De oorlog dichtbij
Stolpersteine in Enschede
Groep 7-8
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1. Inleiding
Stolpersteine
Sinds het jaar 2000 legt de Duitse kunstenaar Günter Demnig (Berlijn, 1947) zogenoemde Stolpersteine (letterlijk: Struikelstenen). De Stolpersteine zijn gedenktekens die worden aangebracht
in het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord
of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren onder andere aan Joden, Sinti en
Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen en Jehova’s getuigen.
Het idee achter de Stolpersteine is dat een mens pas is vergeten, wanneer zijn naam vergeten is.
Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats
en datum van overlijden gestanst. Je kunt letterlijk, maar ook met hoofd en hart over de steentjes struikelen. Om de tekst te kunnen lezen moet je je buigen, wat een teken van eerbied is.
Lokale situatie
Ook in Nederland zijn er op verschillende plaatsen Stolpersteine gelegd. In Glanerbrug werden in
2009 vijf Stolpersteine geplaatst. Ook in Almelo, Borne, Haaksbergen en Rijssen is een aantal
Stolpersteine gelegd. In Enschede gaat het om ongeveer 850 personen die voor een Stolpersteine
in aanmerking komen.
De meeste Stolpersteine die in Enschede gelegd zijn en gelegd zullen worden, zijn voor Joodse
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Stichting Levend Verleden Oost-Nederland wil echter
ook voor andere slachtoffers van het nazibewind Stolpersteine plaatsen.
Documentaire
De eerste stenen zijn inmiddels gelegd. Om ook jongeren met de steentjes en het achterliggende
gedachtegoed in aanraking te brengen, heeft Stichting Levend Verleden Oost-Nederland de documentaire ’De oorlog dichtbij’ gemaakt. In de documentaire komen twee personen, te weten Bert
Woudstra en Mustafa Abduhl, aan het woord. Beiden hebben als kind oorlog meegemaakt. Bert
als Joodse jongen de Tweede Wereldoorlog, en Mustafa als klein kind de burgeroorlog in Afghanistan. De documentaire maakt duidelijk welk effect het meemaken van een dergelijke gebeurtenis
op het leven van een kind heeft, en op het leven daarna.
Groep 7-8
In deze handleiding vindt u alle informatie over het educatieve programma waarvan de documentaire deel uitmaakt. Deze handleiding en dit programma zijn speciaal ontwikkeld voor groep 7-8
van het basisonderwijs.
Niet alleen het thema oorlog komt aan bod. Er wordt tevens aandacht besteed aan het begrip
vrijheid. Op die manier wordt er een koppeling tussen het verleden, het heden én de toekomst
gemaakt.

Wij wensen u en de leerlingen een bijzondere, leerzame en inspirerende tijd toe.
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2. Doelstellingen
De te behalen doelen van het project ‘De oorlog dichtbij’ liggen op de volgende terreinen:

Het opdoen van kennis ten aanzien van oorlog, en dan met name de Tweede Wereldoorlog,
en ten aanzien van het begrip vrijheid.

Het opdoen van vaardigheden. Verschillende intelligentieniveaus van de leerlingen worden
tijdens het programma aangesproken.

Attitudeontwikkeling. Leerlingen worden bekend gemaakt met thema’s als oorlog en vrijheid
en leren de hedendaagse vrijheid in Nederland te waarderen.
De leerling leert

de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op lokaal, nationaal en internationaal niveau
kennen;

de betekenis van het begrip vrijheid kennen;

de relatie tussen oorlog en vrijheid kennen;

dat gebeurtenissen uit het verleden invloed kunnen hebben op het heden;

zich in te leven in een ander;

concrete bronnen (o.a. Stolpersteine in de eigen omgeving) te gebruiken om zich een beeld
te vormen en antwoord te vinden op vragen die hij zelf stelt bij de thema’s oorlog en vrijheid;

over de geschiedenis van zijn eigen omgeving, en wordt zich bewust van het culturele erfgoed in de eigen omgeving;

informatie te verzamelen, te beoordelen en te gebruiken.
Van het onderwijs wordt verwacht dat zij leerlingen voorbereiden op een actieve deelname aan de
samenleving. Hierbij is het van belang dat de leerlingen op de hoogte zijn van de vaderlandse geschiedenis. Een manier hiervoor is om gebruik te maken van de eigen directe omgeving. Deze
omgeving kan als middel worden gezien om iets te leren over de grotere wereld. Maar het kan
ook een doel op zich zijn. Door leerlingen hiermee te confronteren worden zij zich bewust van en
krijgen zij waardering voor de geschiedenis van de directe omgeving en de mensen die hier leven.
Door de persoonlijke verhalen van Bert Woudstra en Mustafa Abduhl leren de leerlingen de geschiedenis op een andere, persoonlijke manier kennen. Hiermee krijgt de geschiedenis een gezicht.
Let op!: Indien er leerlingen in de groep zitten die zelf of van zeer nabij een dergelijke situatie
hebben meegemaakt, moet dit onderwerp extra voorzichtig benaderd worden.
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3. Aansluiting bij het onderwijs
Voor groep 7-8 van het basisonderwijs sluit ‘De oorlog dichtbij’ aan bij het leergebied Oriëntatie
op jezelf en de wereld. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met
elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu, en maken daarbij
gebruik van cultureel erfgoed. Met name bij dit laatste onderdeel sluit ‘De oorlog dichtbij’ aan.
Het lesmateriaal sluit aan bij de volgende kerndoelen:
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren
aanduidingen van tijd en tijdsindelingen te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de wereldoorlogen en Holocaust.
53. De leerlingen leren over belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
54. De leerlingen leren beelden, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel
erfgoed.
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4. Werkwijze
Deze handleiding is voor u, de leerkracht, vormgegeven. In deze handleiding is alle benodigde
informatie te vinden.
Symbolen
In de tekstvakken die in deze handleiding te vinden zijn, worden opdrachten weergegeven. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van symbolen. De symbolen hebben de volgende betekenis:







De leerlingen gaan iets doen.
U vertelt, de leerlingen luisteren.
Opdracht op locatie / tijdens een excursie.
De leerlingen bekijken een afbeelding of beeldfragment.
Klassikale opdracht.

