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Op zoek?
naar meer informatie over de
geschiedenis en betekenis
van de Tweede Wereldoorlog?
WO2 Onderzoek uitgelicht is
een online tijdschrift dat vijf
keer per jaar verschijnt, met
verdiepende artikelen over
onderzoek naar oorlog en
(on)vrijheid. Lees meer op
tweedewereldoorlog.nl/
onderzoekuitgelicht.

“Corona heeft gezorgd voor de grootste crisis sinds de Tweede
Wereldoorlog”, zei minister-president Rutte in het begin van
de coronacrisis. Een uitspraak die veel jongeren zullen beamen.
Nooit eerder in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis zijn zoveel
vrijheidsbeperkende maatregelen geweest in ons dagelijks leven.
Op 4 en 5 mei krijgt vrijheid betekenis door het tegenover het
begrip onvrijheid te zetten. De Tweede Wereldoorlog blijft daarmee
een belangrijk ankerpunt als het gaat om het besef wat vrijheid
betekent. Zoals je pas snapt wat ademen is als je géén lucht kunt
krijgen. Maar de afgelopen tijd hebben we hele andere gesprekken
over vrijheid en onvrijheid gevoerd. De wereldwijde Covidpandemie, het antiracismedebat, de #MeToo-beweging en
immense bosbranden: mensen werden in hun dagelijks leven direct
geraakt. En dat maakt veel los, er wordt flink over gediscussieerd.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft dit magazine gemaakt om
docenten inhoudelijk te ondersteunen bij discussies over vrijheid
en oorlog. Het brengt in beeld hoe mensen zoeken naar de grenzen
van vrijheid van zichzelf en van anderen. Wat zijn bijvoorbeeld de
do’s en don’ts bij lesgeven over de Holocaust? Hoe kan je graffiti
inzetten om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken?
Het magazine laat ook zien hoe online games over de Tweede
Wereldoorlog al dan niet in de klas gebruikt kunnen worden.
We hopen dat dit magazine docenten inspiratie en ideeën biedt
om op school en in de klas in gesprek te gaan over wat vrijheid
betekent. Op de digitale omgeving 4FREE-now.nl vind je films
en opdrachten voor in de klas. Heb je vragen of ervaringen uit
de klas die je wilt delen? Laat het ons weten!
Nationaal Comité 4 en 5 mei
educatie@4en5mei.nl

WO2 Onderzoek uitgelicht is een
digitale uitgave van het Platform WO2.

INHOUD
Roovers
Tekst: Daan
Illustratie: Parkers
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WANNEER VOEL JE JE NIET VRIJ?
Als mezelf zijn onveilig is. Dat kan zijn op momenten van catcalling en in
een homofobe of racistische omgeving. Binnen de creatieve wereld waarin
ik studeer en werk zijn veel safe spaces. Buiten die zelf gecreëerde bubbel
voel ik me helaas vaak onveilig.
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WANNEER IS VRIJHEID COMPLEX?
Op het moment dat je je bewust bent van je vrijheden en tegelijkertijd
gaat relativeren. Wij zijn bijvoorbeeld vrij in de keuze van werk en
studie. Aan de andere kant zijn we financieel niet heel vrij – denk
aan de beperkingen van een studieschuld – en zijn we geestelijk
niet vrij, door bijvoorbeeld institutioneel racisme.

7

Ik prijs me gelukkig met een enorm vrije opleiding en toch
weet ik dat ik het beste kan werken als ik losgelaten word
en verlang ik tegelijkertijd naar nóg meer vrijheid.
Ik besef dat lang niet iedereen net als ik naar de andere
kant van het land kan verhuizen om een creatieve
opleiding te volgen.
Ik voel me hier dubbel over. Ik schreef er pas een aantal
regels over:

Vrijheid is de rivier zonder oevers
Alles hebben dus ook nog steeds behoeftes
Het is geen genoegen nemen met
WANNEER STAAT VRIJHEID ONDER DRUK?
In sommige landen is het heel duidelijk dat de vrijheid onder
druk staat, in Nederland gebeurt dat op subtielere wijze. Dan
wordt iets ter discussie gesteld wat helemaal geen discussie is.
Bijvoorbeeld zo’n zwartepietendiscussie; het is vrij duidelijk
wat moreel goed en fout is want zwarte piet beperkt mensen in
hun vrijheid. Toch volgt er zo’n onnozele discussie. En tegelijkertijd
zit er enorm veel vrijheid in dat we de tijd kunnen nemen om dit
soort dingen te bespreken. ●

11

Grenzen aan
de vrijheid (1)
25 april, 2020

Een Zwitsers-Duits stel ontmoet
elkaar bij de gesloten grens
aan de Lettackerweg, in Riehen,
Zwitserland.
Fotograaf: Roland Schmid

Als gevolg van de coronapandemie sloot
Zwitserland voor het eerst sinds de Tweede
Wereldoorlog de grenzen. In dorpen als
Riehen en Kreuzlingen waren de bewoners
zich al tientallen jaren niet meer bewust
van de grens met Duitsland, omdat je
hem overal ongehinderd kon passeren.
De grenzen waren gesloten van 16 maart
tot 15 juni. De hekken, die aangaven tot
waar je mocht komen, maakten ook de met
prikkeldraad versterkte grenslijnen uit de
oorlog weer zichtbaar. Bij de afzettingen
ontstonden ontmoetingsplekken waar
mensen die afstand moesten houden
elkaar toch konden opzoeken. Hoewel de
bewegingsvrijheid en het sociale contact
door regelgeving werden ingeperkt, vond
men allerlei oplossingen om toch bij
elkaar te kunnen zijn.

P. 14-15, 80-8
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WAT IS VRIJHEID?

POSITIEVE VRIJHEID

Dat is moeilijk te beantwoorden. Net zo
moeilijk als de vraag: wat is kunst? Of wat
is liefde? Iedereen heeft er een beeld bij
of een opvatting over, maar het betekent
voor lang niet iedereen hetzelfde. Vrijheid
wordt vaak vooral duidelijk in relatie tot
zijn tegenhanger: onvrijheid.

Dit is vrijheid waarbij er zaken van buiten
nodig zijn zodat je je vrij kunt voelen.
Bijvoorbeeld wetten die je beschermen
tegen discriminatie. Je bent vrij om … vul
maar in. Om bijvoorbeeld je mening te
uiten. Positieve vrijheid geeft je de ruimte
om jezelf te ontplooien.

T
W
AT
WA

BELANGRIJKE VRIJHEDEN

VORMEN VAN VRIJHEID
Verschillende soorten vrijheden lijken
vaak tegenover elkaar te staan of elkaar
uit te sluiten. Bijvoorbeeld individuele
vrijheid en collectieve vrijheid. En negatieve en positieve vrijheid: de vrijheid
die bestaat door de afwezigheid van
beperkingen of dwang, en de vrijheid
die bestaat door de aanwezigheid van
mogelijkheden om te handelen, zodat je
zelf je leven in de hand kunt nemen.

… MET VRIJH

EID

In 1941 noemde Roosevelt, de toenmalige
president van Amerika, in een rede vier
vrijheden die volgens hem het allerbelangrijkst waren: vrijheid van meningsuiting,
vrijheid van godsdienst, vrijwaring van
gebrek, vrijwaring van angst. De eerste
twee vrijheden zijn positieve vrijheden.
Je hebt een recht: je bent vrij om je
mening te uiten, en je hebt het recht
je eigen godsdienst uit te oefenen. De
laatste twee zijn negatieve vrijheden.
Je hebt iets niet en juist daardoor kun je
je vrij voelen. Doordat je bijvoorbeeld
geen honger, armoede of angst hebt
voel je je vrijer.

BALANS
Meestal voel je je vrij door een combinatie van negatieve en positieve vrijheid.
Wat je nodig hebt om je doelen te
verwezenlijken én de afwezigheid van
zaken die je daarbij zouden kunnen
belemmeren. Vrijheid is een dynamisch
begrip. Het is de kunst om er zelf zo goed
als je kunt vorm aan te geven, in afstemming met de wereld om je heen.

56

NEGATIEVE VRIJHEID
Negatieve vrijheid is niet zo slecht als het
klinkt. Het is vergelijkbaar met een test
bij de dokter. Als die negatief is betekent
het meestal dat je iets niet hebt en ben je
daar blij mee. Bij negatieve vrijheid word
je niet belemmerd of tot iets gedwongen.
Allerlei zaken die je vrijheid zouden
kunnen beperken zijn afwezig. Je bent vrij
van… vul het maar in. Bijvoorbeeld vrij van
een overheid die zegt wat je moet doen.
Of: vrij van oorlog.
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De Afro-Amerikaanse George Floyd overleed in 2020 na een hardhandige arrestatie
waarbij een politieagent ruim negen minuten lang op zijn nek drukte. Floyd lag
geboeid op de grond en maakte herhaaldelijk duidelijk niet te kunnen ademen.
De videobeelden van zijn dood gingen de wereld over. Zijn dood leidde tot een

23

wereldwijde golf van antiracismeprotesten, ook in Nederland.

w
wiill

Nederland kent een paar nationale
momenten waarop mensen zich
met elkaar verbonden voelen.
De Nationale Dodenherdenking op
4 mei is een van de belangrijkste.
Deze momenten komen ook op
school en in de klas aan de orde.
Lessen gericht op herdenken
hebben een maatschappelijke
relevantie: om de samenleving
te kunnen begrijpen is het
belangrijk om te snappen waarom
men herdenkt.

EN HOE DAN
?

M

16

et herdenken wordt uitdrukking gegeven aan bepaalde
waarden en aan een geschiedenis die mensen met elkaar delen.
Waarden zoals rechtvaardigheid,
vrijheid en democratie. Op welke
manier kunnen jongeren betrokken
worden bij herdenken?

17

BETROKKENHEID EN
TWIJFEL
Herdenken kan op een onverminderd
groot draagvlak rekenen. Acht op de tien
personen zegt in diverse onderzoeken,
waaronder het Nationaal Vrijheidsonderzoek dat ieder jaar wordt uitgevoerd in
opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5
mei, op 4 mei twee minuten stil te zijn.
Niet alleen volwassen, maar ook jongeren.
Toch maken diezelfde volwassen zich al
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zorgen over de betrokkenheid van
jongeren bij herdenkingen. Historicus
Dienke Hondius laat dit mooi zien in haar
boek Oorlogslessen uit 2010. Ze schrijft
dat elk decennium de vertwijfeling bij
volwassenen toeslaat. Het verhaal moet
doorverteld worden, maar ze zijn bang dat
jongeren de geschiedenis zullen vergeten.
Hoe kunnen ze jongeren hier nu bij
betrekken? En wat willen jongeren zelf
eigenlijk? Hoe willen zij herdenken?
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
zochten het uit. In een langlopend
onderzoek naar rituelen (Constant en
in beweging, 2020) was een van de deelonderzoeken helemaal gewijd aan deze
vraag. Het onderzoek resulteerde in zes
tips voor organisaties die jongeren bij een
herdenking zouden willen betrekken.

P. 24-27

▲
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HAM

is 17 en wordt dokter. Dat is zijn droom,
zijn doel. Twee jaar nadat hij in Nederland
aankwam is hij de beste van zijn klas.
Aanvankelijk was hij schuchter, nu komt
Hammoudi steeds meer tot bloei. “Ik voel
me fijn in Nederland. Alleen mis ik mijn
moeder en zussen.” Drie jaar heeft hij hen
inmiddels niet gezien.

MO

is 21 en houdt van de kleur roze. In Syrië
mocht hij die kleur niet dragen, dat was
voor meisjes. Toen hij als puber zonder
ouders in Nederland kwam voelde hij zich
bevrijd. “In Syrië kon ik niet zijn wie ik wilde,
ik moest zijn wat anderen wilden dat ik
was.” Mo studeert aan het Amsterdam
Fashion Institute.
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burgerschapso
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elen
midd
beperkte
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invulling van

Wie ben je en wie wil je worden? En
wat als je jezelf opnieuw zou moeten
uitvinden? In het fotoproject A New
Beginning werkt fotograaf Cigdem
Yuksel met jongeren die na hun vlucht
naar Nederland op zoek gaan naar hun
(nieuwe) identiteit.

D

e jongeren uiten zich met tatoeages, gedichten, rap of
Instagramposts. Ze zien er cool en stoer uit, maar ze zijn
ook kwetsbaar. Samen met Cigdem zijn zij op zoek gegaan naar
een manier om hun verhaal te vertellen.

M

Cigdem vroeg hun wat zij voelen als ze terugdenken aan hun
reis, als ze denken aan hun angsten, nachtmerries, het gemis
van hun ouders. Welk beeld, welke vorm en kleur zien zij voor
zich? Hoe zouden ze dat uitbeelden? Maar ze kijkt ook met de
jongeren naar hun toekomst. Hoe zien ze zichzelf, nu en later?
Waar halen ze kracht en plezier uit?

is 20 en fan van Beyoncé. “Als ik me
opmaak, mooi aankleed en mijn haren
doe krijg ik meer zelfvertrouwen omdat
ik mezelf cool vind en mooi. Net zoals
Queen B.” Denkt ze aan haar thuisland
Eritrea dan ziet ze de kleur geel en mist
ze haar moeder.

AMIN

A New Beginning is onderdeel van het transmediaproject
Shadow Game van Eefje Blankevoort en Els van Driel, in
samenwerking met Zuhoor al Qaisi. Het project bestaat uit
een lange documentaire, een serie korte follow-up-docu’s,
een impactcampagne, adventure game en een tentoonstelling
in samenwerking met Cigdem Yuksel. De publicatie kwam tot
stand door ondersteuning van Fonds Bijzondere Journalistieke
Projecten en Free Press Unlimited. ●
www.shadowgame.eu
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W

anneer beperkt mijn recht op
vrijheid dat van een ander?
Waar houdt de vrijheid van
meningsuiting op? Hoe vrij ben je als je
ook plichten hebt, zoals tot je zestiende
naar school moeten? Allemaal vragen
waar levendige discussies over te voeren
zijn, en dat gebeurt ook in het burgerschapsonderwijs. Maar vrijheid – of juist
een gebrek eraan – kun je ook erváren.
Bijvoorbeeld wanneer studenten niet
zozeer gevraagd wordt hun mening te
beargumenteren, maar om andere vaardigheden in te zetten, zoals je inleven
in een situatie waarin je je vrijheden verloren bent. De competenties die daarbij
komen kijken zijn eveneens waardevol
om volwaardig deel te nemen aan een
democratische samenleving.
Adnan Tekin, voorzitter van de MBO
Raad, legt uit dat er een heel palet aan
lesvormen bestaat: “Studenten krijgen
burgerschap mee in de beroepscontext,
maar ook in aparte lessen die meer
maatschappelijk ingestoken zijn. Elke
school vult die burgerschapslessen anders
in. Een thema als vrijheid kun je bijvoorbeeld meegeven in theorielessen, maar
er zijn ook veel scholen die debatten
organiseren. Weer andere scholen
bezoeken musea als het Anne Frank
Huis, en er zijn ook scholen die vooral
gastlessen aanbieden.”

Klijnstra
Tekst: Thomas
/ Shot by Lola
Illustratie: Parkers
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Met de DebatUnie helpt hij onderwijsinstellingen om debatteren in het
curriculum op te nemen. Ze trainen
docenten om debatten te gebruiken in
hun lessen, maar komen ook langs op
scholen voor zaaldebatten, debattoernooien of andere vormen van debat,
zoals een Lagerhuis of een Hogerhuis.
Honig legt uit dat ze goed nadenken
over de vorm van de debatten en de
stellingen. “We brengen veel structuur
aan, zoals een openingsmoment, een
reactiefase en een afsluiting. Daarnaast
is het formuleren van gebalanceerde
stellingen echt een ambacht. Het moeten
sappige dilemma’s zijn met meerdere
diepe lagen. Ook moeten er voor beide
kanten zinnige argumenten te bedenken
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tanks, schepen en munitie produceerden
waar het Amerikaanse leger de nazi’s
mee bevocht, tonen wie de vrouwen
waren zonder wie de bevrijding niet
mogelijk was geweest.

P. 82-85

Een vrouwelijke havenmedewerker werkt
aan één van de enorme ‘Liberty Ships’,
de Amerikaanse vrachtschepen die
speciaal voor de oorlog in massaproductie
werden genomen.
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P.62-66

Debatteren is vooral een cognitief proces,
maar wat als je studenten ook op andere
niveaus kunt prikkelen? Games spelen,
door installaties bewegen of films kijken
zijn vormen die Critical Mass gebruikt om
maatschappelijke thema’s aan te snijden.
Anouck Wolf is projectleider onderwijs

inwoners slachtof
e
g (in relatiev
moord of doodsla
getallen)?

MA
M
AA
KK
HHEETA
T
TTA
ASS
TTBBA
AA
ARR

P. 36-49

Moet naast het verhaal van een slachtoffer ook
dat van de dader verteld worden? Is wat er voor en
na de Tweede Wereldoorlog gebeurde wel relevant
voor een museum over de oorlog? En wat heeft een
museum eigenlijk met het hier en nu te maken?
Dit zijn vragen die het Bevrijdingsmuseum zichzelf
tijdens de transitie naar het Vrijheidsmuseum
gesteld heeft. Dit denkproces is terug te zien in
het vernieuwde museum in Groesbeek.
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Het klaslokaal als oefenplek voor
discussies die je in het leven daarbuiten
ook kunt hebben. Volgens Rob Honig,
oprichter van de DebatUnie, is school
bij uitstek de plek om te leren beargumenteren waarom je iets vindt. “Als je
jong bent, ben je heel erg bezig om je
eigen identiteit te vormen. Voordat dat
allemaal stolt, is het goed als je aannames
getoetst worden, ook over issues die je
niet direct aangaan.”

Maar met een goede stelling en een
werkbare vorm ben je er nog niet: “Nog
iets waar wij ons bij de DebatUnie voor
inzetten is om grote woorden helder te
definiëren, zoals het woord ‘vrijheid’.
Het is heel makkelijk om te zeggen: ‘We
vieren hier in Nederland dat we vrij zijn.’
Maar wat betekent dat precies? Of als
een leerling roept: ‘Dat is discriminatie!’
Waarom is het discriminatie? In de
grondwet staat dat dat niet mag, maar
waarom is dat? Wij moedigen zulke
vragen aan, want die zorgen ervoor
dat studenten op onderzoek uitgaan.”
Honig merkt dat studenten kritischer
worden op elkaar naarmate ze vaker
debatteren: “Ze krijgen een iets betere
bullshitdetector. En ze krijgen zelfvertrouwen om hun mond open te doen
en iets waardevols toe te voegen aan
een publieke discussie.”

• Hoeveel mensen fer geworden van
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Een mooi voorbeeld van een onderbelicht
perspectief is dat van de zwarte Amerikaanse vrouwen die in de Amerikaanse
oorlogsindustrie werkten. Prachtige,
levensgrote foto’s van de ‘Rosie the
Riveter-vrouwen’ die de vliegtuigen,

EEN BETERE
BULLSHITDETECTOR

S

zijn. Dus er moet niet één vijand zijn
waar iedereen sowieso tegen is – dat is
namelijk ook niet een dynamiek die je
in een democratisch land vindt.” Daarom
formuleert het team van de DebatUnie
geschikte stellingen, die ook op hun site
terug te vinden zijn.
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p.84-85 Glenn L Martin Aviation Museum

Het benaderen van de oorlog vanuit
verschillende perspectieven komt ook
terug op de blauwgekleurde zuilen die
her en der in de tentoonstelling te zien
zijn. Daarop worden de grote thema’s van
de oorlog steeds van twee kanten belicht.
De bezoeker krijgt bijvoorbeeld primaire
bronnen zoals foto’s en brieven te zien
van twee jongens van 19: de een vocht en
sneuvelde voor de Duitsers en de ander
voor de Amerikanen. Op een andere zuil
worden twee kledingstukken getoond:
een doopjurkje van parachutestof waarin

Over burgerschapsthema’s moet
je in de klas vooral discussiëren!
Nee, burgerschap moet je ervaren!
Twee benaderingen op burgerschap
binnen het onderwijs, maar wat
werkt nou echt? Wat is de beste
manier om studenten op te leiden
tot kritische burgers?

