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Middenbouw
Het geheim van de oorlogskist
Auteur: Gerard van Gemert | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 6,99 (E- book)

Bij opa en oma op zolder staat een kist. Met een hangslot. Als Davy de sleutel 
vindt, blijkt de kist vol oude spullen te zitten. Spullen uit de tijd van de Tweede 
Wereldoorlog. Een jas met een Jodenster, speelgoed maar ook foto’s van 
sieraden. Waar zijn deze sieraden gebleven? Opa weet het niet. Samen met 
Anna gaat Davy op zoek. Maar ze zijn niet de enigen…

Voorbij Niemandsland
Auteur: Marianne Grootenboer | Uitgeverij: Van Goor | Prijs: € 16,95 

Het verhaal van Marieke gebeurde in een tijd dat de opa’s en oma’s van nu nog 
kleine kinderen waren. Het was toen oorlog. De Duitsers speelden hier de baas. 
Sommige mensen hadden Duitse soldaten in huis. Niet omdat die mensen het 
graag wilden, maar omdat het móest. Bij Marieke hadden ze er zelfs drie en die 
woonden in de achterkamer.

Verboden te vliegen
Auteur: Martine Letterie | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 16,99 

Uniek (voorlees)boek voor jonge kinderen over de Tweede Wereldoorlog.

Elke dag zorgt Fietje samen met haar broer voor de duiven in het duivenhok. 
“Dan wennen de duiven aan jou, voor als ik er een keer niet ben,’ heeft Marius 
gezegd toen hij haar de eerste keer liet helpen. Maar waarom zou hij er een 
keer niet zijn? Hij is er immers altijd?
Het is oorlog. De Duitsers nemen alles in beslag. Huizen, fietsen, radio’s... en 
duiven. Want duiven kunnen boodschappen overbrengen aan de vijand. Fietje 
moet een list bedenken om de duiven te redden. Gelukkig weet Fietje zeker dat 
ze de duiven kan verstaan en de duiven verstaan haar...

Kinderen met een ster
Auteur: Martine Letterie | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 15,99

Rosa, Klaartje, Jules, Leo, Ruth en Bennie zijn doodgewone kinderen. Tot ze een 
ster krijgen, een ster die alles anders maakt… 

In dit voorleesboek beschrijft Martine Letterie het leven van zes kinderen 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog in kamp Westerbork terechtkwamen. 
Ze baseerde de verhalen op interviews met mensen die de oorlog als kind 
meemaakten.

Anne Frank
Auteur: Sveta Dorosheva | Uitgeverij: De Vier Windstreken | Prijs: € 14,50

Dit boek is onderdeel van de serie ‘ Van klein tot groots’.

Anne Frank was een Duits meisje van Joodse afkomst dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog onderdook uit angst voor de nazi’s. Ze schreef haar ervaringen op 
in een dagboek, tot ze na ruim twee jaar werd ontdekt en weggevoerd naar een 
concentratiekamp. Daar stierf ze, slechts een paar weken voor het einde van de 
oorlog.

Groeten van Leo
Auteur: Martine Letterie | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 14,99

Leo Meijer is zeven jaar. Op zijn jas zit een gele ster.
Hij is anders dan Jeanne, zijn buurmeisje.
Dan komen er twee mannen aan de deur. Leo moet mee en zijn ouders ook. 
Meteen! Hij kan nog net zijn tekenspullen inpakken.

Leo leeft nog twee jaar, in kamp Westerbork. Dit is het verhaal over zijn leven, 
met foto’s en zijn eigen tekeningen en briefjes.

Buiten is het oorlog
Auteur: Janny van der Molen | Uitgeverij: Ploegsma | Prijs: € 19,99

Iedereen kent het aangrijpende verhaal van Anne Frank. Miljoenen jongeren en 
volwassenen lazen en lezen haar dagboek. Ook jongere kinderen horen thuis of 
op school over Anne, de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. 
Janny van der Molen beschrijft het leven van Anne Frank voor kinderen aan 
de hand van tien thema’s. Van de zorgeloze beginjaren tot aan het intens 
verdrietige einde. Een zorgvuldige beschrijving die door de samenwerking met 
de Anne Frank Stichting inhoudelijk zo dicht mogelijk bij de historische bronnen 
en feiten blijft. Een indrukwekkend (voor)leesboek.

