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 Handleiding

 Colofon In het krijt staan is ontwikkeld door Centrum Beeldende Kunst Zuidoost in 
samenwerking met Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost. 
Aanleiding voor het lespakket was de tentoonstelling Echte helden (mei 
2013) met portretten van verzetshelden geschilderd door Herman Morssink.

Ontwerp: MV LevievanderMeer, levievandermeer.nl
Animatie: Slonfilm 
Fotografie: Auke Van der Hoek
Auteur: Delano Mac Andrew
Eindredactie: Annet Zondervan, Marit van der Meer
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 Inleiding  In het krijt staan: verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog 
is een lespakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Het lespakket gaat over verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog waarbij 
bewust gekozen is voor een interculturele invalshoek. Het lespakket 
heeft als doel de huidige veelkleurige jonge generatie te betrekken bij de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In het krijt staan maakt duidelijk 
dat naast Hollandse verzetshelden ook mensen uit de Oost (Indonesië) 
en de West (Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen) hun leven 
hebben gegeven hebben voor de vrijheid van Nederland.

Voorafgaand aan deze kennismaking worden op speelse wijze de begrippen 
held en heldendom verkend. Leerlingen worden bevraagd op hun eigen 
helden en maken kennis met helden uit de klassieke mythologie. Als 
afronding maken leerlingen een kunstwerk voor hun eigen held.

Het lespakket is ontstaan uit een samenwerking tussen Centrum Beeldende 
Kunst Zuidoost en Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost. 
Een belangrijk doel voor deze stichting is het onder de aandacht brengen 
van verzetsstrijders uit de Oost en de West, omdat velen van hen tot nu toe 
nauwelijks zichtbaar zijn geweest bij de herdenkingen voor gevallenen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Aan Herman Morssink, beeldend kunstenaar, werd 
daarom gevraagd portretten van deze helden te maken.
CBK Zuidoost onderschrijft het belang van Stichting 4/5 mei Comité 
Zuidoost en heeft de opdracht aan Morssink uitgebreid. 
Zo ontstond een serie van 8 portretten van verzetshelden. Het gaat om: 
Boy Ecury, Rudi Jansz, Anda Kerkhoven, Anton de Kom, George Maduro, 
Truus Menger, Evie Poetiray en Harry Frederik Voss. 
Deze serie werd in mei 2013 tentoongesteld en was de start voor het 
voorliggende digitale lespakket.

Bij het lespakket In het krijt staan: verzetshelden uit de Tweede 
Wereldoorlog hoort een affiche dat als lesmateriaal in het klaslokaal 
kan worden opgehangen. 
U kunt het affiche ophalen of bestellen bij CBK Zuidoost. 

CBK Zuidoost
Anton de Komplein 120 | 1102 DR Amsterdam Zuidoost
020 2525401 | info@cbkzuidoost.nl
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 Indeling lespakket 
Het lespakket bestaat uit vier lessen die variëren van 60 – 90 minuten. 
De lessen hebben een vast stramien. Na een klassikale introductie en 
verkenning volgt een lesopdracht (individueel en of in groepjes) voor 
de leerlingen. De lesopdrachten worden uitgevoerd met behulp van 
werkvellen.

 Les 1 Helden en heldendom 
De leerlingen wordt gevraagd na te denken over deze begrippen 
met als vertrekpunt hun eigentijdse helden.
Doel
Het kunnen definiëren van het begrip held en heldendom in het heden 
en het verleden.

 Les 2  Helden in de klassieke oudheid 
Leerlingen maken kennis met afbeeldingen van klassieke helden, de 
verbeelding van twee klassieke deugden in personificaties en leren tot slot 
over het begrip attribuut. Attributen zijn voorwerpen die bij een specifieke 
held of deugd horen.
Doel 
Het kennis maken met helden uit de klassieke oudheid, personificaties van 
klassieke deugden en het begrip attribuut.

 Les 3  Helden uit de Tweede Wereldoorlog 
Na een klassikale duiding van de Tweede Wereldoorlog en een verkenning 
van het begrip ‘in het krijt staan’, gaan de leerlingen aan de slag met het 
maken van een muurkrant. De muurkrant wordt de drager van informatie over 
de 8 verzetshelden die in dit lespakket centraal staan.
Doel
Het onder de aandacht brengen van verzetshelden uit de Tweede
Wereldoorlog en zo de kennis over de Tweede Wereldoorlog uit dragen aan 
een jonge generatie voor wie deze geschiedenis lang geleden is.