Bijlagen
In de tekst wordt een aantal bijlagen vermeld. Deze bijlagen bevatten afbeeldingen, filmfragmenten of overige informatie die voor de leerlingen en uzelf van belang is. De bijlagen staan in het
document
‘De
oorlog
dichtbij—bijlagen’
dat
via
de
website
www.levendverledenoostnederland.nl, onder Educatie, te vinden is. Op de in deze handleiding aangegeven momenten (het nummer van de bijlage en het paginanummer worden vermeld)
kunt u de informatie inzetten en via het digiboard aan de leerlingen tonen.
Het
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

betreft de volgende bijlagen:
Startopdracht ‘Wat weten jullie over dit meisje?’
Link filmfragment ’De oorlog in 7 minuten’
De Tweede Wereldoorlog aan de hand van het verhaal van Anne Frank
Link documentaire ‘De oorlog dichtbij’
Afbeelding Stolpersteine
Link filmfragment Stolpersteine
Het verhaal van André Andriesse
Overzicht Stolpersteine Enschede
Afbeelding bevrijdingsmonument Enschede

De filmfragmenten kunt u in het document zelf starten. Hiervoor kunt u met de muis over de afbeelding bewegen. In beeld verschijnen drie blauwe iconen. Klik op het meest rechter icoon:
. U wordt vervolgens naar de juiste internetsite verwezen en kunt het fragment starten.
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5. Het programma
Het programma ‘De oorlog dichtbij’ voor groep 7-8 van het basisonderwijs bestaat uit de volgende onderdelen:
I: Startopdracht
II: Inleiding op de Tweede Wereldoorlog
III: De Twentse situatie
IV: Documentaire
V: Stolpersteine
A. Inleiding
B. Excursie Stolpersteine en/of vrijheidsmonument
C. Vrijheidsopdracht
D. Vrijheidsmonument ontwerpen
Op de volgende pagina’s wordt het programma per onderdeel uitgewerkt.
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Opdrachten
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I. Startopdracht

 De startopdracht heeft als doel om de voorkennis van de leerlingen te activeren. Toon
bijlage 1. Wat weten jullie over dit meisje?, p. 2:

Fotocollectie Anne Frank Stichting



Vraag aan de leerlingen of zij weten wie het meisje is. De meeste leerlingen zullen haar
kennen. Vraag aan de leerlingen, zodra haar naam bekend is, een woordspin te maken. In
het midden schrijven zij de naam Anne Frank. Hier omheen mogen de leerlingen die dingen in
steekwoorden opschrijven die zij met Anne Frank associëren (zoals ‘jood’, ‘(Tweede Wereld)
oorlog’, ‘dagboek’, ‘onderduiken’, ‘concentratiekamp’).

Anne Frank
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II. Inleiding Tweede Wereldoorlog

 Vervolgens

kunt u, afhankelijk van de uitkomst van de opdracht met de woordspin en de
eventueel eerder behandelde lesstof, in grote lijnen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
behandelen. Dit kan met behulp van het filmpje ‘De oorlog in 7 minuten’ (bijlage 2. De Tweede
Wereldoorlog, p. 3).

Indien het tonen van het filmfragment niet gewenst of niet mogelijk is, kunt u er voor kiezen

om de geschiedenis aan de hand van het leven van Anne Frank te vertellen (zie onder). Door een
persoonlijk verhaal komt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog aan bod. Er wordt aangesloten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen.
Maak daar waar mogelijk gebruik van de reeds aanwezige kennis van de leerlingen. Dit kan worden gestimuleerd door het stellen van vragen. Hierdoor ontstaat interactie met de leerling en de
betrokkenheid wordt vergroot.
Tijdens het vertellen van het verhaal kunt u gebruik maken van bijlage 3. De Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van Anne Frank, p. 4-6. Voor de leerlingen heeft dit als voordeel dat het
verhaal beeldend wordt, waardoor meerdere intelligentieniveaus aangesproken worden.

Het volgende kan verteld worden:
Anne Frank wordt op 12 juni 1929 in Duitsland geboren. In die tijd is
er een economische crisis. Veel mensen zoeken een oplossing voor
deze crisis en denken antwoorden te vinden bij de steeds extremere
politieke ideeën. Zowel extreem rechtse (nationalistische) partijen
als extreem linkse partijen (bijvoorbeeld de communisten) krijgen
steeds meer aanhang.

Fotocollectie Anne Frank Stichting

De NSDAP (Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij) onder leiding van Adolf Hitler en hun aanhangers
(kortweg nazi’s genoemd) geven joden en
andere groepen die in de minderheid zijn
de schuld van de crisis.

