
WAT = WAAR?
Ontdek de Tweede Wereldoorlog

door de ogen van een kennisdetective



WAT: Het Knowledge-Detective programma ontwikkeld door HUMINT 
Solutions verbindt generaties door jongeren als kennisdetectives de 
levensverhalen van ouderen te laten reconstrueren. 

HET PROGRAMMA

Als jongere word je elke dag overladen met informatie. Weten 
hoe je de benodigde informatie vindt en valideert is dan ook een 
cruciale life skill. Als kennisdetective oefen je deze vaardigheid. 
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Ouderen zitten vol verhalen en kennis. Ook over de oorlog. Door 
ze in dit programma uit te nodigen als vertellers, ervaren zij van 
meerwaarde te zijn voor anderen en voelen zij zich minder 
eenzaam.
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Dit programma verbindt de twee groepen en behoeften. 
Daarnaast brengt het de geschiedenis weer tot leven en geeft 
het jongeren inzicht in de (lokale) geschiedenis.
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Hoe: Bij deze versie van het programma gaan leerlingen aan de slag als 
Knowledge Detective rond het thema WO2. Na een introductie, onderzoeken 
ze het verhaal van een oudere, volgen ze een workshop over het thema en 
maken een visueel bewijsstuk over hun ontdekkingen. 

Deze bewijsstukken worden gedeeld met de ouderen en vormen de basis 
van een kunstwerk dat geschilderd wordt op de muren van twee tunnels van 
de gemeente. Daarnaast maakt elke klas per week 1 vlog over hun 
ervaringen.

Waar: Het programma vindt grotendeels plaats in de klas. De workshops 
kunnen op locatie of in de klas plaatsvinden, rekening houdend met de 
maatregelen. Hierdoor kan het programma aangepast worden op de 
geldende richtlijnen. 

Wanneer: Maart 2021. De schildering wordt in april gemaakt.  



INTRODUCTIE | VERZORGD DOOR HUMINT SOLUTIONS

VIDEO-GESPREK OUDERE | ONDERSTEUND DOOR HUMINT SOLUTIONS

WORKSHOP | VAN ZINDER, FLIPJE, REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND OF STICHTING TER NAVOLGING TIEL

VELDONDERZOEK | ONDERSTEUND DOOR HUMINT SOLUTIONS

2e VIDEO-GESPREK OUDERE | ONDERSTEUND DOOR HUMINT SOLUTIONS

MAKEN BEWIJSSTUK | ONDERSTEUND ZINDER DOCENTEN BEELDEND 

KUNSTWERK TUNNELS | DOOR ZINDER DOCENTEN, LEERLINGEN & VRIJWILLIGERS

Waar haal jij je informatie en hoe weet je of iets waar is? En wat hebben ruzies of
zelfs oorlogen te maken met weten wat waar is? Ontdek waarom het belangrijk is
om je speur-skills te ontwikkelen en kennisdetective te zijn. Ga zelf aan de slag en
bedenk vragen die je gaat stellen aan een oudere tijdens een video-interview.

Jouw klas gaat video-bellen met een oudere uit de regio. Stel de juiste vragen om
te ontdekken wat hij of zij heeft meegemaakt tijdens of door de oorlog. Van de
oudere ontvangt jouw klas een opdracht van de oudere waar je de aankomende
weken mee aan de slag gaat (onderzoeksvraag).

Samen met jouw klas neem je deel aan een workshop over de Tweede
Wereldoorlog. Maak een tour door de stad, ontdek de sporen van de strijd of maak
een hoorspel over onderduiken! Je wordt uitgedaagd om tijdens de workshop ook
een puzzelstukje over het verhaal van jouw oudere te vinden.

Als kennisdetective ga je brononderzoek doen en op zoek naar aanvullende
informatie bij het Regionaal Archief Rivierenland. Zouden ze daar iets weten over
het verhaal van de oudere? Zijn er nog oude foto’s of nieuwe aanknopingspunten die
het verhaal compleet maken?

Je krijgt de kans om jullie oudere een laatste keer te interviewen. Laat zien wat je
tot nu toe gevonden hebt en stel de vragen die je nog hebt. Dit is je laatste kans om
meer informatie te verzamelen voordat je het bewijsstuk gaat maken. Vergeet dus
geen aantekeningen te maken!

