
Rotterdam, zomer 1913. De twaalfjarige Bram
Dobbelaar zit vaak aan de Maas en kijkt dan
verlangend naar de grote oceaanstomers die naar
verre landen vertrekken. Hij droomt ervan om ooit
met een van die schepen mee te kunnen.

Op een dag ontmoet hij Willem, die binnenkort met
zijn tante naar Amerika vertrekt. Bram en Willem
bedenken een plan, zodat Bram als verstekeling
mee kan. Gaat dat lukken? Zal hij Amerika echt
bereiken? En is daar echt alles van goud?

Geen weg terug is geschreven naar aanleiding van
een krantenartikel dat Elisabeth Mollema las in de
Amerikaanse krant The New York Times, waarin
stond dat een Nederlandse jongen illegaal het land
probeerde binnen te komen.

Elisabeth Mollema is in Amsterdam geboren, maar woont haar hele leven al in
Rotterdam. Ze heeft twee volwassen zoons, een kleindochter en een hond. Na haar
studie sociologie werkte ze een tijdje als journalist. Omdat haar beide zoons nooit
boeken lazen, is ze zelf begonnen met het schrijven van spannende verhalen. Dat bleek
een succes en haar boeken werden goed verkocht. Nu heeft ze er al bijna honderd
geschreven. Soms denkt ze: ik houd ermee op! Maar dan krijgt ze toch weer een idee
voor een verhaal. 

Ze vindt schrijven best een intensieve bezigheid, maar het is ook leuk om een verhaal te
zien groeien. Ze houdt ervan om lekker in haar eentje te schrijven. Het is heerlijk om
met niemand iets te maken te hebben, alleen met de personages die in het verhaal
voorkomen en die ze kan laten zeggen en doen wat ze zelf bedenkt.

Lesbrief Geen weg terug

Elisabeth Mollema

Iris Boter studeerde aan de kunstacademie van Kampen, waar ze nu ook woont met
haar man, kind, poes en konijn. Iris werkt als illustrator en als schrijver. Ze illustreerde
al meer dan honderd boeken en ze schreef er inmiddels al meer dan dertig.
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Hoe dit boek tot stand kwam

Tijdens de research voor een ander boek, De reis van Sofie Grossman,
stuitte Elisabeth op een verslag in The New York Times van 1913. Het
ging over een Nederlandse jongen die ternauwernood een scheeps-
ramp overleefde en als verstekeling Amerika bereikte.  
Het moest wel een avontuurlijke en dappere jongen zijn geweest die op die
manier de oversteek had durven maken. Wie was hij? En waarom wilde hij
per se naar Amerika? Daarover stond niets in het verhaal. Over de jongen
was alleen te vinden dat hij waarschijnlijk Bram Dobbelaar heette.

Het verhaal van de Nederlandse jongen bleef in haar hoofd hangen. Want
was het die jongen nou wel of niet gelukt om in Amerika een leven op te
bouwen? Soms stond iemand in Amerika garant voor een verstekeling. Had
de jonge avonturier op die manier geluk gehad?

 In de meeste gevallen stuurde de Amerikaanse overheid verstekelingen
direct terug. Het was bovendien erg moeilijk om ongezien het schip af te
komen. Daar werd heel streng op gelet. Zomaar het beloofde land
binnenwandelen was bijna onmogelijk.

 De stoomvaartmaatschappijen kregen een hoge boete als bleek dat ze een
verstekeling aan boord hadden. Daarom letten die extra goed op. Werd een
verstekeling gesnapt terwijl het schip al op zee was, dan werd hij
opgesloten. Als hij geluk had, zette de kapitein hem aan het werk door hem
bijvoorbeeld het dek te laten schrobben. Of erger: in het kolenruim te
werken. Om anderen af te schrikken werd de reis voor verstekelingen zo
onaangenaam mogelijk gemaakt.

Ter herinnering aan de jongen uit het bovengenoemde
krantenartikel heet de hoofdpersoon van dit boek
Bram Dobbelaar. De foto van hem bij het kranten-
artikel staat achter in het boek. Of hij nou wel of niet
Bram Dobbelaar heette, hij was wel de verstekeling
die de schrijfster op het idee bracht voor dit boek.

Het verhaal in dit boek is verzonnen, maar er is een
aantal gebeurtenissen in verwerkt die echt hebben
plaatsgevonden.
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Het verhaal speelt zich af in 1913. Rotterdam was toen een andere stad dan nu. Er waren
veel oude huizen. En ook meer kanalen en singels. Veel ervan zijn later gedempt, zoals
de Coolsingel. In het centrum van de stad was een grote krottenwijk, de
Zandstraatbuurt genoemd. Daar woonden de allerarmste mensen van de stad.

