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Het DOEboek Vrijheid is een cadeau van zes gemeenten Wageningen, Rhenen, Ede, Renkum,
Overbetuwe en Arnhem, vanuit verbondenheid met de WO2-historie. Het DOEboek is bestemd voor
10 tot 14 jarigen in het onderwijs of op vakantie in de regio.
Het DOEboek is tot stand gekomen dankzij ondersteuning van Bevrijdingstoerisme en
Vredeseducatie; een project uit het Regiocontract van Regio FoodValley en provincie Gelderland.
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Hoera voor vrede en vrijheid!
In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd en er een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. Dat vieren we zoals elk jaar op 5 mei, de dag van de vrijheid. Ter ere van dat feest is er
een DOEboek Vrede en Vrijheid gemaakt voor kinderen en jongeren en hun (groot)ouders.

Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en brugklassen in de gemeenten Wageningen,
Renkum, Ede, Overbetuwe, Arnhem en Rhenen hebben het DOEboek cadeau gekregen. Ook kinderen
die in deze regio vakantie vieren, ontvangen een exemplaar via de musea en de recreatieondernemingen.

Het staat vol met puzzels, interessante weetjes en verhalen. Je kunt zelf vrijheid maken en
spannende tentoonstellingen of excursies bezoeken. Kinderen die zich echt zo vrij als een vogel
willen voelen, moeten aan de prijsvraag meedoen. Hoofdprijs: een rondvlucht!
We zijn benieuwd om reacties op het DOEboek te ontvangen. Aarzel niet om ons uw tips en tops te
te sturen via vrede@xs4all.nl of zet uw mening op Facebook DOEboek.
We wensen u en de kinderen veel plezier met het DOEboek!

Bestuurders uit Wageningen, Renkum, Overbetuwe, Rhenen, Ede en Arnhem maken met de vredesambassadeurs het V-teken
bij de presentatie van het DOEboek in Hotel De Wereld in Wageningen.
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1.

Doelen

Algemene doelstelling
Kinderen en jongeren vergroten hun kennis van historische verhalen rondom de bevrijding van de
Tweede Wereldoorlog in hun regio of vakantiegebied en zijn in staat om de begrippen vrijheid en
vrede benoemen en concreet maken in hun eigen denken en handelen.

Educatieve doelen
Hoewel het DOEboek Vrijheid door de meeste kinderen en jongeren in de vrije tijd gebruikt zal
worden, bevat het een tiental educatieve doelen die in het onderwijs en/of jeugd- en jongeren
behaald kunnen worden.
Na het verwerken van de inhoud en opdrachten in het DOEboek kunnen de kinderen:
- aangeven wat vrijheid betekent in relatie tot de Tweede Wereldoorlog en voor hen zelf.
- omschrijven op welke manier vrijheid en regels samen gaan.
- aangeven wat het motto “Vrijheid maak je met elkaar” betekent en hoe zij daar zelf aan kunnen
werken.
- benoemen wat artikel 1 van de grondwet betekent.
- aangeven wat de kenmerken van democratie zijn en hoe deze in 1940 werd afgeschaft en na de
Tweede Wereldoorlog weer werd hersteld.
- vertellen dat de verschillen tussen mensen tot veel conflicten kunnen leiden en hoe de mogelijke
oplossingen: Praten of Vechten een rol in hun eigen leven speelt.
- omschrijven wat de begrippen waar - niet waar, feit - mening, vooroordelen en generalisaties
inhouden.
- vertellen hoe vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog en nu nieuwe kansen krijgen.
- betekenis geven aan herdenken door monumenten te bezoeken, te duiden en te ontwerpen.
- vertellen wat vrede voor hen betekent en hoe zij daar in hun eigen leefwereld aan kunnen werken.
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2.

Thema’s

In het DOEboek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog verbonden met de leefwereld
en het levensgevoel van kinderen en jongeren van nu. We halen de geschiedenis en al die verhalen
van gewone mensen in een ongewone tijd uit de vitrine en leggen ze op het bordje van de kinderen.

Wat zijn de verbindingen? Dat zijn de verhalen van gewone mensen. Verhalen van trouw en moed,
van verraad en wanhoop, van huis en haard verlaten en de smaak van chocolade. De emoties van
mensen zijn de sleutel om grote historische gebeurtenissen te begrijpen en in te voelen. Dat kennen
we allemaal door romans en films. Door het invoelen van de emoties van de ander, de empathie,
ontstaat er een verbinding tussen de verhalen van toen en de kinderen van nu. Zo wordt
geschiedenis concreet en relevant voor kinderen en jongeren nu en ontstaat er interesse in de feiten
en gebeurtenissen.
In het DOEboek zijn historische en actuele thema’s met elkaar verbonden:
- de strijd in Rhenen in 1940 en herdenken.
- Arnhem 1944, de slag, de puinhopen, vluchtende mensen: het herstel van de democratie.
- verhalen over verzet uit Ede en de rol van de geallieerden bij de herdenking.
- verhalen over vluchten en evacueren uit Overbetuwe en thuis komen in vernielde dorpen.
- verhalen over hevige strijd en vluchten uit Renkum en Oosterbeek.
- verhalen over evacuatie, bombardementen, bevrijding en humanitaire hulp uit Wageningen.
- vrijheid, onvrijheid, verzet tegen onrecht en pesten.
- afschaffen en het herstel van de democratie, artikel 1 van de Grondwet en gelijke behandeling.
- monumenten als herinneringsstenen van vroeger en de betekenis voor mensen van nu.
- vooroordelen en generalisaties, als bron van discriminatie en uitsluiting, ontmaskeren en nuanceren.
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3.

Kinderen kunnen vrede en vrijheid maken

Meer
weten?

De meeste kinderen hebben een romantisch beeld van vrede. Net als volwassenen trouwens.
Vrede is een beetje saai in de beeldvorming. Het is rustig en er is nooit rottigheid of ellende en er
horen veel vredesduiven bij. Uit gesprekken met kinderen wordt ook duidelijk dat zij geneigd zijn
om vrede negatief te benoemen: geen honger, geen discriminatie, geen schendingen van
mensenrechten, geen racisme, niet pesten en geen geweld op straat.
Het is een leuke oefening om dat met kinderen eens om te buigen. Want we zouden ook kunnen
zeggen: er is genoeg te eten voor iedereen, mensen respecteren elkaar en de mensenrechten, en
mensen waarderen elkaar omdat ze allemaal anders en uniek zijn. Dat is een positievere benadering.
Mensen maken vrede
Vrede en vrijheid komen niet uit de lucht vallen, Ze komen voort uit het handelen van mensen.
Mensen van overal, van alle leeftijden kunnen vrede en vrijheid maken. Dat is het uitgangspunt van
het DOEboek Vrijheid. We gebruiken een definitie van vrede die eenvoudig en haalbaar is voor
iedereen. “Overal waar mensen voor elkaar en de aarde zorgen, daar is een situatie van vrede.
Overal waar mensen elkaar het licht in de ogen gunnen, elkaar hoop geven en elkaar kansen bieden,
overal waar kinderen en jongeren in verzet komen tegen pesten, daar is een situatie van vrede”.
Er is gelukkig veel meer vrede dan oorlog. Mensen hebben ook veel meer ervaring in vrede maken.
Dat klinkt gek, zeker als we bedenken dat er nu meer dan vijfentwintig oorlogen en gewapende
conflicten op de wereld zijn. Per uur wordt ook nog eens 100 miljoen euro aan oorlog en wapens
uitgegeven. Oorlog is mensenwerk, vrede maken ook.

