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Video 1 – Voorstellen 

Aanvullende informatie over de schrijver: Dolf Verroen werd in 1928 in Delft geboren. 

Dolf vond opletten wel moeilijk op school vroeger, maar gelukkig kon hij goed 

verhalen schrijven. Tussen zijn veertiende en vijftiende schreef hij zijn eerste boek. 

Eerst schreef Dolf ook voor volwassenen, maar na 1973 ging hij zich volledig focussen 

op kinderboeken. Hij koos voor een ander soort verhalen: niet een veilige wereld 

waar ouders het voor het zeggen hebben, maar een wereld waarin kinderen en 

volwassenen gelijkwaardig zijn.  

 

Een leuk feitje over de schrijver is dat hij ontzettend veel brillen heeft. Vroeger vond 

hij het stom dat hij een bril moest dragen maar nu heeft er wel 11, in allerlei gekke 

kleuren en vormen. Benieuwd hoe de brillen eruit zien? Kijk dan op 

www.dolfverroen.nl  

 

Dolf vindt schrijven het allerleukste wat er is en gelukkig kan hij er ook van leven. Veel 

van de boeken van Dolf Verroen hebben een kinderboekenprijs gekregen. 

 

Groep 5 & 6   - Dolf Verroen   

Oorlog en vriendschap 

Kijk voor meer informatie op Kinderboeken.nl/schrijverinbeeldoorlog 

Video 2 – Voorlezen 

In Oorlog en vriendschap vertelt Dolf Verroen op een toegankelijke maar 

prachtige manier over de gedachtes van de jonge Joop, die je volgt tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Een indrukwekkend verhaal over een onmogelijke 

vriendschap in oorlogstijd. 

In deze video vertelt Dolf Verroen iets over zijn verschillende boeken en leest hij 

daarna een stukje voor uit Oorlog en vriendschap (hij start bij het begin van 

boek).  

Video 3 – Denkopdracht - Onderduiken in de oorlog 

In video 3 geeft Dolf Verroen de volgende opdracht: 

Oorlog en vriendschap speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een tijd waarin sommige mensen in het 

geheim moesten onderduiken, om niet te worden opgepakt. In het boek nemen ook de ouders van Joop 

onderduikers in huis. Joop mag hierover aan niemand iets vertellen om de onderduikers niet in gevaar te 

brengen. 

Onderduikers zaten in de oorlog op veel bijzondere plekken in huis verstopt: in een ruimte waar je kwam via 

een kruipruimte op zolder of achter een boekenkast. Stel dat jij moest onderduiken in je eigen huis. Waar zou jij 

je dan verstoppen?  

 

Praat met de kinderen over dit onderwerp, wat zouden zij ervan vinden als zij zouden moeten onderduiken. 

Zouden ze dit spannend vinden en waar zouden ze zich dan in huis verstoppen?  

 

http://www.dolfverroen.nl/


 

Video 4 – Schrijfopdracht – Schrijf een brief aan je beste vriend(in) in oorlogstijd 

In video 4 geeft Dolf Verroen de volgende opdracht: 

Joop raakt bevriend met Kees uit zijn klas. Kees wordt zijn beste vriend. Maar van zijn ouders mag hij niet meer 

met Kees omgaan. Wat zou jij doen als je niet meer mocht omgaan met je allerbeste vriend of vriendin? Schrijf 

een brief aan je beste vriend of vriendin en probeer je hier in de gevoelens van Joop te verplaatsen. Proberen 

jullie bijvoorbeeld toch manieren te bedenken om met elkaar om te gaan? Schrijf het op in je brief.  

 

Praat eerst kort met de klas over dit onderwerp. Wat zouden de kinderen ervan vinden als ze niet meer met 

hun beste vriend of vriendin kunnen omgaan, alleen omdat hun ouders anders denken.  

Geef daarna iedereen de tijd om zich te verplaatsen in Joop en een brief te schrijven naar hun beste vriend of 

vriendin in oorlogstijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 5 – Presentatieopdracht - Presenteer je lievelingsboek 

In video 5 geeft Dolf Verroen de volgende opdracht: 

Tijdens de oorlog was er vaak geen school. Kinderen zaten dan weken achter elkaar thuis. Bij Joop in het boek 

is dat ook het geval. Hij kan niet altijd naar buiten om daar te gaan spelen, dus hij moet dingen bedenken die 

hij binnen kan doen. Daarom leest Joop veel boeken. 

Vraag de kinderen allemaal hun lievelingsboek mee naar school te nemen. Vraag hen om kort (in ongeveer 5 

tot 8 zinnen) aan te geven waarom dit hun lievelingsboek is en waarom de rest dit boek ook zou moeten lezen.  

 

 

   