De familie Frank – vader Otto, moeder
Edith en zussen Margot en Anne – is op de hoogte van deze veranderingen. Maar omdat ze er niet direct mee te maken hebben, heeft Anne
als klein kind een fijn en ‘normaal’ leven.
In januari 1933 komt de NSDAP in Duitsland aan de macht. Otto
Frank wordt bang omdat de NSDAP anti-joods is. Daarom emigreert de familie Frank naar Nederland. In Duitsland krijgen onder andere joden het steeds moeilijker, omdat de nazi’s verschillende anti-joodse maatregelen invoeren.
In Amsterdam is het dan nog veilig voor
de familie Frank.
Op 1 september 1939, als Duitsland Polen binnenvalt, begint de Tweede Wereldoorlog. De familie Frank hoort
dit, maar het raakt hen nog niet direct. In Oost-Europa worden de minderheden (zoals joden en zigeuners) wel meteen bedreigd. Zo moeten de
joden in veel steden naar getto's verhuizen. Dat zijn speciale wijken waar
de joden worden samengebracht.
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In Nederland veranderen dingen pas op 10 mei 1940,
als de Wehrmacht, de Duitse strijdkrachten van Adolf
Hitler, Nederland aanvalt. Vanaf dat moment is het bijna onmogelijk om te vluchten, wat eerder al erg moeilijk was. Overal in West-Europa beginnen de nazi's met
het uitsluiten van joden en andere minderheden. Maar
daar blijft het niet bij: met de overval op de SovjetUnie in juni 1941 beginnen de deportaties, de verplaatsing, van de minderheden naar vernietigingskampen.
In januari 1942 vindt de Wannsee Conferentie plaats.
Een aantal hoge nazi-functionarissen maakt tijdens deze vergadering afspraken voor de planmatige moord op
de joden. Zij noemen het ‘de definitieve oplossing voor
het joden-probleem’. Vanaf 1942 worden joden massaal vermoord.
Margot Frank krijgt als eerste van de familie Frank in juli 1942 een oproep.
Hierin staat dat zij zich "voor een eventuele tewerkstelling in het buitenland" moet melden. Ze zou gedeporteerd worden. De familie Frank was al
plannen aan het maken om te gaan onderduiken, maar door deze oproep
gaan zij een maand eerder naar het achterhuis van het pand van Otto
Franks bedrijf. In deze periode begint Anne Frank in haar dagboek te schrijven. Tijdens de onderduik helpt onder andere Miep Gies, de secretaresse
van Otto Frank, de familie.
Tussen juli 1942 en augustus 1945 wonen er acht mensen – naast de familie
Frank het echtpaar Van Pels met hun
zoon Peter en de tandarts Fritz Pfeffer –
Fotocollectie Anne Frank Stichting
in het achterhuis van Prinsengracht
263. In augustus 1944 worden de onderduikers verraden en opgehaald. Zij worden naar Westerbork
in de provincie Drenthe vervoerd en van daaruit, op 3 september 1944, naar Auschwitz gedeporteerd.
Auschwitz, in het huidige Polen, was het belangrijkste concentratie- en vernietigingskamp. Mensen werden hier samengebracht en vermoord. In totaal zijn er
in het kamp meer dan een miljoen mensen om het leven gebracht. In november 1944 worden Anne en Margot vanuit Auschwitz naar Bergen-Belsen in Duitsland gedeporteerd. Daar sterven ze in
maart 1945.
In mei 1945 wordt Europa van de nazi’s bevrijd. Mensen zijn blij, maar er is ook veel verdriet omdat veel mensen weten dat zij hun opgepakte familieleden of vrienden niet meer terug zullen
zien.
Als bekend is dat Anne en Margot in Bergen-Belsen aan tyfus zijn
gestorven, geeft Miep Gies het dagboek van Anne, dat zij in het achterhuis heeft gevonden, aan Otto Frank. Otto besluit het dagboek te
publiceren. Hiermee gaat de wens van Anne, zij wilde graag schrijfster worden, in vervulling. Sinds die tijd denken veel mensen bij de
geschiedenis van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Anne Frank. Zij is een van de gezichten van de oorlog geworden.

Bespreek het verhaal met de leerlingen. Hebben ze
Fotocollectie Anne Frank Stichting

nieuwe dingen gehoord?
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III. De Twentse situatie
Na de algemene inleiding over de Tweede Wereldoorlog, al dan niet aan de hand van het verhaal
van Anne Frank, wordt de overstap naar de Twentse situatie gemaakt. Hierdoor wordt duidelijk
dat bijvoorbeeld Anne Frank slechts een van de vele slachtoffers van de Holocaust is. Naast haar
waren er vele andere mensen, en ook kinderen, die een vergelijkbaar levensverhaal hebben. Zo
ook in Twente. Een van hen is Bert Woudstra. Hij maakte als jonge jongen de oorlog mee en
moest onderduiken omdat hij Joods was.



Klassikaal of in kleine groepjes kunnen de volgende vragen behandeld worden:



Hoe zou het zijn om als kind de oorlog mee te maken? Welke gevoelens zal een kind
hebben?
Kunnen de leerling zich een voorstelling maken van een dergelijke situatie? Welke emoties hangen voor hen met oorlog samen?



Ken jij verhalen uit jouw familie over de oorlog?
Indien de leerlingen geen inbreng hebben kunt u zelf een voorbeeld aandragen.



Ken jij verhalen uit jouw dorp/stad over de oorlog?
Indien de leerlingen geen inbreng hebben kunt u zelf een voorbeeld aandragen.



Zijn er in jouw woonplaats dingen te vinden die met de oorlog te maken hebben
(bijvoorbeeld monumenten)?
In Enschede zijn diverse voorbeelden te vinden. Zie bijvoorbeeld de website
www.4en5mei.nl.



