PAKKET A • EERSTE GRAAD

JONGEN ZONDER NAAM
Bettie Elias

VOOR HET LEZEN
KENNISMAKEN MET DE AUTEUR
1 Maak kennis met de auteur, Bettie Elias. Doorzoek haar website.
Lees de QR-code met je smartphone of surf naar haar website: http://bettie-elias.be/

2 Wie is Bettie Elias? Lees haar verhaal.
Bekijk de onderstaande foto’s. Formuleer bij elke foto twee zinnen met gevonden
informatie, passend bij de foto.
FOTO 1
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3 Bekijk het volgende filmfragment en beantwoord de vragen.
Lees de QR-code of surf naar de website: https://youtu.be/7VrMFBeal8Q

TIP! Dit filmfragment werd opgenomen in 2012. Hou daar rekening mee bij het
beantwoorden van de vragen.
a Hoe lang schrijft Bettie Elias al boeken?
b Wie is haar doelpubliek?
c De laatste jaren schrijft ze een nieuw genre. Welke reeks is Bettie Elias gestart?
d In het filmfragment spreekt de auteur over haar nieuwste boek. Ze zegt echter niet
over welk boek het gaat. Kun jij het vinden op haar website? Geef de titel.
TIP! Het is een levensecht boek over kwetsbaarheid, misbruik en de kracht van
vriendschap.
e Tijdens het interview vertelt Bettie Elias dat ze al 29 boeken schreef (in 2012).
Hoeveel boeken heeft ze intussen op haar naam staan?

BOEKCOVER EN TITEL
Brainstorm met de klas of in kleinere groepjes over de titel Jongen zonder naam en de
boekcover.
Klassikaal? Schrijf enkele ideeën of bedenkingen op een post-it en breng die vooraan aan
het bord.
Kleinere groepjes? Noteer op een groot A3-blad jouw bedenkingen, veronderstellingen of
ideeën.
De volgende vragen kunnen jou daarbij helpen:
– Waarover zou het verhaal kunnen gaan?
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– Waaraan denk je als je de titel hoort?
– Wat zie je op de cover dat jou iets vertelt over het verhaal?

ACHTERPLATTEKST
Jongen zonder naam
1 Lees de achterplattekst.
2 Omcirkel drie gevoelens uit de
onderstaande lijst die volgens jou
in het boek aan bod komen.

Het is midden in de nacht wanneer Samuel met
zijn familie in Antwerpen wordt opgepakt door
de Duitse SS. Ze worden naar de Mechelse
Dossinkazerne gebracht, waar duizenden Joden
opgesloten zitten en wachten om
getransporteerd te worden naar een ander kamp.
Op datzelfde moment zijn drie jongeren druk
bezig met de voorbereidingen van een sabotage
van dat transport naar een concentratiekamp ...

