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Video 1 – Even voorstellen 

Oorlog in inkt is niet geschreven door één, maar door  

twee schrijvers. In de eerste video stellen zij zich kort voor. 

Nog wat aanvullende informatie lees je hier.  

 

Annemarie van den Brink is (kinderboeken)auteur, 

schrijfcoach en tekstschrijver. Ze geeft schrijftrainingen  

en -workshops. 

 

Suzanne Wouda schrijft voor kinderen en volwassenen, ook 

werkt ze in het onderwijs. Ze is lid van de Schrijvers van de 

Ronde Tafel en won in 2018 een Zilveren Griffel voor Sabel. 

 

Op onze website kun je meer over hen lezen:  

• Duo-interview over 75 jaar vrijheid en Oorlog in inkt 

• 5 vragen aan Annemarie van den Brink 

• 5 vragen aan Suzanne Wouda 

Groep 7 & 8 - Annemarie van den Brink en Suzanne Wouda   

Oorlog in inkt 

Kijk voor meer informatie op Kinderboeken.nl/schrijverinbeeldoorlog 

Video 2 – Dagboeken 

In Oorlog in inkt staan op echte dagboeken gebaseerde verhalen over 

kinderen en jongeren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alle aspecten 

komen aan bod in dit boeiende en vaak aangrijpende boek. 

In deze video vertelt Suzanne over het NIOD en de dagboeken die de 

inspiratie vormden voor het boek Oorlog in inkt. Annemarie vertelt over 

hoe ze het onderzoek voor het boek hebben aangepakt en contact 

met de dagboekschrijvers hebben gezocht. Het doel van dit boek is de 

verhalen door te vertellen en de auteurs hopen dat ook de lezers van 

het boek hieraan zullen bijdragen. 

Video 3 – Voorlezen & opdracht 1: beschrijf een gevoel in een dagboekfragment 

In video 3 leest Annemarie een stukje voor uit het verhaal over Corri (12) en geeft ze de volgende 

opdracht: 

In een dagboek schrijf je vaak over wat je meemaakt, maar ook over hoe je je voelt. Neem een 

gevoel in gedachten, bijvoorbeeld: bang, boos, blij, verbaasd of teleurgesteld. En schrijf een 

bladzijde in een dagboek over iets wat je hebt meegemaakt en waarbij je dat gevoel had. Het 

hoeft niet echt gebeurd te zijn, je mag ook je fantasie gebruiken. Bedenk eerst het gevoel en ga 

dan aan de slag! 

 

Eventueel kun je starten met een gezamenlijke brainstorm: welke gevoelens kunnen de leerlingen 

allemaal bedenken? Het is ook leuk om de opdracht klassikaal na te bespreken: wie heeft er 

geschreven over een eigen ervaring, wie wilde zich juist inleven in de gevoelens van een ander?  

 

https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/75-jaar-vrijheid-jeugdboeken-over-de-oorlog/
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/5-vragen-aan-annemarie-van-den-brink/
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/5-vragen-aan-suzanne-wouda/
http://www.kinderboeken.nl/schrijverinbeeldoorlog


 Video 4 – Voorlezen & opdracht 2: Schrijf een brief aan een van de dagboekschrijvers 

In video 4 leest Suzanne een stukje voor uit het verhaal van Chris (13) en geeft ze de volgende 

opdracht: 

Schrijf een brief aan Chris of aan een van de andere kinderen in Oorlog in inkt. Vertel in de brief over 

jezelf en over je leven van nu. Je kunt ook vragen stellen aan de persoon aan wie jij je brief richt.  

 

Eventueel aanvullende opdracht: Het leven van de dagboekschrijvers uit het boek was heel anders 

dan nu. Bespreek klassikaal welke verschillen en overeenkomsten leerlingen kunnen bedenken.  

 

Jullie kunnen ook breder de vergelijking naar het nu trekken: wat zouden kinderen ervan vinden als 

ze van de ene op de andere dag niet meer met hun beste vriend of vriendin kunnen omgaan, zoals 

Corri. Of als ze, zoals Jan, samen met hun gezin op een geheime nachtelijke missie zouden moeten 

gaan, op zoek naar hout.  
 

 

 

 

 

Video 5 – Opdracht 3: geheime boodschappen 

In video 5 vertelt Suzanne over Radio Oranje en laat ze twee geheime boodschappen horen. 

Aansluitend vertelt Annemarie over morse en geeft ze de volgende opdracht: 

Zoek het morse-alfabet op op internet en vertaal het stukje morse dat in Oorlog in inkt voorkomt. 

Schrijf daarna zelf een zinnetje in morse-taal. Let erop dat je de schuine strepen toevoegt na elke 

letter en tussen de woorden! Wissel daarna jouw boodschap uit met een andere leerling en 

probeer elkaars bericht te ontcijferen.  

Annemarie laat de boodschap van Henk zien in de video, je kunt deze ook opzoeken op pagina 

113 van het boek:  

 

Aanvullende informatie over Oorlog in inkt 

Wil je nog uitgebreider met het boek aan de slag gaan? Download dan deze lessuggestie vol 

aanvullende opdrachten!  

Ook staat er een artikel op Kinderboeken.nl met extra beeldmateriaal en aanvullende informatie 

over de originele dagboekschrijvers.  

 

   

https://www.kinderboeken.nl/wp-content/uploads/sites/52/2020/08/Oorlog-in-inkt-Lesbrief-bovenbouw-po-en-voor-voortgezet-onderwijs.pdf
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/duik-in-de-dagboeken-uit-oorlog-in-inkt/