Omgaan met geweld
Geweld is uitzonderlijk en veruit de meeste mensen verafschuwen het. Maar we worden dagelijks
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overspoeld met negatieve mediaberichten. Elke dag krijgen kinderen en jongeren en wij ook een portie
geweld over ons heen. In films, computerspelletjes, geschiedenisboeken, het journaal; en het pesten op
straat en in de groep niet te vergeten. Hoe kun je voorkomen dat je er niet aan gaat wennen?

8
Kwaad en empathie
Je zou denken dat mensen gewelddadig geboren zijn. Dat de mensen voor elkaar als verscheurende
wolven zijn. Deze visie is in onze westerse samenleving heel dominant geweest, samengevat in de
bekende uitspraak: “mensen zijn niet in staat tot enig goed en geneigd tot alle kwaad”. Maar er is altijd
een andere onderstroom geweest, die naar ons idee even waar en waardevol is. Een visie die we veel
meer om ons heen zien. De mens is een sociaal wezen en in staat tot empathie. We kunnen ons inleven in
de situatie van de ander en daardoor met de ander verbonden raken. Dat vermogen hebben alle mensen.
We worden er mee geboren, maar zonder opvoeding en onderwijs redden we het niet. Mensen zijn
nestblijvers en hebben elkaar en de tijd nodig om empathie te oefenen en te versterken.
Verdraagzaamheid
Deze vorm van verdraagzaamheid is de basis van onze democratie. Het wil zeggen dat we de ander
verdragen, zelfs als de opvattingen van die ander of het gedrag bij ons afschuw oproept. Dat is lastig en
niet altijd makkelijk, maar het is de enige weg om in een democratie met alle verschillende mensen,
belangen en machten op een vreedzame en geweldarme manier samen te leven. Kinderen en jongeren
moeten veel leren om als burgers bij te dragen aan deze samenleving. Ze moeten kunnen lezen en
rekenen en nog veel meer. Maar ze moeten ook leren naar anderen te luisteren, samen te werken, te
zorgen voor elkaar en te zorgen voor zichzelf. Leren wat vrede is. Leren hoe ze met conflicten om kunnen
gaan en wat vooroordelen zijn.
Positieve doelen
Het is echter niet de bedoeling om kinderen te overladen met de negatieve kanten van de mensheid.
Soms zien we volwassenen die heimelijk denken of openlijk tegen kinderen zeggen: “Jullie zijn de
toekomst, jullie moeten het later beter doen”. Dat vinden we niet eerlijk, we kunnen de problemen die de
DOEboek Handleiding voor docenten en begeleiders – Stichting Vredeseducatie Utrecht

