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Jan

Nelly

Eva

Henk
-1-

Eva vindt de ster:

niet erg
ellendig
Hoe zou jij je voelen?

trots
boos

bijna 11

	
aan het begin
leeftijd:

van de oorlog

woonplaats:

Amsterdam

Titel:

Onder

In de OPROEPING staat wat Heinz mee mag nemen.
Bijvoorbeeld:

A	Bekijk het filmpje.
B	Eva is uit dit land gevlucht:

1 paar
1

laarzen
pak

A	Heinz moet werken in Duitsland.
Moet hij gaan? Met wie ben jij het eens?

Titel:

Buiten

Open het luikje.
Noem iets wat Eva niet meer mag:

-2-

		

Heinz

Mutti

Vati

Eva

B	Gaat Eva’s familie onderduiken?
ja / nee

Vind je dat een goed besluit?

ja / nee / weet niet

-3-

Titel:

Ver				

A	Er staat een Duitse soldaat voor de deur.
Waar verstoppen Eva en Mutti zich?

achter de boekenkast
achter een geheim luik in de badkamer

B	Kijk achter het tegeldeurtje.
Wie zien Eva en Mutti in de gevangenis?
			

7 jaar

	
aan het begin
leeftijd:

en

van de oorlog

woonplaats:

Heemse

	
(
in

Nederland,
bij de Duitse
grens)

A	Bekijk het filmpje.
B	Jans vader zegt tegen de mensen in de kerk:

A	Bekijk het filmpje.
B	Waarom heeft Eva dit rugzakje haar hele leven bewaard, denk je?

		
		
Titel:

Mijn

Jullie moeten doen wat de Duitsers zeggen.
Jullie moeten je verzetten tegen de Duitsers.

in

Vader en moeder willen uit handen van de Duitsers blijven.

C	Vind jij het rugzakje waardevol? ja
Waarom?

/ nee

A	Open het bovenste luikje. Vader vermomt zich als
B	Open het onderste luikje. Moeder heeft een vals persoonsbewijs.
Ze heet geen mevrouw Slomp meer, maar mevrouw

-4-

J

-5-

H

Titel:

Titel:

A	In de bijbel staat dat je wel

/ niet

G

Moeder denkt dat ze vader gaan

mag liegen om mensen te redden.
Ben je het daarmee eens?

ja / nee

B	Dit eten is voor
Vader gelooft dat

hem

zal helpen.

Titel:

Geheime

A	In de brief staat: P

moet naar

L

B	Door hoeveel landen reist Leone voordat hij op de boot naar
Engeland kan?

C	Deze zin moet worden uitgesproken op de radio:
De

brandt haast nooit.

Titel:

A	Bekijk het filmpje.
B	Waarom is er een hoek van de brief afgeknipt, denk je?

Radio

Zoek de radio en luister!
Is piloot Leone veilig in Londen aangekomen?
-6-

ja / nee
-7-

Titel:

A	Boek: hierin staan positieve
B	Foto: Hitler is dol op
C	Krant: Hitler is

14 jaar

	
aan het begin
leeftijd:

van de oorlog

provincie:

Reclame voor

Zeeland

/ negatieve verhalen over Hitler.

D	Wat vind jij de beste reclame voor Hitler?

	
(Nederland)

		
		

boek
foto
krant

A	Bekijk het filmpje.
B	Nelly’s ouders zijn voor / tegen Hitler en de nazi’s.
C	Nelly is Nederlands / Duits
Titel:

J

van de NSB

A	Kijk onder het linker klepje.

Titel:

Een groot

A	Deze foto van Hitler heeft papa gekregen, omdat hij

De jeugdclub van de NSB heet:
Nelly hoort daar

B	Dit dier is het symbool:
-8-

verhalen over Adolf Hitler.

B	Vader wordt

van het dorp.
-9-

Titel:

V

A	Nelly’s vriendinnen noemen haar een 		
Vindt ze dit erg?

ja / nee

8 jaar

	
aan het begin
leeftijd:

NSB’er.

van de oorlog

woonplaats:

Haarlem

B	Waarom blijft ze toch bij de NSB, denk je?
C	Open het doosje en luister.
De kinderen die dit zingen zijn

voor / tegen de NSB.

A	Bekijk het filmpje.
B	Nelly zegt: “We hebben toch niets gedaan!”

A	Bekijk het filmpje.
B	Henk wil alles verzamelen wat met de

Ben je het met haar eens? Leg uit.

ja / nee / een beetje, omdat:

Titel:

te maken heeft.

Mijn

Trek een lijn: welke tekst hoort bij welk plaatje?

C	Nelly zit 1 jaar gevangen, vader 4 jaar.
	Vind je het eerlijk dat Nelly korter gevangen zit?

ja / nee / een beetje, omdat:

- 10 -

kogelhulzen
strookjes tegen Duitse
Nederlandse soldaten
radar

nepkogel

granaatscherven

- 11 -

Titel:

V

Titel:

A	Henks beste vriend heet

A	Lees de eerste regel van het BEVEL.
Nederlandse mannen van

B	Open het bovenste laatje.
Hij is

Theo is

niet op Henks verjaardag?

jaar. Louis is

jaar.

C	De Duitse soldaat doorzoekt het huis niet.

Hij heeft geen tijd.
Hij is ziek.

Waarom wil hij wel naar binnen?

M

De Duitsers bouwen een sterke verdediging

Titel:

H

A	Open de bovenste la. Om eten te kunnen kopen

langs de kust.
Europa

komen bevrijden.
Bij Henk bouwen ze als verdediging een

heb je geld en een

nodig.

B	Noem twee dingen die je kunt kopen met de bonnen uit de la.
en

grote

A

Wat krijgt Henk van de Canadezen?

		

- 12 -

jaar moeten

B	Zoek de foto’s van Henks familie.

C	Bekijk de brief. Waarom is hij

Ze zijn bang dat de

t/m

in Duitsland werken.

Joods / niet Joods

Titel:

Werken in

B	Bekijk het filmpje.

en

- 13 -

