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Vijf lessen, vijf thema’s, vijf manieren om met elkaar in gesprek te gaan.
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Baby
Interview met My

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil jongeren betrekken bij het levend
houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog; het herdenken van
de slachtoffers op 4 mei en het vieren van de bevrijding en vrijheid op 5 mei.
Het comité hecht grote waarde aan betrokkenheid van jongeren die een
mbo-opleiding volgen en wil studenten en docenten een manier bieden om
thema’s gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog in de klas te behandelen.
Door te werken met 4FREE kan een verbinding worden gemaakt tussen de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de leefwereld van studenten
nu. Deze verbinding wordt concreet in de vijf thema’s die in 4FREE aan de
orde komen. Deze thema’s zijn: identiteit, verantwoordelijkheid, in- en
uitsluiting, vrijheid en zeggenschap.

Wat is 4FREE?
4FREE is een magazine en een online leeromgeving. In het magazine staan
verhalen, artikelen en interviews. In de online leeromgeving zijn vijf lessen te
vinden die op het digibord, op de mobiel, computer of laptop gedaan kunnen
worden. Het magazine en de online leeromgeving horen bij elkaar. Wilt u het
gesprek aangaan met uw klas? Deel de magazines uit en neem de tijd om de
online lessen gezamenlijk te volgen.

MAGAZINE

ONLINE LEEROMGEVING

IN DE KLAS

Verhalen, interviews,
Vijf online lessen, te volgen
artikelen, een test en
via digibord of mobiel over
beeldmateriaal over de vijf
de vijf thema’s.
thema’s.		
		
Als naslagwerk, verdieping
Klassikaal, individueel
van de online omgeving.
en in kleine groepjes.

Volg tijdens het vak burgerschap
de lessen in de online omgeving
terwijl studenten het magazine
voor zich hebben.

–

5 x 50 minuten

5 x 30 minuten

Klassikaal, individueel
en in kleine groepjes.

Waarom 4FREE?

www.4free-now.nl

De vijf thema’s die in het magazine en in de online omgeving aan bod komen
zijn belangrijke thema’s voor studenten. Wie ben ik, hoe verhoud ik mij tot de
maatschappij en hoe bepaal ik mijn rol? Uit onderzoek blijkt dat studenten
en docenten het lastig vinden om met elkaar in gesprek te gaan over deze
onderwerpen. Gevoeligheden komen aan de oppervlakte en het kan wel eens
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persoonlijk worden. Toch is het een zeer relevant onderdeel van het vak
burgerschap. Met deze materialen kunt u met elkaar in gesprek gaan in de
klas over de thema’s die voor ons allemaal waarde hebben.
Doel: op een veilige manier met elkaar in gesprek gaan over identiteit,
verantwoordelijkheid, in- en uitsluiting, vrijheid en zeggenschap.

Veilig klimaat in de klas
Om met elkaar in gesprek te gaan is veiligheid een belangrijke voorwaarde.
Heerst er een onveilig klimaat? Dan is het belangrijk om de les nog beter
voor te bereiden zodat het voor de studenten en voor u een positieve
ervaring wordt. Hoe is de sfeer in de klas op dat moment? Wees alert op
externe factoren, zoals nieuwsberichten, gesprek van de dag en verhoudingen
in de klas om in te schatten of een klassikaal gesprek raadzaam is. Ook is het
belangrijk om klassikaal afspraken te maken voordat de les begint. Als jullie
met elkaar in gesprek zijn, hoe zorgen jullie er dan gezamenlijk voor dat
iedereen zich er goed bij voelt? In de digitale les Telt jouw mening? is een
opdracht opgenomen waarin de klas gezamenlijk afspraken maakt over
hoe een discussie in de klas volgens hen moet verlopen.

Handvatten

COLOFON
Nationaal Comite 4 en 5 mei:
Cristan van Emden, Marieke Papa,
Joyce van Galen Last, Julia Sarbo
Het Educatie Bureau:
Sander Kersten, Anne Masselink, Karien Verhappen,
Daan Borrel, Eva Vesseur
School voor Mode en de School voor Uiterlijke
Verzorging van ROC Mondriaan
Docenten: Raoul Anker, Isabel van den Houte
Studenten: Dylan Veldman, Jasmine Coviello,
Elisa Palm, Imme Mourik, Lisa Oremus
Vormgeving:
Rick Verhoog, Studio Parkers
Digitaal ontwerp:
Sara Kolster, Martijn Pantlin, Studio Parkers
Fotografie:
Marius Roos, Ben Houdijk, Birthe Kulik en Edwin
Kulik, Auke van der Hoek, Martijn Gijsbertsen
Met dank aan:
Stichting Vredeseducatie, Jan Durk Tuinier,
Anne Frank Stichting, Norbert Hinterleitner,
ProDemos, World Press Photo, Getty Images,
ID Theatre Company. Fotoconcept van ID Theatre
Company/Marjan Barlage.

Om structuur te bieden in de klas en met de studenten te oefenen in het
voeren van gesprekken kunt u een aantal werkvormen toepassen:
• Verplaatsen in de ander: voor de opdracht bij een stelling moet de
student een mening verdedigen van een ander. De student moet
hierdoor nadenken over argumenten en deze verwoorden. De student zal
minder bezig zijn met zijn of haar eigen mening. Door afstand te nemen
kan een gesprek minder emotioneel beladen worden.
• Kleine groepjes: laat de opdrachten in kleine groepjes uitvoeren. Door
in kleinere groepen te werken, zijn jongeren eerder bereid een persoonlijke ervaring of gedachte te delen. Dit kan worden opgevolgd met een
klassikale terugkoppeling.
Iedereen
krijgt zijn of haar moment: spreek spreektijd af. Geef
•
bijvoorbeeld iedereen drie momenten om te spreken (u kunt hiervoor
ook kaartjes of muntjes uitdelen). De regels: als je muntjes op zijn, dan
mag je het woord niet meer nemen. Heb je geen muntjes gebruikt? Dan
mag je nog drie keer iets zeggen. Zo krijgt iedereen gelijke kans om zijn
of haar stem te laten horen.
• Talking stick: kies een voorwerp dat dient als ‘talking stick’. Iemand mag
alleen spreken om het moment dat hij/zij dit voorwerp in handen heeft.
Argumenten
opschrijven: laat studenten argumenten opschrijven
•
voordat de discussie begint. Zo denken studenten er langer over na.
• Stopteken: spreek van tevoren een teken af met studenten voor
wanneer iemand het te ver vindt gaan. Op het moment dat een student
zijn hand opsteekt, staakt de discussie. Zo vermijd je dat iemand zich te
angstig voelt om iets te zeggen.
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Wat maakt jou tot wie je bent?
Thema: identiteit
Bijbehorende artikelen
uit het magazine

Interview My Baby, pagina 4
Jouw verhaal is jouw identiteit, pagina 34
Interview Ronnie Flex, pagina 44
Tyjani Beztati en Elke van Achterberg, pagina 40

Leerdoel

Studenten kunnen aan het einde van deze les benoemen dat je eigen
identiteit verschillende kenmerken heeft. Dit zijn kenmerken waar je invloed
op hebt en kenmerken waar je geen invloed op hebt.