volwassenen van nu veroorzaakt hebben, niet op de schouders van de kinderen leggen. Kinderen leren
geen vrede maken door hen alleen de gevolgen van oorlog en geweld voor te houden. Dat werkt niet.
Vredeseducatie moet met positieve doelstellingen aangezet worden en kinderen spelen er zelf een
actieve rol in.
Vrijheid om te maken en te vieren
In 2015 vieren we 70 jaar het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Nederland vieren we Bevrijdingsdag
op 5 mei en op 15 augustus, toen de oorlog in Azië tot een einde kwam. In mensen, klein en groot, leeft
een diep verlangen naar vrijheid. Om te kunnen denken en te handelen naar de eigen wil en verlangens.
We zeggen niet voor niets: Vrijheid blijheid! Maar wanneer alle mensen hun vrijheidsdrang willen
waarmaken en er niemand meer rekening houdt met elkaar en met de aarde, wordt het een puinhoop.
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Regels maken
Daarom moeten er afspraken worden gemaakt. Regels om vrijheid mogelijk te maken. Regels, die kansen
bieden en mensen voor elkaar en voor de overheid beschermen. Anders loopt het uit de hand. Kinderen
en jongeren weten er alles van. Zij kennen een grote vrijheidsdrang en stellen soms meer malen per dag
regels ter discussie. Dat moeten ze vooral doen. Je kunt niet jong genoeg beginnen aan het maken van
regels voor vrijheid. Voor kinderen zijn de regels in het verkeer of in de sport een aansprekend voorbeeld.
Stel je eens voor dat iedereen doet waar hij of zij zin in heeft. Auto’s rijden over het fietspad en voetgangers kunnen niet meer veilig over de stoep lopen. Wanneer sporters zich niet aan de regels houden, is
er geen plezier meer aan het spel te beleven. Dan zou een voetballer met een hockeystick een doelpunt
kunnen maken.
Regels voor het menselijk verkeer
Er zijn ook regels voor het menselijk verkeer. Afspraken over wat mensen rechtvaardig en eerlijk vinden
en hoe ze het beste met elkaar kunnen omgaan. We hebben het dan over de mensenrechten. Of over de
rechten van het Kind, die dit jaar en deze maand 25 jaar bestaan. Ook daar willen we in het DOEboek
aandacht aan schenken.
Vrijheid als water voor een vis
De meeste mensen raken snel aan vrijheid gewend, het is vanzelfsprekend voor ze. Tenminste, dat zeggen
veel ouderen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten tegen ons.
Veel mensen beleven vrijheid als een vis in het water. Je gaat het water pas missen als het er niet meer is.
We kunnen het ons zelf niet goed indenken wat het betekent als we vrijheid kwijt raken. Verhalen uit de
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geschiedenis kunnen ons helpen om vrijheid te waarderen en te onderhouden. Ook mensen die moesten
vluchten voor oorlogsgeweld in hun eigen land en nu onder ons leven, kunnen ons vertellen hoe
kwetsbaar vrijheid is.
Oorlog laat zien hoe mensen zijn
Wanneer we mensen willen leren kennen, moeten we de oorlog bestuderen. Want oorlog is verdichting
van de geschiedenis van mensen. Alles wat zich in het ‘normale leven’ afspeelt, zien we in een oorlog in
extreme mate terug. Oorlog toont ons hoe mensen kunnen zijn. We zien voorbeelden van haat, verraad,
wantrouwen en vervolging maar ook voorbeelden van liefde, burgermoed, trouw en verzet.
Omdat het leven zich in oorlogstijd extreem voordoet, is het voor ons zo bijzonder leerzaam. De
omstandigheden veranderen wel, maar mensen blijven in principe op dezelfde manier reageren, in het
leven van alledag en in tijden van crisis. Daarom is het zinvol om mensen op allerlei manieren te
betrekken bij herdenkingen en vieringen van de bevrijding.
Verhalen vertellen
We willen kinderen en jongeren uitdagen om deze verhalen te betrekken op het eigen leven. In een
oorlog wordt het leven totaal anders. Je kunt niet meer zomaar de straat op gaan en met je vrienden
spelen. Je mag niet meer zeggen wat je denkt. Er is geen vrijheid meer. Je kunt de dingen die je nodig hebt
niet meer zomaar kopen.
Er is overal dreiging, overal gevaar. De één vertrouwt de ander niet meer. Je mag ook niet meer doen wat
je wilt of zeggen wat je van iets vindt. Je kan gedwongen worden om dingen te doen die je helemaal niet
wilt. Mensen kunnen elkaar gaan wantrouwen. De wapens gaan spreken: kogels, granaten, bommen.
Huizen worden verwoest. Weerloze mensen komen om. Velen slaan op de vlucht. Anderen roven hun
huis leeg. Dat is oorlog in een paar woorden en wellicht heeft u de verhalen uit onze regio voor ogen.
Geschiedenis en leefwereld kinderen verbinden
Inzicht in de levensverhalen van mensen die een oorlog hebben meegemaakt, kan het inzicht in ons eigen
levensverhaal versterken. Natuurlijk is er sprake van heel verschillende verhalen. Waarschijnlijk is er wel
een wereld van verschil. Maar toch herkennen we in beide tijden sporen van moed, van machteloosheid,
van verzet tegen onrecht en inzet voor mensen. Dat zijn allemaal dingen die kinderen en jongeren van
vandaag persoonlijk raken.
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Herdenken is vooruitzien
Vrijheid speelt in ons land een belangrijke rol bij de herdenkingen. Rituele momenten in het jaar, waarop
mensen letterlijk stil staan bij hun herinneringen en hun emoties uiten. In gesprekken met ouderen blijkt dat
velen van hen de aanwezigheid van kinderen en jongeren zien als een teken van hoop. Voor veel mensen is
herdenken meer dan alleen naar het verleden kijken. Het is ook een protest tegen onderdrukking van
mensen op dit moment. Herdenken heeft betrekking op het delen van verdriet maar het is ook een samen
kijken naar de toekomst. In het DOEboek gaan we met deze thema’s aan het werk.
Vrijheid vieren met een DOEboek
Natuurlijk ook met het thema bevrijding en de manier waarop dit jaarlijks wordt gevierd: met een
bevrijdingsvuur, toespraken, popconcerten, vlaggen, acties voor mensenrechten, lekker eten en drinken,
informatiemarkten, gedichtenwedstrijden en muziek. Kinderen ontdekken het verschil tussen een feit en
een mening en wat vooroordelen zijn. Dat alle mensen vooroordelen hebben. Dat we er niet mee geboren
zijn maar dat we ze hebben aangeleerd. We kunnen ze dus ook weer afleren. Kinderen leren al doende
en spelend dat ze vrijheid en vrede zelf kunnen maken. Door in de klas samen conflicten op te lossen en
een spel over vrijheid te spelen. Door in het museum de geschiedenis van vluchtelingen en evacués uit
deze regio te onderzoeken. Of door deel te nemen aan de rituelen van herdenking, voor het eerste of met
nieuwe verhalen en betrokkenheid. En wellicht ook door in een alledaags situatie NEE te zeggen tegen
onrecht. Dat is wat we willen met het DOEboek Vrede en Vrijheid en we zijn blij dat u, vanuit uw eigen
ervaringen en deskundigheid met ons mee wilt denken.
Jan Durk Tuinier en Geu Visser zijn werkzaam bij de Stichting Vredeseducatie. Deze tekst is een bewerking van de presentatie
tijden de kick off bijeenkomst van het DOEboek in Hotel de Wereld in Wageningen, november 2014.
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Democratisch burgerschap, een taak voor
het onderwijs

Meer
weten?

Wat hebben kinderen en jongeren met democratie te maken?
Soms vragen mensen zich af: wat hebben kinderen en jongeren met democratie te maken? Als we met
democratie alleen de gekozen politici bedoelen die in Den Haag, Brussel, Washington of waar dan ook de
wereld besturen, dan staat dat wel heel ver van hun bed. Wanneer we democratie zien als een vreedzame
manier van samenleven van mensen die allemaal verschillend zijn, dan hebben kinderen en jongeren er alles
mee te maken. Dan gaat het ineens over hun leefwereld en ervaringen.
Leren omgaan met verschillen
Alle mensen zijn verschillend. Ze hebben andere belangen, andere ambities, andere talenten, andere
godsdiensten of levensovertuigingen en culturele gewoonten. Sommige mensen zijn snel, anderen hebben een
handicap of speciale eigenschappen en qua uiterlijk lijkt niemand op een ander, behalve sommige tweelingen.
Hoe is het mogelijk dat deze mensen in vrede met elkaar kunnen samenleven? Het antwoord is heel
eenvoudig: omdat we met elkaar een democratie hebben gemaakt!
Regels maken
Want al die verschillen tussen mensen leveren ook veel conflicten op en een enkele keer loopt het ook
helemaal uit de hand. Daarom zijn er regels nodig en wetten om de vrijheid van de mensen eerlijk te verdelen.
Wanneer je samen leeft met anderen moet je afspraken maken, bijvoorbeeld over geluidsoverlast,
verkeersregels, schoon water, hoe we mensen - die zichzelf niet kunnen redden in de maatschappij - kunnen
helpen en hoe we de aarde kunnen beschermen.
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Burgerschap in de school
De school staat in het brandpunt van de samenleving. Dat heeft tot gevolg dat scholen gericht zijn op
maatschappelijk opvoeden, naast het overdragen van de basisvaardigheden en de noodzakelijke kennis over
onze cultuur en geschiedenis. De hoofdlijnen van deze onderwijsdoelen zijn in wetten vastgesteld. Daarin is
onder andere beschreven dat het onderwijs:
-

ervan uitgaat dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving
gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
gericht is op kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten

Scholen geven op een planmatige manier invulling aan deze drie elementen en de daarvan afgeleide
onderwijsdoelen. Deze moeten beschreven worden in de schoolgids en in het schoolplan. Verder is
het van belang dat de school een structureel aanbod heeft, gericht op bevordering van integratie en
burgerschap en dat de school inzicht heeft in de opvattingen, houdingen en gedragingen van
leerlingen op dit gebied. Daarbij kan het gaan om uitingen van intolerantie, extremistische ideeën en
vormen van discriminatie.
Werken met het DOEboek past helemaal bij de doelstellingen van burgerschap in het onderwijs. Het
kan aanleiding zijn om activiteiten rondom burgerschap vast te leggen in programma’s.
Bron: Stichting Vredeseducatie Utrecht.
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4.