Na alles wat je gezien en gehoord hebt is het nu tijd om al deze uit te werken. Dit
doe je door een tekening te maken in de stijl van Henri Matisse. Laat zien wat je
gedaan en geleerd hebt, wat het meeste indruk heeft gemaakt en wat door jouw
speurwerk weer is herontdekt. Dit wordt jouw bewijsstuk!

Jullie bewijsstukken worden getoond aan de ouderen, maar ook aan twee
kunstenaars. Zij gaan hiervan een groot kunstwerk maken dat als schildering op de
muren van twee tunnels in Tiel komt te staan. Zo kan iedereen zien wat jullie als
kennisdetectives hebben herontdekt. Hoe bijzonder is dat!



DIGI-SKILLS & VLOG-TEAM

Digitale vaardigheden

Het Knowledge Detective programma stimuleert de digitale vaardigheden 
van de leerlingen door ze spelenderwijs uit te dagen om tijdens het hele 
proces gebruik te maken van diverse media en platforms. Denk hierbij aan 
video-bellen, het benutten van online informatiebronnen, het maken van 
een (v)log en het schrijven van e-mails. 

Het Vlog-Team

Tijdens het project vormt iedere klas een vlog-team, bestaande uit 
(tenminste): 1 persoon die filmt, 1 verslaggever die presenteert/vragen 
stelt en 1 persoon die het filmpje edit.

Het vlog-team maakt opnames van het bellen met de oudere, tijdens de 
workshop, het speurwerk en het maken van het bewijsstuk. Van 
deze beelden vormen ze iedere week 1 filmpje waarin ze 
samenvatten wat de klas die week gedaan en geleerd heeft. 
Dit filmpje wordt gedeeld met HUMINT Solutions en via 
HUMINT Solutions ook met de oudere zodat hij/zij op 
de hoogte blijft van het speurwerk. 

De leerkracht bepaalt wanneer er gefilmd mag
worden en kan ervoor kiezen om de leerlingen
in het vlog-team bijvoorbeeld wekelijks te 
laten rouleren/wisselen. Elke rol binnen
het team kan ook door twee of meer 
leerlingen vervuld worden. 



DE SCHOOL DOET:

• De school kiest in overleg op welke dagen zij meedoet
• De school kiest 1 workshop
• De school biedt begeleiding tijdens de workshop en biedt een ruimte 

aan indien deze workshop op school plaatsvindt
• De school is in de mogelijkheid om een video-gesprek te 

organiseren vanuit het klaslokaal
• De school zorgt ervoor dat er aan de gefilmden (zoals andere 

leerlingen in de klas) toestemming is gevraagd

DE SCHOOL KRIJGT:

• De Introductie-workshop verzorgd door HUMINT Solutions. Samen 
met de school wordt de datum en tijd hiervoor afgestemd. 

• Een lesbrief van HUMINT Solutions ter ondersteuning van de 
video-belgesprekken met de oudere, het veldonderzoek en voor 
het vlog-team. 

• Ondersteuning van HUMINT Solutions bij het videobellen met de 
oudere (plannen datum/tijd & gegevens)

• Workshop van een professional rond het thema WO2. Samen met 
de school wordt de datum en tijd hiervoor afgestemd.

• Een lesbrief van Zinder docenten beeldend voor de bewijsstuk-
sessie 

• De bewijsstukken van de leerlingen worden door kunstenaars 
vereeuwigd op de muren van twee tunnels in Tiel.

• Een vaste contactpersoon (Jacoline Zilverschoon)

• Extra: leerlingen krijgen toegang tot het online Knowledge 
Detective Bord en kunnen ervoor kiezen om kennisdetective-tips 
te ontvangen via de mail. Deze worden aangeboden door HUMINT 
Solutions. 



