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Over het boek 
Ronny woont met zijn ouders en zusje boven een hotel in  
Amsterdam. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt gebeuren  
daar steeds vaker vreemde dingen. Zijn vader voert geheim
zinnige gesprekken en er lunchen steeds twee Duitse officieren 
van de geheime dienst in hun restaurant. 

Op school staat er ineens een muur midden in het gebouw. 
Joodse kinderen moeten voortaan naar de achterkant, gescheiden 
van de leerlingen aan de voorkant. Ronny probeert zijn klas
genoten aan de achterkant te helpen en start met zijn vrienden 
Kees en Louise een kinderverzetsgroep. 

In de laatste oorlogsjaren lijdt iedereen honger, veel Joodse 
mensen zijn afgevoerd en de geheimen in het leven van  
Ronny stapelen zich op. Zo sluit hij in diepste geheim vriendschap 
met een jongen die is ondergedoken in een kelder tegenover  
het hotel. Als Ronny ernstig ziek wordt, gaat alles goed mis. 

Over de lesbrief
De lessuggesties in deze lesbrief zijn met name geschikt voor  
leerlingen in groep 8. De opdrachten en het boek bieden de  
mogelijkheid om thema’s als solidariteit, vrijheid en gelijkheid  
te bespreken voor het leerdoel burgerschap. Daarnaast komen 
onderwerpen als vriendschap, wraak en vergeving aan de orde. 
Bijzonder aan Het verlaten hotel is dat het verhaal zich concen
treert op de omgeving van de slachtoffers. Daardoor is het goed 
mogelijk om de link naar het nu te leggen. Wat zouden leerlingen 
gedaan hebben in die tijd en wat doen ze als een klasgenoot 
wordt buitengesloten of gepest?  

Lessuggesties  
bij Het verlaten hotel

Auteur Mirjam Elias 
ISBN 9789045124353
Em. Querido’s Uitgeverij/Singel  
Uitgeverijen, Amsterdam

Over de schrijver

Mirjam Elias baseerde dit verhaal op de jeugd van haar man  
fotograaf Ronald Sweering. Ruim vijftig jaar na de oorlog vertelde 
hij haar voor het eerst wat hij meemaakte. Ze praatte ook met  
tientallen anderen die in zijn verhaal voorkomen. Ze doken in  
archieven, ook van de school waar Ronny op zat. Dit boek is  
gebaseerd op waar gebeurde feiten. 

Kijk voor videofragmenten waarin Mirjam Elias voorleest uit 
Het verlaten hotel op Mirjamelias.nl 

www.mirjamelias.nl
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Lees onderstaande stellingen voor aan 
de klas. Leerlingen bedenken na het 
lezen van de stelling of die waar is of 
niet. Dat kan door ze hun hand op te  
laten steken als ze denken dat een stelling 
klopt. Bij elk antwoord hoort een toe
lichting waarmee leerlingen belangrijke 
basis kennis over de Tweede Wereldoorlog 
opdoen. Laat leerlingen zelf bijhouden 
hoeveel stellingen ze goed beantwoorden. 
Vraag aan het einde van de quiz hoeveel 
ze stellingen ze goed hadden. Praat nog 
even na met de klas over de besproken 
gebeurtenissen. 
 

STELLING 1
De Tweede Wereldoorlog start op  
10 mei 1940, als het Duitse leger  
Nederland binnenvalt. 
Waar of niet waar?

Dit is niet waar.
De Tweede Wereldoorlog begon al 

in 1939 toen Duitsland Polen binnenviel, 
waarop Engeland en Frankrijk Duitsland 
gelijk de oorlog verklaarden. In Nederland 
begon de oorlog wel op 10 mei 1940 toen 
het Duitse leger ons land binnenviel.  

STELLING 2
De NSDAP, de Nationaalsocialistische 
Duitse Arbeiderspartij, waarvan Hitler 
de leider was, kwam in 1933 aan de 
macht. Veel Duitsers stemden op deze 
politieke partij omdat ze geen werk 
hadden. 
Waar of niet waar? 

Dit is waar.
Duitsland was arm, het moest een 

enorme schuld aflossen als herstelbetaling 
voor de Eerste Wereldoorlog die het land 
had verloren. Hitler beloofde de econo
mische problemen op te lossen. Daardoor 
won hij in 1933 de verkiezingen waarna 
hij de macht kon grijpen. Hij noemde zich

zelf der Führer, wat ‘leider’ betekent in het 
Duits. Hitler gaf Joden, andersdenkenden 
en een aantal andere bevolkingsgroepen 
(zoals gehandicapten, Roma, Sinti, Jehova’s 
getuigen en homoseksuelen) de schuld van 
veel problemen. Vooral Joden werden door 
de NSDAP bestolen en gediscrimineerd. Ze 
mochten hun beroep niet meer uitoefenen 
en hun kinderen moesten naar een aparte 
school. 

STELLING 3
Nederland voert geen strijd als het  
Duitse leger ons land binnenvalt. 
Waar of niet waar? 

Dit is niet waar. 
Bij de Grebbeberg in de provincie 

Utrecht probeerden Nederlandse solda
ten het Duitse leger tegen te houden. Op 
13 mei moest het Nederlandse leger zich 
steeds verder terugtrekken. Duitsland 
bombardeerde Rotterdam en op 15 mei gaf 
Nederland zich over. Koningin Wilhelmina 
en de regering waren op dat moment al 
gevlucht naar Engeland. 

STELLING 4
In Nederland kreeg Hitler weinig steun. 
Hij kwam alleen maar aan de macht 
door geweld te gebruiken. 
Waar of niet waar?