Werken met het DOEboek

Hoewel het DOEboek kant en klaar is en er direct mee gewerkt kan worden op alle plekken waar je
maar een boek kunt lezen, kan het op allerlei manieren op school worden ingezet. Zoals het
verwerken van de historische pagina van de eigen gemeente, het verzamelen van ‘vragen aan de
geschiedenis’, het doen van onderzoek en individueel of in tweetallen activiteiten uitvoeren. In dit
onderdeel staat enkele suggesties op een rij. Sommige werkvormen zijn voorbereidend, bijvoorbeeld
rondom vooroordelen en andere werkvormen zijn verdiepend, bijvoorbeeld over verzet en vrede
maken.

13

DOEboek Handleiding voor docenten en begeleiders – Stichting Vredeseducatie Utrecht

4.1.

DOEboek Quiz

Bedoeling
De deelnemers maken in tweetallen de quiz om hun kennis van diverse begrippen die in het
DOEboek een rol spelen te onderzoeken.
Tijdsduur
- Voorbereiding 5 minuten.
- Uitvoering 15 minuten.
Werkwijze
- Toon de quizvragen op het digiboard. [WERKBLAD 4.1]
- De kinderen noteren de antwoorden op een blaadje
- Degene met meeste goede antwoorden, krijgt de eer van de winnaar
- Loop vervolgens de vragen met de leerlingen door. Geef hen de mogelijkheid vragen te stellen of
toelichtingen te geven.
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Antwoorden Democratie Quiz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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C

C

B
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[WERKBLAD 4.1]

DOEboek Quiz
1.

Er is geen beter land dan Nederland? Deze uitspraak is een:

A.

Een feit (is altijd waar voor iedereen).

B.

Een mening (je kunt het er mee eens zijn of niet).

C.

Iets waar alle Nederlanders het mee eens zijn.

2.

Is verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog hetzelfde als verzet nu?

A.

Nee, het heeft niets met elkaar te maken.

B.

Verzet tegen onrecht heeft geen zin.

C.

Verzet tegen pesten is niet hetzelfde als verzet in de oorlog, maar je hebt er ook moed voor nodig.

3.

Wat is democratie?

A.

Je mag je mening zeggen en geloven wat je wilt.

B.

Jongens zijn de baas.

C.

Protesteren is verboden.

4.

Wat is inspraak?

A.

Dat je in jezelf praat.

B.

Dat kun je leren bij een spraakleraar.

C.

Dat jouw mening telt en je mag mee beslissen.

5.

Wat betekent: Vrijheid is voor mensen als water voor een vis?

A.

Dat vrijheid heel gewoon voor je is. Je bent er aan gewend.

B.

Dat je vrijheid alleen onder water kan beleven.

C.

Dat mensen en vissen in vrijheid samenleven.

6.

Welke uitspraak is democratie?

A.

Eén leider beslist en iedereen moet hetzelfde geloven.

B.

Samen regels maken.

C.

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke.

7.

De vader van Monika heeft 5 dochters: Lala, Lele, Lili, Lulu en …?

A.

Nicole

B.

Lolo

C.

Monika
DOEboek Handleiding voor docenten en begeleiders – Stichting Vredeseducatie Utrecht

15

8.

Wat is de grondwet?

A.

Een wet die op de grond gevallen is.

B.

Een boek met regels voor grondonderzoek.

C.

Een boek met de regels voor de democratie waar de regering en iedereen zich aan moet houden.

9.

Wat is discriminatie?

A.

Iets lekkers dat je bij de snackbar kunt halen.

B.

Wanneer mensen worden achtergesteld, bijvoorbeeld omdat ze een andere huidkleur hebben.

C.

Dat andere mensen voor je zorgen.

10.

Kunnen kinderen vrijheid en vrede maken?

A.

Nee, kinderen hebben geen invloed en geen macht.

B.

Dat kunnen we beter aan soldaten overlaten.

C.

Ja, iedereen kan vrede maken, elke dag door elkaar en de aarde met respect te behandelen

16
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4.2. Vooroordelen
Bedoeling
De leerlingen kunnen het begrip vooroordelen omschrijven en een voorbeeld geven.
Tijdsduur
- Voorbereiding 5 minuten.
- Uitvoering 15 minuten.
Werkwijze
- Toon het stripverhaal op het digiboard en geef enkele leerlingen de opdracht om de teksten bij de
plaatjes voor te lezen. [WERKBLAD 4.2.1]

- Tijdens het voorlezen zijn al allerlei reacties te horen, maar daarna mogen leerlingen reageren.
Waar gaat deze strip over? Mensen beledigen elkaar, mensen zijn kwaad, mensen tonen geen
respect.

17
- Wijs de leerlingen op het ketting effect van boosheid en beledigingen: De man met het hondje
begint en het verhaal eindigt weer bij hen. Dat gaat vaak zo. Kunnen leerlingen eigen voorbeelden
noemen?

- Introduceer het begrip vooroordeel.
Wanneer je een oordeel hebt voordat je iemand kent, is dat een vooroordeel.
Een vooroordeel is niet waar.
Een vooroordeel is een vergissing.
Alle mensen hebben vooroordelen.
Wij hebben vooroordelen geleerd van boeken, tv, film, vrienden en soms ook
van onze ouders.
We kunnen vooroordelen ook weer afleren.
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- Doe vervolgens samen met de leerlingen de volgende oefening:

- Laat de beweringen één voor één zien op het digibord en bespreek met elkaar over het een
vooroordeel is of niet. [WERKBLAD 4.2.2]

- Antwoord: stelling 2 en 4 zijn waar en geen vooroordeel.

- Bespreek elke bewering en vraag leerlingen uit te leggen waarom het wel of geen vooroordeel is.
Stimuleer hen om de termen uit de definitie te gebruiken. Bijvoorbeeld: “Het is een oordeel
voordat je iemand kent” Of: “Het geldt niet voor iedereen.” Of: Het is niet waar of het is een
vergissing.”