Opdrachten

1
2
3
4
5
6
7

Tips voor de docent

Benoem vooraf de definitie van het begrip ‘identiteit’ of definieer dit samen
met de klas.
Identiteit: wie je officieel bent, in de vorm van je naam, adres,
geboortedatum e.d. Je identiteit kan je omschrijven aan de hand van
jouw persoonlijke kenmerken.

Intro.
Kies de groepen waartoe jij behoort.
Schrijf alle kenmerken op die jouw identiteit bepalen.
Interview je buurman/buurvrouw over zijn/haar identiteit.
Kies welk identiteitsbewijs vals is.
Bekijk de documentaire van My Baby.
Bespreek welke vrijheden jij met anderen zou willen delen.

Geef studenten de optie om iets wel of niet te delen. Nadenken en met
elkaar spreken over persoonlijke onderwerpen kan onveilig zijn.
Deel zelf ook kenmerken van uw identiteit en reflecteer hierop.
De mini-documentaire gaat over een bezoek aan een vluchtelingenkamp.
Dit kan een gevoelig onderwerp zijn. Zorg ervoor dat er na afloop voldoende
tijd is om hierover te spreken en het onderwerp af te ronden.
Ga naar www.oorlogsbronnen.nl voor meer voorbeelden van bronnen en
lesmaterialen uit de Tweede Wereldoorlog.

Extra materiaal

Tip: laat studenten onderzoek doen naar bronnen uit de oorlog op
www.jaarvanverzet.nl
Waarom My Baby Ambassadeur van de Vrijheid is: inhoudelijke uitleg van
de keuze van ambassadeurs, en meer informatie over de Ambassadeurs van
de Vrijheid in 2018 is te vinden op: www.4en5mei.nl
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“JE MOET NIET
TEGEN
JEZELF
VECHTEN.”

Elke Lale van Achterberg en Tyjani Beztati
zijn beiden topsporters. Elke schermt en
gaat voor de paralympische spelen in 2020.
Tyjani komt in de Glory kickbokscompetitie
uit voor Marokko.
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Wat doe jij voor de ander?
Thema: verantwoordelijkheid
Bijbehorende artikelen
uit het magazine

Kunst en verzet, pagina 14
Marie (1923) en Elijah (1997), pagina 18
Waarvoor steek jij je nek uit?, pagina 25
Hip hop, pagina 28,
Chris en Jasmine, pagina 32
Verzet(je) quiz, pagina 48

Leerdoel

Studenten kunnen aan het einde van de les verwoorden hoe zij verantwoordelijkheid nemen in de samenleving. Ze kunnen benoemen dat hun
keuzes consequenties hebben voor anderen en dat ze daarmee dus ook
verantwoordelijkheid hebben voor die ander.

Opdrachten

1
2

Intro.
Filmpje verzet met de vraag: in hoeverre sta jij werkelijk open voor het
beroep wat de ander op jou doet?
3 Studenten denken na over hun eigen motieven om in actie te komen.
4 Kom jij in actie?
5 Filmpje van Chris (93) die vraagt: Als jij later oud bent, waar zou jij trots
op zijn?
6 Afsluitende vraag om dit thema mee te beëindigen.

Tips voor de docent

Dit thema is abstracter dan de andere thema’s. Het vergt daarom soms meer
uitleg en meer denkstappen. Vertoon het filmpje indien nodig twee keer en
zorg ervoor dat men zich goed kan concentreren.

Motieven bespreken

Vraag de studenten hier eerst individueel over na te denken om het
vervolgens in tweetallen te bespreken. Daarna volgt pas een klassikale
terugkoppeling.
De laatste vraag is een heel belangrijke, en ook een leuke. Laat studenten
hier echt over nadenken en geef aan dat ze dit niet hoeven delen. Soms is
het belangrijker dat ze hier goed over nadenken zonder dat ze denken aan
wat anderen ervan vinden.

Extra materiaal

Kunste
ver

2018 is het Jaar van Verzet: verzet staat in 2018 centraal in herdenkingen,
vieringen, musea en educatie. Het gaat daarbij om verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog en ook de inspiratie die het ons nu nog biedt.
Op www.4en5mei.nl is informatie hierover te vinden.

na de
is 20 en studeert
nt
tot onderwijsassiste
mbo-opleiding
r. Hij
voor docent maatschappijlee is voor
weinig aandacht
vindt dat er te
onderburgerschap en
empowerment,
en zet
het onderwijs
nemerschap in
leren om
mbo. “Je moet
zich in voor het
je moet de
te komen, maar
voor jezelf op
kunnen zeggen.”
dingen wel genuanceerd

Elijah Alvares

lommaart was
Marie Verbraeken-B voedselbonnen

WO II
21 toen ze tijdens
Goes.
onderduikers in
verspreidde onder
in
en gevangen gezet
Ze werd verraden
vertelt
Op haar 96ste
Haaren en Vught.
haar verhaal op
ze nog regelmatig
bloed.
zit haar in het
scholen. Verzet

en

g. Het
bewegin er
altijd in
jk om
Kunst is niet makkeli van te
e
is daarom dige definiti aars
vou
een een zijn veel kunsteniale
Er
soc
geven.
uit een Banksy
ken van
ging.
die wer
overtui iwei.
ke
itie
of pol
of Ai We
beeld,
bijvoor

Marieh 19
97
1923
Elija
V

de
niks zeker. Na
Maar we weten
mijn broer de luiken
bevrijding heeft
zo bij de
weggehaald en
voor het raam
binnen
de ramen naar
buurman door
vreselijk.
moeder vond het
gegooid. Mijn
wel.
oordelen, dat komt
Je moet niet zelf

bent
dat u bij het verzet
Hoe komt het
gegaan?
niet ‘bij het verzet
Ik ben eigenlijk
was bij
er ingerold. Het
gegaan’. Ik ben
Op een dag
de zoete inval.
ons thuis altijd
ger uit Goes
kwam er een vertegenwoordi
moeder of ze misschien
en die vroeg mijn
Mijn
voor een onderduiker.
een adres wist
niet
adres en het bleef
moeder vond een
hij vroeg of iemand
bij één adres. Toen
ook voedselbonnen
van ons misschien
in Goes, zei mijn
zou kunnen ophalen
wel.”
doet ons Marie
moeder “Oh, dat

