een themacollectie lenen
- Anne Frank Stichting: www.annefrank.org/nl
- Stichting Kamp Westerbork: www.kampwesterbork.nl/
- Museum 1940 - 1945 Dordrecht http://www.museum19401945.nl
- www.entoen.nu/annefrank/beeld-en-geluid/klokhuis
!10

- De oorlog in 7 minuten: https://www.youtube.com/watch?v=QI4QQ_6zqVU
- M. Letterie, Groeten van Leo, een kind in kamp Westerbork (2013) ISBN:978 90 258 6190 2

(Leo Meijer woonde op het Veerplein in Zwijndrecht, bij de pont naar Dordrecht. In kamp
Westerbork is een tentoonstelling waar zijn geschiedenis uitvoerig wordt belicht.
3.2. Stap 2: Docent geeft lessen over WO2, de jodenvervolging in Nederland en Dordrecht.
Als voorbeeld is een lessenserie bijgevoegd (zie 4.2). Eerst kan in grote lijnen een inleiding
worden gegeven over de Tweede Wereldoorlog in Dordrecht.
Ook is veel informatie te vinden op: https://www.joodserfgoedrotterdam.nl
De inleiding gaat verder over de Holocaust in het algemeen – in Nederland en daarbuiten – en
over wat er in de buurt van de school gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog (lokale
geschiedenis).
Voor Dordrecht en omgeving betekende dit dat er via Loods 24 in Rotterdam duizenden joodse
mensen naar Westerbork zijn getransporteerd. Ook Roma- en Sinti-inwoners (zigeunervolken) zijn
weggevoerd en in concentratiekampen vermoord. Maar voor zover wij kunnen nagaan zijn er
geen Roma- en Sinti-kinderen vanuit Dordrecht weggevoerd.
Geef ook aandacht aan de rol van mensen in de omgeving, leraren op school, klasgenoten, buren
(positieve en negatieve betekenissen, respectievelijk dader – omstander – slachtoffer - verzetsman
/ -vrouw). Wat zou jij gedaan hebben?
Een mooie documentaire is “Herinnering aan een vermoord kind”, gemaakt n.a.v. het boek In
Memoriam van Guus Luijters.
Te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=BD8D5gZZSYI
Leg voortdurend het verband met de huidige tijd: onze strijd tegen vooroordelen en
discriminatie. Probeer de leerlingen te laten voelen wat het betekent om “apart” gezet te
worden. Sommige kinderen zullen helaas ook heel wat eigen voorbeelden van discriminatie
kunnen geven!
Hierbij kunt u ook extra aandacht geven aan de Rechten van het Kind.
Zie hiervoor o.m. https://defenceforchildren.nl/kinderrechten/
https://www.kinderrechten.nl
http://www.korczak.nl
http://www.unicefenjij.nu/spreekbeurt/kinderrechten-verdrag.aspx
Kijk verder op:
http://www.entoen.nu/annefrank
http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Jodenvervolging
https://www.joodsamsterdam.nl
http://www.kampwesterbork.nl/
http://www.annefrank.org/nl/
https://holocausteducatie.nl/dordrecht-lesproject-dagboek-joodse-onderduiker/
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3.3. Stap 3: Docent verdeelt de namen en adressen van de Joodse families.
Docent maakt een keuze van namen van Joodse families uit Dordrecht waar de klas zich in gaat
verdiepen: (zie http://www.stolpersteine-dordrecht.nl/adressenlijst.html)
Men kan er voor kiezen om adressen in de buurt van de school te selecteren, of een selectie op
leeftijd te maken, of een ander selectiecriterium te hanteren. Als het project wordt uitgevoerd ter
voorbereiding van het leggen van Stolpersteine, dan worden natuurlijk die adressen geselecteerd.
Op verzoek ontvangt de school via de stichting Stolpersteine Dordrecht de lijst van adressen waar
Stolpersteine worden geplaatst.
Als de school in een nieuwbouwwijk staat kan men adressen uit een andere wijk kiezen waar de
klas op bezoek kan gaan.
Elk groepje leerlingen zal zich speciaal verdiepen in de achtergrond van een familie of bijv. van
enkele kinderen. Van sommige Joodse mensen is weinig informatie te vinden; in dat geval zal het
meer om algemene informatie gaan.
Als op de school het project al eerder is uitgevoerd, zal er al informatie verzameld zijn over een
aantal Joodse inwoners; voor hen is wellicht een vitrine ingericht waar al wat informatie te vinden
is. Men kan dan kiezen om zich met de klas opnieuw te verdiepen in de achtergronden van deze
mensen; men kan ook een andere keuze maken uit de lijst van namen van joodse inwoners (zie
http://stolpersteine-dordrecht.nl/adressenlijst_een.html)
Zie ook: http://www.museum19401945.nl/joodse-slachtoffers-verlieslijst
3.4. Stap 4: Leerlingen zoeken informatie over de Joodse mensen uit Dordrecht
Zij zoeken op http://www.joodsmonument.nl/ en maken een uitdraai van de informatie die hier
staat over het adres, het kind of de familie die hen toegewezen is.
Tevens verdiepen zij zich in de algemene informatie over de Jodenvervolging in Nederland en
Dordrecht. Wellicht kunnen zij ook meer specifieke informatie over “hun” families vinden.
Er zijn veel verhalen en achtergrondinformatie te vinden op http://www.stolpersteine-dordrecht.nl
Zie: Werkblad bij les 1 en 2 (4.2)
Bijvoorbeeld de dr. H. Bavinckschool
- zoek op http://www.joodsmonument.nl naar informatie over de Joodse kinderen. Typ de
straatnaam in en je zult verdere informatie vinden; (Singel, Dordrecht)
- typ ook je eigen straatnaam in en kijk of daar ook Joodse mensen woonden die zijn
weggevoerd;
- zijn het nog dezelfde huizen als in 1942?
Enz.
3.5. Stap 5: Leerlingen verkennen de omgeving waar de Joodse mensen hebben gewoond.
-

Ga met de klas of met een groepje kinderen naar de straat en zoek het huisnummer op. Is
het nog hetzelfde huis als in 1942?
Fantaseer met elkaar waar die kinderen hebben gespeeld. Wat speelden zij met elkaar?
Waar zouden zij op school hebben gezeten?
Zouden hier ook bordjes “Verboden voor Joden” hebben gestaan?
Zouden er ook nog winkels zijn waar zij boodschappen hebben gedaan of waar zij juist niet
mochten kopen?
Is er in de straat nog iets wat herinnert aan 1942? Hoe oud zijn de bomen?
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Maak een foto:
- van het adres waar de joodse mensen hebben gewoond. Is dat nog hetzelfde huis?
- of is de omgeving totaal anders?
- zijn er details die jullie speciaal opvallen: bijv. tegels in de straat, dakraampje, schoorsteen,
waar zouden die kinderen geslapen hebben?
- maak een (groeps)foto met elkaar in de omgeving waar deze joodse familie heeft
gewoond;
- zijn er al “Stolpersteine” in de buurt? Als je er één vindt, maak daar dan een foto van.
(Google naar de betekenis van Stolperstein; op de website http://www.stolpersteinedordrecht.nl is een plattegrond te downloaden.