 Les 4  Heldenverering 
Leerlingen krijgen de opdracht hun eigen held te vereren. Dit kan gebeuren 
in de vorm van een plaquette, een gedicht tot een geschilderd portret of een 
altaar. Elke eigen held krijgt bovendien één of meer attributen passend bij 
de betoonde deugd. De resultaten worden tot slot in de klas opgehangen of 
neergezet en klassikaal besproken.
Doel 
Het bijbrengen van respect voor en het eren van (verzets-)helden.
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 Les 1  Eigentijdse helden

Deze les vertelt de leerlingen kort over het project In het krijt staan: 
verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog en deze eerste les biedt een 
oriëntatie op het begrip helden en heldendom. 
Leerlingen worden gevraagd na te denken over deze begrippen met als 
vertrekpunt hun eigentijdse helden.
Duur: 60 minuten

 Voorbereiding  • Affiche lespakket ophangen in de klas.
• Thematafel ‘Helden’ neerzetten op een centrale plek in het lokaal
• Ter voorbereiding op de start van het project (bijvoorbeeld één week 
van te voren) krijgen leerlingen de opdracht om afbeeldingen van en of 
materiaal over hun eigen held mee te nemen naar school. Vraag daarna 
de leerlingen om de komende dagen de lege thematafel ‘Helden’ te vullen 
met meegebrachte materialen. Denk daarbij aan: foto’s uit tijdschriften en 
kranten, materiaal van het internet, boeken, cd’s, objecten met afbeeldingen 
van helden. Neem zelf ook een object mee dat iets vertelt over een eigen 
held en leg dit op de thematafel. Tip: om te voorkomen dat spullen 
kwijtraken, noteer wie wat heeft meegenomen.

 Begrippen Held  

• Een held of heldin is een 

bestaand, fictief of historisch 

persoon die moed en de bereidheid 

tot zelfopoffering betoont voor een 

grotere zaak.

• Een dapper iemand, die anderen 

helpt ook al brengt dat zijn of haar 

eigen leven in gevaar.

• Een persoon die iets 

buitengewoons heeft gedaan.

Lauwerkrans

• Ereteken. Een lauwerkrans is een 

cirkelvormige krans gemaakt van in 

elkaar hakende takken en bladeren 

van de aromatische laurier, die het 

hele jaar zijn groene kleur houdt. In 

de klassieke oudheid maar ook nu 

worden lauwerkransen geschonken 

aan overwinnaars, aan iemand die 

iets uitzonderlijks heeft gedaan. 

Meestal is dit in de sportwereld.

Gelauwerd

• Het voorzien van een 

lauwerkrans. Meestal een kop 

of buste. De winnaars van de 

Olympische Spelen kregen volgens 

de overlevering als enige beloning 

een krans van lauriertakken. Een 

lauwerkrans is daardoor een teken 

van de overwinning. 

• Geëerd

• Met trofeeën beloond

Materialen
Affiche lespakket 

Thematafel ‘Helden’ 

Digitaal schoolbord
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Groepsgesprek  Start klassikaal met vragen als:
• wat is een held?
Mogelijke antwoorden: 
Een held is een dapper iemand
Een held is een persoon die iets uitzonderlijks heeft gedaan
• wie is jouw held?
• waarom?
• wat heeft jouw held gedaan om zo’n status te krijgen?

Laat via het digitale schoolbord de digitale afbeelding van het affiche zien. 

 Klik op  Affiche In het krijt staan

Maak een verbinding tussen het affiche en de gevulde Heldentafel door er 
op te wijzen dat de mensen die zijn afgebeeld helden zijn. Mensen die in de 
Tweede Wereldoorlog held zijn geworden. En vertel dat we ze later verderop 
in het project beter zullen leren kennen.