Ontroerend

Overdreven

Verdriet

Oppervlakkig

Grappig

Verrassend

Diepzinnig

Ontspannend

Gelukzalig

Blij

Koel

Triest

Gelukkig

Kwaad

Eenzaam
3 Formuleer twee mogelijke verhaallijnen van het boek. Waarover kan het boek volgens
jou gaan?
1 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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TIJDENS HET LEZEN
1 Emoticons
Zoek bij elke emotie (emoticon) een passage uit het boek die volgens jou daarbij past.
Omschrijf in vier zinnen het passende fragment.
TIP! Maak deze opdracht tijdens het lezen. Wanneer je een passage leest, passend bij de
onderstaande emoties, noteer dan de gevraagde vier zinnen. Zo vind je bij elke emoticon
een fragment.
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2 Schrijfopdracht – Verder fantaseren
a Verzin een mogelijk vervolg van de volgende passage. Gebruik je fantasie.
Lees pas verder als je de opdracht gemaakt hebt. Zo kun je jouw versie vergelijken
met die in het boek.
Voetcontrole midden in de nacht (p. 88-89)
Samuel onderdrukt een geeuw. Hij is bijna aan de beurt.
‘Laat je stinkende voeten eens zien!’ roepen ze naar zijn vader.
Eén SS’er zwijmelt op zijn benen. Zijn haren zijn bijna ros in het schijnsel van de
wiebelende zaklamp. Maar opeens krijgt de strokop Samuel in de gaten.
[…]
‘Kom eens hier, jij…’ zegt hij met een dikke tong.
Ontdaan zet Samuel een stap naar achteren. Wie hem een zacht duwtje in de rug
geeft, weet hij niet.
‘Toon je sm… smerige voeten eens aan mij’, lispelt de SS’er.
Angstvallig tilt Samuel een voet omhoog.
‘Hoger!’
Samuel staat trillend op een been en verliest bijna zijn evenwicht.
‘Onderkant, domme Jood!’
Bang draait Samuel zich om en laat de zool van zijn voet zien. Met ingehouden adem
wacht hij af. Natuurlijk heeft hij vuile voeten. Ze krijgen nauwelijks genoeg tijd om ’s
morgens hun handen en hun gezicht te wassen. In al de tijd dat hij hier is, heeft hij
zich nog maar één keer mogen douchen. Hij kreeg er welgeteld vijf minuten voor. En
toch verwachten de SS’ers dat ze altijd schone voeten hebben. Niemand begrijpt
waarom. Hij voelt de punt van de zweep in zijn voet priemen en knijpt zijn ogen dicht.
Een zweepslag zal hard aankomen.
‘Vuile Jood!’ begint de strokop te brullen.
Hij heeft moeite om zich rechtop te houden. De zweep mist zijn doel. Samuel hoort
het kletsende geluid naast zich op de vloer. De SS’er wordt razend. Wild begint hij om
zich heen te slaan. Iedereen duikt weg. Hij schopt tegen alles wat hij kan raken.
Samuel zit ineengedoken naast het bed. Opeens ziet hij zijn schoen de lucht in vliegen
en met een plof terug neerkomen. Door de slag wipt de zool eruit. Samuel houdt zijn
adem in. Het ergste gebeurt! De ring rolt vlak voor zijn neus uit de schoen. De
woedende strokop draait in het rond op zijn hielen. Heeft hij iets gezien?
‘Wat was dat daar?’ lalt hij.
De ring blijft rollen, tot …
b Klassikale vastzetting
Breng jouw verzonnen deeltje voor de klas. Bespreek waarom je voor die afloop
gekozen hebt.
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3 Moeilijke woorden
Tijdens het lezen kom je moeilijke woorden tegen. Schrijf die woorden op in de tabel.
Gebruik de woordleerstrategieën en noteer de betekenis naast het woord.
De volgende websites kunnen je daarbij helpen:
www.woorden.org of https://www.vandale.nl/opzoeken
Moeilijk woord

Betekenis van het woord

gefusilleerd (p. 110)

fusilleren (werkwoord)
Verbuigingen: fusilleerde (verl. tijd enkelv.) – heeft gefusilleerd
(volt. deelw.)
met een geweer doodschieten als straf
Bron: https://www.woorden.org/woord/fusilleren

4 Selfietijd!
Maak een foto tijdens het lezen.
Bewerk de foto met emoji’s en leg uit waarom je voor die emoji’s kiest.
Je kunt de foto delen met de klasgroep, uploaden op het onlineleerplatform, of
afdrukken en meebrengen naar de klas om op te hangen.
Een voorbeeld:
De SS’ers voeren controle uit om na te gaan of
de Joden geen goud of diamanten verstoppen.

Hartjes voor Samuel omdat hij voor zijn
mama wil zorgen door de ring te verstoppen.

De davidster, het symbool van de Joden

Hart en handen, een teken van medelijden,
begrip en zorg voor elkaar
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NA HET LEZEN
A LEESERVARING
De leraar maakt een keuze hoe je jouw leeservaring bespreekt.
Selecteer een aantal vragen uit de lijst waarover je iets meer wilt vertellen.

HET BOEK EN IK
1 Individuele, schriftelijke verwerking
a Wat is je eerste indruk na het lezen van dit boek? Beantwoordt het verhaal aan je
vooropgestelde verwachtingen?
b Wat vind je geslaagd of minder geslaagd aan het boek? Waarom?
c Kon het verhaal je verrassen? Denk daarbij aan de denkoefeningen voor het lezen.
Sluit de brainstorm aan bij wat je hebt gelezen? Zijn jouw drie vooropgestelde vragen
beantwoord?
d Passen de titel en de cover bij het boek? Waarom wel of waarom niet?
e Verzin een nieuwe, originele titel voor het boek.
f