groot
uw jeugd een
U zei eerder dat
verzet was?
mocht
waar ik opgroeide
Ja, in het dorp
mee gehad.
ik veel moeite
niks. Daar heb
net als mijn moeder.
Ik was eigenwijs,
maar
soms nadelen,
Eigenwijs zijn heeft
blijft
voor dat je zelf
het zorgt er wel
je meer van jezelf
nadenken. Je bent
zijn er meer
bewust. Tegenwoordig blijven denken.
zichzelf
mensen die voor
bijvooren kleinkinderen,
Mijn kinderen
mondiger.
beeld, zijn veel

in het bloed.
erzet zit Marie
ze opgroeide
In het dorp waar
dat mocht
was er heel weinig
dat vond
niet mocht. En
en heel veel dat
aan maar niks.
ze van jongs af

ten
f inzet
zich actie
2017.
nten die ssadeur mbo
maatstude
amba
docent
tieuze
)
n ambi de landelijke ROC en wil
beide
is
Feedback
aan het
(19) zijn
Weerd
thie en het mbo.
Sil de
Empa
Weerd
afgerond
n in
mbo.
Sil de
assistent voor Luisteren, plek geve
(19) en
nt in het
grijke
onderwijs
staat
Alvares van de stude
belan
Elijah
ding tot sadeur (LEF
ap een
positie
18
de oplei
mbas
burgersch
voor de
heeft
LEF-a
ap en
Hij is
Alvares
ersch
en.
Elijah
rnem
r word
pijlee
WEE RD
ent, onde
schap
werm
SIL DE
empo
EN
tie
en wil
genera
S
IN HAND

ELIJAH

ALVARE

N
GEVE
VORM tie, zijn
OMST
gaat
TOEK de jongere genera
als het

en
wij,
st.
“Juist
ezen person de toekom
de aangew
ven van
mee
en en
vormge
besliss
om het
mee te
moeten and
Maar om zul je je eerst
in Nederl
te praten Om de mbo’er een aantal
n.
met
heb ik
bewijze
iperen
MIBO
baar
te emanc
ten het
Middel
studen
andere
staat voor wijs. Wij
ht. Dit
opgeric Beroepsonder innovatief
tief
trots en
Innova
voor een waarin iedere
eit
strijden
wijs
identit
sonder
eigen
beroep
of zijn
t haar
studen geven.”
kan
vorm

HAP, EN
ERSC
BURG WER MENT HAP
EMPO RNEM ERSConvoldoende
zich
ONDE
eit en
n zijn

GOUD nwoordig mijnkunt
je
“Ik vertege zien wat
voor inzet.
laten
door te
je ergens die ik leuk
n als je
doe
studie
bereike
vind het
t ik een me snel. Ik
ng
Doorda
opleidi
kel ik
n een
vind ontwikdat jongere
die ze
rijk
sector
hulp
belang
in een
n hier
kiezen
kunnen
dat mense
ik mij
eekt. En . Hier maak
aanspr
g hebt
krijgen
bij kunnen Als je een richtin waar je
hard voor. die je leuk vindt,rest van
de
en
wat je
gevond
heb je
bent en
doen dan
goed in
zou willen
.”
je leven
handen
goud in

jongere eigen identit
“Veel
wat ze
van hun
vaak niet
wat
bewust
alleen
n. Ze weten
talente n staat en doen verwachhen
te wachte
ties van meer burger
genera
voor
emeroudere
pleit daarom en ondern
ten. Ik
and.
erment
empow
n in Nederln een
schap,
voor jongere
deze jongere en
schap
m? Zodat
opbouw
Waaro
kunnen
iten en
leving
kwalite
samen
●
hun eigen
ent zijn.”
waarin
n het fundam
talente

1

n
Soms gebeure
er dingen in je
leven waar je
NEE tegen zegt.

niet
mee die je echt
Je maakt dingen
tegen
je helemaal op
wilt. Iets waar
Je wilt er iets tegen
bent. Onrecht.
je in verzet. Tegen
doen. Dan kom
ling, tegen je ouders
dierenmishande
met
tegen mannen
en begeleiders,
de #MeToo-cammacht zoals in
de aardgaswinning
pagne of tegen
in Groningen.

EN INZET

VERZET
Je
gaan tegen iets.
Je kunt in verzet
voor
gaan door iets
kunt ook in verzet
Je verzet je dan
een ander te doen.
in voor
en zet je tegelijk
tegen onrecht
buurt,
je oma, voor de
de ander. Voor
voor
voor je collega,
voor een cliënt,
of voor dieren.
Serious Request

OFF

PAYS denk
WOR K
n. “Ik
ert andere
om je
heeft
inspire
En dat
veel zin
voor
onwijs
alleen
n te
dat het steken. Niet
andere
te
nek uit , maar ook om hard voor
de inhoud Als je je ergens gaat dan
ren.
voor
inspire er helemaal
de te
en
n hetzelf
maakt
er je andere moest presen
inspire
mijzelf
het Clusius
Toen ik
doen.
jury van
van mijn
voor de
sadeur
pitch
teren
ik mijn
om ambas
off’.
College worden, sloot
te
work pays
‘hard
school
veel
de quote werken en
gne
af met
hard te
campa
Door heel steken in mijn de titel
ik
te
energie
ied mag eur’ een
vakgeb
en mijn mbo-ambassad
ijke
.” ●
‘landel
dragen
jaar lang

moeten
dat leerlingen
Je hoort vaak
Hoe
na te denken.
van de risico’s?
leren kritisch
Was u zich bewust
Schelde
over?
de pont over de
denkt u daar
Nee. Ik ging met
Ik weet van
op te
wel reëel blijven.
Goes om die bonnen
je moetbij
Nou,igerd
op de fiets naar
was. Het is
Wie mij heeft
ik niet altijd reëel
een
ben verraden.
ey is gewe
mezelf
weet.
halen. Toen ik
voordat
Jeffr
verdacht
de achtergrond
ik niet. Mijn broer sollic itatieheel belangrijk
die hetdat je
verraden weet
mail,
Duits gezind.
die was heeleen
. In een
luk naar
onze buurman;

HARD

prob eert

Maak de quiz en

5

a Afschuwelijk, iemand dood

leuk vind en zeg er iets van.
c Ik wil er niets mee te maken
hebben en ga ergens anders
zitten.

dat je

op schoo
rlijk

l

door
nten
behandeld
wordt het lopen. Stude len.

wensen is nooit goed te praten.
b Dreigen vind ik niet zo erg,
daar moet hij tegen kunnen.
c Net goed, hij heeft het er zelf
naar gemaakt.