3.6. Stap 6: Leerlingen maken een gedicht, verhaal of andere creatieve uiting.
Een voorbeeld voor Klara Weisz, een meisje van net 8 jaar dat op 5 oktober 1942 in Auschwitz
werd vermoord. Zij woonde aan het Bethlehemplein in Dordrecht
Betlehemplein 10A rood (nieuw 22):
Arpad Weisz, Solt, 16-4-1896, Auschwitz, 31-1-1944, gezinshoofd
Ilona Rechnitzer, Szombathely, 7-10-1908, Auschwitz, 5-10-1942, echtgenote
Robert Weisz, Milaan, 12-7-1930, Auschwitz, 5-10-1942, zoon
Klara Weisz, Milaan, 2-10-1934, Auschwitz, 5-10-1942, dochter
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Ik denk aan jou
Jij woonde hier
vlakbij mijn school
je was acht jaar
je mocht niet blijven
je moest van hier
naar daar
ik denk aan jou
en dat voelt raar
jij was pas acht jaar.
arie de bruin

Er is een speciaal lied geschreven voor het onderwijsproject in Rotterdam dat ook goed gebruikt
kan worden bij het project in Dordrecht. Het is opgenomen door kinderen van groep 7/8 van CBS
De Watertoren in Rotterdam-Kralingen. Het is te downloaden via www.loods24rotterdam.nl/jijhoort-op-onze-school/
3.7. Stap 7: Leerlingen schrijven op kiezelsteentjes de namen van de joodse mensen die zijn
vermoord
Deze activiteit is afgeleid van een joodse traditie om bij een bezoek aan een graf een steentje
neer te leggen. Kinderen gaan nu de namen op de steentjes schrijven, zodat zij zich deze mensen
herinneren. Bij een bloemenzaak of tuincentrum zijn meestal wel steentjes te krijgen; en er ligt
heel wat grind her en der. Als de school het project eerder heeft uitgevoerd, zullen er al steentjes
met namen zijn. Men kan nieuwe namen toevoegen, de steentjes schoon maken, of nieuwe
steentjes met dezelfde namen maken.
3.8. Stap 8: Bezoek aan de Stolpersteine
Als de Stolpersteine al geplaatst zijn in de omgeving, wordt een wandeling met de klas gemaakt
langs de stenen van de Joodse mensen, families waar de klas zich in verdiept heeft. Bij elke steen
kunnen we even stil staan: we lezen de naam(namen). Eventueel kunnen we nog iets bijzonders
doen: we lezen een gedicht, leggen een bloem bij de steen of bij het huis enz.
3.9. Stap 9: Tentoonstelling.
Les 4 (zie 4.2) is hier in zijn geheel aan gewijd. Zie draaiboek Tentoonstelling
Als de tentoonstelling is ingericht wordt hij officieel geopend in aanwezigheid van de andere
leerlingen van de school. Zo mogelijk kun je ook ouders en buurtgenoten uitnodigen.
Mogelijkheden:
- Het moet een duidelijk accent krijgen dat deze “vergeten mensen” voortaan eigenlijk een
beetje bij onze school horen! En als er ook Joodse kinderen bij waren: Zij horen erbij, zoals elk
kind erbij hoort op onze school!
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- Leg hierbij verband met het heden: niemand mag gediscrimineerd worden! Niet om je
huidskleur, om je afkomst, om je geloof, iedereen heeft hetzelfde recht om er te zijn!
Zie verder les 4 en verder (hst 4.2.4)
De leerlingen leiden de ouders en andere bezoekers op de expositie
rond en vertellen wat zij
weten over dit thema. Zij
kunnen als groepje ook een
spreekbeurt voorbereiden
om in een andere klas te
gaan geven.

Leerlingen van de dr. H,. Bavinckschool
hebben zich verdiept in het leven van de
fam. Leviticus; zij woonden aan de Corn.
de Wittstraat in Dordrecht, waar nu
Stolpersteine liggen.

3.10. Stap 10: Zolang wij jou herinneren…
Wanneer de tentoonstelling weer opgeruimd wordt, krijgen de steentjes een aparte plaats in de
school (bijv. in een vitrine). Daarbij worden enkele foto’s en gedichten opgehangen.
Laat de kinderen van de greop deze definitieve plek samen inrichten. Zij zijn de rest van het jaar
verantwoordelijk voor het onderhoud en zullen aan het eind van het cursusjaar dit overdragen aan
de volgende groep, die zich komend jaar in deze geschiedenis gaat verdiepen. Is er al een vitrine
of blijvende tentoonstellingsruimte, dan kan deze opnieuw worden ingericht door de nieuwe klas
tijdens de uitvoering van hun project.

de buren van toen !15

Enkele
voorbeelden van een tentoonstelling die
kinderen hebben ingericht

Maak er een bijzonder moment van aan het eind van
het jaar. Hierbij kunnen leerlingen van de uitvoerende groep aan de nieuwe groep vertellen over
de geschiedenis van de Joodse families in Dordrecht en de altijd durende strijd tegen
discriminatie. De namen van de Joodse mensen worden gelezen, een gedicht en dan wordt het
officieel aan de volgende groep overgedragen.

Gedurende dat nieuwe cursusjaar zal de docent van deze groep tijdens geschiedenislessen het
project uitvoeren. Deze nieuwe klas bezoekt dan ook de Stolpersteine. Op die manier kan de
herinnering levend gehouden worden, zolang de school bestaat!
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4. Lessen, verhalen en achtergrondinformatie
4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk vind je lesvoorbeelden, verhalen en achtergrondinformatie die je kunt gebruiken
bij de uitwerking van het project. De lessen geven de basis waarmee het project vorm kan krijgen.
Daarnaast kan men het zo uitgebreid maken als mogelijk is: er zijn diverse verhalen te vinden en
achtergrondinformatie waarmee uitbreiding en verdieping mogelijk is.
Het thema jodenvervolging en WO2 komt in alle moderne methoden voor geschiedenisonderwijs
aan bod. Het verwijst ook naar het themavenster ”Anne Frank, Jodenvervolging” in de Canon van
Nederland. De lessen bij “Jij hoort in onze klas” zijn een aanvulling of deels ter vervanging van de
onderstaande lessen (voor wat betreft PO).
Argus Clou
Malmberg
1e editie
Bij de Tijd
Malmberg
3e editie
Brandaan
Malmberg
1e editie
Speurtocht
ThiemeMeulenhoff
1e en 2e editie
Tijdstip
Noordhoff uitgevers
1e editie
De Trek
Malmberg
1e editie
Wijzer door de tijd
Noordhoff uitgevers
2e editie
Een zee van tijd
Zwijsen
1e editie

Groep 6
Groep 7
Groep 8
Groep 7

Thema 5
Thema 5
Thema 5
Blok 6

Groep 6

Thema 4

Groep 8
Groep 6

Thema 4
Blok 4

Groep 7
Groep 8

Blok 5
Specifiek les 1
Les 12
Specifiek les 13
Les 13
Les 14
Nederland in de 2e WO
De twee wereldoorlogen