Met illustraties van Martijn van der Linden en foto’s uit de albums van de 
familie Frank. 
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Bovenbouw

Hanna’s reis
Auteur: Martine Letterie | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 15,99

Het is oorlog en de joden mogen niets meer van de Duitsers. Hanna is vijftien. 
Ze werkt als dienstmeisje en daar mag ze ook al niets. Ze wordt er gek van. Dan 
ontmoet ze Anneke. Elke avond na het werk lopen ze samen op. Al snel bedenkt 
Hanna een gevaarlijk spel. “Ik durf, ik durf, wat jij niet durft…’ Ze dagen elkaar uit 
en Hanna durft het meest.

Als ze voor de zoveelste keer op het politiebureau zit, moet ze van de 
kinderpolitie naar een joods tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen in 
Apeldoorn.

Woedend is Hanna, maar haar ouders zijn het ermee eens. Die denken dat ze 
daar veilig is voor de Duitsers. Ze vertrekt op 1 maart 1942, met de belofte dat 
ze eind mei weer naar huis mag. Maar dat pakt heel anders uit…

Bommen op ons huis
Auteur: Martine Letterie | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 15,99

Fien is wakker geworden van de vliegtuigen. Het is oorlog! Eerst vindt ze het 
vooral spannend, maar een paar dagen later denkt ze daar heel anders over. 
Bommen vallen op de stad Rotterdam en haar huis. Bijna alles raakt ze kwijt: 
haar huis, haar vader…
Met haar moeder en haar kleine broertje vlucht ze naar Middelburg. Maar zijn 
ze daar wel veilig?

In dit boek vertelt Martine Letterie over de eerste dagen van de Tweede 
Wereldoorlog in Rotterdam. Het bombardement veranderde de stad voorgoed, 
en daarmee ook het leven van de bewoners. Heel Nederland gaf zich over… 
behalve Zeeland. Bijna iedereen is vergeten dat er na het bombardement op 
Rotterdam nog één kwam: op Middelburg.

Eenzaam in de oorlog
Auteur: Martine Letterie | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 15,99

1944. Eddy weet: hij is nergens veilig. Gescheiden van zijn ouders moet hij 
onderduiken, steeds weer op een ander adres – achttien verschillende – en 
telkens bij andere mensen. Nooit hoort hij ergens bij, altijd vormt hij een gevaar 
voor anderen en doordat hij steeds moet hoesten, ook voor zichzelf. Lukt het 
om uit handen van de Duitsers te blijven? Als hij maar niet naar Westerbork 
hoeft…

Oorlog zonder vader
Auteur: Martine Letterie | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 15,99

Indringend boek over een jongen van 12 in de Tweede Wereldoorlog die voor 
zijn familie moet zorgen.
Op woensdag 25 juni 1941 wordt Franks vader opgehaald door de Duitse 
Sicherheitsdienst. Omdat hij communist is geweest, zegt zijn moeder.

De oorlog duurt al meer dan een jaar, maar is nu ineens akelig dichtbij. Er komt 
nog wel post van zijn vader: eerst kaarten uit concentratiekamp Schoorl, daarna 
een uit Kamp Amersfoort. Maar dan krijgt Franks moeder haar laatste brief 
terug. GEADRESSEERDE VERTROKKEN. BESTEMMING ONBEKEND.

Wat is er gebeurd? Het duurt lang voor ze erachter komen. En dan moet Frank 
écht voor de anderen zorgen: hij gaat op hongertocht, om hout en eten te 
bemachtigen. Maar hij is zelf pas twaalf jaar!

Het Kindertransport
Auteur: Fedor de Beer | Uitgeverij: Van Goor | Prijs: € 17,99

Tijdens de begrafenis van oma Vliegmachien is de dertienjarige Marit verdrietig, 
maar ook boos. Boos op haar moeder, een beroemd violiste, die schittert door 
afwezigheid. Ongelooflijk! Wie was die lieve, drukke oma Vliegmachien eigenlijk?
 
