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LESBRIEF LES 2
De geschiedenis in scène gezet
in Zeeland
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 Zeeland. 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
3. MIDDELBURG IN BRAND
We zijn de stad uit gelopen tot we net buiten de stad in een weiland terecht kwamen.
Toen we omkeken zagen we de hele stad in brand staan. Hoe ver je ook keek was het een
grote vuurzee. Vreselijk. Midden in de vlammen stond de Lange Jan als een fakkel in brand.
Dat duurde de hele dag. Tot rond Middernacht de top van de toren afbrak.

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

3. MIDDELBURG IN BRAND
We zijn de stad uit gelopen tot we net buiten de stad in een
weiland terecht kwamen. Toen we omkeken zagen we de hele
stad in brand staan. Hoe ver je ook keek was het een grote
vuurzee. Vreselijk. Midden in de vlammen stond de
Lange Jan als een fakkel in brand. Dat duurde de hele dag.
Tot rond Middernacht de top van de toren afbrak.

Na de bommen op Rotterdam komt Nederland op 15 mei

Uit voorzorg verlaten veel vrouwen en kinderen vrijwillig

1940 in Duitse handen. Zeeland gaf zich drie dagen dan

de stad. Ze vertrekken met voedsel, water en dekens.

rest van Nederland over aan de Duitsers.

Zo ook de familie van Jo Witte uit de bovenstaande quote.
Op de dag van de gevechten is hij 11 jaar oud. ’s Ochtends

De Franse soldaten, die al vanaf 10 mei in Zeeland strijden,

vroeg zagen ze de gevechten al dichterbij komen.

bleven namelijk doorvechten en zich verdedigen tegen een

Grote vliegtuigen vlogen over en het luchtalarm ging af.

Duitse inval. Ze wilden redden wat er te redden valt. Om
te voorkomen dat de Duitsers verder kunnen gaan naar

Het ontvluchten van de stad was niet voor niets geweest:

Antwerpen en daarna naar Frankrijk.

Middelburg werd gebombardeerd en een groot deel van
de oude stad brandde af.

In Zeeland wordt dus een strijd gestreden tussen de
Duitsers en de Fransen. De stad Middelburg komt op
17 mei 1940 tussen de twee vuren te liggen.

Archiefbeeld: Het verwoeste Middelburg.
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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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