Wat wordt er tegenwoordig op 4 mei herdacht?
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. Herdacht
worden die mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of zijn
vermoord. Maar ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en
bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog worden tegenwoordig herdacht.

In Nederland is na de Tweede Wereldoorlog geen oorlog meer geweest. Maar niet overal ter wereld is er vrede. Nederlanders kunnen daarom in andere landen met oorlog in aanraking zijn gekomen, denk bijvoorbeeld aan soldaten. En in Nederland leven mensen die vanwege oorlog naar
ons land zijn gevlucht.



Leg aan de leerlingen de volgende vraag voor:

Ken jij (verhalen van) mensen die andere oorlogen hebben meegemaakt (denk aan familieleden die in het leger gediend hebben of buren/kennissen/vrienden die gevlucht zijn)?
Indien de leerlingen geen inbreng hebben kunt u zelf een voorbeeld aandragen.
Het is tevens mogelijk om de leerlingen een voorstelling te laten maken van hoe
het zal zijn als bijvoorbeeld hun vader of moeder als militair uitgezonden zou
worden.

Iemand die in Enschede woont en oorlog in een ander land heeft meegemaakt, is Mustafa Abduhl.
Hij moest als kind vluchten uit Afghanistan. Bert en Mustafa vertellen hun verhaal in de documentaire.
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IV. Documentaire

 Laat

de leerlingen de documentaire ‘De oorlog dichtbij’, waarin Bert Woudstra en Mustafa
Abduhl hun verhaal over het thema kind zijn in de oorlog vertellen, zien. U vindt de film in bijlage 4. Documentaire, p. 7.
De documentaire duurt 14 minuten.

Na het bekijken van de documentaire kunt u het met de leerlingen nabespreken.
Het verhaal van Bert gaat over het verleden, dat van Mustafa over het heden. Hierdoor wordt duidelijk dat het leven in vrede en vrijheid bijzonder is. De volgende vragen kunt u aan de leerlingen
voorleggen:


Wat is je het meest bijgebleven? Wat vond je bijzonder/opvallend/mooi/verdrietig/…?
Laat de leerlingen gevoelens en ervaringen uitwisselen.



Verschillen de verhalen van Bert en Mustafa veel van elkaar?
Enkele verschillen zijn:
- Bert is ‘oud’, Mustafa is ‘jong’;
- Het verhaal van Bert speelt zich langer geleden af, dat van Mustafa is vrij recent;
- Bert heeft altijd in Nederland gewoond, Mustafa is in Afghanistan geboren;
- Bert bleef tijdens de oorlog in zijn geboorteland, Mustafa vluchtte voor de oorlog
naar Nederland.
Enkele overeenkomsten zijn:
- Beiden waren kind tijdens de oorlog;
- Beiden werden (tijdelijk) van hun ouders gescheiden;
- Beiden kenden gevoelens van angst en verdriet;
- Beiden waarderen de vrijheid van nu.



Wat vind je van de ideeën over vrijheid van beide heren?
Mustafa noemt de volgende dingen die voor hem bij vrijheid horen:
- Veilig zijn;
- Geen angst kennen zoals hij die tijdens de oorlog en vlucht heeft ervaren;
- Dat het goed gaat met je familie;
- Het kunnen werken aan je toekomst.
Voor Bert is vrijheid met name dat er geen onderdrukking is, en geen dictator die
zijn wil oplegt. Leven in een democratie is voor Bert vrijheid.
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V. Stolpersteine
Na het bekijken van de documentaire kan de verwerking plaatsvinden. Hierbij staan de Stolpersteine en het thema oorlog en vrijheid centraal. De opdracht bestaat uit vier onderdelen.
Deze onderdelen kunnen op ieder gewenst moment aan bod komen. Alleen de volgorde van
de onderdelen ligt vast. U kunt er voor kiezen om bepaalde onderdelen niet te behandelen.
Het betreft de volgende onderdelen:
A. Inleiding Stolpersteine
B. Excursie
C. Vrijheidsopdracht
D. Vrijheidsmonument ontwerpen
Op de volgende pagina’s worden alle onderdelen uitgewerkt.

14

A. Inleiding Stolpersteine

Lees het volgende voor:
Streep hun namen niet door al zijn zij tot stof vergaan.
Streep hun namen niet door alsof ze nooit hebben bestaan.
Noem hun naam en laat me weten dat ook jij niet zult vergeten…
(Uit: Streep hun naam niet door van G. den Otter)

De dichtregels sluiten aan bij het motto van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig dat hij heeft
ontleend aan de Thora, het heilige boek van de Joden. Daarin staat: “Een mens is pas vergeten als
zijn naam vergeten is”. Demnig is de bedenker en maker van de Stolpersteine. Stolpersteine is
een Duits woord en betekent ‘struikelsteen’.

Laat de leerlingen de afbeelding van een Stolpersteine zien
(bijlage 5, Stolpersteine, p. 8).

 Vertel daarbij het

volgende. Stolpersteine zijn gedenktekens die worden aangebracht in
het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord
of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren onder andere aan Joden, Sinti
en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen en Jehova’s getuigen.
Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en
plaats en datum van overlijden gestanst.
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Bespreek het volgende met de leerlingen:
Zijn de leerlingen het eens met het idee dat iemand pas vergeten is als zijn naam is vergeten?
Waarom zal de kunstenaar voor het woord struikelsteen hebben gekozen?
Je kunt letterlijk over de steentjes struikelen, omdat ze in de stoep zijn gelegd.
Maar je kunt er ook figuurlijk over struikelen, omdat de steentjes je over iets na laten
denken.
Hoe vinden de leerlingen het idee van de Stolpersteine?