Na haar dood stapelen de raadsels zich in rap tempo op. Waarom verstuurde 
oma ansichtkaarten van over de hele wereld naar zichzelf? En wat betekenen de 
vreemde tekens en de datum in het medaillon dat Marit van haar erft?

Met hulp uit onverwachte hoek ontrafelt Marit de waarheid over oma 
Vliegmachien. Haar speurtocht eindigt bij de trein vol Joodse kinderen die in juni 
1943 van Vught naar Sobibor denderde: het Kindertransport. 
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Sabel
Auteur: Suzanne Wouda
Uitgeverij: Hoogland & Van Klaveren | Prijs: € 15,25

Max en zijn moeder zitten in kamp Vught. Het Joodse gezin is op hun 
onderduikadres opgehaald en op transport gesteld naar verschillende adressen. 
In het kamp vindt Max troost in de aanwezigheid van zijn rode kater Sabel. Als 
er berichten komen dat alle kinderen naar Westerbork zullen gaan, maakt Max 
zich zorgen over zijn kat .Terwijl  Max de wereld om hem heen steeds kleiner 
ziet worden, klampt hij zich vast aan kleine, alledaagse zaken en aan zijn kat 
Sabel.

Familiegeheim
Auteur: Caja Cazemier & Martine Letterie
Uitgeverij: Ploegsma | Prijs: € 14,99 

Eva is een vrolijke meid van dertien. Ze heeft weinig nagedacht over het feit 
dat haar moeder haar eigen ouders vrijwel nooit ziet en dat zij haar familie van 
moederskant daarom niet kent. Maar dan wordt Eva’s opa begraven. Waarom 
mag er niemand bij de begrafenis zijn, en wie is die geheimzinnige oude vrouw 
bij het graf? Eva duikt de familiegeschiedenis in. Maar waarom krijgt ze geen 
antwoord op haar vragen?

Hanneke gaat naar de begrafenis van de broer met wie ze al heel lang geen 
contact meer had. Ooit hebben ze een stilzwijgende afspraak gemaakt: over 
vroeger wordt niet meer gepraat. De geschiedenis van de familie is er niet een 
om trots op te zijn. In de oorlog kozen Hannekes ouders voor de kant van de 
Duitsers. Maar dan ziet Hanneke op de begrafenis van haar broer een meisje 
van dertien. Zo oud was zij ook toen ze op de vlucht moesten…

Misschien wordt het tijd om het zwijgen over het verleden te verbreken.

Oorlog zonder vrienden
Auteur: Evert Hartman | Uitgeverij: Lemniscaat | Prijs: € 16,95 

De Tweede Wereldoorlog: de vader van Arnold is NSB-er en Arnold zelf is bij de 
Jeugdstorm. Hij wordt hierom gepest en getreiterd door zijn klasgenoten. Arnold 
begint te twijfelen aan de NSB-propaganda. Maar thuis kan hij hierover niet 
praten en op school vertrouwen ze hem niet. Eenzaam zoekt hij zijn eigen weg...

Ik kan nog steeds niet vliegen
Auteur: Anna Woltz | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 16,99 

ZOMER 1945. Luuk van dertien gaat naar Denemarken om aan te sterken na 
de Hongerwinter. Drie maanden lang mag hij lui in het gras liggen en bessen 
met room eten. Maar op de boerderij zijn twee meisjes met een geheim; voor 
de Nederlandse Ida en de Deense Kirsten is de oorlog nog niet voorbij. Luuk 
dacht dat hij volwassen was na vijf jaar bezetting, maar kan hij Ida en Kirsten 
ook helpen?

Een andere wereld
Auteur: Monique Polak | Uitgeverij: Fontein | Prijs: € 11,99 (E- book)

Lotje is veertien jaar oud als zij met haar ouders getransporteerd wordt naar 
Theresienstadt. In het kamp ontmoet zij Hannelore. De omstandigheden zijn 
erbarmelijk, maar de vriendinnen maken er het beste van.

