Boekbesprekingtips

Bommen op ons huis

van Martine Letterie

DE VOORBEREIDING
Je hebt het boek Bommen op ons huis gekozen
voor je boekbespreking. Lees het goed en bekijk
de algemene tips voor een boekbespreking op
www.leopold.nl/boekbespreking. Hieronder volgen een aantal tips, speciaal voor de bespreking
van dit boek.
WAT LEES JE VOOR?
Je kunt bij dit boek verschillende voorleesfragmenten kiezen.
• Het begin: blz. 5 ‘Fien wordt er wakker van’ t/m
blz. 6 ‘Wie heeft dat nou meegemaakt?’
• Het bombardement op Rotterdam: blz. 40 ‘Tegelijkertijd beginnen de sirenes te loeien.’ t/m
blz 41. ‘Dat je eigen stad in zo korte tijd zo onherkenbaar kan veranderen.’ Hierbij moet je
wel een korte inleiding geven: ‘Fien haalt haar
vriendin Anne op om te gaan knikkeren. Als ze
bij de deur staan, gebeurt er dit’.
• Een stukje van de reis naar Middelburg: blz. 74
‘Fien!’ Rob fluistert in haar oor.’ t/m blz. 75 ‘De
hemel is helder en Fien kijkt ademloos naar de
ontelbare sterren.’

van een samenvatting van het boek:
- Schrijf op wie Fien is, hoe oud ze is, waar ze
woont en uit wat voor een gezin ze komt.
- Doe hetzelfde voor David. Wat is het verschil
tussen hen, en wat zijn de overeenkomsten?
- Vertel dat het boek begint met het uitbreken van
de oorlog. (Hier kun je fragment 1 voorlezen.)
- Wat gebeurt er met David in de eerste week van
de oorlog?
- En wat met Fien? (Hier kun je fragment 2 voorlezen.)
- Vertel hierna welke reis Fien gaat maken en
waarom. (Hier kun je fragment 3 voorlezen.)
- Wat voor een karakter heeft Fien, waar merk je
dat aan?
- Hoe het afloopt? Dat moeten ze zelf maar lezen!
Belangrijke punten met betrekking tot dit boek:
Bespreek wat je uit het nawoord te weten bent
gekomen:
- Dat het een waar gebeurd verhaal is en hoe jedat weet.
- Welke belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis het boek beschrijft.
- Hoe de schrijfster te werk is gegaan.

Kies een fragment en een geschikt moment om
het voor te lezen tijdens je boekbespreking. HierOVER DE SCHRIJFSTER
onder is met nummers aangegeven welk fragment Martine Letterie heeft bijna negentig boeken
je wanneer kunt voorlezen.
op haar naam staan, en ze schrijft vooral over
geschiedenis.
DE SAMENVATTING
Op haar website www.martineletterie.nl zie je
Hier is een lijstje dat je kan helpen bij het maken
welke boeken ze nog meer heeft geschreven en als
je op Martine klikt, lees je meer over haar zelf. Je
kunt haar ook vinden op Facebook en Hyves. Daarop vertelt ze een paar keer per week waar ze mee
bezig is. Op www.leesplein.nl staat een filmpje
waarin ze zelf voorleest uit Bommen op ons huis.
EXTRA’S OVER/BIJ DIT BOEK
Dit boek hoort bij het project Vergeten oorlog. Op
de website www.vergetenoorlog.nl kun je op films
klikken. Daar zie je een filmpje waarin de schrijfster Martine Letterie meer vertelt over dit boek.
Op www.brandgrens.nl zie je foto’s en filmpjes
over het bombardement op Rotterdam.
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