Wat ontbreekt op de cover? Omschrijf in vijf kernwoorden.

g Wat vind je van het einde? Weet je voldoende na het lezen van het boek? Wat is jouw
ideale einde?
h Ken je een ander boek (of andere film) dat erop lijkt? Waar zitten de gelijkenissen en
de verschillen?
i

Kun jij jezelf of anderen herkennen in sommige personages of in reacties bij bepaalde
situaties? Wie vind jij een sympathiek personage en wie helemaal niet? Waarom?
Wie zie jij als jouw vriend(in)?

j

Evalueer het boek: wat vond je van de personages, het verhaal, de taal … Verduidelijk
je antwoord met argumenten. Probeer het boek een cijfer op 10 te geven.
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2 Verwerking in tweetallen: expressief lezen
a Lees jouw favoriete passage voor aan je werkpartner. Je leest jouw stukje expressief
voor, oefen dus zeker eens thuis.
Terwijl jij leest, noteert jouw werkpartner een aantal kernwoorden om na het lezen
een schets te maken van jouw verhaal.
b Je draait de rollen om: jouw werkpartner leest zijn favoriete stukje expressief voor. Jij
noteert de kernwoorden van het voorgelezen verhaal. Ook jij maakt een tekening van
het gelezen fragment.
c Na het lezen of schetsen bespreek je de tekening voor je partner, leg uit waarom je
voor die tekening gekozen hebt.

Bron tekening: beeldbankwo2.nl
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3 Verbindopdracht met uitleg en woorden uit het verhaal
In het boek staan heel wat woorden die eigen zijn aan het thema.
Lees de woordverklaring en de specifieke woorden. Verbind ze met elkaar.
Naar: www.woorden.org

Systematische
vervolging en uitroeiing
van Joden door de nazi's
en hun bondgenoten
voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog
Schutzstaffel, ofwel
‘bewakingseenheid’. De
eenheid was in eerste
instantie opgericht ter
bescherming van Hitler
en zijn partijgenoten.
Gaandeweg kreeg de
organisatie meer taken
op het gebied van de
naleving van de
rassenwetten ...

Is een Duits letterwoord,
gevormd uit Geheime
Staatspolizei. Het was de
politieke of geheime
politie in nazi-Duitsland
(1933-1945).

Gestapo

SS’ers

Dossinkazerne

Het verzet

De moffen

Holocaust

Davidster

Zespuntige ster van twee
elkaar kruisende
gelijkzijdige driehoeken
In de Tweede
Wereldoorlog moesten
Joden een gele davidster
op hun kleding dragen.
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De weerstand die
tegen de vijand wordt
geboden, vaak ook
met gewapende
middelen.
Scheldwoord voor een
Duitser dat zowel
door Nederlanders als
Vlamingen wordt
gebruikt. Het duidde
aanvankelijk vooral op
de Duitsers uit
Westfalen, die onder
de Nederlanders
bekendstonden als
nors, boers en
onfatsoenlijk. Later is
het een scheldwoord
geworden voor elke
Duitser.
Een gebouw waar
soldaten gelegerd zijn.
Een gebouw waar
georganiseerde
groepen verblijven
met hun uitrusting
(bijvoorbeeld het
leger of de
brandweer).
Tijdens de oorlog
kreeg dit gebouw een
nieuwe invulling.
Joden werden er
gehuisvest.
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4 Verbindopdracht met foto’s en woorden uit het verhaal
Bekijk de woorden met hun uitleg van opdracht 3 opnieuw. Schrijf hieronder het
passende woord bij de foto.

Foto: WCC Riksarkivet NTB

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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Foto: beeldbankwo2.nl

