
‘Het was nog heel vroeg, die tiende mei, toen we 
vader onder aan de trap naar boven hoorden 
roepen: ‘Kinder, kinder, kom uit bed, het is oorlog!’
Hoera, dacht ik, dat ga ik de juffrouw op school 
vertellen!’ 

Deze woorden schreef Sippora Stibbe in haar 
boek ‘Hoe zorgeloos is de kindertijd’. Sippora 
Stibbe werd in Zwolle geboren in 1931 als 
dochter van een joodse vader en een niet-joodse 
moeder. Zij was halfjoods, maar had joodse 
vriendinnetjes. Dankzij het verhaal van Sippora 
– voor kinderen goed te begrijpen – leren we 
over Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 
hetzelfde jaar 1931 werd Joseph Vos geboren in 
Kampen. Hij groeide daar op, ging er naar school 
en maakte er vriendjes. Op 11-jarige leeftijd, in 
1942, is hij via Kamp Westerbork naar Auschwitz 
weggevoerd. Daar is hij op 27 november 1942 
omgekomen. Joseph Vos was joods. 

Twee kinderen, afkomstig uit twee Overijsselse 
steden. Joseph heeft de oorlog niet overleefd, 
Sippora wel. Hoe kon dat? Die vraag stellen we 
centraal in de educatieve tentoonstelling ‘Sippora 

en Joseph. Kind in de oorlog’. De tentoonstelling 
is een samenwerkingsproject van het Historisch 
Centrum Overijssel en het Gemeentearchief 
Kampen. Voormalige leerlingen uit groep 8 van 
de Geert Groteschool in Zwolle en de Christelijk 
Nationale School de Groenling uit IJsselmuiden 
werkten mee aan de totstandkoming. 

Deze educatieve tentoonstelling, speciaal voor 
de groepen 7 & 8, is dit jaar te zien in het Woon-, 
zorg- en dienstencentrum Margaretha in Kampen. 
Onder leiding van de educatief medewerker 
kunnen leerlingen uit de bovenbouw een les 
volgen bij de tentoonstelling. De les kent een 
inleidende filmcompilatie, opdrachten waarmee 
de leerlingen de tentoonstelling gaan bekijken 
en een afsluitende verwerkingsopdracht. Een les 
duurt circa een uur en kost € 50 per klas, inclusief 
begeleiding en lesmateriaal. De tentoonstelling 
staat maar tot eind mei 2014, dus wees er snel bij! 
Vol = vol. 

Wilt u meer informatie of met de klas komen? 
Mail naar: a.rijkhoff@kampen.nl
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