
Je gaat met je leerlingen de voorstelling 
‘Brieven uit de Oorlog’ bezoeken. Deze lesbrief 
geeft je wat handvatten om de voorstelling 
voor te bereiden in de klas en suggesties om na 
de voorstelling nog met leerlingen inhoudelijk 
aan de slag te gaan.

We willen vragen om zeker de voorbereidende 
opdrachten met de klas te doen, voordat je 
naar de voorstelling komt kijken!

VOORBEREIDENDE 
OPDRACHTEN

OPDRACHT 1: GROEPSGESPREK

Oorlog is eigenlijk ruzie maar dan in het groot. 
Ruzie ontstaat vaak doordat mensen niet goed 
naar elkaar luisteren en elkaar niet laten 
uitspreken. Zeker als er niet iemand is die de 
leiding neemt, wordt het al snel een chaos. 
Ga met je klas een groepsgesprek aan waarin 
jij als docent geen leidende rol neemt. 
Bespreek eerst hoe je dat kan doen als klas, 
wijs bijvoorbeeld een gespreksvoorzitter aan. 
Of als er verschillende meningen komen, een 
bemiddelaar. 

Doel van de opdracht is tweeledig: 
-Je leerlingen de structuur van een   
nuttig overleg laten ervaren
-Via de vragen leerlingen voorbereiden 
op de inhoud van de voorstelling

De volgende vragen zijn leidraad voor het 
gesprek:

- Wat is precies een oorlog?
- Waar begint een oorlog meestal mee?
- Weet je welke oorlogen er op dit moment  
 in de wereld gaande zijn?
- Welke oorlogen ken je uit de geschiedenis?
- Denk je dat er ooit helemaal vrede zal   
 zijn?
- Hoe zal een oorlog in de verre toekomst   
 er uit kunnen zien?

OPDRACHT 2: WOORDENLIJST BESPREKEN

Kan je met je leerlingen de volgende 
begrippenlijst doornemen:

Werkkampen/concentratiekampen  
In de tweede wereldoorlog werden bepaalde groepen 
mensen, vooral joden, uit de samenleving 
weggevoerd. Ze gingen naar werkkampen waar 
ze onder hele slechte omstandigheden moesten 
werken voor de Duitsers. Of ze gingen direct naar 
concentratiekampen. Een ander woord voor 
concentratiekamp is vernietigingskamp. Joden 
werden massaal vergast in deze kampen. 

Huurling
Iemand die wordt betaald om te vechten. In de 
80-jarige oorlog waren het vooral huurlingen die 
vochten voor het leger van Willem van Oranje. 

Penvriendin
Een vriendin met wie je brieven schrijft. Vroeger, 
toen er nog geen e-mail was, hadden veel meisjes 
penvriendinnen.

Brieven
uit de
Oorlog
LESBRIEF



Joelen
Een ouderwets woord voor schreeuwen/kabaal 
maken.

Pek
Een soort olie, na de tweede wereld oorlog werden 
meisjes die Duitse vriendjes hadden kaal geschoren 
en werd er pek over hun hoofden gegoten.

Troepen van Oranje
Het leger van Willem van Oranje

Sneuvelen
Doodgaan in een oorlog

Achterhuis
Veel  huizen in Amsterdam bestonden vroeger uit 
een voor � en achterhuis. Ook achter winkels had 
ben soms een achterhuis.

Wreedheid
Het bewust pijn doen van anderen.

Tunnels naar Egypte 
Gaza is omringd met een muur. Mensen die daar 
wonen mogen niet zomaar naar buiten. En je mag 
als bezoeker niet zomaar naar binnen. De inwoners 
hebben illegale tunnels gegraven om producten Gaza 
binnen te smokkelen.

Moed houden
Blijven hopen dat het goed komt.

Conflict
Ruzie. 

Moffen
In de 2e wereldoorlog noemden de Nederlanders 
de Duitsers ook wel Moff en. 

Martelkamer
In sommige gevangenissen in het buitenland is 
er een speciale kamer waar mensen gemarteld 
worden. In Nederland is dat verboden.

Succesnummer
Iemand die zeer succesvol is

OPDRACHT 3: Leerlingen het WEB op 
sturen

Verdeel je klas in kleine groepen.
Per groep geef je ze één van de volgende 
woorden mee die ze moeten onderzoeken op 
het internet. Dit kan je heel kort houden (1 uur) 
of je geeft ze er langer de tijd voor (een paar 
dagen).
Na de tijd die je ze er voor geeft, vertellen ze 
kort en bondig in een paar zinnen wat ze heb-
ben gevonden.

- Gaza Confl ict
- NSB’er
- Syrische Burgeroorlog
- 80- jarige Oorlog
- Tweede Wereld Oorlog

VERWERKINGSOPDRACHTEN

OPDRACHT 1: Schrijf zelf een brief

Schrijf een brief aan één van de personages 
uit de voorstelling. Laat leerlingen een brief 
schrijven aan één van de personages uit de 
voorstelling om hen een hart onder de riem te 
steken. Wat zou je schrijven aan iemand die in 
een oorlog zit? Welke vragen zou je hem/haar 
stellen? Wat zou je zo iemand toewensen?

De brieven kan je laten voorlezen in de klas.

OPDRACHT 2: Waar verlang jij naar?

Schrijf op waar jij vooral naar verlangt
De voorstelling eindigt met de vraag van Anne 
aan de andere personages of ze haar willen 
schrijven waar zij echt naar verlangen. 
Daag je leerlingen uit goed na te denken waar 
zij zelf echt naar verlangen op dit moment in 
hun leven. Dit hoeft helemaal niets met oorlog 
o.i.d. te maken hebben.

Schrijf je grootste verlangen op en post die in 
een envelop naar jezelf in de toekomst. Als je 
bijvoorbeeld 18 jaar bent! 