Dan wordt Lotje van haar vriendin gescheiden; vanwege haar vaders werk 
in de tekenstudio krijgen Lotje en haar familie een nieuw, comfortabeler 
onderkomen. Lotje voelt zich schuldig dat zij Hannelore moet achterlaten. 
Bovendien is ze bang voor roddels en beschuldigingen van gebrek aan 
solidariteit, maar tegelijkertijd vraagt ze zich af wat anderen in haar plaats 
zouden doen. Welke keuze hadden die gemaakt?

Wij waren erbij
Auteur: Schrijvers van de Ronde Tafel | Uitgeverij: Leopold | Prijs: € 16,99 

Er zijn steeds minder ooggetuigen die over de Tweede Wereldoorlog kunnen 
vertellen. De Schrijvers van de Ronde Tafel interviewden twaalf mensen over 
hun oorlogservaringen en verwerkten hun herinneringen in een verhaal. Deze 
verhalenbundel, houdt de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend 
voor de kinderen van nu.
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Ondergedoken als Anne Frank
Auteur: Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis
Uitgeverij: Querido | Prijs: € 14,50

Het bekendste onderduikverhaal is dat van Anne Frank. Maar er zijn natuurlijk 
veel meer kinderen die ondergedoken hebben gezeten. In dit boek vertellen 
veertien van hen hun onderduikverhaal.
Hoe is het om niet de vrijheid te hebben om te zijn wie je bent, te geloven 
wat je wilt? Om niet de vrijheid te hebben te kunnen zeggen wat je wilt? Eruit 
te zien zoals je wilt, te kunnen gaan en staan waar je wilt? De onderduik was 
een “snelkookpan’ voor emoties en ervaringen, angst, haat, liefde, verraad, 
onbaatzuchtigheid. Allemaal thema’s die ook nu aanspreken.

‘Je beste vriendin Anne’
Auteur: Jacqueline van Maarsen | Uitgeverij: Kluitman | Prijs: € 14,50 

Jacqueline groeit op in Amsterdam. Haar leven is vrolijk en zorgeloos. Maar 
waarom komen er opeens zoveel Duitse kinderen bij haar in de klas? Waren ze 
niet veilig in hun eigen land? 

Dan breekt de oorlog uit. Alles verandert en Jacqueline begint te begrijpen dat 
het in Nederland ook voor haar niet veilig meer is. Door de Duitse bezetter 
wordt ze gedwongen een ster op haar jas te gaan dragen en ze moet naar een 
andere school.

Daar ontmoet ze Anne Frank. Binnen een paar dagen zijn ze beste vriendinnen. 
Ze doen alles samen. Tot Anne plotseling verdwijnt. Met haar familie duikt ze 
onder in het Achterhuis. 

In haar afscheidsbrief schrijft Anne: ‘Ik hoop dat we, tot we elkaar terug zien, 
altijd beste vriendinnen blijven’. En ze ondertekent de brief met ‘Je beste 
vriendin Anne’. 

Het Achterhuis (in stripvorm)
Auteur: Anne Frank | Uitgeverij: Prometheus Amsterdam | Prijs: € 19,99

Een stripbewerking van het Achterhuis. Het verhaal van Anne Frank in 
stripvorm. Het unieke samengaan van originele tekst en levendige dialogen, 
in combinatie met de verbluffende tekenstijl, zal jong en oud onmiddellijk 
aanspreken en raken.

Deze stripbewerking is ook bij uitstek geschikt als eerste kennismaking met het 
onvergetelijke verhaal van Anne Frank.

Naar het Noorden
Auteur: Koos Meinderts
Uitgeverij: Hoogland & Van Klaveren | Prijs: € 15,50

Het is oorlog, het is winter en er is in de grote steden nauwelijks nog te eten. 
Jaap, Nel en Kleine Kees vertrekken per binnenschip met een grote groep 
ondervoede ‘bleekneusjes’ naar het platteland in het noorden waar nog wel 
voldoende voedsel is. Jaap wordt gescheiden van zijn zus en broertje en 
ondergebracht bij een kinderloos echtpaar, ver van huis. Hij moet letterlijk van 
zich afslaan om in zijn nieuwe wereldje waarin alles vreemd is een plek voor 
zichzelf op te eisen. Ondertussen gaat de oorlog gewoon door en vraagt hij zich 
af wanneer hij zijn ouders weer terugziet. Zouden ze nog wel leven? En hoe 
vergaat het Nel en Kleine Kees?

