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Inhoud van het educatiepakket voor scholen 
schoolvoorstellingen in theaters (livestream of film als alternatieven)  •
een boek voor elk kind  •
handleiding en format voor nagesprek  •
overige educatieve activiteiten •

 
 
1. Educatieve doelen 

Vermeerderen kennis over de Tweede Wereldoorlog •
Inzicht/bewustworden van het (vaak sluipende) proces van onwetendheid » voor‐•
oordelen » uitsluiting » discriminatie » racisme » geweld » uitroeiing  
Ontwikkelen van alertheid en het herkennen, dat zich dit zich ook in het  hier en •
nu afspeelt  

Het verhaal/voorstelling is meeslepend. De kinderen zullen zich snel verplaatsen in 
het leven van de hoofdpersonen Esther, Pieter en Johan en zich identificeren met 
wat zij meemaken en ondergaan. 
Het educatieve effect van deze persoonlijke en kleinschalige voorstelling is zeer 
groot. We laten bewust grote, gewelddadige beelden over oorlog en Holocaust en 
het ‘onvoorstelbare’ achterwege. 
 
 
2. De schoolvoorstellingen  
De voorstellingen worden jaarlijks in maart/april (tussen voorjaars‐ en meivakantie) 
gegeven – met de focus op 4 en 5 mei – in een groot aantal middelgrote theater‐
zalen (100‐250 plaatsen) door heel Nederland. Datum en plaats zijn afhankelijk van 
de belangstelling. Scholen krijgen per mail of per post een uitnodiging om te reser‐
veren (zie het reserveringsformulier op de website ikgaopreispieter.nl). Daarbij is een 
deadline vermeld. 
Scholen kunnen ook een theater in de buurt voordragen. Bij een (nagenoeg) volle 
zaal spelen we ook daar een voorstelling. 
Inhoud, bijzonderheden en achtergronden van het verhaal en de voorstelling zijn te 
lezen in de brochure op de website onder de knop ‘achtergronden’.  
Duur van de voorstelling is netto 1 uur en 8 minuten. 

https://nieuwevormenvanoorlogsverhalen.nl


Livestream of film 
Indien door bijvoorbeeld lockdown‐maatregelen de theaters gesloten zijn, wordt de 
voorstelling voor een lege zaal gespeeld met een live‐stream verbinding met de klas.  
Indien om redenen van afstand of planning het theater niet bezocht kan worden, 
kan klassikaal de film van het verhaal worden vertoond. De film is samengesteld uit 
opnames van scènes uit de theatervoorstelling  plus speciale scènes opgenomen bij 
de locaties uit het verhaal  (flashbacks naar de jeugd in oorlogstijd) en enkele 
historische (archief) beelden 

 
 
3. Het boek met de AV-link 
De boeken van de voorstellingen worden apart naar school opgestuurd. 
De leerkracht geeft aan elk kind persoonlijk een boek na afloop van het 
nagesprek (in de laatste videofragment van het nagesprek wordt de 
werking van boek met AV‐link door Esther uitgelegd).  
Met deze link kunnen de kinderen tijdens het lezen de muziek‐ en film‐

fragmenten  op hun telefoon afspelen. De markeringen op het be‐
dieningstableau corresponderen met die in het boek. 
 

Het boek is mooi uitgevoerd, hardcover, 60 pag., 20 x 20 cm, 
FC, 'bewaarkwaliteit' (winkelprijs € 15,‐). Het boek versterkt/ver‐

ankert het educatieve effect. Uit ervaringen met andere voorstel‐
lingen‐met‐boek blijkt, dat de combinatie zeer effectief is: ruim 

60% van de kinderen leest na de voorstelling het boek één of meer 
keren. Het is dus ook nog eens een sterke impuls tot boek‐lezen! 

Op de website kan een digitaal bladerboek bekeken worden 
Het persoonlijk uitreiken van de boeken aansluitend op het nage‐

sprek door de leerkracht blijkt in de praktijk zeer waardevol te zijn. 
Het meepakken van een stapel boeken bij de uitgang is zeker niet te 

prefereren.  Het is het verschil tussen een persoonlijk geschenk en een 
‘meegevertje’. 

