
Luister- en doe-route
Kinderen
met een ster

Dit boekje is van



Wat fijn dat je hier veilig bent 
aangekomen. Op deze plek 
vertellen we verhalen over de 
Tweede Wereldoorlog. De Tweede 
Wereldoorlog was voor kinderen 
en volwassenen niet veilig. Toen 
zijn 20.000 Joodse en Sinti- en 
Roma-kinderen met hun ouders 
uit hun huizen en woonwagens 
gehaald en naar Westerbork 
gebracht. 

Hier, in het Herinneringscentrum, 
kun je naar hun verhalen luisteren.
Er zijn foto’s en filmpjes. Je kunt 
hier ook spullen bekijken die ze 
hier hebben achtergelaten, zoals 
tekeningen, brieven en zelfs kleren!

Verderop, in het bos, is de plek 
waar kamp Westerbork in de 
Tweede Wereldoorlog gestaan 
heeft. Hier werden de kinderen en 
hun ouders gevangen gehouden. 
In de oorlog vertrokken er bijna 
100 treinen uit het kamp naar 
kampen in Polen, Duitsland en 
Tsjechië. Daar werden de meesten 
vermoord. Op het kampterrein 
kun je meer leren over die 
geschiedenis. 

Welkom

We zijn blij dat je hier bent 
gekomen. We hopen dat je straks, 
als je weer naar huis gaat, een 
verhaal onthoudt dat je hier hebt 
gehoord, of iets dat je hier hebt 
gezien. En dat je aan je vrienden 
en vriendinnen, op school of thuis 
vertelt wat je vond van je bezoek 
aan Westerbork. En misschien 
woont er wel een heel oud iemand 
in je buurt die de oorlog heeft 
meegemaakt en je er nog veel 
meer over kan vertellen?

Ik wens jullie een bijzondere dag 
toe. Tot ziens!

Gerdien Verschoor
Directeur Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork

Dit boekje gaat over Rosa, Klaartje, Jules, 
Leo, Ruth en Bennie. Dat zijn heel gewone 
kinderen. Tot ze een ster krijgen, een ster 
die alles anders maakt. Deze kinderen 
komen in kamp Westerbork terecht. 
Hier zaten ze tijdens de oorlog gevangen.
Vandaag hoor je hun verhalen. 

Even voorstellen  
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Bennie

Rosa

Leo

Jules

Klaartje

Ruth

in het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork!



WagonsKeuken

Weeshuis

Ziekenhuis

Barak 56

Barak 66

Barak 71

102.000
stenen

Wachttoren

Nationaal
Monument

Wat ga je doen?
Je begint in het museum 
met het verhaal van Rosa. 
Daarna ga je naar het 
kampterrein waar je de 
andere verhalen hoort. 
Neem dit boekje mee en doe 
de opdrachten die bij de 
verhalen horen. 

1  Zoek een luisterpaal op 
2  Luister naar het verhaal 
3  Maak de opdracht in dit 
  boekje

Op deze plattegrond kun 
je zien welke opdracht bij 
welke luisterpaal hoort. 
Let op: het eerste verhaal 
begint in het museum.

Klaar?
Laat je ingevulde boekje
bij de kassa in het museum 
zien. Je krijgt dan een 
aandenken.

Museum



Zes jaar wordt Rosa vandaag!  
Ze verwacht een bijzonder cadeautje. 
Zou het zijn wat ze hoopt? 
Luister naar het verhaal van Rosa. 

Verder praten
Waarom moest Rosa een ster 
dragen? Zodat iedereen kon 
zien dat zij Joods was. Wat is 
Joods zijn? Volgens de Joodse 
regels ben je Joods als je moeder 
Joods is. Er zijn Joden die in God 
geloven en naar de synagoge 
gaan, maar er zijn ook Joden die 
dit niet doen. Er bestaan Joodse 
feesten, er zijn Joodse woorden 
en ook in de keuken kan er 
op een Joodse manier gekookt 
worden.

Een synagoge is een 
gebouw waar Joden 
samenkomen zoals 
de christenen in een 
kerk en moslims in een 
moskee.

Een paar Joodse 
woorden ken je vast 
wel. Bijvoorbeeld 
mazzel, stiekem, tof en 
smoes.Deze woorden 
komen uit de Jiddische 
taal. Dat was een taal 
die vroeger door veel 
Joden werd gesproken. 