Groep 6
Groep 8

Specifiek les 2
Specifiek les 2
Specifiek les 1
Specifiek les 4

Specifiek les 2

Groep 8

Blok 3
Blok 4

Specifiek les 4 en 5
Specifiek les 2

Groep 8

Thema 3

Specifiek les 3

De bijgevoegde lessen vormen een voorbereiding voor de tentoonstelling en het leggen van
Stolpersteine. Maar de leerkracht wordt uitgenodigd om er zelf meer mee te gaan doen. Daartoe
zijn diverse verhalen en suggesties opgenomen; bovendien zijn er heel veel websites waar
informatie en lessuggesties te vinden zijn. Men kan het zo uitgebreid maken als men wil.
De verhalen zijn niet in de eerste plaats om voor te lezen, maar bedoeld als leidraad of
informatiebron aan de hand waarvan de leerkracht het verhaal gaat vertellen.
De illustraties lichten de ene keer een gebeurtenis nader toe; de andere keer kunnen zij fungeren
als uitgangspunt van een klassengesprek.
Nadrukkelijk willen we ook wijzen op de mogelijkheid een gastspreker uit te nodigen:
mensen die vanuit eigen herinnering ervaringen vertellen.
http://www.steunpuntgastsprekers.nl/gastles/aanvraagformulier.html
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4.2. Enkele lessen
4.2.1. Les 1: Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog
Doel:
De leerlingen weten enkele hoofdlijnen van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en
kunnen dit aan de hand van een aantal begrippen verwoorden.
1. Introductie
Lees (of vertel) het volgende verhaal voor: “Een schoolfoto met een verhaal” (4.4.4)
De leerkracht legt uit waarom hij dit verhaal vertelt en inventariseert wat kinderen al weten over
de WO2 en de jodenvervolging. Laat daarna de volgende film zien.
2. Korte film: De oorlog in 7 minuten
https://www.youtube.com/watch?v=QI4QQ_6zqVU
In deze film komen de hoofdlijnen van WO2 aan bod.
Toelichting en leergesprek met de kinderen waarin de volgende woorden/begrippen aan bod
komen:
Duitsland, Hitler, nationaalsocialisme (nazi), 10 mei 1940, bombardement Rotterdam 14 mei 1940,
jodenvervolging, voor joden verboden, jodenster, onderduiken, Westerbork, op transport,
concentratiekamp (Auschwitz en wellicht nog enkele namen), Anne Frank, joodse kinderen in
Dordrecht.
Schrijf de begrippen op een woordvel en hang dat achter in de klas. Je kunt er ook een mindmap
van maken.
3. Groepswerk
Klassikale toelichting op de groepsopdracht (zie werkblad 1).
Elk groepje krijgt enkele namen van joodse mensen. U kunt er ook voor kiezen om elk groepje
dezelfde namen te geven, zodat de hele klas dezelfde informatie zoekt; of per groepje een
andere selectie.
Samen gaan zij op onderzoek aan de hand van een opdrachtenblad (zie 1)
4. Terugblik en reflectie
Klassikaal: elke groepje vertelt wat het gevonden heeft.
Daarna kort herhalen wat we geleerd hebben aan de hand van de begrippen.
Eindig met een gedicht (zo mogelijk het gedicht “Jij hoort in onze klas”; dit kan daarna als lied via
de website beluisterd worden)
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Werkblad bij les 1
Groepsopdracht
Wie waren de mensen die in 1942-1943 vanuit Dordrecht werden weggevoerd naar o.a.
Westerbork en nooit zijn teruggekeerd?
Op de lijst (die je van de docent krijgt) zie je een aantal namen van joodse families die hier
vroeger geleefd hebben. We gaan samen proberen meer van hen te weten te komen:
1. Hoe oud waren deze mensen? Zaten er kinderen bij die op school zaten? Of misschien nog
jongere kinderen?
2. Bijna alle joodse mensen hebben ook even in Westerbork “gewoond”…. nou ja, beter gezegd:
“gevangen gezeten”. Waar ligt Westerbork? Zoek het op in je atlas of op Google Earth.
Kijk ook hoe lang zij daar waren.
3. Vanaf Westerbork gingen zij met de trein naar een andere plaats. Welke?
Hoe lang hebben zij daar “gewoond”?
4. Hoe komt het dat de meesten daar zo kort geweest zijn? Wat is er met hen gebeurd?
5. Kun je zien hoe oud die mensen geworden zijn? Zijn er jonge kinderen bij? Hoe oud ben jij
zelf? Hoeveel schelen jullie in leeftijd?
Schrijf samen de antwoorden op of sla het op in een bestand op de computer.
Voorbeeld:
naam

Klara Weisz

Adres
Bethlehemplein
10a (nu 22),
Dordrecht

Geb.plaats en –
datum

In Westerbork

Overlijdingsplaats en datum

Milaan, 2-10-1934

?

Auschwitz, 5-10-1942

Klara Weisz is 8 jaar geworden; zij
woonde aan het Bethlehemplein 10a.
Zij zat op school, waarschijnlijk in
groep 4 (dat heette toen de 2e klas).
Misschien zat zij wel op jouw school?
Zij werd drie dagen na haar 8 e
verjaardag in Auschwitz vermoord.
Haar verjaardag heeft zij ergens in de
trein gevierd, een veewagen die van
Westerbork naar Auschwitz reed. Nou
ja, gevierd… misschien heeft ze wel
heel veel gehuild.
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Drie kinderen zitten in een hangmat, achter hen staat een meisje. Dat is Klara Weisz, de dochter
van Arpad Weisz (1896), een van origine Hongaarse voetballer die in Dordrecht faam opbouwde
als trainer van DFC. Hij, zijn vrouw Ilona Rechnitzer (1908) en hun twee kinderen Robert (1930) en
Klara (1934), werden allemaal in Auschwitz vermoord.
Via Herinneringskamp Westerbork kunnen nog veel meer gegevens over Joodse inwoners uit de
directe omgeving van de school gevonden worden. Kijk bij het project “De oorlog dicht bij huis”:
zie http://www.kampwesterbork.nl/nl/onderwijs/

Kinderen in hun nette kleren op de foto. Wat valt je
op?
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4.2.2. Les 2: Jodenvervolging in Dordrecht
Doel: De leerlingen kunnen zich verplaatsen in de persoonlijke geschiedenis van een Joods kind
uit die tijd. Zij kunnen dit aan de hand van een aantal begrippen verwoorden.
1. Introductie:
Lees de tekst van het lied voor: “Jij hoort op onze school”
2. Herhaal kort de belangrijkste begrippen en feiten van de eerste les aan de hand van het
woordblad en de mindmap.
3. Lees het verhaal voor: “Een schoolfoto met een verhaal”
Probeer het verhaal toe te passen op de situatie in de klas:
“Stel je voor dat er nu een regering zou zijn die zegt dat bruine (blonde, Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse, christelijke, Islamitische enz…) kinderen hier niet meer op school mogen zitten en dat
ze niet hier in onze wijk mogen wonen. Wie zou er dan weg moeten?”
“Overal kwamen bordjes “Verboden voor Joden”. Nu gaan we het woordje “Joden” vervangen
door … blonde mensen, Antillianen, blauwogigen, Marokkanen…. Wat mocht je dan allemaal niet
meer?
4. Geef vervolgens kort informatie over de Jodenvervolging in Dordrecht.
Gebruik de volgende begrippen en zorg dat die op het woordblad of in de mindmap komen:
Gele ster, Verboden voor Joden, synagoge, onderduiken, op transport, 6800 mensen: kinderen,
bejaarden, zieken, naar Rotterdam Loods 24, naar Westerbork, Auschwitz, Sobibor, gaskamers, 36
kinderen tussen 0 en 18 jaar uit Dordrecht en Zwijndrecht vermoord.
Veel informatie over de jodenvervolging in Dordrecht vind je bij: G. van Engelen, Gedeporteerde
joodse kinderen uit Dordrecht (in: Oud-Dordrecht, 31e jrg. 2013 nr. 1 pag. 57-69).
Dit artikel is als bijlage te vinden bij deze handleiding.
Zie ook: Weltevrede K., Wij zijn vertrokken… (De Jodenvervolging in Dordrecht 1940-1945),
Dordrecht 2021
5. Vervolg groepswerk: zie werkblad 2
6. Reflectie
Aan het eind van de les wordt aan de hand van het woordblad met de klas geïnventariseerd wat
er geleerd is.
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Werkblad les 2
Groepsopdracht
We gaan verdere informatie zoeken van de Joodse mensen die op onze lijst staan.
1. Waar hebben zij gewoond?
2. Zou het huis waar zij gewoond hebben er nu nog steeds zijn? Is dat in de buurt van de school?
Kunnen we daar naar toe?
Je kunt ook via Google Earth naar de straat! Is dat in de buurt van jullie school?
Wat is daar nog meer te vinden?
3. We zoeken informatie over deze straat op bij:
http://www.joodsmonument.nl/
Typ bij “Zoek” de straatnaam in en Dordrecht: bijvoorbeeld “Singel, Dordrecht”. Zoek nu de
straatnamen op waar de mensen van jullie lijst hebben gewoond.
Nu kun je nog meer te weten komen:
- welke joodse mensen woonden er allemaal in die straat?
- zie je ook de naam van kinderen?
- soms staat er nog meer over hen; klik dan op de naam.
Je kunt ook je eigen adres intypen, dan zie je of er in jouw straat ook Joodse mensen hebben
gewoond die weggevoerd zijn.
4. Maak samen met de groep / de klas een plannetje om in die straten te gaan kijken.
Als dit niet mogelijk is, ga dan via Google Earth naar de straten.
Waar zouden in deze buurt de bordjes “Verboden voor Joden” hebben gestaan?
Schrijf samen de antwoorden op of sla het op in je bestand op de computer.