 
Kaders in het boek 
In het boek is in aparte kaders aanvullende en verdiepende informatie opgenomen, 
gerelateerd aan de betreffende tekst. Deze onderwerpen komen veelal ook terug in 
de thema’s van het nagesprek. 
  

Jiddisch, taal en cultuur  •
Joods‐Moslim‐Christelijk (identiteit) •
oorlog , bombardemt Rotterdam •
Torah‐Koran‐Bijbel •
vooroordelen •
het oorspronkelijke verhaal van Esther  •
jodenster en ‐vervolging •
het verzet‐ (fake)nieuws •
nooit weer? •

 
 
4. Het nagesprek 
Een goed nagesprek met de kinderen is zeer waardevol en noodzakelijk voor de 
(emotionele) verwerking, verdieping en voor een optimaal didactisch resultaat. Hier‐
voor is een gestructureerde handleiding beschikbaar met 9 (keuze) thema’s. Elke 
thema wordt ingeleid door een combinatie van korte scènes uit de film, een inleiding 
en gespreksvragen. Het doel is, dat de kinderen zich beter kunnen inleven in de we‐
reld van Esther, Pieter en Johan, de hoofdrolspelers en daarmee in de morele dimen‐
sies van de thema’s. Ook omdat het verhaal heel sterk toegespitst wordt op het 
heden en op thema’s als uitsluiting, vooroordelen, racisme en ‘nooit weer?!’. 
Het is raadzaam/noodzakelijk om als leerkracht vooraf de beschrijving van de scènes 
en de achtergronden van het verhaal te lezen op de website. 



1. Wat is oorlog 
2. Angst voor ‘de ander’ 
3. Vooroordelen en gevolgen 
4. Verraad 
5. ‘Goed en fout’ in de oorlog 
6. Religie 
7. Anders zijn, identiteit 
8. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
9. Minderheden 
 
 
5. Reacties leerkrachten  
Veel leerkrachten namen de moeite in de afgelopen reeks voorstellingen om te rea‐
geren en te reflecteren. Een samenvatting van die zeer interessante reacties vindt u 
op de website, deelpagina ‘edu‐aanbod scholen’. 
Een terugkerend argument daarin is de toegankelijkheid van het verhaal en de 
speelse manier waarop thema’s als vooroordelen, verraad, racisme en het onbevatte‐
lijke van de Holocaust duidelijk worden gemaakt. Thema’s als Jodenvervolging en 
Holocaust liggen in veel gevallen gevoelig of worden als moeilijk ervaren. Niet zel‐
den wordt het minimaal behandeld of zelfs vermeden.  
In het verhaal worden grote abstracties, grote woorden en grote getallen vermeden. 
Zelfs het woord Holocaust wordt niet genoemd. De identificatie met de sympa‐
thieke en onschuldige Esther en haar noodlot werkt indringend en overtuigend. Dui‐
delijk wordt dat zij model staat voor miljoenen anderen. Evenals het bekende beeld 
van Auschwitz.  
  
 
6. Overige educatieve activiteiten (klassikaal of individueel)  
Volgen van de GPS-tour door R’dam-Kralingen 
langs de locaties van het verhaal m.b.v. de mobiele 
telefoon  
GPS gestuurde wandelroute. Onderweg luisteren 
naar het ingesproken verhaal en bij de locaties kij‐
ken naar filmpjes die daar zijn opgenomen (flash‐
backs uit de herinnering van de grootvader) zoals 
die ook in de voorstelling te zien zijn. Zie de betref‐
fende deelpagina op de website. 
 
Bezoek Joods kindermonument/‘Loods 24’ in Rotterdam 
Aan de Stieltjesstraat in Rotterdam (‘Kop van Zuid’ nabij Luxortheater). Goed bereikbaar 
per OV (metrostation Wilhelminaplein op 3 min afstand) 
Loods 24 was de locatie waar Joodse kinderen uit Rotterdam e.o. na hun arrestatie 
werden ondergebracht in afwachting van  hun deportatie per trein naar Westerbork 
of naar vernietigingskampen zoals Auschwitz. De loods had een eigen directe trein‐
aansluiting... Het monument bestaat uit het laatste stuk muur van de loods en een 
herdenkingsplateau, met alle namen van de afgevoerde/gestorven kinderen. 
De stichting Loods 24 heeft een interessant onderwijsproject over de Jodenvervol‐
ging in Rotterdam met veel lesmateriaal, getiteld: ‘Jij hoort in onze klas’. Inzien en 
gratis downloaden via de link: Loods24rotterdam.nl/onderwijsproject‐jij‐hoort‐op‐
onze‐school/ 

