
Lesbrief	bij	Heldendaad	van	DuRF	

Informa7e	over	Truus	Wijsmuller-Meijer.	

Truus Wijsmuller werd geboren in Alkmaar in 1896. Vlak voor de oorlog redde zij 10.000 
kinderen uit Oostenrijk, Duitsland en nog meer landen. Het waren meestal Joodse kinderen,   
die waren niet veilig meer in hun eigen land. Engeland wilde alleen kinderen toelaten, geen 
volwassenen. De kinderen vertrokken dus zonder hun ouders met alleen een klein koffertje. 
Elke week ging Tante Truus met een trein vol kinderen naar Hoek van Holland, waar ze op de 
boot konden stappen die hen veilig naar Engeland bracht. Toen ze 10.000 kinderen had 
geholpen brak de oorlog uit en moest ze met haar heldendaad stoppen. 

Vragen over de Video 
 
1. De video is opgenomen in Alkmaar.  Welke gebouwen zie je in de film? 
 

 
 
 

O      O       O                             

               
  O          O     

2. In de video zie je een standbeeld. Welke dappere vrouw is hier afgebeeld?  

_____________________________________________________________ 

2a. Waarom heeO zij een beeld verdiend? 

___________________________________________________________________________ 

3. De meiden van DuRF rappen over het redden van 10.000 kinderen. Waarom moesten deze 
kinderen gered worden? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Accijnstoren

Kapelkerk

Baansluis

Waaggebouw

Grote Kerk



4. De kinderen mochten alleen een klein koffertje meenemen. Stel je voor dat jij moet 
vluchten, wat zou je meenemen in je koffertje? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Het lied heet Heldendaad. Over welke ‘heldendaad’ zingen de meiden van DuRF in het 
eerste couplet?  

___________________________________________________________________________ 

6. Een heldendaad kan dus ook iets goeds zijn, dat je voor een ander doet, iets wat een 
ander niet durO. Wat zou jouw heldendaad kunnen zijn? 

___________________________________________________________________________ 

7. In Nederland worden nu ook vluchtelingen opgevangen. Noem een paar landen waar zij 
vandaan komen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Luister nog een keer naar het lied. Hoe vaak hoor je het woord Heldendaad. Kleur telkens 
een koffer in als je het woord Heldendaad hoort. Hoeveel koffertjes heb je gekleurd? 
Let op: de achtergrondstemmen zingen ook een paar keer ‘heldendaad’ maar die tellen niet 
mee. Het gaat alleen om de hoofdmelodie.  

____________________ 



Antwoordblad	

1. Accijnstoren, Waaggebouw, Baansluis, Grote Kerk 

2. Truus Wijsmuller-Meijer 

2a. Zij heeO 10.000 kinderen gered. 

3. Omdat de  kinderen Joods waren,  waren ze niet veilig meer in hun eigen land. 

4. 

5. Dat je iemand kan helpen door naar hem/haar te luisteren. 

6.  

7. o.a. Syrië, Afghanistan, Oekraïne, Eritrea, Somalië, Jemen. 

8. 6x  

Opmerking:  
Deze les/dit lied kan een mooi uitgangspunt zijn om met de klas gesprekken te voeren over 
bijvoorbeeld  kwetsbaarheid; iemand durven aanspreken van wie je denkt dat die zich niet 
fijn voelt; zou je het zelf fijn vinden als iemand vraagt hoe het met je gaat? 

Het lied kan ook gekoppeld worden aan een project over de Tweede Wereldoorlog of een 
project over vluchtelingen. 

Link naar het lied: 

Voor meer informahe over Truus Wijsmuller-Meijer en voor meer onderwijsmateriaal zie: 

hips://tantetruusishier.nl/onderwijs/ 

hips://margjewiiermans.nl/waarom-truus/ 



Heldendaad 
Ode aan Truus Wijsmuller 

Tekst en muziek: Adinda Vis 

Couplet 1 
(R) Weet je wat ik bedoel, (F) heb je soms het gevoel 
(D) Dat iemand iets vertellen wil? 
(R) Maar door schaamte of pijn (F) en de angst om te zijn 
(D) Blijft diegene liever heel lang stil 

(D) Dan denk je misschien (R) je mag jezelf laten zien 
(F) En je grote verdriet 
(Allen) Maar het zomaar eerlijk zeggen, durf je dan toch niet 

Refrein 
Het is nooit te laat voor je hulp, voor je heldendaad 
Als je iemand helpen kan dan word je daar toch blij van 
Het is nooit te laat voor je hulp, voor je heldendaad 
Weet je dat na goede raad-praat het meestal wel weer goed gaat?! 

Brug (rap, dikgedrukte tekst is allen) 
(R) Neem nou deze heldin 
(F) Zij zette zich voor 10.000 kinderen in 
(D) Ze redde hun levens, ging voor ze door het vuur 
(R) Het mocht ook niet mis gaan, want vrijheid was duur 
(F) Zij is het voorbeeld van kracht en van moed 
(D) Geloofde in zichzelf, daarom ging het ook goed 
(R) Deze vrouw, de moeder van 1001 kinderen 
(F) Liet zich nooit door wie dan ook belemmeren of hinderen 

Couplet 2 
(R) Zie je mensen in nood, (F) zijn problemen te groot 
(D) Dat jouw steun alleen niet helpen zal? 
(R) Vraag dan iemand erbij, (F) dan wordt ‘ik’ zomaar ‘wij’ 
(D) Samen help je mensen (allen) uit het dal 

(D) Toch denk je misschien (R) we hebben twijfels voor tien 
(F) Hou dan vast en zet door 
(Allen) Want met heel veel moed en vertrouwen  
Kom je vaak weer op het goede spoor 

Refrein 2x 



Truus Wijsmuller - MeijerTante Truus
Moeder van 1001 kinderen