8

In jouw groep wordt
veel geroddeld over een
studente. Je ziet dat ze
er last van heeft en zich
steeds meer terugtrekt.

a Ik doe niks, straks ben ik ook
‘de Sjaak’.

b Op een dag waarop de studente afwezig is, zeg ik in de groep
dat ze ermee moeten kappen.
c Ik leg contact met de studente
en maak een afspraak om wat te
gaan drinken.

s stage

10 In jouw dorp wordt een

die
doen
9 Je eimoet
klusjes ding te

a Ik wil het niet. Nederland is

niets hebb en.
ider
n
make tegen mijn begele
en geef
a Ik zeg niet meer doe
het
dat ik enten bij.
mijn
tegen
er argum niets van
ook nog
er
b Ik zeg Ze moet me
ider.
begele
mijn
delen.
eerst met
beoor
eek het
c Ik bespr ten.
mede studen

tijden

allerl

te vol. We kunnen niet iedereen
opvangen.

b Mensen die vluchten voor
oorlog moeten we helpen.

c Ik maak me zorgen om de
Check je
antwoorden
op p.50

32

met de dood bedreigd.
Wat vind je daarvan?

maar tegen kunnen.

n
hebbe
tend
de docen
ontzet
b Je wacht
wordt
g op en
uitgan
ak om
.
kwaad
een afspra het
c Je maakt waarom je
uit te leggen
lijk vindt.
oneer

GIJSBERTSEN

ook regelmatig geluidsoverlast.

4 Een politicus wordt

a Ik doe niets. Daar moeten ze
b Ik laat merken dat ik het niet

voor

a Ik laattoch niets te vertel
t bij de

FOTO: MARTIJN

gebruik mijn koptelefoon.

b Ik ga met de buren praten en
c Ik doe niets, ik veroorzaak zelf

Je zit met bekenden
op de tribune bij een
voetbalwedstrijd. Ze
maken oerwoudgeluiden
als er een zwarte speler
aan de bal komt.

vindt
onee
7 Je een
docent .

zijn
orp (24) zat voor
Rajko Disseld
Nederland onder
boek Hiphop in
Flex, Boef en
anderen bij Ronnie tafel en bij Hef
keuken
Fresku aan de
is een
auto. Voor hem en
en Sticks in de
schrijv
het
ook
rapnummer, maar
verzet.
een daad van
van zijn boek,

zeggen dat ik er last van heb.

grote groep asielzoekers
opgevangen.

kom erachter!

matig tot laat in de nacht
muziek gedraaid. Jij moet
er op tijd uit voor stage.

a Ik heb er geen last van. Ik

noemen mij een boer(in).
19

dring

WAT DOE JIJ?

om je heen die hetzelfde
meemaken en kom
samen in actie.

3 In de buurt wordt regel-

c Het maakt me niet uit, ze

iets opgelost.

de kassa
6 Een man
en bij
kt.

IK EN ONRECHT

TIP: Zoek mensen

2

op straat tegen iemand

met een Aziatisch uiterlijk
Heeft u nog tips?
moet komen
te zeggen:
“Sambal bij?”
je in verzet
Als je vindt dat
fout
dieleuk.
Ja, heel
doen.aMensen
dan moet je dat
b Dat isgestraft.
worden
niet grappig, ik hou
zijn geweest moeten
nooit
nog dat
niet van
soort geintjes.
Haat heeft
Maar haat niet.

a Ik vind krijgen. f zelf
moet
boete dat het bedrij men.
b Ik vind wie ze aannebedrijven
mag kiezen n dat soort
et.
c We moete
intern
en’ op
‘sham

te
nheid
supermar
van de van de gelege aanlaatste
a Ik maak
nog een
ik om
.
gebru
je
karret
g te kopen
biedin hem met z’n
”
b Ik duw
haast?
terug. “Heef t u soms
plek
c Ik zeg: mijn eigen
en ik neem
weer in.

onrecht meemaken
Wanneer mensen
niet willen, reageren
of iets wat ze echt
ze
Soms worden
ze verschillend.
direct
en timmeren er
ontzettend boos
worden onverschillig:
op los. Anderen
Je
niks tegen doen.’
‘Je kunt er toch
die even ademhalen
hebt ook mensen
ze tegen dit onrecht
en nadenken hoe
komen.
in verzet kunnen

25

tegen
wel eens ergens
Komt u nu nog
in verzet?
hoor.
is nog niet zo lang
Nee, maar dat
geweest,
demonstraties
Ik ben bij veel
de
de jaren ’80 bij
bijvoorbeeld in
kernraketten in
demonstratie tegen
aan de
Maar het is nu
Woensdrecht.
weer een gastles
jeugd. Ik ga morgen
ik nog
het steentje dat
geven en dat is
Ikzoveel
vindmeer.
het grappig om
Ik hoef niet
kan bijdragen.

stage per onge
las hij:
bedrijf verstuurd, n,
kkaa
hem had
een Maro niet.”
“Dat is en we hier f een
die moetdat het bedrij

Zet je n
antwoorde
in de
cirkels

TAAL
ALE TAAL
ALS
MUZIKALE
ALS MUZIK
T
VAN
VERZET
VAN VERZE

het zou
voorstellen hoe
Je moet je kunnen
zo
was. Je kunt nog
zijn als het anders
als er een onderbouwde
kritisch zijn maar
loyaal
moet je ook zo
mening komt dan
niet
voor staat. Denk
zijn dat je er open
nooit
want je weet het
dat je alles weet,
in die
niet. Dat heb ik
helemaal. Echt
geleerd.
mijn leven wel
lange jaren van

▲

EEK“Oordeel niet te snel
ST
JE)
mand ken de
K ?helwaentwanie
WAJAERNEU
arheid. Echttnie
RZEZT(
VE
t.”QUI
JIJVOOR IT

3
HIP HOP 92 2
niet mee eens
Als je het ergens
soms tegen de
bent, moet je
men. Zo houd
stroom inzwem
en.
mee te besliss
je het recht om
Hoe doen
Om mee te doen.
ties dat?
genera
verschillende

lommaart en
Marie Verbraeken-Bmet elkaar in
gaan
Elijah Alvares
verzet en waarom
gesprek. Over
moet oordelen.
je niet te snel

veiligheid. We halen misschien
wel terroristen binnen.