Om de leerlingen meer informatie te geven over het idee en het maakproces

van de Stolpersteine kan een filmpje getoond worden (bijlage 6, Het maken van
de Stolpersteine, p. 9, duur 3:33 min). Het betreft het leggen van stenen in
Gouda. Het toont duidelijk het idee, de legging en het maakproces van de stenen.



Een naam op een steen. Maar wie hoort er bij die naam? Pas als het levensverhaal van de persoon voor wie de steen is gelegd wordt verteld, komt de geschiedenis dichtbij.


Aan de Prinsestraat in Enschede is een steen voor André Andriesse gelegd. Zijn verhaal is als volgt
(bijlage 7, André Andriesse, p. 10).
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André Andriesse
André Andriesse werd geboren op 10 april 1915 in Cuijck en Sint Agatha, destijds een gemeente in Noord-Brabant. Hij had een zus en een broer. Hij was joods.
De vader van André was veehandelaar. Hij stierf toen zijn zoon
vijf jaar oud was. Daarna verhuisde André naar het Joods
Weeshuis in Utrecht. Hier woonde hij totdat hij op zijn achttiende in militaire dienst ging.
Daarna studeerde hij voor voorzanger. Dat is iemand die in de
synagoge samen met de mensen zingt en bidt. Ook studeerde
hij voor ritueel slachter. Hij werkte een tijd in Aalten en werd in
augustus 1938 benoemd tot tweede voorzanger en godsdienstleraar in Enschede. Door deze promotie kon hij trouwen met
Carla Nathans. Samen kregen zij een dochter.
André was betrokken bij het over de grens helpen van joodse
vluchtelingen vanuit Duitsland.
Het echtpaar Andriesse woonde samen met hun dochter aan de Prinsestraat 18, naast de synagoge. Via hun woning kon de synagoge en de bijgebouwen bereikt worden. Hier overkwam
hem het volgende:

Uit: ‘Enschede 1940-1945’, Wiegman, T. Enschede: Van de Berg, 1985.