Dan rest de vraag: is de ene lesvorm beter
dan de andere? Waar leren studenten het
meest van? Hoe stoom je ze het best klaar
voor de wereld buiten de schoolhekken?

nd

zijn er in Nederla

jaarlijks slachtof
)?
absolute getallen
doodslag (in

ONTCIJFEREN

ELINGEN
DATAVERZAM
Rasch – Frictie
Podcast
Podcast – Miriam
| De Jan Hanlo
| Radio 1
Intermezzo
Luister Select
van cijfers –
De interpretatie

Tekst: Cristan van Emden en Julia Sarbo

aast het chronologische verhaal
krijgt de bezoeker in de vaste
tentoonstelling steeds een ander
perspectief aangereikt. Zo zijn er in de
dilemma-kamers verhalen van jonge
mensen te zien die tijdens de oorlog voor
een ingewikkeld vraagstuk stonden, zoals
wel of niet voedselbonnen smokkelen,
of persoonsbewijzen vervalsen of niet.
De bezoeker wordt uitgenodigd zich te
verplaatsen in die tijd en het vraagstuk
van diverse kanten te bekijken.
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Cijfers spelen een
belan
in ons dagelijks leven grijke rol
bij het vormen
van onze mening
over actuele
gebeurtenissen en
historische
vraagstukken. Maar
hoe moeten
we cijfers eigenlijk
duiden?
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is 20 en luistert graag naar Afghaanse rap.
De beats en lyrics geven hem moed. Amins
asielaanvraag is meerdere keren afgewezen.
Hij voelt zich onder druk gezet door de
Dienst Terugkeer en Vertrek, heeft veel
stress en kan uit angst voor uitzetting niet
slapen. Als hij zijn gevoelens in een kleur
moest samenvatten? “Zwart. Pikzwart.
Het voelt alsof ik wacht op mijn dood.”
Alleen het geloof helpt hem nog. En Carrie
Underwood. Want als hij echt in de put zit,
draait hij altijd haar nummer Champion.

SHADOW GAME
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VRIJHEID OP
ANDERHALVE
METER
“Gingen jullie tijdens de
oorlog eigenlijk gewoon
naar school?”, vroeg ik
onlangs aan mijn oude
vader. De aanleiding voor
deze vraag was een nogal
praktische. Door de
aangescherpte coronamaatregelen en de
tijdelijke sluiting van
de scholen vroeg ik me
af of deze situatie zich
eerder had voorgedaan
in Nederland en hoe
lang deze toen duurde.

T

van onze alledaagse en vanzelfsprekende
vrijheden zijn ongekend. Het was een
geheel nieuwe ervaring: verlaten
winkelstraten, gesloten kantoren en cafés,
de dringende oproep om thuis te blijven
en, tot voor kort ondenkbaar, zelfs een
avondklok – een maatregel die mede
vanwege de associatie met de oorlog zeer
gevoelig lag. Nu er nog slechts enkelen in
leven zijn die zich de Tweede Wereldoorlog actief herinneren, en het overgrote
deel van de Nederlandse bevolking zelf
nooit oorlog heeft gekend, is deze crisis
de eerste grootschalige confrontatie
met vrijheidsbeperking.

WERELDOMVATTEND

DEFINITIE VAN VRIJHEID

Nu, een kleine tachtig jaar later, beleven
we de grootste crisis sinds de Tweede
Wereldoorlog. Regeringsleiders, waaronder Rutte en Merkel, benadrukten het
afgelopen jaar met deze woordkeuze de
uitzonderlijke impact van de pandemie.
Bijzonder aan de coronacrisis is tegelijkertijd de wereldwijde verknoping:
het gaat iedereen aan. Alle klokken
staan even gelijk.
De enorme crisis op wereldschaal is
inmiddels doorgedrongen tot in elk detail
van ons dagelijks leven. De inperkingen

Voor een land waar vrijheid zo hoog in
het vaandel staat als in Nederland weegt
die inperking zwaar. En dat hebben we
geweten. Over elke maatregel is enorm
gediscussieerd en er is vaak en luidruchtig
geprotesteerd. Geen wonder. Als je
Nederlanders vraagt naar wat ze een
belangrijke waarde vinden, noemen ze
het woord ‘vrijheid’ het vaakst. We zijn er
trots op en zien het als een onlosmakelijk
onderdeel van onze Nederlandse
identiteit, blijkt uit een recent onderzoek
door het Sociaal Cultureel Planbureau in

7
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ot mijn eigen verbazing wist ik
het antwoord op die vraag niet
precies. Natuurlijk had ik met
mijn vader, die tijdens de bezetting pal
naast een militair vliegveld in het zuiden
van het land woonde, regelmatig over
de oorlog gesproken, maar meestal

vertelde hij dan over bombardementen,
over piloten en over de bevrijding. Van het
dagelijks leven, de school en de mensen
uit de straat wist ik niet veel.
“Ja”, vertelde hij. Mijn vader ging al die
jaren naar school, maar soms slechts heel
beperkt. Het grootste probleem in zijn
woonplaats destijds was dat de school
geen gebouw meer had; dat was ingenomen door de Duitsers. Geïmproviseerd,
en ondergebracht in verschillende
leerfabrieken in de regio, probeerden de
leraren kinderen les te geven en de school
draaiende te houden. Soms niet meer dan
twee dagen in de week.

ZIJN WE HE
EENS OVERT ONDERLING
BEHELST? WAT VRIJHEID
samenwerking met het Nationaal Comité
4 en 5 mei. Maar wat betekent die vrijheid
eigenlijk? Zijn we het onderling eens over
wat die waarde behelst? Uit het onderzoek blijkt dat het begrip vrijheid veel
verschillende invullingen heeft. Vrijheid
betekent ‘Kunnen gaan en staan waar je
wilt’ en ‘Je eigen keuzes kunnen maken’.
Het is ‘Jezelf kunnen zijn’, en ‘Vrij zijn om
te doen en om te zeggen wat je wilt’, maar
ook ‘niet beperkt worden’, of, zoals mijn
twee bijna-pubers zeggen: vrijheid is
met rust gelaten worden. Al deze
omschrijvingen behoren tot de definitie
van vrijheid. Het gaat zowel om keuzevrijheid, om bewegingsvrijheid, als om
meer burgerlijke vrijheden zoals de
vrijheid van meningsuiting. Hoezeer we
ook van mening verschillen: het begrip
vrijheid én de discussie erover horen bij
onze traditie en onze cultuur. En dat is
al eeuwenlang zo.
Nederlands beroemdste filosoof, Baruch
de Spinoza, zelf kind van gevluchte
ouders, roemde in de zeventiende eeuw
ons land vanwege diezelfde vrijheid.
Spinoza gaf hoog op over hoe in de
Republiek der Nederlanden de burgers
in harmonie samenleven, “ook al denkt
de één duidelijk het tegengestelde van
wat de ander denkt”. Hoe kan dat, vroeg
Spinoza zich af? Volgens hem is dat de
verdienste van het ‘vrije staatsbestel’. De
kern daarvan is dat de staat zich realiseert
dat de vrijheid van denken en van spreken
niet ingeperkt kan en mag worden. En dat
de staat de burgers de ruimte geeft om
zeer van elkaar te verschillen van mening,
van religie of van gebruiken, maar dat de
staat zélf zorg draagt dat al die burgers,
ongeacht hun opvattingen, gelijk worden
behandeld. Het is een delicaat evenwicht

8

tussen vrijheid (van burgers in denken en
spreken) en gelijkheid (van alle burgers
ten opzichte van de staat). Het doel van
de politiek is volgens Spinoza om te
garanderen dat de burgers in veiligheid
en vrijheid kunnen leven. De basis
daarvoor ligt in een aantal noodzakelijke
wetten en een onafhankelijke rechter die
ervoor zorgt dat ze worden nageleefd:
‘Het doel van de staat is vrijheid’, zoals
op Spinoza’s sokkel tegenover het
Amsterdamse stadhuis geschreven staat.
Is die vrijheid onbegrensd? Nee, want
de vrijheid van andere, aan ons gelijke
burgers mag niet in het gedrang komen.
De veiligheid en de stabiliteit van de staat
mogen ook niet op het spel komen te
staan. Is vrijheid een constante? Nee,
vrijheid vergt voortdurende bescherming
en toetsing, onder andere door de rechter.
De Republiek der Nederlanden werd
gebouwd op de productieve wrijving
tussen vrije meningen, op voorwaarde
van onderlinge gelijkheid. Dat was en
is nog steeds de basis van een vrije
samenleving.

NEGATIEF - POSITIEF
Hierin ligt de basis van onze vrijheid,
en dat solide fundament hebben we de
afgelopen eeuwen sterk uitgebouwd.
Vrijheid zit diep verankerd in onze
identiteit. De vrijheid om te doen en te
zeggen wat je wilt is in Nederland bijkans
heilig, maar nooit vanzelfsprekend.
Zelfs in vredestijd is vrijheid een waarde
die niet ‘gegeven’ is. Vrijheid tref je
niet zomaar aan in de natuur, of ergens
in de mensheid, als een ready made.
Vrijheid moet je realiseren, werkelijk
maken. Het betekent meer dan niet
onderdrukt worden.
De meest basale definitie van vrijheid

is niet overheerst te worden door een
bezetter, een machthebber of autoriteit.
De afwezigheid van dwang wordt ook wel
‘negatieve vrijheid’ genoemd, een term
van de politiek denker Isaiah Berlin. Niet
hoeven te gehoorzamen aan andermans
bevel of opdracht; niet gehinderd worden
je mening te uiten. Maar vrij zijn betekent
óók jezelf kunnen zijn, je kunnen
ontplooien, een beroep kunnen kiezen of
kunnen studeren. Dat noemen we ook wel
‘positieve vrijheid’: de vrijheid om je eigen
leven vorm te geven. De meer basale,
negatieve vrijheid is een voorwaarde voor
de meer persoonlijke, positieve vrijheid.

PROPORTIONEEL EN
TIJDELIJK
Wat betekent dat onderscheid voor ons
leven? Nu we voor het eerst weer
geconfronteerd zijn met een grootschalige vrijheidsbeperking valt op dat vooral
onze bewegingsvrijheid onder druk staat.
Er zijn (van bovenaf opgelegde) beperkingen aan ontmoetingen, aan reizen en hoe
we dat doen: met of zonder mondkapje.
Dat is een gevoelige inperking van onze
eerdere, meer spontane manier van leven.
De vrijheid die we als Nederlanders het
sterkst verbinden met de Nederlandse
cultuur is echter ongedeerd gebleven: de
vrijheid van meningsuiting. We kunnen
vrijelijk informatie en opvattingen
uitwisselen, elkaar en het beleid bekritiseren, nieuwe perspectieven aandragen.
We hebben daartoe zelfs meer ruimte en
mogelijkheden dan ooit, en we hoeven er
de deur niet voor uit.
Zo lang de vrijheid van spreken en denken
gepaard gaat met de principiële gelijkheid
van alle burgers blijft het fundament
van de vrije samenleving overeind: een
samenleving die via democratische

▲

controle en in samenspraak met burgers
zichzelf aanpast, corrigeert en herstelt.
Dat is het cruciale verschil tussen deze
crisis en een bezetting, en zet direct
elke vergelijking in perspectief. De
coronamaatregelen zijn pijnlijk, maar
een vrije samenleving garandeert dat
deze proportioneel en tijdelijk zijn, en
dat dit een uitzonderingstoestand is.
De steunpilaren van de vrije samenleving,
waaronder de onafhankelijke rechtspraak
en principiële gelijkheid, zijn fier
overeind gebleven.
Ook al lijkt het oppervlakkig gezien
misschien niet zo, voor de vrijheid van
meningsuiting is de mondkapjesplicht
niet de grootste beperking; veel crucialer
voor de uitwisseling van meningen is het
dat de scholen open zijn en het onderwijs
doorgaat. Onze positieve vrijheid, de
mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen,
vraagt niet alleen om bewegingsruimte
maar ook om de mogelijkheden om jezelf
te ontwikkelen: om financiële middelen,
onderwijs en schoolgebouwen. Die
middelen zijn schaars en niet gelijk
verdeeld. De coronacrisis heeft de
bestaande sociale ongelijkheid, de
gezondheidskloof en de onderwijsachterstanden eerder vergroot dan verkleind.
De consequenties daarvan zullen nog
lang na-ijlen; de gevolgen van een crisis
laten zich pas goed zien in de nasleep.
De economische en sociale ontwrichting
zijn niet met een of twee kwartalen
hersteld. Dat vergt tijd.

GELIJKE KANSEN
In het jaar van de bevrijding ging mijn
vader naar de eerste klas van de middelbare school. De eindexamenleerlingen
van dat jaar kregen, volgens Koninklijk
Besluit, hun diploma zonder hun examen
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af te leggen. De kinderen hadden in de
jaren weliswaar veel gemist op school,
maar tegenover het tekort aan opgedane
schoolkennis stond ‘de grotere levenservaring van deze leerlingen’, zo luidt
de toelichting bij het Besluit.
Hoe het langdurige thuisblijven op de
generatie jongeren van nu uitpakt, is
nog gissen. De schade lijkt in elk geval
niet eerlijk verdeeld: kwetsbare kinderen
bouwen een nog grotere achterstand
op. Prioriteit voor de komende jaren is
dat het gat dat de afgelopen maanden is
geslagen de bestaande ongelijkheid niet
vergroot. Dat is de uiteindelijke test voor
de weerbaarheid van onze democratie.
Verschillen zullen er blijven, maar voor
een vrije samenleving is het hebben van
gelijke kansen voor alle mensen een van
de belangrijkste pijlers.

Vrijheid – we wisten het al, maar het is
het afgelopen jaar opnieuw duidelijk
geworden – is maar beperkt maakbaar.
Het is kwetsbaar. Een virus kan zomaar,
ten minste een jaar lang, roet in het eten
gooien. En alles wat we dan inleveren
moeten we stap voor stap weer terugveroveren en opnieuw opbouwen. Het
fundament van de vrije samenleving is
gelukkig robuust, en lijkt onaangetast.
Dat is wat we ieder jaar vieren, en wat we
elke dag opnieuw dienen te beschermen
en te versterken. ●
DAAN ROOVERS IS FILOSOOF, SCHRIJVER
EN SPREKER. TUSSEN 2019 EN 2121 WAS ZIJ
DENKER DES VADERLANDS.
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WANNEER VOEL JE JE NIET VRIJ?
Als mezelf zijn onveilig is. Dat kan zijn op momenten van catcalling en in
een homofobe of racistische omgeving. Binnen de creatieve wereld waarin
ik studeer en werk zijn veel safe spaces. Buiten die zelf gecreëerde bubbel
voel ik me helaas vaak onveilig.

WANNEER IS VRIJHEID COMPLEX?
Op het moment dat je je bewust bent van je vrijheden en tegelijkertijd
gaat relativeren. Wij zijn bijvoorbeeld vrij in de keuze van werk en
studie. Aan de andere kant zijn we financieel niet heel vrij – denk
aan de beperkingen van een studieschuld – en zijn we geestelijk
niet vrij, door bijvoorbeeld institutioneel racisme.
Ik prijs me gelukkig met een enorm vrije opleiding en toch
weet ik dat ik het beste kan werken als ik losgelaten word
en verlang ik tegelijkertijd naar nóg meer vrijheid.
Ik besef dat lang niet iedereen net als ik naar de andere
kant van het land kan verhuizen om een creatieve
opleiding te volgen.
Ik voel me hier dubbel over. Ik schreef er pas een aantal
regels over:

Vrijheid is de rivier zonder oevers
Alles hebben dus ook nog steeds behoeftes
Het is geen genoegen nemen met
WANNEER STAAT VRIJHEID ONDER DRUK?
In sommige landen is het heel duidelijk dat de vrijheid onder
druk staat, in Nederland gebeurt dat op subtielere wijze. Dan
wordt iets ter discussie gesteld wat helemaal geen discussie is.
Bijvoorbeeld zo’n zwartepietendiscussie; het is vrij duidelijk
wat moreel goed en fout is want zwarte piet beperkt mensen in
hun vrijheid. Toch volgt er zo’n onnozele discussie. En tegelijkertijd
zit er enorm veel vrijheid in dat we de tijd kunnen nemen om dit
soort dingen te bespreken. ●
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WAT IS VRIJHEID?

POSITIEVE VRIJHEID

Dat is moeilijk te beantwoorden. Net zo
moeilijk als de vraag: wat is kunst? Of wat
is liefde? Iedereen heeft er een beeld bij
of een opvatting over, maar het betekent
voor lang niet iedereen hetzelfde. Vrijheid
wordt vaak vooral duidelijk in relatie tot
zijn tegenhanger: onvrijheid.

Dit is vrijheid waarbij er zaken van buiten
nodig zijn zodat je je vrij kunt voelen.
Bijvoorbeeld wetten die je beschermen
tegen discriminatie. Je bent vrij om … vul
maar in. Om bijvoorbeeld je mening te
uiten. Positieve vrijheid geeft je de ruimte
om jezelf te ontplooien.

BELANGRIJKE VRIJHEDEN

VORMEN VAN VRIJHEID
Verschillende soorten vrijheden lijken
vaak tegenover elkaar te staan of elkaar
uit te sluiten. Bijvoorbeeld individuele
vrijheid en collectieve vrijheid. En negatieve en positieve vrijheid: de vrijheid
die bestaat door de afwezigheid van
beperkingen of dwang, en de vrijheid
die bestaat door de aanwezigheid van
mogelijkheden om te handelen, zodat je
zelf je leven in de hand kunt nemen.

In 1941 noemde Roosevelt, de toenmalige
president van Amerika, in een rede vier
vrijheden die volgens hem het allerbelangrijkst waren: vrijheid van meningsuiting,
vrijheid van godsdienst, vrijwaring van
gebrek, vrijwaring van angst. De eerste
twee vrijheden zijn positieve vrijheden.
Je hebt een recht: je bent vrij om je
mening te uiten, en je hebt het recht
je eigen godsdienst uit te oefenen. De
laatste twee zijn negatieve vrijheden.
Je hebt iets niet en juist daardoor kun je
je vrij voelen. Doordat je bijvoorbeeld
geen honger, armoede of angst hebt
voel je je vrijer.

BALANS
Meestal voel je je vrij door een combinatie van negatieve en positieve vrijheid.
Wat je nodig hebt om je doelen te
verwezenlijken én de afwezigheid van
zaken die je daarbij zouden kunnen
belemmeren. Vrijheid is een dynamisch
begrip. Het is de kunst om er zelf zo goed
als je kunt vorm aan te geven, in afstemming met de wereld om je heen.