“  Ik speelde in de winter met mijn vriendje op straat. We hadden dikke jassen aan want het was koud. Mijn vriendje schrok erg, want hij had geen ster 
op. Toen heb ik hem mijn winterjas gegeven, want ik had namelijk nog een ster op mijn truitje. Zo, probleem opgelost. Maar omdat 

het zo koud was, werd ik daarna heel erg ziek. ”  

Ed van Thijn >
 7 jaar Museum

Kijk in de koffer over Rosa.

Welk cadeautje kreeg Rosa voor 
haar verjaardag?

Welk woord kun je lezen?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
kwamen er heel veel regels tegen Joden.
Ze mochten op veel plekken niet meer 
komen. Bijvoorbeeld het zwembad, het 
park, het voetbalveld of de bioscoop. 
Ook moesten Joodse kinderen naar 
aparte scholen. En ze moesten een ster 
dragen. Kort daarna werden Joden 
opgepakt en in kamp Westerbork 
opgesloten.
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Laat je vader of moeder dit stukje tekst 
voorlezen. Kijk ondertussen om je heen 
en doe alsof.

Doe alsof het bos weg is. Je ziet een 
hele grote, kale vlakte. Je kan heel ver 
kijken. Het gras dat je ziet is er niet, 
dat zijn allemaal zandkorrels. Een 
stukje verderop zie je hekken staan 
van prikkeldraad. Een gevangenis! 

Dan gaat het waaien, het zand voelt 
als duizenden speldenprikjes op je 
gezicht, handen en armen. Het zand 
komt in je ogen. En til je voeten eens 
op, er plakt nu allemaal modder aan je 
schoenen. 

Als je je omdraait zie je heel veel  
houten gebouwen. Tussen die houten 
gebouwen liggen modderpaadjes. 
Er lopen heel veel mensen over die 
modderpaadjes. In de verte zie je een 
lange trein staan... 

Zo zag kamp Westerbork eruit.

Jules komt aan in Westerbork. 
Wat is het hier kaal en wat is er veel zand. 
Luister naar het verhaal van Jules.

Verder praten
Jules kwam zonder zijn ouders 
in het kamp terecht. Daarom 
moest hij naar het weeshuis. 
Waar waren zijn ouders dan? 
Misschien waren die al met 
de trein weggegaan vanuit 
Westerbork of nog verstopt 
(ondergedoken) voor de vijand. 
Kinderen gingen bijna altijd 
met hun ouders mee in de 
trein. Als de ouders er nog niet 
waren, bleven de kinderen in 
het weeshuis van het kamp. 
Soms zaten er ook kinderen 
in het weeshuis als de andere 
barakken te vol waren of als hun 
moeder ziek was.

“  De zaal, die in ’t midden van de barak ligt is eetzaal en school en alles tegelijk. Er is een grote deur naar de zandwoestijn erachter. En als het niet waait of regent, kan die openstaan. En dan lijkt de woestijn een echte tuin. ”  

Weeshuis

76

Kijk naar de foto op het kampterrein.

Rechts op de foto zie je het weeshuis 
staan. Er was ook een speeltuin. 
Noem vier dingen die je in de 
speeltuin ziet staan.  
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Clara Asscher-Pinkhof 

> 46 jaar 



B
en Valk >

 10 jaar 

Deed Daniel goed zijn best op school?

In welke groep zat hij?

9

In welk vak was Daniel heel goed? 

Klaartje’s vriendin is vertrokken uit het kamp. 
Net als veel andere kinderen. 
Zijn er nog wel kinderen op school vandaag?
Luister naar het verhaal van Klaartje.

Groep 3 = klas 1  
Groep 4 = klas 2  
Groep 5 = klas 3

Groep 6 = klas 4  
Groep 7 = klas 5  
Groep 8 = klas 6  “  Kinderen van 

verschillende leeftijden zaten in een klasje. De school bestond uit niets anders dan twee banken en een tafel in het midden van de barak. De school was ook telkens anders. Want dan waren de meesters en juffen weer weg, met de trein mee. ”  

De kinderen kregen in het kamp 
ook een rapport op school. 
Bekijk het rapport van Daniel de Jong.

Barak 71 
Op maandag is 
de school nog 
vol kinderen. Als 
Klaartje dinsdag 
op school komt, 
zijn er veel
minder kinderen. 
Hoe komt dat? 

Ze zijn
naar huis

Ze zijn 
met de 
trein mee

Ze zijn ziek

Kruis je keuze aan

Maandag

Dinsdag

8



tussen

Leo M
eijer >

 8 jaar Wat heeft Leo nog meer getekend? 
Teken lijntjes tussen de tekeningen 
en de juiste uitleg.