Dit is niet waar.
De regering van Nederland was met 

de koningin naar Engeland gevlucht. Daar
door kregen de nazi’s in ons land de macht 
om goede bestuurders te ontslaan en over
al handlangers te benoemen. Sommige 
Nederlanders sloten zich aan bij de Natio
naal Socialistische Beweging (NSB). Deze 
Nederlandse aanhangers van Hitler kregen 
van hem een groot deel van het bestuur 
van ons land. Ruim 20.000 Nederlandse 
mannen sloten zich aan bij het Duitse 
leger om mee te vechten tegen de 
voormalige SovjetUnie.  

1. Tweede Wereldoorlog 
kennisquiz

Ontwikkelings gebied
Wereldoriëntatie  
(geschiedenis),  
luistervaardigheid 

Duur opdracht 
2025 minuten

Klassikaal

TIP
Deze quiz kun je 

ook doen voor  

je met elkaar  

Het verlaten hotel 

gaat lezen
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Het grootste deel van de Nederlanders  
paste zich aan. Een kleine groep kwam  
in verzet. Dat was levensgevaarlijk. Als 
verzetsmensen betrapt werden door de 
Duitsers, werden ze doodgeschoten of  
opgesloten en gemarteld in gevangenissen 
of concentratiekampen. 

STELLING 5
Toen Duitsland aan de macht kwam in 
Nederland, werd het voor Joden steeds 
gevaarlijker in ons land. De anti-Joodse 
maatregelen werden steeds erger. 
Waar of niet waar? 

Dit is waar.
In Nederland woonden ongeveer 

140.000 Joden.  Ze moesten een ster op 
al hun kleren naaien en hun fiets inleve
ren. Ze mochten niet meer met de tram of 
trein of naar de bioscoop. Ze mochten niet 
trouwen met iemand die niet Joods was, 
alleen naar Joodse winkels, niet naar het 
zwembad, de speeltuin of de bieb. Er kwa
men steeds meer maatregelen bij om ze uit 
te sluiten van het ‘normale’ leven. Uitein
delijk hebben de nazi’s honderdduizend 
Joodse mannen, vrouwen, kinderen, homo
seksuelen, Sinti, Roma, Jehova’s Getuigen 
en gehandicapten via goederentreinen 
afgevoerd naar concentratiekampen waar 
het merendeel werd vergast. 

STELLING 6
Het was voor Joden onmogelijk om te 
ontsnappen aan de anti-Joodse  
maatregelen. 
Waar of niet waar?

Dit is niet waar.
Het is een kleine groep Joden gelukt 

om de oorlog te overleven, maar dat was 
heel ingewikkeld. Alle Joden kregen een 
oproep voor een ‘werkkamp’. Sommigen 
gehoorzaamden niet en doken onder, wat 
heel moeilijk was en gevaarlijk, ook voor 
hun helpers. De nazi’s hielden vaak  
razzia’s waarbij ze huizen binnenvielen  
om mensen op te sporen en op te pakken.  
Ook werden er beloningen uitgereikt als 
je een onderduiker verklikte. In Nederland 
doken ongeveer 28.000 mensen onder, 
maar van elke tien onderduikers werden  
er vier alsnog verraden en opgepakt. 

STELLING 7
In andere landen, buiten Europa, werd 
er ook gevochten in de periode van 
1940 tot 1945, daarom noemen we  
deze oorlog een wereldoorlog. 
Waar of niet waar?

Dit is waar.  
In Azië vocht Japan tegen  

de Verenigde Staten, Australië  
en NieuwZeeland.  
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De Verenigde Staten en Canada hielpen 
mee om Duitsland te verslaan en ook veel 
Poolse militairen vochten mee tegen de 
Duitsers. Ook Aruba en Curaçao werden 
aangevallen door Duitse onderzeeboten  
en zelfs in Afrika en Noord en Zuid 
Amerika werd gevochten. De landen  
die vochten tegen Hitler worden de 
geallieerden genoemd.  

STELLING 8
Tijdens de laatste oorlogsjaren was er 
een hongerwinter. Dit was vooral in het 
westen van Nederland en in de grote 
steden. In andere delen van Nederland 
was nog wel te eten. 
Waar of niet waar?

Dit is waar.
In het Noorden en op het platte

land was tijdens de koude hongerwinter 
van 19441945 nog wel wat eten. Veel 
stedelingen trokken langs boerderijen op 
uitputtende hongertochten in de hoop wat 
voedsel te ruilen tegen geld of sieraden. 
In sommige steden kwamen gaarkeukens 
waar waterige soep of stamppot was te 
krijgen. Iedereen was wanhopig. Mensen 
aten tulpenbollen, duiven of meeuwen. 
Duizenden volwassenen en kinderen  
kwamen om van honger. 

STELLING 9
Zuid-Nederland was veel eerder bevrijd 
dan in de rest van Nederland. 

Waar of niet waar?

Dit is waar.
In het najaar van 1944 werd het zui

den van Nederland bevrijd tijdens Operatie 
Market Garden vanuit Frankrijk. Om de 
grote bruggen in Nederland te veroveren 
deden de geallieerden een verrassingsaan
val met parachutisten die uit vliegtuigen 
sprongen. Het mislukte. De laatste brug  
bij Arnhem werd opgeblazen door de Duit
sers. NoordNederland moest hierdoor nog 
maanden wachten op de bevrijding. 

STELLING 10
Met de bevrijding van Nederland op  
5 mei 1945 was de Tweede Wereld-
oorlog eindelijk afgelopen. 
Waar of niet waar?