Excursies 
met de klas

https://www.Loods24rotterdam.nl/onderwijsproject-jij-hoort-op-onze-school/ 
https://www.Loods24rotterdam.nl/onderwijsproject-jij-hoort-op-onze-school/ 


De stichting zorgt ook voor het plaatsen van de zogeheten ‘Stolpersteine’, letterlijk 
‘struikelstenen’ in Rotterdam en omgeving. Vierkante ‘stenen’ van 10 x 10 cm, opge‐
nomen in de bestrating voor de huizen waar Joodse mensen hebben gewoond en 
vandaar zijn gedeporteerd en vermoord. Op de steen een koperen gedenkplaatje 
met hun naam. geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden.  
In Kralingen, waar het verhaal van ‘Ik ga op reis, Pieter!’ zich afspeelt, zijn diverse 
Stolpersteine te zien. De route van de GPS‐tour leidt langs zo’n steen in de Rozen‐
burglaan 100 van Hendrik Cohen en Flora Cohen‐Polak. Polak is een bekende 
Joodse naam. Esther, een van hoofdpersonen uit het verhaal, heette Esther Polak... 
 
Educatief materiaal WOII 
Veel educatief materiaal is te vinden op internet, voor: 

Werkstukken/spreekbeurten •
Video’s over herdenken •
‘Mijn Poolse opa’ (lesmethode) Link: tweedewereldoorlog.nl •

 
Beluister podcastserie ‘Echo’s uit de oorlog’ 

Korte verhalen, waar gebeurd of bewerkt •
Scenes uit de voorstelling ‘Ik ga op reis, Pieter!’ •
Bewerkingen van de verhalen van Wim Dumee (1931) over zijn belevenissen als •
kind in de oorlog. Hij woonde in de Waterloostraat in Rotterdam‐Kralingen. Zijn 
verhalen sluiten mooi aan bij de theatervoorstelling ‘Ik ga op reis…’ dat zich er 
vlakbij afspeelde. 

Link: echosuitdeoorlog.nl 
 
Bekijk jeugd-oorlogsfilms   

‘Oorlogswinter’ (naar het gelijknamige boek van Jan Terlouw) •
‘Mijn beste vriendin Anne Frank’ •
‘13 in de oorlog’ •

Link: npostart.nl/speellijst/oorlog‐jeugd‐woII voor meer jeugdfilms 
NB let op de leeftijdsinidicatie, enkele zijn voor 12+ 
 
Stel een zoek-, leer-, gedenktocht in uw eigen omgeving samen 
Bezoek verzets-/oorlogsmuseum  
In alle regio’s zijn kleine of grote, maar altijd interessante musea te vinden.  
Zie het overzicht op tweedewereldoorlog.nl 
 
Bezoek oorlogsgraven/erevelden 

Rhenen, Grebbeberg •
Loenen, Nationaal ereveld •
Overloon, ongeïdentificeerden •
Nijmegen, Jonkersbos •
Overveen, Bloemendaal (verzetsstrijders) •
Arnhem, Oosterbeek (Slag op Arnhem) •
Bergen op Zoom, Brits (Slag om de Schelde) •
Amersfoort, Sovjet •
Margraten, Amerikaans •
Holten, Canadees •
Mierlo, Gemenebest •
Texel, Georgisch •

 
Zoek struikelstenen/Stolpersteine 
Link: wikipedia‐lijst van gemeenten met struikelstenen 
 
Bezoek herdenkingsmonument 
Vaak zijn daar boeiende lokale verhalen mee verbonden 
 
Het plaatselijke 4 en 5 mei comité 
Deze zal u zeker aan meer suggesties kunnen helpen

https://www.tweedewereldoorlog.nl 
https://nieuwevormenvanoorlogsverhalen.nl/bekijk-videotrailer/
https://npostart.nl/speellijst/oorlog-jeugd-woII voor meer jeugdfilms
https://www.tweedewereldoorlog.nl