Bakker die brood bakt
Fotograaf Stoomboten

Stoomboot

Twee mensen

Een man met een 
draaiorgel

Een zeilboot

11

Sinterklaas weet vast niet waar Westerbork
ligt, denkt Leo. Maar dat is niet waar! 
De Sint komt naar de barak. Leo is erbij.  
Luister naar het verhaal van Leo. 

Leo hield van tekenen. Bekijk de 
tekeningen die Leo in het kamp 
gemaakt heeft. Zie je de stoomboten? 
Het zijn er vier! 

Barak 66 

Lees de brief van Leo.

Wat deed Leo in zijn schoen 
voor het paard?

In welke barak kwam Sinterklaas 
op bezoek? 

Wat kreeg Leo van Sinterklaas?

Iemand die
in een kar rijdt

Stoomboot

10



Hoe werd het eten klaargemaakt? 

De vader van Ruth werkt in de keuken. 
Ruth gaat daar met haar vrienden naartoe. 
Misschien heeft hij stiekem nog wat lekkers. 
Luister naar het verhaal van Ruth. 

Wat aten de gevangenen 
bijna elke dag in het kamp? 

Verder praten
Zie je hoe groot deze heuvel op 
het kampterrein is? Dit is de 
grootste die je kunt zien, want 
de keuken was het grootste 
gebouw in het kamp. Hier werd 
het eten klaargemaakt. Dit werd 
gedaan door de gevangenen 
zelf. In de keuken stonden grote 
kookketels. Vrouwen waren de 
hele dag bezig met aardappels 
schillen. Veel van de aardappels 
kwamen van het land rondom 
het kamp. De boeren in de buurt 
verkochten ze aan het kamp. 
In de zomer moesten ook de 
schoolkinderen helpen met de 
aardappels van het land halen. 
Als het eten klaar was, werd het 
naar de barak gebracht. Daar 
werd het uitgedeeld en moest je 
het opeten. 

“  Gisteren hebben we voorde tiende dag achter elkaar aardappelen met schil 
gegeten. Ik heb er genoeg van. Ik wil ze niet meer eten, niet meer zien! Toen ik vanochtend langs de grote keuken liep, zaten daar honderden vrouwen aardappels te schillen... ”  

Philip M
echanicus

>
 54 jaar 

Keuken

13

Zet de foto’s in de juiste volgorde. 
Schrijf 1, 2, 3 en 4 in de rondjes.

12

Aardappels 
van het land halen

Eten uitdelen

Aardappels schillen

Aardappels koken Ga door het doolhof en zet de letters 
die je tegenkomt achter elkaar. 

Ga door het doolhof en zet de letters
die je tegenkomt achter elkaar in de 
rondjes er onder.

Ingang

Uitgang

S

T

A

M

P
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O
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Teken in de vaas hiernaast een paar
mooie bloemen voor mevrouw Borstel. 

Een gebroken arm. Oorpijn. Koorts. 
De geboorte van een baby. Je kon voor 
van alles naar het ziekenhuis.

Klaartje valt van de schommel. 
Mama gaat met haar naar het ziekenhuis. 
Hopelijk kunnen ze haar daar helpen.  
Luister naar het verhaal van Klaartje.

“  Ik was verpleegster inkamp Westerbork. Als ikdienst had moest ik ’s nachtsop de kinderzaal blijven. De kinderen moesten op tijd hun medicijnen hebben, eten, drinken, een prikje en ik moest zorgen dat ze rustig bleven. Ze lagen in aparte bedjes, geen stapel-bedden... ”  

Ziekenhuis

15

Bekijk de grote foto op het 
kampterrein. 

Deze mevrouw heet Klara Borstel-
Engelsman. Ze ligt in het ziekenhuis in 
het kamp. Daar is deze foto gemaakt. 
Dat was op mevrouw Borstel haar 102e 
verjaardag! Op de echte foto zie je naast 
haar bed een stoel staan. Op de stoel 
staat een vaas met bloemen. Die kreeg 
ze waarschijnlijk kado. Ze was de oudste 
persoon in het kamp. Mevrouw Borstel 
moest ook met de trein weg.

Hoe kijkt de mevrouw?

Wat zie je op de foto? 

Waar denk je dat ze is? 

Kijk op de foto, wat was er ook 
in het ziekenhuis?

14

Henny Rudelsheim

> 24 jaar 

 



Kijk goed naar de treinwagon 
op het kampterrein.

Welke vijf dingen zijn onjuist 
in deze tekening?
Zet daar een kruisje bij. 