Dit is niet waar.
Na de bevrijding van heel Nederland 

op 5 mei gaf het Duitse leger zich in  
Europa over op 8 mei. Maar in Azië bleven 
de geallieerden vechten tegen Japan. Na 
de atoombomaanvallen op Hiroshima en 
Nagasaki gaf Japan zich op 15 augustus 
1945 over. 
Mensen vierden uitbundig feest tijdens  
de bevrijding, maar het was ook een 
moeilijke tijd. Velen zochten naar  
familieleden en vrienden die ver
mist werden. De meesten kwa
men nooit terug, in die families 
bleef er verdriet en gemis. 
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Als het verhaal van Ronny begint,  
is hij nog maar een kind en aan het  
einde van de oorlog is hij een jongen. 
In de loop van het verhaal maakt hij een 
ontwikkeling door. Zien leerlingen aan 
de fragmenten hoe oud Ronny ongeveer is 
of welke periode in de oorlog het is? Deel 
de werkbladen uit en laat de leerlingen 
de fragmenten uitknippen en op de juiste 
plek van de tijdlijn plakken. Het is aan te 
raden om eerst de Tweede Wereldoorlog 
kennisquiz (zie opdracht 1) te spelen, zodat 
de leerlingen al wat voorkennis hebben 
over de oorlog. Herinner ze er eventueel 
aan dat de maatregelen waar Joden zich 
aan moesten houden gedurende de oorlog 
steeds erger werden.  

2. Vul de tijdlijn in!
Ontwikkelings gebied 
Begrijpend lezen,  
wereldoriëntatie

Nodig 
Werkblad 1 (geprint 
voor elke leerling of elk 
duo), schaar en lijm  
 
Duur opdracht  
30 minuten
 
Individueel of  
in duo’s
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5 mei bevrijding van Nederland

1940

1941

1942

1943

1944

1946

Ronny gaat meteen naar Hanny. ‘Mag ik 
je persoonsbewijs zien?’ Zwijgend haalt 
ze het tevoorschijn. Tot Ronny’s grote 
schrik staat er inderdaad een grote J in 
van joods. ‘Nu kunnen ze je controleren 
in de tram, je moet oppassen.’

‘Ik ga er morgen weer heen. Hij is  
altijd alleen,’ zegt Ronny vastberaden. 
‘Als jullie het verbieden, ga ik tóch.’
Zijn vader zucht. ‘Onderduikers opzoeken 
is levensgevaarlijk.’
‘Dat moet jíj nodig zeggen,’ antwoordt 
Ronny verontwaardigd.

In de verte komt Hanny aan met een 
vriendin. Ronny blijft stokstijf op de stoep 
staan. Hanny heeft ook zo’n ster, maar 
haar vriendin niet. Als ze dichterbij is, 
staart hij naar die zwarte letters in de 
gele ster.

‘Wil je leren timmeren?’ biedt Veldhoen 
aan. Ronny ziet meteen mogelijkheden 
voor hun verzetsgroep. Hoe handiger  
hij wordt, des te beter hij straks kan 
sabo teren. Hij wil inbreken in een 
bevolkingsregister of een gevangenis. 
Hij wil de Duitsers op allerlei manieren 
dwars bomen. Dus grijpt hij deze kans.

Die zomer kondigt Ronny aan dat hij  
door Europa gaat fietsen.
Zijn moeder vindt hem veel te jong.  
‘En waar slaap je dan onderweg?’
‘Gewoon bij boeren in de hooiberg.’
Bezorgd kijkt ze hem aan. Maar opa  
lacht haar uit: ‘Hij fietst heus niet in  
zeven sloten tegelijk.’

Start van de Tweede Wereld
oorlog in Nederland

Ronny rent naar zolder waar hij onder  
de losse plank graait. Ja hoor, het foto
toestel ligt er nog, met filmpje en al. Gauw 
rent hij ermee naar het Rijksmuseum.  
Net op tijd. Er komt een kleine tank aan 
met een paar jonge Canadese soldaten. 
Naast hen fietst een uitgelaten jongen. 
Ronny maakt zijn eerste echte foto.

Ronny is pas zes jaar oud als de oorlog 
begint. Als Nederland wordt bevrijd, is 
hij elf. Wanneer gebeurde wat? Plaats 
de fragmenten op de juiste plek in de 
tijdlijn.

Vul de tijdlijn in!

1945
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In de verte komt Hanny aan met een 
vriendin. Ronny blijft stokstijf op de stoep 
staan. Hanny heeft ook zo’n ster, maar 
haar vriendin niet. Als ze dichterbij is, 
staart hij naar die zwarte letters in de 
gele ster.

Die zomer kondigt Ronny aan dat hij  
door Europa gaat fietsen.
Zijn moeder vindt hem veel te jong.  
‘En waar slaap je dan onderweg?’
‘Gewoon bij boeren in de hooiberg.’
Bezorgd kijkt ze hem aan. Maar opa  
lacht haar uit: ‘Hij fietst heus niet in  
zeven sloten tegelijk.’

‘Ik ga er morgen weer heen. Hij is  
altijd alleen,’ zegt Ronny vastberaden. 
‘Als jullie het verbieden, ga ik tóch.’
Zijn vader zucht. ‘Onderduikers opzoeken 
is levensgevaarlijk.’
‘Dat moet jíj nodig zeggen,’ antwoordt 
Ronny verontwaardigd.

Ronny gaat meteen naar Hanny. ‘Mag ik 
je persoonsbewijs zien?’ Zwijgend haalt 
ze het tevoorschijn. Tot Ronny’s grote 
schrik staat er inderdaad een grote J in 
van joods. ‘Nu kunnen ze je controleren 
in de tram, je moet oppassen.’

