DE RUSSENOORLOG
FIETSTOCHT – DE RUSSENOORLOG

ACHTERGRONDINFORMATIE

––––

Deze website gaat over de Russenoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er Georgische soldaten in Duitse dienst. Zij waren gelegerd op Texel. Aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog in april 1945 kwamen deze soldaten in opstand tegen de Duitse soldaten. Op
Texel ontstond een oorlog tussen de Georgiërs en de Duitsers. De Texelse bevolking zat er
middenin. Op de website www.derussenoorlog.nl kun je hier meer over lezen.
OPDRACHT

––––

Op Texel zijn er veel plaatsen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en de Russenoorlog. Sommige van deze plekken zijn duidelijk te herkennen, zoals bunkers, begraafplaatsen of monumenten. Anderen plekken zijn ‘stille getuigen’ in het landschap, bijvoorbeeld een lege plek in een woonstraat waar ooit een huis stond dat is gebombardeerd, de
berg bij Texla waaronder bunkers verstopt zitten of boerderijen waar mensen tijdens de
Russenoorlog ondergedoken zaten. Maar ook straatnamen verwijzen naar bijvoorbeeld de
Tweede Wereldoorlog. Als je over het eiland fietst of wandelt kun je veel van die plaatsen
tegenkomen.
De bedoeling van deze opdracht is dat je samen met een paar medeleerlingen een routebeschrijving voor een fietstocht maakt die langs minimaal 3 plekken komt die te maken
hebben met de Russenoorlog. Dit kunnen monumenten zijn, ‘stille getuigen’ in het landschap, begraafplaatsen etc. Je beschrijft hoe mensen moeten fietsen en bij elke plek geef
je informatie. Op de site www.derussenoorlog.nl kun je veel plekken vinden die een rol
speelden tijdens de Russenoorlog. De ooggetuigen vertellen over plaatsen die een bijzondere rol speelden, in de tijdlijn worden plekken genoemd, zoals de Mokbaai waar burgers
zijn doodgeschoten. Gebruik deze site om plekken te zoeken voor de fietstocht.
Lees de opdracht en de aanwijzingen voordat je begint goed door.
De docent verdeelt de klas in groepen. Elke groep neemt een deel van het eiland voor zijn
rekening.
−− De tocht duurt maximaal drie kwartier, let dus goed op of jullie tocht niet te lang duurt
en zorg dat de locaties niet te ver uit elkaar liggen.
−− Bij de routebeschrijving doe je ook een plattegrond. Die kun je van de website halen of
je maakt een kopie van een plattegrond. Geef duidelijk aan waar de locaties zich bevinden. Mensen moeten de weg goed kunnen vinden.

−− De plaatsen waar jullie tocht langs voert zijn vaak interessant door het verhaal dat erbij hoort.
Geef bij elke plaats aan waarom het een belangrijke plek is. Schrijf bij elke plek een informatief verhaaltje. Onder het kopje informatie staat waar je informatie kunt vinden. Schrijf de
informatie niet letterlijk over, maar vertel het verhaal in je eigen woorden. Zijn er speciale
dingen waar mensen op moeten letten? Welke rol speelde de plaats tijdens de Russenoorlog?
Wat is er gebeurd? Op dit soort vragen moet jullie verhaal antwoord geven.
−− Maak van de plekken die je aandoet foto’s en beschrijf daarbij wat voor plek het is (monument, stille getuige, straatnaam, gebouw).
−− Lees hieronder op welke manier je een monument in je route opneemt .
−− Verwerk de tips en verhalen van minstens drie Texelaars in jullie informatieboekje.
−− Achterin je routebeschrijving geef je aan waar je de informatie vandaan hebt gehaald, de bronvermelding.
−− Maak een mooi en handig boekje van de fietstocht zodat mensen het gemakkelijk mee kunnen
nemen op de fiets.
−− Tot slot fiets of loop je zelf de route na, zodat je weet of mensen de weg kunnen vinden. Je
kunt ook de tocht van andere groepjes fietsen, zo kom je veel te weten over de Russenoorlog
en Texel.
MONUMENTEN

––––

Mensen maken monumenten om te zorgen dat belangrijke momenten of personen nog heel lang
herinnerd zullen worden. Het worden ook wel gedenktekens genoemd. Het is logisch dat er veel
monumenten zijn die over de Tweede Wereldoorlog gaan. Die oorlog mag niet vergeten worden.
Monumenten kunnen bedoeld zijn als waarschuwing: dat mag nooit meer gebeuren! Of ze kunnen bedoeld zijn om de mensen die toen zijn omgekomen in herinnering te houden en te eren.
Tijdens je fietstocht kom je (meerdere) monumenten tegen die te maken hebben met de Tweede
Wereldoorlog en / of de Russenoorlog. Beschrijf:
‡
‡
‡
‡
‡

Hoe ziet het monument eruit, waar is het van gemaakt?
De plek waar het staat: waarom juist daar?
Wie heeft het gemaakt?
Waar gaat het monument over?
Geef je mening over het monument.
STRAATINTERVIEWS TEXELAARS

––––

Tijdens je tocht zul je ook Texelaars tegenkomen. Veel mensen die op Texel wonen weten wel
iets over de geschiedenis van hun eiland. Vraag minstens drie Texelaars of ze iets kunnen vertellen over een bijzondere plek in de buurt en schrijf hun verhalen op. Verwerk de verhalen in je
routebeschrijving.

BRONNEN

––––

De informatie voor de fietstocht kun je vinden op de website www.derussenoorlog.nl en in het
Luchtvaart en oorlogsmuseum Texel. Op de website oorlogsmusea.nl kun je op de kaart alle monumenten vinden die op Texel te vinden zijn. http://www.oorlogsmusea.nl/map/1628/Oorlogsgraven-van-het-Gemenebest-Den-Burg-Texel.htm
Ook op de website http://www.wo2online.com/oorlogsmonumenten/
kun je veel informatie vinden over oorlogsmonumenten.

