Lesmateriaal
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Lesbrie f
In deze lesbrief vindt u informatie,
ideeën voor een voor- en nagesprek en
verwerkingsopdrachten bij de film
Biesbosch onder Vuur. Het
leerlingenblad kunt u uitdelen aan de
leerlingen, dit docentenblad kunt u
gebruiken om de lessen voor te bereiden.
Lees voordat u met de leerlingen naar de
film kijkt deze lesbrief door om zo de film
optimaal te kunnen voorbereiden.
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De Stichting Biesbosch in Beeld wil de
herinnering aan het verzet door de
crossers en andere helden levend houden.
Het verhaal van de Liniecrossers behoort
tot het cultureel erfgoed van Nationaal
Park De Biesbosch. Vier helden zijn
gedecoreerd met de hoogste Militaire
Willemsorde. Toch zijn de verzetsdaden
van de crossers tamelijk onbekend
gebleven.

De fi l m
Biesbosch onder Vuur vertelt het verhaal van het fictieve
personage Frank tijdens zijn gevaarlijke avontuur, tegen de
achtergrond van ware gebeurtenissen vanaf november 1944 tot
mei 1945 in en rondom de Biesbosch.
De Biesbosch blijft na de bevrijding van het zuiden door de
Duitsers bezet. Wachtposten en patrouilleboten houden het
gebied onder controle. De Biesbosch met zijn eb en vloed, zijn
kreken omzoomd met wilgen en hoge rietkragen vormt een
onherbergzaam gebied.
In bevrijd Drimmelen voelen de bewoners alsnog de dreiging van
de Duitsers, die niet op willen geven en brutaalweg schieten.
Poolse soldaten vuren met hun tanks terug. De Binnenlandse
Strijdkrachten bewaken de oever van de Amer.
Kortom: Drimmelen en ook andere dorpen liggen in de frontlinie.
In dit hachelijke decor waagt jongeling Frank uit bezet
Werkendam de overtocht naar bevrijd Drimmelen om insuline te
bemachtigen voor zijn zus. Hij komt in contact met de
liniecrossers, die met kano's en roeiboten door de Biesbosch
trekken om geheime berichten, mensen en medicijnen over te
varen.

Voorbespre king
Duur: 25 minuten
Benodigdheden: lesmateriaal
Hieronder vindt u een aantal suggesties om een inhoudelijke voorbespreking in de klas te houden, ter
voorbereiding op de film:
✦ De film speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat kun jij vertellen over deze oorlog? Wist je dat
Nederland ook bezet was?
✦ Ken jij iemand die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt (familie bv.) en praat je daar weleens over?
✦ Op 4 en 5 mei staan we elk jaar in Nederland stil bij de oorlog. Wat weet jij over 4 mei (Nationale Herdenking) en
5 mei (Nationale Viering van de Bevrijding)?
✦ Waarom is het belangrijk om de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog te blijven herdenken?

O pdracht I
voor de fil m

Op het leerlingenblad staat een
invuloefening voor de leerlingen. In de
film komt een aantal begrippen voor die
de leerlingen misschien niet kennen. Laat
de leerlingen de betekenis opschrijven
van de woorden op het leerlingenblad.
Indien ze niet weten wat de woorden
betekenen kunnen ze die opzoeken op
internet.
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voor de fil m

De Biesbosch
Laat de leerlingen op internet opzoeken welke routes de liniecrossers gebruikten om van het bezette gebied naar het
bevrijde gebied te komen en andersom.
Er waren 2 routes:
1. van Werkendam naar Drimmelen
van Werkendam naar Drimmelen: deze ging eerst een stukje over land. Dan per kano over het Steurgat, langs de
polder Pauluszand naar het eiland Spijkerboor en dan langs de Biesboschkant de Amer op.
2. van Sliedrecht naar Lage Zwaluwe
van de Sliedrechtse haven via de Helsluis over de Nieuwe Merwede, dan langs de Brabantse Biesbosch om de Amer
over te steken naar Lage Zwaluwe
De routes waren 13 tot 18 km lang, hoewel er soms ook een omweg gemaakt moest worden. Minimaal deed men daar
vijf uren over, vaak ook een hele nacht. Er werd geroeid in kano's en kleine bootjes, soms met een geluidloze
elektromotor, meestal 's nachts en vooral niet met volle maan. Soms werden zij achterna gezeten door Duitse
stormboten. Tegen het einde van de oorlog werden bijna dagelijks overtochten gemaakt.

Nabespre king
Duur: 25 minuten
Benodigdheden: lesmateriaal
Hieronder vindt u een aantal suggesties om een inhoudelijke nabespreking in de klas te houden, ter verwerking
van de film:
✦ Wat is je eerste reactie na de film, wat vond je er van?
✦ Wat is volgens jou de belangrijkste gebeurtenis in de film en waarom? En wat is je het meeste bijgebleven?
✦ Wat heb je geleerd over de liniecrossers na het zien van de film?
✦ Waarom is deze film gemaakt denk je?
✦ Wat zou jij gedaan hebben in de oorlog? Was je een van de liniecrossers geworden? Waarom wel/niet?
✦ Snap je dat sommige Duitse soldaten wilden deserteren en waarom wel of niet?

O pdrachtfilIImI
na de

Het is 5 mei 1945, Nederland is bevrijd! Op die dag
verschijnt er een krant die bol staat van het goede
nieuws over de bevrijding, maar eindelijk kunnen
ook verhalen over de liniecrossers verteld worden
aan heel Nederland.
Verdeel de klas in groepen om gezamenlijk een
krant te maken met allerlei artikelen of
nieuwsberichten over de oorlog. Let er op dat er
zowel groepen aan de slag gaan met artikelen over
de bezetting, maar ook over de bevrijding.
Verhalen over de liniecrossers mogen natuurlijk
niet ontbreken. Dit kan zo breed zijn als u zelf wilt.
Onderschepte brieven, achtergrondverhalen over
de personen, etc. Ook verhalen van Nederlanders
die in het bezette gebied woonden of juist van
diegenen die in het al bevrijde gedeelte woonden
zijn van toepassing. Er is veel mogelijk!
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