L E S B R I E F

Lucy Strange

Wat de auteur ertoe bracht dit boek te schrijven

‘Ons kasteel aan zee begon met een schilderij van Eric Ravilious – een prachtige
aquarel van het uitzicht vanuit het lichthuis van de vuurtoren Belle Tout.
Toen ik dat schilderij voor het eerst zag, werd ik gefascineerd door dat unieke
perspectief: de vorm van die kamer, de ramen en het fantastische gevoel van
lucht, licht, zee en de hemel daarbuiten. Ik wist meteen dat ik een verhaal wilde
schrijven dat vanuit dat perspectief werd verteld.

Ons kasteel aan zee was van het begin af aan een verhaal over de Tweede Wereld
oorlog en terwijl ik met verschillende ideeën speelde, kregen de hoofdpersonen
langzaam maar zeker vorm in mijn verbeelding: Petra Zimmerman Smith, die
ons het verhaal vertelt, haar zusje Magda, hun Engelse vader (de vuurtoren
wachter) en hun artistieke Duitse moeder. Ik wilde onderzoeken wat er met
mensen gebeurt – met een gezin en met de gemeenschap eromheen – wanneer
ze onder de zware en wrede druk van oorlog komen te staan. Via de gebeurte
nissen in het verhaal komen thema’s als nationalisme, vooroordelen en angst
voor vreemdelingen aan de orde. Ik vind het van groot belang dat we kwesties
als deze in onze huidige wereld onder ogen zien en bespreken.
Toen ik me in de Tweede Wereldoorlog ging verdiepen, kwam ik veel te weten
over allerlei zaken die een belangrijke rol in het verhaal zouden gaan spelen,
zoals de categorisering van vijandelijke vreemdelingen, interneringskampen en
de evacuatie van Duinkerken. En zoals de geschiedenis een schrijver op ideeën
kan brengen, zo kan ook de geografie dat doen: de gevreesde Wyrm is geïnspi
reerd door de Goodwin Sands bij Dover, een zandbank die in de loop der eeuwen
werkelijk honderden schepen tot zinken heeft gebracht en heeft verzwolgen.
Daarnaast heb ik me laten inspireren door folklore: de mythe van de Dochters
van Steen is gebaseerd op echte megalieten als de Merry Maidens in Cornwall
en Long Meg and her Daughters in Cumbria. Volgens de legende waren The
Merry Maidens meisjes die werden vervloekt en in steen veranderden omdat ze
op zondag hadden gedanst, en van Long Meg werd gezegd dat ze een heks was!
Voor mij was het juist belangrijk dat de Dochters van Steen nobele, heroïsche
figuren waren – tenslotte weet Petra, onze heldin, diep vanbinnen dat zij – ooit,
hoe dan ook – een van hen zal worden...’ Lucy Strange

Belle Tout Lighthouse Beachy Head
Eric Ravilious
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Thema’s

Schrijfstijl

- Mythen en legenden

Ons kasteel aan zee is een avonturenroman in klassieke stijl die zich afspeelt
tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Dover. Het
spannende verhaal, chronologisch verteld, in de ik-vorm en in de verleden tijd,
heeft een perfect uitgekiende spanningsboog. Aan gevaren geen gebrek terwijl
Peet en Magda het mysterie ontrafelen van de saboteur die zich in hun midden
bevindt, en dat alles verweven met echte historische gebeurtenissen zoals de
evacuatie van Duinkerken. Het boek bestaat uit drie delen, die elk een ander
seizoen beschrijven, en eindigt met een epiloog. 49 hoofdstukken, 334 bladzijden,
vanaf 10 jaar

- Verlies en rouw
- Historische fictie en oorlogsverhalen
- Geheimen, waarheid en vertrouwen
- Moraal en verantwoordelijkheid
- Vooroordelen en patriottisme
- Moed en heldendom
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Activiteiten voor de leerlingen

1 Van feit naar fictie

2 De evacuatie van Duinkerken

In Ons kasteel aan zee plaatst Lucy Strange Peet en Magda, verzonnen perso
nages, in de echt gebeurde geschiedenis. Dat is een werkwijze die vaak door
schrijvers van historische verhalen wordt toegepast, omdat de lezers zich zo
makkelijker kunnen inleven in een tijd die anders misschien erg ver van hen af
zou staan.