Het verhaal in het kort
De hoofdpersoon, Bram Dobbelaar, woont met zes andere gezinnen in een piepklein en
oud huisje. Ieder gezin heeft maar één kamer. Er is maar één wc voor alle zes gezinnen.
Stromend water moeten ze buiten uit een pomp halen. Er lopen ratten en overal ligt
afval. Vooral in de zomer stinkt het er vreselijk. Met al die mensen die zo dicht op elkaar
wonen, is het ook altijd lawaaierig. Bram is dan ook vaak moe als hij op school is.

 Na school ontvlucht hij vaak de ellende in zijn wijk door aan de Maas te kijken naar
schepen die aankomen of vertrekken. Wat zou hij graag met zo’n schip de wijde wereld
intrekken.
 
 
 

Opdrachten bij Geen weg terug

1 De leerkracht leest het eerste hoofdstuk voor. Of de leerlingen lezen
individueel.

Uitvoering:                    
Duur:
Leerdoel:                           

Klassikaal of individueel
30 minuten
Enthousiast en nieuwsgierig maken naar het boek.

Op een dag ontmoet hij een jongen, Willem, die over een paar dagen met een schip
naar Amerika zal gaan. Ze verzinnen een plan waarmee Bram als verstekeling met het
schip zal meereizen. Het plan verloopt anders dan ze hadden bedacht. Weet Bram
toch aan boord te komen?

Op het schip zitten voornamelijk landverhuizers. Zo werden vluchtelingen destijds
genoemd. Ze kwamen vooral uit het gebied dat nu Rusland is, op de vlucht voor
gevaar, maar ook op zoek naar een beter leven. Tegenwoordig noem je die mensen
vluchtelingen. Eigenlijk is Bram ook een vluchteling, want ook hij hoopt dat hij in
Amerika beter af is dan in de krottenwijk in Rotterdam.
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Wat zijn vaak redenen van mensen om te vluchten?
In ons land komen jaarlijks vluchtelingen aan. Soms zijn het mensen die vluchten
voor oorlog. Anderen hopen dat ze hier een beter bestaan zullen krijgen. Die laatste
groep noem je economische vluchtelingen.

Discussieonderwerpen: verlangen naar avontuur, op zoek naar een beter leven, illegaal
en vriendschap.
Of specifiek toegespitst over het onderwerp vluchtelingen:
Bram is in zekere zin ook een vluchteling. Hij denkt dat hij in Amerika een beter leven
zal krijgen.

Discussieonderwerp: Veel vluchtelingen die destijds uit Europa en Rusland naar
Amerika wilden gaan, hadden gehoord dat alles in Amerika van goud was. Ze vertelden
elkaar dat Amerika het paradijs was. Dat was natuurlijk niet waar, maar hoe zou het
komen dat het werd gezegd?

Fragment uit het boek: (In het begin van het verhaal zegt ome Sjan:)
 “Het is dat ik niemand heb om op de winkel te passen, anders had ik misschien ook een poging
gewaagd. Desnoods als verstekeling. Al was het alleen maar om te zien wat al die landverhuizers
er toch te zoeken hebben. Als alles er echt van goud is, zou ik er misschien ook blijven.”

Voorbeeldantwoorden: hoop op een beter leven, zichzelf moed in spreken om de lange
en kostbare reis vol te houden, verbergen van teleurstelling van mensen die al in
Amerika waren en misschien veel geld hadden geleend van achtergebleven familie.

2 Als het boek gelezen is, kan de leerkracht de inhoud klassikaal bespreken.

Uitvoering: 
Duur:                                    

Klassikaal
ca. 50 minuten

Discussieonderwerp: Bram had geen geld om een kaartje te kopen om met de boot naar
Amerika te gaan. Als hij gepakt zou worden, zou hij gevangen worden gezet.

Wat vind je ervan dat hij als verstekeling aan boord probeerde te komen?
Discussieonderwerp: Wat vind je van de manier waarop mensen die destijds Amerika
binnen wilde komen door de Amerikaanse autoriteiten werden behandeld?

Fragment:
Raisa zegt: “( we gaan…) naar Ellis Island, zo heet dat eiland. Daar wordt iedereen gecontroleerd.
Ze zijn heel streng. Als je papieren niet in orde zijn, mag je het land niet in. Ook niet als je een
ziekte hebt.”