B HET VERHAAL
1 Thema
a In het verhaal komen een aantal thema’s aan bod. Geef de belangrijkste thema’s.
b Over welk thema zou je nog een boek willen lezen?
c Zoek op het internet naar een boek met het thema waarover je nog een boek wilt
lezen.
Deze websites kunnen je daarbij helpen:
– https://www.pluizer.be/leeftijd/12
– https://www.boekenzoeker.be/top-10-12-tot-15-jaar
– https://www.boek.be/
d Noteer op een apart blad de naam van de auteur, de titel van het boek en een korte
inhoud van je ‘wensboek’. Plak er ook de cover bij.
Waarom heb je voor dat boek gekozen? Markeer.
 De cover spreekt me aan.
 De korte inhoud kon me overtuigen.
 Ik ken de auteur.
Omdat …
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2 Personages
Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten. Op het wereldwijde web is heel wat te
vinden over de personages.
a Noteer bij elk knipsel over welk personage het gaat.
Markeer de verwijzingen in de tekst, die kunnen je helpen bij het vinden van het
personage.
Ik ontvang het nummer 1234 en mijn moeder het nummer 1233. Het blijken
nummers te zijn voor onze deportatie. Ikzelf én mijn moeder zijn één maand
geïnterneerd geweest in de Dossinkazerne. Daarna zijn we op transport gesteld.
Mijn zuster, die op zestienjarige leeftijd voor de Belgische nationaliteit heeft
gekozen, komt niet voor deportatie in aanmerking.
Vanaf de vroege ochtend wordt op 19 april 1943 stelselmatig
het XXste Jodentransport samengesteld. In de namiddag word
ik samen met mijn moeder opgesloten in een beestenwagon
met een 50-tal andere personen. De trein vertrekt in de avond.
Ik ben 11 jaar. Ik weet op dat ogenblik niet dat ik ter dood
veroordeeld ben en vervoerd wordt naar de plaats van mijn executie: Auschwitz.
Kort na het vertrek is de trein gestopt en heb ik geroep gehoord in het Duits en
enkele schoten. Het is de aanval te Boortmeerbeek van drie jonge weerstanders:
Livschitz, Franklemon en Maistriau die zeventien personen bevrijd hebben. Ikzelf
ben ingeslapen in de armen van mijn moeder. Ze heeft mij gewekt. De schuifdeur
staat open en enkele personen springen uit de trein.
Mijn moeder houdt me bij de hand en brengt me bij de geopende schuifdeur. Ze laat
me van de wagon glijden tot ik mijn voeten kan plaatsen op de treeplank. Ik richt mij
terug op. Met mijn linkerhand houd ik mij vast aan een verticale staaf; met mijn
rechterhand houd ik me vast aan de plankenvloer van de wagon. Terwijl houdt mijn
moeder me vast aan mijn kraag. Ik durf niet te springen. De trein gaat te vlug. Mijn
moeder zegt me in het Jiddisch: “Der tsug geyt tsu schnell.”
Op een bepaald ogenblik vertraagt de trein en spring ik.
Naar: http://users.telenet.be/holocaust.bmb/ned/Gronowski.htm
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Samuel en zijn mama
Robert Maistriau (Elsene, 13 maart 1921 – Sint-Lambrechts-Woluwe, 26 september
2008) was een Belgische verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog die best
bekend is voor de aanval op het Twintigste treinkonvooi.
In 1939 schreef Maistriau zich in voor de richting geneeskunde aan de Université
libre de Bruxelles, maar hij zakte voor zijn examens.[1]
In 1942 werd Maistriau lid van de verzetsorganisatie Groupe G.
Naar: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Robert_Maistriau

Een van de vrienden van Aaron, Louis of Albert
De ouders van Youra Livchitz, Rachel Mitschnik (geboren
1889) en Schlema Livchitz, afkomstig uit Moldavië,
verhuisden in 1910 naar München. Zijn vader haalde er in
1913 zijn diploma geneeskunde. Youra's oudere broer
Alexandre werd in München geboren. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog verhuisde de familie naar Kiev.
Na de scheiding van Livchitz' ouders in 1928 verhuisde zijn
moeder, die aan de Universiteit van Parijs had gestudeerd, met de twee kinderen
naar Brussel. Ze zocht er linkse intellectuele en artistieke kringen op en kwam in
contact met Hertz Jospa. De kinderen liepen school aan het atheneum van Ukkel,
waar ze Robert Leclercq, Robert Maistriau en Jean Franklemon leerden kennen.
In oktober 1935 begon Livchitz geneeskunde te studeren aan de Université libre de
Bruxelles (ULB). Hij was, samen met zijn jeugdvriend Robert Leclerq, lid van de
Cercle du Libre Examen, waar hij kennis maakte met Richard Altenhoff en Jean
Burgers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ook lid zouden worden van
verzetsgroep Groupe G.
Naar: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Youra_Livchitz

