Kom er voor op
Suggesties voor tieners
Mien ten Dam-Poters: ‘Daar hoeft het geen oorlog voor te zijn.’
Als jong meisje deed Mien ten Dam-Poters (1917) mee aan de Februaristaking in
1941. Zij riep haar collega’s in het naaiatelier in Amsterdam waar zij werkte in opstand
te komen door het werk neer te leggen. In een filmpje op You tube
(https://www.youtube.com/watch?v=N0-yvUInS-4) vertelt zij daar over en eindigt haar
verhaal met de woorden ‘Daar hoeft het geen oorlog voor te zijn’.
Mien ten Dam-Poters zegt daarmee dat je op kunt komen voor anderen, solidair kunt
zijn met anderen in alle tijden. Zij richt zich daardoor rechtstreeks tot jou en mij, hier
en nu.
Het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft materiaal over de Februaristaking dat in een
bijeenkomst met tieners gebruikt kan worden over het grote dilemma van wel of niet
solidair zijn met de ander en dus in opstand komen.

De Dokwerker op het Jonas Daniël
Meijerplein in Amsterdam ter nagedachtenis
van de Februaristaking van 1941

Werkwijze


Leg uit wat de Februaristaking inhield en hoe die gebeurtenis nog elk jaar
wordt herdacht bij het monument van de Dokwerker. Voor meer info kijk op de
site: http://www.februaristaking.nl/
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In het Verzetsmuseum junior wordt het verhaal van de Februaristaking dicht bij
de beleving van kinderen gebracht. Een vrouw vertelt over haar eigen ervaring
met de staking en haar verhaal wordt onderbroken door ervaringen van
kinderen die te maken hebben met wel of niet solidair zijn met anderen.
http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/onderwijs/docentengastlessen_verzet_je
Bekijk het filmpje en laat de kinderen reageren op het verhaal.

Gespreksvragen
 Wat vind je dan de keus van de vrouw tijdens de Februaristaking?
 Ken je uit je familie verhalen over de oorlog en de keuzes die mensen
maakten?
 Zijn er herkenbare situaties bij de verhalen die de kinderen vertellen in het
filmpje? Heb je zelf wel eens in zo’n situatie gezeten?
 Wat zijn redenen om niet of wel solidair te zijn?
 Wat zou je nodig hebben om wel solidair te durven zijn?
 Wat kan daar bij helpen?
 Is iemand wel eens voor jou opgekomen? Hoe is dat?
Verwerking


Bekijk het filmpje over een mindmap maken.
http://www.youtube.com/watch?v=nU-4jxifD8E



Bespreek met de kinderen of zij ervaring hebben met het maken van een
mindmap.



Zorg voor grote vellen papier, verschillende kleuren viltstiften, kranten/bladen
om uit te knippen.



Laat de kinderen een mindmap maken. Ze mogen zelf kiezen welk woord ze in
het midden zetten.



Hang de mindmaps op en laat de kinderen elkaars werk bekijken.

Excursie


Bezoek met de groep het Verzetsmuseum in Amsterdam. Het Verzetsmuseum
Junior heeft goede en interessante exposities.
http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/onderwijs/verzetsmuseum_junior
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