48

4

met je

oplei

“SOMS
MOET
JE
NEE
ZEGGEN.”
49

E
er een
JASMIN
Hij ontdekte dat
volgt veel debatten.

dat ik
CHRISwilde ik bij het verzet, maar ze zeiden
nachts

’s
“In de oorlog
strooiden we
Radio
te jong was. Wel
te spontaan en
het symbool van
v’tjes op straat:
guldens naar
duizenden geknipte
geheim duizenden
bevrijd
bracht in het
Oranje. En ik
die, toen we dachten
de machinisten
de vrouwen van
bleef ik me verzetten
Na de oorlog
te worden, staakten.
we met de handtekeninIn 2016 bereikten
meerderheid
tegen onrecht.
tie Pax dat de
vredesorganisa
pleiten
genactie van
Nederland te
ons voorstel als
minister
van de kamerleden
overnam. Én dat
op kernwapens
voor een verbod
tegemoet te komen.
aan die wens
duty. Mensen
becomes
Koenders toezegde
becomes law, resistance
één brief via
When injustice
Maar als maar
je dat het helpt?’
te krijgen, dan
zeggen: ‘Denk
de gevangenis
om iemand uit
je kunt
Amnesty helpt
je hebben, zodat
moet
dwaasheid
ook onder
gevoel dat er
is het goed. Die
lijkt. Ik heb het
Dat stemt
doen wat onmogelijk
‘Ik wil dit niet.’
groep is die zegt:
jongeren een
me hoopvol.” ●

“ZE ZEGGEN:
MOET JIJ IN JE
ELD
EENTJE DE WER
VERANDEREN?”

over vluchtelingen.
“Mijn zwager
toen met de discussie
Daar heb
demonstratie was
Haag gegaan.
het Spui in Den
Zij doet
Ik ben toen naar
het eerst gezien.
Tinkebell voor
ik de kunstenares
naar die demonstratie
is verzet. Ik ging
het mooi
veel, haar kunst
ik voor sta. Ik vond
laten zien waar
omdat ik wilde
kwamen uit eigen
daar allemaal mensen je sterker staat.
om te zien dat
dat
krijgt dan het gevoel
horen.
overtuiging. Je
je je samen laat
kan maken als
Maar dat
Dat je een verschil
allemaal voor zin?’.
‘Wat heeft het
hebt dan de rest
Soms denk je:
je een andere mening
is ook verzet, dat
ik een petitie getekend.
horen. Laatst heb
en dat je die laat
weten dat zulke
vind ik dat mensen
kunnen
Het belangrijkste
ze een eigen mening
zodat
initiatieven bestaan,
is.” ●
mening is ook
vormen. Wat die

“ALS JE HET
RT,
NIET PROBEE
GEBEURT ER
S.”
SOWIESO NIK

33

Telt jouw mening?
Thema: zeggenschap
Bijbehorende artikelen
uit het magazine

Op het eerste gezicht, pagina 8
Waar steek jij je nek voor uit? Pagina 25
Chris en Jasmine, pagina 32

Leerdoel

Studenten weten op welke manier ze mee kunnen doen aan het openbare
debat (media, politiek).
Studenten zijn zich bewust van hun handelingsmogelijkheden en kunnen
hier concrete voorbeelden van geven.

Opdrachten
1
		
2
		
3
4

5

Voor wie steek jij je nek uit? Individueel invullen op basis van keuze
uit opties. Daarna gezamenlijk bespreken waarom je wel of niet helpt.
Stellingen bespreken in tweetallen: op basis van uitspraken uit het
magazine.
Interview buurman/buurvrouw.
Klassikaal: wat gaan we doen met al deze inzichten: petitie/schoolkrant/
facebookactie etcetera? Voor welk thema gaan jullie als groep met de
vuist op tafel?
Bedenk met elkaar een creatieve manier om dit ‘ondergronds’ te uiten.

Tips voor de docent

Studenten zijn vaak geïnteresseerd in verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.
Om een goede verbinding te leggen met het heden kunt u in de klas in
gesprek gaan over deze oorlogsverhalen.

Extra materiaal

Op www.tweedewereldoorlog.nl zijn veel getuigenissen en bronnen
te vinden.
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Wat betekent vrijheid voor jou?
Thema: vrijheid
Bijbehorende artikelen
uit het magazine

Mijn 4 mei, pagina 10
Interview Maan, pagina 12
Column Jasmine Coviello, pagina 21
De hele avond kippenvel, pagina 22,
Met tranen in de ogen, pagina 46

Leerdoel

Door te werken met dit thema worden studenten zich bewust van het feit
dat vrijheid relatief is en niet absoluut. Ze realiseren zich dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor vrijheid. Ze begrijpen het verschil tussen
persoonlijke vrijheid en maatschappelijke vrijheid.

Opdrachten

1
2
3
4

Intro.
Programmeer een bevrijdingsfestival.
Welke vrijheden zijn voor jou en voor je klas belangrijk?
Stel een onderdeel van het bevrijdingsfestival samen dat past bij de door
jouw klas gekozen vrijheden.
Verbeeld de gekozen vrijheden en hang ze op een prominente plek in het
lokaal. Hoe kun je als klas hier met elkaar in de praktijk naar handelen?

5

Tips voor de docent

Op 5 mei kunnen studenten een bezoek brengen aan een van de bevrijdingsfestivals in Nederland. Op www.bevrijdingsfestivals.nl zijn alle locaties
en de programmering te vinden. De Ambassadeurs van de Vrijheid,
geïnterviewd in het 4FREE magazine, bezoeken alle festivals.

Extra materiaal

www.bevrijdingsfestivals.nl

Birthe
Edwin Kulik en
dochter)
Kulik (vader en
al jaren de
fotograferen
de Dam op
herdenking op
hand van
4 mei. Aan de
vertellen
een eigen foto
ze over hun betrokken
heid bij 4 mei.

W

aarom is herdenken
voor Birthe
belangrijk
en Edwin?

is
Wereldoorlog
Birthe: De Tweede
geweest waar
altijd een onderwerp
stage en
ligt. Door mijn
mijn interesse

bijdragen.
ik mijn steentje
mijn foto’s kan
op de
de herdenking
De stilte tijdens
en de muziek,
Dam, de kranslegging
Er vliegen allemaal
vind ik heel bijzonder. door mijn hoofd.
verschillende gedachten
in het
andere ervaring
Het is een heel
echt dan op tv.

het verleden
mensen die in
Edwin: Er zijn
dan ze eigenlijk
meer hebben gedaan
is dat
doen. Vandaag
zouden hoeven
die
Kijk naar de militairen
nog steeds zo.
Tweede Wereldoorlog
in de tijd na de
zijn uitgezonden.
naar oorlogsgebieden
gegehier hun leven
Sommigen hebben
blijven
wij altijd bij stil
ven. Daar moeten
wij nooit vergeten.
staan. Dat mogen

FOTO: BIRTHE KULIK

MIJN 4 MEI

mag en
“Iedereen kan,
op zijn
wil herdenken
eigen manier.”

stil
op 4 mei altijd
Birthe: Ik ben
uur, al vanaf jongs
geweest om 20.00

dat
normaal. Ik denk
af aan was dat
is.
iedereen anders
herdenken voor
drukste
op één van de
Door op 4 mei,
met heel veel
plekken van Nederland, is een erg
stil te zijn
mensen samen,
van herdenken.
bijzondere manier