- Ter afsluiting komt u terug op de vraag: hoe kunnen mensen vooroordelen afleren? Het antwoord
ligt misschien teveel voor de hand: door mensen te leren kennen. Hoe kun je mensen leren
kennen? Via boeken, films, internet, er op af stappen of iemand uitnodigen in de klas.

DOEboek Handleiding voor docenten en begeleiders – Stichting Vredeseducatie Utrecht

18

[WERKBLAD 4.2.1]
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[WERKBLAD 4.2.2]

Vooroordeel Geen vooroordeel
1. Oude mensen zijn saai.

O

O

2. Roken is ongezond.

O

O

3. Alle Turken zijn moslim.

O

O

4. Sommige rijke mensen zijn gierig.

O

O

5. Arme mensen zijn arm omdat ze lui zijn.

O

O

6. Gehandicapten zijn zielig.

O

O

7. Arnhemmers kun je niet vertrouwen.

O

O

8. Joden herken je aan hun uiterlijk.

O

O
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4.3. Gewoon – Vreemd
Bedoeling
Leerlingen verdiepen het begrippenpaar Gewoon en Vreemd door met elkaar een mini
tentoonstelling te maken in de school, buurthuis, kerk of ergens anders.
Tijdsduur
-

Voorbereiding 15 minuten.

-

Uitvoering 60 minuten.

Beschrijving
Wat in de ene cultuur ‘gewoon’ is, vindt men in de andere cultuur ‘vreemd’. Daar is niets vreemds
aan. Het hoort bij mensen en groepen. Mensen behoren tot allerlei groepen die allemaal eigen
groepskenmerken hebben. Wat we gewoon of vreemd vinden, hangt heel sterk van onze opvoeding
af. Wanneer ouders en andere opvoeders kinderen voortdurend vertellen wat gewoon en wat
vreemd is, gaan we dat als normaal beschouwen. Daar is niets mis mee, maar wanneer gewoon
synoniem wordt met ‘goed’ en vreemd met ‘slecht’ wordt het al moeilijk omdat we dan gaan
oordelen. Oordelen worden gauw vooroordelen. Alle mensen uit een groep krijgen dan een stempel
en daar kunnen ze heel veel last van hebben. Het thema “anders zijn” kan verdiept worden door met
de leerlingen zelf een mini tentoonstelling te maken: Gewoon of Vreemd. De leerlingen maken
alleen of samen een bordje met een tekst, dat vervolgens door bezoekers bij Gewoon of Vreemd
verhangen kan worden.

Activiteit
- De leerlingen zoeken naar voorbeelden die voor henzelf heel gewoon zijn maar voor anderen
vreemd kunnen zijn. Er kunnen streekgebonden voorbeelden zijn of zelfs bepaalde familiegebruiken,
bijvoorbeeld op het gebied van kleding, godsdienst, eetgewoonten en dergelijke. Om de fantasie op
gang te brengen, geven we wat voorbeelden. [WERKBLAD 4.3.1]

- Bespreek met elkaar de voorbeelden. De leerlingen maken vervolgens een bordje met daarop een
eigen voorbeeld van Vreemd of Gewoon. Zo mogelijk bedenken ze ook een toelichting met een
illustratie op de achterkant. Op de voorkant staat bijvoorbeeld: “Aan kleuters vertellen dat er een
paard op het dak loopt”. Op de achterkant staat een plaatje van Sinterklaas. Wanneer de bordjes
klaar zijn worden ze eventueel geplastificeerd (lamineerapparaat) en in het midden voorzien van een
gat met de perforator. Wie wil mag een tweede of derde bordje maken.
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- Vertel de leerlingen dat ze een mini tentoonstelling gaan maken voor de hal van het gebouw
(school, kerk, bibliotheek, buurtcentrum). Op de muur worden latten met de teksten ‘Gewoon –
Vreemd’ opgehangen, met onder het woord Gewoon een spijker en onder het woord Vreemd een
spijker. Op die manier kan de bezoeker zelf de bordjes verhangen. Zie voor een schets op het
werkblad. [WERKBLAD 4.3.2]

- Aan het begin van de mini tentoonstelling hangt de instructie. Wat vind jij? Hang de bordjes bij
gewoon of vreemd. De bordjes kunnen voortdurend wisselen, afhankelijk van de personen die
langskomen. Het is letterlijk “De bordjes verhangen”. Op het werkblad is een voorbeeld gegeven.
- Aan het eind van de mini tentoonstelling hangt een conclusie. Een voorbeeld is te zien op het
werkblad.

Anders
De ander is anders.
Soms is dat vreemd omdat je de gewoonten van de ander niet kent.
Andersom is dat ook zo.
Soms ben jij vreemd in de ogen van de ander.
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[WERKBLAD 4.3.1]

Vraag je af, vind ik het gewoon of vreemd?
-

Elke maand nieuwe kleren krijgen.

-

Een kind met twee moeders of een kind met twee vaders.

-

Met je handen eten.

-

Eén avond in de week geen tv.

-

Ringen in je tepel.

-

Jongens met lang haar.

-

Meisjes die op voetbal zitten.

-

Iemand uitschelden of slaan als je het niet met hem of haar eens bent.

-

Opstaan voor oudere mensen in de bus of trein.

-

Een hoofddoekje dragen.

-

Vaders en moeders die elke dag moeten werken.

-

Geen vlees eten.

-

Een vogel in een kooitje houden.

-

Met slangen knuffelen.

-

Naakt zwemmen.

-

Geen toiletpapier gebruiken.

-

Naar de kerk gaan.

-

Kinderen die elke dag hard moeten werken.

-

Sla op je boterham.

-

De vlag halfstok hangen.

-

Aardappelen verbouwen in de voortuin.

-

Op tabak kauwen.

-

Iets stelen in een winkel.

-

Op de fiets de wereld rond.
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[WERKBLAD 4.3.2]

Schets van de lat aan de muur of paneel met een voorbeeld bordje:
GEWOON

*

VREEMD

*

Aan kleuters
vertellen dat er
een paard op het
dak loopt.

Voorbeelden bordjes Gewoon en Vreemd

Vreem d
Voorbeeld instructiebordje

GEWo n
Voorbeeld conclusiebordje

Wat vind jij?
Anders

De ander is anders.

Hang de bordjes
bij
GEWOON

Soms is dat vreemd
omdat je de gewoonten
van de ander niet kent.

Andersom is dat ook zo.
Soms ben jij vreemd

of

in de ogen van de ander.
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4.4. Verzet
Bedoeling
Leerlingen kunnen het begrippenpaar Verzetten tegen… en Inzetten voor… vanuit de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog benoemen en toepassen op hun eigen werkelijkheid.
Tijdsduur
-

Voorbereiding 15 minuten.