Vernielingen in de synagoge
(…)
Omstreeks 0.45 uur in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 februari 1941 kwam het dienstmeisje van de familie
Andriesse aan de Prinsestraat 18, Lena den Engelse, de heer A. Andriesse, die als godsdienstleraar aan de Synagoge
verbonden was, wekken. Er was reeds verschillende keren aan de schooldeur gebeld. Andriesse begaf zich onmiddellijk naar beneden en telefoneerde de politie, omdat hij onraad vermoedde.
In de schoolgang, grenzende aan zijn woning, brandde licht. Kort
daarop hoorde hij glasgerinkel en een oorverdovend lawaai in de
zaal boven de school.
Na het telefoongesprek met de politie bracht hij eerst zijn vrouw en
kind en dienstmeisje in veiligheid bovenin de klokkentoren. De ruiten in de verbindingsdeuren tussen de gangen werden intussen
stukgeslagen. Na 20 minuten werd het stil. Het gezin ging weer
naar beneden. Andriesse belde weer de politie om mee te delen dat
alles weer rustig was. Wel verzocht hij om enige agenten te sturen
om toezicht te houden.
Samen met de politieagenten werd de schade opgenomen. Ramen waren stukgeslagen in de gangdeur, de deur die
toegang gaf tot de school, de toiletten en de garderobe.
In de schoollokalen waren platen van de muur gerukt, de draaideur die toegang gaf tot de klaslokalen was kapotgeslagen, op de trap naar de feestzaal lag een vernield brandblusapparaat en in de feestzaal waren stoelen stukgeslagen. De buitendeur in de achterschoolgang stond open. Het werkhok van de conciërge was opengebroken. Even voor
het vertrek van de agenten werd aan de huisdeur gebeld. Een Duitse militair met helm op deelde mee dat boven ergens licht brandde en verdween weer.
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De agenten vertrokken en Andriesse ging met zijn gezin naar de huiskamer. Na ongeveer tien minuten werd plotseling op de ramen van de woonkamer getikt. Er werd geroepen: “Aufmachen!”. Meerdere personen liepen naar de
buitendeur van de school aan de Prinsestraat 16. Aan de deur werd getrokken en gebonsd. Andriesse riep: “Wer
da?” (wie is daar). Het antwoord was: “Jemand!” (iemand). Vlug rende hij naar de telefoon om de politie te bellen.
Hij hoorde helaas slechts de bezettoon.
De personen buiten begaven zich toen naar de keukendeur aan de zijkant. Er werd geroepen en aan de deur gerammeld onder dreiging van te schieten wanneer niet snel werd opengedaan. Na het openen van de deur drong een zevental in Duits uniform geklede mannen onder leiding van een onderofficier de keuken binnen.
Ze hielden een pistool op Andriesse gericht en waren gewapend met bajonetten en bierflessen. Hij werd gedwongen
uit hun bierflessen te drinken en mee te gaan door het gebouw. Eerst naar de schoollokalen waar het licht werd aangedaan en vernielingen werden aangericht. Daarna ging het gezelschap naar boven, naar de feestzaal. Ook hier
werd het licht aangedraaid. Eén persoon had een ontbloot bovenlijf, terwijl sommigen geen tuniekjassen droegen.
Anderen waren blootshoofds en geen van hen droeg een overjas.
De onderofficier droeg een grijs uniform met zilver en rood gebiesd op de kraag. Eén zwarthemd gedroeg zich zeer brutaal en
wilde Andriesse overhoop steken. De onderofficier kwam tussen
beide. Hij was de meest nuchtere van de stomdronken troep. Hij
hield een toespraak in het Duits, waar geen touw aan vast te
knopen was. Andriesse sprak hij aan in het Engels en Frans in
korte zinnetjes met steeds het vuurwapen en de bajonetten op
hem gericht. Weer beneden gekomen werd hem gevraagd het
bedehuis en het allerheiligste te tonen.
Op dat moment werd er aan de buitendeur van de school geklopt. Een Duits militair, genaamd Herbert, kwam binnen
met een grote donkere langharige hond. Opnieuw ging het gezelschap naar boven. Andriesse werd over alle mogelijke dingen ondervraagd.
De onderofficier bood hem 1.000 gulden aan en wilde hem op de proef stellen. Hij moest het geld over enige dagen
teruggeven. Zo niet, dan zou hij worden doodgeschoten. Wanneer hij het geld wel teruggaf, was hij een betrouwbare
Jood. Tevens bood de onderofficier hulp aan bij emigratie naar Amerika of Palestina.
Eén van de mannen haalde enkele boeken uit de kast. Zij wilden een verklaring van de titel en inhoud van een paar
Duitse en Joodse boeken. Ook stelden zij vragen over de Joodse godsdienst. Daarna werden de boeken door het lokaal gesmeten. Het kastje, waarin de Wetsrollen werden bewaard, werd met een bajonet geforceerd. Hierop ging
het gezelschap weer naar beneden naar het woongedeelte. Er moest een mes gehaald worden. Daarmee werd de
telefoondraad in de gang doorgesneden.
Andriesse werd in de gang vastgehouden, terwijl anderen door het huis liepen. In de slaapkamer en de huiskamer
werd alles doorzocht. Naar later bleek, was er nogal het een en ander verdwenen, zoals sieraden, een enveloppe met
50 gulden, een bos sleutels en een portemonnaie. De volgende gang was naar de secretarie, samen met de onderofficier en één van de anderen. Daar was de telefoon nog in tact. De onderofficier belde iemand op en meldde zich als
Feitsch van de “Zerstörungsdienst”. Enkele stukken op het bureau werden nagekeken en een briefkaart werd meegenomen. Een schilderij met een voorstelling van het Loofhuttenfeest moest worden omgedraaid.
Op een gegeven ogenblik werd één van de militairen gemist. Onmiddellijk werd het pistool weer op Andriesse gericht
en werd hem gevraagd of hij de politie gebeld had.
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Op zijn ontkennende antwoord moest hij mee naar de schoolgang. Zij gingen rechtstreeks naar de buitendeur aan de
achterkant, maakten die open en overlegden op de stoep wat ze met Andriesse zouden doen. In het donker kreeg hij
al enkele steken met de bajonet in de zij en in de rug. De steken drongen echter niet door de kleren.
Eén van de militairen wilde hem het zwijgen opleggen door hem een kogel door het hoofd te schieten, maar de onderofficier belette hem dit. Wel dwong hij hem met het pistool op de borst nooit te zullen zeggen dat zij, de Duitsers,
binnengedrongen waren om de boel te vernielen, maar de schuld aan de N.S.B.-ers te geven. Daarna verwijderde de
groep zich.
De familie Andriesse bracht de rest van de nacht door in het achterste deel van de Synagoge uit angst dat de vandalen weer terug zouden komen.
(…)



Na de overval van de Duitsers was het gezin zo bang geworden dat ze
besloten niet langer in hun huis te blijven wonen. Ze trokken in de zolderkamer van overburen.
Kunnen de leerlingen zich voorstellen dat het gezin dit besluit heeft genomen?

Op de ochtend van 14 september 1941 zagen André en zijn vrouw vanaf hun zolderkamer bij
de overburen dat er bij hun huis werd aangebeld door een militair in burger. Tegen de zin van
zijn vrouw in ging André naar de synagoge, waar hij een dienst zou leiden voor Rosj Hasjana,
het Joods Nieuwjaar. Tijdens deze dienst werd een inval gedaan waarbij vrijwel alle aanwezige mannen werden opgepakt. Twee dagen later werd André Andriesse naar Mauthausen gedeporteerd, waar hij op 18 oktober werd vermoord.

Vlak nadat ze het bericht over de dood van haar man had ontvangen, ontdekte Carla dat ze
opnieuw in verwachting was. In april 1942 werd hun tweede dochter geboren.
Toen de nazi’s ook vrouwen gingen arresteren, besloot Carla onder te duiken. Ze nam contact
op met een dominee die een familie vond die haar oudste dochter op wilde nemen. Achteraf
vertelde Carla hoe moeilijk dat was: ‘Ik moest mijn dochter naar het station brengen en haar
afgeven aan iemand die ik nog nooit had gezien. Ik wist niet waar ze heen ging en of ik haar
ooit nog weer terug zou zien’.
Een aantal weken later vond ze een onderduikplek voor haarzelf en haar jongste dochter, een
baby nog. Deze mensen wilden eigenlijk alleen de baby en niet haar moeder opvangen. Uiteindelijk vertrok Carla naar een ander onderduikadres en liet haar dochter achter.
Op het moment dat Carla na de oorlog haar dochtertje weer wilde ophalen, vertelde het echtpaar dat haar had opgevangen dat ze het meisje zelf wilden houden. Carla vroeg de dominee
die haar aan het onderduikadres had geholpen nog een keer om hulp. Uiteindelijk kreeg ze
haar dochter terug. Ook haar andere dochter overleefde de oorlog.
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In 1953 verhuisde Carla met haar nieuwe echtgenoot en de kinderen naar Amerika.