4 mei van
Birthe Kulik
Kulik. Ik ben

Herdenking in
Edwin: De Nationale
indrukis en blijft zeer
de huidige vorm
alle
van mening dat
wekkend. Ik ben
mogen
bepaalde manier
tradities op een
aan de dag van
veranderen. Aanpassen steeds heel veel
ik zie nog
vandaag. Maar
op 4 mei.
de Dam komen
jongeren naar

N
COLUM

Mijn naam is Birthe
mijn
geleden kregen
19 jaar. 4 jaar
kans om te fotograferen
vader en ik de
de Nationale
op de Dam tijdens
erg
was destijds al
Herdenking. Ik
stond
in fotografie en
geïnteresseerd
om een
net op het punt
toevallig ook
loop ik
te kiezen. Nu
studierichting
bij het Nationaal
stage als fotograaf
mei.
Comité 4 en 5

JASMINE

het
hierboven van
Birthe: De foto
Als
mijn mooiste foto.
jongetje vind ik
veel
kijk denk ik aan
ik naar deze foto
Het jongetje dat
verschillende dingen.
hij straalt
rent met de fakkelsticker, Ook laat de
vrijheid uit.
een gevoel van
kan, mag en wil
foto zien dat iedereen
generaties
zie verschillende
herdenken. Ik
ik op de
op de foto. Als
en nationaliteiten
staat
de 2 minuten stilte,
Dam sta tijdens

COVIELLO

(21) won
Zangeres Maan
d 2016
The Voice of Hollan
nummers
en is bekend van
en Jij bent
als Blijf bij mij
op
de liefde. Ze treedt
2 MINUTEN STILTE 5hoofd
mei-concert.
door mijn
bij het
“Er gaat heel veel
aan de

Ik denk
op dat moment.
moeten
mensen die hebben
het
zij niet werden
optreden tijdens
onderduiken omdat
zich vet dat ik mag
zijheel
vind het
Hoekhebben
en oma de oorlog
geaccepteerd.
Omdat mijn opa
ook aan de mensen
ogen heb kunnen
gevoeld? Ik denk 5 mei-concert.
en ik hun in de
dat
zou ikmeegemaakt,
Terwijl het
hebben
die in verzet kwamen,
met de oorlog.
Kulik
een verbinding
—Birthe
nog
onwerkelijk. Het
zelf ook durven?.”
kijken, voel ik
verhaal lijkt: zo

“I

verzonnen
te staan.”
soms wel een soort
van ons af komen
steeds verder
die verhalen
is gek datgebeurde
in de

stil bij wat er

iedereen
Ik voel dan een
Tweede Wereldoorlog. met iedereen.
bepaalde verbondenheid
van
op de vorige pagina,
Edwin: De foto
plaatje.
vind ik een mooi
het erecouloir,
het op 4
andere reden is
Om de één of
weer. Het ondergaan
mei meestal redelijk
twee dingen. Enervan de zon betekent
op.
hele mooie plaatjes
zijds levert het
het vanaf dat moment
Anderzijds begint
ereJe staat in het
echt koud te worden.
22.00 uur stil. ●
couloir tot ongeveer

11

FOTO: EDWIN KULIK

n die in het
“Er zijn mense
hebben
verleden meer
eigenlijk
gedaan dan ze
doen. Dat
zouden hoeven
vergeten.”
mogen wij nooit

“DE HELE AVOND
KIPPENVEL”

TE
TE
JHEID OM
VRI
VRIJHE
EN
KEN
DEK
TD
NNT
OO
IK BEN
WIE
WIE

4 mei van
Edwin Kulik

49 jaar.
Ik ben Edwin kulik,
Ik heb
aan begonnen.
Ik ben er alleen
omdat het voor
Birthe meegenomen
interessante ervaring
haar ook een heel
toch een nationale
is. Het is tenslotte
ik
Inmiddels ben
aangelegenheid.
van
d commandant
plaatsvervangen
(een haag gevormd
de erecouloir
geworden.
door veteranen)

uitgezonden
op NPO1.
FOTO’S: BEN HOUDIJK

12

“MAG JE MET EEN FEEST
DE VRIJHEID VIEREN ALS NIET
IEDEREEN VRIJ IS?”
ival.
bevrijdingsfest
ik naar het
wilde
lk jaar ga
ik of ik wel
je in
twijfelde
alles wat
Vorig jaar
na over
naar
denk veel
gaan dan
gaan. Ik
gedachten
in oorlog
hoort. Mijn
die nog
en
de wereld
de landen
lingen uit
het opvang
de vluchte
op tv over
we erover:
discussies
de klas praten
zijn. Ik zie
.
lingen. In
het denken
van vluchte
mij aan
Het zet
ht? Kunnen
wel of niet? wel genoeg aandac
van hun
dit
ay in een
Geven we
GreenD
peace
Zoals
and
love
we iets doen? ‘What good is
zingt:
e?’.
nummers
exclusiv
feest
when it’s
je met een
on earth
af: mag
n vrij is?
me daarom
Ik vraag
niet iederee
vieren als
de vrijheid

ONTDEKKE N

ing De loop
theatervoorstell
Rotterdam: De
spelers de
Ragnhild Hofplein
waarin 40 jonge
stond
Hofplein Rotterdam,
der dingen van
in de wereld leggen,
de
de huidige situatie
Theater. Vanwege
verbinding met
d in het Luxor
op 4 mei geprogrammeer ons mooi samen met het publiek
g leek het
voor en
dodenherdenkin
een programma
stil te zijn, met
king.
ook twee minuten
Nationale Jongerenherdeng
Zo ontstond de
door jongeren.
wat de dodenherdenkin
onder andere af
die
We vroegen ons
grootouders hebben
jongeren die geen
betekent voor
meegemaakt.
jongeren
de oorlog hebben
veel Rotterdamse
hebben
Daarbij
Zoë Luxor Theater:
is dus vaak dichtbij.
rond. Het thema
wat jongeren
een migratieachterg
leggen tussen
de verbinding
Hoe kunnen we
gebeurd?
is
toen
er
en wat
nu meemaken

HET IDEE

BEYONCÉ
gek dat ik zo op
ALL TIME FAVOURITE
groentje, het voelt

best een
en
grote artiesten
“Ik voel me nog
sta tussen allerlei
jaar zijn in een
5 mei op het podium
afgelopen twee
en koningin. De
nog geen
voor de koning
maar ik voel me
ing voorbij gegaan,
all time
stroomversnell
bijvoorbeeld mijn
voor staat, zoals
positie
hoe zij met haar
artiest die ergens
Ik vind het bijzonder
kaarten
favourite Beyoncé.
Bekende mensen
te veranderen.
wereldde wereld probeert
gen steeds vaker
ig
en award-uitreikin
ongeloofwaard
tijdens speeches
maar ik zou het
Ik vind dat vet,
wat ik vind.”
problemen aan.
meisje ga vertellen
als twintigjarig
vinden als ik nu

tival’: het
‘Het Bevrijdingsfes festival is,
één
klinkt alsof het
er veel meer.
maar het zijn
d
we onze vrijhei
Waarom vieren
Hoe worden ze
met festivals?
?
georganiseerd

