GROEP 6, 7 EN 8

LESBRIEF LES 2
De geschiedenis in scène gezet
in Brabant
Bij geschiedenis leer je vaak over bekende personen
uit de geschiedenis, maar er waren natuurlijk ook veel
onbekende mensen die - bijvoorbeeld in de Tweede
Wereldoorlog - hele interessante gebeurtenissen hebben
meegemaakt. In deze les maak je kennis met een verhaal
uit de Tweede Wereldoorlog van iemand uit Brabant.
Door middel van een brainstormsessie neem je met je
groepje de eerste stappen om dit verhaal in scène
te zetten in de volgende lessen!

OPDRACHT 1
Wat kan er gebeurd zijn?
Welk gevoel krijg je bij de tekst?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Miryam is met haar broer onderweg naar haar oma.
Achter zich hoort ze een zoemend geluid.
Ze kijkt om zich heen. Het geluid geeft haar
een raar gevoel.

Wie komen er in beeld?
..................................................................
..................................................................
Welke onderdelen zouden er op een foto zichtbaar zijn?

Welke kleuren zie je voor je?

..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................
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OPDRACHT 2
ONDERDUIKEN IN ‘DE KAMPINA’
Met rugzakken vol eten op hun rug trekken Gerard en Door het natuurgebied
De Kampina in. Wanneer ze ineens een Duitser tegenkomen, vertellen ze hem
gewoon dat ze samen gaan picknicken. Maar het gaat goed. Ze komen aan bij
een open plek. Daar wijst Gerard op zeilen die overal verspreid over de grond liggen.
Ze trekken een zeil opzij en kijken recht in het gezicht van een Amerikaan. Dan beginnen
de andere zeilen ook te bewegen en kruipen nog dertig Amerikaanse soldaten uit hun
schuilplek. Ze nemen de boterhammen met jam aan en eten zich vol.

Lees bovenstaande quote en beantwoord samen met je groepje de volgende vragen.
Welk gevoel krijg je hierbij?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Wat kan er gebeurd zijn?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Welke kleuren zie je voor je?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Wat voor kleding stel je je voor?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Waar vindt het plaats? (bijv. bos, treinstation, dorpsstraat, etc.)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Wie zijn er allemaal onderdeel van het verhaal?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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OPDRACHT 3

ONDERDUIKEN IN ‘DE KAMPINA’
Met rugzakken vol eten op hun rug trekken Gerard en
Door het natuurgebied De Kampina in. Wanneer ze ineens
een Duitser tegenkomen, vertellen ze hem gewoon dat ze
samen gaan picknicken. Maar het gaat goed. Ze komen aan
bij een open plek. Daar wijst Gerard op zeilen die overal
verspreid over de grond liggen. Ze trekken een zeil opzij en
kijken recht in het gezicht van een Amerikaan. Dan beginnen
de andere zeilen ook te bewegen en kruipen nog dertig
Amerikaanse soldaten uit hun schuilplek. Ze nemen
de boterhammen met jam aan en eten zich vol.
Tussen Oisterwijk en Boxtel ligt een bosrijk natuurgebied:

Ondertussen zorgden het verzet in de buurt voor

de Kampina.

voldoende kleding en voedsel. Verkleed als boeren
en boerinnen trokken zij met de fiets eropuit om eten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten hier meer dan

rond te brengen naar het kamp. De schuilplek verandert

honderd Amerikaanse militairen verscholen. Zij kwamen

langzaam in een geheim trainingskamp, waar de

daar terecht nadat hun vliegtuigen door de Duitsers uit

Amerikaanse soldaten zichzelf sterker maken voor de

de lucht waren geschoten en zij met hun parachute overal

rest van de oorlog. Met geïmproviseerde toestellen en

in het gebied landden. In het bos werden kuilen gegraven

door spellen als zaklopen trainen ze hun conditie. Als de

die afgedekt werden met tentzeilen, mos en takken.

tijd rijp is, zijn ze weer klaar voor de strijd.

Zo waren deze schuilplekken vanuit de lucht onherkenbaar.
Vandaag de dag zie je in het bos nog steeds de kuilen
Op deze manier hebben de militairen zich vijf weken

die herinneren aan de schuilplekken.

lang schuil kunnen houden in bezet gebied. De Duitsers
liepen overal rond. Als de zon scheen gingen ze in groepjes
in de zon staan om op te warmen.

Archiefbeeld: ‘Ondergedoken op de ‘Campina’ in Boxtel.

Collectie Beeldbank WO2 - Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek, september 1944.
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OPDRACHT 4

Als je een foto van de quote zou maken, hoe zou die er dan uitzien?
Wat heb je nodig? Schrijf of teken het hier!
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

TAAKVERDELING
Regisseur

Stuurt iedereen aan en houdt overzicht.

Fotograaf

Maakt de foto, werkt samen met de regisseur.

Producent

Zorgt ervoor dat alles volgens schema loopt.

Model

Staat op de foto en kent de quote goed.

BENODIGDHEDEN

FOTOTECHNIEKEN

Kleding

Perspectief

Voorwerpen

Beweging

Locatie

Licht/donker

................................
................................
................................

Stylist

Zorgt ervoor dat iedereen de juiste
kleren en spullen heeft.
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