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1 Gesprek

TWEETALLEN
Lees bladzijde 17 vanaf de laatste alinea tot 
en met bladzijde 19 nog een keer. Neels 
bagage is heel erg zwaar. Dat komt omdat 
ze de wollen jas van haar moeder mee heeft 
genomen. 

  Begrijpen jullie waarom ze die jas per se 
mee wil nemen? Bespreek wat je ervan 
vindt en wat je vindt van de uiteindelijke 
reactie van tante Karlien. Leg ook goed 
uit aan elkaar waarom je dat vindt.  

  Misschien hebben je ouders, of jij zelf wel 
een dierbaar voorwerp van iemand die is 
overleden? Misschien heb je een boek 
van je opa geërfd. Of een kettinkje van 
een oma? Vertel elkaar over voorwerpen 
in jouw familie die belangrijk zijn omdat 
ze van een speciaal familielid zijn ge-
weest.
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Verhaal in het kort  
Tien dagen na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 loopt de dan 
vijftienjarige Neeltje met haar tante een Jappenkamp in Nederlands-Indië uit. Haar 
moeder heeft het kamp niet overleefd. Ze gaat op zoek naar haar vader die ze al drie 
jaar niet gezien heeft. Onderweg moet ze vluchten uit Soerabaja en dan ontmoet ze 
Thimo. Ook hij is op zoek naar zijn familie. Ze reizen samen verder maar raken elkaar 
weer kwijt. Neeltje vindt haar vader terug in Singapore. De hereniging met haar 
verloopt niet soepel, ze zijn beiden beschadigd door de oorlog. Haar vader stuurt 
haar steeds van hot naar her, onder andere naar kostschool in Australië. De wegen 
van Neeltje en Thimo kruisen elkaar enkele malen, is hij haar grote liefde?

Op zoek  
naar jou
tekst: 
Syl van Duyn 
Van Goor, 2020 – ISBN 9789000352944
Thea Beckmanprijs www.archeon.nl  
Film Willem de Kooning Academie www.youtube.com

https://www.archeon.nl/nl/archeon-thea-beckmanprijs.html
https://www.youtube.com/watch?v=wvdxD_SQ5eQ
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4 Onderzoek

TWEETALLEN OF KLEINE GROEPJES 
Neel en haar tante missen Indonesië. Ze gaan uitein-
delijk regelmatig naar Hotel des Indes om daar thee 
te drinken en spekkoek te eten. Hotel des Indes is 
een van de mooiste en oudste hotels van Den Haag. 

  Zoek over Hotel des Indes informatie op internet. 
Wat kun je te weten komen over de geschiedenis 
van het hotel? 

  Heb je wel eens spekkoek gegeten? Zo ja, be-
spreek dan met elkaar wat je ervan vindt. Eet je het 
ook graag? Waar smaakt het naar? Heb je nog 
nooit spekkoek gegeten? Zoek dan op internet op 
wat spekkoek is, hoe het eruit ziet en hoe het 
smaakt. 

  Zoek een recept op. Bespreek met elkaar waarom 
het moeilijk is om goede spekkoek te maken. 
Waarom duurt het maken van echte spekkoek zo 
lang? 

  Handige websites zijn o.a. www.hoteldesindes.nl  
en www.smulweb.nl. Kennen jullie nog andere 
interessante websites.

3 Beleving personages

TWEETALLEN 
Lees vanaf bladzijde 128 het hoofdstuk ‘Hier ben ik 
dan’. Na drie jaar en drie maanden ziet Neel eindelijk 
haar vader weer. Eerst is ze daar heel blij mee, maar 
later blijkt dat haar vader wil dat ze met hem mee-
gaat. Daar heeft ze geen zin in. Later in het verhaal 
neemt haar vader nog een aantal beslissingen waar 
Neel veel moeite mee heeft. Bespreek met elkaar: 

  Welke problemen zijn er tussen Neel en haar vader? 
  Begrijpen jullie de beslissingen van de vader van 

Neel? Of juist niet?
  Wat voor man is die vader van Neel? Wat kun je 

zeggen over zijn karakter? Geef voorbeelden uit 
het boek. 

  Begrijp je de reactie en de gevoelens van Neel? 
Waarom wel of waarom niet?

2 Tijdlijn

INDIVIDUEEL 
  Je hebt het boek gelezen. Blader nu nog 

een keer door het boek. Het verhaal 
begint in kamp Ambarawa op Java. Waar 
gaat Neel daarna naartoe? En daarna?

  Maak een tijdlijn en schrijf de landen en 
plaatsen op waar Neel naartoe reist. 

  Waar denk je dat Neel zich het beste 
thuis voelt? Waarom denk je dat? Schrijf 
je antwoord op onder de tijdlijn/route die 
je hebt gemaakt.
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