
Doeblad
In Het raadsel van de grafbeeldjes lees je samen hardop 
over Lotte, die stiekem zes grafkistjes begraaft in Demians 
tuin. Als Demian de kistjes opgraaft en dat in de krant komt, 
komen er allerlei rare figuren op hun pad …
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Deze vragen gaan over jou en het boek. 
Je antwoord is altijd goed, als je het maar kunt uitleggen. 

Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meer hokjes aankruisen of zelf een antwoord geven. 

£ De voorkant ziet er mooi uit.
£ De tekst op de achterkant maakt me nieuwsgierig.
£ Ik vind het leuk om een boek samen hardop voor te lezen.
£ Ik heb al eens eerder een boek van Henk Hardeman gelezen.

£ Anders: 

1

Voor het lezen
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Lotte bedenkt een plan, zodat Demian zich niet meer verveelt. Wat vind jij van haar plan?  
Heeft het gewerkt? Leg uit.

Welk stukje van het boek vond jij het spannendst? Schrijf de bladzijdes op en leg uit.

Welke rol vond jij het leukst om hardop te lezen? En waarom?

Achter aan in het boek, bij Wie maakten dit boek? kun je meer lezen over de schrijver Henk Hardeman.  
Ga jij nog eens een boek van Henk Hardeman lezen?

£ Ja, want 

£ Nee, want 
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Na het lezen Deze vragen helpen jou over het boek na te denken. 

Lees bladzijde 8 en 9 ‘Eerst even dit’. Lijkt het jou leuk om dit boek samen hardop voor te lezen? Leg uit.

£ Ja, omdat 

£ Nee, omdat 

2 Wie zijn wij?

Lotte
Ik ben tien jaar en ga na de 
vakantie naar groep zeven. 
Vaak neem ik de leiding en ik 
los graag problemen op. Ook 
houd ik erg van geschiedenis 
en ik ben creatief.

Paul
Mijn vader. Gewoonlijk 
werkt hij op een kantoor, 
maar nu is hij thuis.  
Hij brak zijn been en 
daarom kunnen we niet 
met vakantie. Balen!

Benno
Vader van Demian. 
Hij werkt thuis, 
maar ik heb geen 
idee wat hij doet. 
We hebben nooit 
last van hem, want 
hij zit bijna altijd 
op zijn werkkamer.

Babs
Moeder van Demian. Net 
als Benno werkt ze thuis, 
maar zien we haar bijna 
nooit. Ze wil graag iets met 
haar handen doen, maar 
het blijft meestal bij typen.

Klaus
Mijn leraar van de 
knutselclub. Hij is 
aardig, behulpzaam 
en creatief. En hij 
komt uit Duitsland.

Demian
Hij woont in dezelfde straat 
als ik, een paar huizen 
verderop. We zitten ook in 
dezelfde klas, maar normaal 
gaan we niet met elkaar 
om. Demian houdt van 
griezelverhalen.
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Henk Hardeman
met tekeningen van Juliette de Wit
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Sjaak Bladerdeeg
Verslaggever van de Weekkrant. 

Een razende reporter met een 

neus voor sappig nieuws.  

Dat vindt hij zelf tenminste.

Mien Vandenbos
Hulp in de huishouding, 

maar ze maakt vooral 

veel rommel. En ze spuit 

overal bloemengeur. Ze is 

behoorlijk irritant.

Fred Flipse
Spokenjager. Hoewel 

hij dat zelf een naar 

woord vindt. Hij noemt 

zich liever onderzoeker 

van geesten. Heeft 
een hekel aan Rita 
Dorreboom.

Rita Dorreboom
Voorzitter van de 
oudheidkundige 
vereniging. Ze is nogal 

opvliegend en denkt dat 

ze alles weet. Heeft een 

hekel aan Fred Flipse.

Oscar Dubois
Een Vlaamse 
oudheidkundige, 
doet onderzoek naar 

grafgiften. Heeft ERG 

veel belangstelling voor 

onze vondst.
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Maak zelf een stukje voor de krant
Kruip in de huid van de journalist Sjaak Bladerdeeg en maak  
een stukje voor de krant over hoe het verhaal is afgelopen.

Lees de laatste twee hoofdstukken, ‘De wisseltruc’ en ‘De ontmaskering’ nog eens.  
Schrijf op welke personen belangrijk zijn voor de afloop van het verhaal en waarom. 7

Leg kort uit waarom de laatste hoofdstukken de titels ‘De wisseltruc’ en ‘De ontmaskering’ hebben.  8

Schrijf jouw stukje voor de krant. Gebruik de antwoorden die je bij vraag 7, 8 en 9 hebt opgeschreven. 
Teken er ook een passende foto bij die Sjaak heeft gemaakt aan het eind van het verhaal. 

Tip van Sjaak: Maak er een sappig verhaal van!

10

Bedenk een pakkende titel voor jouw stukje in de krant.9