Ronny rent naar zolder waar hij onder  
de losse plank graait. Ja hoor, het foto
toestel ligt er nog, met filmpje en al. Gauw 
rent hij ermee naar het Rijksmuseum.  
Net op tijd. Er komt een kleine tank aan 
met een paar jonge Canadese soldaten. 
Naast hen fietst een uitgelaten jongen. 
Ronny maakt zijn eerste echte foto.

‘Wil je leren timmeren?’ biedt Veldhoen 
aan. Ronny ziet meteen mogelijkheden 
voor hun verzetsgroep. Hoe handiger  
hij wordt, des te beter hij straks kan 
sabo teren. Hij wil inbreken in een 
 bevolkingsregister of een gevangenis. 
Hij wil de Duitsers op allerlei manieren 
dwars bomen. Dus grijpt hij deze kans.
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5 mei bevrijding van Nederland

1940

1941

1942

1943

1944

1946

Start van de Tweede Wereld
oorlog in Nederland

Ronny is pas zes jaar oud als de oorlog 
begint. Als Nederland wordt bevrijd, is 
hij elf. Wanneer gebeurde wat? Plaats 
de fragmenten op de juiste plek in de 
tijdlijn.

Vul de tijdlijn in!

1945
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In de verte komt Hanny aan met een 
vriendin. Ronny blijft stokstijf op de stoep 
staan. Hanny heeft ook zo’n ster, maar 
haar vriendin niet. Als ze dichterbij is, 
staart hij naar die zwarte letters in de 
gele ster.

Die zomer kondigt Ronny aan dat hij  
door Europa gaat fietsen.
Zijn moeder vindt hem veel te jong.  
‘En waar slaap je dan onderweg?’
‘Gewoon bij boeren in de hooiberg.’
Bezorgd kijkt ze hem aan. Maar opa  
lacht haar uit: ‘Hij fietst heus niet in  
zeven sloten tegelijk.’

‘Ik ga er morgen weer heen. Hij is  
altijd alleen,’ zegt Ronny vastberaden. 
‘Als jullie het verbieden, ga ik tóch.’
Zijn vader zucht. ‘Onderduikers opzoeken 
is levensgevaarlijk.’
‘Dat moet jíj nodig zeggen,’ antwoordt 
Ronny verontwaardigd.

Ronny gaat meteen naar Hanny. ‘Mag ik 
je persoonsbewijs zien?’ Zwijgend haalt 
ze het tevoorschijn. Tot Ronny’s grote 
schrik staat er inderdaad een grote J in 
van joods. ‘Nu kunnen ze je controleren 
in de tram, je moet oppassen.’

Ronny rent naar zolder waar hij onder  
de losse plank graait. Ja hoor, het foto
toestel ligt er nog, met filmpje en al. Gauw 
rent hij ermee naar het Rijksmuseum.  
Net op tijd. Er komt een kleine tank aan 
met een paar jonge Canadese soldaten. 
Naast hen fietst een uitgelaten jongen. 
Ronny maakt zijn eerste echte foto.

‘Wil je leren timmeren?’ biedt Veldhoen 
aan. Ronny ziet meteen mogelijkheden 
voor hun verzetsgroep. Hoe handiger  
hij wordt, des te beter hij straks kan 
sabo teren. Hij wil inbreken in een 
bevolkingsregister of een gevangenis. 
Hij wil de Duitsers op allerlei manieren 
dwars bomen. Dus grijpt hij deze kans.
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Ronny gaat meteen naar Hanny. ‘Mag ik 
je persoonsbewijs zien?’ Zwijgend haalt 
ze het tevoorschijn. Tot Ronny’s grote 
schrik staat er inderdaad een grote J in 
van joods. ‘Nu kunnen ze je controleren 
in de tram, je moet oppassen.’

‘Ik ga er morgen weer heen. Hij is  
altijd alleen,’ zegt Ronny vastberaden. 
‘Als jullie het verbieden, ga ik tóch.’
Zijn vader zucht. ‘Onderduikers opzoeken 
is levensgevaarlijk.’
‘Dat moet jíj nodig zeggen,’ antwoordt 
Ronny verontwaardigd.

In de verte komt Hanny aan met een 
vriendin. Ronny blijft stokstijf op de stoep 
staan. Hanny heeft ook zo’n ster, maar 
haar vriendin niet. Als ze dichterbij is, 
staart hij naar die zwarte letters in de 
gele ster.

‘Wil je leren timmeren?’ biedt Veldhoen 
aan. Ronny ziet meteen mogelijkheden 
voor hun verzetsgroep. Hoe handiger  
hij wordt, des te beter hij straks kan 
sabo teren. Hij wil inbreken in een 
bevolkingsregister of een gevangenis. 
Hij wil de Duitsers op allerlei manieren 
dwars bomen. Dus grijpt hij deze kans.

Die zomer kondigt Ronny aan dat hij  
door Europa gaat fietsen.
Zijn moeder vindt hem veel te jong.  
‘En waar slaap je dan onderweg?’
‘Gewoon bij boeren in de hooiberg.’
Bezorgd kijkt ze hem aan. Maar opa  
lacht haar uit: ‘Hij fietst heus niet in  
zeven sloten tegelijk.’

Start van de Tweede Wereld
oorlog in Nederland

Ronny rent naar zolder waar hij onder  
de losse plank graait. Ja hoor, het foto
toestel ligt er nog, met filmpje en al. Gauw 
rent hij ermee naar het Rijksmuseum.  
Net op tijd. Er komt een kleine tank aan 
met een paar jonge Canadese soldaten. 
Naast hen fietst een uitgelaten jongen. 
Ronny maakt zijn eerste echte foto.