DELEN
“OOR
VIND IK ”
NIET COOL

NEN
TRA
MET IN DEEN
OG
NIET

HELEMAAL
over mij
ik zie wat mensen
of een
ik niet cool. Als
dat ik arrogant
“Oordelen vind
media, bijvoorbeeld
helemaal niet.’
schrijven op sociale
‘Hé, je kent me
r ben, denk ik:
oordelen.
aandachtzoeke
over anderen te
meteen
ik nu ook minder
Daarom probeer
mensen op televisie
de neiging om
maar zelf
We hebben allemaal
zelfs te haten,
geven, of anderen
doen.” ●
een stempel te
wat minder te
tegenwoordig
probeer ik dat

A
PROGRAMM
VAN IDEE NAARwereld in 2016 werd opgeschud door

de
de
in Europa, heeft
Ragnhild: Omdat
stromen vluchtelingen
Gregory Caers,
oorlog en grote
De loop der dingen,
13
maker van de voorstelling zijn voorstelling. De voorstelling
in
en heeft in 2017
dat thema geïntegreerd
doelgroepen aan
sprak veel verschillende
op Lowlands gestaan.
ring was het
bijvoorbeeld ook
idee voor de randprogramme
Zoë: Het eerste

22

N

JE ONTWERPE
maken we
IMPACT KUN
van de Vrijheid
Ambassadeurs
“Samen met de
Eerst was het belangrijkste
documentaires.
en een helikopter
je op 5 mei optrad

6

toen student

lichtjesmonume
Erdem,
van de herdenking.
Ragnhild: Het
In 2017 liep Kubra
geworden
afstudeervaste onderdelen
anisatie, haar dit jaar met een
en de vlogs zijn
Evenementenorg
ring werken wel in Overijssel.
Voor de randprogramme
stage bij het Bevrijdingsfestiva
e.
vanuit de redactie.
jongerenredacti
Dat idee kwam
dacht dat programsocial influencers.
: Mijn docente
Zoë: En metAANLEIDING
2018 een uitgebreid
Ik ben
voor
ontwikkelenbij
me zou passen.
jongeren actiRagnhild: We
deze stage goed
en social media
een hoop van een
website
via dekomaf
weTurkse
en er was toen
het schrijven
ma waarmeevan
Maar
Door bijvoorbeeld
zorgen dat
creëren.
vrijheid en Turkije.
veren om tete
doen rondomvan een scène. We willen
naar
het spelen altijd de positiviteitJongerenherdenspoken word ikofben iemand dieaan
de Nationale
stilte.
vorm geven
jongeren mede
aan de twee minuten
voren haalt.
betekenis geven
king en (opnieuw)
Ik deed de coördinatie
Dat werd een
van het wereldpaviljoen.
culturen
verschillende
dorpsplein waar
Er was
zonder angst.
elkaar ontmoeten,
er waren
wereldpodium,
bijvoorbeeld een
Akyol
ekken met Özcan
keukentafelgespr
uit vijf culturen.
en er was eten

OPDRACHT:

MOMENT:

tegenwoordig
dat
van die benoeming

FOTO: BEN HOUDIJK

BIJ
Orchestra
LOPEN
nt, het Smartphone

INGEWIKKEL

APART
logistieke
14 festivals een
organiseren van
is het
“Ieder jaar is het
hebt gevonden,
een mooie spreker
hebben
uitdaging: als je
in te zetten. We
op alle festivals
Het
niet mogelijk deze
op drie festivals.
en sommige staan
Een ander
zo’n 250 artiesten
te laten spelen.
iedereen op tijd
van
is een puzzel om
in januari crowdballs,
wilden een keer
order was,
voorbeeld: we
bestellen. Die
publieksballen,
die opblaasbare
op tijd.”
was, niet meer
omdat hij zo groot

als
de Bevrijdingsfestiv
Bezoekers van
in
te vieren dat we
komen samen om
bij
om stil te staan
vrijheid leven. Én
de rest van de wereld.
de onvrijheid in
al in Utrecht.
Dit is het Bevrijdingsfestiv

2018 EN DAARNA
STAGE

Het was rustig,

en dansten samen.

EEN FESTIVAL

46

P

de telefoons van
We speelden op
jongeren
Smartphone Orchestra.
de stemmen van
af, gevolgd door
noemden van jonge
bezoekers muziek
en data van overlijden
Veel jongeren vonden
die namen, leeftijden
de Tweede Wereldoorlog. we ook aan de spoken
slachtoffers uit
Daarnaast dachten
de jonge
dat erg indrukwekkend.
groot. En we vroegen
van het
is in Rotterdam
het beeldmerk
word scene, die
Iwan Smit voor
monument. Onze
Rotterdamse kunstenaar
ontwikkelde het
nt, Mothership
Door een foto
lichtjesmonume
heel vaak gebruikt.
r op Snapchat is
voegen
herdenkingsfilte
geofilter toe te
te swipen en een
rechts
stil zouden zijn.
naar
te maken,
ze twee minuten
laten weten dat
konden jongeren

MOOISTE
onder(tijdens de oorlog
tot Johanna Reiss
vertrokken)
naar New York
gedoken, daarna
er waren.
(oud-premier)
en Dries van Agt
er niemand
werd zo vol dat
Het wereldplein
zongen
mensen lachten,
meer bij kon. De

APART

EEN FESTIVAL we de vrijheid en de bevrijding
vieren
“Op de festivals
betekent vrijheid?
als:
in 1945. Maar wat
van Nederland
de 14 Bevrijdingsfestiv
coördinator van
Claartje Nicolas,
we belangrijk vinden.
in welke vrijheid
en
“Je ziet trends
over discriminatie
de jaren ’90 veel
de vluchteZo ging het in
Nu gaat het over
vrijheid van meningsuiting.het eerste wat mensen zeggen
tiek. Maar
‘dat je
lingenproblema
dan noemen ze
wat vrijheid is,
als je ze vraagt
jezelf kunt zijn’.”

E

ngsfestival
een Bevrijdi
zijn.
vier je op
wij wel vrij
Daarentegen
anders
ar bent dat
dat het ooit
je dankba
ook dat
vergeten
anders
moeten
het ook
nd. Dat
Dat we niet
goed om
t in Nederla
is gewees
Het is daarom Maar het
aflopen.
stil te staan.
had kunnen
denken
en hierbij
het te vieren ijk dat we met respect ●
zijn.
is wel belangr nu wel in oorlog
die
aan landen

Orchestra
Het Smartphone
maakte in het Nieuwe
Luxor Theater in
indruk.
Rotterdam veel

“GEEF VRIJHEID DOOR!”