Bespreek daarna klassikaal de door de leerlingen meegebrachte 
afbeeldingen en voorwerpen. Vergeet niet uw eigen object of afbeelding 
van uw eigen held toe te lichten. 
Maak daarbij een link met de eerder behandelde definitie held. In het 
klassengesprek maken de leerlingen een koppeling tussen de eigen 
verkozen held en de definitie van het begrip held. 
Een voorbeeld zou kunnen zijn een popster die buitengewoon goed zingt 
en verschillende Edison Music Awards heeft gewonnen of een acteur 
die zich, met gevaar voor eigen leven, inzet tijdens humanitaire acties in 
oorlogsgebieden.
 
Laat tot slot via het digitale schoolbord de afbeelding zien van een 
lauwerkrans. 

 Klik op Lauwerkrans

Verken met de leerlingen de afbeelding aan de hand van vragen: 

• wie weet wat dit is?
• wat betekent gelauwerd worden?
• voor wie is een lauwerkrans bedoeld?
• waarom verdient jouw held een lauwerkrans?
Mogelijke antwoorden:
Een lauwerkrans is bedoeld voor een winnaar, iemand die iets uitzonderlijks 
heeft gedaan of een dapper persoon.

http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/affiche-in-het-krijt-staan/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/lauwerkrans/
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Materialen
Digitale schoolbord

Uitgeprint opdrachtvel 

Les 2, per leerling 1 ex.

Download
Opdrachtvel Les 2

 Les 2  Helden in de klassieke oudheid

Deze les is een oriëntatie op het begrip helden in de klassieke oudheid. 
Leerlingen maken kennis met afbeeldingen van klassieke helden, de 
verbeelding van twee klassieke deugden in personificaties (moed en 
rechtvaardigheid) en leren tot slot over het begrip attribuut. Attributen zijn 
voorwerpen die bij een specifieke held of deugd horen.
Duur: 60 minuten

 Begrippen Klassieke oudheid 

• tijd van de Griekse en Romeinse 

beschaving.

• ca. 700 voor Christus – 

476 na Christus. Centraal staat 

daarbij de geschiedenis van Hellas 

en Rome, maar ook Carthago was 

van grote betekenis.

Goden in de klassieke oudheid

• bijvoorbeeld: Ares is een figuur uit 

de Griekse mythologie. Hij is de god 

van de oorlog en personificatie van 

de krijgslust. De Romeinse naam 

voor Ares is Mars.

Personificatie

• een personificatie in de 

beeldende kunst is het weergeven 

van een abstract begrip in een 

menselijke gedaante. 

• de personificatie is meestal een 

vrouw omdat de Latijnse namen 

voor de abstracte begrippen vaak 

vrouwelijk zijn.

• de personificatie heeft bijna altijd 

een of meerdere attributen bij zich 

waaraan het te herkennen is.

Deugd

• een positieve eigenschap waar 

een bepaald persoon over beschikt.

• een goede manier van handelen.

• braafheid. 

• eerlijkheid.

• goedheid. 

• zedigheid.

Attributen

• een attribuut is een symbool 

dat in de beeldende kunst wordt 

gebruikt om duidelijk te maken 

welke persoon of figuur is 

afgebeeld.

• vaak een dier, object, teken of 

plant die op een of andere manier 

verbonden is met de afgebeelde 

persoon of figuur.

• mythologische, bijbelse en 

historische figuren worden vaak van 

een attribuut voorzien.

http://cbkzuidoost.nl/wp-content/uploads/2013/04/opdrachtvel-les-2.pdf
http://cbkzuidoost.nl/wp-content/uploads/2013/04/opdrachtvel-les-2.pdf
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 Start De korte animatiefilm via het digitale schoolbord.

De animatie:
• behandelt de in les 1 behandelde begrippen: held, heldendom, 
heldenverering, lauwerkrans en gelauwerd worden. 
• maakt duidelijk dat heldendom niet alleen iets van nu is maar ook van 
vroeger.  
• maakt een koppeling tussen deugden en heldendom.
• toont dat hedendaagse helden, net als de helden uit de klassiek oudheid, 
kunnen worden afgebeeld met een passend attribuut.

 Klik op  Animatiefilm 

 Groepsgesprek Laat de leerlingen vertellen wat zij in het filmpje hebben gezien. 
Vragen die gesteld kunnen worden zijn: 
• waarom is de hoofdpersoon een held?
Mogelijk antwoord: hij voorkomt een misdaad.
• hoe is de hoofdpersoon herkenbaar als held?
Mogelijk antwoord: aan de onderscheidingen die hij van de burgemeester 
heeft ontvangen.
• welk voorwerp of attribuut heeft de held bij zich?
Antwoord: een schaar.
• op welke manieren wordt de held geëerd?
Mogelijke antwoorden: door een foto in de krant, een portret in het museum, 
het hebben van veel volgers op Facebook.