Ronny is pas zes jaar oud als de oorlog 
begint. Als Nederland wordt bevrijd, is 
hij elf. Wanneer gebeurde wat? Plaats 
de fragmenten op de juiste plek in de 
tijdlijn.

Vul de tijdlijn in!

1945
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Ronny, Kees en Louise richten een  
kinderverzetsgroep op. Ze weten  
heel goed dat dat gevaarlijk is en  
verzinnen in het geheim plannen om  
de geallieerden te helpen. Hoe zouden 
de leerlingen dat aanpakken? 
Lees onderstaande fragmenten uit hoofd
stuk 9 en 11 van Het verlaten hotel voor 
aan de klas. Daarna mogen leerlingen in 
groepjes aan de slag met hun eigen kin
derverzet. Net als Ronny, Kees en Louise 
organiseren ze een eerste bijeenkomst en 
bedenken een naam voor hun groep. 

Verzin een geheimtaal
Om te voorkomen dat anderen hun  
plannen kunnen lezen, verzint Louise  
een geheime code in Het verlaten hotel.  
De leerlingen mogen dat ook doen.  
Hiervoor kun je gebruik maken van het 
codewiel op werkblad 2. Er zijn twee  
manieren om deze te gebruiken:  
1.  Knip de twee wielen uit en plak ze op 

elkaar. Vul in ieder vakje van het klein
ste wiel een teken in dat staat voor een 
letter uit de buitenste ronde.  

2.  Knip de twee wielen uit en bevestig ze 
op elkaar met behulp van een splitpen. 
Je kunt nu 26 verschillende soorten 
geheimtaal maken door aan het wiel te 
draaien. Bepaal de stand van het wiel 
en zet dat bovenaan je boodschap.  
Zo weet de ontvanger wat de ontcijfer
sleutel is. 

Ideeën voor tekens: 
•  letters (in willekeurige volgorde)
•  streepjes of bolletjes in verschillende 

kleuren
•  cijfers
•  dierennamen
•  vormen
•  emoticons
•  een mix van allerlei verschillende  

soorten tekens

Als de leerlingen met hun groepje een  
geheimtaal hebben bedacht, kunnen ze 
berichten aan elkaar gaan schrijven.  
Lukt het de anderen om de geheimtaal  
te ontcijferen? 

Pamfletten maken
Nadat Ronny, Kees en Louise hebben  
gelezen dat de geallieerden eraan komen, 
bedenken ze wat ze tegen hen zullen  
zeggen. Het lijkt ze het beste om  
Welcome liberator, oftewel: welkom  
bevrijder, te zeggen. Leerlingen mogen 
een eigen pamflet maken om de bevrijders 
welkom te heten. Of ze mogen ervoor  
kiezen om er eentje maken die voor deze 
tijd heel geschikt zou zijn. Een pamflet  
voor nu zou kunnen gaan over zaken die 
momenteel in de klas spelen of over  
dingen waar de leerlingen graag voor  
op willen komen.  Denk aan onderwerpen 
als: het klimaat, pesten, afval op straat of 
dierenleed.   

Leg uit dat een pamflet een soort poster is 
die in de oorlog werd gebruikt om bood
schappen te verspreiden. Omdat mensen 
niet vrij waren om op de radio of in de 
krant alles te vertellen wat ze wilden, 
maakten ze pamfletten en hingen die op. 
Soms werden ze met duizenden tegelijk uit 
een vliegtuig gegooid. 

Op de pamfletten van de leerlingen staat  
in ieder geval een tekst of kreet die  
gemakkelijk te onthouden is, in duidelijke 
letters. Daarnaast mogen er ook afbeel
dingen op het pamflet staan. Dat kan  
heel realistisch zijn, met juichende men

sen bijvoorbeeld. Maar 
ook symbolisch, zoals op 
dit voorbeeld waarin de 
vlaggen van de geallieerde 
landen een doorgang 
maken voor de  
soldaat. 

3. Welkom in het kinderverzet
Ontwikkelings gebied  
Luistervaardigheid, 
creatieve vaardigheden 

Nodig
Tekenmateriaal en 
(ruitjes)papier,  
werkblad 2 (geprint), 
splitpennen, voorlees
fragmenten in deze 
lesbrief

Duur opdracht
1 tot 3 uur

Klassikale inleiding, 
uitwerken in groep-
jes of individueel

bron: thememory.nl
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Een paar dagen later doet Ronny de deur van  
kamer zes op slot. Kees en Louise zitten aan de  
tafel met de bolle poten. Kees haalt een gave  
kaart van Amsterdam onder zijn trui vandaan.  
Die bewaart hij thuis op een geheime plaats in 
de meterkast. Ronny legt een schetsboek en een 
schriftje op tafel.

Toen Kees en Louise hoorden dat Ronny’s vader 
vastzat, vonden ook zij het hoog tijd voor hun  
kinderverzetsgroep. Dit is hun eerste bijeenkomst. 

‘Om te beginnen moeten er meer kinderen  
meedoen,’ bedisselt Louise. ‘Als we met meer zijn, 
kunnen we er misschien achter komen waar je  
vader is. Dan lukt het misschien ook om de ver
dwenen achterkanters op te sporen.’ 

‘Wat gaan we dan doen?’ zegt Kees terwijl hij 
een luchtballon tekent met in het mandje kinderen 
die door een verrekijker naar beneden turen. 