Het is maandagmiddag en Rosa ziet 
een trein het kamp in rijden. 
Wat is de bedoeling van die trein?
Luister naar het verhaal van Rosa.

Kijk op het scherm bij de wagon. 

Verder praten
De mama van Rosa legt uit: ‘Als 
je naam wordt voorgelezen, 
moet je met de trein mee en dat 
wil niemand.’ Waarom wilde 
niemand met de trein mee? Rosa 
had gezien dat het wagons voor 
dieren waren, ze vond ze lelijk 
en vies. Ook zag ze dat er een 
ton met water en een lege ton 
in de trein werd gezet, ze dacht 
voor de dieren. Volwassenen 
wilden niet mee omdat ze niet 
wisten waar ze naar toe gingen, 
hoe lang de reis duurde en 
wat er met ze ging gebeuren. 
In Nederland waren ze nog in 
hun eigen land, dichtbij huis en 
hier woonden hun vrienden en 
hadden ze soms nog familie.

“  Wij kwamen bij de trein-wagon. Eerst ging mijn moeders bagage erin, daarna mijn moeder. Toen zette mijn vader mij in de trein. Het was donker. Overal lag stro. Daarop zaten en stonden mensen. De deur ging dicht. Het was donker. ”  

Jona O
berski >

 5 jaar Wagons Hoeveel mensen moesten er mee? 

Uit hoeveel wagons bestond de trein?

Schrijf hier de naam op van één kind
van wie je de naam hebt gehoord.

Hoe oud was hij of zij?

Op welke datum vertrok de trein? 

1716



1918

Hier zie je heel veel stenen. Elke steen 
staat voor één iemand die met de 
trein weg moest en vermoord is. Hier 
worden deze mensen herinnerd. Op 
de foto’s tussen de stenen zie je een 
aantal van die mensen. Zie je ook 
kinderen op de foto’s? Een lage steen 
is voor een kind en een hoge steen voor 
een opa of oma. 

Wat staat er op de bovenkant van 
de steen? Het antwoord ga je hier
laten zien. Leg deze pagina met het 
roze vlak precies op de bovenkant 
van de steen. Kras met je potlood over 
het roze vlak. Nu verschijnt de afdruk 
van de steen.

102.000
stenen



Bennie is bijna jarig. 
Hij woont nu in de barak. 
Zou hij wel een cadeautje krijgen?
Luister naar het verhaal van Bennie.

Verder praten
Veel mensen bleven maar een 
paar dagen of weken in kamp 
Westerbork. Vaak sliepen ze in 
grote woonbarakken. De barak 
die je hier ziet, was in de oorlog 
veel groter: tot de laatste bruine 
paal. 

In de barak waren twee zalen: 
een zaal voor vrouwen en 
kinderen en een zaal voor de 
mannen. Je was nooit alleen in 
de barak, er waren altijd mensen 
om je heen. Je bed was je enige 
eigen plekje in het kamp en 
soms moest je zelfs dat delen. 

Naar het kamp mocht je maar 
één koffer of rugzak met kleding
en spullen meenemen. Bennie 
was dus heel blij toen zijn ouders
toch een cadeautje voor hem 
hadden. Mensen mochten 
pakketjes in het kamp ontvangen.
Waarschijnlijk hadden Bennie’s 
ouders aan kennissen buiten 
het kamp gevraagd om een 
cadeautje op te sturen. 

“  De kast was de enige plek in heel Westerbork waar ik eens een keertje alleen kon zijn. Want er was in het kamp geen plek te ontdekken waar je rustig in je eentje kon zijn. Er waren allemaal mensen die daar rondliepen, zwierven, werkten, waar je om je heen keek zag je iemand. En op een of andere manier wilde ik wel eens in m’n eentje zijn. En ook wilde ik weleens huilen. Dan kroop ik in die kast. ”  

Micha Schliesser

> 6 jaar Barak 56 

2120

Bij de barak kun je een tekening 
vinden. Daarop staat hoe de barak 
er van binnen uitzag. Kijk goed
naar de tekening. Wat zie je?

Op de grond

Aan een bed

Op een bed

Bovenin bij de  balk 



De Tommy’s zijn er! Ruths hart bonkt bijna 
uit haar borstkas van opwinding. 
De bevrijders! De oorlog is afgelopen! 
Luister naar het verhaal van Ruth. 