NEGATIEVE VRIJHEID
Negatieve vrijheid is niet zo slecht als het
klinkt. Het is vergelijkbaar met een test
bij de dokter. Als die negatief is betekent
het meestal dat je iets niet hebt en ben je
daar blij mee. Bij negatieve vrijheid word
je niet belemmerd of tot iets gedwongen.
Allerlei zaken die je vrijheid zouden
kunnen beperken zijn afwezig. Je bent vrij
van… vul het maar in. Bijvoorbeeld vrij van
een overheid die zegt wat je moet doen.
Of: vrij van oorlog.
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Grenzen aan
de vrijheid (1)
25 april, 2020

Een Zwitsers-Duits stel ontmoet
elkaar bij de gesloten grens
aan de Lettackerweg, in Riehen,
Zwitserland.
Fotograaf: Roland Schmid

Als gevolg van de coronapandemie sloot
Zwitserland voor het eerst sinds de Tweede
Wereldoorlog de grenzen. In dorpen als
Riehen en Kreuzlingen waren de bewoners
zich al tientallen jaren niet meer bewust
van de grens met Duitsland, omdat je
hem overal ongehinderd kon passeren.
De grenzen waren gesloten van 16 maart
tot 15 juni. De hekken, die aangaven tot
waar je mocht komen, maakten ook de met
prikkeldraad versterkte grenslijnen uit de
oorlog weer zichtbaar. Bij de afzettingen
ontstonden ontmoetingsplekken waar
mensen die afstand moesten houden
elkaar toch konden opzoeken. Hoewel de
bewegingsvrijheid en het sociale contact
door regelgeving werden ingeperkt, vond
men allerlei oplossingen om toch bij
elkaar te kunnen zijn.

15

WAAROM
LESGEVEN
OVER DE
HOLOCAUST?
EN HOE DAN?
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m jongeren te helpen om
verantwoordelijke en democratische burgers te worden,
is een goed begrip van onze samenleving
belangrijk. Dat is een van de kernelementen van burgerschap. Kennis van het
verleden, en begrijpen waardoor zoiets als
de Holocaust kon ontstaan, helpt daarbij.
Maar lesgeven over dit onderwerp luistert
nauw; dit artikel wil een aantal handvatten
daarvoor bieden.

1

WAT IS DE BETEKENIS
VAN DE HOLOCAUST
VOOR ONZE TIJD?

Onderwijs over de Holocaust biedt
goede mogelijkheden om kritisch denken,
maatschappelijk bewustzijn en persoonlijke groei te stimuleren. Antisemitisme
en vreemdelingenhaat bestaan nog
steeds, genociden zijn ook na 1945
wereldwijd voorgekomen, de voortdurende vluchtelingencrisis en oplevend
nationalisme bedreigen democratische
normen en waarden.

De Holocaust is een complexe en
traumatische gebeurtenis in de
geschiedenis van de mensheid.
Ook nu nog merken we de doorwerking ervan in de samenleving.
Na de oorlog zei men: dit nooit meer.
Het was mede aanleiding voor nieuwe
verhoudingen in de wereld en voor
verschillende verdragen zoals de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens. Niet alleen tijdens
herdenkingen, maar ook in de manier
waarop er over mensenrechten en
samenleven wordt gedacht.

Hoewel de Holocaust uniek was in tijd
en plaats, kunnen docenten met hun
leerlingen nadenken over vragen in
relatie met deze historische gebeurtenis:
over de werking van de rechtsstaat
of de borging van mensenrechten in
een samenleving, over individuele en
collectieve verantwoordelijkheden of
over actief burgerschap. Onderwijs over
de Holocaust kan de rol van historische,
sociale, religieuze, politieke en economische factoren in de aantasting en
desintegratie van democratische
waarden en mensenrechten illustreren.
Dat kan weer leiden tot reflectie over het
belang van de rechtsstaat en democratische instellingen of over de verhouding

18

tussen stereotypen, vooroordelen,
zondebokken, discriminatie, vervolging
en genocide.

2

GEBRUIK GOEDE
DIDACTISCHE EN
PEDAGOGISCHE TOOLS

Lesgeven over de Holocaust kan jongeren
uitdagen om na te denken over menselijk
gedrag. Leerlingen kunnen zich defensief
opstellen, negatieve gevoelens hebben of
onwil tonen om dieper in te gaan op de

geschiedenis van de Holocaust. In een
pluriforme klas vertegenwoordigen
leerlingen verschillende ideeën, religies,
culturen en sociale omgevingen. Iedereen
brengt zijn of haar eigen achtergrond,
vooroordelen, persoonlijke emoties
en zorgen mee. Ook kunnen actuele
politieke kwesties van invloed zijn op
de manier waarop leerlingen over de
Holocaust denken. Het is belangrijk om
met alle leerlingen in gesprek te gaan.
Confronteer leerlingen waar nodig met

de feiten en probeer verdraaiing van
de werkelijkheid te voorkomen. Vraag
bijvoorbeeld waar leerlingen bepaalde
meningen op baseren. Bij gevoelige
thema’s kun je de-escalerende strategieën
gebruiken voordat je echt op de inhoud
ingaat, bijvoorbeeld door eerst met de
klas gemeenschappelijke waarden vast
te stellen waar iedereen het over eens is.
Onderbouwleerlingen zijn gevoeliger voor
individuele verhalen over slachtoffers,

ontsnappingen of een redding. Oudere
leerlingen hebben meer interesse voor
complexer en uitdagender materiaal met
meer gebruik van geschikte primaire
bronnen. Enkel kennisoverdracht is niet
altijd het meest geschikte middel: laat
leerlingen – op basis van bronnenmateriaal – zelf onderzoek doen. Onderzoek
andere gevallen van genocide, racisme,
slavernij, vervolging of kolonialisme,
met aandacht voor het verschil tussen
‘vergelijken’ en ‘gelijkstellen met’.

En voorkom een competitie in slachtofferschap. Kies teksten, beeldfragmenten
en afbeeldingen met zorg uit: het gebruik
van schokkende beelden om leerlingen
te laten inzien hoe ‘erg’ de Holocaust
was, heeft soms een averechts effect.
Het kan stereotiepe beelden van Joden
als slachtoffers versterken. Bovendien
hebben veel jongeren die zelf een
traumatische levenservaring of familiegeschiedenis kennen, moeite om naar
dergelijke beelden te kijken, al zullen ze
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dat niet altijd tonen. Wees voorzichtig
met inlevingsopdrachten; deze kunnen
ertoe leiden dat leerlingen zich te veel
identificeren met de geschiedenis. Een
laatste valkuil is dat het tonen van dode
lichamen of andere geweldsbeelden kan
leiden tot een fascinatie met geweld, in
plaats van tot een beter begrip van de
geschiedenis.
Docenten gebruiken veel beeldmateriaal
zoals films, documentaires, stripverhalen
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of games. Het zien van beelden is
motiverend voor leerlingen omdat ze
de ervaring van historische sensatie
oproepen of empathie kunnen genereren.
Bedenk wel dat de meeste speelfilms over
de Holocaust (deels) fictieve verhalen
vertellen: ze kunnen het onderwijs
niet vervangen. The Boy in the Striped
Pyjamas is bijvoorbeeld een roman
(tevens verfilmd) die weinig van doen
heeft met de historische realiteit. Een
vergelijking tussen de werkelijkheid en

de film kan wel weer interessant zijn.
Voor goed beeldmateriaal kun je terecht
op de sites van oorlogs- en Holocaustmusea. Op internet is uiteraard veel
bronnenmateriaal te vinden; gebruik
de IHRA International Directory of
Holocaust Organizations om nuttige
websites te vinden voor bronnen.
Het overzicht: Genocide of the Roma |
IHRA (holocaustremembrance.com)
biedt lesmateriaal over de genocide
op Roma en Sinti.

Nadruk leggen op
‘zes miljoen slachtoffers’
kan voor afstand zorgen
zorgen. Gebruik liever getuigenissen van
overlevenden om de menselijke kant te
laten zien. Door persoonlijke ervaringen
van slachtoffers ervaren leerlingen dat
een ‘getal’ voor een echt persoon staat,
met een leven, familie, vrienden en een
beroep.
Er zijn nog steeds ooggetuigen van de
Holocaust in leven. Ook latere generaties
oorlogsslachtoffers kunnen in gastlessen
vertellen over de doorwerking van
historische gebeurtenissen in hun
families. Als je een overlevende of getuige
uitnodigt in de klas, zorg dan voor een
goede voorbereiding van het gesprek.
Bedenk dat de ontmoeting met getuigen
slechts één middel is om historische
kennis over te dragen. Verdiep je van
tevoren in het levensverhaal van de
persoon, en laat leerlingen vragen stellen
over het leven van de gast of de familie
vóór en na de Holocaust.

4

WAAROM PLEGEN
MENSEN GENOCIDE?

3

PERSOONLIJKE
VERHALEN HELPEN
LEERLINGEN OM
EMPATHIE TE
ONTWIKKELEN

Persoonlijke verhalen bieden leerlingen
de kans om de slachtoffers van de
Holocaust als individuen te zien. Veel
docenten hebben moeite om de omvang
van de Holocaust enkel aan de hand van
getallen uit te leggen. Nadruk leggen op
‘zes miljoen slachtoffers’ kan voor afstand

Genociden zijn helaas onderdeel van de
menselijke geschiedenis. Onderwijs over
de Holocaust zou moeten benadrukken
dat genociden geen spontane of onvermijdelijke gebeurtenissen zijn. De
Holocaust heeft aangetoond hoe een
staat kan toewerken naar massamoord,
met behulp van bureaucratische structuren, technische expertise en met
medewerking van verschillende mensen.
Beschrijf het proces van discriminatie,
uitsluiting, vervolging, deportatie en
genocide. Vaak helpt het model van de
Amerikaanse genocidedeskundige
Gregory Stanton daarbij: genocide is
volgens hem een proces dat zich voltrekt
in acht à tien afzonderlijke fases. Via een

‘classificatie’(wij-zij-denken), ‘polarisatie’
en ‘symbolisatie’ (gele Davidsster), wordt
langzaam maar zeker de menselijkheid
van een bevolkingsgroep ontkend. Als de
staat gebruik gaat maken van geweld
jegens deze groep, kan dit (bewust)
ontaarden in de organisatie van segregatie en/of deportatie. In enkele gevallen
volgt daarna genocide op de bevolkingsgroep die als ‘onmenselijk’ is gedefinieerd.
Bijna altijd – de laatste fase – proberen
daders de misdaden te ontkennen. Een
(solide) vergelijking met andere samenzweringstheorieën kan interessant zijn.
Leerlingen hebben vaak het idee dat de
moordenaars uitsluitend slechte of
psychopathische mensen waren of in
ieder geval overtuigde nazi’s. Of ze
menen dat de daders wel moesten
meedoen met de vervolgingen: anders
zouden ze worden gestraft. De werkelijkheid is complexer: sommigen weigerden
om mee te werken aan de massale
schietpartijen en werden daarvoor niet
of nauwelijks bestraft (soms werden
ze overgeplaatst). Belangrijke redenen
waarom men meedeed aan de misdaden:
groepsdruk, ambitie of plichtsbesef.

5

DE HOLOCAUST IS
EEN HISTORISCHE
GEBEURTENIS

De Holocaust kan het beste kan worden
begrepen door middel van een goede
historische contextualisering: beschrijf
in de lessen het proces van discriminatie,
uitsluiting, vervolging, deportatie en
genocide, vanaf de opkomst van Hitler
in 1933 tot en met de bevrijding van de
kampen in 1944 en 1945. Belangrijke
vragen daarbij zijn: Wat waren de
belangrijkste fasen, keerpunten en
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Help leerlingen om te
begrijpen dat de Holocaust
door mensen is uitgevoerd
beslissingen in het proces van de
genocide? Op welke wijze en waarom
namen mensen deel aan deze misdaden
of werden medeplichtig? Daarbij kan
aandacht worden besteed aan de
geschiedenis van antisemitisme, de
invloed van de Eerste Wereldoorlog, de
nazi-ideologie en de rol van propaganda,
het Joodse verzet (bijvoorbeeld in
Warschau), of de uitdagingen van
Holocaust-overlevenden na de oorlog.
Goed en nauwkeurig taalgebruik helpt
leerlingen om generalisaties te vermijden.
Door de termen ‘Holocaust’ en ‘Shoah’
te bespreken zorg je vanaf het begin voor
duidelijkheid. Daarnaast worden veel
termen (‘Endlösung’ of ‘Joods vraagstuk’)
gebruikt die destijds door de nazi’s zijn
gecreëerd en toegepast. Hiermee wordt
de taal van de daders overgenomen, wat
niet de bedoeling is. Rekening houden
met de complexiteit van de historische
gebeurtenissen voorkomt een te simpele
voorstelling van de geschiedenis. Voor
een degelijke historische context, zie
David Cesarani: Endlösung. Het lot van
de Joden 1933-1949 (2018).

6

DADERS ÉN
SLACHTOFFERS,
HELPERS ÉN
OMSTANDERS

Om de Holocaust goed te kunnen
begrijpen, is het belangrijk dat leerlingen
de verschillende rollen zien die mensen
innamen: dader, slachtoffer, helper of
omstander. Deze rollen konden elkaar
in werkelijkheid natuurlijk overlappen.
Holocaustoverlevende Elie Wiesel zei
bij de oprichting van het United States
Holocaust Memorial Museum (USHMM)
in Washington dat met name de rol
van de omstanders belangrijk is om te
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begrijpen. Omdat omstanders verzuimden om in te grijpen, aldus Wiesel,
werden ze medeplichtig. Zie Elie Wiesel,
Nacht (Meulenhoff).
Help leerlingen om te begrijpen dat de
Holocaust door mensen is uitgevoerd.
Zeggen dat de meeste daders sadistische
psychopaten of ‘intens slecht’ waren,
is niet juist en evenmin een afdoende
verklaring voor de Holocaust. In plaats
daarvan is het van belang om andere
vragen te stellen: hoe is het mogelijk
dat ‘gewone mensen’ zulke misdaden
begingen, ook tegen vrouwen en
kinderen? En: welke groepen werden
het slachtoffer van nazivervolging en
massamoord? Waarom deze en wat
waren de gevolgen? Wie waren er
verantwoordelijk en medeplichtig en
wat waren hun beweegredenen? Wie
probeerden Joden te helpen en waarom?
Het is belangrijk dat de Holocaust niet
alleen wordt gezien vanuit het perspectief
van de daders. Joden en andere slachtoffers waren echte mensen met hun
eigen geschiedenis; niet alleen passieve
slachtoffers van massamoord. Je kunt
laten zien dat een kleine en goed
geassimileerde minderheid (in Duitsland
minder dan 1 procent van de bevolking)
toch slachtoffer kon worden van vervolging. Volgens de nazipropaganda
waren Joden rijk, machtig en dominant.
In werkelijkheid waren de meeste Joden
(zeker in Oost-Europa) zeer arm. Sinti
en Roma (‘zigeuners’) werden in heel
Europa gewantrouwd en aangemerkt
als ‘criminelen’. Vermijd ook hier stereotypen: niet alle redders waren heldhaftig
of goed, niet alle omstanders apathisch,
niet alle daders sadistisch, niet alle
slachtoffers machteloos.

7

BETREK LEERLINGEN
BIJ NATIONALE
EN LOKALE
HERDENKINGEN EN
BEZOEK MUSEA

Evenementen zoals lokale herdenkingsdagen, Holocaust Memorial Day (27 januari)
of de Nationale Dodenherdenking (4 mei)
bieden mogelijkheden voor overdracht
tussen generaties. Ze moedigen discussies aan onder familieleden over verwante
hedendaagse kwesties en dragen bij aan
andere vormen van gemeenschapsleren.
Leren over de Holocaust kan ook
plaatsvinden buiten het klaslokaal, en
herdenkingen kunnen zelf het onderwerp
van onderzoek en onderwijs zijn. Bezoek
lokale of regionale musea of monumenten. Laat leerlingen nadenken over
hoe culturele invloeden het collectieve
geheugen en gedenken vormgeven.
Laat hen nadenken over hoe hun eigen
gemeenschap kijkt naar het verleden.
Een goede mogelijkheid biedt het project
Adopteer een monument van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Leerlingen
ontdekken het verhaal achter een
oorlogsmonument in hun buurt waardoor
de lokale oorlogsgeschiedenis meer gaat
leven. Ze leren nadenken over waarom
het belangrijk is om de verhalen uit de
oorlog door te geven. Door onderzoek te
doen naar een monument of oorlogsgraf
of zelf een herdenking te organiseren
raken leerlingen betrokken bij deze
geschiedenis. ●
DR. MARC VAN BERKEL IS HISTORICUS EN
LERARENOPLEIDER GESCHIEDENIS AAN DE
HOGESCHOOL ARNHEM EN NIJMEGEN.
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De Afro-Amerikaanse George Floyd overleed in 2020 na een hardhandige arrestatie
waarbij een politieagent ruim negen minuten lang op zijn nek drukte. Floyd lag
geboeid op de grond en maakte herhaaldelijk duidelijk niet te kunnen ademen.
De videobeelden van zijn dood gingen de wereld over. Zijn dood leidde tot een
wereldwijde golf van antiracismeprotesten, ook in Nederland.
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Nederland kent een paar nationale
momenten waarop mensen zich
met elkaar verbonden voelen.
De Nationale Dodenherdenking op
4 mei is een van de belangrijkste.
Deze momenten komen ook op
school en in de klas aan de orde.
Lessen gericht op herdenken
hebben een maatschappelijke
relevantie: om de samenleving
te kunnen begrijpen is het
belangrijk om te snappen waarom
men herdenkt.

M

et herdenken wordt uitdrukking gegeven aan bepaalde
waarden en aan een geschiedenis die mensen met elkaar delen.
Waarden zoals rechtvaardigheid,
vrijheid en democratie. Op welke
manier kunnen jongeren betrokken
worden bij herdenken?

BETROKKENHEID EN
TWIJFEL
Herdenken kan op een onverminderd
groot draagvlak rekenen. Acht op de tien
personen zegt in diverse onderzoeken,
waaronder het Nationaal Vrijheidsonderzoek dat ieder jaar wordt uitgevoerd in
opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5
mei, op 4 mei twee minuten stil te zijn.
Niet alleen volwassen, maar ook jongeren.
Toch maken diezelfde volwassen zich al
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zorgen over de betrokkenheid van
jongeren bij herdenkingen. Historicus
Dienke Hondius laat dit mooi zien in haar
boek Oorlogslessen uit 2010. Ze schrijft
dat elk decennium de vertwijfeling bij
volwassenen toeslaat. Het verhaal moet
doorverteld worden, maar ze zijn bang dat
jongeren de geschiedenis zullen vergeten.
Hoe kunnen ze jongeren hier nu bij
betrekken? En wat willen jongeren zelf
eigenlijk? Hoe willen zij herdenken?
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
zochten het uit. In een langlopend
onderzoek naar rituelen (Constant en
in beweging, 2020) was een van de deelonderzoeken helemaal gewijd aan deze
vraag. Het onderzoek resulteerde in zes
tips voor organisaties die jongeren bij een
herdenking zouden willen betrekken.

▲
25

Breng het thema oorlog dichterbij.
Bijvoorbeeld door een persoonlijk
Zorg voor herkenbare rituelen, zoals

verhaal over oorlog of door zichtbare

twee minuten stilte of het zingen van het

aanwezigheid van veteranen.

volkslied. Onderschat de waarde van
traditie niet.

1 TRADITIE
Jongeren zien net als volwassenen de
kracht van deze traditie. Jaarlijks terugkerende momenten van betekenis geven
ook hun houvast. Jongeren vinden het
belangrijk dat daarbij herkenbare rituelen
zoals de twee minuten stilte of het
zingen van het Wilhelmus terugkomen.
Bente Winkler (14), derdejaars op het
Vossius Gymnasium, houdt elk jaar met
haar familie twee minuten stilte. “Meestal
denk ik dan aan hoe zwaar het moet zijn
geweest voor mensen in concentratiekampen. Ik vind het mooi dat we op
deze manier respect tonen aan hen en
bedankt zeggen tegen al die mensen
die hun levens hebben gegeven om ons
te helpen.”

Jongeren willen begrijpen wat ze doen,
dus leg de betekenis van een ritueel uit.
Zorg ook dat de context van wie en wat
herdacht wordt duidelijk is.