‘Weet ik nog niet,’ antwoordt Ronny. ‘Maar als je 
op grote mensen wacht gebeurt er nooit wat.  
Eerst moeten we de omstandigheden verkennen, 
net als Dick Bos. Ik weet veel plaatsen waar  
Duitsers zitten.’ 

Hij laat zijn aantekeningenboekje zien. Meteen 
zoekt Louise op de geheime kaart van Kees naar 
het eerste adres. Kees zet er een kruis bij. Na een 
uur staan er al een hoop kruisen in het centrum 
van de stad. 

‘Zo,’ zegt Ronny voldaan. ‘Nu gaan we bedenken  
of we kinderen kennen die in de buurt van die 
kruisen wonen. Alleen wie we kunnen vertrou
wen.’ 

Met rode wangen schrijven ze alle drie namen op 
van kinderen. 

‘Mijn ene neef woont in een buurt zonder joden. 
Dat soldaten joden dwingen alles in de steek te  
laten en ze dan afvoeren, wou hij eerst niet gelo
ven,’ vertelt Kees al schrijvend. 

‘Ik ben zo bang dat ze niet naar wérkkampen 
gaan,’ fluistert Louise met een blik op de lijst van 
Ronny. ‘Zet jij Harry erbij? Dat kun je niet maken. 
Je mag niet eens met hem spelen, zijn vader is van 
de NSB.’ 

‘Maar hij niet,’ zegt Ronny. ‘Een NSBkind erbij is 
juist handig, die weten meer dan wij.’ 

‘Stel dat die vader Har net zolang slaat tot hij van 

pijn klikt?’ 
Ronny schudt zijn hoofd. ‘Voor Harry steek ik 

mijn hand in het vuur.’ 
‘Weten jullie waar Menno woont?’ vraagt Kees. 
‘Misschien hebben ze telefoon,’ zegt Ronny en 

hij gaat het telefoonboek halen. Ze zijn nog druk 
bezig, als de moeder van Kees op de deur bonkt en 
roept: ‘Over een halfuurtje moet je weg Kees. Ik ga 
nog even naar Do.’

‘Verdorie,’ ergert Kees zich. ‘Die grote mensen 
altijd met hun haast. Hoe organiseren we een  
geheime bijeenkomst? We mogen bijna nooit meer 
alleen over straat.’ 

‘We maken een kettingbrief in code die iedereen 
elkaar doorgeeft,’ zegt Ronny. Dat idee heeft hij 
van Willy, die altijd uitvoerig verslag deed van alle 
spannende boeken die hij las. ‘Wij drie vormen dan 
de hoofdgroep, wij zijn de enigen die alles weten.’ 

Het wordt doodstil in kamer zes. Alle drie be
seffen ze hoe gevaarlijk het is. Er is net een hele 
verzetsgroep opgepakt die wordt verdacht van de 
aanslag op het bevolkingsregister. Dit is geen spel
letje. 

‘Mijn keus is geus.’ Ronny legt zijn hand op tafel. 
Louise legt de hare erbovenop en dan Kees. ‘Leve 
de geus, weg met de mof.’ 

‘Nu nog een naam die geen argwaan wekt,’ vindt 
Kees. 

‘Ik weet het,’ roept Ronny, ‘we noemen ons de 
Atlanticwall, dan denken de moffen dat we hun 
kustverdediging bedoelen. We plakken wat Duitse 
propagandaplaatjes in ons schriftje zodat het lijkt  
of we voor de Duitsers zijn. Maar wij schrijven  
Atlantic natuurlijk met een c en zij met een k. Als 
de hotelcontrole mijn schriftje vindt, denken zij vast 
alleen aan een taalfout.’ 

‘Ik ga met mijn zus een code bedenken voor  
onze kettingbrief,’ zegt Louise met vuurrode  
wangen van opwinding. ‘Echt iets voor mij.’ 

‘Weg met die kaart, Kees,’ sist Ronny. ‘Mijn  
moeder komt eraan.’ Vliegensvlug vouwt Kees de 
kaart op en stopt hem onder zijn trui. Louise legt de 
lijst namen in het telefoonboek en Ronny haalt de 
deur van het slot. Ze zitten braaf te tekenen als de 
moeders binnenkomen. 

‘Mogen ze morgen weer bij mij spelen, mam?’ 
vraagt Ronny liefjes.

Tekstfragmenten
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Overdag ziet Ronny onder de struiken bij de  
speeltuin net zo’n krantje liggen als Louise had.  
De Vliegende Hollander! Razendsnel kijkt hij om 
zich heen voor hij het streng verboden blaadje  
vliegensvlug onder zijn trui verstopt. 

‘Weet je zeker dat niemand je is gevolgd?’  
Bezorgd kijkt zijn moeder even later uit het raam. 

‘Ze zijn al in Italië!’ roept haar zoon over het 
blaadje gebogen. ‘Nu is NoordEuropa vast ook 
snel aan de beurt.’ Hij leest hardop: ‘De slag bij 
Koersk waarbij de Duitsers door de Russen zijn 
terug geslagen is de grootste tankveldslag van de 
geschiedenis. Moet je kijken mam, hoe handig: 
“Handleiding voor bondgenoten. Hoe kunt u de  
bevrijders helpen?” 

We moeten alle garages in de buurt uit ons hoofd 
leren. Je moet weten waar de watertoevoer van
daan komt. Wie in een stad woont moet een kaartje 
tekenen van de hoofdstraat met de namen van alle 
zijstraten die erop uitkomen.’ 

Ronny gaat naar zijn tuintje, verrukt zakt hij  
op zijn knieën: een sneeuwklokje steekt haar  
kopje boven de ijskoude grond. 