De evacuatie van Duinkerken heeft in de Tweede Wereldoorlog echt plaats
gevonden: Britse soldaten werden gered toen ze vastzaten op het strand en in
de haven van de Franse plaats Duinkerken. In het boek gebruiken Magda en
haar vader hun boten om bij die reddingspoging te helpen en komen ze midden
in de actie terecht.

Bespreek in de klas: welke historische gebeurtenissen van de laatste
honderd jaar hebben volgens jullie de grootste invloed gehad op onze
huidige wereld? Hoe komt dat? Wat voor invloed hebben ze gehad?
Probeer samen vijf van zulke gebeurtenissen te bedenken die volgens
jullie een duidelijk en blijvend stempel op de wereld van nu hebben
gedrukt.

Zoek in kleine groepjes op hoe de evacuatie van Duinkerken precies
verliep. Wanneer vond de evacuatie plaats? Hoe waren de Britse soldaten
op het strand terechtgekomen? Hoeveel soldaten werden er gered?
Hoelang duurde het om ze allemaal te weg te krijgen?

Teken een stripverhaal waarin alle belangrijke momenten van de evacua
tie van Duinkerken te zien zijn. Je kunt zelf een personage bedenken
door wiens ogen we zien wat er allemaal gebeurt – of misschien wil je
alles liever weergeven zoals Magda, haar vader en Kipper het beleefden.
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3 Tekenen en schilderen

4 De code kraken

‘Alles heeft een lied, Peet,’ zei mutti zacht. ‘Als je goed luistert naar het lied van wat je
aan het tekenen bent, kun je zo de essentie ervan te pakken krijgen.’ (blz.91)

In het boek bedenkt opa Joe een code om bij te houden wat mevrouw Baron
doet. Als Magda die heeft gestolen, lukt het de zusjes niet hem te ontcijferen,
wat ze ook proberen. Ze begrijpen pas wat de letters betekenen als opa Joe dat
aan hen uitlegt.

Peet heeft haar moeders talent voor tekenen en schilderen geërfd. De schrijf
ster gebruikt dat heel effectief: door te beschrijven wat Peet tekent, zorgt ze
voor een uiterst ontroerende en emotionele epiloog. Peet vindt troost in haar
schetsboek, en vaak tekent ze het uitzicht vanuit het lichthuis. Nadat haar
moeder haar heeft aangeraden te luisteren naar het lied van wat ze tekent,
luistert ze naar het geluid van de zee als ze die tekent.

Codes en codekrakers werden tijdens de hele Tweede Wereldoorlog volop
gebruikt. Er bestonden zelfs hele teams van mensen die codes probeer
den te ontcijferen. Misschien heb je weleens van Alan Turing gehoord,
die tijdens WO II voor de Britse regering werkte en erin slaagde de
geheime code te ontcijferen die Duitsland voor communicatie gebruikte,
met behulp van een apparaat dat Enigma heette. Probeer daar in kleine
groepjes meer over te weten te komen: wat was de Enigma-code, en wat
voor invloed had die? Maak een PowerPoint-presentatie van wat jullie
hebben gevonden.

Zoek met de hele klas in het eerste deel van het boek naar beschrijvingen
van de omgeving waar Peet en Magda wonen, en zet die naast elkaar.
Wat weten we van hun wereld? Hoe zie jij die voor je, en is jouw beeld
hetzelfde als dat van je klasgenoten?

