www.verzetsmuseum.org
Plantage Kerklaan 61 (tegenover Artis), Amsterdam

mede mogelijk gemaakt door

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede gefinancieerd met steun
van het europees fonds voor regionale
ontwikkeling van de europese commissie.

en vele anderen

Jan

Nelly

Eva

Henk

-1-

2

Open de linker la

Sallie’s familie moet van de Duitsers naar
verhuizen
omdat ze

2
naam:

3

3

zijn.

Open de rechter la

Sallie en zijn zusjes kunnen niet lang bij Henk

Henk

thuis blijven omdat

8 jaar

	
aan het begin
leeftijd:

van de oorlog

Haarlem
broers: 	Theo en
Louis
zusjes: 	Marietje
en Jetje
beste vriend: Sallie
houdt van: Hockey
woonplaats:

1

Druk het raam open en luister.
Lees daarna de tekst onder het raam
Duitse soldaten schieten op
vliegtuigen.

5

Bekijk samen de film

4
5

Bekijk wat er in de wandkast ligt

Wat zou jij wel willen hebben van Henks verzameling?

Henk wil alles verzamelen wat
te maken heeft met de

4

1

6

Open de kastdeur

Henks broers hebben zich in de kast verstopt
want ze willen niet in
voor de moffen (*) gaan werken.

6

Ze zijn niet ontdekt!
(*) Moffen is een scheldwoord voor Duitsers

-2-

-3-

7

Druk op de knop

11

Henk noemt de soldaat een
goede Duitser. Ben je het met
Henk eens?

Ja

7

Nee

 ekijk de beelden.
B
Druk daarna op de knop en luister.

De Duitsers bouwen een sterke

omdat:

om de Engelsen tegen te houden.
De mensen die bij de kust wonen moeten
daarom

11

8	Druk op de knop
Henks broers hebben een
zeef
gemaakt tegen de Duitse
stoorzenders.

8

Daarmee kunnen ze stiekem
luisteren naar

12	Kijk in de keukenladen
Als je eten wilt kopen heb je
geld en

nodig.

13

Radio

13	Druk op de knop in

9	Lees de tekst

de broodtrommel

boven de kachel

Henk gaat bij mensen logeren omdat

Moeder maakt soep van

12

tulpenbollen

9

suikerbieten
brandnetels

14	Henk heeft in de oorlog ook erge dingen meegemaakt.

10	Kijk in het kastje

Wat vind jij het ergste?

OZO betekent
O			

-4-

Dat zijn joodse vriendje Sallie moet verhuizen.
Z

10

Dat zijn oudere broers zich moeten verstoppen.
Dat hij erge honger heeft gehad in de laatste oorlogswinter.

O
-5-

naam:

2

2

Eva

Bekijk de wand

Eva is dol op haar broer Heinz.
Ze gaan samen vaak

bijna 11

	
aan het begin
leeftijd:

van de oorlog

geboren in:
broer:
houdt van:

Oostenrijk
Heinz

3

 uiten spelen
b
knikkeren
fietsen
zeilen
Monopoly

3

Druk op de knop

Overal staan van die stomme borden met
Voor Joden

4
1	Bekijk samen de film

Druk op de knop

Eva… 		

is trots op de ster

			

haat de ster

Ik begrijp Eva’s reactie
Wel

Eva’s ouders wilden naar een

Niet

Een beetje

omdat:

veilig land en daarom wonen

4

ze nu in

5

Lees de tekst in het kastje

Eva speelt

1

met haar vriendinnen.

5
-6-

7

-7-

9

6	Dit is de deur naar

Stil! Wacht hier tot je iets hoort. Lees
daarna de tekst boven het geheime luik.

Eva’s onderduikplek

6

Eva en Mutti zitten bijna

Duitse soldaten zijn overal op zoek naar Joden.

jaar ondergedoken

Dat heet een

in Amsterdam bij mevrouw Klompé.

Eva en Mutti verstoppen zich op de

Achter deze deur ga je
samen kijken.
Wacht op je begeleider.

7	Druk op de knop en

kijk naar het plafond

7

Eva verveelt zich heel erg.
Ze wil graag

10

Vati, Mutti, Eva en Heinz

worden verraden en naar een
kamp in Drenthe gebracht.

8	Kijk achter de vier luikjes

Dat kamp heet Kamp

Soms gaan Eva en Mutti op bezoek bij
Vati en Heinz. Dat is gevaarlijk.
Wat denk je, zou jij dat ook hebben gedaan?
Ja

8

Nee

Weet niet

omdat:

Daarna moeten ze naar
Auschwitz, een kamp ver
weg in Polen.

