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Kern van de gekozen fragmenten 

De Tweede Chinees-Japanse Oorlog duurt van 1937 tot 
1945. In 1946 moeten Japanse oorlogsmisdadigers voor 

het Tokio Tribunaal verschijnen. De Amerikanen helpen 

de Japanners met de wederopbouw van hun land. In het 
dorpje van Hideki vinden vreselijke gebeurtenissen plaats. De inwoners van het 

dorp nemen wraak. Het is de vraag of goed en kwaad bestaan in oorlogstijd. 

Hideki, een Japanse soldaat die in de Tweede Chinees-Japanse oorlog (1937-

1945) gewond is geraakt, keert na vijf jaar terug in zijn geboortedorp in de 
bergen. Dorpsgenoten vragen zich af of Hideki in de oorlog Chinezen vermoord 

heeft. 

 
 

Lees fragment 1 (77-82) 

 
Vraag 1 

Een vaag besef breekt bij hem door: dit is geen vuurgevecht, geen gevaarlijke 

vijand. De officier trekt zijn sabel. Hij krult zijn vinger om het ijskoude staal van 

de trekker. Dit is het doden van andere mensen. Hij wacht op het teken van de 
officier. (zie blz. 82 bovenaan) 

 

Welke vragen roepen deze zinnen bij je op? Waarover zou je meer willen weten?  
 

 

Hideki raakt gewond tijdens de oorlog. Hij komt in het ziekenhuis terecht. Hier 

leert hij een aantal woorden Engels. Als Hideki weer terug is in zijn 
geboortedorp, ontmoet hij bij een meer drie Amerikaanse soldaten met wie hij in 

het Engels aan de praat raakt. Hierdoor komen de Amerikaanse soldaten in het 

Japanse bergdorp terecht.  
 

Lees fragment 2 (133-138) en 3 (155-163) 

 
Vraag 2  

Wat is voor jou de belangrijkste passage uit deze leesfragmenten. Beschrijf die 

passage. Vertel eens waarom deze passage voor jou de belangrijkste passage is.  

 
Vraag 3 

Stel je voor dat je Hideki zou ontmoeten.  

a. Zou je hem bewonderen of verafschuwen?  
b. Welke vragen zou je hem stellen?  

c. Wat zou je tegen hem willen zeggen? 



 

Vraag 4 

Stel je voor dat je de drie Amerikaanse soldaten zou ontmoeten.  
a. Zou je hen bewonderen of verafschuwen?  

b. Wat zou je van hen willen weten?  

c. Wat zou je tegen hen willen zeggen? 
 

Vraag 5 

In deze tekstfragmenten maken personages moeilijke keuzes.  

a. Wie maakt volgens jou de moeilijkste keuze?  
b. Zou jij deze keuze maken? Vertel eens waarom wel/niet? 

 

Extra 
http://recensieweb.nl/recensie/van-iedereen-worden-offers-verwacht/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3KlC7thiuRo   

 
Samengesteld door Margaret Haarmans 
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