Vertel dat heldendom en heldenverering niet alleen zaken zijn van deze 
tijd, maar in alle perioden van de menselijke geschiedenis voor komen. 
Heldendom en heldenvering zijn in alle culturen en woongemeenschappen 
op de wereld te vinden.

Vraag de leerlingen: 
• waarom hebben mensen behoefte aan helden?
Mogelijke antwoorden: mensen zien een voorbeeld in anderen die ergens 
goed in zijn, helden geven een volk een trots gevoel, over helden kun je een 
boekschrijven of een film maken.

Laat via het digitale schoolbord zien: 

 Klik op     Virtueel wandelen door het oude Rome

 Vertel De klassieke oudheid is een periode in de Europese geschiedenis die loopt van 
700 voor Christus tot 476 na Christus. Ook in deze periode hadden de 
mensen - zoals bijvoorbeeld de Grieken en de Romeinen - helden. 
De helden van de Grieken en de Romeinen waren soms gewone mensen 
(stervelingen) die iets bijzonders hadden gedaan. En soms waren het 
goden of halfgoden. Maar altijd was men trots op hen. Daarom zijn ze vaak 
afgebeeld.

http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/animatiefilm/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/rome/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/rome/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/rome/
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Laat via het digitale schoolbord zien: 

 Klik op         Heros

 
 Klik op        De goden van Rafaël

 

 Vertel Deze afbeeldingen van helden waren toen net zo populair als de afbeeldingen
van helden nu. Het zijn een beetje de voetbalplaatsjes van toen!
De afbeeldingen van het helden vertellen eigenlijk hoe het moet. Een 
held laat namelijk zien aan welk gedrag je moet voldoen. Een held bezit 
eigenschappen en doet dingen die als voorbeeld kunnen dienen voor 
anderen.
Elke held heeft zijn of haar eigen voorbeeldige karaktertrekken en 
eigenschappen. Deze worden deugden genoemd. Deugden zijn dus eigenlijk 
voorbeelden over hoe je moet leven en welke eigenschappen je moet 
bezitten om een voorbeeldig mens te worden.

De Grieken en Romeinen hadden naast de afbeeldingen van hun helden ook 
beeltenissen van deugden die men belangrijk vond. Klassieke deugden die 
voor de Grieken en Romeinen belangrijk waren zijn: moed, gematigdheid, 
verstandigheid en rechtvaardigheid. 
Ook deze eigenschappen zijn in de klassieke oudheid afgebeeld en wel in 
de vorm van personen. Daarom spreekt men over personificaties van de 
deugden.

Een personificatie in de beeldende kunst is dus het weergeven van een 
abstract begrip, bijvoorbeeld moed, in een menselijke of antropomorfe 
gedaante. De personificatie is meestal een vrouw omdat de Latijnse namen 
voor de abstracte begrippen vaak vrouwelijk zijn. De personificatie heeft bijna 
altijd een of meerdere attributen bij zich waaraan het te herkennen is, soms 
zijn dit zelfs uiterlijke kenmerken.

Laat via het digitale schoolbord zien: 

 Klik op   Afbeelding van de deugd ‘de moed’.

   
  Afbeelding van de deugd ‘de rechtvaardigheid’. 
  Fresco’s / muurschilderingen van Luca Giordano uit   
  1684-1686, te zien in Paleis Medici-Riccardi in 
  Florence (Italië).

	  

	  

	  

	  

http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/heros/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/de-goden-van-rafael/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/deugd-de-moed/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/deugd-de-rechtvaardigheid/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/heros/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/de-goden-van-rafael/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/deugd-de-moed/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/deugd-de-rechtvaardigheid/
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Laat de leerlingen vertellen over wat ze zien. Vraag bijvoorbeeld:
• wie is de belangrijkste persoon?
Antwoord: de figuur die gelauwerd wordt met de lauwerkrans.
• hoe zie je dat?’
Antwoord: de figuren staan in het centrum van de afbeelding.