2 BEGRIJPELIJKHEID
Ga er niet klakkeloos vanuit dat iedereen
die rituelen wel begrijpt. Met name voor
jongeren, een nieuw publiek, moeten de
uitgevoerde rituelen begrijpelijk worden
gemaakt. Het is daarom goed om de
betekenis van een ritueel uit te leggen:
wie of wat wordt herdacht en waarom?
Wat is de betekenis van 2 minuten stilte,
het Wilhelmus en kranslegging?
Vooral als er nieuwe rituelen worden
geïntroduceerd is het cruciaal om daar
uitleg over te geven. Als jongeren de
rituelen begrijpen waarderen ze de
herdenking meer.

3 INVOELBAAR
Oorlog en vrede, vrijheid en onvrijheid
zijn grote, abstracte begrippen die voor
jongeren duidelijker kunnen worden als
ze hen persoonlijk raken, of als ze een
voorbeeld krijgen uit hun eigen belevingswereld. Dat kan bijvoorbeeld door ze
kennis te laten maken met een persoonlijk verhaal. Of door in gesprek te gaan
met veteranen. Voor Bente is het
basisschoolproject Oorlog in mijn buurt
blijven hangen. “Iemand die tijdens
de oorlog had geleefd kwam langs
en vertelde verhalen over zijn familie.
Het was heel emotioneel en bijzonder
om iemand te ontmoeten die het van
zo dichtbij had meegemaakt.”

VOORTZETTEN
Door bovenstaande lijkt het misschien of vernieuwing voor jongeren niet nodig is. Dat
is niet per se zo. Vaak krijgen ze daar simpelweg niet de kans voor. Volwassenen moeten
het meer aandurven om jongeren creatief mee te laten denken over manieren van
herdenken. Jongeren willen namelijk graag dicht bij de gangbare uitgangspunten blijven
en vooral binnen de bestaande kaders vernieuwing zoeken. En net als voor volwassenen
geldt dat jongeren alleen geleidelijke en voorzichtige vernieuwing beogen. Vernieuwing
die niet als een grote verandering wordt opgemerkt. Zo zijn bij steeds meer herdenkingen sinds een aantal jaar videobeelden te zien zonder dat men dat als te vernieuwend
ervaart. Op de Dam op 4 mei werden de afgelopen jaren video’s getoond waarin
kleinkinderen met hun grootouders te zien waren die de oorlog hadden meegemaakt.
Liv (16) vond die indrukwekkend: “Jongeren er zo meer bij betrekken lijkt me goed.
Want het zijn de nieuwe generaties die deze tradities moeten voortzetten.” ●
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Zorg voor een waardige en plechtige
sfeer tijdens de herdenking. Jongeren
verwachten dit.

Bedenk de invulling van een herdenking
mét jongeren, niet voor jongeren. Vraag

6 PLECHTIG

hen wat ze mooi en belangrijk vinden bij
het herdenken.

4 SAMEN
Wanneer jongeren betrokken worden
bij een herdenking is het belangrijk de
invulling daarvan samen met jongeren
te bedenken. Dus niet iets voor, maar
met jongeren te doen. Vraag daarom aan
de jongeren wat ze zelf belangrijk vinden
en geef hun een wezenlijke rol in het
bedenken en uitvoeren van de herdenking. Maak er bijvoorbeeld een project
van zoals het project Adopteer een
monument. Liv van Woudenberg (16, havo
5) zou graag aan zo’n project meedoen:
“Mijn zusje zit op een andere school en
zij bezoeken elk jaar graven van soldaten
om daar bloemstukken neer te leggen.
Soms zijn er ook nabestaanden met wie
je kunt praten. Dan ben je echt actief
aan het herdenken, dat lijkt me heel leerzaam.” Dounia Lachkar (22, commerciële
economie aan Hogeschool Windesheim)
vindt vooral het gezamenlijke aspect van
een herdenking aansprekend: “Ik was
een keer buiten op 4 mei en zag dat
alle mensen stopten, stil waren en de
tijd namen om te herdenken. Dat was
erg bijzonder.”

Stimuleer ouders om samen met hun
kinderen naar een herdenking te gaan.
Hierdoor neemt de betrokkenheid
van jongeren toe.

5 OUDERS
De meeste jongeren herdenken samen
met hun ouders (60 procent) of grootouders (10 procent). Het ‘voorleven’ van
ouders is een niet te onderschatte manier
van leren voor jongeren. Als jongeren
herdenken van hun ouders meekrijgen
is de kans groot dat wanneer zij zelf
kinderen hebben, ze dit ook weer samen
met hun kinderen doen.

Net als ouderen waarderen jongeren het
als er een waardige en plechtige sfeer is
tijdens de herdenking. Sterker, jongeren
verwachten dit ook. Voor hen hoeft het
niet ‘opgeleukt’ te worden. Zij willen net
als ouderen juist hun respect tonen aan
de slachtoffers. Dit is ook wat Ali Ahmadi
(21) aansprak toen hij een herdenking
bijwoonde. Vijf jaar geleden vluchtte hij
van Afghanistan naar Nederland en hij
studeert nu vliegtuigtechniek aan het
MBO College Airport. “Een vriendin
nam me twee jaar geleden mee naar een
herdenking ergens in de Joodse buurt in
Amsterdam. In Afghanistan herdenken
we niet met zijn allen een belangrijke
gebeurtenis door stilte te houden, maar
ik vond dit een mooie manier.”

Benieuwd hoe je aan groep 7 en 8
van het basisonderwijs de Nationale
Herdenking op de Dam kunt
uitleggen? Bekijk de Kijkwijzer op
www.denkboek.nl/kijkwijzer
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OORLOGSGAMES
ALS EDUCATIEF
MIDDEL
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Veel jongeren dompelen zich graag onder in oorlogsgames,
22 procent van de 12 tot 18-jarigen noemt in een recent onderzoek
games zelfs als belangrijke bron van informatie over de Tweede
Wereldoorlog. Reden genoeg om eens te kijken naar de rol die
games kunnen spelen in een geschiedenisles. Kunnen games de
gelaagdheid van de Tweede Wereldoorlog – de weerbarstige
werkelijkheid van die oorlogsjaren – weergeven? Kunnen oorlogsgames zinvol in een geschiedenisles worden ingezet? Historicus
Pieter Van den Heede van de Erasmus Universiteit en mbo-docent
Rufus Baas van het Mediacollege Amsterdam over de kansen en
mogelijkheden van games in het onderwijs.

H

et had iets surrealistisch, die grote zaal in de Erasmus
Universiteit met maar een plukje aanwezigen, het
merendeel van de genodigden volgde thuis achter de
laptop de promotie via een livestream. We zaten nog midden in
de pandemie toen historicus Pieter Van den Heede op 11 februari
2021 promoveerde op zijn onderzoek naar hoe oorlogsgames
als Call of Duty: WWII en Attentat 1942 bijdragen aan kennis over
de Tweede Wereldoorlog. “Op foto’s van mijn promotie staan
we allemaal met mondmaskers op. Wij, dat was de jury, de pedel
en ik, de rest moest het allemaal online volgen. En dan had ik
nóg geluk, ik ken ook promovendi die promoveerden vanuit
hun eigen werkkamer.” Ergens is zo’n online ceremonie ook wel
passend als je bedenkt dat Van den Heede promoveerde op een
verschijnsel waarin virtual reality zo’n grote rol speelt, en waarin
de ‘echte wereld’ (of: het echte verleden) wordt nagebootst.
Zelf was hij ook een gamer. “Ik ben zelf opgegroeid met games
zoals Medal of Honor, Call of Duty en Brothers in Arms, dus ik
ken de aantrekkingskracht ervan maar al te goed.”
Zijn gesprekspartner, docent Rufus Baas van mbo-vakschool het
Mediacollege in Amsterdam, heeft ook een ‘game-verleden’.
“Als ik Call of Duty had gespeeld, droomde ik er ’s nachts
weleens over. Het grappige is dat ik mezelf dan in een actieve
rol zag in een oorlogssituatie, zoals dat tijdens het gamen
ook het geval was.”
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HET BELEVEN VAN GAMES
Beide mannen zijn gefascineerd door de
nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen
in virtual en augmented reality die elkaar
razendsnel opvolgen bij de grote
spelontwikkelaars en filmproducenten.
Baas produceert zelf VR-films, trainingsfilms waarin de deelnemer in de rol van
manager een gesprek moet voeren en
allerlei keuzes moet maken. Die achtergrond in de praktijk van nu is bijna een
vereiste voor docentent op het Mediacollege. “Ons curriculum kan de nieuwe
ontwikkelingen amper bijbenen”, zegt
Baas, die projectmanager is van practoraat Het Nieuwe Kijken. “Het onderwijs
moet goed aansluiten op de beroepspraktijk, en VR (virtual reality) is enorm
in ontwikkeling, met dit practoraat – een
samenvoeging van praktijk en lectoraat
– staan we een mengvorm voor tussen
theorie en praktijk.” Het is niet een en
al augmented reality en het creëren van
de nieuwste gamesnufjes wat de klok
slaat op het Mediacollege. Zeker niet,
zegt docent Rufus Baas. “VR is op vele
terreinen toepasbaar.” Zo schoten in
coronatijd zijn studenten de meubel-

Tekst: Larissa Pans
Beeld: Attentat 1942

makers in spe van een collega-vakschool
te hulp. De mediastudenten ontwikkelden
een app waarmee de meubelmakers
hun afstudeerontwerp in een virtuele
omgeving konden plaatsen en zo alvast
een beeld konden krijgen van hoe hun
ontwerp eruit zou zien.

INGEZETTEN BIJ DE
GESCHIEDENISLES?
“Games kunnen zeker iets toevoegen”,
stelt Van den Heede. “Het risico is
wel dat er veel clichés over de Tweede
Wereldoorlog in zitten. Terwijl we in het
geschiedenisonderwijs juist de gelaagdheid van de oorlog willen laten zien. Dat
kan niet als games als enige informatie-

bron worden gebruikt.” De ‘hoekjesmethode’, dat is het voorstel
van de universitair onderzoeker om games een plek te geven
in het onderwijs. “Stel: het thema is de Tweede Wereldoorlog.
Maak in het lokaal verschillende hoeken waarin in elke hoek een
andere bron wordt gebruikt. Daar kan de leerling dagboekfragmenten lezen van Amerikaanse soldaten over D-Day, in de
andere hoek kunnen leerlingen een game doen die geïnspireerd
is op D-Day, verderop is een film te zien die scènes toont uit
de landing in Normandië, en in de laatste hoek ligt een kopie
van een oude krant waarin leerlingen en verslag kunnen lezen
over de opmars van de geallieerden. De game gebruik je om
de belevingscomponent toe te voegen of om hun interesse
te prikkelen. Na afloop nodig je leerlingen uit om kritisch naar
de bronnen te kijken. In de film kan de landing bijvoorbeeld
vlekkeloos lijken en in de game kan je met grote snelheid en
veel precisie vijanden neerschieten, maar in dagboekfragmenten
van soldaten uit die tijd ontdekken leerlingen dan weer dat de
vuurwapens van soldaten haperden of dat de bevoorrading
mislukte. Het leed van het slagveld en de emoties van soldaten
zet je tegenover het gelikte beeld van Call of Duty en andere
soms clichématige films en games.” Ook docent Rufus Baas
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denkt dat oorlogsgames op die manier zijn in te zetten. “Je kunt
na afloop een reflectie op de game-ervaring inbouwen en met
leerlingen het gesprek aangaan over wat ze zien en meemaken.
In een game zit nooit tijd ingebouwd voor reflectie, dat raast
maar door. Met VR zit je heel erg in het moment. Het mooie
van games is dat leerlingen er heel enthousiast over zijn, dus
je grijpt ze wel meteen. En bij een film kun je als toeschouwer
niet ingrijpen, in een game wel. Dus het gaat ook over keuzes en
overwegingen.” Het nadeel van de ‘hoekjesmethode’? Van den
Heede: “Het vergt veel van docenten. Zij moeten de klas goed
begeleiden en zich bijkomend verdiepen in games.” Baas noemt
nog een andere moeilijkheid: “Docenten moeten in staat zijn
om alle bronnen in de juiste context te plaatsen.” Ook is er nog
een ander praktisch aspect dat meespeelt, zegt Van den Heede:
“In hoeverre is de technische infrastructuur op een middelbare
school of mbo-opleiding toereikend voor het gebruik van games
in het onderwijs? Bij zo’n hoekjesmodel waarin één Playstation
staat valt het wel mee met de techniek, maar als je een hele klas
wil laten kennismaken met games, dan is het een ander verhaal.”

BRONNENKRITIEK EN BURGERPERSPECTIEF
In het gebouw van het Mediacollege (drieduizend leerlingen)
in Sloterdijk hangen en zitten jongeren, mondkapje veelal op
de kin, de onvermijdelijke smartphone binnen handbereik.
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Het is het voormalige Grafisch Lyceum,
alweer ingehaald door de tijd, ook al is
er nog altijd een grafische afdeling te
vinden. “Meegaan met de ontwikkelingen
is altijd de essentie geweest”, zegt Baas.
“De beroepen veranderen, wij bewegen
mee.” Deze studenten vinden werk in de
podium- en evenementenbranche, de
techniek, opbouw van studioruimtes,
audiovisuele en grafische branche en ook
bij game-ontwikkelaars. De kunst is om
goede docenten aan te trekken, die én
vakidioot zijn én didactische vaardigheden bezitten. Zes jaar geleden kreeg

Het leed van het slagveld
zet je tegenover het gelikte
beeld van Call of Duty
Baas de opdracht het practoraat op te zetten, met als doel:
praktijkgericht onderzoek doen. “Ik kreeg te horen: ‘Er gebeurt
zo veel in het digitale landschap waar we als opleiding de grip
op kwijt zijn, hoe zorgen we dat ons onderwijs up-to-date blijft?’
Ik heb freelancers aangetrokken uit de creatieve sector zoals
filmmakers, website- en appbouwers, freelancers met een eigen
gamebedrijf en programmeurs.” Er is ook een game-developmentopleiding, daarin leren zijn mbo-studenten de programmeertechniek achter een game of hoe de visuals in een game
gemaakt worden.
Een game is geen wondermiddel, zeggen beiden. Maar het
voordeel van de oorlogsgame als bron is dat hij aansluit bij
de belevingswereld van veel jongeren. Uit recent onderzoek
uit 2018 van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen noemt 22
procent van de ondervraagde jongeren games als bron van
informatie over de Tweede Wereldoorlog. De historicus:
“Gamen is een taal die ze gebruiken. En er zijn wel degelijk
‘Tweede Wereldoorlog-games’ die de historische werkelijkheid
proberen te benaderen. Dat zijn de zogenaamde indiegames,
games die kleinschalig zijn geproduceerd door een onafhankelijke producent. Zo gaat Attentat 1942 over de moordaanslag op
topnazi Reinhard Heydrich. Aan de speler om te achterhalen
welke rol zijn grootvader speelde bij die moord. Het is een
Tsjechische game met veel lagen. Als speler moet je met
getuigen uit die tijd gaan praten en kritisch afwegen wat wel
en niet klopt”, zegt Van den Heede. “In deze game komen
zaken als bronnenkritiek en burgerperspectief om de hoek
kijken, want bronnen spreken elkaar tegen en de waarheid ligt
ergens in het midden. De ervaring van de speler wordt gekoppeld aan betekenisvolle inhoud. Dit soort oorlogsgames zijn
wél interessant voor het klaslokaal. Al kun je in de klas ook
voor verdieping zorgen door een blockbuster als Call of Duty
te analyseren met je leerlingen.” Baas: “Precies, ga met de klas
het gesprek aan: wat zie je nu, wat gebeurt er? Waar is deze
game gemaakt en wat voor invloed heeft dat op inhoud en spel?
Wat voor gevoel wordt overgebracht, hoe wordt een begrip als
oorlog verbeeld?” Een voorbeeld van een geschikte educatieve
oorlogsgame is Through the Darkest of Times uit 2020, hier draait
het om een verzetsgroep in nazi-Duitsland die moeilijke keuzes
voorgeschoteld krijgt, zoals: wie is te vertrouwen? Van den
Heede: “Het laat de chaos van de oorlog zien, en de kwetsbare
positie van de burger.” En Nederlandse producties, zijn die er

ook? Een pedagogisch interessante
oorlogsgame van eigen bodem, die ziet
Baas er niet snel komen. “In de internationale entertainmentindustrie bij de
grote game-studio’s liggen de budgetten
vele malen hoger dan in Nederland.
We investeren veel te weinig en voor
educatieve games is er al helemaal weinig
budget.” Van den Heede legt uit dat de
gelaatsexpressie van de karakters steeds
beter wordt dankzij de uitvinding van
motion en emotion capture in videogames
– bewegingen en emoties van karakters
lijken steeds levensechter – maar deze
vernieuwing vergt een grote investering.
“Dat kunnen veel kleinere studio’s zich
niet veroorloven. Uiteindelijk gaat het
daar niet alleen om – als het verhaal
levensecht is kun je er ook in geloven, ook
al is de technologie minder geavanceerd.”
Een andere interessante toepassing vindt
plaats op plekken waar de oorlog ooit
heel zichtbaar was, maar waar anno 2021
slechts de overblijfselen nog van staan.
“Er is al een app ontwikkeld waarin de
bezoeker in voormalig concentratiekamp
Bergen-Belsen met een tablet kan
rondlopen en kan zien waar de gebouwen
stonden”, vertelt Van den Heede. “In het
echt staan die er niet meer, aan de hand
van oude foto’s en filmbeelden kon
gereconstrueerd worden waar een barak
of wachttoren stond en kan de bijbehorende informatie erover worden aangeklikt. Een heel mooie toepassing die het
verleden echt tot leven wekt.” ●
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WANNEER VOEL JIJ JE NIET VRIJ?
IIk heb me in het onderwijs niet vrij gevoeld. Mijn brein werkt anders.
Als ik iets interessant vind denk daar veel over na. Op school was het
voor mij ingewikkeld als ik met mijn hoofd nog bij geschiedenis zat en
opeens naar de volgende les moest. Zo kwam het dat ik verschillende
opleidingen heb geprobeerd, maar niets afmaakte want het systeem paste
mij niet goed. Vrijheid voor mij? Dat is leren wat ik wil leren en op die manier
mezelf ontwikkelen. En ik ben niet de enige. Ik heb onderzoek gedaan en ik
weet dat er in Rotterdam wel negenduizend jongeren zonder opleiding, werk
of startkwalificatie zijn.

SOCIAAL ONDERNEMEN
Toen ik uitgevallen was heb ik twee maanden op mijn kamer
gezeten en deed ik alles online en in het Engels. Tot ik merkte
dat mijn Nederlandse taalvaardigheid enorm achteruit
gegaan was. Ik ging naar de bibliotheek en las net zo veel
tot mijn Nederlands opgekrikt was. Ik sloot me ook aan
bij een debatvereniging. Door me bezig te houden met
een onderwerp dat interessant is, zie ik de noodzaak van
bepaalde leerstof. Zo wilde ik sociaal ondernemen en
moest dus bijvoorbeeld subsidieaanvragen leren schrijven.
Interactie met anderen in de context van onze maatschappij heeft mij laten zien hoe belangrijk vakken als
Nederlands, maatschappijleer en management en
organisatie wel niet zijn.