‘Straks als de zon schijnt en het weer warm 
wordt komen de bevrijders,’ fluistert hij alsof  
hij nog in aardmannetjes gelooft. 

Bij de eerstvolgende bijeenkomst van de  
Atlanticwallclub legt Ronny de handleiding  
voor bondgenoten op tafel. 

‘Dit betekent dat we bijna bevrijd worden.  
Dan verbranden we alle bordjes VOOR JODEN  
VERBODEN, we breken de muur af en alle  
achterkanters komen terug.’ 

Dolblij dat ze nu tenminste iets kunnen doen, 
gaan de drie kinderen plattegronden maken  
voor de geallieerde soldaten. ‘Je moet geen straat 
maar street schrijven, op zijn Engels,’ adviseert 
Louise.

Tekstfragmenten
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Door de oorlog zag Ronny’s leven er 
anders uit dan dat van kinderen die in 
vrede opgroeien. In het boek komt hij 
regelmatig voor lastige keuzes te staan 
waarbij hij snel een beslissing moet  
nemen. Op andere momenten leek zijn  
leven juist wel op het leven van nu of  
kun je de keuzes die hij moest nemen  

naar het nu vertalen. Bespreek de  
volgende fragmenten uit het boek 
met de leerlingen. Wat zouden zij doen?  
Gebruik de vragen naast de fragmenten 
als handvatten om het gesprek op gang te 
brengen en leerlingen te laten zien dat het 
leven vaak niet zo zwartwit is als het  
lijkt.

FRAGMENT 1 (pagina 46)
‘Wat doet die achterlijke muur hier? Hoe 
moeten we nou naar de achterkant?’ In de 
muur zit een deur. Louise wil hem open
maken maar de conciërge stuurt hen naar 
hun klas boven. Die is voor ruim de helft 
leeg. ‘Juffie, waar zijn de anderen?’

‘Zij zitten voortaan aan de achterkant.’ 
‘Hè, waarom? Mogen wij er ook heen?’
Met een verdrietig gezicht antwoordt de 

juf: ‘Het spijt me, de achterkant is voortaan 
voor de joodse kinderen.’

Ronny’s school werd van de een op de andere 
dag in twee delen gedeeld. Aan de voorkant 
mochten kinderen die niet Joods waren naar bin
nen en de achterkant was voor Joodse kinderen. 
De kinderen konden alleen stiekem naar elkaar 
toe tijdens het speelkwartier. Wat vinden de leer
lingen hiervan? Is dit discriminatie? Waarom wel/
niet? Wanneer is iets discriminatie? Laat leerlin
gen zien dat dit breder is dan huidskleur, afkomst 
of geloof, maar dat het ook in het verschil tussen 
jongens en meisjes kan zitten of bijvoorbeeld ge
aardheid. Komt dit in deze tijd nog steeds voor? 
Wat kun je ertegen doen? Hoe pak je dat aan?

FRAGMENT 2 (pagina 79)
‘Bij ons liggen vaak illegale krantjes van de 
ondergrondse beneden aan de trap,’ vertelt 
Louise als ze op een keer bij Ronny speelt. 

‘Er staat van alles in wat je van de Duit
sers niet mag weten. Ook over verzets
daden. Als we ze uit hebben, doen wij ze 
ergens anders in de bus. Stiekem, want je 
kan ervoor gearresteerd worden.’

Louises ouders zaten in het verzet, zij waren het 
niet eens met de ideeën van Hitler en kwamen 
stiekem in opstand. In oorlogstijd werden alleen 
nieuwsberichten verspreid met positieve berich
ten over de bezigheden van nazi’s. In de krantjes 
waar Louise het in het fragment over heeft stond 

wat er echt in de wereld gebeurde en hoe  
mensen in opstand konden komen tegen de  
Duitsers. Louises familie nam een groot risico 
door deze krantjes rond te brengen. Wat vinden 
de leerlingen daarvan? Zouden ze dit risico  
ook nemen? Waarom wel/niet? Waarom vond 
Louises familie het zo belangrijk om deze kranten 
te verspreiden? Zijn de leerlingen het daarmee 
eens? Wie heeft weleens een risico genomen 
voor een ander? Lijken de positieve berichten  
van de nazi’s op het nepnieuws van nu? Wat is 
hetzelfde en wat is het verschil? Kunnen leer
lingen daar voorbeelden van noemen? Hoe kun 
je erachter komen of nieuws echt of nep is? 
Waarom zouden mensen nepnieuws willen 
verspreiden?

4. Wat vind jij?
Ontwikkelings gebied
Burgerschap, luister
vaardigheid, monde
linge vaardigheden  
en wereldoriëntatie

Nodig
Voorleesfragmenten  
bij deze lessuggestie

Duur opdracht
1530 minuten

Klassikaal
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FRAGMENT 3 (pagina 100)
‘Nee, vandaag kun je niet bij me spelen,’ 
zegt Ronny na school tegen Kees.

‘Waarom niet?’
Ronny staat met zijn mond vol tanden, 

niemand mag weten dat hij naar Willy 
gaat. Maar moet hij nou liegen tegen Kees, 
zijn beste vriend die zo eerlijk is als goud?

Ronny was vrienden geworden met Willy,  
een jongen die bij hem in de straat was  

onder gedoken, omdat hij Joods was. Niemand 
mocht dat weten, want dan zou Willy opgepakt 
kunnen worden en was de kans groot dat Ronny  
hem nooit meer terug zou zien. Wat vinden de 
leerlingen ervan dat Ronny tegen zijn beste 
vriend liegt? Zouden zij in zijn plaats hetzelfde 
doen? Waarom wel/niet? Wanneer mag je tegen 
een vriend liegen? Hebben de leerlingen zelf ook 
weleens gelogen omdat dat op dat moment beter 
was? Kunnen ze daar een voorbeeld van geven? 
Hoe voelden ze zich toen? Hoe is het afgelopen?