Het voormalige kledingmagazijn van H. Breemer en Zoon aan de Voorstraat, op het adres waar nu
Wibra is gevestigd. De familie Breemer is ook weggevoerd.
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4.2.3. Les 3: Verwerking na de groepsopdrachten
Doel: De leerlingen verzamelen informatie over enkele Joodse mensen en verwerken dit in een
gedicht, een tekening of andere creatieve vorm.
1. Introductie
Lees (of vertel) één van de verhalen over Joodse kinderen (zie 4.4.)
Herhaal kort de belangrijkste feiten die we geleerd hebben in les 1 en 2.
Zing met elkaar het lied “Jij hoort in onze klas”.
2. Wat weten we over “onze” Joodse mensen?
Zet samen met de klas op een rijtje wat we nu allemaal weten van de mensen die op de lijst staan:
hoe oud ze waren, waar ze gewoond hebben, waar ze gespeeld hebben, wanneer ze zijn
weggevoerd met de trein, waar is Loods 24, waar is Westerbork, waar zijn zij gestorven, is hun
straat en hun huis er nu nog, etc.
Ondertussen kunt u aanvullende informatie geven. Een mooi boekje om uit voor te lezen is
Lipschits, I., (2007), Onbestelbaar, uitg. Verbum. Het geeft goed weer wat een joods gezin uit
Rotterdam overkwam. U zou hier ook over Anne Frank kunnen vertellen en een stukje uit haar
dagboek kunnen voorlezen. Zie: www.annefrank.org/nl/. Speciaal ter gelegenheid van de
onthulling van het Joods Kindermonument Rotterdam is het boekje “Piraten” van Jessica
Durlacher verschenen (ISBN 978 94 90215 03 3): een spannend en ontroerend verhaal over
kinderen in de Tweede Wereldoorlog.
3. Er zijn vervolgens verschillende verwerkingsmogelijkheden:
- schrijf een gedicht over één van de Joodse mensen, (over hun huis, hun straat, over de treinreis);
- schrijf een “fictieve” brief aan (één van) de Joodse mensen;
- maak een tekening voor (één van) de Joodse kinderen;
- maak een soort “schatkistje” waarin we de gegevens bewaren (zie “Ideeën bij les 4”).
Laat kinderen hier in tweetallen aan werken.
4. Afronding
Aan het eind van de les laat u enkele kinderen hun gedicht of brief voorlezen, u kunt de
tekeningen laten zien. U eindigt met het samen zingen van het lied “Jij hoort in onze klas”
Ik denk aan jou
Jij woonde hier
vlakbij mijn school
je was acht jaar
je mocht niet blijven
je moest van hier
naar daar
ik denk aan jou
en dat voelt raar
jij was pas acht jaar.
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4.2.4. Les(sen) 4: Voorbereiden van de tentoonstelling
Doel: de leerlingen bereiden gezamenlijk een tentoonstelling voor over een aantal joodse
mensen uit de Tweede Wereldoorlog.
1. Introductie
U schrijft zelf een naam van een joods kind of volwassene op één van de steentjes. U laat dit aan
de klas zien. Vertel dat we voor de Joodse mensen een steentje met hun naam zullen maken, en
dat ze daarna op onze school ergens een plekje zullen krijgen zodat we op deze manier altijd aan
deze mensen zullen blijven denken: onze buren van toen, zij horen bij ons, hier in Dordrecht op
onze school! Laat één van de kinderen zijn gedicht voorlezen.
2. Plan voor de tentoonstelling
Maak samen met de klas een uitgewerkt plan voor de tentoonstelling
a. Wat moet er tentoongesteld worden?
b. Steentjes met de namen, gedichten, brieven, tekeningen, wellicht foto’s van de
straat, van de huizen, misschien een foto van een Stolperstein.
c. Een mapje met informatie die we verzameld hebben.
d. De schatkist (zie bijlage Beeldend werken).
Wat moet hier allemaal voor geregeld worden?
* waar? In de klas of ergens in de school?
* hoeveel tafels hebben we nodig?
* alles moet er heel mooi uit zien!
* verdeel de taken in de klas: wie doet wat?
Maak de kinderen zoveel mogelijk medeverantwoordelijk voor de inrichting van de
tentoonstelling. Geef enkele kinderen de “eindverantwoordelijkheid”, zij moeten samen zorgen
dat het op tijd klaar komt en er goed uit ziet.
Ieder draagt zorg voor zijn eigen onderdeel, maar enkele kinderen bewaken het totaal.
* Wanneer houden we de tentoonstelling?
* Wie nodigen we daarbij uit? (ouders, andere leerkrachten, ook de andere klassen?, ouders (?)
buurtbewoners, enz.)
* Laat enkele kinderen een uitnodiging maken.
* Misschien ook nog aankondigingen in de vorm van affiches? Aan het werk!!!
3. Draaiboek voor de opening van de tentoonstelling:
* Welkom (natuurlijk door één of enkele kinderen).
* Zing met de klas het lied, en zorg dat de namen van de Joodse mensen één voor één genoemd
worden tijdens de muziek.
* Vertel kort dat er vanuit Dordrecht ruim 200 joodse mensen (waaronder 42 kinderen tussen 0 –
18 jaar zijn weggevoerd en omgebracht in WO2 en dat we op deze tentoonstelling enkele namen
van hen zullen adopteren, zij horen op onze school!
* Vertel dat het nooit meer mag gebeuren, dat we ook vandaag niet moeten discrimineren:
iedereen hoort erbij! Wie zijn de buren van NU?
* De steentjes worden nu één voor één op een mooi kleed gelegd (in een vitrine?); de namen
worden duidelijk genoemd.
* Laat enkele kinderen een gedicht voorlezen of een brief.
* Daarna leiden de leerlingen hun ouders en andere bezoekers rond.
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4.2.5 Enkele Ideeën voor beeldend werken bij het project
Door verhalen wordt bij dit project de kennis van kinderen vergroot. Zij zullen allen op eigen wijze
die kennis opslaan. Het zijn intensieve en treurige verhalen, waarbij ze allerlei emoties zullen
ervaren. Vaak is het dan goed om die niet alleen verbaal maar ook non-verbaal te uiten. Kleuren
en vormen kunnen dan uitdrukking geven aan wat er bij hen leeft. Die kleuren en vormen zeggen
wat over veiligheid, geborgenheid, blijdschap en ook over angst, onzekerheid, verdriet. Soms
kunnen muziekstukken ook die klankkleuren hebben en zijn ze een ondersteuning bij het
beeldend werken. Ik denk dan aan (abstracte) collages of schilderingen. Op deze manier met de
groep aan de gang gaan kan altijd als emoties een rol spelen: Een introductie hierover en wellicht
muziek erbij en dan aan het werk. Het zou ook een illustratie kunnen worden bij een gedicht(je)
Concrete opdrachten kunnen ook zijn:
· Een schatkist(je) maken met elkaar of ieder apart: Hierin komt dan (een beschrijving van)
het voorwerp/de voorwerpen, die je per se zou willen meenemen als je “alles” moest
achterlaten. Het schatkistje (een stevig doosje) wordt van buiten beplakt met een collage
in kleur en/of plaatjes en erna met kleurloze lak bestendig gemaakt. De binnenkant is
bekleed met gerimpelde stof of zijdevloei of iets anders wat een koesterend karakter
geeft.
· De kinderen die ondergedoken zaten moesten lange saaie dagen doorkomen zonder
lawaai te maken. Verzin en maak van kosteloos materiaal een (klein) speeltje waarmee je
je lang en zonder lawaai zou kunnen vermaken.
· Maak van klei: “mijn vriend(in) en ik” en laat zo zien hoe hard je goede vrienden nodig
hebt en ze niet kwijt wil raken.
· Maak ( bv op briefkaartformaat) een kopie van de laatste schoolfoto van ieder kind. Licht
afdrukken, zodat ze op die afdruk met pastelkrijt of verf een portret van zichzelf kunnen
maken. Deze worden bij elkaar gevoegd met ertussen een aantal zwarte silhouetten, die
weggevoerde kinderen symboliseren.