Vraag nu je juf of meester naar een opname van kustgeluiden te zoeken.
Dat kan bijvoorbeeld het geluid van de golven zijn, of krijsende meeuwen.
Luister daarnaar terwijl je, met behulp van de beschrijvingen uit het
boek, de omgeving van Peet en Magda tekent. Kies zelf maar: het uitzicht
vanuit het lichthuis, een landkaart of een scène uit het boek met Peet en
Magda erin – en laat je door de geluiden inspireren. Je mag met potlood
tekenen, verf gebruiken of een collage maken. Na afloop kunnen jullie
een tentoonstelling inrichten met ieders werk.
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Schrijfopdrachten/discussievragen

1 Ik hou dat afschuwelijke geheim voor me en ik verklap het nooit – het is mijn
geheim, voor de rest van mijn leven. (blz.197)

3 ‘Hallo, Spokige Joe,’ zei ik.
Zijn ogen twinkelden. ‘Voor jou opa Joe, jongedame. Hoe voel je je?’ (blz.267)

Als Peet er net achter is gekomen dat Michael een verrader is en denkt
dat hij dood is, besluit ze Magda niet over zijn ware aard te vertellen. Na
hun vaders dood doet ze hetzelfde, en ze gelooft dat hij een landverrader
is. Waarom zou ze die geheimen voor zich houden, denk je? Vind je dat ze
daar goed aan doet? Wat zou jij doen als je Peet was?

Peet en Magda komen er pas in de tweede helft van het boek achter dat
Spokige Joe hun grootvader is, ook al woont hij heel dichtbij. Waarom
zouden hun vader en moeder dat niet hebben verteld? Waarom zou Joe
dat zelf nooit hebben gezegd? Had jij het willen weten, als je in Peets of
Magda’s schoenen stond?

2 Voorjaar 1941 (blz.319)

4 ‘Ik heb zo lang haat gekoesterd voor wat in mijn ogen de vijand was,’ fluisterde hij
schor, ‘maar ik had het mis. De tijd is de allergrootste vijand.’ (blz.271)

Waarom zou de schrijfster ervoor hebben gekozen een epiloog toe te
voegen? Hoe lees jij het slot van het boek? Denk je dat het echt gebeurde?
En als je denkt van niet: waarom niet?

In de tweede helft van het boek komen Peet en Magda erachter dat
Spokige Joe eigenlijk een heel aardige en zachte man is. Waarom zou hij
dan in het begin van het boek zo gemeen tegen hun moeder hebben
gedaan? Denk je dat oorlog in staat is mensen te veranderen? En als dat
zo is, hoe is opa Joe er dan door veranderd? Denk je dat de twee oorlogen
die hij heeft meegemaakt, een verschillend effect op hem hadden? Heeft
hij spijt van wat hij heeft gedaan?
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5 ‘Het komt door mij,’ zei Mag vanaf de vensterbank. Ze zat overeind en hield haar
handen om haar hoofd. ‘Het is allemaal mijn schuld.’ (blz.302)

Op het hoogtepunt van het verhaal ontdekken we dat Magda Michael
heeft geholpen zich in de grot te verbergen. Waarom zou ze dat hebben
gedaan? Denk je dat ze echt geloofde wat hij haar vertelde? En als ze dat
niet deed, waarom zou ze hem dan toch hebben geholpen? Denk je dat
liefde ons soms blind kan maken voor hoe iemand echt is? Waardoor
komt het volgens jou dat Magda uiteindelijk toch beseft wat Michaels
ware aard is?

6 Ik dacht aan de gezichten van de mensen die zich in de rechtszaal tegen mutti
hadden gekeerd – mensen die haar als de vijand moesten zien om een uitlaatklep te
hebben voor al die woede, angst en haat die ze in zich droegen. (blz.118)

Het is duidelijk dat niet alle Duitsers het eens zijn met wat hun land doet
– ook mutti niet, daarom is ze juist uit Duitsland weggegaan. Toch wordt
ze ervan verdacht een verrader te zijn. Vind je dat haar proces eerlijk
verloopt? Als je vindt van niet: waarom niet? Hoorde ze eigenlijk wel een
proces te krijgen? Waarom gaan de dorpelingen zich langzamerhand
tegen niet-Engelse inwoners keren, ook al kennen ze die al hun hele
leven?
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