WANNEER IS VRIJHEID COMPLEX?
Wanneer iemand gedwongen wordt. Wanneer je zelf kiest
wat je wil leren, leer je jezelf ook het beste kennen. Voor een
groot deel van de leerlingen werkt ons huidige systeem prima
maar een ander deel past niet in de mal. Ik heb me bij een
debatvereniging van de universiteit aangemeld en ben vrijwilliger
geweest bij stichtingen die zich inzetten voor lokale democratie.
Daar heb ik verschrikkelijk veel geleerd. Mocht ik ooit nog een
studie gaan doen, dan zal dat iets met bestuur en beleid te
maken hebben. ●
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M
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Maarten Dallinga maakte in opdracht van het
Nationaal Comité 4 en
5 mei een podcast van
vijf afleveringen waarin
jonge mensen vertellen
over hun leven in oorlog
en wat zij onder vrijheid
verstaan. Jongeren kunnen de podcastafleveringen zelf beluisteren.
Dit soort persoonlijke
verhalen maakt abstracte
begrippen begrijpelijker
en draagt bij aan kritisch
burgerschap.

V

rijheid is niet voor iedereen een
vanzelfsprekendheid. Neem Ammar,
Tanja en Nouf: drie jonge mensen die voor
oorlog naar Nederland vluchtten.
“Eindelijk heb ik de kans om mijn hart te
volgen.”
Hoe is het om te leven in een onvrij
land?
“Mensen werden neergeschoten”, vertelt
Ammar Kassoumeh (21) over de situatie
in 2012 in Damascus, de Syrische
hoofdstad, waar hij opgroeide. Niet ver
van zijn huis waren er grote protesten
tegen het beleid van president Assad –

een jaar na het begin van de Syrische
burgeroorlog. “Ik was bang”, vertelt
Ammar. Hij durfde zijn balkon zelfs niet
meer op. Ook Tanja Bubic (38) leefde in
een onvrij land: “Uit voorzorg plaatste
mijn vader matrassen tegen de ramen”.
Zij groeide op in voormalig Joegoslavië en
was 8 jaar oud toen in 1992 de Bosnische
burgeroorlog begon. “Er werden gevechten gevoerd op de straat voor ons huis.
Onze buurvrouw werd gedood door een
scherpschutter. Mijn moeder was twee
minuten daarvoor nog bij haar op
bezoek...”
Nouf Rafea (28), die net als Ammar uit
Syrië vluchtte, was 18 toen de oorlog
begon. Ze wilde stappen en nieuwe
vrienden maken. Maar in plaats van het
leven te ontdekken, leefde Nouf in angst
om op straat omgebracht te worden. Zo
onveilig was het, vertelt ze. “Ik kan het
niet vergeten, niet vandaag, niet morgen”,
zegt Nouf. “Het was traumatisch.”

A
J
N
TA

Amsterdam. Daaraan deden mensen met
heel verschillende achtergronden mee,
zegt ze, onder wie zijzelf. “We werden
verbonden door muziek en creativiteit.
Dat je zo verschillend kan zijn en toch
samen: dat is vrijheid voor mij.”

Welke boodschap willen jullie
meegeven?
Tanja: “We zijn allemaal voor vrijheid,
maar ik denk dat het goed is om in het
verlengde daarvan ook meteen te vragen:
zijn we dan ook voor gelijkheid? En door
je af te vragen of je daar dan ook naar
handelt, kun je de vrijheid bewaken.”
Ammar roept op om aandacht te hebben
voor de armoede in Syrië, want “het gaat
nog steeds niet goed daar.” Nouf, tot slot,
wil graag het beeld van vluchtelingen
verbeteren: “Ik ben niet minder of meer
dan jullie, maar gewoon een mens met
een andere ervaring in een ander land.”

●
Hoe is het om in Nederland te leven
nadat je bent gevlucht voor oorlog?
“Ik voelde mij meteen heel vrij”, vertelt
Ammar over zijn eerste dagen in
Nederland, in 2014. “Ik mocht ineens alles
zeggen wat ik dacht, ook over politiek.” In
Syrië was kritiek op beleid juist verboden.
Nouf woont sinds 2015 in Nederland en
werkt als theatermaakster. “Eindelijk heb
ik de kans om mijn hart te volgen”, zegt
zij. Zo maakte ze een voorstelling over
menstruatie. Zoiets taboedoorbrekends
had zij in Syrië nooit kunnen maken.
Gevraagd naar een moment waarop
Tanja zich heel vrij voelde in Nederland,
vertelt zij over een muzikale parade door

VRIJHEID VOLGENS
Ammar, Tanja en Nouf vertellen ook hun
verhaal in de podcast Vrijheid Volgens,
gemaakt door journalist Maarten Dallinga
in opdracht van het Nationaal Comité
4 en 5 mei. Je vindt Vrijheid Volgens
in je favoriete podcastapp (zoals
Apple Podcasts of Spotify) en op
4en5mei.nl/podcast.
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Fotografie: Cigdem Yuksel

I
D
OU

Tekst: Eefje Blankevoort

M
M
HA

is 17 en wordt dokter. Dat is zijn droom,
zijn doel. Twee jaar nadat hij in Nederland
aankwam is hij de beste van zijn klas.
Aanvankelijk was hij schuchter, nu komt
Hammoudi steeds meer tot bloei. “Ik voel
me fijn in Nederland. Alleen mis ik mijn
moeder en zussen.” Drie jaar heeft hij hen
inmiddels niet gezien.

MO
Wie ben je en wie wil je worden? En
wat als je jezelf opnieuw zou moeten
uitvinden? In het fotoproject A New
Beginning werkt fotograaf Cigdem
Yuksel met jongeren die na hun vlucht
naar Nederland op zoek gaan naar hun
(nieuwe) identiteit.

D

e jongeren uiten zich met tatoeages, gedichten, rap of
Instagramposts. Ze zien er cool en stoer uit, maar ze zijn
ook kwetsbaar. Samen met Cigdem zijn zij op zoek gegaan naar
een manier om hun verhaal te vertellen.
Cigdem vroeg hun wat zij voelen als ze terugdenken aan hun
reis, als ze denken aan hun angsten, nachtmerries, het gemis
van hun ouders. Welk beeld, welke vorm en kleur zien zij voor
zich? Hoe zouden ze dat uitbeelden? Maar ze kijkt ook met de
jongeren naar hun toekomst. Hoe zien ze zichzelf, nu en later?
Waar halen ze kracht en plezier uit?

SHADOW GAME
A New Beginning is onderdeel van het transmediaproject
Shadow Game van Eefje Blankevoort en Els van Driel, in
samenwerking met Zuhoor al Qaisi. Het project bestaat uit
een lange documentaire, een serie korte follow-up-docu’s,
een impactcampagne, adventure game en een tentoonstelling
in samenwerking met Cigdem Yuksel. De publicatie kwam tot
stand door ondersteuning van Fonds Bijzondere Journalistieke
Projecten en Free Press Unlimited. ●
www.shadowgame.eu
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is 21 en houdt van de kleur roze. In Syrië
mocht hij die kleur niet dragen, dat was
voor meisjes. Toen hij als puber zonder
ouders in Nederland kwam voelde hij zich
bevrijd. “In Syrië kon ik niet zijn wie ik wilde,
ik moest zijn wat anderen wilden dat ik
was.” Mo studeert aan het Amsterdam
Fashion Institute.

M

N
O
ER

is 20 en fan van Beyoncé. “Als ik me
opmaak, mooi aankleed en mijn haren
doe krijg ik meer zelfvertrouwen omdat
ik mezelf cool vind en mooi. Net zoals
Queen B.” Denkt ze aan haar thuisland
Eritrea dan ziet ze de kleur geel en mist
ze haar moeder.

N
I
M
A

is 20 en luistert graag naar Afghaanse rap.
De beats en lyrics geven hem moed. Amins
asielaanvraag is meerdere keren afgewezen.
Hij voelt zich onder druk gezet door de
Dienst Terugkeer en Vertrek, heeft veel
stress en kan uit angst voor uitzetting niet
slapen. Als hij zijn gevoelens in een kleur
moest samenvatten? “Zwart. Pikzwart.
Het voelt alsof ik wacht op mijn dood.”
Alleen het geloof helpt hem nog. En Carrie
Underwood. Want als hij echt in de put zit,
draait hij altijd haar nummer Champion.

A
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at betekent vrijheid? En wat is
de impact van oorlog? Het zijn
vaak abstracte onderwerpen die meer
betekenis kunnen krijgen als iemand
over zijn of haar eigen ervaringen vertelt.
Wahab (25 jaar): “Ik heb een trauma” en
Emmy (88 jaar): “Dat herken ik, dat gaat
nooit over, het wordt eigenlijk alleen
maar erger.”
In de film Geef vrijheid een gezicht
komen Wahab en Emmy aan het woord,
ze vertellen over hun ervaring met oorlog.
Wahab als Jezidi in Irak en Emmy als Joods
meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In gesprek met elkaar herkennen ze veel
van elkaars ervaringen. Ze praten over
verlies, verdriet en trauma, over angst
en rouw. Maar ook over wat hen heeft
geholpen, hoe ze toch nog steeds durven
te dromen en hoe ze een toekomst
opbouwen. Ze geven eerlijk toe dat dit
niet zonder slag of stoot gaat, dat het
vaak lastig is om uit te leggen wat ze
precies hebben meegemaakt, omdat er
eigenlijk geen woorden zijn voor deze
ervaringen.
De film bevat vragen voor een klassengesprek over onderduiken, vluchten
en helpen.
Do’s and don’ts in de les
• Zorg voor een veilige start, wees
voorbereid op reacties van de
leerlingen die mogelijk zelf een oorlog
of vluchtachtergrond hebben.
• Bepaal het doel van de les: is dat
kennisoverdracht, inleving of beide?
• Bespreek de film na, er kunnen
emoties of vragen zijn die besproken
moeten worden.
Bekijk de film over Wahab en Emmy en
de film over Sara (uit Syrië) en Trijneke
(dochter van een verzetsman) op
www.4free-now.nl. Hier is nog veel
meer lesmateriaal te vinden voor het
voortgezet onderwijs en mbo. ●
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OOG IN OOG
MET HET
Tekst: Anita van Stel
Foto’s: Floris van Bergen, Gerry Faber

Oorlogsgames als educatief middel:

Scholen mogen naar eigen inzicht hun
burgerschapsonderwijs vormgeven en
ontwikkelen. Dat is mooi, maar tegelijk
ook niet zo eenvoudig, want welke keuzes
maak je voor dit vak en hoe zorg je met
beperkte middelen en menskracht voor
invulling van hoge kwaliteit?

VERLEDEN

▲

N

ationale herinneringscentra
van de Tweede Wereldoorlog
zijn hier druk mee bezig. Met
nieuwe educatieve programma’s zoeken
ze aansluiting bij de opdracht om in
burgerschapsonderwijs kennis over te
dragen over de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat: vrijheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit.
Hoe doen ze dat?

VERBINDING
Het Joods Cultureel Kwartier (JCK) in
Amsterdam richt zich op leerlingen van
10 tot 15 jaar. Voor hen werd een online
leeromgeving ontwikkeld, Wordt gemist,
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die gekoppeld is aan het digitale Joods
Monument. Dit is een database met
namen van 104.000 Joden die in de
Holocaust vanuit Nederland zijn
gedeporteerd en vermoord. Alle
slachtoffers hebben een persoonlijke
pagina. Inger Schaap, projectmedewerker educatie, legt uit dat het
monument laat zien dat slachtoffers
van de Holocaust uit alle hoeken van
Nederland kwamen en dat ze alle
leeftijden hadden. Binnen Wordt gemist
zoeken leerlingen een leeftijdsgenoot
uit hun eigen buurt op. Schaap:
“Dit programma is opgebouwd uit
verschillende stappen: ‘zoek, verbind en

herdenk’. Door vragen te stellen over de
opgezochte persoon maken leerlingen
kennis met een levensgeschiedenis.
We weten dat het verhaal meer indruk
maakt als er enige overeenkomsten zijn
met een persoon, zoals leeftijd of
woonplaats. Vervolgens kan de school
op de website een herdenkingspagina
aanmaken. Dan staat er bijvoorbeeld
‘Felicie Leonie van der Lijn wordt
herdacht door H3c van het Farel College
in Amersfoort’. Mijn overtuiging is dat
je moet nadenken over het afgebroken
leven en hoe het zover heeft kunnen
komen. Om docenten te ontzorgen
hebben we flexibele modules

HIER WERDEN HUN OPA’S
EN OMA’S EIND JAREN 50
GEHUISVEST
ontworpen, bijvoorbeeld met verhalen
over voorwerpen die een relatie hebben
met de Joodse cultuur en religie.”

SPECIALE WERKVORMEN

KOPPELING
Kamp Westerbork was een doorgangskamp en daarnaast een gevangenis waar
mensen soms wel een jaar verbleven.
Gevangenen werden aan het werk
gezet, in het ziekenhuis, in de keukens
of bij boerderijen in de omgeving van
het kamp. Timmerlieden en schilders
fietsten ’s ochtends het kamp in en
gingen om vijf uur weer naar huis.
Jonge Nederlandse marechaussees
bewaakten het kamp. Veel van hen
werden op zeker moment voor de
keuze gesteld: smokkel je een briefje
van een gevangene in je gereedschapskist naar buiten?
Mbo-studenten die Kamp Westerbork
bezoeken volgen een programma waarin
een persoonlijk verhaal van iemand
met hetzelfde beroep centraal staat,
op de historische plek waar diegene
zich bevond. Christel Tijenk, hoofd
educatie, vertelt aan studenten van
agrarische opleidingen bijvoorbeeld
de geschiedenis van een boer: hij
ontdekte twee Joodse werkneemsters
op zijn hooizolder en besloot dit aan
de kampleiding te melden. De meisjes
werden opgepakt en meteen op
transport naar Auschwitz gesteld.”
Tijenk vertelt dat het verhaal tot een
gesprek leidt, over het perspectief, de
keuzes en de consequenties.

ROL BURGERSCHAP
Tijenk vervolgt: “Voor studenten is het
belangrijk dat ze in een veilige setting
hun eigen stem kunnen laten horen,
over wat een verhaal met hen te maken
heeft.” Schaap zegt dat het herdenken
van de Tweede Wereldoorlog op zichzelf
een van de burgerschapsdoelen is,
maar dat voor haar een breder doel voorop staat: “Het nadenken over je eigen rol
in de maatschappij, je verhouden tot
de geschiedenis en het begrijpen en
gebruiken van bronnen horen bij burgerschap. We zien dat scholen die bij ons
langskomen vaak ook Stolpersteine
leggen of monumenten adopteren.”
Anouk van Butzelaar is docent burgerschap bij de afdeling Orde en veiligheid
en schoolopleider van leraren in
opleiding bij het Koning Willem I
College. Ze geeft twee uur per week
burgerschap aan alle groepen en bezoekt
met hen Kamp Vught. Relatieve
weerstand verdwijnt zodra de studenten
daar binnenkomen, vertelt ze. Bij de
fusilladeplaats is de verontwaardiging
groot, over met teer bekladde panelen
met namen van slachtoffers. Van
Butzelaar zegt dat studenten letterlijk
in beweging gezet worden door de
beladen plek: “De studenten dragen
vanwege hun vak een uniform en
ervaren in het kamp dat ze daarmee iets
uitstralen. Zien jullie wat het wegvallen
van de rechtsstaat teweeg kan brengen,
vraag ik ze. Bij een dilemma-game
ontstaan inzichten over uitsluiting en
discriminatie, waarmee ze hun eigen
ervaringen bespreken. Voor studenten
met Indische of Molukse roots heeft de
plek nog een andere betekenis, want hun
opa’s en oma’s werden daar eind jaren
‘50 gehuisvest. Ze krijgen daardoor
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De studenten stappen door het
prikkeldraad het kampterrein van
Nationaal Monument Kamp Vught
(NMKV) op, zoals gevangenen dat in
1943 en 1944 deden, met aan weerszijden de hoge wachttorens. Cecile Post,
educatief medewerker, vertelt dat die
passage veel indruk maakt, net als de
fusilladeplaats, de bunker en tentoongestelde bekladde panelen. Sinds
burgerschap bij alle mbo-opleidingen
een vast onderdeel is, ontvangt Kamp
Vught veel mbo-studenten. Als voorbereiding doen ze de digitale les Plekken
met een verhaal, die Post en haar
collega’s van NMKV ontwikkelden.
Ook maakten ze werkvormen die bij
beroepsgerichte opleidingen aansluiten.
Met het nabij gevestigde Koning Willem I
College in Den Bosch, waar 30.000
studenten staan ingeschreven, is een
warme relatie ontstaan. Elk jaar in
december besteedt de school aandacht
aan de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens door activiteiten
te organiseren in het herinneringscentrum. Post: “Elke aanpassing in
het educatieve programma gebeurt in
samenspraak met de docenten, want
zij kennen de studenten het best. De
vakopleidingen zijn natuurlijk ook
allemaal verschillend. Onze expertises
versterken elkaar. Onlangs hebben we
het zogenoemde omstanderperspectief
nadrukkelijker in het programma
verwerkt. Dan krijgen studenten
dilemma’s voorgelegd van mensen die
het zagen gebeuren, maar die niet echt

een actieve rol hadden. Hoe hebben zij
de Tweede Wereldoorlog beleefd? Hoe
dachten zij over het kamp, wat wisten ze
ervan? Ook besteden
we in de rondleiding meer aandacht
aan leren luisteren en doorvragen,
bijvoorbeeld aan de vraag: Waarom zou
iemand dat gedaan hebben? Of waarom
heeft iemand niet ingegrepen?

WIJ-ZIJ-DENKEN KAN
LEIDEN TOT ETNISCH
PROFILEREN
ook meer begrip voor elkaars afkomst.
Ik gebruik het bezoek aan Kamp Vught
ook om ze bewust te maken van
systemen: bijvoorbeeld het inzicht dat
wij-zij-denken kan leiden tot etnisch
profileren. Dat is voor handhavers in spe
een eyeopener. Ik spiegel ze een
daderperspectief voor, met Vught en
Srebrenica als voorbeelden. Het
ontwikkelen van kritische denkvaardigheden is bij ons een expliciet doel van
burgerschapsonderwijs.”
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EDUCATIEVE AANPAK
Van Butzelaar noemt Kamp Vught
gekscherend ‘het ideale instapmodel’
voor burgerschapsonderwijs: “De
digitale les Plekken met een verhaal biedt
voor studenten een laagdrempelige
kennismaking met de thematiek
en geeft handvatten aan de docent
die burgerschap moet geven.
Vervolgens zorgt een bezoek aan
het herinneringscentrum ervoor dat
docenten het gesprek kunnen aangaan

over thema’s als gelijke behandeling,
het verbod op discriminatie, vrijheid
van meningsuiting en nog een hele rits
daarmee samenhangende ondewerpen
als respect voor elkaar, de democratie
en de rechtsstaat, en de andere mooie
vrijheden die wij hebben.” Hiermee
draagt een bezoek aan een van deze
bijzondere plekken bij aan de invulling
van burgerschapsonderwijs. ●

ZELF AAN DE SLAG…
Vooroordelen en discrim
inatie
tegengaan kan op vele
manieren. Lees, kijk en
luister
naar deze tips.

BOEKEN
Hallo witte mensen (2017)

PODCAST
Anousha Nzume

Hoe kun je als wit persoon
je privilege erkennen?
Aan de hand van persoon
lijke anekdotes, wetenschappelijke publicaties
en gesprekken met
ervaringsdeskundigen is
dit boek een toegankeli
jke
handleiding om racisme
te leren begrijpen.

Wit huiswerk (2020) Withui

swerk.nl

Toen de Black Lives Mat
ter-protesten oplaaiden,
ontstond de website en
insta-account Wit Huiswe
rk:
hoe kun je een bijdrage
leveren in de strijd tege
n
racisme? Het boek Wit Hui
swerk met daarin een
verzameling essays en prak
tische lees-, kijk- en
luistertips is daaruit voo
rtgekomen.

