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DE OERFAL

Sênes út De Oerfal (sjoch op 

www.11en30.nu by finster 

32), tou, paperclips, pinne 

en papier.
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Staken wie noch nea sa gefaarlik

De molkstaking
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Poster fan ‘De Oerfal’

‘De oerfal’ en ‘de kreak’ binne allebeide beneamingen foar de befrijing fan 51 gefangenen út de âlde 

Ljouwerter gefangenis, de Blokhúspoarte, op 8 desimber 1944. In bysûnder barren yn de Twadde 

Wrâldoarloch, dêr’t in protte Friezen fan heard hawwe. Yn dizze opdracht sille jim it mei de klasse hawwe 

oer oarlochsdilemma’s.

Gefaarlike aksje
Wannear’t minsken it oer ‘De Oerfal’ hawwe, giet it oer 

de oerfal op de Ljouwerter gefangenis op 8 desimber 

1944. Dêrby waarden troch in Fryske Knokploech 

sa’n 50 minsken út de hannen fan de Dútske besetters 

befrijd. It wie in plan fan Piet Oberman, Eppie Bultsma 

en Wim Stegenga, dat útfierd waard troch in grutte 

groep fersetsstriders. By de gefaarlike aksje foel gjin 

inkel skot en floeide gjin bloed. 

Film en teaterstik
De oerfal fan 1944 wurdt noch altyd sjoen as ien fan 

de meast oansprekkende fersetsaksjes yn ús lân yn de 

Twadde Wrâldoarloch. Dêrom is der yn 1962 in film 

oer makke, en tsjintwurdich wurde der noch in soad 

teaterfoarstellingen oer opfierd. In foarbyld dêrfan is 

it iepenloftspul ‘De Oerfal’, dat yn 2013 foar de earste 

kear spile waard. Dat stik giet net allinnich oer de oerfal 

sels, mar lit ek de dêrby hearrende karmominten sjen 

fan de minsken dy’t derby belutsen wienen.  

Dilemma’s
It iepenloftspul ‘De Oerfal’ wol foaral sjen litte hoe’t 

minsken yn de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân 

omgongen mei eangst foar de dea. De taskôger komt 

der sa achter wêr’t minsken yn de oarloch harren 

beslissingen op basearren. Fertrouwen, freonskip, 

leafde, loyaliteit, ûnôfhinklikheid en ferbûnens binne 

dêryn belangrike tema’s. Wat dochst yn bepaalde 

situaasjes? Wa kinst noch fertrouwe? Yn dizze opdracht 

geane jim sels mei in oantal fan dy dilemma’s út de 

oarlochstiid oan ’e slach. Sa wurdt de skiednis fan doe 

relevant, persoanlik en ynfielber

Senes ut ‘De Oerfal’

Foar dizze opdracht is it de bedoeling om trije filmkes 

te besjen fan sênes út it iepenloftspul ‘De Oerfal’. Elk 

filmke presintearret syn eigen dilemma. Earst binne der 

per filmke in oantal fragen om deryn te kommen, en 

dêrnei is der in diskusje-opdracht dy’t by alle filmkes 

past. De filmkes binne te finen op de website 

www.11en30.nu, oan de rjochterkant fan de pagina 

oer finster 32. 
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Diskusje-opdracht by de filmkes  
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Alternatieve opdracht:

2.

It plan, mar wat as it misgiet?

Meidwaan? Wêrom soe ik meidwaan?

Wa nim ik mei en wêrom?
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Fragen om deryn te kommen 
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De stellingen 

2.
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