-

Uitvoering 60 minuten.

I. Wat is verzet?
Introductie
Er gebeuren dingen in je leven, thuis, op straat en in de klas die je niet wilt. Meestal doe je daar niets
aan omdat je denkt: ‘Het heeft toch geen zin, het helpt niet’ of: ‘Het zal wel over gaan’. Maar soms
maak je dingen mee die je echt niet wilt. Iets waar je helemaal op tegen bent. Dan kom je in verzet.
Je kunt je verzetten tegen iets wat alleen jezelf aangaat, maar ook tegen iets wat een ander aangaat.
Dan wordt verzet tegen onrecht, tegelijk inzet voor de ander. Dan kan je een gevoel krijgen van:
onrecht dat aan mijn vriend, moeder, oma of zelfs aan een vreemde wordt aangedaan, is onrecht aan
mijzelf.

Opdracht
Veel mensen zetten zich in voor een ander. Ze doen dat alleen of samen met anderen. Soms zijn ze
lid van een organisatie. Mensen die zich verzetten tegen onrecht en zich inzetten voor vrede krijgen
soms een medaille. Aan wie zou jij een medaille willen geven?
We geven een tiental personen en/of instellingen als voorbeeld. Daar kunnen nog meer voorbeelden
bij die de leerlingen zelf aandragen. De kinderen krijgen elk 4 medailles, zelf van papier gemaakt of in
de vorm van munten of fiches. Wanneer er 10 kandidaten zijn, staan er 10 doosjes of potjes op de
tafel met de naam er op geschreven. De leerlingen motiveren één voor één hun keuze. Ze mogen de
medailles verdelen over de kandidaten, maar ook alle medailles aan één kandidaat geven.

Voorbeelden
Stichting Moed
De instelling van het Lieveheersbeestje, die zich tegen zinloos geweld inzet.
Kinderen en jongeren die zich tegen pesten verzetten
Ze worden ondersteund door de Stichting tegen zinloos geweld.
DOEboek Handleiding voor docenten en begeleiders – Stichting Vredeseducatie Utrecht
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Greenpeace
De mensen van Greenpeace voeren actie voor het milieu: het behoud van de Noordzee en de
oceanen, de noordpool en het tropisch regenwoud.
Het Wereld Natuur Fonds
Een hele bekende organisatie die vecht voor de natuur en bedreigde dieren.
Malala Yousafzai
Zijn was 11 jaar en kwam in Pakistan in verzet tegen de Taliban, die vinden dat meisjes niet naar
school mogen. Ze werd in haar hoofd geschoten, herstelde van haar verwondingen en kreeg in 2014
de Nobelprijs voor vrede.
Heifer Nederland
Een organisatie die elk jaar honderden families dieren, zoals geiten en kippen, geeft zodat ze melk en
eieren hebben om te eten. En ze leren dieren te verzorgen en het land te bewerken.
Het Leger des Heils
Dit is een christelijke organisatie die je over de hele wereld aantreft. Ze zetten zich in voor daklozen
en mensen die het moeilijk hebben.
Kinderen die de wereld hebben veranderd
Een boek vol met kinderen die klein begonnen zijn en toch grote veranderingen in de wereld
werkelijkheid gemaakt hebben.
Enz.
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II.

Stellingen

Opdracht
Vraag de deelnemers te reageren op de volgende stellingen. Het kan op veel manieren. Bijvoorbeeld
in een ‘stille discussie’ op de stelling reageren op een flip-over. Of in kleine groepjes maar ook in een
kring. Met stembriefjes rood (oneens) of groen (eens). Met behulp van een lang touw of in de
ruimte. Span het touw door de ruimte als een waslijn met wasknijpers. De ene kant is ‘oneens’, in het
midden is ‘weet niet’ en de andere kant is ‘eens’. De deelnemers kiezen vervolgens een positie en
lichten dan ‘letterlijk’ hun standpunt toe. Gebruik het onderstaand commentaar eventueel als
verheldering of als hulpmiddel om vragen te stellen.

1.

Je hoeft geen held te zijn om in verzet te komen.

Commentaar: Veel mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het verzet deelnamen, vinden
zichzelf geen held. Ze vonden het normaal om voor hun medemensen op te komen. Veel mensen die
nu in verzet komen, reageren ook op die manier.
2.

Verzet is iets van alle tijden.

Commentaar: Altijd zijn er mensen geweest die zich voor elkaar hebben ingezet. Dat het goed is, dat
mensen voor elkaar zorgen, kun je in verschillende wereldgodsdiensten terugvinden: ‘Zorg voor de
ander en vertrouw erop dat jij ook hulp krijgt wanneer je het nodig hebt’. Komen mensen te weinig
in verzet? Zouden ze zich meer voor elkaar moeten inzetten? Waarom doen ze het dan niet? Kan
verzet zinloos zijn? Wanneer dan?
3.

Alle mensen kunnen in verzet komen.

Commentaar: Het is vaak moeilijk om iets te doen voor mensen die het moeilijk hebben. Veel
mensen voelen zich machteloos. Of ze zien geen mogelijkheden. Soms zijn ze bang omdat ze risico
lopen. Maar soms kan een kleine stap heel veel betekenen. Kun je voorbeelden noemen dat jezelf
risico liep toen je in verzet kwam?

4.

‘Verzet begint met een vraag’.

Commentaar: Dit is één zin uit een beroemd gedicht van Remco Campert. ‘Een vraag stellen,
daarmee begint verzet’. We geven een paar voorbeelden: Waarom wordt hij gepest? Wat heeft hij
gedaan? Wie is er hier de baas? Hoezo, je kunt er toch niets aan doen? Waarom moet hij vluchten
voor zijn leven? Waarom mogen zij hun mening niet zeggen?
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5.

Samen sta je sterker.

Commentaar: Wanneer je met meer mensen in verzet komt, sta je sterker. Je kunt er samen over
praten en bedenken hoe je de zaak gaat aanpakken. Zo is het verzet in de Tweede Wereldoorlog
begonnen en zo gaat het nog steeds overal ter wereld. Ook bij jou in de wijk of het dorp, in de straat
of op school.

28

DOEboek Handleiding voor docenten en begeleiders – Stichting Vredeseducatie Utrecht

4.5. Tips voor vrede
Bedoeling
Verwerken en uitvoeren van enkele opdrachten uit het DOEboek zoals de tips voor vrede en #vteken

I.