FRAGMENT 4 (pagina 117)
’s Nachts moet Ronny naar de wc, net als 
het zware gebrom van bommenwerpers in 
de lucht begint. Opa doet de huiskamer
deur open.

‘Kun je ook niet slapen?’ Hij en oma  
logeren bij hen.

Ronny kruipt bij opa op de bank. ‘Ik hoop 
dat de Engelse bommenwerpers alle Duitse 
steden kapot bombarderen. Tot alle Duit
sers morsdood zijn.’

Opa schudt zijn hoofd, hij vindt het maar 
wreed. ‘Duitse kinderen kunnen het niet 
helpen dat er oorlog is.’

Ronny was boos op alle Duitsers, zonder hen  
was de oorlog er nooit geweest. Wat vinden de 
leerlingen van dit fragment: zijn ze het eens met 
opa of met Ronny? Waarom? Kun je een hele 
groep ergens de schuld van geven? Waarom 
wel/niet? Zien de leerlingen om zich heen ook 
weleens gebeuren dat een hele groep mensen 
ergens de schuld van krijgt? Kunnen ze daar een 
voorbeeld van geven? Zijn ze het daar wel of niet 
mee eens? Kunnen ze uitleggen waarom?

FRAGMENT 5 (pagina 123)
‘Wil je een ijsje? Ik hoorde de ijscoman 
bellen. Ik trakteer op een Jaminijsje van 
minstens vijf cent.’

‘Mag dat van je tante?’ 
‘Er is niemand thuis. Met die sjaal voor 

mijn neus ziet geen mens of ik joods ben.’
‘Nee joh, je mág niet naar buiten. Het 

barst van de verraders,’ protesteert Ronny 
bezorgd. Maar Willy rent al naar het karre
tje met surrogaatijs op het Frederiksplein.

Willy mocht absoluut niet de straat op, als iemand 
hem zou zien, was de kans groot dat hij zou 

wordt opgepakt. Onderduiken betekende  
maanden of soms jaren binnen zitten, wat  
Willy helemaal zat was. Wat vinden de leerlingen 
van het risico dat Willy neemt? Kunnen ze zich 
voorstellen dat hij dit doet? Waarom wel/niet? 
Denken de leerlingen dat Willy wellicht  
vermoedde dat hij binnenkort ontdekt zou  
worden? Wat zouden ze doen als ze Ronny  
waren? Hebben de leerlingen ook weleens  
een tijd binnen gezeten terwijl ze heel graag  
naar buiten wilden? Kunnen ze daar een  
voorbeeld van geven? Hoe voelden ze zich  
toen? Wat hebben ze gedaan om van dat  
gevoel af te komen? 
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Het verhaal van Ronny is echt gebeurd. 
Ronald Sweering vertelde alles wat hij 
zich herinnerde aan schrijver Mirjam 
Elias en samen gingen ze op zoek naar 
meer informatie. Om de leerlingen na te 
laten denken over hun eigen leven, mogen 
ze een brief aan zichzelf schrijven die ze 
pas over tien jaar teruglezen. 

Geef iedere leerling een geprinte versie 
van werkblad 3 met daarop ruimte om een 
brief te schrijven. In de kantlijn staan tips 
en vragen om ze op weg te helpen. 

Zijn ze klaar? Vraag of er leerlingen zijn  
die hun brief willen voorlezen.  

TIP 
Bewaar de brief in een envelop en verzegel 
’m met kaarsvet. De leerlingen schrijven op 
de envelop een datum waarop ze ’m open 
mogen maken. Bijvoorbeeld op hun ver
jaardag over tien jaar.

5. Een brief aan jezelf 
Ontwikkelingsgebied 
Taalvaardigheid

Nodig  
Werkblad 3 (geprint 
voor iedere leerling)

Duur opdracht:  
30 minuten

Individueel
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Een brief aan jezelf

Begin met de 
aanhef, waarbij 
je dus je eigen 
naam invult

Vertel iets over je  
leven nu: 
• Waar ben je trots op? 
• Wat vind je moeilijk? 
• Wat doe je graag? 
• Wie zijn je vrienden? 
•  Wat heb je voor ze 

over? 
 
•  Vertel waar je op 

hoopt in de toekomst

•  Zit je nog op school  
of werk je? 

•  Waar en met wie 
woon je? 

•  Heb je nog een tip of  
advies voor jezelf? 

Sluit af met 
je naam en 
leeftijd

Schrijf hier de datum en 
het jaartal van vandaag

Wil je meer weten over hoe je lesgeeft over vooroordelen, stereotyperingen, de 
Tweede Wereldoorlog, racisme en discriminatie? Kijk voor meer informatie op:  
Mirjamelias.nl • Annefrank.org • www.kinderverzetenvriendschap.nl 

COLOFON   
Deze lesbrief is een uitgave van Stichting Kinderverzet & Vriendschap Toen & nu 
(www.kinderverzetenvriendschap.nl) en Em. Querido’s Uitgeverij • Redactie  
Firma Fluks • Vormgeving Mariska Schotman. 

   Vind deze en meerdere lesbrieven op www.naarschoolmetquerido.nl

MEER 
WETEN?

Klik hier voor meer informatie

www.naarschoolmetquerido.nl
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