Oorlog en vriendschap
Auteur: Dolf Verroen | Uitgeverij: CPNB | Prijs: € 14,99 

Prachtig verhaal over een onmogelijke vriendschap in oorlogstijd.

Ik was elf toen de oorlog uitbrak.
Op een vroege ochtend vlogen de vliegtuigen van de vijand zo laag over de 
huizen dat je de gezichten van de piloten kon zien.
Ik vond het spannend, maar algauw werd het angstig. 
In onze klas zaten Joodse kinderen en kinderen van verraders. Zelfs de meester 
durfde niet meer te zeggen wat hij dacht.
Wij kinderen hadden eigenlijk niets met de oorlog te maken. Zeker als het om 
vriendschap ging.
Of toch?

De ontdekking (stripboek)
Auteur: Eric Heuvel | Uitgeverij: Uitgeverij L | Prijs: € 9,95

Jeroen zoekt bij zijn oma op zolder naar spullen voor Koningsdag. Tussen 
alle rommel vindt hij de oorlogsplakboeken van oma. Hij hoort dat er tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in zijn familie dingen zijn gebeurd waarover altijd 
gezwegen is. Als Jeroen daarna op 4 mei de dodenherdenking meemaakt, doet 
hij een schokkende ontdekking…
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Oorlogswinter (filmeditie)
Auteur: Jan Terlouw | Uitgeverij: Lemniscaat | Prijs: € 14,95

Het is de ijskoude winter van 1944/1945. Nederland is bedekt door een dik 
pak sneeuw. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang. In het westen van 
Nederland heerst grote honger. In een dorpje in de buurt van Zwolle woont 
de veertienjarige Michiel, die niet kan wachten tot hij iets kan betekenen 
in het verzet. Als zijn buurjongen Dirk, die meedoet aan een overval op het 
munitiedepot, aan Michiel vraagt of hij een brief aan iemand wil bezorgen als 
het mis mocht gaan, voelt hij zich eindelijk serieus genomen. Maar de overval 
blijkt verraden, Dirk wordt opgepakt en degene bij wie hij de brief moet 
bezorgen, is doodgeschoten door de Duitsers.

Michiel moet uitgaan van zijn eigen kracht. Goed en kwaad liggen dicht bij 
elkaar. Oorlog lijkt misschien spannend maar is vooral gruwelijk. Michiel 
moet als een volwassen man zijn eigen beslissingen nemen. Die laatste 
oorlogsmaanden zal hij zijn hele leven met zich meedragen...

Ik zal je bewaren
Auteur: Jeska Verstegen | Uitgeverij: Querido | Prijs: € 17,50

Jeska is dromerig, tekent graag en dwaalt vaak door de dichtbegroeide tuin. 
Daar ontmoet ze een zwarte aanloopkat, Moos. Thuis wordt er veel gezwegen, 
maar met de kat deelt ze haar diepste gedachten. Het liefste zou Jeska niet 
opgroeien en kind blijven. Maar vanaf het moment dat haar oma haar per 
ongeluk Hesje noemt lijkt opgroeien onvermijdelijk. Wie is die Hesje? Waarom 
wil haar moeder er niets over zeggen en zwijgt ze over bijna alles van vroeger? 
Houdt ze dingen geheim? Heeft het met de Tweede Wereldoorlog te maken?

Oorlogsgeheimen
Auteur: Jacques Vriens
Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf | Prijs: € 14,95 

Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door de 
Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden dit in het begin wel spannend. 
Maar langzaam maar zeker komen de kinderen erachter dat de bezetters in 
staat zijn tot de ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel mogelijk voor 
hen geheim te houden: de Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de 
Duitsers helpen (zoals hun eigen meester) en wie in het verzet zitten. Maar op 
een dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij zelf ook een groot en gevaarlijk geheim 
heeft. Ineens komt de oorlog heel dichtbij...

Informatieve boeken

Wees maar blij dat je geen geheim agent 
in WO II bent!
Auteur: John Malam | Uitgeverij: NBD Biblion | Prijs: € 13,95

De succesvolle reeks ‘Wees blij dat...’  duikt  in het leven van een geheim agent 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op humoristische wijze leren kinderen over de 
geschiedenis van WO II en hoe het was om een geheim agent te zijn in die tijd. 
Uiteraard is ook dit boek weer verrijkt met tips van experts, want je weet maar 
nooit...