“  Ik ben getild op één 
van die jeeps of tanks van de Canadezen en mocht meerijden. En de soldaat die daar zat gaf mij wat snoep. Alleen het grote probleem was: ik wist niet wat snoep was. Dus ik heb dat snoep heel lang in mijn hand gehouden. Tot ik van die tank af was en ik mijn moeder tegenkwam en zei ‘mama wat is dat?’ Zij zal gezegd hebben ‘geef mij de helft en de andere helft mag jij opeten’. Dus iets lekkers. En toen waren we vrij. ”  

Wachttoren

22

Zet de drie overgebleden letters in
de rondjes. Welk woord staat er?

Zoek de woorden en streep ze weg.

Jurk 
Ster
Tank  
Toren
Vlag
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R
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Een elfje is een gedicht van elf 
woorden, verdeeld over vijf regels. 
De eerste regel is één woord. De 
tweede regel heeft twee woorden die 
daarover gaan. Op de derde regel 
staan drie woorden, op de vierde vier. 
Op de laatste regel vat je het gedicht 
samen in één woord. Bijvoorbeeld:

Schrijf je eigen elfje. Kies een woord
uit het verhaal. Schrijf het woord op 
de eerste regel.

Micha Schliesser

> 7 jaar 
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Op deze plek lag vroeger het laatste 
deel van de spoorlijn. Nu zie je er het 
Nationaal Monument Westerbork. 
Hieraan kun je zien dat er treinen 
vertrokken uit het kamp. Bijna elke 
week. Helemaal vol met mensen. 
Zie je de balken die aan de rails 
vastzitten? Dat zijn bielzen. Het zijn 
er bijna 100! Zoveel treinen zijn er 
vertrokken uit het kamp. 

Nationaal
Monument

Verder praten
Wat is er met de meeste Joodse 
mannen, vrouwen en kinderen 
gebeurd nadat zij vertrokken 
met de trein? De Joden gingen 
naar andere kampen. Veel 
Joden zijn daar vermoord. Het 
monument zorgt ervoor dat we 
al die mensen niet vergeten.

Bladzijde 

1 Aardappels van het
 land halen
2 Aardappels schillen
3 Aardappels koken
4  Eten uitdelen

Bladzijde 

Stamppot

Bladzijde 

Tandarts

Bladzijde

1 Er staat geen Madrid
 op de trein
2  Geen dieren in de trein
3  Geen luchtbanden
4 Geen luidspreker
 op het remhuisje
5 Er zit één raam in
 het remhuisje
 in plaats van twee

Bladzijde

De overgebleven letters 
vormen het woord VRIJ
 
Bladzijde

93 bielzen

Antwoorden

Bladzijde 

•  Rosa kreeg een bolerootje  
 met een gele ster
•  Op de gele ster staat Jood

Bladzijde 

Schommel, wipwap, 
zandbak, voetbalveld met 
doelpalen

Bladzijde 

De kinderen zijn met 
de trein mee

Bladzijde 

•  Daniel zat in groep 7
•  Hij had een 9 voor ‘vlijt’, 
 dat betekent dat hij goed 
 zijn best deed
•  Zijn beste vak was lezen 

Bladzijde 

•  Sint kwam in barak 66
•  Stuk roggebrood
•  Leo kreeg een rol 
 pepermunt (in Westerbork)   
 en een locomotief met rails 
 (vroeger thuis)
 

Colofon
Alle fragmenten die je op
het kampterrein hoorde, 
komen uit het boek
Kinderen met een Ster. 
Dit boek is geschreven
door Martine Letterie. 
De teksten zijn ingesproken 
door Dieuwertje Blok.

Alle historische foto’s in 
dit boekje zijn gemaakt 
in Kamp Westerbork. 
Uitzondering hierop zijn 
de foto’s op bladzijde 4 
en de portretten van de 
personen die vertellen 
over het kamp.

Tekeningen 
Rick de Haas
Vormgeving 
Elzo Hofman, 
In Ontwerp Assen
Met dank aan
Martine Letterie
Rick de Haas
Dieuwertje Blok
Uitgeverij Leopold
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Hoeveel bielzen tel jij?



Klaar?
Laat dit boekje bij de kassa in 
het museum zien. Dan krijg je een 
aandenken. En dit boekje kun 
je natuurlijk ook mee naar huis 
nemen als herinnering. 

Meer lezen?
Ben je nieuwsgierig naar meer 
verhalen over Rosa, Klaartje, 
Jules, Leo, Ruth en Bennie?
Lees dan het boek Kinderen 
met een ster geschreven door 
Martine Letterie. Je kunt het 
lenen in de bibliotheek of kopen 
in de museumwinkel. Luister je 
liever naar de verhalen? Vraag 
dan naar het luisterboek. 