Freedom Is A Constant

(2016) Angela Y. Davis

Struggle

Davis, icoon van de Blac
k Power-beweging, stelde
een boek samen met daa
rin een verzameling van
haar essays, toespraken
en interviews over
onderwerpen als aparthe
id, de Fergusondemonstraties uit 2014
en feminisme.

Waarom ik niet langer
met witte
mensen over racisme pr
aat (2019)

Reni Eddo-Lodge
In dit boek maakt de sch

rijfster duidelijk dat
institutioneel racisme een
probleem is dat ver buit
en
de landsgrenzen van de
Verenigde Staten reikt.

They Can’t Kill Us All: Fe
rguson,
Baltimore, and A New Er
a in
America’s Racial Justice
Movement (2016) Wesley Low
ery

Washington Post-journalis
t Lowery beschrijft wat
hij zag en meemaakte toe
n hij tussen 2014 en
2015 verslag deed van de
moorden op ongewapen
de
zwarte mannen door witt
e politieagenten in de VS.

DIPSAUS Anousha Nzume, Ebis
sé Rouw,
Mariam El Maslouhi

DOCUMENTAIRE
Wit is ook een kleur (20

In deze documentaire ond
regisseur waarom witte

16) Sunny Bergman

erzoekt de Nederlandse
mensen zich verongelijkt

voelen of zelfs boos wor
den als het over racisme
en witte privileges gaat.

De school die kleur beke

BNNVARA

nt (2021) 2doc

Onder leiding van docente
n leren Engelse
schoolkinderen vooroordel
en rondom huidskleur
te ontdekken en te bestrijd
en. Alles wat ze dachten
te weten over huidskleur
wordt tegen het licht
gehouden in het tweelui
k 'De school die kleur bek
ent'.

The Death and Life of Ma
rsha
P. Johnson (2021) David Fra
nce

De film vertelt het verh

aal van een vooraanstaa
nde
voorvechter van lhbtqia+
rechten: Marsha P. John
son.
Deze zwarte transvrouw
speelde een grote rol bij
de Stonewall Riots in de
jaren zestig en kwam in
1992 op mysterieuze wijz
e om het leven. Wat is
er precies gebeurd?

Een podcast door en voo
r vrouwen van kleur, bed
acht
en gepresenteerd door
Anousha Nzume, Ebissé
Rouw
en Mariam El Maslouhi.
Op een gevatte manier
en
met een flinke dosis hum
or bespreekt het drietal
maatschappelijke thema’
s die door de reguliere med
ia
vaak onderbelicht blijven.
Maatschappijkritisch,
cultureel geïnteresseerd
en politiek betrokken.

Fufu & Dadels Hajar Fallah,
Suheyla Yalcin,
Munganyende Hélène
Christelle
Deze drie vrouwen van
kleur uit Eindhoven gaa
n in
hun podcast in op kritisch
e vragen over interculture
el
zusterschap en hoe het
is om op te groeien als vrou
w
van kleur buiten de rand
stad.
1619 The New York Times
In de podcast wordt uitg
elegd hoe slavernij Amerik
a
heeft veranderd, aan de
hand van verhalen die
verteld worden uit het hed
en en verleden. De
podcast wordt gepresentee
rd door de met een
Pulitzer Prize bekroonde
onderzoeksjournalist
Nikole Hannah-Jones.
About Race Reni Eddo-Lodg
e
Een podcast van de Brit
se schrijver, bekend van
haar besteller Why I’m No
Longer Talking to White
People About Race. Belangr
ijke stemmen uit de
antiracistische bewegin
g komen aan het woord.
Zij reflecteren samen met
Reni op de recente
geschiedenis die geleidt
heeft tot de politiek
van vandaag.
Code Switch NPR
Deze p0dcast wordt geh
ost
journalisten van kleur. In

door verschillende
iedere aflevering

onderzoeken zij hoe raci
sme de samenleving
beïnvloedt, waarbij telk
ens een andere kant wor
dt
belicht: van politiek en pop
cultuur tot geschiedenis
en sport.
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H

et street-artmuseum ST AAT
opende nog in coronatijd, eind
2020, inmiddels lopen er naast
individuele bezoekers ook alweer regelmatig groepen scholieren rond. De educatieve doelgroep is divers: zowel leerlingen
uit het voortgezet onderwijs als studenten
mbo en hbo melden zich. “Het begint
nu aardig op gang te komen, er komen
veel schoolklassen langs”, vertelt Pope.
“Meestal bovenbouwleerlingen, dan wordt
een bezoek aan ons museum gekoppeld
aan een CKV-opdracht. Leerlingen krijgen
een hoop aangereikt over de geschiedenis
van de cultuur, ook een thema als: wie zijn
de poortwachters in het culturele veld?
We vertellen ze over de rol van musea en
galerieën. Het meest waardevolle vind
ik als scholieren na hun bezoek met een
hernieuwde blik kijken naar de publieke
ruimte.” Op maat gemaakte rondleidingen
zijn er eveneens, zo komen binnenkort de
studenten van een vormgeversopleiding
langs en krijgen zij een tour gericht op
de verschillende soorten typografie in
streetartkunstwerken.
Pope verzorgt ook buitentours met
Alltournative, dat trekt naast Nederlanders ook een internationaal publiek.
Pope: “Scholen uit Zweden, Denemarken,
Frankrijk, Engeland en de Verenigde
Staten komen langs voor rondleidingen
door Amsterdam, die groepen zullen
ook hun weg naar ST AAT vinden.”

WALHALLA
Alex Pope is een enthousiasmerende
dertiger – zijn illustere achternaam dankt
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hij aan zijn Canadese vader – die opgroeide in Amsterdam, vlak bij het
Waterlooplein. “Er was daar een stukje
plein waar graffiti-artiesten zich manifesteerden. Als jochie was ik er al door
gefascineerd en ging ik met mijn vader
‘kleurtjes kijken’. Als tiener was ik ook
met spuitbussen in de weer op straat.”
Amsterdam-Noord geldt inmiddels als
het walhalla van de graffiti. Want buiten
en binnen is de NDSM-werf het thuis
van graffitkunstwerken, stencilkunst en
installaties. Straatkunst is al decennia
populair, graffitikunst wordt als kunstvorm inmiddels al langere tijd serieus
genomen. Afgelopen voorjaar werd op
een veiling nog een recordbedrag van
20 miljoen euro betaald voor een
kunstwerk van graffiti-artiest Banksy.

TOTALE ARTISTIEKE
VRIJHEID
In de oude lasloods is museum ST AAT
met honderdvijftig graffitikunstwerken en
installaties gehuisvest: een hoge ruimte
waar kleurige panelen staan en hangen en
waar de bezoeker vlak bij elk kunstwerk
kan komen. Hier geen glazen vitrines of
koorden, wie wil kan er met zijn neus
bovenop staan. “De kunstwerken zijn
gemaakt in opdracht van het museum,
maar zonder enige restrictie of instructie”,
zegt Pope nadrukkelijk. “De kunstenaars
kregen totale artistieke vrijheid. Zie dit
museum ook als een soort stad, met
muren, een centraal plein en sluiproutes.
Bordjes bij de kunstwerken geven keurig
uitleg over termen als tags, throw-ups en

characters. De gids staat even stil bij een
graffitiwerk midden in de ruimte: het is
een jongen achter prikkeldraad met een
band geschilderd voor zijn ogen. “Dit is
geïnspireerd op een beroemde foto van
een Syrische vluchteling. Je ziet zoveel
ellende, de band voor de ogen kan van
kleur veranderen door een ander kleur
licht. Het toont aan of je wegkijkt of juist
niet. Het kunstwerk daagt de kijker uit
om zich eens in de positie van vluchteling
te manoeuvreren. Wij kunnen het slechte
nieuws uitzetten en doorgaan met ons
leven, deze Syrische vluchteling niet.
Kunst kan een brug zijn naar een gesprek
over beladen onderwerpen.” De kunstwerken kunnen maatschappijkritisch
zijn en de toorn van repressieve regimes
oproepen. “In Rusland worden proNavalny-pieces meteen verwijderd door
de overheid.”

EACH ONE TEACH ONE
De vraag of cartoons en streetart
educatieve waarde hebben, beantwoordt
Pope met een volmondig ‘ja’. “Honderd
procent zeker. Streetartkunstenaars
leveren met hun werk sociaal-maatschappelijk commentaar, of dit nu gaat over een
onderdrukkend regime waarin ze leven,
over de vluchtelingencrisis of over global
warming. Dat kan op allerlei manieren:
met superkleurrijk werk, leesbare tekst
of juist onleesbaar, heel minimalistisch
of cartoonachtig.” Eenieder bepaalt
uiteraard zelf wat hij in het kunstwerk
ziet, Pope geeft graag context en
informatie bij de werken. “Ik geloof
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Streetart is setevnorm,
rebelse kunn
het geeft ee
tegengeluid

erg in het principe each one teach one.
Zo koppel ik bij de scholierenrondleiding
streetart aan de grotere vragen van de
kunstgeschiedenis, zoals: wat maakt kunst
kunst?” Hij heeft recht van spreken, want
Pope studeerde af op ‘de verkunsting van
graffiti’ en verzorgt met zijn alternatieve
tours rondleidingen langs graffitikunst
in de wijk, langs geslaagde en minder
geslaagde pieces. Scholieren kunnen in
het museum ook graffitiworkshops
volgen. “Streetart is een rebelse kunstvorm. Het geeft een tegengeluid en
spreekt veel jongeren aan. Je kunt het
ook zelf proberen en dan zie je hoe lastig
het is om een kloppende en aansprekende
piece te maken. Een goed kunstwerk
nodigt uit tot discussie en gesprek
met relatief weinig middelen.” Zoals
de huwelijksportretten van Marten
en Oopjen uit 1634 geschilderd door
Rembrandt nu een rol spelen in de
maatschappelijke discussie over ons
slavernijverleden, zo zou dat ook
kunnen met geëngageerde graffitikunst,
zegt Pope.

KRITISCHE DISCUSSIE
De streetartcollectie is verdeeld in vijf
thema’s, één daarvan heeft het kopje
‘bewust’: “Die gaat over hoe streetart
actuele thema’s onder de aandacht
probeert te brengen met kunstwerken
die gaan over de stijgende zeespiegel of
over racisme. Kijk, neem deze installatie
Welcome carpet over hoe gastvrij we
eigenlijk zijn, of ga eens voor het

spiegelkunstwerk staan van twee Iraanse
broers die met hun kunstwerk vragen
oproepen over de positie van vluchtelingen wereldwijd. Deze twee kunstwerken
kunnen zó als vertrekpunt dienen voor
een kritische discussie over hoe we met
onze medemens omgaan.”
De straattour duurt normaal gesproken
twee tot drie uur, nu lopen we een stukje
ervan. We wandelen in de stromende
regen, maar dat kan Pope’s enthousiasme
niet drukken: “Ik geef een stuk geschiedenis mee, vertel hoe vanuit de Verenigde
Staten vanaf de jaren ’80 de breakdancecultuur de streetart en paintings groot
maakte en hoe een straatkunstenaar als
Keith Haring wereldberoemd werd. Hij
was de Banksy van die jaren. In Nederland
was er al vanaf de jaren ’70 een homegrown-punkcultuur waarin punkers op
muren bandnamen kalkten of hun
handtekening zetten. Graffiti was voor
veel jongeren een uitlaatklep. Een
Nederlandse galeriehouder zag al begin
jaren ’80 de waarde in van streetart en
cureerde in 1982 een graffiti-tentoonstelling in Museum Boijmans van
Beuningen. De verzamelaars rukten het
werk bijna uit zijn handen.” Straatkunst
is democratisch, zegt Pope. “Kunstenaars
hebben geen galerie of museum meer
nodig, alleen een leeg stuk muur. Zij
bepalen waar de buzz ontstaat. Het is
de enige kunstvorm zonder filter. En door
social media kunnen ze hun werk ook
gemakkelijk wereldwijd verspreiden.

Als je jezelf goed weet te branden, weten
de galeries je zo te vinden. Het kan ook
nog steeds gevaarlijk zijn, zeker als je
spuit op trein- en metrowagons of als je
in een dictatoriaal land woont. Streetart
is de stem van de ongehoorde.”

SPIEGEL
We lopen over het rommelige terrein van
de werf, Pope zegt bij een beklad stuk
muur: “De muur was net schoongespoten,
nu is ‘ie alweer vol graffiti. Heel slechte
trouwens. Ik heb die gastjes zien lopen
die het deden, jochies van 14 of 15 jaar.”
Lachend: “Die hebben nog veel te leren.
Maar misschien hangen hun werken over
een aantal jaar wel bij ons in het museum.
Als ze tof werk maken...”
En hoe liep het af met de twee Iraanse
kunstenaarbroers van het eerder
genoemde spiegelkunstwerk? “Die zijn
gevlucht naar de Verenigde Staten, waar
ze politiek asiel hebben aangevraagd.”
Het regime in Iran wilde liever niet in de
spiegel kijken. ●

Meer info:
e-amsterdam.com
www.alltournativ
m/en
straatmuseum.co
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anneer beperkt mijn recht op
vrijheid dat van een ander?
Waar houdt de vrijheid van
meningsuiting op? Hoe vrij ben je als je
ook plichten hebt, zoals tot je zestiende
naar school moeten? Allemaal vragen
waar levendige discussies over te voeren
zijn, en dat gebeurt ook in het burgerschapsonderwijs. Maar vrijheid – of juist
een gebrek eraan – kun je ook erváren.
Bijvoorbeeld wanneer studenten niet
zozeer gevraagd wordt hun mening te
beargumenteren, maar om andere vaardigheden in te zetten, zoals je inleven
in een situatie waarin je je vrijheden verloren bent. De competenties die daarbij
komen kijken zijn eveneens waardevol
om volwaardig deel te nemen aan een
democratische samenleving.
Adnan Tekin, voorzitter van de MBO
Raad, legt uit dat er een heel palet aan
lesvormen bestaat: “Studenten krijgen
burgerschap mee in de beroepscontext,
maar ook in aparte lessen die meer
maatschappelijk ingestoken zijn. Elke
school vult die burgerschapslessen anders
in. Een thema als vrijheid kun je bijvoorbeeld meegeven in theorielessen, maar
er zijn ook veel scholen die debatten
organiseren. Weer andere scholen
bezoeken musea als het Anne Frank
Huis, en er zijn ook scholen die vooral
gastlessen aanbieden.”
Dan rest de vraag: is de ene lesvorm beter
dan de andere? Waar leren studenten het
meest van? Hoe stoom je ze het best klaar
voor de wereld buiten de schoolhekken?
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ZO WORDEN
LEERLINGEN
KRITISCHE
BURGERS

Over burgerschapsthema’s moet
je in de klas vooral discussiëren!
Nee, burgerschap moet je ervaren!
Twee benaderingen op burgerschap
binnen het onderwijs, maar wat
werkt nou echt? Wat is de beste
manier om studenten op te leiden
tot kritische burgers?
EEN BETERE
BULLSHITDETECTOR
Het klaslokaal als oefenplek voor
discussies die je in het leven daarbuiten
ook kunt hebben. Volgens Rob Honig,
oprichter van de DebatUnie, is school
bij uitstek de plek om te leren beargumenteren waarom je iets vindt. “Als je
jong bent, ben je heel erg bezig om je
eigen identiteit te vormen. Voordat dat
allemaal stolt, is het goed als je aannames
getoetst worden, ook over issues die je
niet direct aangaan.”

Met de DebatUnie helpt hij onderwijsinstellingen om debatteren in het
curriculum op te nemen. Ze trainen
docenten om debatten te gebruiken in
hun lessen, maar komen ook langs op
scholen voor zaaldebatten, debattoernooien of andere vormen van debat,
zoals een Lagerhuis of een Hogerhuis.
Honig legt uit dat ze goed nadenken
over de vorm van de debatten en de
stellingen. “We brengen veel structuur
aan, zoals een openingsmoment, een
reactiefase en een afsluiting. Daarnaast
is het formuleren van gebalanceerde
stellingen echt een ambacht. Het moeten
sappige dilemma’s zijn met meerdere
diepe lagen. Ook moeten er voor beide
kanten zinnige argumenten te bedenken

zijn. Dus er moet niet één vijand zijn
waar iedereen sowieso tegen is – dat is
namelijk ook niet een dynamiek die je
in een democratisch land vindt.” Daarom
formuleert het team van de DebatUnie
geschikte stellingen, die ook op hun site
terug te vinden zijn.
Maar met een goede stelling en een
werkbare vorm ben je er nog niet: “Nog
iets waar wij ons bij de DebatUnie voor
inzetten is om grote woorden helder te
definiëren, zoals het woord ‘vrijheid’.
Het is heel makkelijk om te zeggen: ‘We
vieren hier in Nederland dat we vrij zijn.’
Maar wat betekent dat precies? Of als
een leerling roept: ‘Dat is discriminatie!’
Waarom is het discriminatie? In de
grondwet staat dat dat niet mag, maar
waarom is dat? Wij moedigen zulke
vragen aan, want die zorgen ervoor
dat studenten op onderzoek uitgaan.”
Honig merkt dat studenten kritischer
worden op elkaar naarmate ze vaker
debatteren: “Ze krijgen een iets betere
bullshitdetector. En ze krijgen zelfvertrouwen om hun mond open te doen
en iets waardevols toe te voegen aan
een publieke discussie.”

ERVAREND LEREN
Debatteren is vooral een cognitief proces,
maar wat als je studenten ook op andere
niveaus kunt prikkelen? Games spelen,
door installaties bewegen of films kijken
zijn vormen die Critical Mass gebruikt om
maatschappelijke thema’s aan te snijden.
Anouck Wolf is projectleider onderwijs
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bij deze organisatie en volgens haar
zorgt ervarend leren er vooral voor dat
je je kunt verplaatsen in een ander:
“Je vergroot je empathie, kunt je beter
inleven in het perspectief van iemand
anders en je leert hoe je anders zou
kunnen handelen in verschillende
situaties.”
Momenteel is Wolf bezig met het project
Code MBO, met als onderdeel daarvan
de game Diermocratie. Daarin staat een
boerderij symbool voor de maatschappij
en is iedere leerling een ander boerderijdier. Er speelt binnen deze minimaatschappij een probleem, waar studenten
zich samen toe moeten verhouden.
Wolf: “Je hebt elkaar echt nodig om
tot een oplossing te komen. Daarvoor
ga je op onderzoek uit en leer je omgaan
met verschillende meningen en perspectieven.”
De werkvormen die Critical Mass inzet
zijn vooral bedoeld om vanuit een
gedeelde ervaring te vertrekken.
“Wanneer leerlingen een spel spelen,
levert dat een gezamenlijke ervaring op,
waar je vervolgens het gesprek over kunt
aangaan. Onze multimediale projecten
nodigen zo uit tot zelfreflectie en tot het
delen van hoe je je voelde of wat je bij iets
dacht. Zo leer je elkaar ook beter kennen.”
Wolf haalt een citaat aan van filosoof en
pedagoog John Dewey: “Geef de leerlingen wat te doen, niet iets te leren; en als
het doen van dien aard is dat het denken
vergt, dan volgt het leren vanzelf.”