De Tweede Wereldoorlog 
(50 dingen die je moet weten)
Auteur: Simon Adams | Uitgeverij: Callenbach | Prijs: € 13,99

50 dingen die je moet weten over de Tweede Wereldoorlog! In dit full colour 
boek vertelt Simon Adams je alles over de Tweede Wereldoorlog. Met veel 
foto’s, schema’s, lijstjes en weetjes. Na het lezen van dit boek weet je alles over 
hoe de oorlog begon, Hitler, D-day en veel andere onderwerpen.

Vet oud! Tweede Wereldoorlog
Auteur: Richard Zuiderveld
Uitgeverij: Karakter Uitgevers Bv | Prijs: € 18,50

Het thema van de vierde uitgave Vet oud! is de Tweede Wereldoorlog. Jongeren 
spelen een hoofdrol in vijftien verhalen over de Duitse inval, het verzet, de 
NSB, Jodenvervolging, de Hongerwinter, de Holocaust, de bezetting van 
Indonesië door Japan, de Hitlerjugend, de strijd tegen het Russische leger, 
de atoombommen op Japan en de bevrijding. Elk spannend verhaal wordt 
voorafgegaan door een paginagrote stripachtige kleurenillustratie en een 
informatief gedeelte waarin in twee kolommen de gebeurtenissen worden 
toegelicht. 
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Een aap op de WC – een dierentuin in oorlogstijd
Auteur: Joukje Akveld | Uitgeverij: Hoogland & Van Klaveren | Prijs: € 15,50

De dierentuin van Rotterdam ging verhuizen. In de zomer van 1940 zouden 
de dieren in een feestelijke stoet van de oude plek in het centrum naar de 
nieuwe aan de rand van de stad trekken. Het liep anders. Op 10 mei vielen de 
Duitsers Nederland binnen. Er kwamen bommen op de dierentuin terecht en 
de binnenstad vloog in brand. Dieren stierven of moesten worden afgeschoten 
wegens ontsnappingsgevaar. Andere liepen los rond in de stad. Zebra’s 
graasden op de Diergaardesingel en in de singel zwommen zeeleeuwen. Van de 
zorgvuldig geplande verhuizing kwam niets terecht. De dieren moesten zo snel 
mogelijk worden overgebracht naar de nieuwe dierentuin. In de Blijdorp-polder 
was een moderne dierentuin gebouwd, aangepast aan de behoeften van de 
dieren. 

Joukje Akveld vertelt het waargebeurde verhaal van de dieren en brengt de 
oorlog voor kinderen op een nieuwe manier dichterbij.

Toen het oorlog was, 1939 - 1945
Auteur: Annemiek de Groot, Juul Lelieveld
Uitgeverij: Gottmer | Prijs: € 24,99

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, alweer 75 
jaar geleden. Toen het oorlog was, 1939-1945 is een verzorgd overzichtswerk 
voor kinderen die meer willen weten over de Tweede Wereldoorlog. Het 
informatieve boek heeft oog voor het internationale verloop van de oorlog, 
maar vooral ook voor de situatie in Nederland.

Hoe fel de zon ook scheen
Auteur: Arend van Dam
Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf | Prijs: € 15,99

Hoe fel de zon die dag ook scheen, 10 mei 1940 luidde een zwarte periode voor 
Nederland in. In deze verhalenbundel neemt Arend van Dam zijn lezers mee 
terug naar de oorlogsjaren die onze geschiedenis voorgoed hebben getekend. 
In twintig verhalen maken we kennis met bekende en minder bekende mensen. 
Zo ontmoeten we Olympisch atlete Rie Mastenbroek, maar ook Miep Gies, die 
de familie Frank hielp tijdens hun onderduik. We ontmoeten helden als Hannie 
Schaft en Erik Hazelhoff Roelfzema, maar ook Guus en Lienke, die de oorlog aan 
de andere kant van de wereld meemaakten in Nederlands-Indië.