 Vertel • dat de belangrijkste figuren in de afbeelding de mensen zijn die lauwerkransen 
ontvangen. Zij zijn dus de echte helden. Ze staan ook niet voor niets in het 
centrum van de afbeelding. 
• dat het hier gaat om de personificaties van twee deugden namelijk de 
deugd ‘Moed’ en de deugd ‘Rechtvaardigheid’.

Vraag aan de leerlingen hoe zij dit hadden kunnen weten?
Antwoord: kijk naar de attributen oftewel voorwerpen die de personificaties 
bij zich hebben. Het zijn deze voorwerpen die als symbolen duidelijk maken 
wie er is afgebeeld.

Laat de leerlingen ontdekken waar in de twee afbeeldingen de attributen of 
voorwerpen te zien zijn. Welke zijn dit?
Antwoord: 
• de deugd ‘Moed’ heeft als attribuut een pantser, schild of zwaard. Bij 
de Romeinen heette de verbeelding van deze deugd in een mannelijke of 
vrouwelijke persoon (oftewel een personificatie): Virtus. In het voorbeeld 
draagt Virtus een complete wapenuitrusting en een speer, terwijl zij als 
overwinnaar wordt binnengehaald en bejubeld.
•  de deugd ‘Rechtvaardigheid’ of ‘Gerechtigheid’ heeft altijd als attribuut 
een weegschaal en een zwaard. Daarnaast zie je ook vaak: een scepter, 
olijftak en een offerschaal. Bij de Romeinen heette de verbeelding van deze 
deugd in een mannelijke of vrouwelijke persoon (oftewel een personificatie): 
Justitia. Vrouwe Justitia is ook in ons land het symbool van het recht.

 Opdracht Geef elke leerling Opdrachtvel Les 2 Helden in de klassieke oudheid.
 
 Klik op Opdrachtvel Les 2

Bespreek de opdracht kort. Het gaat om opdrachten die de leerlingen 
individueel of met zijn tweeën op internet moeten uitvoeren. Daarom kan 
deze opdracht op verschillende tussenmomenten – als de leerlingen klaar 
zijn met een andere opdracht – worden uitgevoerd.

Na afloop leveren de leerlingen de opdrachtvellen in bij de leerkracht.

http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/opdrachtvel-les-2//
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Materialen
Digitale schoolbord

Affiche lespakket 

Werkvel muurkrant 

(8 x A3)

Download
Werkvel muurkrant 
(8 x A3)

Les 3 is de kennismaking met de helden uit de Tweede Wereldoorlog. Na een 
klassikale duiding van de Tweede Wereldoorlog en een verkenning van het 
begrip ‘in het krijt staan’, gaan de leerlingen aan de slag met het maken van 
een muurkrant over de 8 verzetshelden die in dit lespakket centraal staan.
Duur: 30 minuten (groepsgesprek)
30 minuten (klassikale bespreking resultaten muurkrant)

 Begrippen  

 Les 3  Helden in de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog

• tijdens de Tweede Wereldoorlog 

(1940-1945) was Nederland 

bezet door het Duitse leger en 

was Indonesië, dat toen nog bij 

Nederland hoorde, bezet door 

Japan. Ook in andere overzeese 

gebiedsdelen van het Koninkrijk der 

Nederlanden zoals Suriname en de 

toenmalige Nederlandse Antillen 

waren de gevolgen van de oorlog 

merkbaar. 

Verzet

• activiteiten die tot doel hadden 

weerstand te bieden tegen de 

bezetter.

• het helpen onderduiken van 

mensen die vervolgd werden.

• het drukken en verspreiden van 

illegale kranten.

• het plegen van sabotage. 

Verzetshelden

• mannen en vrouwen die zich 

in de Tweede Wereldoorlog 

hebben ingezet voor de vrijheid 

van Nederland, de Nederlandse 

koloniën en het Nederlandse volk. 

http://cbkzuidoost.nl/wp-content/uploads/2013/04/muurkrant.pdf
http://cbkzuidoost.nl/wp-content/uploads/2013/04/muurkrant.pdf
http://cbkzuidoost.nl/wp-content/uploads/2013/04/muurkrant.pdf
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 Start Laat via het digitale schoolbord achter elkaar zien: de portretten van de 
acht verzetshelden geportretteerd door Herman Morssink. 
Noem bij elk portret hardop de naam van de geportretteerde.