Ik ga eerst opschrijven wat ik niet meer heb: m’n voetbal, m’n dam- en schaakbord en stenen
(te groot voor de rugzak), Voetbalglorie (dat boek was ook te groot), m’n zwemdiploma’s en
m’n zwembroek (volgens moeder komt er van zwemmen toch zo gauw niks meer) en nog
veel meer dingen.
Wat ik wel heb: Knuffie (mijn kunuffelkonijn, mijn kampeerbord, het bestekzakje en de
beker van het padvinderskamp, mijn waterfles, Max en Moritz (lievelingsboek), De AFC-ers
(ook lievelingsboek), rode schrift en vulpen, m’n zakmes uit Zwitserland (van m’n vader
gekregen), kleurpotloden, voetbalplaatjes, drie tennisballen).
Ik hoop dat ik gauw vrienden maak.
UIT: dagboek van Max, (in Westerbork geschreven)
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Uitwerking van het eerste idee: de schatkist.
1e variant:
Voor de hele groep maken we een mooie schatkist, die al aan de buitenkant goed laat zien dat er
kostbare zaken in zitten. De leerkracht heeft voor de aanvang de doos die daarvoor gaat dienen
opgezocht. Een redelijk formaat schoenendoos is al prima. Er zijn heel stevige soorten.
Met de kinderen komt er eerst een klassengesprek over wat in de doos zal worden opgeborgen.
Dat zal al een verhaaltje over opdracht 2 kunnen zijn: iets kleins verzinnen, wat zelf te maken is en
waarmee je je lang kan vermaken. Maar het kan ook een elfje of ander gedicht zijn n.a.v. aandacht
die dan al aan dit thema besteed is. Of een lijstje van dingen die je echt mee zou willen nemen
als je weg moest uit je huis. Of……..of……..of…………….
Vervolg: hoe moet de doos er aan de buitenkant uitzien? Welke kleuren? Welke vormen? Welke
afbeeldingen? Er zijn natuurlijk papiersoorten op school. In duurdere tijdschriften zijn ook mooie
kleuren te vinden en laat kinderen ook eventueel meenemen van thuis. Papier met structuur is
natuurlijk ook heel mooi.
Binnenkant: hier geldt hetzelfde: textiel, (glanzend, zacht, wollig, tuleachtig, draden franje enz.)
Ook hier weer vragen om van thuis mee te nemen.
Het zou kunnen als je de formaten van de verhaaltjes beperkt of als je ze opvouwt, dat ieder
product met een draad ( verschillende lengten) aan de binnenkant van het deksel is vastgemaakt
en je hem dus op kan tillen en een waterval van verhalen ziet.
De klas kan in groepen verdeeld worden, die ieder een kant of deel van de doos versieren. (wel in
onderling overleg, zodat het één geheel wordt).
Uiteindelijk kunnen een paar precieze kinderen een kleurloze laklaag aanbrengen ter
bestendiging.

2e variant:
Deze opdracht kan natuurlijk ook individueel, maar dan wellicht met kleinere dozen i.v.m. ruimte
in lokaal. In dit geval zou ieder kind zijn verhaaltje/gedichtje ook opgerold in een wc-rol kunnen
doen (zoals flessenpost) die aan de buitenkant heel kostbaar versierd is. Al die wc-rollen kunnen
dan aan het plafond/een mobile/een ring gehangen worden bij de eventuele presentatie.
Ik zie ook wel een soort van presentatie voor mij waarbij muziek is gekozen door de kinderen, de
doos opengaat en er door sommige kinderen hun aandeel van de vulling
wordt voorgelezen.
Benodigd:
Stevige doos of dozen/rollen
Allerlei gekleurd papier
Allerlei soorten textiele resten en draad
Sterke lijm
Kleurloze lak
Gekleurde stukjes karton om de verhaaltjes op te plakken
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4.2.6. Een bezoek aan Stolpersteine in de omgeving
Doel: de leerlingen brengen een bezoek aan de plaatsen waar Stolpersteine in de omgeving van
de school zijn geplaatst
1. Inleiding
Als het project wordt uitgevoerd in het kader van de plaatsing van Stolpersteine in de omgeving,
kunnen de kinderen aanwezig zijn wanneer de stenen daadwerkelijk gelegd worden voor het huis
waar deze mensen destijds woonden.
Als de
Stolpersteine er al langer liggen, kan met de gehele klas een wandeling langs
verschillende plaatsen gemaakt worden. Men kan ook in kleinere groepjes naar de stenen op zoek
gaan.
Tenslotte zou men nog het monument, dat op de hoek van het stadhuis (Groenmarkt) en in het
stadhuis zelf is geplaatst, kunnen bezoeken.

2. Op de plaats van bestemming
Bij de Stolperstein of bij het monument kunnen de kinderen in een kring gaan staan en
bijvoorbeeld een gedicht opzeggen of het lied zingen. Daarna kan een leerling de naam hardop
lezen en andere gegevens die op het steentje staan.
Maak een foto van (een groepje van) de klas bij een Stolperstein.
De foto’s kunnen opgenomen worden in de school-tentoonstelling.
3. Verwerking
Terug op school kunnen we nog een verhaal lezen of een gedicht.

Groep van School Vest, op zoek naar Stolpersteine aan
de Hallincqlaan in Dordrecht.
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4.2.7. Racisme en antisemitisme in uw klas
Doel: de leerlingen worden zich bewust van enkele factoren die leiden tot discriminatie en leggen
het verband tussen hun eigen ervaringen de het antisemitisme in WO2.
1. Inleiding
Het is niet denkbeeldig dat bepaalde vormen van racisme of antisemitisme tijdens de lessen ook
in uw klas de kop opsteken. Schrik daar niet van: het is een unieke gelegenheid om de
onderliggende problematiek van dit project dicht bij het denken van de kinderen te brengen.
Kinderen worden voortdurend overspoeld met allerlei beelden die over groepen mensen bestaan:
“de” Marokkanen, “de” Turken, “de” Antillianen, “de” Kaaskoppen, “de” Joden”, “de” Moslims
Meestal worden die beelden met negatieve eigenschappen gevuld om zich tegen af te zetten.
Het lijkt wel of we dit nodig hebben om onszelf sterker te voelen.
Feijenoordsupporters die alle Ajaxfans “joden” noemen en hen dan herinneren aan de gaskamers
of “alle Marokkanen” worden beschuldigd van het doodschoppen van een grensrechter,
Ajaxsupporters schreeuwen: “bommen op Rotterdam” enz. enz.
Er bestaan ook allerlei negatieve beelden over joden die vereenzelvigd worden met de politiek
van de regering van de staat Israël, het onderdrukken van de Palestijnse bevolking.
2. Wat te doen?
Als u merkt dat er negatieve opmerkingen worden gemaakt over groepen mensen, over “de
joden” of over “de Marokkanen”, “de moslims” enz. moet u daar op inspelen.
Stereotiep denken is het “in algemene termen denken over een bepaalde groep mensen”. Het is
heel menselijk en komt echt in alle bevolkingslagen voor. Het is onschuldig en zelfs leuk als dit
positief is, bijvoorbeeld “Nederlanders kunnen goed voetballen”.
Aan de hand van een dergelijk positief voorbeeld kunt u de discussie starten, want ieder kind
snapt wel dat een heleboel Nederlanders helemaal niet goed kunnen voetballen.
Verzin eerst allerlei vormen van positief stereotiep denken:
- Surinamers zijn ritmisch en goed in muziek
- Friezen zijn echte schaatsers
- enz.
Daarna kunt u met de klas een aantal negatieve voorbeelden bedenken en die op dezelfde wijze
analyseren:
- Nederlanders zijn gierig
- Belgen zijn dom
- Marokkanen zijn niet te vertrouwen
- joden zijn …..
Zijn er ook verschillende “groepen” mensen in deze klas? En hoe denken die groepen over
elkaar? “DE” meiden of “DE” jongens. “DE” kinderen met blauwe ogen en “DE” kinderen met
bruine ogen.
Vertel het volgende experiment:
Een juf liet haar leerlingen hierover nadenken. Zonder dat zij zei waarom ze dat deed, trok zij
jongens en meisjes met blond haar voor. Ze hoefden niet te vragen of ze naar het toilet mochten.
Als ze zaten te kletsen, werd er niets van gezegd. Ook niet, als ze zomaar door de klas liepen.
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Weet je wat er gebeurde? Die kinderen gingen zich anders gedragen. Ze lieten merken: Zie je
het? Ik mag dat wel en jij lekker niet. Jij hebt geen blond haar. Zij gingen bij elkaar staan en de
anderen een beetje pesten.
Wat schrokken zij na de pauze, toen de juffrouw de rollen ineens omdraaide. Zij mochten niets
meer en de kinderen met donker haar werden ineens voorgetrokken. En de kinderen met blond
haar werden genegeeerd. De juf zag hun vingers niet. Zij reageerde alleen op kinderen met
donker haar. De blonde kinderen begrepen er niets van, net als de kinderen met donker haar voor
de pauze.
‘Nu is het genoeg! Vanaf nu maak ik geen verschil meer. Iedereen is gelijk. Jullie zijn allemaal
kinderen, die er mogen zijn.’
Het was best lastig. Je snapte de juf niet. Maar ik hoop, dat je er iets van gaat begrijpen.
Niemand is meer, niemand is minder. Blond haar staat prachtig; donker haar is mooi. Jullie en ik
zijn allemaal mensen. Al hebben wij een andere haarkleur of huidskleur. Dat is de buitenkant. Al
die verschillen maken het juist mooi!
Probeer het WIJ – ZIJ denken bewust te maken en in uw klas te doorbreken.
Maak nu duidelijk dat Hitler en de zijnen hier juist gebruik van maakten om op die manier
bepaalde groepen in de samenleving “apart te zetten” en daarna zelfs uit te roeien.
3. Vervolg
Er zijn allerlei mogelijkheden om hier mee door te gaan:
Zie o.m. het project De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl

