
Lessuggesties 

Hierna staan een aantal lessuggesties die je als leerkracht van groep 7/8 of als docent van het voortgezet 
onderwijs zou kunnen gebruiken bij het verhaal van Kitchen en Williamson. 

Suggesties worden gegeven voor de volgende onderdelen:

• Het onderzoek
• de inHoud van Het verHaal
• een mogelijk vervolg

Voor meer achtergrondinformatie breng je een bezoek aan de website van Gert Talens, 
www.gertspeelt.com/kitchen.  Hier vind je het volledige onderzoeksrapport en achtergrondinformatie. 

We wensen je veel plezier met deze suggesties. 

Notities

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Het onderzoek



Vooraf:
Bij  het onderzoek naar het verhaal achter de crash van het vliegtuig van Kitchen en Williamson heeft Gert 
Talens gebruik gemaakt van veel bronnen. Hij bekeek boeken, internetsites en foto’s, hij bezocht 
belangrijke locaties in Nederland en Engeland en hij interviewde veel mensen waaronder ooggetuigen uit 
Kampen. Daarnaast heeft hij steeds zijn bevindingen voorgelegd aan deskundigen en de feedback van 
deze mensen verwerkt in zijn onderzoek. 

Opdrachten:
1. Op welke wijze zou het onderzoek nog beter uitgevoerd kunnen worden waardoor er nog meer          

gegevens naar voren zouden kunnen komen?
2. Op welke manier zou jij zelf een onderzoek opzetten over een onderwerp dat jou interesseert?
3. Geef aan op welke punten jij de aanpak van Gert Talens goed vindt en op welke punten jij het anders 

zou doen.

Notities

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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De inhoud van het verhaal

Vooraf: 
Veel zaken komen aan de orde in het verhaal van Kitchen en Williamson. De oorlog, de vluchten, de         
gevaren van de vliegers, het leven in een krijgsgevangenkamp, de gevolgen van de keuzes die Kitchen en 
Williamson maken, de afloop.

Opdrachten: 
1. Noteer een aantal onderwerpen van de oorlog die voor jou nieuw zijn en die je dus niet wist voordat je 

over het verhaal van Kitchen en Williamson had gehoord.
2. Halverwege 1942 beginnen de Engelse en Amerikaanse vliegers met het bombarderen van Duitse    

steden met daarbij burgerdoelen. Geef een aantal argumenten waarom jij vindt dat dit een goede  
aanpak was en geef ook een aantal argumenten waarom jij vindt dat dit geen goede aanpak was.

3. Hieronder zie je een lijst met plaatsnamen die in het verhaal  worden genoemd. Pak een atlas of kijk op 
Google maps en teken met twee lijnen de route die Kitchen en Williamson hebben gemaakt tijdens de 
oorlog. Gebruik blauw voor Kitchen en rood voor Williamson.

a. Engeland: Letchmore Heath, Little Staughton, Maryport
b. Nederland: Kampen
c. Duitsland: het kamp Stalag Luft 1 bij Barth Noord-Duitsland

Notities

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Een vervolg

Vooraf:
Nu je meer over Kitchen en Williamson te weten bent gekomen, vind je het misschien interessant om zelf 
ook eens te zoeken naar persoonlijke verhalen uit de oorlog. Toen de polder droogviel kwamen veel 
vliegtuigwrakken tevoorschijn. In veel van deze wrakken bevonden zich nog de lichamen van omgekomen 
vliegeniers. Maar ook op het vaste land zijn vele geallieerde soldaten om het leven gekomen. In veel 
plaatsen in Nederland vind je hiervoor gedenkstenen of oorlogsgraven.

Opdrachten:
1. Kijk eens op internet of er in jouw gemeente oorlogsgraven zijn van omgekomen Britse geallieerde 

soldaten. Je kunt hiervoor het beste zoeken op www.cwgc.org
2. Onderzoek eens of er bij jou in de woonplaats straatnamen zijn die verwijzen naar omgekomen          

soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. 
3. Misschien heb je naar aanleiding van het verhaal van Kitchen en Williamson zelf vragen of 
        opmerkingen die je zou willen schrijven aan de familieleden van Alfred Kitchen of Maurice                      
        Williamson.  Als dat zo is stel dan een brief op met je vragen en opmerkingen en stuur deze naar Gert 
        Talens (info@gertspeelt.nl). Hij zal er dan voor zorgen dat deze vragen bij de families terecht komen.             
        Indien de families antwoorden, stuurt Gert deze dan naar je door.

Notities

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Tot slot

Misschien wil je nu zelf meer onderzoeken over de oorlogstijd. Hieronder staan een aantal interessante 
websites met heel veel gegevens over die tijd. 

Veel succes met je onderzoek!

• www.4meiherdenkingdronten.nl
• www.flevolanderfgoed.nl/home/herinneringsmonumenten.html
• www.airwar4045.nl
• www.teunispats.nl
• www.zzairwar.nl
• www.backtonormandy.org

Speciale dank
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V-Fonds, Provincie Flevoland, Gemeente Dronten, Lira Fonds en Stichting XL De Ateliers.
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