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BENODIGDHEDEN: Print het opdrachtenboekje voor de leerlingen 

 

Instructies voor de leerkracht 

Inleiding 

Tijdens de inleiding van deze les kunt u de voorkennis van de leerlingen activeren. Wat 

weten ze eigenlijk al van de Tweede Wereldoorlog? Dit kunt u doen op verschillende 

manieren. Voor een korte les raden wij aan om klassikale vragen te stellen die de leerlingen 

aan het denken zetten. Een voorbeeld van een vraag die u bij dit verhaal kunt stellen: Wie 

weet wat een onderduiker is? Voor een langere les raden wij aan om een woordweb op het 

bord te maken. In het midden kunt u bijvoorbeeld onderduiken of oorlog schrijven en de 

leerlingen woorden laten bedenken die naar aanleiding daarvan bij ze opkomen. 

 

Kern 

Als eerste dient het verhaal behandeld te worden dat te vinden is op 

www.waorisaaldert.nl/gemeente-borger-odoorn. Als leerkracht kunt u ervoor kiezen om het 

verhaal zelf voor te lezen en de leerlingen te laten meelezen, het verhaal te beluisteren, de 

leerlingen het te laten voorlezen of de leerlingen het zelfstandig te laten lezen. In het verhaal 

staan enkele dikgedrukte woorden. Dit zijn de moeilijke woorden die op de volgende 

bladzijde van het opdrachtenboekje worden uitgelegd. Deze kunt u klassikaal bespreken. 

Dan volgen de opdrachten. De eerste opdracht is een schrijfopdracht. Het verhaal heeft een 

open einde, bij deze opdracht gaan de leerlingen het verhaal afmaken. Opdracht 2 is een 

woordzoeker met belangrijke begrippen uit het verhaal. Opdracht 3 is een kruiswoordpuzzel, 

de leerlingen kunnen de antwoorden op de vragen allemaal in de tekst vinden. Opdracht 4 is 

een doolhofpuzzel.  

 

Slot 

Om de les af te sluiten kunt u de antwoorden op de open opdrachten en de 

feedbackopdracht bespreken 
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HET VERHAAL ALBERTUS ZEFAT 
 

 

Naam:  

Groep:  

 



Borger Odoorn - Het verhaal over Albertus Zefat 
Hijgend hangt Albertus Zefat tegen een boom. Hij weet dat de tijd dringt, maar moet 
even op adem komen. De hele weg vanaf Valthe tot aan het bos heeft hij gerend. En 
zo’n afstand is zijn bijna 40-jarige lijf niet meer gewend. Even daarvoor had hij nog met 
zijn vrouw Aaltje aan tafel gezeten. De pan met dampende piepers tussen hun in. 
Plotseling was er op de deur gebonsd. Ze schrokken. Zouden dat de Duitsers zijn? 
Albertus was opgestaan en had voorzichtig het gordijn opzijgeschoven. Voor de deur 
stond een man in uniform. “Agent Bralts,” had hij tegen zijn vrouw gefluisterd. Aaltje 
had haar wenkbrauwen opgetrokken. “Wat zou hij willen?” gebaarde ze. Albertus had 
het niet geweten en besloten de deur open te doen. Bralts was een goede vent en 
volgens hem betrouwbaar. Albertus schoof de grendel opzij en liet Bralts binnen. Hij 
bood hem een stoel aan, maar Bralts schudde zijn hoofd. “Geen tijd, Zefat,” zei hij. “Ik 
ben hier omdat het hol in het bos is ontdekt. Ol Pieter heeft het aan de Duitsers verteld. 
Ze zetten een zoekactie op touw. Waarschijnlijk vanavond al. Collega Weerman en ik 
moeten mee.” Aaltje en hij hadden elkaar even aangekeken. Maar net gedaan alsof ze 
van de prins geen kwaad wisten. “Ik weet, dat jij op de hoogte bent van dat hol, Zefat. 
Maar wees niet bang, ik verraad je niet. Ik ben hier om je op de hoogte te brengen. 
Misschien kun jij de mensen in het hol nog op tijd waarschuwen.” Daarna had hij zich, 
zonder nog wat te zeggen omgedraaid en was de keuken uitgelopen. Albertus stopt 
zijn duim in z’n vuisten en begint weer te rennen. Hij hoeft niet ver meer. Nog een paar 
honderd meter en dan is hij bij het huisje van Ol Pieter en zijn vrouw. Als hij daar voorbij 
is, kan hij het bos in. Ol Pieter, denkt hij, hoe kun je nou zo stom zijn om naar de 
Duitsers te gaan? Wat voor zin heeft dat? Wat schiet jij daar nou mee op? Je hebt toch 
totaal geen last van die mensen in het hol. In het begin waren de onderduikers en 
Aaltje bang geweest dat het hol ontdekt zou worden. Het lag maar 80 meter vanaf het 
huis van Ol Pieter en zijn vrouw, vlakbij het wielpad van Emmen naar Valthe. Maar 
Albertus had hen steeds gerustgesteld. “Het hol ligt goed verborgen. En het bos is op 
dit moment de veiligste plek om je te verstoppen,” had hij steeds gezegd. Gelukkig 
waren ze wel al begonnen met een tweede hol. Dieper het bos in. Maar dat was nog 
niet klaar en kon nog niet echt worden gebruikt. 