Op deze foto poseren de vijf kinderen van
Salomon Blitz en zijn vrouw Espérence. De
kinderen dragen zichtbaar hun jodenster
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4.3. Illustraties

!
Dit meisje kennen we bijna allemaal: Anne Frank. Door de verhalen te vertellen krijgen de
kinderen een naam, krijgen zij kleur!
Ga naar YouTube en typ: bewegende beelden van Anne Frank. Haar buurmeisje trouwt en Anne
leunt uit het raam om dat te zien. Zie ook op YouTube: “Anne Frank, Klokhuis deel 1 en deel 2”

!

De “ster” die zichtbaar gedragen moest worden.
!30

Joodse scholieren uit Dordrecht tijdens een schoolreisje naar Scheveningen, in 1931. Rechts
onderaan zit Barends Zadoks. Is hij de zoekgeraakte Bobby? De overigen zijn: (staande v.l.n.r.)
Karel Meijer, Tobie den Hartoch, Sophia de Liver, rabbijn Dasberg, Herman Hartog, Elie van
Beugen en Meijer Levisson. Gehurkt v.l.n.r. Betty Meijer, Simon de Jong, Louis Leviticus, Jaap
Liver en Barend Zadoks

Twee kinderen van Jacob Kann, en een vriendje van hen, in het woonhuis aan de Hallincqlaan
in Dordrecht, met grootmoeder Juliette Spanjaard-Polak, in 1936. Vl.n.r. het geredde kind
Otto (1929), Thomas van den Bergh en Elise (1930).
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Bij de ingang van het Park Merwestein stond dit bordje! Waar zouden dit soort bordjes in
Dordrecht nog meer hebben gestaan?
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Vanaf augustus 1941 mochten joodse
kinderen niet meer op de “gewone”
scholen zitten, maar moesten zij allemaal
naar een aparte joodse school.

De joodse school op de Varkensmarkt in
Dordrecht. Toen joden in de loop van de
oorlog steeds meer beperkende maatregelen kregen opgelegd door de
Duitsers, mochten kinderen bijvoorbeeld
niet meer naar hun eigen school. Ook
joodse kinderen uit Zwijndrecht gingen
naar deze school in Dordrecht.

De klas van Leo Meijer op de Joodse school in Dordrecht
de buren van toen !33
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4.4. Verhalen
Op de website http://www.stolpersteine-dordrecht.nl/ staan vele verhalen over het voorbije
joodse leven in Dordrecht en omgeving.
Deze zijn niet specifiek voor kinderen geschreven, maar geven wel heel wat boeiende vertelstof
over de geschiedenis in Dordrecht. (zie 4.4.3)
In 4.4.1 en 4.4.2 vindt U ook verhalen over Joodse kinderen in Rotterdam die in toegankelijke taal
voor kinderen zijn geschreven. Die kunnen voorgelezen of door de kinderen zelf gelezen worden.
Met dank aan Andries van de Wal, die de eerste twee verhalen schreef. De andere verhalen
komen van de website van de stichting Stolpersteine Dordrecht.
4.4.1 Een schoolfoto met een verhaal
Er wordt een foto van je genomen. Misschien vraag je of je die zien mag. Waarschijnlijk ben je
niet tevreden hoe je erop staat. Toch kan het leuk zijn om iemand zo’n foto te laten zien. Daar
was ik toen. Dit hebben we gedaan. En als je je kamer moet opruimen, vind je in een doosje of
los in een laatje een stapeltje foto’s. Je bekijkt ze. Ja, dat hebben we gedaan. Hé, volgens deze
foto staat de Dordtse Dom heel erg scheef scheef!
Foto’s vertellen een verhaal. Wat is het verhaal bij de foto die ik je laat zien? Alles wordt aan de
kant geschoven en Rita Teeboom … legt een groot fotoalbum op tafel en opent het. Als je naast
me gezeten had, zou je foto’s, veel foto’s van vroeger hebben gezien - in zwart-wit of bruin-wit,
sepia wordt dat genoemd.
Ik hoor, dat het familieleden zijn. Ik zie een man en een vrouw en hoor hun namen: Philip Reens
en Sara Reens-Teeboom. Foto’s van een vakantie aan zee. Sara zit in zo’n strandstoel van riet,
waarin je weg kunt kruipen, als het waait, Zij hebben handdoeken om hun middel. En: veel foto’s
van een baby, Marianne heet ze. Een paar bladzijden verder nog meer, ook van een meisje, haar
zusje, Hetty.

!

Ik zie foto’s van het huis aan Straatweg 68a, van een bloemenmagazijn met de naam ‘Alpina’. Dan
een hele bladzijde met foto’s, gemaakt bij de Bijenkorf, van de twee zusjes, met strikken in hun
haar. Marianne heeft het donkere haar van haar moeder; Hetty is blond, net als haar vader.
Je ziet twee gelukkige meisjes, die ooms en tantes om hen heen hebben en leuke dingen doen:
een dagje naar Plaswijck, spelen met een buurjongen in een straat met heel weinig auto’s,
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rolschaatsen tussen je moeder en tante Roos of spelen samen met de step. Marianne en Hetty,
twee Joodse meisjes, samen opgroeiend in Rotterdam.

!
‘Dat is oma! Zij woont lekker dichtbij, samen met tante Roos, tante Bets en oom Samuel, ook op
de Straatweg, op nr.35.
Het verhaal bij de foto van Marianne. Hij werd gemaakt in de eerste klas van de Julianaschool aan
de Prinses Margrietlaan. Kinderen leerden toen lezen met een leesplankje, waarop plaatjes
stonden. Onder de tekeningetjes stonden de woorden: aap, noot, mies, enz. Misschien heb jij
leren lezen met de tekeningetjes boom, roos, vis, vuur. Bij het leesplankje hoort een blikje met
losse letters. Marianne heeft er een letter uit gepakt en kijkt nog even naar de fotograaf, voor zij
die op zijn plaats op het leesplankje legt.

