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Lees dit boek lekker rustig door. 

Beantwoord iedere keer als je een hoofdstuk uitgelezen hebt de vragen die bij dat hoofdstuk 

horen. 

Er is per hoofdstuk ruimte overgelaten om zelf aantekeningen te maken.

Let bij het beantwoorden van een vraag op de volgende dingen:

– Lees de vraag goed.

– Beantwoord de vraag. Neem in je antwoord (een gedeelte van) de vraag op, zodat vraag en 

antwoord bij elkaar komen te staan.

– Controleer of het antwoord dat je hebt gegeven het antwoord op de vraag is.

Als je alle vragen hebt beantwoord, ben je goed voorbereid voor je boekbespreking in de klas!

Wil je nog meer weten over dit boek?

Bezoek dan de website:

www.kiezenindeoorlog.nl

of mail gewoon naar de schrijfster!

martejongbloed@gmail.com



Opdrachten

Inleiding

In de inleiding staat al kort iets over de oorlog. Heb jij zelf wel eens verhalen gehoord over de 

oorlog? Bijvoorbeeld van je opa of oma? Wat kan je je herinneren van hun verhalen? Als je geen 

verhalen van je familie kent, heb je dan misschien wel eens een film over de oorlog gezien? Welke?

Vroeger hadden ze geen computers en geen mobieltjes.

Kan je nog drie dingen noemen die we nu wel gebruiken, maar die in de Tweede Wereldoorlog nog 

niet bestonden of nog niet veel werden gebruikt?

Hoofdstuk 1

Aan het eind van dit hoofdstuk denkt Gijs na over de oorlog. Wat vindt hij ervan?

Aantekeningen:



Hoofdstuk 2

Waarom kijken Gerrit en Johan, de vrienden van Teun, zo raar naar de vader van Gijs? 

Aantekeningen:

Hoofdstuk 3

Waarom is de koningin gevlucht?

Waar is de koningin naartoe gegaan?

Aantekeningen:



Hoofdstuk 4

Vertel in je eigen woorden wie de geallieerden waren.

(tip: kijk in de woordenlijst achterin het boek.)

Beschrijf of teken hoe jij denkt dat het er in de schuilkelder uitzag. Je mag ook een foto van 

internet uitprinten.

Ruimte om te tekenen of een foto te plakken



Hoofdstuk 5

Waarom vindt de vader van Gijs dat de Duitsers goed zijn voor Nederland? Kan je dat begrijpen of 

juist niet? (leg uit)

Aantekeningen:

Hoofdstuk 6

Leg uit waarom Teun geen lid wil worden van de Jeugdstorm.

Aantekeningen:



Hoofdstuk 7

Noem drie dingen die de jongeren bij de Jeugdstorm deden. (Je mag ook op internet zoeken)

Waarom doen Jan zo raar over Jacob? En wat vindt Gijs daarvan?

Aantekeningen:

Hoofdstuk 8

Waarom wil de vader van Lea weg?

Aantekeningen:



Hoofdstuk 9

Waarom doet Gijs mee met Jan? Wat zou jij hebben gedaan?

Aantekeningen:

Hoofdstuk 10

Begrijp je waarom Teun zo boos is? Leg uit in je eigen woorden:

Aantekeningen:



Hoofdstuk 11

Gijs denkt aan het eind van het hoofdstuk na over vriendschap. Wat bedoelt hij met 

‘Tegenwoordig bepalen anderen wie vrienden mogen zijn.’ Wie zijn die anderen?

Aantekeningen:

Hoofdstuk 12

Wat betekent het woord ‘volksvreemd’?

Aantekeningen:



Hoofdstuk 13

Dit hoofdstuk gaat over ‘De februaristaking’. Waarom werd er gestaakt?

Zoek op internet meer informatie over de februaristaking. Wat weet je er nu van?

Aantekeningen:

Hoofdstuk 14

Waarom is Radio Oranje door de Duitsers verboden?

Aantekeningen



Hoofstuk 15

Op de muren van het huis van Gijs staan letters.

Welke letters? Wat betekenen ze?

Moeder zegt dat ze Teun wel begrijpt. Waarom zegt ze dat? Wat bedoelt ze?

Aantekeningen:

Hoofdstuk 16

Waarom wordt Gijs in elkaar geslagen?

Aantekeningen



Hoofdstuk 17

Gijs heeft eerst geen zin om te gaan kamperen. Uiteindelijk is hij toch blij dat hij is gegaan. 

Waarom?

De Jeugdstorm-leider heeft het over een ‘nieuwe tijd’. Wat bedoelt hij? 

Hoofdstuk 18

Wie moeten een gele ster dragen? Waarom?

Wat vind je daarvan?

Aantekeningen



Hoofdstuk 19

Waarom moeten de man en de oudste zoon van buurvrouw Jet naar Duitsland?

Aantekeningen

Hoofdstuk 20

Waarom huilt Teun als hij thuiskomt?