DE SAMENLEVING NAAR
BINNEN HALEN
Praten is dus net zo goed onderdeel van
de projecten van Critical Mass. Wolf:
“We gebruiken ook vormen van debat,
zoals hoe je moet argumenteren.
Ervarend leren sluit een debatterende
lesvorm dan ook niet uit. Andersom
geldt ook: je inleven in een ander kan
evengoed tijdens een debat.”
Rob Honig van de DebatUnie ziet ook
overeenkomsten tussen de verschillende
lesmethoden. Vaardigheden die je bij de
ene methode leert komen ook op andere
momenten van pas: “Als je leerlingen een
spreekbeurt laat houden gebruiken ze ook
elementen die terugkomen in een debat.
Bij onze methode zit er ook veel overlap
met bijvoorbeeld een socratisch gesprek.
Er leiden meerdere wegen naar Rome.”
De MBO Raad biedt scholen via het
Kennispunt MBO Burgerschap een divers
aanbod van burgerschapsonderwijs aan
met een mix van theorie en praktijk.
Adnan Tekin: “Het hart van het mbo
is natuurlijk de praktijk en ook voor
burgerschap blijkt dat een goede
werkvorm. Studenten vinden het
interessant als je ze in de samenleving
plaatst of als je de samenleving naar

binnen haalt, bijvoorbeeld wanneer je
gastsprekers uitnodigt. Rond de verkiezingen hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met gemeenten om mbo’ers
als vrijwilligers mee te laten draaien
op stembureaus en als tegenprestatie
verzorgden een paar burgemeesters
gastlessen. Een project dat goed
aansloeg bij studenten.” ●

MEER!
Op burgerschapmbo.nl is een
divers aanbod van verschillende
vormen van burgerschapsonderwijs
te vinden, dat te doorzoeken is
op onderwerp of op vorm, zoals
gastlessen, excursies of online
lesmateriaal.
Debatstellingen van de DebatUnie
staan op debatstelling.nl en via
hun eigen site debatunie.nl zijn
de mogelijkheden voor het boeken
van debatvormen als zaaldebatten
te vinden.
Op de website van Critical Mass zijn
alle multimediale projecten
te doorzoeken.
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WANNEER VOEL JE JE NIET VRIJ?
Ik ben opgegroeid in een dorpje in Overijssel en ging wel eens naar schuurfeesten. Ik was eens op zo’n feest met collega’s en werd compleet weggekeken. Toen
voelde ik me heel onvrij, of het werd me in elk geval moeilijk gemaakt. Natuurlijk
is het iets triviaals, maar het creëert een afstand tussen mij en mijn collega’s.
Zij hebben hier totaal geen last van en hadden niet door dat dit gebeurde.

WANNEER IS VRIJHEID COMPLEX?
Het is ingewikkeld wanneer privileges duidelijk worden. Dat had ik afgelopen
zomer tijdens de Black Lives Matter-protesten. Ik ben zelf zwart en
opgegroeid in een compleet witte omgeving. Mij werd pijnlijk
duidelijk dat de algehele vrijheid om te doen en laten wat je
wil voor mij niet zo vanzelfsprekend is als voor mensen in
mijn omgeving.
Ik wil niet met de vinger wijzen maar toch schieten veel
mensen in de verdediging. Maar het feit dat jij je privilege
niet bewust gebruikt, betekent niet dat je het niet hebt.
En je hebt dat privilege niet verdiend, maar gewoon
gekregen, dus dat hoef je ook niet te verdedigen.
Het was een heel interessante periode. Ik voelde me
enorm gesterkt om me uit te spreken en ik had het idee
dat er nu eindelijk geluisterd werd. Ik heb jarenlang veel
racisme verdragen en nu was er het momentum om me
daarover uit te spreken. Dat alle sociale media vol stonden
met zwarte vlakken was natuurlijk heel mooi.

WANNEER STAAT VRIJHEID ONDER DRUK?
In de hedendaagse wereld staat vrijheid altijd onder druk. Ik vind
de grootste bedreiging voor vrijheid de angst om dingen niet
te kunnen zeggen. Een mening kan snel uit de context worden
getrokken. Maar laten we niet bang zijn om fouten te maken
en open het gesprek blijven voeren. Ik blijf altijd vragen stellen.
Je verandert en groeit elke dag, dus ook je mening kan van
koers wijzigen. ●

67

D3
W3R3L
D
ACHT
R
3
CIJF3R
S
Cijfers
spe
in ons d len een belan
grijke r
agelijks
ol
l
even bi
van onz
j
e menin
h
g over a et vormen
gebeur
ctu
ten
vraagst issen en histo ele
ukken.
rische
M
we cijfe
a
rs eigen ar hoe moete
n
lijk duid
en?

68

Tekst: Thomas Klijnstra
Illustratie: Parkers / Shot by Lola
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ijfers spelen een grote rol in
ons dagelijks leven: in nieuwsberichten over actuele gebeurtenissen en bij het duiden van historische
vraagstukken. Denk aan de cijfers die je
dagelijks ziet over de ontwikkeling van
het aantal coronabesmettingen, of over
moord en doodslag. Maar ook cijfers over
slachtoffers bij gebeurtenissen uit het
verleden, bijvoorbeeld over de slachtoffers
die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. De manier waarop getallen of
aantallen worden weergegeven beïnvloedt
hoe de wereld gepresenteerd wordt.
Het beïnvloedt de betekenis die wij
toekennen aan een gebeurtenis. Daarom
is het belangrijk dat we cijfers kunnen
duiden, dat we naast mediawijsheid ook

‘cijferwijsheid’ ontwikkelen. Hoewel
jongeren veel tijd doorbrengen op sociale
media, besteden zij relatief weinig tijd
aan het volgen van het nieuws en het
delen van berichten over maatschappelijke problemen.1 Het is maar de
vraag of ze bij het volgen van het nieuws
de cijfers op een juiste manier kunnen
interpreteren.
Docenten en leerlingen kunnen oefenen
met het ontcijferen van actuele en
historische vraagstukken. Bijvoorbeeld
door gebruik te maken van onderstaand
stappenplan, waarmee aan de hand van
moordcijfers zichtbaar wordt gemaakt
hoe cijfers op verschillende manieren
geïnterpreteerd kunnen worden.

STAPPENPLAN VOOR HET ONTCIJFEREN
VAN ACTUALITEIT

1
2

INSCHATTEN VAN DE BEGINSITUATIE LEERLINGEN
LEREN VERGELIJKEN: ONDERSCHEIDEN VAN
ABSOLUTE EN RELATIEVE GETALLEN

3

LEREN VERGELIJKEN: VERGELIJKEN TUSSEN

1

INSCHATTEN VAN DE
BEGINSITUATIE
Start met het achterhalen wat de voorkennis van de leerlingen is en welke
aannames er leven: wat weten ze al
over criminaliteit? Wat voelen ze bij dit
onderwerp? Dat kan bijvoorbeeld door te
beginnen met een aantal vragen zoals:

• Hoeveel mensen zijn er in Nederland
jaarlijks slachtoffer van moord en
doodslag (in absolute getallen)?

• Hoeveel mensen zijn per 100.000

inwoners slachtoffer geworden van
moord of doodslag (in relatieve
getallen)?

• Wat is de trend qua criminaliteit: is

Nederland de afgelopen veertig jaar
veiliger geworden of niet?

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN

4

LEREN VERGELIJKEN: VERGELIJKEN IN DE TIJD

DATAVERZAMELINGEN
Podcast
Intermezzo | De Jan Hanlo Podcast – Miriam Rasch – Frictie
De interpretatie van cijfers – Luister Select | Radio 1

Soortgelijke vragen kunnen bij elk
onderwerp gesteld worden. Het gaat
erom dat de aannames van leerlingen
aan de oppervlakte komen. Daardoor is
duidelijk wat leerlingen weten over een
bepaald onderwerp, wat hun gedachten
zijn en hoe ze zich erbij voelen. Ook krijgt
de docent beter grip op de mogelijke
misvattingen die er in de klas leven,
en kan zij/hij de les daarop aanpassen.
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2

LEREN VERGELIJKEN:
ONDERSCHEIDEN
VAN ABSOLUTE EN
RELATIEVE GETALLEN
Bij het inschatten van de beginsituatie
ging het over het aantal slachtoffers van
moord en doodslag. In Nederland zijn
er in 2019 125 mensen omgekomen door
moord of doodslag.2 In 2017 waren dat
er 157.3 Wat zegt dit getal? Zijn dit veel
of juist weinig moorden? Volgens wie?
Een eerste stap die leerlingen kunnen
zetten is om een vergelijking te maken
tussen absolute en relatieve getallen.
Hiervoor kan het beste gekeken worden
naar het aantal slachtoffers per 100.000
inwoners. In 2017 zijn er 0,8 mensen per
100.000 inwoners slachtoffer geworden
van moord en doodslag.4 Wat vinden
de leerlingen van dat aantal?

3

LEREN VERGELIJKEN:
VERGELIJKEN TUSSEN
GEOGRAFISCHE
GEBIEDEN
Om een beter idee te krijgen van de omvang van moord en doodslag kan worden
vergeleken tussen plaatsen. Nederland is
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een relatief klein land, en omdat moord
en doodslag in Nederland zo weinig
voorkomen, zijn gegevens over meerdere
jaren noodzakelijk om de geografische
spreiding goed te kunnen onderzoeken.
Interessanter is het daarom om een
vergelijking te maken tussen landen.
Wereldwijd komen er gemiddeld per jaar
zes mensen per 100.000 inwoners om
het leven door moord en doodslag. In
Noord- en Zuid-Amerika is het gemiddeld
aantal moorden het hoogst, met 17,2 per
100.000 mensen, gevolgd door Afrika
met 13 moorden per 100.000. In Europa
zijn er gemiddeld drie moorden en in
Oceanië 2,8 moorden per 100.000. Het
laagste aantal gerapporteerde moorden
is in Azië: 2,3 moorden per 100.000
inwoners.5 Bespreek deze verschillen in
de klas. Wat betekenen ze?

4

LEREN VERGELIJKEN:
VERGELIJKEN IN DE
TIJD
Wordt de wereld gevaarlijker? Waren er
vroeger meer of minder moorden? Die
vraag zou je kunnen beantwoorden door
een vergelijking te maken in de tijd. Het
helpt daarbij om dan niet alleen naar het
voorgaande jaar te kijken, dat geeft een
beperkt beeld. In Noorwegen is er een
relatief laag aantal moorden. Maar er
is één enorme uitschieter in 2011, het
jaar waarin Anders Breivik 77 mensen
vermoordde. Er kan dus beter worden

vergeleken over een langere tijd. In
Nederland daalt het aantal moorden
de laatste decennia.

GEEN VERKLARING
Bovenstaande stappen zijn beschrijvend.
Met behulp van cijfers en statistieken
wordt beschreven hoe het aantal
slachtoffers van moord en doodslag zich
heeft ontwikkeld. Dit wordt gedaan door
onderscheid te maken tussen absolute en
relatieve cijfers, door te vergelijken tussen
geografische gebieden en te vergelijken
in de tijd. Hierdoor ontstaat een concrete
vergelijking die leerlingen kunnen
begrijpen. De bovenstaande stappen
kunnen ook gebruikt worden voor andere
actuele onderwerpen. Denk bijvoorbeeld
aan de coronacrisis, de opvang van
vluchtelingen, of onderwerpen die
gerelateerd zijn aan de mate van
ongelijkheid in een samenleving.
Maar het model biedt nog geen verklaringen. Uit de statistieken kan worden
geconcludeerd dat Nederland gemiddeld genomen veiliger is geworden.
De volgende stap is om dit te verklaren.
Komt dat doordat mensen hoger
opgeleid zijn? Omdat de welvaart is
toegenomen? Of doordat huizen
beter beveiligd zijn? En waarom zijn
er verschillen tussen landen?

ONTCIJFEREN VERLEDEN
Het stappenplan kan ook gebruikt
worden om gebeurtenissen in het
verleden te ontcijferen, maar vaak zijn
cijfers uit het verleden minder accuraat.
Dit komt simpelweg doordat er minder
betrouwbare bronnen zijn waar deze
cijfers uit voortkomen. Bij het ontcijferen
van gebeurtenissen uit het verleden

NOTEN
1 Hessel Nieuwelink in (eds.) De Ridder, Vliegenthart & Zuure, 2020. Doen, durven of de Waarheid. Democratie
in digitale tijden.
2
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dalende-trend-moord-en-doodslag-vorig-jaar-125-slachtoffersin-nederland~bb837f50/
3
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/36/in-2017-meer-slachtoffers-van-moord-en-doodslag
4
Bron: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/minder-slachtoffers-moord-en-doodslag-in-2018
5
Rapport Verenigde Naties, 2019.
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speelt een nog groter probleem, namelijk
dat ook cijfers niet per se neutraal of
waardevrij worden gebruikt. Met name
als het gaat over cijfers over slachtoffers
kunnen er pijnlijke discussies ontstaan.
Zo wordt er op 4 mei, als het gaat over
in Nederland vervolgde slachtoffers van
de Holocaust, de Joodse slachtoffers en
Roma en Sinti in een adem genoemd.
De eerste groep had meer dan 102.000
doden te betreuren, de tweede groep 215.
Discussie hierover kan gaan over het

vergelijken van leed, want maken de aantallen uit als elke dode telt? Of ‘verdient’
de grotere slachtoffergroep meer aandacht dan de kleinere? Discussie hierover
mag begrijpelijk zijn maar is vaak pijnlijk.
Bij slachtofferaantallen is er vaak
discussie omdat er emotie bij komt kijken
en het gaat om waardering en erkenning
van leed. Er is veel onduidelijkheid over
de definitieve slachtofferaantallen van de
Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt
regelmatig gevraagd daar uitspraken
over te doen. Het comité is van mening
dat dit definitieve uitsluitsel om een
heel scala aan redenen niet te geven is
en heeft daarom in 2015 een publicatie,
De doden tellen, gemaakt waarin met
name de discussie over de aantallen
centraal staat. ●
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e beste garantie voor vrijheid is democratie. Kinderen
en jongeren vinden democratie ook van groot belang en
verwerpen dictatoriale manieren van het besturen van een
land, zo laten diverse studies zien. Zij steunen verkiezingen, meerderheidsbesluitvorming en vrijheidsrechten. Maar democratie gaat
over vrijheid én gelijkheid, meerderheidsbesluitvorming én minderheidsbelangen, mogen kwetsen én rekening houden met elkaar.
Studies laten zien dat jongeren (net als volwassenen) minder vaak
beide kanten van diezelfde democratische medaille ondersteunen.
Een risico op steun voor bijvoorbeeld een meerderheidsdictatuur
kan dan op de loer liggen. Daarom is het van belang dat leerlingen
een meer gelaagde opvatting over democratie leren ontwikkelen.
Een gelaagde opvatting van democratie begrijpen en daarmee
democratische gezindheid ontwikkelen gaat niet vanzelf. Onder
meer het onderwijs kan hier een belangrijke rol vervullen. En
natuurlijk is de democratie verre van perfect. Er valt fundamentele
kritiek op te geven, oorlogen worden ook door democratieën
gevoerd, ook binnen democratieën is er ongelijkheid. Dat hoort
ook een structureel onderdeel van onderwijs over democratie
en dictatuur te zijn, juist om leerlingen te leren hoe zij kunnen
bijdragen aan het creëren van een rechtvaardigere wereld.

DE VEELZIJDIGHEID VAN DEMOCRATIE
Het is daarvoor belangrijk dat leerlingen leren dat dictatuur en
democratie geen absolute begrippen zijn. Je kunt de tegenstelling
tussen democratie en dictatuur beter zien als een schaal. Een land
kan door beleidswijzigingen een beetje meer of minder democratisch of dictatoriaal worden. Er is niet per se sprake van één
enkele stap richting een dictatuur. Het is juist een geleidelijk
proces waarin steeds meer vrijheden en rechten afgeschaft worden.
En andersom: het afzetten van een dictator leidt niet direct tot
een democratie, daar is meer voor nodig.
Daar komt bij dat democratie ook zeer uiteenlopende invullingen
kent, zoals een meerderheidsdemocratie, een consensusdemocratie, of een directe democratie. Wanneer leerlingen hiermee
kennismaken kan hun dat leren dat het alternatief voor democratie
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niet per se een autoritaire vorm van
bestuur is. Kritiek op democratie betekent
niet meteen dat je tegen democratie bent.
Het alternatief voor democratie kan
heel goed een iets andere invulling van
democratie zijn. Ook dit inzicht kan een
meer gelaagde opvatting over democratie
opleveren.

WAARDENONTWIKKELING
Veel onderwerpen die raken aan burgerschap, democratie en rechtsstaat roepen
de vraag op hoe je als leraar omgaat met
de bijkomende normatieve laag. De
democratische rechtsstaat heeft een
normatieve basis en daar heb je als leraar
ook opvattingen over. Er wordt vaak de
vraag gesteld of je als leraar democratische waarden moet stimuleren of dat
je neutraal zou moeten zijn. Eigenlijk is
dat een rare vraag. Neutraal onderwijs
bestaat immers niet. Je bent als leraar
altijd met waardenoverdracht of
-stimulering bezig, bijvoorbeeld door
een bepaalde inhoud te behandelen of
door regels te stellen. Ook de selectie
van welke informatie aangeboden wordt
aan de leerlingen en hun hierin eigen
keuzes te laten maken is normatief.
Je gaat er immers van uit dat zij het
beste zelf in staat zijn om een keuze te
maken. Als ons onderwijs dan toch al
waardengeladen is, dan kunnen we dat
maar beter bewust, geïnformeerd en
reflecterend doen.
Daar komt bij dat een democratische
cultuur zich niet vanzelfsprekend
ontwikkelt. Daar is aandacht van
socialiserende actoren voor nodig. Het
onderwijs kan dat zeker niet alleen – de
rol van ouders, media, verenigingen en
politici is van groot belang. Onderwijs is
echter wel de enige plek waar jongeren

allemaal naartoe moeten en elkaar in
redelijk diverse samenstellingen tegenkomen. Juist daarom is het een goede
omgeving om te leren nadenken over
democratie. Niet voor niets heeft de
wetgever dit ook centraal gesteld in de
nieuwe wetgeving op het gebied van
burgerschapsonderwijs. Er valt dan ook
veel voor te zeggen om als leraar en
team een visie op waardenstimulering te
hebben: welke waarden vind je van belang
en hoe ga je daar in de klas mee om?

LEREN DENKEN EN ERVAREN

In de Handelingenkamer, de kamer waarin
alle schriftelijke verslagen van wat er in
de Tweede Kamer is besproken worden
bewaard, staat een kast. Elke plank bevat
een aantal jaren van verslaglegging.
Eén plank is leeg. Hier zouden de verslagen
van de jaren 1940 tot en met 1945 moeten
staan. Het parlement kwam niet bijeen
onder de Duitse bezetting. De democratie
was afgeschaft. De vrijheid verdwenen.

▲

Het is relevant dat leerlingen leren dat
democratie niet een eenvormig begrip is
maar zeer veel verschillende vormen kent.
Zo kan het leerlingen helpen duidelijk te
maken dat het alternatief voor democratie niet per se een autoritaire vorm van
bestuur is. Kritiek op democratie betekent
niet meteen dat je tegen democratie bent.
Simpel gezegd kan je op twee manieren
werken aan het stimuleren van democratische opvattingen van leerlingen.
Ten eerste kan dat door wat ik voor het
gemak ‘leren nadenken’ noem: kennis
opdoen over de samenleving, democratie
en dictatuur en inzicht verschaffen in
uiteenlopende morele perspectieven,
maatschappelijke en politieke instituties
en tradities. Ten tweede kan het door
leerlingen ervaringen met aspecten van
democratie en dictatuur binnen de school
op te laten doen. Binnen de hiërarchische
schoolcontext is een echte democratie
lastig vorm te geven en dictatuur ervaren
is natuurlijk niet wenselijk. Maar aspecten
van beide kunnen wel vormgegeven
worden zodat leerlingen hierover een
diepgaander begrip ontwikkelen. Deze
twee benaderingen worden ook ondersteund door onderzoek dat laat zien dat
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burgerschapsonderwijs vooral effectief is door het aanbieden
van een curriculum (het leren nadenken) en het vormgeven
van een open klimaat (het ervaren), het liefst in combinatie
met elkaar.