!
Je ziet dus Marianne Reens, geboren op 9 november 1934. Zij hoorde in de klas, was een van de
leerlingen van de Julianaschool. Op een morgen kwam de meester ernstig kijkend de klas in.
Iedereen was gelijk stil. Wat keek hij ernstig? Wat was er? Een paar keer keek hij naar de lege
plek. Hij vertelde, dat Marianne, samen met Hetty en haar ouders, uit het huis gehaald was. Ook
haar oma. Hij zou, als hij meer wist, dat tegen hen zeggen.
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Wil Janse, die bij Hetty in de klas zat, vergeet het nooit meer. Ook daar kwam de meester dit
vertellen. Ook Hetty was weg. Toen de school die morgen uitging, keken ouders en leerlingen
elkaar verschrikt aan. ‘Hoor je dat ook, mama?’ Verderop in de Prinses Margrietlaan werd er
geschreeuwd en gehuild. Zij zagen mensen, die in een vrachtwagen moesten klimmen. Ze
droegen een gele ster op hun kleding. Agenten hielden het zeil open. Zou het zo ook met
Marianne en Hetty gegaan zijn? Wat ik verder weet? Familie Reens werd met veel andere Joodse
families naar Loods 24 in Rotterdam-Zuid gebracht. Dat gebouw was de plek waar alle joodse
Rotterdammers en uit de omgeving (ook uit Dordrecht) ‘verzameld’ werden. Meestal dezelfde dag
en anders de volgende gingen zij met de trein naar Westerbork en nog weer later door naar
Auschwitz. We weten dat zij daar op 9 november 1942 vergast werden. Marianne – kijk je naar de
foto en denk je zoals ik: ‘Zo’n kind, zo’n lief meisje – daar kun je toch alleen maar van houden?’
Die lege plaats in die klas van toen wordt nooit meer opgevuld. Wij kennen haar naam, weten
waar zij woonde, op welke school ze zat. Haar zusje en zij zijn twee van de duizenden joodse
kinderen uit Nederland, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord werden.. Marianne en Hetty?
Zij horen in onze klas!
4.4.2. Uitzwaaien
Rina Erkelens-Kriesch ziet het allemaal nog zo voor zich. Zoveel mensen zag je rond deze tijd
nooit in de Josephstraat. En degenen die ik zag sjouwden met koffers en tassen. Allemaal liepen
zij in de richting van de West-Kruiskade. Zou Lea er ook zijn? Ja, daar liep ze! Achter haar ouders,
naast haar broertje Arie en natuurlijk bij Elias, op de arm van zijn moeder. Mama had tegen
buurvrouw Maks gezegd, dat zij graag voor de kleine wilde zorgen, totdat ze terug kwamen. Maar
na lang twijfelen nam buurvrouw hem toch liever mee.
Ik zwaaide, maar Lea zag me niet. Ik riep naar mijn broer Jan: ‘Arie gaat weg.’ Hij kwam naast me
staan. ‘Waar gaan zij nu heen? Met vakantie of zo? Ik zie allemaal koffers en tassen.’ ‘Zij moeten
zich melden,’ zei mama. Buurvrouw had haar de brief laten lezen waarin stond, dat het gezin zich
moest melden. Ik geloof, dat zij Entrepotstraat zei. Op die plaats, Loods 24, moesten alle
Rotterdamse Joden zich verzamelen. In de brief stond, dat zij in Duitsland moesten gaan werken.
Mama zei ook: ‘Zij mogen niet langer bij ons in de straat wonen, omdat ze Joods zijn.’ Jan knikte.
‘Dat weet ik, dat heeft met die ster te maken. Iedereen die er een draagt loopt nu op straat.’ Toen
familie Maks de ster moest gaan dragen en niet meer in de winkels mocht komen, was ik voor de
buurvrouw boodschappen gaan doen.
Links en rechts van ons huis en verderop in de straat gingen deuren open. Bepakt en bezakt
kwamen buren naar buiten. Ze liepen allemaal dezelfde kant uit. Af en toe zetten zij even de
koffers neer. Ja, dat was natuurlijk loodzwaar!
Het viel me op dat er niet alleen mensen met een ster op straat waren, maar ook anderen, zonder
ster. Zij gingen naast hen lopen en hielpen koffers dragen.
‘Eh, ik ga naar Arie’, zei Jan. En weg was hij! Hij rende, nee, hij bonkte de trap af en dat de deur
dicht was, daar hoefde je na de klap waarmee dat gebeurde niet aan te twijfelen. Arie was blij dat
hij zijn vriend zag. Hij bleef stilstaan, deed zijn tas open en gaf iets aan Jan. Later legde Jan het
postzegelalbum van Arie op tafel, want dat was het. ‘Hij vroeg of ik het voor hem wilde bewaren.’
Hij haalde zijn schouders op en keek niemand aan.
Arie tikte op Lea’s schouder en zij keek naar boven. ‘Ik kom naar je toe’, gebaarde ik. Even later
liepen wij naast elkaar. Ik zag dat Lea net als ik moest huilen.
Overal zag je buren, met en zonder ster, met en zonder koffers. Zij hadden jaren naast ons
gewoond. Wij liepen samen door de straat, dat gebeurde wel vaker, maar nu was het anders. Was
mijn vader maar hier! Maar die had ik sinds hij ondergedoken was niet meer gezien.
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Aan het eind van de straat sloegen wij linksaf, de Kruiskade op. Daar was een tramhalte. Er
stonden geen agenten of Duitsers. Iedereen had de brief gekregen en ging. De tram waarop
iedereen stond te wachten, reed van Schiedam naar Station Delftsche Poort. Af en toe gingen wij
ermee naar oma en opa. Ja, daar kwam hij. Ik zag dat er al meer Joodse passagiers in zaten. Die
hadden dus ook zo’n brief ontvangen. Buurvrouw Maks stapte in en gaf Elias aan Lea. Die
probeerde met haar andere hand ook koffers en tassen aan te pakken keek om zich heen of er
nog plaats was. Toen de tram klingelde om te vertrekken, keek zij om en zwaaide.
Mensen hadden nog iets tegen elkaar gezegd. ‘Dag, buurvrouw! Wij zeggen: tot ziens!’ Mannen
sloegen elkaar op de schouder. ‘We zien elkaar weer!’ De meeste kinderen klemden zich aan
moeders rok of aan de broekspijpen van hun vader, anderen lieten hun broer of zus niet meer los.
Iedereen wilde iets zeggen, maar: wat, als je niet weet hoe lang het duren gaat? Als je al niet
begrijpt, waarom zij niet gewoon bij ons in de straat mochten blijven wonen. ‘Het ga je goed!’
Veel mensen veegden tranen weg. Zelfs de buurman die in de haven werkte en altijd zo stoer
was, moest zijn neus snuiten in zijn grote, rode zakdoek.
Gek, dit uitzwaaien! Zij gingen op reis, maar niemand was blij. Niemand wilde weg. Niemand
wilde wat toch gebeurde.
Ik dacht aan wat mijn moeder gezegd had. De kleintjes lagen op bed en we dronken samen nog
een kop thee. Toen zij hoorde dat alle joden zich moesten melden, zei zij: ‘Ik weet niet, Rina, wat
ik ervan denken moet. Radio Oranje weet niet wat er met hen gebeurt. En, lieve meid, je moet
hier met niemand over praten. Beloof je me dat?’ Achter het dubbele plafond van de w.c. zat het
radiotoestel verstopt. Zij luisterde naar de uitzendingen. Een paar keer waren er huiszoekingen
geweest omdat ze op zoek waren naar mijn vader, maar gelukkig had niemand de radio ontdekt.
Eindelijk vertrok de tram richting Delftsche Poort. Na de bocht waren Lea en Arie en alle anderen
uit beeld. Wij liepen terug. Niemand zei iets. Voor de deur draaide ik me om. Achter de deur van
Josephstraat 122b, op die tweede etage, woonde dus niemand meer. In de hele straat was geen
ster meer te zien.’
Een paar weken later werd het hele huis van de familie Maks leeggehaald en kwamen er andere,
niet-Joodse, mensen wonen.

