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Recensie: Jacques Vriens, Oorlogsgeheimen(2007) 

‘En natuurlijk had hij wel eens een foto van Hitler gezien in de krant. Het was een kleine man met een 

raar plat kapsel en een snorretje onder zijn neus. Tuur kon zich niet voorstellen, dat die stoere Duitse 

soldaten zomaar deden wat die kleine driftkikker zei. Maar het was echt zo, want inmiddels hadden 

ze onder leiding van die snor half Europa bezet.’ 

De Tweede Wereldoorlog is al ruim drie jaar aan de gang in Nederland, maar in het Zuid-Limburgse 

dorp waar Tuur woont, gaat alles nog redelijk zijn gangetje. Tuur is een jongen van 11 jaar en zijn 

ouders houden hem zo ver mogelijk weg van de oorlog. Het voedsel is wel op de bon en steeds vaker 

komen bommenwerpers overvliegen. Dan ontdekt Tuur, dat op zolder een Engelse piloot uit een 

neergeschoten gevechtsvliegtuig verborgen wordt gehouden. Ook zijn vriendin Maartje blijkt een 

groot geheim te hebben. Naarmate het einde van de oorlog nadert, wordt het leven steeds 

grimmiger. Wie zijn er te vertrouwen en wie zal de bevrijding nog meemaken? 

Jacques Vriens is een fantastische verteller. Niet omdat hij veel fantasie heeft, maar juist omdat hij 

heel veel feiten verschrikkelijk mooi in een verhaal kan verweven. Via Tuur kom je alles te weten over 

Hitler, de NSB en het dagelijkse leven in oorlogstijd, maar ook over het verzet en de rol van de 

Limburgse mergelgrotten. Door zijn vriendschap met Maartje leer je ook nog veel over de 

Jodenvervolging. Toch heb je niet het gevoel dat je ‘aan het leren’ bent. Het gaat tussen neus en 

lippen door. Het verhaal zelf is namelijk zo boeiend, spannend en emotioneel, dat je daardoor heel 

graag door wilt lezen.  

De hoofdpersoon is Tuur, een jongetje van 11 en tegelijkertijd een echte vent van bijna 12. Hoewel 

het boek niet in de ik-persoon geschreven is, voel je absoluut met hem mee. Zijn nieuwsgierigheid 

naar de oorlog, zijn irritatie omdat zijn ouders hem ‘te jong’ vinden om de waarheid te weten, zijn 

vriendschap en liefde voor Maartje; dit alles maakt Tuur een echt mens.  

Hoewel het boek natuurlijk over oorlog gaat en dus over ‘goed en kwaad’, lees je ook de nuances: er 

is een ‘griezel-Duitser’, maar er is ook één die heel beleefd en vriendelijk is. Er is een foute 

schoolmeester en een goede juffrouw. De Duitsers moorden, maar de geallieerden hebben ook 

bloed aan hun handen. De grootste boodschap in het boek is dan ook, dat oorlog sowieso een vies 

spel is. 

Het einde van het boek is prachtig en heel ontroerend, maar zal ik niet verklappen. Dit boek móet je 

namelijk zelf lezen! Voor kinderen vanaf tien jaar is het al te lezen, maar ook als je een stuk ouder 

bent, zal dit boek je aangrijpen en bijblijven!  
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