Aaron, dat weten we doordat Alexander vermeld wordt, evenals geneeskunde als
studiekeuze.
Gewapend met één pistool, een stormlamp en rood papier dwongen Youra Livchitz
(Georges Livchitz), Robert Maistriau en Jean Franklemon, oud-klasgenoten van het
Atheneum te Ukkel, de Jodentrein te stoppen op de spoorlijn Mechelen-Leuven
tussen Boortmeerbeek en Haacht. Dit is een uniek feit in de geschiedenis van de
Holocaust. Nergens in Europa is tijdens de Tweede Wereldoorlog een
bevrijdingsactie uitgevoerd op een Jodentransport. Op 3 september 1944 te Zarren,
Kortemark, werden na een sabotagedaad 286 Joden bevrijd. Ze werden
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ondergebracht bij diverse families in Diksmuide, die daarbij groot gevaar liepen en
overleefden de oorlog. Het XX-ste konvooi werd begeleid door een commando van
de Sicherheitspolizei dat speciaal uit Duitsland kwam. Het bestond uit één officier en
vijftien manschappen. Ondanks deze bewaking slaagde Maistriau erin één
treinwagon te openen waarvan zeventien ontsnapten.
Naar: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Twintigste_treinkonvooi

Aaron, Louis en Albert, de drie vrienden
In de morgen ben ik in een klein dorpje aanbeland. Het is Berlingen, een gehucht van
Borgloon. Ik heb gebeld aan een deur en word doorgestuurd naar de veldwachter
van het dorp, Jules Van Hoenshoven. Die brengt me naar rijkswachter Jean Aerts.
Jean Aerts is naar het station gegaan en heeft daar vernomen dat er drie doden
gevallen zijn langs de spoorlijn. Joden uit mijn wagon waarvan één jonge vrouw.
Jean Aerts zegt me in het Frans: “Ik weet alles, jij zat op die Jodentrein, wij zijn
goede Belgen, we zullen je niet verraden.”
Ik heb toen heel hard geweend en ben in zijn armen gevallen terwijl ik over mijn
moeder heb gepraat. Jean Aerts heeft mij naar het station in Ordingen gebracht,
kort bij Sint-Truiden. Daar heb ik de trein genomen tot in het station van
Schaarbeek. Dezelfde avond ben ik terug thuis.
Naar: http://users.telenet.be/holocaust.bmb/ned/Gronowski.htm

Samuel is hier de ik-persoon, maar dit stukje gaat over de rijkswachter Jean en zijn
vrouw Simonneke.
b Wie is het?
Lees de omschrijving van de personages. Over wie gaat het?
PERSONAGE 1
(ROOD)
Ik ben heel vaak dronken waardoor ik sta te wiebelen op mijn benen. Heel veel
mensen zien me niet graag, want ik kan heel boos worden en onbeleefd uit de hoek
komen. Wie ben ik?
PERSONAGE 2
(GROEN)
Ik lees graag, maar ik heb maar één boek bij. Ik probeer me altijd sterk te houden,
maar ’s nachts durf ik wel eens huilen zodat de anderen me niet horen of kunnen
zien. Ik ben vaak heel bang, maar mijn mama zorgt goed voor mij. Wie ben ik?
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PERSONAGE 3
(GEEL)
Vroeger was ik niet zo lief tegen mijn klasgenoten. Daar heb ik wel spijt van. Ik ben blij
dat ik toch iemand ken in Mechelen, zo kunnen we samen spelen en dingen
ontdekken. Volwassenen luister ik graag af, zo weet ik wat er ons te wachten staat. Ik
ben niet echt bang, waardoor ik grenzen verleg. Wie ben ik?
PERSONAGE 4
(BLAUW)
Ik ken al een beetje de kneepjes van het vak. Ik heb twee vrienden in de slaapzaal,
maar nog meer vrienden buiten de kazerne. Zo krijg ik af en toe een extraatje dat ik
kan uitdelen. Ik weet veel en ik help graag anderen. Wie ben ik?
c Neem de vier verschillende kleuren, genoteerd naast de personages in b.
Markeer of kleur vijf karaktereigenschappen van elk personage.
aangenaam