 Klik op   Rudi Jansz   Anda Kerkhoven

 Harry Frederik Voss   Anton de Kom

 Boy Ecury   George Maduro

 Truus Menger   Evie Poetiray

 Groepsgesprek Vraag de leerlingen:
• wie heeft wel eens gehoord van één van deze mensen?
• wat zou ze zo bijzonder maken dat een echte portretschilder ze heeft 
afgebeeld?
Mogelijke antwoorden: het zijn helden, ze hebben een bijzondere daad 
verricht.

Maak een verbinding tussen de voorgaande lessen, het affiche met 
portretten en de gevulde Heldentafel. Het verbindende element is: 
heldendom. Ook ieder van deze mensen is een held. Het zijn helden; niet uit 
de klassieke oudheid, maar uit de Tweede Wereldoorlog.

Vraag de leerlingen naar de begrippen en vul waar nodig aan:
Tweede Wereldoorlog / Verzet / Verzetshelden.

Verzetshelden zijn mensen die geëerd worden voor hun moedige daden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn mannen en vrouwen die zich in 
de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de vrijheid van Nederland, 
de Nederlandse koloniën en het Nederlandse volk. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (1940 - 1945) was Nederland bezet door het Duitse leger 
en was Indonesië, dat toen nog bij Nederland hoorde, bezet door Japan. 
Ook in andere overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden 
zoals Suriname en de toenmalige Nederlandse Antillen waren de gevolgen 
van de oorlog merkbaar. De meeste verzetshelden hebben hun moedige 
verzetsdaden niet overleefd, omdat zij zijn vermoord door de vijand.

Vraag de leerlingen naar de overeenkomsten tussen de helden uit de 
klassieke oudheid en deze helden uit de Tweede Wereldoorlog.

Die overeenkomst zit onder andere in de eigenschappen ‘moed’ en 
‘rechtvaardigheid’. 
Net als de klassieke helden zijn ook deze mensen moedig geweest voor een 
rechtvaardige zaak: vrijheid. Deze verzetsmensen hebben haast allemaal hun 

http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/rudi-jansz/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/anda-kerkhoven/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/harry-frederik-voss/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/anton-de-kom/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/boy-ecury/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/george-maduro/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/truus-menger/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/evie-poetiray/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/truus-menger/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/george-maduro/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/evie-poetiray/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/rudi-jansz/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/anton-de-kom/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/harry-frederik-voss/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/anda-kerkhoven/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/boy-ecury/
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leven gegeven voor vrijheid, uiteindelijk ook onze vrijheid nu.

Wijs de leerlingen op de betekenis van de titel van het project: ‘In het krijt 
staan: helden uit de Tweede Wereldoorlog’.

Vraag de leerlingen:
• wat betekent dit gezegde?
Mogelijk antwoord: aan iemand iets schuldig zijn.
• waarom zouden wij bij deze mensen in het krijt staan?
Mogelijk antwoord: zij hebben bijgedragen aan het feit dat wij nu in een vrij 
land leven.
• wat zouden deze verzetshelden gedaan hebben?
Mogelijke antwoorden: het helpen onderduiken van mensen die vervolgd 
werden, het drukken en verspreiden van illegale kranten.
• op welke manier herdenken wij in Nederland de verzetshelden uit de 
Tweede Wereldoorlog?
Mogelijke antwoorden: tijdens de Dodenherdenking op 4 mei, tijdens de 
geschiedenislessen, met beelden en monumenten.

 Opdracht  Muurkrant maken
  

Verdeel de klas in acht groepjes die ieder over een verzetsheld een 
muurkrant gaan maken. Geef elke groep een uitgeprint A3 basisvel met 
daarop het portret van hun held. Vertel dat ze achtergrondinformatie moeten 
vinden over deze verzetshelden en dit zo moeten ordenen op het A3 blad dat 
anderen het kunnen lezen en begrijpen.

Bespreek via het digitale schoolbord de elementen die in elk geval in de 
Muurkrant opgenomen moeten worden

 Klik op Muurkrant 

• waar en wanneer hij of zij is geboren en gestorven.
• foto’s en andere afbeeldingen.
• wat heeft deze persoon precies gedaan om een verzetsheld te worden?
• op welke manier wordt deze persoon herdacht; niet alleen in Nederland 
maar ook in andere landen.
• een attribuut (voorwerp) wat past bij deze verzetsheld en iets zegt over 
zijn/haar deugd.