WIE IK BEN

TE
VRIJHEID OM mij voor vrijheid staat, is bijvoorbeeld die
dat voor
moeder
“Een nummer
Dat gaat over een
van Céline Dion.
waken. Ik
A Mother’s Prayer
over dat kind zal
om te
en bidt dat iemand
haar kind loslaat
geven mij de vrijheid
huis en mijn ouders
Die vrijheid is
ben zelf net uit
wil met mijn leven.
ik ben en wat ik
n: je moet altijd
ontdekken wie
voor mijn leeftijdsgenote worden.”
heel chill. En belangrijk
ook vrijgelaten
bij je ouders maar
terecht kunnen

JE KENT ME
Het 5 meiconcert op de
Amstel wordt
om 20.30u

orstelling, het
een theatervo
over
7.000 kaarsjes,
en vlogs met verhalen
Smartphone Orchestra onderdelen van de eerste
allemaal
kwamen
leven in oorlog:
erdenking. Hoe
Nationale Jongerenh Luxor Theater op het idee?
en
Hofplein Rotterdam erdenking er dit jaar uit?
Hoe ziet de jongerenh

S

te denken.
MAGISCHE OPTREDEN
aan de oorlog
om bij vrijheid
wat er in de
“Ik vind het belangrijk
niet, en als je ziet
is het helemaal
Het is goed om
Zo lang geleden
ook gebeuren.
dan kan het hier
waar alles zo
wereld gebeurt,
in een land leven
het feit dat we
betekenen.
stil te staan bij
vrijheid kan meer
geregeld is. Maar
inzet en iedereen
veilig en goed
ben, het eindnummer niemand denkt
Als ik aan het optreden
mooi is dit –
dan denk ik: hoe
plezier. Zonder
staat en meezingt,
zijn allen even
we maken met
ergens aan en
voelt echt als vrijheid.”
te oordelen. Dat
angst, zonder

D: Je moest soms

twee

neerzetten.
over wat je wilde
keer nadenken
rondom
veel commotie
Er was bijvoorbeeld
we daarmee
toen. Wat gingen
vluchtelingen
was ook
gevoelig. En het
doen? Dat ligt
moeilijk, vanwege
voor mij persoonlijk
afkomst.
mijn buitenlandse

maar daar ging
was. Dat was spectaculair, tevoren wat
ze van
je vervoersmiddel
een
over. Nu onderzoeken
we bijvoorbeeld
het dan ook altijd
Met Nielson brachten
postte hij
vrijheid betekent.
Na de aanslag
Bataclan in Parijs.
bezoek aan de
over.”
daar een liedje
hoe
GOUDEN MOMENTEN
het podium over
vluchteling op

een
te zijn. Naderhand
“In Limburg sprak
haar was in Nederland spreker omhelbijzonder het voor
wilde de
backstage. Hij
kwam er een jongen
En als ik de beelden
had hem erg geraakt.
een
zen, het verhaal
en Simon nadat
optreden van Nick
over de bevrijding
terugzie van het
haar verhaal vertelde
met tranen in
dame op het podium
de bandleden
47
ik dat een van
in 1945, dan zie
te spelen.” ●
zijn ogen stond

KSTE BOODSCHA is en je
DE BELANGRIJ
vanzelfsprekend
dat vrijheid niet
met je eigen
Zoë: Het gevoel
Het heeft te maken
het zelf moet waarborgen.
de wereld.
en je te
compassie met
cht te gebruiken
je verbeeldingskra
Ragnhild: Door
het leven van anderen. stem kunnen laten
verplaatsen in
dat jongeren hun
Jongeren
Zoë: Het is belangrijk
toe kan leiden.
zien waar die stem
horen. En dat ze
bezig dan volwassenen
met politieke thema’s
vormen.
zijn veel meer
en met andere
op andere manieren
denken, maar
dit jaar ook op
king richt zich
entree
De Nationale Jongerenherden De opbrengst van de
de Randstad.
gemeenten buiten
Child. ●
gaat naar War

De Nationale
Jongerenherdenking
in cijfers
De eerste jongerenherdenking was
in 2017
Er waren 750 bezoekers
De snappfilter ‘Vandaag ben ik
minuten stil’ had
miljoen

2

unieke impressies

1,2

Er werden 7.000 gekleurde kaarsjes
aangestoken voor een lichtmonument
ontworpen door Iwan Smit
Op de video op Facebook over de
jongerenherdenking kwamen 7.266
reacties

dat je twee minuten
via Snapchat weten
De filter
Liet jij in 2017 ook
was niet de enige!
te herdenken? Je
stil zou zijn om
190.000 keer gebruikt.
is in totaal wel

23

Hoe ga jij om met verschillen?
Thema: in- en uitsluiting
Bijbehorende artikelen
uit het magazine

Op het eerste gezicht, pagina 8
Jouw verhaal is jouw identiteit, pagina 34
Sport, je moet je niet tegen jezelf
verzetten, Pagina 40

Leerdoel

Studenten kunnen benoemen welke factoren een rol spelen bij het hebben
van vooroordelen (persoonlijke ervaring, geschiedenis, omgeving, maatschappelijke tendens, media) en hoe ze met hun eigen vooroordelen kunnen
omgaan/ of op vooroordelen kunnen reageren.

Opdrachten

1

Iedereen heeft vooroordelen. Wat zijn die van jou? En hoe ga je
daarmee om?
2 Je eerste indruk, klopt die? Beoordeel twee foto’s en geef een
snelle eerste indruk.
3 Gebruik pagina 8 uit het 4FREE magazine. Welke vooroordelen leven
er over de afgebeelde jongeren in het spel Op het eerste gezicht?
4 Interview elkaar met de vraag hoe bewust de studenten zich zijn
van hun eigen vooroordelen.
5 Eindig met het bespreken van de volgende stelling: iedereen heeft
vooroordelen, ze moeten je echter niet in de weg staan om de ander
te leren kennen.

Tips voor de docent

Het bespreken van de eerste indruk kan op een laagdrempelige manier
worden geoefend door te werken met het spel Op het eerste gezicht. Dit spel
is door de Anne Frank Stichting ontwikkeld met als uitgangspunt dat het
bespreekbaar maken van vooroordelen een goede manier is om discriminatie
te voorkomen. Meer informatie en bestelmogelijkheden van het spel is te
vinden op: www.annefrank.org
ID Theatre Company heeft een theatervoorstelling gemaakt waarin vooroordelen en je eerste indruk centraal staan. Meer informatie en de speellijst is te
vinden op: www.idtheatrecompany.nl

Extra materiaal

Meer voorbeelden van uitsluiting tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn te vinden op de website van het Netwerk Oorlogsbronnen:
www.oorlogsbronnen.nl
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