Wat ontdekt Gijs over zijn broer? 

Het is moeilijk om te weten wat je in een oorlog moet doen, zegt Gijs. Wat bedoelt hij? 



Aantekeningen

Hoofdstuk 21

De vader van Lea heeft een oproep gekregen voor kamp Westerbork. Wat weten we nu van 

Westerbork wat Lea toen nog niet wist?

(Je mag op internet meer informatie opzoeken)

Lea heeft het over ‘manieren om te verdwijnen’.

Wat bedoelt ze?

Aantekeningen:



Hoofdstuk 22

Waarom klopt de Duitse soldaat aan? Wie zoekt hij?

Aantekeningen

Hoofdstuk 23

Moeder weet niet of ze blij moet zijn met een nieuw kind. Waarom niet? Leg uit.

Aantekeningen



Hoofdstuk 24

Wat is een razzia? Beschrijf wat Gijs ziet als hij gaat kijken.

Aantekeningen

Hoofdstuk 25

Wat is propaganda?

Gijs gaat twijfelen aan alles wat zijn vader zegt.

Waarom?

Aantekeningen



Hoofdstuk 26

Wat is er met Gerrit gebeurd? 

Aantekeningen

Hoofdstuk 27

Wat staat er in het Parool?

Aantekeningen



Hoofdstuk 28

Wie is vermoord?

Door wie is hij vermoord?

Aantekeningen

Hoofdstuk 29

Waarom twijfelt de buurvrouw even voor ze de vader van Gijs een borrel geeft?

Aantekeningen



Hoofdstuk 30

Waarom nemen de Duitsers wraak?

Hoe doen ze dat? Wat gebeurt er?

Aantekeningen

Hoofdstuk 31

Gijs vertelt zijn broer Teun iets heel belangrijks. Wat?

Waarom heeft Gijs dit besluit genomen?



Aantekeningen

Hoofdstuk 32

Wat doet Gijs voor het verzet?

Zou jij dat durven? Waarom wel of waarom niet?

Aantekeningen

Hoofdstuk 33

Veel NSB’ers vluchten. Waarom kiest de vader van Gijs daar niet voor?



Aantekeningen

Hoofdstuk 34 

In de hongerwinter aten de mensen tulpenbollen. Op internet kan je nog steeds oude recepten 

vinden. Zoek er een op en schrijf die over. (Of print ‘m uit en plak ‘m hieronder op.)



Aantekeningen

Hoofdstuk 35

Wat doet Teun om aan eten voor Annie te komen?

Aantekeningen

Hoofdstuk 36

De dokter zegt: “U moet rekening houden met het ergste.”

Wat bedoelt hij?

Aantekeningen



Hoofdstuk 37

Wat dringt maar langzaam tot Gijs door?

Annie is doodgegaan aan longonsteking. Longonsteking is nog steeds gevaarlijk. Maar gelukkig 

gaan tegenwoordig niet zoveel mensen meer dood aan die ziekte. Weet je hoe dat komt?

Aantekeningen

Hoofdstuk 38

De vader van Gerrit komt langs met een open kar. Waarom is het zo bijzonder dat de vader van 

Gerrit komt helpen?

Aantekeningen



Hoofdstuk 39

Moeder zegt iets vreemds over Annie en Leentje. Wat bedoelt ze?

Aantekeningen

Hoofdstuk 40

Gijs en Joke gaan een lange tocht maken. Ze gaan spullen ruilen voor eten. Wat nemen ze mee 

om te ruilen? Noem drie dingen.

Aantekeningen



Hoofdstuk 41

Waarom denkt Gijs dat de dominee wel zal helpen?

Aantekeningen

Hoofdstuk 42

In dit hoofdstuk kloppen ze eerst aan bij een man. Hij stuurt ze door naar een boerin verderop. 

Eerst wil die boerin niets ruilen. Maar daarna wil ze Gijs en Joke toch helpen. Waarom?

Aantekeningen



Hoofdstuk 43

Opeens is er iets raars te zien in de straat. Iets wat al jaren niet mag. Wat?

Aantekeningen

Hoofdstuk 44

Waarom gaat vader zijn koffer pakken?

Aantekeningen



Hoofdstuk 45

Wat ontdekt Gijs als hij met Teun eten naar buurvrouw Jet brengt?

Waarom barst hij in lachen uit?

Aantekeningen

Hoofdstuk 46

Gijs vraagt of Lea volgende week wil afspreken. Lea antwoordt niet meteen. Ze twijfelt. Waarom?

Gijs denkt na over alles wat er is gebeurd. Hij bedenkt dat het leven nooit meer normaal wordt. 

Waarom denkt hij dat?



Aantekeningen

Nu heb je het boek helemaal gelezen.

Noem drie dingen die je over de oorlog hebt geleerd

Wat vond je van het boek? Leg uit waarom. 


