GROEP 6, 7 EN 8

LESBRIEF LES 2
De geschiedenis in scène gezet
in Groningen
Bij geschiedenis leer je vaak over bekende personen
uit de geschiedenis. Maar er waren ook veel onbekende
mensen die iets interessants hebben meegemaakt.
Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. In deze les
maak je kennis met een verhaal uit de Tweede
Wereldoorlog van iemand uit Groningen. 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

1. DE ARRESTATIE
De laatste keer dat ik mijn opa zag was toen ik achter op de fiets bij mijn oma zat.
Ik keek opzij. Er kwam een zwarte wagen aan. Ik keek naar binnen en zag mijn
opa Kornelus op de achterbank zitten met twee SS’ers naast hem. Ik zei tegen oma:
“Opa zit in die auto!” Oma zei dat dat niet kon. Dat opa thuis was.
Maar toen we thuis kwamen was opa er niet.

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

1. DE ARRESTATIE
De laatste keer dat ik mijn opa zag was toen ik achter op
de fiets bij mijn oma zat. Ik keek opzij. Er kwam een zwarte
wagen aan. Ik keek naar binnen en zag mijn opa Kornelus op
de achterbank zitten met twee SS’ers naast hem. Ik zei tegen
oma: “Opa zit in die auto!” Oma zei dat dat niet kon. Dat opa
thuis was. Maar toen we thuis kwamen was opa er niet.

Dit is het verhaal is van de kleinzoon van Kornelus Baas.

Na de Februaristaking is de Duitse bezetter vastbesloten

Hij zag gebeuren hoe zijn opa gearresteerd werd. Kornelus

het illegale communistische verzet uit te roeien. Ook in

werd verdacht van verzet tegen de nazi’s en hun ideeën.

Groningen worden tientallen communisten opgepakt,
waaronder Kornelus.

Kornelus was lid van de Communistische Partij Nederland
(CPN). Deze politieke partij was in 1940 verboden door

Op 10 september 1941 wordt hij door de Duitse

de Duitsers. De activiteiten van de aanhangers van CPN,

veiligheidspolitie (de Sicherheitsdienst) gearresteerd.

communisten, waren sindsdien illegaal.

Ongeveer 55 mensen van ‘Het Noorderlicht’ worden
gearresteerd en naar concentratiekampen gebracht.

Daarom richtten ze een eigen blad op: ‘Het Noorderlicht’.
Deze communistische krant werd tussen 1940 en 1941 in

Maar een klein deel van hen heeft het er levend vanaf

het noorden van Nederland verspreid. Kornelus bezorgde

gebracht. Kornelus niet. Hij overlijdt op 22 maart 1943

het blad in de omgeving Oude Pekela.

in concentratiekamp Flessenburg in Duitsland.

In 1941 organiseren communisten in de omgeving van
Amsterdam de Februaristaking. Dit was een groot protest
tegen de beginnende jodenvervolging in Nederland.
Leden van de CPN roepen op tot de staking: ‘Staakt!
Staakt! Staakt!’ De oproep had succes. Duizenden
mensen legden hun werk neer.

Archiefbeeld: Een vrouw op een fiets.

Collectie Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen
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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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