11
Op hun onderduikplek maken Vati en Heinz
-8-

Wat vind jij van Eva’s verhaal?
eng

spannend

zielig

ongelofelijk

droevig

heftig

angstig

erg

indrukwekkend

-9-

2
naam:

Jan

van de oorlog

woonplaats:

Vader zegt in de kerk dat je

wel

					

niet

			

7 jaar

	
aan het begin
leeftijd:

Heemse

	
(bij

2

Bekijk het verhaal op de preekstoel

mag liegen om mensen te redden.

Ben je het met hem eens?

Ja

					

Nee

omdat:

de
Duitse grens)

Janke
beste vriend:
Graats

zus:

hobby:

 utten bouwen
h
in het bos,
soldaatje
spelen

lievelingsdier:

konijn

3	Open het deurtje
Sergeant Leone is een
piloot.
Jan mag hem af en toe

1

3

1	Bekijk samen de film
Jan is trots op zijn vader omdat hij:

4	Open het konijnenhok, luister en

de dominee van het dorp is

lees daarna de tekst in het hok.

mensen helpt die gevaar lopen

Verzetsman Daan is door de Duitsers

4
- 10 -

Daans echte naam is

- 11 -

In het huis van Jan

9

9
Pak de hoorn van de telefoon

De Duitsers willen Jans vader gevangen nemen.

5

Draai aan de rechter knop van de radio

Het loopt goed af want vader verstopt zich in

Jan hoort op de radio:
De gans is

5

Dit bericht betekent dat sergeant Leone terug
is in

10

Druk op de knop

Vader is opgepakt door een Nederlandse
politieagent, een NSB’er.
Jan en moeder zijn bang dat ze vader

10

7
6

6

8

Op het nachtkastje ligt een brief van

Pak de beker op en luister

11
Kijk goed op de tafel

Maarten is boos omdat Jan en Graats kruit halen
uit

Vader

Moeder

Achter deze
deur ga je
samen kijken
- wacht op je
begeleider.

Waarom mogen de vrienden van Jan niet meer komen spelen?

7

Jan

De agent heeft een brief waarin staat
dat vader is

doodgeschoten
bevrijd

Jan moet weg naar een ander gezin.
Hij wil daar geen nieuwe vrienden meer maken
omdat

- 12 -

8

Jans vader heeft een bijnaam: Frits de

- 13 -

2	Bekijk de wandkast aan de muur
Dit dier is het symbool van de Jeugdstorm:

2
Het vlaggetje linksboven in de kast hangen
NSB-kinderen aan hun
naam:

Nelly

3	Blader rustig van voren

4 jaar
1
	
aan het begin
leeftijd:

van de oorlog

provincie:
broers:
zusje:

3

naar achteren en luister

Dit is het boek van Nelly’s Jeugdstorm-groep.

Zeeland
Han en Izak
Maatje

Daar gaat Nelly

keer per week naar toe.

Ze gaan vaak sporten. Nelly is goed in

favoriete
sport: hoogspringen

1

Ook vieren ze de verjaardag van
Nelly wordt Jeugdstormleidster. De cursus vindt ze

1

heel leuk

saai

Bekijk samen de film

Nelly is een

Duits meisje
Nederlands meisje

In Nelly's huis

Dat de Duitsers de baas
zijn in Nederland vindt ze
vreselijk
fijn

4

Lees de tekst naast het raam

Papa verkoopt de krant van de NSB.

4

Die krant heet Volk en
De meeste Nederlanders
vinden dat een goede krant
hebben een hekel aan die krant

- 14 -

- 15 -

5

8

Open het doosje

De nazi’s proberen iedereen te overtuigen.

Op een dag zeggen Nelly’s vriendinnen dat ze
een

Andere meningen zijn verboden. Ze zeggen

NSB’er is.

8

Nelly 		trekt zich er niks van aan
vindt het heel erg

5

Ik begrijp Nelly’s reactie

Speel het spel

bijvoorbeeld:
Joden zijn
Hitler is

w
 el

Nederland heeft een sterke

niet

De

want:

nodig.

is voor alle Nederlanders.

Duitsland zal

6

!

Dit laatste onderdeel
bekijk je samen wacht op je begeleider.

6	Lees de tekst

onder de foto

Vader krijgt van de
Duitsers een foto

7

9

van Hitler omdat hij

Nelly begrijpt niet dat ze gevangen worden genomen.

Ze zegt: We hebben toch niks 				

7

Kijk in de la

Op een dag wordt vader zelfs 					

Ben jij het met Nelly eens?
!

Ja

Nee

!
Een beetje

omdat:

Nu kan hij de Duitsers nog beter

- 16 -
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