Gedurende één week krijgen de leerlingen gelegenheid om in het groepje 
de eigen Muurkrant te vullen met informatie.

Sluit de opdracht af met het ophangen van alle acht de muurkranten in het 
klaslokaal.

 Afronding  Laat de leerlingen de muurkrant en hun verzetsheld klassikaal presenteren.

Tips
Klik op: 
http://hoe-maak-ik-een.

webkwestie.nl/home/

muurkrant

http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/muurkrant/
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De leerlingen gaan in deze les op zoek naar manieren om hun eigen held te 
vereren. Zij krijgen de opdracht om binnen het vak kunstzinnige oriëntatie 
een vorm te kiezen hiervoor. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van 
een plaquette, een gedicht tot een geschilderd portret, een performance of 
een altaar. Belangrijk is dat de leerlingen hun eigen held voorzien van één 
of meerdere attributen die symbolisch passen bij de door de held betoonde 
deugd. De resultaten worden tot slot in de klas opgehangen of neergezet en 
klassikaal besproken.
30 minuten groepsgesprek
60 minuten uitvoering opdracht

 Groepsgesprek Laat via het digitale schoolbord zien:
 

 Klik op    Standbeeld van Simon Bolivar

Vraag de leerlingen: ‘Wat zie je hier?’ 
Mogelijke antwoorden: het beeld van een held, een strijder op een paard.

Op de afbeelding is het standbeeld van Simon Bolivar te zien. Hij wordt in 
veel Zuid Amerikaanse landen als een held vereerd.

Vraag de leerlingen naar andere vormen van verering. 
Mogelijke antwoorden:
• een fanclub
• de verkoop van allerlei spullen met de afbeelding van de held erop 
(merchandising)
• een film over de daden of het leven van de held
• een website over een held
• via onderscheidingen, medailles
• in schilderijen en beelden
• door middel van monumenten en in gedenkplaten
• in verhalen en boeken
• via lessen in geschiedenisboeken

Laat via het digitale schoolbord de volgende vormen van vereren van helden 
zien.

 Klik op    Schilderij van Jan Pietersz. Coen; kunstenaar Jacob Waben          

   

 Les 4  Heldenverering

	  

	  

Materialen
Digitaal schoolbord

Afbeeldingen van de eigen 

held 

Handvaardigheidsmateriaal

Tekenmateriaal

http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/simon-bolivar/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/jan-pietersz-coen/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/simon-bolivar/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/jan-pietersz-coen/
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 Klik op   Borstbeeld van Rosa Parks; kunstenaar Richard Blake

 Klik op   Nobelprijs voor Aung San Suu Kyi

 Klik op   Postzegel met de afbeelding van Mahatma Gandhi

 

 Opdracht Start de opdracht met te vertellen dat de leerlingen door de Heldentafel in 
les 1 al wat te weten zijn gekomen over elkaars helden. Nu volgt er een 
verdieping. Elke leerling gaat voor zijn of haar eigen held een vorm van 
vereren bedenken en maken. 

 Bespreek • wie is jouw persoonlijke held?
• waarom is deze persoon jouw held?
• in welke vorm ga jij je held eren? 
Mogelijke antwoorden: een plaquette, een gedicht, een geschilderd portret, 
een altaar, een performance of iets anders.
 
Maak de opdracht waar nodig concreet door enkele voorbeelden met de 
leerlingen klassikaal te bespreken. Dit kan ook door terug te gaan naar uw 
eigen object op de heldentafel en dit als voorbeeld uit te werken. 
U vertelt bijvoorbeeld dat de door u gekozen vorm van verering zou passen 
bij het werk en leven van uw held.

 Afronding Sluit de opdracht af met het ophangen van of neerzetten van de persoonlijke 
heldenvereringen van de leerlingen. Zo wordt een kleine expositie gemaakt 
als afronding van het project.

Bespreek de resultaten.

	  

http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/rosa-parks/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/aung-san-suu-kyi/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/mahatma-gandhi/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/rosa-parks/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/aung-san-suu-kyi/
http://cbkzuidoost.nl/in-het-krijt-staan/mahatma-gandhi/

