HANS EN GERARD
DE HAAS
Hans en Gerard komen uit Zwolle en hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog een
tijd in Friesland gewoond. Je kunt ontdekken waarom ze naar Friesland kwamen
en hoe ze dat vonden. Bij dit vragenblad hoort het boekje ‘het was één groot
feest’. Lees eerst het boekje voordat je de vragen gaat beantwoorden.
Hoe oud is Hans als de oorlog in 1940 begint?

Wat deden Hans en Gerard voor leuke dingen?

Wat kun je vertellen over vader Roelof?

Waaraan merkten ze dat het oorlog was?

Wat is de aanleiding dat het gezin gaat onderduiken?
Hans verteld dat hij zijn vader dankbaar is. Wat was het
uitgangspunt van zijn vader? En ben je het hiermee eens?

En waar gaan ze heen?

Hans verteld dat hij het één groot feest vond. Waaruit
blijkt dat?

Vader Roelof verteld niet alles aan zijn zoons.

Schrijf hieronder het verhaal van Co op.

Hij had een geheim. Pas na de oorlog kwam Hans
hier achter.
Wat was het geheim van vader?

Schrijf hieronder het verhaal van Joop op.

Is het geheim bewaard gebleven?
Ja

	Nee

Zijn er gevolgen geweest die te maken hadden met het

Hoe verschillend zijn Co en Joop omgegaan met de

geheim?

oproep van de Duitse bezetter?

Je hebt nu drie verschillende verhalen gelezen
en onderzocht die te maken hebben met de
De vader van Hans & Gerard is niet opgepakt en

arbeitseinsatz.

heeft niet in Duitsland gewerkt. Om meer te weten

Ben je het eens of oneens met de volgende stelling:

over de arbeitseinsatz kun je op schooltv het verhaal

Werk je voor de vijand, in plaats van vechten, dan doe

horen van Co en Joop die andere ervaringen hebben.

je alsnog mee.

Bekijk het filmpje hier.

Eens

Oneens

Kun je vertellen wat de arbeidseinsatz was?
Schrijf hier op hoe je tot je keuze bent gekomen.

