GROEP 6, 7 EN 8

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
5. GEHEIME KRANTEN
Nu de Duitsers de baas zijn in Nederland, zijn ze ook de baas over
het nieuws dat we te horen krijgen. Maar vaak vertellen ze niet de hele waarheid.
Daarom hebben we besloten onze eigen krant te maken en te verspreiden.
Zo krijgen de mensen in de buurt te horen wat er écht gebeurt tijdens de oorlog.

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

5. GEHEIME KRANTEN
Nu de Duitsers de baas zijn in Nederland, zijn ze ook de
baas over het nieuws dat we te horen krijgen. Maar vaak
vertellen ze niet de hele waarheid. Daarom hebben we
besloten onze eigen krant te maken en te verspreiden.
Zo krijgen de mensen in de buurt te horen wat er écht
gebeurt tijdens de oorlog.

De Duitsers hadden tijdens de bezetting alle kranten en

Krantenbezorgster Irene Doornbos was zo iemand.

radiostations in Nederland onder controle. Ze verspreidden

Zij verspreidde in Zeeland de illegale, geheime kranten.

alleen het nieuws dat voor hen positief was.

In de tussentijd dook ze onder om niet opgepakt te worden.
Op 5 april 1944 stierf ze door ziekte.

Veel Nederlanders waren het niet eens met deze zogeheten
censuur. Zij verzetten zich hiertegen door het maken van

In 1940 waren er ongeveer 60 ‘ondergrondse’ kranten.

eigen, illegale kranten. Hierin stond nieuws over de oorlog

Een jaar later was dat al het dubbele. Hoe langer de oorlog

dat de Duitse bezetters liever niet verspreidden.

duurde, hoe meer illegale kranten er kwamen en hoe

Bijvoorbeeld over gevechten die de Duitsers hadden

meer er verspreid werd. Door de berichten uit deze kranten

verloren of details over de Jodenvervolging. In de

kregen de lezers namelijk vaak weer hoop dat de oorlog

kranten werden lezers ook opgeroepen om zich te

snel voorbij zou zijn.

verzetten. Bijvoorbeeld door joden te helpen of door niet
in Duitsland te gaan werken.

In totaal hebben tijdens de bezetting ongeveer 1300
verschillende kranten bestaan, die samen miljoenen

Een van de bekendste illegale kranten was Trouw.

edities hebben uitgebracht.

Die krant bestaat nu nog steeds, maar is nu natuurlijk
geen verzetskrant meer. Er verschenen ook lokale krantjes.
In Goes waren dat bijvoorbeeld ‘Vrij Goes’ en
‘Vrije Stemmen uit de Ganzestad’. Deze kranten werden
net als de ‘echte’ kranten gemaakt. Er waren journalisten
die artikelen schreven, mensen die de krant samenstelden,
drukkers en krantenbezorgers. Dit waren vaak gewone
mensen die andere mensen wilden helpen en waarschuwen.
Archiefbeeld: Het stencillen van het illegale blad ‘Vrije Stemmen’ te Goes.

Collectie Beeldbank WO2 - Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen, gefotografeerd door J. Vissers
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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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