“Moet je opletten,” zei Raisa. “ …bovenaan de trap staan artsen die kijken of je er gezond uitziet.
Als je kreupel bent of je loopt te hijgen en ook als je niet zo snugger uit je ogen kijkt, word je apart
genomen. Als je pech hebt, wordt meteen bepaald dat je het land niet in mag…””
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Discussieonderwerp: Halverwege het verhaal krijgt Bram opeens heimwee.
Fragment: (Bram mist zijn familie en ome Sjan en zijn vrouw en heeft spijt dat hij is
weggegaan) “…zoveel spijt dat hij het liefste over boord was gesprongen om terug te zwemmen.”

Vragen aan de leerlingen: Heb je zelf weleens heimwee gehad? Hoe voelde dat en wat
kun je eraan doen? Bespreek met de klas wat heimwee is.

Discussieonderwerp:
Bram beleeft een spannend avontuur. Soms is hij moedig, dan weer bang. Of hij krijgt
heimwee. Kun je vertellen welke emoties Bram verder allemaal voelt?
Kernwoorden: Moed, angst, heimwee, spijt, verlangen en teleurstelling.

Vraag aan de leerlingen: Heb je ook wel eens zulke gevoelens? Op welke momenten? En
hoe ga je er dan mee om?

Discussieonderwerp:
De titel Geen weg terug heeft betrekking op een aantal momenten in het boek. Welke
momenten zijn dat?
Fragment: “Het verlangen naar huis veroorzaakte een benauwende en misselijkmakende pijn. Als
het had gekund was hij die stomme bezemkast uitgekomen en was hij daarna in één ruk naar huis
gerend. Al zat hij aan de andere kant van de wereld. Maar elke seconde, elke minuut en elk uur
voer het schip verder van huis. En een ticket om straks terug te gaan kon hij nooit betalen en de
kans dat hij weer stiekem aan boord van een schip kon komen was heel klein, wat wist hij van hoe
het er in de haven van New York aan toeging? En Engels kende hij niet, dus hij zou geen
aanwijzing kunnen lezen en ook aan niemand kunnen vragen waar hij moest zijn. De paniek sloeg
in alle hevigheid toe.

“Wat mij betreft hoef je niet terug naar dat krot in die gribus. Dat heb je in ieder geval met dat
avontuur bereikt.””

Bijvoorbeeld: Tros, hut, hutkoffer, scheepshoorn, scheepsramp,verstekeling, dek, aan
boord, sleepboot, schipper, matroos, passagebiljet, loopplank, vrachtboot, kade,
oceaanstomer, ruim, zwartvaarder, kapitein, scheepsjongen, scheepsbeschuit,
reddingsboot, bolder, patrijspoort.

3 Zoek woorden in het verhaal die te maken hebben met de scheepvaart.

Uitvoering: 
Duur:                                    

Individueel of in groepjes
ca. 30 minuten

4 Speel met kleine groepjes een scene uit het boek na.

Uitvoering: 
Duur:                                    

In groepjes
ca. 50 minuten

De leerlingen kunnen daarbij van alles bedenken: een rap, een liedje, een gedichtje. Ze
kunnen er ook muziek onder zetten. Gebruik je fantasie. Misschien kunnen ze er een
filmpje van maken en op de website van de school zetten.
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Schrijf een verhaal over het volgende: Stel dat het Bram was gelukt om in Amerika te
blijven, hoe zou het verhaal dan verder zijn gegaan? Je mag er ook een tekening bij
maken.

Tips:
Misschien kwam Bram toch weer in contact met Willem.
En hoe ging het toen verder?
Of vond hij iemand anders die hem hielp? Kende Ome Sjan iemand in Amerika naar wie
hij toe kon gaan?
Of verzin je liever zelf iets?

5 Schrijf een verhaal.

Uitvoering: 
Duur:                                    

Individueel 
ca. 50 minuten

6 Maak een quiz.

Uitvoering: 
Duur:                                    

Klassikaal
ca. 50 minuten

De leerkracht stelt de vragen. De leerlingen schrijven het antwoord op papier. Elke
vraag levert tien punten op. De winnaar krijgt een oorkonde ( of een prijs)

Voorbeeldvragen:
-Noem vier scheepstermen?
-Wat is de achternaam van de hoofdpersoon?
-Waar komt ome Sjan oorspronkelijk vandaan?
-Hoe heet de vriend van de hoofdpersoon?
-Hoe heet het meisje dat net als Bram wordt teruggestuurd naar Nederland?
-Waar had Bram zich op het schip de langste tijd verborgen?
-Welk dier redt Bram uit de haven?
-Door wie werd Bram van school gestuurd?
-Met wie reist de vriend van Bram naar Amerika?
-Hoe komt Bram aan boord van het schip dat hem naar Amerika moet brengen?
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