Zal Carla het bezoek van de Duitse soldaten aan hun huis en de geschiedenis erna ooit
zijn vergeten?
Nee, dat heeft ze niet. Het was het begin van een verschrikkelijke geschiedenis. Jaren lang,
vele jaren na het einde van de oorlog, heeft ze haar verhaal verteld op scholen en andere
plekken. Ze hoopt dat mensen door haar verhaal leren over hoop, geloof en volharding. Haar
bijzondere verhaal is door Stacy Goldring opgetekend in het boek ‘On wooden wheels’.

Door dat ene steentje, voor het huis aan de Prinsestraat waar André en Carla gewoond hebben, wordt hun verhaal verteld. Een Stolpersteine is daarom een teken van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Ook is het een herinneringsmonument waarmee getoond
wordt dat dergelijke gebeurtenissen nooit meer voor mogen komen. Het is een teken waaruit
blijkt dat het niet overal ter wereld vrede is en dat het belangrijk is om de vrede te koesteren.
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B. Excursie
U kunt met uw leerlingen een bezoek brengen aan een of meerdere Stolpersteine. Dit is een
vervanging of uitbreiding van onderdeel A. De informatie die bij onderdeel A te vinden is, kan
ook op de locatie van de steen gebruikt worden.
In bijlage 8, Stolpersteine in Enschede, p. 11 is een kaart te vinden waarop u de locaties
en adressen van de Stolpersteine kunt vinden. Hier worden ook de namen van de personen
voor wie de stenen zijn gelegd vermeld.
Het is belangrijk om het bezoek aan een steen, of meerdere stenen, voor te bereiden. Alleen
op die manier zullen de leerlingen het belang van de steen en de symboliek ervan kunnen
begrijpen.



Indien u het bezoek aan een Stolpersteine op een andere dag plant dan dat u onderdeel A
aan bod laat komen, kunt u voor vertrek met de leerlingen kort op onderdeel A terugblikken.
Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:






Wat is de Nederlandse naam van een Stolpersteine? Waarom heeft de kunstenaar de
stenen zo genoemd?
De Nederlandse naam is struikelsteen. De kunstenaar heeft het zo genoemd omdat
je letterlijk over de steentjes kunt struikelen, omdat ze in de stoep zijn gelegd.
Maar je kunt er ook figuurlijk over struikelen, omdat de steentjes je over iets laten
nadenken.
Waarom zijn de Stolpersteine belangrijk?
Stolpersteine zijn gedenktekens voor mensen die slachtoffer van het naziregime
werden. Het is daarmee een teken van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het zijn tekens waaruit blijkt dat het niet overal ter wereld vrede is en dat
het belangrijk is om de vrede te koesteren.

Laat op de locatie alle leerlingen de steen goed bekijken.

Bespreek met de leerlingen hoe zij het vinden om een Stolpersteine in het echt te zien. Is het
wat zij verwacht hadden, of toch anders? Hebben zij er bepaalde gevoelens bij? Vinden ze het
mooi of bijzonder?
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Daarna kunt u een eigen invulling aan het samenzijn geven, of gebruik maken van een van
onderstaande activiteiten:




het overtrekken van de Stolpersteine.
De leerlingen kunnen (in groepjes) een A4-vel op de steen leggen en met potlood
voorzichtig over de steen krassen. Hierdoor verschijnt de informatie van de steen op
papier. Dit is een mooi symbool waarmee de naam van de persoon blijft bestaan en niet
vergeten wordt.
Benodigdheden: per groepje of leerling:
- een vel A4-papier
- een potlood
het schrijven van een kort gedichtje of elfje.
De leerlingen kunnen, geïnspireerd door wat zij gehoord, gezien en ervaren hebben,
een gedicht of elfje schrijven.
Benodigdheden per leerling:
- pen
- papier om op te schrijven
- een goede schrijfondergrond



Naast het bezoeken van een steen kan het vrijheidsmonument aan de Burgemeester Stroinkstraat - Auke Vleerstraat bezocht worden. Indien gewenst kunt u de leerlingen een afbeelding van
het monument laten zien (bijlage 9, Vrijheidsmonument Enschede, p. 12). Dit is een monument ter herinnering aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. De tekst op het monument
luidt:
‘Voor ons en onze vrijheid
gaven hier tussen 1 en 3 april 1945
20 Britse militairen hun leven’.
Sta met de leerlingen stil bij deze tekst en haar
betekenis. Zo komt zowel het thema oorlog als
vrijheid aan bod.
Vraag de leerlingen kort wat vrijheid voor hen is.
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C. Vrijheidsopdracht
Door het bezoek aan of bekijken van het vrijheidsmonument is de koppeling tussen oorlog en
vrede of vrijheid gemaakt. Het onderdeel oorlog wordt daarmee afgesloten en het begrip vrijheid wordt nader bekeken en uitgewerkt.
In groepjes van drie of vier personen gaan de leerlingen met onderstaande opdracht aan de slag.
In eerste instantie verdiepen de leerlingen zich in het begrip vrijheid. De verwerking hiervan vindt
plaats in de tweede opdracht. De derde opdracht bevat een huiswerkonderdeel: de leerlingen
gaan mensen uit hun directe omgeving interviewen over het begrip vrijheid.