Mijn Tip voor vrede

Op pagina 28 worden kinderen uitgedaagd om een Tip voor vrede te schrijven. Er wordt een tiental
voorbeelden gegeven:
1. Geef respect, dan krijg je het ook terug.
2. Ga altijd voor eerlijkheid.
3. Lach niet om de zogenaamde grapjes van een pester.
4. Stel vragen, dan word je wijs.
5. Wees jezelf, er zijn al genoeg anderen.
6. Geef elke maand iets weg.
7. Vier de internationale dag van vrede op 21 september.
8. Geef stem aan kinderen die geen stem hebben.
9. Bedenk wie er allemaal voor gezorgd heeft dat je hagelslag op je boterham hebt.
10. Denk als een astronaut: we hebben maar 1 aarde.
11. Bedenk hoe je het met een vijand kunt goedmaken (als je een vijand hebt).
12. Geef jezelf een compliment wanneer je ontdekt dat je een vooroordeel had.
13. Laat je mesje thuis als je uit gaat.
14. ………………………
Verzin er zelf één bij en zet em op FaceBook DOEboek.

II.

Laat zien dat je voor vrede staat!

Maak een selfie waarin jij een V-teken maakt en deel het op Instagram of FaceBook #vteken.

III.

Win een rondvlucht boven de bevrijdingsgemeenten

Zie: achterzijde DOEboek
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4.6. Respect
Bedoeling
Respect is in menselijk contact absolute noodzaak. Mensen zijn experts in het respecteren. Wanneer we
kijken naar al die contacten tussen mensen die goed verlopen, valt het aantal gewelddadige incidenten in
het niet. Het punt is dat we het niet goed kunnen accepteren wanneer het fout gaat. In deze werkvorm
onderzoeken de leerlingen de wederkerigheid van respect.
Tijdsduur
30 minuten
Materiaal
Google afbeeldingen, zoekterm: respect.
Beschrijving
Mensen krijgen respect en mensen geven respect. Het resultaat is een goede samenwerking. Wanneer
mensen disrespect geven aan de ander, dan krijgen ze dat terug. Zo werkt het met respect.
De leerlingen krijgen de opdracht om afbeeldingen (foto, poster, tekening, cartoon) te zoeken waarin
respect van twee kanten komt. Ze kiezen 1 illustratie en verwerken dit op een poster. Google respect bij
afbeeldingen en het levert een enorm aantal symbolen op.
Na enige tijd worden de posters getoond, waarbij de leerlingen aan elkaar uitleggen op welke manier
respect van twee kanten komt. Een mini tentoonstellingen in een gebouw is een optie. Het kan ook op
internet tentoongesteld worden (PowerPoint of YouTube).

Jouw poster van respect is welkom op vrede@xs4all.nl of FaceBook DOEboek
DOEboek Handleiding voor docenten en begeleiders – Stichting Vredeseducatie Utrecht
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Respect voor elkaar

Meer
weten?

Voorrang geven in het verkeer, beleefd zijn, je buren gedag zeggen,
iets over hebben voor een ander, mensen gelijkwaardig behandelen,
niet vloeken, niemand uitlachen, schoppen, schelden, slaan: het zijn allemaal zaken die met
respect te maken hebben. Iedereen weet wel wat respect is. Iedereen weet ook wat het
tegenovergestelde van respect is. Jongeren noemen het ‘dissen’, van het woord ‘disrespect’ en
voortgekomen uit de rapcultuur. Als iemand je toeroept: “Ga mij niet zitten dissen man”, ben je
wellicht al te ver gegaan en kun je beter inbinden.
Zorgen
Respect, of beter gezegd het ontbreken er van, behoort tot een van de belangrijkste zaken waar
mensen zich zorgen om maken. Dagelijks verschijnen er berichten in de media waarin
onverdraagzaamheid, agressie en disrespect aan de orde komen. Verhalen over voorvallen op het
sportveld, in het openbaar vervoer, het zwembad, van de straat, de school, in het verkeer en thuis.
Onderzoekers constateren dat steeds meer mensen disrespect, onfatsoen en onbeleefdheid
helemaal zat zijn. Het valt de mensen ook meer op. Ze praten er over met elkaar en gaan er op
letten. Met andere woorden: ze kunnen geen tolerantie meer opbrengen voor onbeleefdheid.
Alles zeggen wat je denkt
Het openbare leven verruwt. Opinieleiders en politici willen alles kunnen zeggen over groepen in de
samenleving, zonder zich te willen bekommeren over de negatieve effecten. Het is vrijheid van
meningsuiting die bij herhaling en zonder nuance tot beschadiging van groepen mensen kan leiden.
Het gevolg is dat sommige politici beschermd moeten worden vanwege bedreigingen. Het debat over
de ruimte van vrijheid van meningsuiting vanuit een houding van respect, vindt overal plaats.
Respect op school
Ook op scholen worden grenzen afgetast en wordt aan den lijve ervaren dat het samen deel uit
maken van een groep altijd betekent dat je elkaar moet respecteren. Dat is een
minimumvoorwaarde. Onderwijs en samenwerken is niet mogelijk zonder respect. Het wil niet
zeggen dat mensen het dan ook altijd eens moeten zijn met elkaar of dat je elkaar ontzettend aardig
vindt. Dat hoeft helemaal niet. Je mag elkaar zelfs heftig bestrijden in een debat, maar alleen met
woorden. En met een houding van respect, waarmee we laten zien dat we de ander niet willen
beschadigen of bedreigen.
Zelfrespect
Mensen kunnen respecteren leren. Zonder respect is samen leven onmogelijk. Respect leren begint
al heel jong wanneer kinderen thuis of op school ervaren dat ze zelf gerespecteerd worden. Ze
ontwikkelen zelfvertrouwen en zelfrespect en leren zo andere mensen te vertrouwen en te
respecteren. Vervolgens gaan ze samenleven met andere kinderen en jongeren, op school, op de
club en ook op straat. Ze ontdekken de ingewikkelde regels van het spel en leren vooral door
interactie. Respect is niet eenzijdig maar moet van twee kanten komen: we respecteren en we
worden gerespecteerd.
Bron: Stichting Vredeseducatie Utrecht
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5.

DOEboek routeApp “Vrijheid - Rondje Monumenten

Voor wie gek is op fietsen heeft Roeland Janssen van Wageningen Events een fietsroute App gemaakt
langs alle monumenten en belangrijke musea en instellingen die in het DOEboek worden genoemd.
De gehele route is 144 km en uiteraard in delen te doen.
De routeapp onderdeel van routeyou en gratis te downloaden op www.wageningen-events.nl
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http://www.routeyou.com/route/view/3139771/fietsroute/vrijheid-doeboek-rondje-monumenten.nl

Kijk ook op:
http://spannendegeschiedenis.nl/liberation-routehttp://spannendegeschiedenis.nl/liberation-route
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6.