1 | ONTDEK JOODS TIEL

2 | VERWOESTING EN WEDEROPBOUW

3 | HELDEN, SLACHTOFFERS EN VERRAAD

4 | BEVRIJDING & WEDEROPBOUW

We lopen vanaf Zinder, via het voormalige Joods Kwartier, naar de Joodse 
begraafplaats en de expositie over Joods Tiel van toen. Wij zien restanten van een 
bruisend Joods leven: de voormalige synagoge, de ‘sjoel’ (nu moskee), de 
voormalige Joodse School en het Jodenstraatje. Er is aandacht voor de twee grote 
en meerdere kleine (‘Stolpersteine’) monumenten die herinneren aan de vermoorde 
Joodse Tielenaren. Pierre van der Schaaf geeft karakteristieke, succesvolle als ook 
minder succesvolle Joodse inwoners ‘een gezicht’.

De route start bij het Regionaal Archief Rivierenland. We lopen een route door de 
stad en vergelijken oude foto's van de verwoeste stad met Tiel anno 2020. Tussen 
september 1944 en mei 1945 is Tiel voor een groot deel vernield. Na de bevrijding 
werd de hele binnenstad zo snel en goedkoop mogelijk herbouwd. Dat is goed te 
zien aan de gebouwen in het stadscentrum. 

Wat doet oorlog met inwoners van een stad als Tiel en welke sporen kun je daar nu 
nog van terugvinden? Zeker, er waren helden, maar ook verraders en onschuldige 
slachtoffers. Samen met Peter Schipper gaan we op de fiets op ontdekking. We 
vinden een plek waar de granaatinslagen van 75 jaar geleden nog te zien zijn. We 
komen op plaatsen waar mensen zijn doodgeschoten. Waar stond het ‘Bruine Huis’ 
van de NSB’ers?’ En, wat gebeurde er in de woning van een verzetsstrijder in de Dr. 
Kuyperstraat?

Na de bezetting en verwoesting vieren we het feest van de bevrijding. We kunnen 
de stad weer opbouwen. Tijdens deze workshop schilder je de vrijheid en de 
wederopbouw van de stad. Er wordt gewerkt in de stijl van kunstenaarsgroep 
CoBrA, een groep van jonge kunstenaars, o.a. Karel Appel, Corneille en Constant 
die na de Tweede Wereldoorlog de Vrijheid vieren en dat in hun werk laten zien.

OVERZICHT WORKSHOPS OM UIT TE KIEZEN

De workshops kunnen op locatie of in de klas plaatsvinden, rekening houdend met 
de maatregelen. 



5 | OORLOGSCODES OF WORKSHOP PERSOONSBEWIJS VERVALSEN

6 | DE ROEIER

7 | WORKSHOP THEATER, VRIJHEID EN TOLERANTIE

We gaan in groepjes op zoek naar een object uit de Tweede Wereldoorlog. Wat is er 
in Tiel en omgeving gebeurd tijdens de oorlog? Hoe was het om in die tijd te leven? 
Jullie krijgen 3 opdrachtkaarten. De opdrachten leiden tot verschillende codes, en 
uiteindelijk naar een uniek document uit het archief. Als alle codes kloppen, 
ontdekken we wat ieders geheime object is.

Aan de hand van het verhaal over De Roeier, levendig verteld door Mia Verbeelen, 
komt de geschiedenis van de Waalcrossers opnieuw tot leven. We horen over de 
heldendaden van de verzetsstrijders die - met gevaar voor eigen leven - de moed 
hadden om ondergedoken mensen in roeiboten over de Waal te vervoeren naar 
bevrijd gebied aan de overkant. Naar aanleiding van dit verhaal, maken we samen 
een spannend hoorspel.

Tijdens deze workshop maken leerlingen kennis met theaterspelen aan de hand 
van het thema vrijheid en tolerantie. In Nederland leven we al 75 jaar in vrijheid. We 
onderzoeken via improvisaties wat vrijheid betekent voor jezelf anno nu. En we 
werken in theaterspel met je eigen persoonlijke waarden. Hoe tolerant ben je 
eigenlijk? Vind het uit!



CONTACT:

Contactpersoon project:
Jacoline Zilverschoon
+31 6 24147652
jzilverschoon@rarivierenland.nl

Contactpersoon Zinder:
Roos Fokkema
rfokkema@cultuurbedrijftiel.nl
www.zinder.nl

Contactpersoon Knowledge Detective:
Maya Lievegoed
maya@humints.com
www.humints.com
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