Albertus houdt zijn pas in en kijkt naar het huisje van Ol Pieter. Achter de ramen brandt 
licht, maar verder is er niets te zien. In elkaar gedoken sprint Albertus verder. Na een 
meter of vijftien duikt hij rechts van het wielpad het bos in. “Opschieten,” spoort hij 
zichzelf aan. “Als de Duitsers vanavond echt die zoekactie uitvoeren, zijn ze misschien 
al onderweg.” Bij de boom, waarin een A als herkenningsteken is gekerfd, slaat 
Albertus linksaf. Iets verderop, achter een berg takken, stammen en bladeren ligt het 
hol. Voorzichtig wurmt Albertus zich door de stekelige takken. Staat stil en luistert. Uit 
het hol komen zachte stemmen. Albertus bukt en kruipt op handen en voeten naar de 
ingang. “Niet schrikken mensen,” zegt hij zacht. “Ik ben het.” In het hol klinkt geritsel. 
“Albertus, jij?” wordt er gevraagd. “Ja.” Een olielamp gaat aan. Albertus kruipt verder 
en ziet zeven mensen opgepropt in het hol zitten. Mannen, vrouwen en een moeder 
met haar kind. “Wat kom je doen?” vraagt iemand. “Jullie waarschuwen,” antwoordt 
Albertus. “Jullie zijn verraden en moeten hier weg. Zo snel mogelijk.” Niemand 
beweegt, als versteend blijft iedereen zitten. “Weg lui, weg!” gebiedt Albertus. “Alleen 
het hoogstnodige meenemen. De politie en Duitsers zijn al onderweg. Vooruit, allemaal 
het bos in.” Opeens komt iedereen in beweging. Kleren, dekens en een paar andere 
noodzakelijke spullen worden bij elkaar gegraaid. “Opschieten mensen!” maant 
Albertus hen aan. “Ze kunnen elk moment hier zijn.” Een voor een kruipen ze het hol 
uit. Eerst het kind, dan de vrouwen en daarna de mannen. “Maar waar moeten we 



heen, Albertus?” vraagt de moeder van het kind. “Dieper het bos in! Kom maar met me 
mee.” In een lange rij verdwijnen ze tussen de bomen. Het bos wordt dichter en dichter. 
Na 500 meter blijft Albertus staan. Hij wijst naar de houten palen en het gat in de grond. 
Het begin van het tweede hol. “Hier zijn jullie voorlopig veilig,” zegt hij. “Hou je zo 
gedeisd mogelijk. Ik moet er nu vandoor. Morgen zal ik voor eten en drinken zorgen.” 
Albertus wil zich omdraaien, maar de moeder van het kind houdt hem tegen. Ze pakt 
zijn arm en trekt hem naar zich toe. “Bedankt Albertus,” zegt ze en drukt een zoen op 
zijn wang. “Heel erg bedankt voor alles wat je voor ons doet.” Even weet Albertus niet 
wat hij moet zeggen. Dan legt hij zijn hand op de schouder van de moeder en knikt. 
“Het is al goed,” zegt hij. “Maar ik denk dat we vooral Bralts kunnen bedanken.” In de 
verte klinkt het geblaf van honden. Albertus laat de schouder van de vrouw los. “Ik 
moet nu echt gaan,” zegt hij en sprint het donkere bos in. 

De onderduikers verbleven in het tweede hol tot 11 april 1945. Dat was éen dag na de 
bevrijding Emmen, Klijndijk en Valthe. 

Auteur: Chris Vegter 

 

  



Begrippenlijst met moeilijke woorden uit het verhaal 

- Valthe: Dorp in de gemeente Borger-Odoorn.  

- Onderduikers:  Mensen die zich tijdens de tweede wereldoorlog verstopten om 
niet gevonden te worden door de politie of door de Duitsers.  

- Piepers: Aardappelen. 

- Gekerfd: Met een scherp voorwerp gekrast. 

- Hoogstnodige: Het noodzakelijke dus alleen wat écht nodig is.  

- Gedeisd: Rustig houden.  

 

 

Het onderduikers hol in het Valtherbos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht 1: schrijf het verhaal verder 

Aan het einde van het verhaal heb je kunnen lezen dat de onderduikers zijn 

aangekomen bij hun nieuwe onderduikhol. Nu mag jij bedenken hoe dit verhaal zal 

aflopen. Schrijf hier onder het einde van het verhaal. Je mag helemaal zelf bedenken 

hoe je dit schrijft, loopt het leuk af of juist niet enz.  
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Opdracht 2:  Woordzoeker  

Vind alle woorden in de woordzoeker. De woorden hebben te maken met het verhaal  
 

  

 



 

Opdracht 3: kruiswoordpuzzel  

Beantwoord de vragen over het verhaal en schrijf het juiste antwoord bij het juiste 

getal in de tabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Opdracht 4: Breng de mensen veilig naar het onderduikershol  

Lukt het jou om de onderduikers veilig naar het andere onderduikershol te brengen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTWOORDEN 

BORGER-ODOORN 

 

 

Woordzoeker 

 

Kruiswoordpuzzel:  

 