4.4.3. Broertjes Haagman weer herenigd
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Herman George Haagman
Door toeval is er een foto bekend geworden van David Willy Haagman, de oudste zoon van Levie
en Charlotta Haagman, die een lingerie- en kousenwinkel hadden aan de Voorstraat 235 (nu: 293)
in Dordrecht. Foto’s van zijn broertjes Herman George en Arthur Leopold hadden eerder in 2013
in het tijdschrift van de Vereniging Oud-Dordrecht gestaan, maar de foto van David Willy was
onontdekt gebleven. Op deze website zijn de broers, en de foto’s, nu voor het eerst herenigd.
Halverwege 2013 publiceerde ‘Oud-Dordrecht’ een artikel over alle joodse kinderen, die tijdens
de Tweede Wereldoorlog uit Dordrecht waren gedeporteerd. Dit overzicht had zijn basis in het
boek In Memoriam, dat de schrijver Guus Luijters even daarvoor, na jaren van confronterend
monnikenwerk, had voltooid. Het bevat alle namen van alle achttienduizend vermoorde joodse,
Roma- en Sinti- kinderen. Door ze uit de anonimiteit te halen, gaf Luijters ze hiermee weer een
naam en een gezicht.
Net als Luijters probeerde ook Oud-Dordrecht zoveel mogelijk foto’s van deze weggevaagde
kinderen te verzamelen. Guus Luijters wist er bijna vierduizend te vinden, in Dordrecht doken er
van de 41 slachtoffers slechts 7 foto’s op. Twee ervan waren van de broertjes Herman George en
Arthur Leopold, respectievelijk geboren op 11 januari 1927 en op 1 mei 1933. Zij zijn beiden kort
na elkaar vermoord in Auschwitz, op respectievelijk 28 februari 1943 en 7 december 1942.
Via archiefonderzoek naar de Dordtse joodse gemeenschap bleek pas onlangs dat er ook een
foto van een derde broertje Haagman beschikbaar was. Maar waarom was deze dan eerder
‘verborgen’ gebleven? En hoe waren deze foto’s eigenlijk in het bezit gekomen van het Joods
Historisch Museum (JHM) en het Dordtse archief?
De Vlinder
Het is Jet Kunkeler geweest, een geboren Dordtse, tegenwoordig wonend in Den Haag, die de
foto’s aan beide instellingen heeft overhandigd. De een kreeg de originele afdrukken, de ander
kopieën. Op haar beurt heeft Kunkeler, een gepensioneerd journaliste, de foto’s gevonden in de
nalatenschap van een tante, Wilhelmina Lachnit, die in Dordrecht de hoedenwinkel ‘De Vlinder’
dreef tegenover de winkel van de familie Haagman. Deze winkel, ‘De Kousen-hoek’ geheten,
stond op de hoek van de Voorstraat met het Scheffersplein. Nu is daarin een restaurant
gevestigd, eerder ook een uitzendbureau.
“Mijn tante had contact met de familie en heeft de foto’s waarschijnlijk van de ouders gekregen.
Mijn tante had al onderduikers, wilde een adres voor de jongste jongen (Arthur) zien te vinden,
maar de familie Haagman wilde bij elkaar blijven. Ik heb dit uiteraard van horen zeggen, zelf was
ik destijds nog maar een kind.”

Arthur Leopold Haagman

Jet Kunkeler is in september 1936 in Dordrecht geboren. Haar ouders woonden aanvankelijk aan
het Maartensgat, later verhuisde het gezin naar de Singel. Zij is ooit begonnen bij De Maasbode
in Rotterdam, na de fusie met De Tijd kwam zij bij dit dagblad, en later bij het weekblad De Tijd
terecht, in Amsterdam. Zij sloot haar loopbaan af bij Trouw.
“Ik kende de familie Haagman niet persoonlijk”, vervolgt zij, terugblikkend op haar jeugd in
Dordt, “ik wist ook hun achternaam niet. Maar ik kan me Arthur wel bewust herinneren. Ik zie hem
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nog voor me met de ster op zijn jasje, op een
b r u g g e t j e t u s s e n d e Vo o r s t r a a t e n d e
Wijnstraat.” De foto’s die haar tante kennelijk al
die jaren had bewaard, maakten op haar veel
indruk. Op de achterkant stonden de namen van
de drie broertjes en die van de scholen waarop
zij destijds zaten. Toen kwam het beeld van
Arthur, de jongste van het gezin, weer glashelder
terug.
Familieleden
Jet Kunkeler heeft, zo’n tien jaar geleden, nog
nauwgezet geprobeerd te achterhalen of er nog
familieleden van de broertjes Haagman in leven
waren. Die zou zij dan de foto’s kunnen geven.
Maar dat was niet het geval; blijkbaar zijn er
geen nabestaanden meer in leven. In 1999 stond
ze de foto’s daarom maar af aan het JHM en het
Regionaal Archief Dordrecht (RAD). De Dordtse
archiefdienst zette de foto’s niet op zijn
beeldbank. Hun bestaan kwam daardoor pas aan
het licht toen de Werkgroep Stolpersteine in de
archieven naspeuringen deed naar joods leven in
Dordrecht.
De gezaghebbende website joodsmonument.nl,
die alle mannen en vrouwen heeft geregistreerd
die tijdens de bezetting als joden zijn vervolgd, toont de foto van David niet; hij duikt alleen op
op een veel minder bekende, afgeleide website: Community. Het JHM laat de foto evenmin zien
op zijn website.
Hoe kwam het nu dat de foto van David Willy is weggelaten uit het boek ‘In Memoriam’ van
Luijters, en dat deze ook ontbrak in het tijdschrift van ‘Oud-Dordrecht’? Dat had een even
begrijpelijke als spijtige reden: Luijters beperkte zich bij al zijn research tot kinderen die “nog net
geen achttien jaar waren op het moment van deportatie”. Herman en Arthur voldeden aan dat
leeftijdscriterium.
David Willy Haagman

David Willy (geboren: 26 maart 1924, in
Auschwitz vermoord op 30 sept. 1942) was
met zijn 18 jaar en 6 maanden) net ‘te oud’.
“Jammer”, vindt Jet Kunkeler. “Ik had de drie
broers graag alle drie bij elkaar in het boek
afgebeeld gezien. Nóg liever had ik gehad dat
ze er geen van drieën in stonden, maar het
hadden overleefd.” Net zomin als hun drie
kinderen, hebben Levie Haagman en zijn echtgenote Charlotta Haagman-Kahne het
gered: zij zijn op dezelfde dag, 7 december 1942, in Auschwitz vergast.
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Natuurlijk waren er ook mensen die Joden hielpen door hen te laten onderduiken. Als die gepakt werden,
kwam dat in de krant! Hier een bericht dat Adriaan van Dingen (hij heette trouwens van Dongen) uit
Dordrecht is gearresteerd.

Zij kregen zware straffen en velen overleefden de oorlog niet.
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5. En verder…
Aan het einde van het cursusjaar
Het zou mooi zijn als namen van de Joodse kinderen en volwassenen een blijvende plaats krijgen
in uw school. Laat de kinderen van de uitvoerende groep deze definitieve plek samen inrichten.
Zij zijn de rest van het jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en zij dragen de
verantwoordelijkheid aan het eind van het jaar over aan een volgende groep. Bij het VO kunt u
dit vanzelfsprekend ook doen met verschillende jaargroepen.
Maak er een bijzonder moment van aan het eind van het jaar. Hierbij kunnen leerlingen aan de
nieuwe groep vertellen over de geschiedenis van de Joodse mensen in Nederland in WO2 en de
altijd durende strijd tegen discriminatie. De namen van de Joodse kinderen en volwassenen
worden gelezen, een gedicht kan worden voorgelezen, het lied wordt gezongen en dan wordt het
officieel aan de volgende groep overgedragen.
Gedurende dat nieuwe cursusjaar zal de docent van de nieuwe groep tijdens geschiedenislessen
aandacht schenken aan het project. Deze nieuwe klas bezoekt dan ook de Stolpersteiene en het
monument in het Dordtse stadhuis. Op die manier kan de herinnering levend gehouden worden,
zolang de school bestaat! Deze klas kan informatie over dezelfde kinderen verzamelen, maar ook
een selectie maken van andere namen.
In dit project hebben de joodse kinderen en volwassenen hun naam terug gekregen: we zien waar
ze hebben gewoond, hoe oud ze waren en ook wanneer ze werden vermoord. Een deel van hun
identiteit is daarmee hersteld, en als er ook foto’s van hen te vinden waren worden zij nog meer
zichtbaar: het waren mensen van vlees en bloed, zoals jij en ik!
Door hen een plaats in de school te geven, kunnen we met de kinderen van onze tijd een klein
stukje bijdragen aan een wereld waar dit nooit meer mag gebeuren, een wereld van recht, vrijheid
en vrede!

wie wordt herinnerd
is niet spoorloos neergelegd
in vergeten zonder teken
om te gedenken
bindt een stalen lint
jullie bij ons leven
in de handen van ons hart
dragen wij jullie mee
andries van der wal
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In vele steden in Europa liggen inmiddels duizenden Stolpersteine. Ook in Dordrecht, en er
worden er steeds meer gelegd… om nooit te vergeten!
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