humeurig

moedig

agressief

samenwerkend

nieuwsgierig

behulpzaam

ingewikkeld

nors

beschermend

intelligent

rustig

eerlijk

intensief

sociaal

enthousiast

jaloers

spottend

doorzettend

krachtig

stil

dominant

kwetsbaar

tevreden

flexibel

leergierig

trots

flink

leerzaam

trouw

gehoorzaam

leidinggevend

volgzaam

grappig

liefdevol

zelfzeker

hulpvaardig

medelijdend

zorgzaam
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C JE MENING FORMULEREN
Op het internet kun je heel wat recensies lezen. Er bestaan heel veel websites waar lezers
hun mening over het boek verwoorden; daarnaast geven ze ook een aantal sterren aan het
boek.
1 Lees de onderstaande besprekingen als inspiratie. Schrijf daarna zelf een korte feedback
en geef het boek een aantal sterren.

Bron: https://www.goodreads.com/book/show/27247495-jongen-zonder-naam

© VAN IN 2020, Didactische gids Boektoppers 2020-2021 – Jongen zonder naam

17

PAKKET A • EERSTE GRAAD

Jouw foto

___________________________ ’rated it’

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2 Beargumenteer jouw aantal sterren.
Ik geef

omdat …

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3 Vervolledig een van deze twee zinnen. Markeer de zin die je beantwoordt.
Het boek zou één ster meer krijgen als …. / Het boek zou één ster minder krijgen als …
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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D IN DE MEDIA
Over de thema’s van dit boek (Jodenvervolging, Holocaust, Tweede Wereldoorlog) … is veel
te vinden op het internet. Daarnaast worden er nog tv-programma’s gemaakt, getuigenissen
opgenomen, interviews gegeven, musicals gemaakt … Je kunt musea bezoeken, ook in
België, zoals het Fort van Breendonk, het In Flanders Fields Museum in Ieper, maar ook de
Dossinkazerne in Mechelen, waar het verhaal van Samuel zich afspeelt. In Nederland is het
huis van Anne Frank een van de bekendste musea. Een bezoekje brengen aan een museum
(of meer) is voor je ontwikkeling een meerwaarde.
Ondanks de gruwel die tijdens de oorlogen plaatsvond, lees je veel berichten van hoop en
liefde. Ook de echte Samuel, Simon Gronowski, komt nog regelmatig in de media.
1 Lees de onderstaande artikels.
Koningin ontmoet Holocaust-overlever
28 maart 2018
Koningin Mathilde bracht gisteren een bezoek aan de fototentoonstelling ‘Buren 2018’
van schrijfster Margot Vanderstraeten en fotograaf Dan Zollmann. Die laatste volgde
jarenlang het leven van de chassidische joden in Antwerpen. De tentoonstelling was de
afsluiting van haar bezoek aan het Mechelse museum over de Holocaust en
Mensenrechten Kazerne Dossin. Ze kreeg een rondleiding van Simon Gronowski (86),
een van de overlevenden van het twintigste konvooi dat vanuit Mechelen naar
Auschwitz-Birkenau vertrok midden in WO II. De trein werd overvallen door drie
verzetsstrijders en Gronowski kon zo samen met verschillende anderen uit de handen
van de nazi’s blijven.
“Ik heb mijn leven te danken aan een Belgische gendarme die mijn leven spaarde. Zijn
vrouw gaf me eten, een bad en kledij. De rest van de oorlog leefde ik ondergedoken bij
de ouders van een vriend”, getuigt Simon. “Mijn verhaal is er een vol drama maar ik heb
en had een grote boodschap. En dat is er een van vrede, hoop en liefde.” Na de oorlog,
waarbij hij zowel zijn ouders als zus verloor, werd hij advocaat in Brussel. Gisteren was
het de eerste keer dat hij de koningin ontmoette. “Het is een droom die waarheid
werd”, besluit Simon. “Bovendien stelde ze heel wat interessante vragen.” (TVDZM)
Naar: www..hln.be
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Holocaustoverlevende herbeleeft eigen levensverhaal tijdens opera ‘Push’

