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Je kent vast wel het geluid van de sirene die elke eerste maandag van de maand om 12 uur afgaat.
Tijdens de oorlog had je ook het geluid van een sirene. Dat was het luchtalarm en als je dat geluid
hoorde, wist je dat het foute boel was. Het luchtalarm waarschuwde je voor naderende bommenwerpers. Dan was het zaak om zo snel als mogelijk een veilige plek te zoeken voor de bommen.
Bijvoorbeeld in een schuilkelder.
Luchtalarm
Vraag 2.1
Bekijk het affiche.
Geef een korte beschrijving van wat je op het affiche ziet.

De tekst op het affiche is; Bij …

Ik zie bovenin de tekening op het affiche…

Ik zie onderin de tekening op het affiche…

Je moet zo snel als je kunt naar de schuilkelder om dekking te zoeken.
Stel je voor dat je angstig ineengedoken zit met je oren gespitst, wachtend
op de geluiden van overvliegende bommenwerpers. Het gesuis en gefluit van
vallende bommen is vreselijk. Je hoopt dat het goed zal aflopen en dat er geen
bom op jouw huis valt. En als de kust weer veilig is, komt iedereen zijn
schuilkelder uit om te zien wie het overleefd heeft en wat de schade is.

Afbeelding van dikke deur

Achter deze dikke deur schuilt tijdens het luchtalarm de negenjarige Jaap Rommelaar,
zoon van de eigenaar van een schoenenwinkel. Met een zwarte pen schrijft hij met de hand op de
deur. Lees wat er staat.

Afbeelding detail handgeschreven aantekeningen op de dikke deur
Vraag 2.2.
Schrijf hieronder een regel over van wat er op de deur staat.

Vraag 2.3.
Wat betekent het, denk je?

Vogelnestje

Bekijk de foto. Het is een vogelnestje gemaakt door een lijster.
Als je goed kijkt zie je dat dit een bijzonder vogelnestje is.
Wat maakt dit nestje zo bijzonder?
Vraag 2.4
Het vogelnestje is bijzonder omdat…

Je zou kunnen denken dat hier een vrolijke lijster aan het werk is geweest
om een feestelijk nestje te bouwen. Het is namelijk versierd met glinsterende
zilveren slierten. Deze zilveren slierten zijn stanniol-slingers en die werden door
Engelse vliegtuigen uitgeworpen om radiogeluiden van Duitse soldaten te verstoren.
Slim hè? Een lijster heeft deze slingers toegevoegd aan zijn nestje.
Vraag 2.5
Verzin een leuke naam voor het vogelnestje en gebruik in de naam het verwarring zaaien.

de

ß Kijk eens wat een lief soldaat knuffelpopje. Tijdens
oorlog worden deze popjes verkocht voor de oorlogsslachtoffers. De popjes geven troost en hoop
aan de gewonden. Door het soldatenpopje hopen ze
dat de soldaten de bezetters verslaan en de oorlog
snel is afgelopen.

Knuffelpopje Soldaat van textiel, 1940
Doe opdracht 2.6
Nu we door de corona maatregelen niet bij elkaar op bezoek mogen komen, is het fijn om wel
het gevoel te hebben dat er mensen aan je denken. Ken jij iemand waar je niet naar toe mag
maar waar je graag iets voor wil doen, zoals je oma of opa of andere mensen die nu niemand
mogen zien? Maak van klei of spulletjes, zoals wc-rollen, oud papier of lapjes, een (knuffel)dier
of pop. En hang het in een tasje aan de deurknop, zet het bij de voordeur of verstuur het als
pakketje met de post. Zeker weten dat ze er heel bij mee zijn en dat het troost biedt.