LEREN NADENKEN
Concepten als democratie, rechtsstaat en dictatuur zijn zeer
abstract. Die spreken bij leerlingen niet meteen tot de verbeelding, zeker niet op jongere leeftijd. Om inzicht in deze concepten te geven en leerlingen het belang van de democratische
rechtsstaat in te leren zien, is het daarom zinvol om de concepten concreet te maken en ze in eerste instantie te vertalen
naar herkenbare contexten en voorbeelden. Democratie gaat
uiteindelijk over bijvoorbeeld collectieve besluitvormingsprocedures, discussies; in een dictatuur gaat het over machtsconcentratie; in een rechtsstaat over machtsdeling en dat iedereen zich
aan de wet moet houden, ook de machthebbers. Deze aspecten
van democratie, rechtsstaat en dictatuur kunnen vertaald
worden naar concrete situaties waar leerlingen zich iets bij
kunnen voorstellen. Hoe zou je binnen een sportvereniging op
een rechtvaardige manier besluiten kunnen nemen? Hoe zou
dat op een meer autoritaire manier gaan? Welke instrumenten
zijn er om minderheden (bijvoorbeeld meisjes bij voetbal) te
beschermen tegen een meerderheidswens? Vervolgens kan
je de vertaling van keuzes rondom dergelijke kwesties en
dilemma’s naar de Nederlandse parlementaire democratie
maken en uitleggen wat de gedachte is achter bijvoorbeeld
de scheiding der machten of het recht van amendement.
Daarnaast is het nuttig om met persoonlijke verhalen leerlingen
te leren over dictatuur, onderdrukking en onvrijheid. Uit de
periode van de Tweede Wereldoorlog kennen we vele van deze
verhalen en helaas zijn er ook veel, meer recente, voorbeelden
van onvrijheid. Deze verhalen overtuigen van het belang en
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kwetsbaarheid van vrijheid, democratie
en machtenscheiding. Er zijn ook verhalen
van vrijheid die kunnen inspireren. Met
name verhalen van jongeren uit jonge
democratieën. Daarbij kan je dan ook
direct laten zien dat er geen dichotomie
tussen dictatuur en democratie is maar
dat er allerlei tussenruimtes zijn waarin
de vrijheid formeel bestaat maar er
in werkelijkheid onderdrukking is en
dat mensen andersom ook in formele
onvrijheid allerlei vormen van zelfbeschikking weten te organiseren.

ERVARINGEN OPDOEN
Het opdoen van ervaringen met democratie en dictatuur kan in principe in de
gehele schoolcarrière gebeuren en ligt
daarmee in lijn met het idee dat burgerschapsonderwijs een taak van de hele
school is. Veel scholen werken hier ook
al mee en leerlingen oefenen dan bijvoorbeeld met discussiëren, perspectieven
uitwisselen en het leren beargumenteren
van je eigen mening – hoewel leerlingen
dat in Nederland minder lijken te doen
dan elders. Er is in Nederland een minder
uitgebreide traditie van het structureel
gebruiken van de leerlingenraad als
democratisch orgaan waar alle leerlingen
van de school bij betrokken worden.
Ook lijkt er weinig geoefend te worden
met het nemen van besluiten in de klas.
Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat
leerlingen niet vaak de mogelijkheid
krijgen om klassikaal besluiten te nemen
– en als dat wel gebeurt, wordt dat
gedaan door handen opsteken. Van
verdere complexiteit in de besluitvorming
is zelden sprake. Alleen al met het vaker
uitproberen van uitdagendere en
democratische manieren van besluitvorming kan resultaat behaald worden.

‘SPELEN’
Grote winst valt te behalen door het
‘spelen’ met verschillende vormen van
besluitvorming, machtsuitoefening,
inspraak en discussievoering. In de klas
en op school zouden leerlingen ervaring
kunnen opdoen met het nemen van
besluiten op diverse manieren en daardoor kunnen ze meer begrip ontwikkelen
van democratie en dictatuur en de
gelaagdheid van die concepten. Dit kan
gaan over kwesties waar echt een besluit
over genomen moet worden (klassenactiviteiten, indeling van de dag, regels
in de klas) of over hypothetische situaties.
Leerlingen kunnen dan oefenen met
consensusbesluitvorming (onderhandelen
om het eens te worden) of deliberatieve
besluitvorming (op basis van argumenten
vaststellen wat het beste besluit is). Zo
kunnen zij leren dat er verschillende
manieren zijn om een besluit op een
rechtvaardige manier te nemen.
Zeker bij besluitvorming met hypothetische kwesties kun je als leraar ‘spelen’
met wat leerlingen ervaren. Je zou
leerlingen bepaalde opdrachten of rollen
kunnen geven. Door meerdere keren
met besluitvorming te oefenen, kun je
leerlingen telkens in een ongunstige
minderheidspositie plaatsen waardoor
zij ervaren hoe het is om het niet voor te
zeggen te hebben. Ook kun je als leraar
de besluitvorming manipuleren door
in een gesprek steeds alleen bepaalde
leerlingen voor te trekken en voorkeuren

van andere leerlingen niet mee te nemen (waardoor zij leren
over ongelijkheden in democratieën). Het is goed mogelijk
om aspecten van dictatuur hier expliciet in te verwerken. Het
negeren van wensen van leerlingen, het opstellen van oneerlijke
regels of regels die leerlingen ongelijk behandelen, het inperken
van meningsuiting en zelfs het presenteren van duidelijke onzin
als juiste lesstof, zouden goede leerervaringen van leerlingen
kunnen zijn.
Dit soort ervaringen kan leerlingen helpen na te denken over wat
zij rechtvaardig vinden als het gaat om collectieve besluitvorming.
Het is wel belangrijk dat zij hierbij geholpen worden. Leerlingen
kunnen dit soort reële of hypothetische vormen van besluitvorming leuk vinden, maar dat betekent niet dat die vormen
automatisch leiden tot (doelgericht) leren. Dat leren lijkt pas
plaats te vinden op het moment dat zij achteraf met hun leraar
over de ervaring hebben kunnen spreken en er tijd is om te
reflecteren op wat er gebeurd is, welke elementen van besluitvorming zij meemaakten en wat zij daarvan vonden. Kortom, een
relatie met een meer inhoudelijke behandeling van concepten als
meerderheidsbesluitvorming, minderheidsrechten, democratie
en dictatuur is noodzakelijk bij het leren van deze ervaringen.

DIEPGAANDER DEMOCRATIEBEGRIP
Uiteindelijk zou het leren denken en opdoen van dergelijke
ervaringen ertoe kunnen leiden dat leerlingen een dieper inzicht
opdoen van waar democratie over gaat, wat de kwetsbaarheid van
democratie is en hoe die weerbaar gemaakt kan worden. Juist dat
zijn belangrijke leerdoelen waar meer aandacht voor zou moeten
zijn in ons onderwijs. ●
DR. HESSEL NIEUWELINK IS LERARENOPLEIDER
MAATSCHAPPIJLEER AAN DE HOGESCHOOL
VAN AMSTERDAM.
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Theater kan ontroeren, informeren en een mooie
gespreksstarter zijn, bijvoorbeeld om het eens
te hebben over de Tweede Wereldoorlog. Maar
hoe kun je theater het best inzetten in je lessen?
Wat voegt het toe om je leerlingen mee te nemen
naar een voorstelling, of het theater mee te nemen
het klaslokaal in?

Tekst: Mina Etemad
Illustratie: Ehud Neuhaus

DE BRIEVEN VAN MIA
De oude Joodse man Isa Cohen en de
jonge Syrische vluchteling Leyla lijken
een onwaarschijnlijk duo door het grote
leeftijdsverschil en hun verschillende
levenservaringen. Aanvankelijk moeten
ze dan ook niets van elkaar hebben.
Toch bloeit in De brieven van Mia, een
theaterstuk gebaseerd op het jeugdboek
geschreven door Astrid Sy, een hechte
band tussen hen op. De twee personages
komen erachter dat hun oorlogservaringen best wat gelijkenissen vertonen en
dat de ander een van de weinigen is die
hun pijn begrijpt.
Astrid Sy werkte bij het Anne Frank Huis,
waar ze bezoekers sprak die uit Syrië
waren gevlucht. “Deze vluchtelingen
zeiden dan dat ze wisten hoe het was
om opgesloten te zitten zoals de familie
Frank. Tegelijkertijd gaven ze ook aan het
onzin te vinden over de Tweede Wereldoorlog te leren terwijl ze zelf net uit een
oorlog kwamen. Dat vond ik interessant,
net zoals het idee dat er een vriendschap
zou ontstaan tussen een jonger en een
ouder iemand.” Met die uitgangspunten
ging ze aan de slag om een verhaal te
schrijven over vooroordelen, vriendschap
en een ontmoeting tussen het heden en
het verleden.

HET HIER EN NU
George Elias Tobal schreef het script voor
de theaterbewerking van De brieven van
Mia en Eran Ben-Michaël was de regisseur
van De brieven van Mia. George en Eran
hebben eerder al werk over uitsluiting,
vluchtelingen en oorlog gemaakt. Hun
stijl kenmerkt zich door lichtheid en
humor en ook bij deze voorstelling
wisselen ontroerende scènes zich af
met grappige. Eran vindt het heel leuk
om voor jongeren te spelen, omdat ze
zich minder aan de conventies houden die
wij als volwassenen hebben afgesproken.
“Je moet ze echt voor je winnen; je moet
aanvoelen of ze er nog bij zijn of dat je
je spel aan moet passen om ze mee te
krijgen met het verhaal.” Theater vindt
hij een uitermate geschikt medium om

verhalen over de geschiedenis te vertellen: “Juist omdat theater in het hier en
nu plaatsvindt. Je kunt een moment uit
het verleden oproepen en voor je laten
gebeuren, dat is een intensere ervaring
dan wanneer je bijvoorbeeld een tvprogramma bekijkt.” Dat blijkt het best
uit de scènes waarin personages uit het
verleden, zoals briefschrijfster Mia, tot
leven komen. In het boek leest Leyla haar
brieven en stelt ze zich de jonge Mia
voor, maar in het theaterstuk zien we
Mia daadwerkelijk naast Leyla staan.
Soms kijken ze elkaar aan en soms lijken
ze zelfs een dialoog te voeren, waardoor
de geschiedenis en het nu in elkaar
overvloeien.

BESPREEKBAAR MAKEN
Die koppeling tussen het verleden en
het heden is ook waar het educatieve
programma van De brieven van Mia op
is gebaseerd. De drie thema’s in het
lesprogramma zijn oorlog, vluchten en
vooroordelen en discriminatie. Het is de
bedoeling om deze thema’s bespreekbaar
te maken in de klas. De makers merkten
dat docenten niet altijd alle gevoelige
onderwerpen durven aan te snijden en
het soms moeilijk vinden een goed
antwoord te geven op kritische vragen
als: “Waarom moet ik nu hierover leren?”
Wat het lesprogramma doet is mogelijkheden bieden om over zulke onderwerpen
in gesprek te gaan.

die zich richt op het voortgezet onderwijs,
het mbo en het theateronderwijs. Docenten kunnen er terecht voor lesbrieven, die
bestaan uit teksten van theatervoorstellingen die gespeeld zijn tijdens Theater Na
de Dam. Deze teksten zijn bijna allemaal
scènes en verhalen gebaseerd op ontmoetingen tussen jongeren en ooggetuigen
van de Tweede Wereldoorlog.
Isa legt uit dat je op verschillende
manieren met die teksten om kunt gaan:
“De leerlingen kunnen de scènes spelen,
maar je kunt ook de teksten lezen zonder
te acteren. Er zijn lesbrieven per vak,
bijvoorbeeld voor geschiedenis, drama
of filosofie, waarmee je als docent
makkelijk aan de slag kunt en je les
vorm kunt geven.”
Bij het vak burgerschap gaan de lesbrieven
voornamelijk over onderbelichte verhalen,
zoals over Nederlands-Indië of over Roma
en Sinti. Leerlingen lezen een scène,
bijvoorbeeld over de Joods-Curaçaose
verzetsstrijder George Maduro. Isa: “Dat
historische verhaal komt door de theatertekst tot leven. Wanneer je een rol leest,
of dat nou spelend of lezend is, verplaats
je je in het perspectief van de mensen die
hun verhaal hebben gedeeld. Je krijgt dan
bijvoorbeeld gevoel voor wie Maduro was
en waarom hij bepaalde keuzes maakte.
Daarbij is verbeeldingskracht van belang,
maar zeker ook inlevingsvermogen. Op
die manier voegt theater extra lagen toe
aan herdenken.” ●

ATELIER VAN HERINNERING
Bij Atelier van Herinnering wordt theater
op een andere manier ingezet voor
onderwijs over de Tweede Wereldoorlog.
Projectleider Isa van Dam werkte al een
tijd als maker bij Theater Na de Dam,
dat door het gehele land zo’n honderd
theaterstukken programmeert na de
Dodenherdenking op 4 mei. Theater Na
de Dam wilde graag de jongerenprojecten
duurzamer maken zodat ook na 4 mei
leerlingen met de theaterstukken en de
thematiek aan de slag zouden kunnen.
Vanuit die gedachte ontstond Atelier van
Herinnering, een online educatieomgeving

OOK THEATER IN DE LES?
Verschillende opties zijn:
• De brieven van Mia toert in het voorjaar
van 2022 door het gehele land. Zie voor
de speellijst georgeeneranproducties.nl.
Daar is ook meer informatie te vinden
over het educatieve lesprogramma.
• De lesbrieven en scènes van Atelier van
Herinnering zijn na aanmelding gratis te
downloaden op ateliervanherinnering.nl.
• Theater AanZ komt bij scholen langs
met voorstellingen over anders zijn,
vrijheid en seksuele vorming. Kijk op
theater-aanz.nl.
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Grenzen aan
de vrijheid (2)
7 september, 2020

Kind in een auto, vlakbij een
bosbrand in Oliveira de Frades,
Portugal.
Fotograaf: Nuno Andre Ferreira

Ook de klimaatverandering beperkt steeds
meer onze bewegingsvrijheid.
Op 7 september ontstond in Oliveira de
Frades, in het oosten van Portugal ongeveer
honderd kilometer van Porto, een bosbrand
die zich uitbreidde naar Sever do Vouga,
zo’n dertig kilometer naar het westen, en
naar Águeda, dat veertig kilometer naar het
zuidwesten in het aangrenzende district ligt.
Meer dan driehonderd brandweerlieden,
honderd voertuigen en tien blusvliegtuigen
bestreden de vuurzee in een landschap
met voornamelijk eucalyptusbomen. De
ongecontroleerde opmars van de zeer
brandbare eucalyptusboom – grondstof voor
de economisch belangrijke pulpindustrie –
speelt een grote rol bij de snelle verspreiding
van natuurbranden. In de periode van juni
tot september komen natuurbranden in
Portugal het vaakst voor. Het warme
klimaat, de aanhoudende warme luchtstroom van de Atlantische Oceaan en
een bosrijk landschap maken het land
buitengewoon brandgevaarlijk. Extreme
temperaturen en aanhoudende droogte
droegen bij aan de bosbranden in 2020.
Een rapport uit datzelfde jaar, een gezamenlijke publicatie van het Wereldnatuurfonds
(WWF) en de Portugese tak van het
Wereldnatuurfonds (ANP|WWF), laat zien
dat van alle Europese landen Portugal het
zwaarst wordt getroffen door natuurbranden:
jaarlijks woedt in meer dan drie procent van
de bossen in Portugal een bosbrand.
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Tekst: Cristan van Emden en Julia Sarbo
Beeld: p.83 Library of Congress
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p.84-85 Glenn L Martin Aviation Museum

Moet naast het verhaal van een slachtoffer ook
dat van de dader verteld worden? Is wat er voor en
na de Tweede Wereldoorlog gebeurde wel relevant
voor een museum over de oorlog? En wat heeft een
museum eigenlijk met het hier en nu te maken?
Dit zijn vragen die het Bevrijdingsmuseum zichzelf
tijdens de transitie naar het Vrijheidsmuseum
gesteld heeft. Dat denkproces is terug te zien in
het vernieuwde museum in Groesbeek.

N

aast het chronologische verhaal
krijgt de bezoeker in de vaste
tentoonstelling steeds een ander
perspectief aangereikt. Zo zijn er in de
dilemma-kamers verhalen van jonge
mensen te zien die tijdens de oorlog voor
een ingewikkeld vraagstuk stonden, zoals
wel of niet voedselbonnen smokkelen,
of persoonsbewijzen vervalsen of niet.
De bezoeker wordt uitgenodigd zich te
verplaatsen in die tijd en het vraagstuk
van diverse kanten te bekijken.
Een mooi voorbeeld van een onderbelicht
perspectief is dat van de zwarte Amerikaanse vrouwen die in de Amerikaanse
oorlogsindustrie werkten. Prachtige,
levensgrote foto’s van de ‘Rosie the
Riveter-vrouwen’ die de vliegtuigen,
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tanks, schepen en munitie produceerden
waar het Amerikaanse leger de nazi’s
mee bevocht, tonen wie de vrouwen
waren zonder wie de bevrijding niet
mogelijk was geweest.
Het benaderen van de oorlog vanuit
verschillende perspectieven komt ook
terug op de blauwgekleurde zuilen die
her en der in de tentoonstelling te zien
zijn. Daarop worden de grote thema’s van
de oorlog steeds van twee kanten belicht.
De bezoeker krijgt bijvoorbeeld primaire
bronnen te zien zoals foto's etc. van
twee jongens van 19: de een vocht en
sneuvelde voor de Duitsers en de ander
voor de Amerikanen. Op een andere zuil
worden twee kledingstukken getoond:
een doopjurkje van parachutestof waarin

Een vrouwelijke havenmedewerker werkt
aan een van de enorme ‘Liberty Ships’,
de Amerikaanse vrachtschepen die
speciaal voor de oorlog in massaproductie
werden genomen.
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Twee Afro-Amerikaanse vrouwen aan
het werk in de krappe binnenkant
van een vliegtuigonderdeel in de fabriek
van de Glenn L. Martin Company,
24 augustus 1943.

een kindje was begraven staat symbool
voor verdriet; een kinderuniformpje,
gedragen tijdens een bevrijdingsparade,
voor vreugde. Door de vergelijkingen
wordt de kijker aan het denken gezet.
Om zelf te ervaren wat een slachtoffer
van een bombardement meemaakt, is
een nagemaakte schuilkelder te bezoeken. Daar kan het publiek – met de
deur dicht – het geluid, het licht en de
trillingen van een bombardement voelen.
Het is beklemmend, op een ingetogen
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manier, zonder dat je als bezoeker het
gevoel krijgt in een entertainmentshow
te zijn beland.
Ook is er aandacht voor de rol van zwarte
soldaten in het Amerikaanse (geallieerde)
leger; dit onderwerp kan door de Black
Lives Matter-beweging rekenen op
vernieuwde interesse. De geplande
tentoonstelling over de geschiedenis van
transgender mensen in Nederland is ook
uiterst actueel. In de toekomst zal een
tentoonstelling over de ‘zwarte driehoek’

volgen. Dit symbool werd gedragen door
onder meer daklozen, sekswerkers en
werklozen, die door de nazi’s waren
opgesloten in een concentratiekamp
omdat ze buiten de maatschappij zouden
vallen. Over hun leven voor, tijdens en
na de oorlog is weinig bekend.
Het Vrijheidsmuseum plaatst de Tweede
Wereldoorlog in context en tijd, en is
daarmee een uitstekend startpunt voor
het nadenken over wat vrijheid en
onvrijheid voor mensen nu betekent. ●

Twee Afro-Amerikaanse fabrieksarbeidsters
schieten klinknagels in een vliegtuigonderdeel in de Glenn L. Martin-fabriek,
Baltimore, datum onbekend.
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Cartoon: Tjeerd Royaards | cartoonmovement.com
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