
 

                                                                       

 

© UitdeBasis.nl © AdLJ.nl 

 

 

 

Het meisje op de foto is Mientje Voltijn.  

Een ‘gewoon’ meisje dat vrijwel geheel uit de geschiedenis ‘gewist’ is.  

Zelf heeft ze geen dagboek achter gelaten zoals Anne Frank dat heeft 

gedaan maar Fedor de Beer heeft haar een heel klein beetje een plekje 

gegeven in de geschiedenis door Het kindertransport te schrijven.   

 

We gaan het eerste hoofdstuk van dit boek gebruiken om stil te staan bij een 

stukje ‘alledaagse dingen’ van ons zelf, en van onze klasgenootjes.  

Dit doen we aan de hand van uitwisselen van woorden en gevoelens en 

vervolgens het uitspelen hiervan.  

 

Lees samen hoofdstuk 1 (dit kan zonder het boek in bezit te hebben: inkijkexemplaar) 

 

‘Johanna, ik lees de woorden voor waarvan Marit en ik denken dat Eva ze op deze plek tegen jou had 

willen zeggen.’ 

 

 Jullie hebben het eerste hoofdstuk gelezen van het boek Het Kindertransport. Natuurlijk weet je het 

niet maar: Wat zou de vader van Marit allemaal kunnen zeggen? Wat vált er te zeggen? Denk er eerst 

stilletjes over na. Wissel je gedachten uit in groepjes.  Kies een gedachte uit die je gaat delen met de 

hele groep. 

 

 ‘Waar blijft ze nou toch?’ 

Marit kijkt naar de deur en hoopt haar moeder te zien 

 Loop vrij in de ruimte (of doe wat voorbereidende drama oefeningen aan tafel) 

 Leef je in in de persoon / de situatie van  het korte verhaal wat je hoort 

 Bij een klap in de handen van de leider kijk je naar de deur zoals je je zou voelen bij de 

omschreven persoon / situatie. 

 Marit verwacht haar moeder elk moment. Het is een zware periode voor Marit en 

haar moeder heeft beloofd te komen. Ze is al veel te laat ….*klap* 

 Je hebt een verrassingsontbijt voor je jarige zusje klaar gemaakt. Je zusje moest 

nog even boven blijven. Nu mag ze komen ….*klap* 

 Je zit in een lekkere wedstrijd en bereidt een mooie voorzet voor…..*klap* 

 De musical loopt helemaal lekker. Jij hebt samen met je beste vriend de hoofdrol. 

Je speelt samen een grappige act en wacht op de taart die zal worden gebracht 

….*klap* 

 Juf moest even de klas uit en heeft jou  gevraagd de directeur te roepen wanneer 

haar wegblijven te lang duurt …..*klap* 

 

 ‘The show must go on, liefje,’ had ze door de telefoon gezegd. ‘Oma heeft er niets aan als ik nu stante 

pede terugvlieg en vijf dagen thuis ga zitten. Dan kan ik beter de mensen in de zaal een mooie avond 

geven, toch?’ Nee, natuurlijk niet, had Marit willen schreeuwen, je moet bij ons zijn. Bij oma Hendrikje, 

bij papa, bij mij. Jóúw moeder is dood, míjn oma. 

 Speel het telefoongesprek na. 

 Speel na hoe Marit reageert 

 Verzin hoe je nog meer kan reageren vanuit verschillende emoties 

 Speel dit na 

 

 

 

http://www.unieboekspectrum.nl/persoon/26283/Fedor-de-Beer
http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000334773/Het-kindertransport/
http://www.bol.com/nl/p/het-kindertransport/9200000022091774/
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 Haar moeder deed altijd alsof ze alles voor een ander deed, alsof zij zich opofferde voor de rest, 

maar dat was grote flauwekul. 

 Verzin een verhaal of situatie waaruit blijkt wat het opofferen is en waaruit de flauwekul 

blijkt. Kies een verhaal en speel het uit. Variatie: Tableau Vivant 

 Voorbeeld: Kees doet alsof hij de vaatwasser niet wil opruimen maar ondertussen 

is hij maar wát blij dat hij het huiswerk uit kan stellen 

 Voorbeeld: Francien doet  alsof zij de enige is die met het nieuwe meisje in de 

groep om wil gaan maar eigenlijk voelt ze zich zelf ook niet thuis bij de meiden 

van de groep en is ze blij met deze ‘nieuwe’ kans. 

 ……. 

 

 Haar vader, díé was er als zij thuiskwam 

 Hoe kom jij thuis van school? 

 Vertel aan elkaar  in kleine groepjes hoe dat meestal bij jou thuis gaat 

 Vind je dat fijn? Juist niet? Wat zou je zo willen houden. Wat zou je graag anders zien? 

 Zijn er veel verschillen tussen de verhalen die je hoort? 

 Kies of maak 1 situatie en deel die met de grote groep 

 Speel een situatie na 

 

 ‘Velen van u kenden haar als Johanna, als 

professor De Rijk of, zoals haar kleindochter 

Marit haar van jongs af aan noemde, als oma 

Vliegmachien.’ 

 Ken jij bijnamen van ‘bekende’ 

personen? 

 Kunnen jullie bijnamen verzinnen 

voor iedereen in  de klas?  

We houden het gezellig en koppelen 

de bijnamen alleen aan positieve 

eigenschappen. 

 Verzamel  alle bijnamen en speel: 

Wie is de man 

o Wie is de man is een geheugen en 

dramaspel wat je bij veel thema’s kunt 

gebruiken 

Spelregels 

 

 

 

  

Er is ook nog een indrukwekkende  

lesbrief Kindertransport (havo 3)  

In deze lesbrief wordt het boek gekoppeld aan een 

zoektocht naar alle kinderen die op transport werden 

gezet. Een indrukwekkende geschiedenis en erfgoed 

les 

 

http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/06/Wie-is-de-man.pdf
http://www.philips-kommando.nl/lesbrieven/Lesbrief_3HAVO_VWO_PhilipsKommando.doc