1. Vrijheid—onderzoek
Oorlog en vrijheid zijn aan elkaar verbonden. Wij kennen in Nederland, sinds de Tweede Wereldoorlog, vrijheid. Maar wat betekent vrijheid? En wat betekent het
voor jou en voor de mensen om jou heen?
De leerlingen vormen groepjes van drie of vier personen. Ieder groepje gaat uiteindelijk één presentatie geven.
Maar eerst gaan de leerlingen antwoord geven op de
volgende vragen:

1. Wat is de betekenis van het woord vrijheid? Zoek het woord op in het woordenboek of probeer via internet te ontdekken wat er precies met het woord wordt bedoeld. Schrijf dat wat
jullie vinden op.
2. Wat betekent vrijheid voor jou? Jullie weten nu wat er met het woord wordt bedoeld, maar
misschien vind jij andere dingen wel belangrijk. Wanneer voel jij je vrij? Schrijf per persoon
op wat voor jou vrijheid is.
3. Voor de volgende opdracht gaan jullie mensen die jullie vaak zien interviewen. Jullie gaan
bijvoorbeeld je moeder, vader, tante, buurman, voetbaltrainer of vriend vragen wat vrijheid
voor hen betekent. Bedenk nu hoe jullie dat gaan vragen. Iedereen stelt minimaal twee mensen de vraag. Schrijf de antwoorden op en neem ze mee naar school.



2. Vrijheid—voorbereiden
Alles wat de leerlingen bij opdracht 1 hebben opgeschreven gaan ze nu
verwerken in een moodboard. Dit mag digitaal (PowerPoint) of op papier
(collage).
Het moodboard moet de eigen definitie van het begrip vrijheid van de
groep duidelijk maken. Dit mag met behulp van woorden en afbeeldingen.
Kleuren en lettertypes kunnen hierbij bijvoorbeeld van belang zijn.
De input bij het maken van het moodboard is de informatie die de leerlingen bij opdracht 1 verzameld hebben.
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3. Vrijheid—presentatie
De groepjes presenteren de moodboards aan elkaar. Ze
vertellen wat zij tijdens de eerste opdracht ontdekt hebben
en wat er op het moodboard allemaal te zien en te lezen
is.
Bij iedere presentatie vertelt een ander groepje aan het
einde wat zij van het gemaakte werk vinden. Wat vonden
zij mooi? Waren er bijzondere dingen?
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D. Vrijheidsmonument ontwerpen
De leerlingen hebben nu veel informatie over het begrip vrijheid verzameld. Waarschijnlijk
zullen er veel overeenkomsten en overlappingen zijn.



Noteer op het bord het woord vrijheid. Laat
de leerlingen in kernwoorden zaken opnoemen
die bij het begrip horen. Zo ontstaat een klassikale definitie van de term vrijheid.

Daarna legt u de laatste opdracht uit:
Als afsluiting wordt er klassikaal een vrijheidsmonument gemaakt. De Stolpersteine zijn een
teken waarmee oorlog wordt herdacht, de leerlingen gaan de tegenhanger, een vrijheidsmonument maken. Het kan een monument voor de klas worden, maar ook een monument dat
voor de hele school of zelfs de buurt bestemd is.



In groepjes gaan de leerlingen ideeën voor een monument opschrijven. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de moodboards. Het mag van alles zijn, als het
maar echt gemaakt kan worden en passend is. Bepaal hierbij vooraf uw eigen
grenzen. Het kan bijvoorbeeld een beeldmerk zijn, een houten constructie, iets van
steen of iets dat van textiel is gemaakt.
Doel van het monument is dat duidelijk wordt gemaakt hoe
belangrijk vrijheid is en dat het gekoesterd moet worden.
Het kan gaan over vrijheid van of binnen een land (grote
schaal), maar ook over dat je je vrij moet kunnen voelen
binnen je klas of binnen de school (kleine schaal).
De groep mag uiteindelijk het beste idee bepalen. Daarna
kan het monument gemaakt worden. En feestelijk worden
onthuld.
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Stichting Levend Verleden Oost-Nederland
Stichting Levend Verleden Oost-Nederland is een non-profitorganisatie die het door de inzet
van vrijwilligers mogelijk maakt dat in de steden Almelo, Enschede en Hengelo Stolpersteine
worden geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog. Op deze wijze laten burgers in eigen leefomgeving hun betrokkenheid bij een verschrikkelijke geschiedenis zien en leveren door hun inzet bij aan het levend houden van deze
geschiedenis.
De inkomsten om het leggen van Stolpersteine mogelijk te maken komen geheel uit giften.
Al uw giften worden dan ook van harte geaccepteerd. Wil een particulier echter een Stolpersteine adopteren dan kan dat vanaf € 120,00 per steen. Aan bedrijven, scholen en andere
organisaties wordt een sponsorbijdrage van € 250,00 per Stolpersteine gevraagd.
Een aantal mensen ondersteunt de stichting door een schenking in de vorm van een lijfrente.
Voor deze vorm van schenking is een notariële akte nodig. Stichting Levend Verleden OostNederland kan bij de opmaak hiervan bemiddelen.
Stichting Levend Verleden Oost-Nederland is een door de belastingdienst erkende Algemene
Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Het fiscaalnummer is: 8525.91.275.
ING Bank:
IBAN: NL94 INGB 0008 0194 52
BIC: INGBNL2A
RABO Bank:
IBAN: NL22 RABO 0142 1299 76
BIC: RABONL2U

26

