
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Alleen Beer mocht mee speelt zich af in de tijd van De Tweede Wereldoorlog. In 

1939 is Trudi 7 jaar en woont ze in Nederlands-Indië. Haar dagelijks leven bestaat 

uit bonbons snoepen en spelen met haar grote zussen Willy en Marleen. Opa en 

oma wonen in Nederland en als oma jarig is maakt ze een mooie tekening die 

haar moeder opstuurt. Wanneer Trudi en haar familie in 1940 horen dat er oorlog 

is uitgebroken in Nederland merken zij nog niet veel van de oorlog. 

Trudi's vader is dokter, maar tijdens de Koninginnedag van 1941 loopt hij als 

reserveofficier in zijn uniform mee in de militaire parade. Iedereen is positief 

gestemd, want met zo'n sterk leger zal er vast niets gebeuren. Tot in 1942 er toch 

oorlog uitbreekt. Trudi en haar familie verhuizen naar het huis van tante Aleida en 

nichtje Hennie en haar vader verzorgt de gewonde soldaten. Als het daar ook niet 

meer veilig is verhuizen ze naar een klein huisje in een andere wijk. Daar viert 

Trudi haar tiende verjaardag. Haar vader gaat nog een keer terug naar hun oude 

huis. Het is helemaal overhoop gehaald. Gelukkig vindt hij Trudi's beer, dat is haar 

dierbaarste bezit. De Japanner zijn nu de baas in Nederlands-Indië en willen dat 

alle Europeanen bij elkaar wonen in een kamp. 

 

 Trudi is het begin bang van ritselende geluiden uit de tuin als ze gaat slapen. Later is ze bang als het luchtalarm 

af gaat. Lees bladzijde 19 'Toen het bedtijd...' t/m bladzijde 20 '...lekker slapen.' voor en lees bladzijde 47 'Op een 

nacht...' t/m bladzijde 49 '...donker in de goedang.' voor.  

Leesvraag: Waar zijn de personages in jouw boek bang voor? 

 Trudi en haar zussen kleden zich mooi aan voor de militaire parade met Koninginnedag. Lees het hoofdstuk 

'Koninginnedag' vanaf bladzijde 31 voor. Leesvraag: Wat dragen de personages in jouw boek voor kleding? 

 Trudi en Hennie gaan op avontuur in de spreekkamer van tandarts tante Aleida. Lees bladzijde 45 'Op hun 

tenen...' t/m bladzijde 46 '... durfde ze alles.' voor.  

Leesvraag: Welke dingen durven de personages in jouw boek te doen? 

 Marleen is verliefd. Lees bladzijde 59 'Marleen was...' t/m bladzijde 61 '...op de foto mag.' voor.  

Leesvraag: Wie is er verliefd in jouw boek? 

 Trudi wilde schreeuwen: 'Pap, ga weg!' Lees bladzijde 71 'Ineens zag Trudi...' t/m  

bladzijde 71 '...en stil.' voor. Leesvraag: Op welk volume praten de personages in  

jouw boek? Fluisteren, schreeuwen, gillen, mompelen, door welke woorden weet je dit? 

 'In het kamp eten ze bijna nooit snoep.' Lees bladzijde 95 'Haar moeder...' t/m  

bladzijde 96 '...Trudi zacht.' voor. Leesvraag: Wat wordt er in jouw boek gegeten? 

 De beerput is verstopt en Trudi en Hennie moeten hem leeg scheppen. Lees  

op bladzijde 125 'Achter het huisje...' t/m bladzijde 126 '...uit gaan rusten.' voor. 

Leesvraag: Welke vieze klusjes worden er in jouw boek gedaan? 

 Trudi heeft Dysenterie en moet van Ampasietweg C4 naar het ziekenhuis.  

Lees het hoofdstuk 'Ziek' vanaf bladzijde 128 voor. 

 Leesvraag: Op welke plaats(en) speelt jouw boek zich af? 

 

Als haar vader gearresteerd wordt door de geheime politie moeten Trudi, haar zussen en haar moeder naar het 

Tjideng-kamp. Hoe zou het zijn daar en zullen ze hun vader ooit nog terug zien? 

 