De joodse Belg Simon Gronowski werd in 1943 samen met zijn moeder op een trein
gezet richting Auschwitz-Birkenau. Zijn moeder duwt hem onderweg naar het
concentratiekamp uit de trein en redt zo het leven van haar zoon.
Het verhaal van Gronowski wordt verteld tijdens de opera ‘Push’. Een indrukwekkende
voorstelling met negentig zangers, zowel beroepszangers als amateurs. Aan het begin
van de voorstelling wordt het publiek als vee naar binnengeduwd. De toeschouwers
staan op elkaar gepakt als sardienen in een blik, net zoals wie tijdens de Tweede
Wereldoorlog op een trein richting Auschwitz zat.
Het is het beklijvende begin van het levensverhaal van Simon Gronowski (87). Dankzij
zijn moeder ontsnapt hij nipt aan de Holocaust. “Ik ben ‘the lucky one’, het is een
mirakel. Maar het is mijn moeder die me uit de wagon heeft geduwd. Ze heeft mijn
leven gered”, zegt Gronowski na de voorstelling.
De voorstelling brengt heel wat emoties los bij Gronowski, maar een wrok heeft hij
nooit gehad. “Ik heb nooit haat gehad. Ik was zeer ongelukkig en heb veel geweend,
maar haat nooit.”
De voorstellingen in De Munt in Brussel zijn volledig uitverkocht en lopen nog tot
zondag 17 maart.
Naar: www.hln.be

2 Bekijk ook het filmpje.
Lees de QR-code met je smartphone of surf naar deze link.

3 Maak de opdrachten aan de hand van de krantenartikels bij 1. Werk in duo.
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a Bespreek wat je van de artikels vond.
De volgende lijst van emoticons kan je daarbij helpen. Duid de passende emoticon(s)
aan en leg aan je werkpartner uit waarom je voor dat gevoel kiest.

b Markeer in beide artikels de boodschap die Simon Gronowski aan ons geeft.
c Wat vind je van die boodschap? Markeer.
mooi

bijzonder

moedig

slim

sterk

liefdevol

lief

d Heb jij een boodschap voor Simon? Wat zou je hem willen vertellen of vragen?
Schijf samen een postkaart.

E CREATIEVE OPDRACHTEN – Keuzeopdrachten
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1 Pinterestpagina samenstellen
Wat is Pinterest?
Het woord ‘pinterest’ is een samentrekking van de Engelse woorden ‘pinnen’ en
‘interest’. Op Pinterest prikken mensen hun interesses op een prikbord, maar dan
digitaal. Voor elke interesse kun je een ander prikbord samenstellen. Zo’n bord is voor
andere deelnemers te zien, maar je kunt jouw bord ook privé houden. Deelnemers
maken persoonlijke collages die inspirerend zijn bij het uitvoeren van bijvoorbeeld
hobby’s of misschien wel het verbouwen of herinrichten van huis en tuin.
Wanneer je voor deze opdracht kiest, maak je dus digitaal een prikbord met foto’s en
filmpjes over het boek. Je maakt een overzicht van het verhaal, waarbij je korte zinnen
noteert. Zo geef je het verhaal weer.
Inspiratie nodig? Die kun je hier vinden.

2 Presentatie maken met muziek
Om een presentatie te maken, kun je kiezen uit een aantal tools: Prezi, PowerPoint of
Emaze.
https://www.emaze.com/nl/
https://prezi.com/
Je verwerkt het gelezen verhaal in een presentatie. Je werkt met foto’s, filmfragmenten
én muziek.
Je zoekt een passend nummer die jouw presentatie ondersteunt.
Enkele vuistregels
– Werk volgens het KISS-principe (Keep It Short and Simple).
– Denk eerst na over de structuur van de PowerPointpresentatie: wat zijn de hoofden bijzaken? In welke volgorde wil je de informatie overbrengen? Welke
afbeeldingen wil je tonen? …
– Bij een langere presentatie geef je het best eerst een kort overzicht van de inhoud
van je presentatie, een beknopte inhoudsopgave als het ware. Vertrek altijd van dat
overzicht om je presentatie op te bouwen. Op die manier blijft het overzichtelijker.
– Gebruik een voldoende groot lettertype, zodat de tekst leesbaar is.
– Gebruik kernwoorden in plaats van zinnen. Alleen wanneer je iemand citeert,
gebruik je volzinnen.
– Opsommingen worden het best niet gesplitst over twee dia’s.
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– Er zijn heel wat leuke aspecten zoals animaties, diaovergangen, achtergrondkleurtjes
enzovoort. Je mag daar zeker gebruik van maken, maar zorg voor uniformiteit en
overdrijf niet!
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