Reacties en bestellen

In de maand maart en april 2015 zijn de DOEboeken via de gemeenten aan de scholen geleverd. Via
de VVV koepels zijn de recreatieondernemers op de Veluwe en in het Rivierengebied van DOEboeken
voorzien. De inhoud van het DOEboek zal niet alleen kinderen enthousiast maken, maar ook ouders
en opa’s en oma’s verleiden om mee te gaan naar activiteiten en gedenkplekken in de omgeving,
zoals monumenten, tentoonstellingen, fiets- en wandelroutes.

Reacties
We zijn benieuwd naar de reacties van scholen,
docenten en scholieren. Maar ook van recreatieondernemers, toeristen en kinderen die in de
regio vakantie vieren.
Zet een reactie op FaceBook DOEboek of stuur
een mail naar: vrede@xs4all.nl

Nabestellen DOEboek
Vanuit het toerisme, musea, vakantieparken kan
een nalevering plaatsvinden. Extra DOEboeken
kunnen wij u desgewenst ad € 1,- per ex. incl.
verzendkosten bezorgen, zolang de voorraad
strekt. De minimale besteleenheid is 30 ex.
Bestellingen bij voorkeur per mail aan de
Stichting Vredeseducatie: vrede@xs4all.nl
Informatie: 030 2723500
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COLOFON - De makers van het DOEboek
Het DOEboek Vrijheid is een cadeau van zes gemeenten Wageningen, Rhenen, Ede, Renkum, Overbetuwe en
Arnhem, vanuit verbondenheid met de WO2-historie. Het DOEboek, met een oplage van 50.000 exemplaren, is
bestemd voor 10 tot 14 jarigen in het onderwijs of op vakantie in de regio. Het DOEboek is tot stand gekomen
dankzij ondersteuning van Bevrijdingstoerisme en Vredeseducatie; een project uit het Regiocontract van Regio
FoodValley en provincie Gelderland. Het DOEboek is een initiatief van de Stichting Vredeseducatie en draagt bij
aan het vergroten van kennis over historische gebeurtenissen in de regio en aan het verhelderden van de
waarde van vrede en vrijheid in het hier en nu.
Opdrachtnemer, eindredactie en werkvormen:
Stichting Vredeseducatie, Jan Durk Tuinier en Geu Visser
Concept, tekst en vormgeving Met de jeugd… Bureau voor interactie, communicatie en educatie: Marcel Bolten,
Alies Kool, Tynke Mulder, Klara Paternotte, Danielle Wijman.
Model: Lola Verhalen: Janny van der Molen Communicatie en Marketing Koos Meijerink Druk: Prints & Proms
Oplage: 50.000
Tekstbijdragen en redactie:
Jan Kuijs, Wageningen45 en Theo Guiking, Museum de Casteelse Poort Wageningen.
Gerard Gijsbertsen, Ed van Seters, Wim Rietkerk en Ronald van Riet, Platform Militaire Historie Ede. Hester
Ketel en Lieke Hendriks, Airborne Museum Oosterbeek. Freddie Coenders, Informatiecentrum: De Polen van
Driel. Lex Mulder, Piet Hovestad en Henny Boor, Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen. Pieter de Vries,
Cunera Gilde. Hans Brons, Stichting De Greb. Lea Drost, cultuurcoördinator Rhenen.
Met dank aan:
Wijnand Alink en Remco Janssen, gemeente Overbetuwe. Arno Baltussen, Stichting Driel-Polen. Marjo van den
Berg, archief gemeente Ede. Max Bozon. Marieke van Driel, gemeente Rhenen. Ed Dumrese, Wageningen 45.
Cees van der Eems, BLY-Events. Jacqueline van Eijk. Alan Geensen, binnenstadsmanagement Ede. Marja Hanko,
Stichting Vredeseducatie. Margot van der Haring, gemeente Wageningen. Jan Heerze, schrijver. Wim Jacobs,
VVV Vallei. Olga Kersten gemeente Wageningen. Ingeborg Kriegsman. Liesbeth de Jong, coördinator van
Bevrijdingstoerisme en Vredeseducatie. Ester Lammers-v.d. Linden. Maartje Langeslag, Stichting
Vredeseducatie. Truus Lockhorn, gemeente Ede. Anneke Nagtegaal, Stichting Bart van Elst. Jos van der Panne,
De Roek Vakantiebungalows Otterlo. Durkje Post, Stichting Vredeseducatie. Annet Rosenboom en Lianne
Hendriks, gemeente Arnhem. Geert van Rumund, voorzitter van de Stuurgroep Bevrijdingstoerisme. Thea
Soetendaal, SOETcase. Josje Suurbier-Saarloos, Museum Oud Lunteren. Paul Tirion, Stichting Airborne Feelings.
Brigitte van Veggel en Saskia Houweling, gemeente Renkum. Betsy Zaayer, bblthk Wageningen. Emmaschool in
Rotterdam.
Foto’s en afbeeldingen:
Airborne Museum (p.4,6,10,24), Archief gemeente Ede (p.26), Beeldbank WOII NIOD (p.4,26,30), Rob Buiskool
(p.11,27), Exodus Wandeltocht Comité (p.22), Gelders Archief Arnhem (p.10,22), Hennie Vaessen (p.30), Edith
van Gemerden (p.32,33), Laura Hospes (p.27), Piet Hovestad (p.31), Erik van ’t Hullenaar (p.4), Museum
Casteelse Poort (p.14), Lex Mulder (p.30), Platform Militaire Historie Ede (p.26,27,32,33), Nationaal
Archief/Collectie Spaarnestad (p.30), Nationaal Archief/Joop van Bilsen/Anefo (p.4), NIOD/Oorlogsmuseum
Overloon (p.26), Berry de Reus Fotografie (p.32,33), Herman Stöver Fotografie (23,26), Informatiecentrum: De
Polen van Driel (p.23), Stichting Vrolijkheid Wieke van Belle (p.35), Universiteitsbibliotheek Leiden/Emmy
Andriesse (p.10), Uitgeverij Leopold, Marco Vellinga (p.28), Wageningen 45 (p.14,15). De uitgever heeft
getracht alle rechthebbenden van het foto- en beeldmateriaal te achterhalen. Personen die desondanks menen
rechthebbende te zijn, kunnen contact opnemen met de Stichting Vredeseducatie Utrecht.
© 2015 Stichting Vredeseducatie Utrecht
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De makers van het DOEboek bij de presentatie in Hotel De Wereld in Wageningen. V.l.n.r. Jan Durk Tuinier (Stichting
Vredeseducatie), Klara Paternotte (vormgever), Geu Visser (Stichting Vredeseducatie), Alies Kool (Bureau Met de Jeugd), Liesbeth
de Jong (coördinator project bevrijdingstoerisme en vredeseducatie), Geert van Rumund (Burgemeester van Wageningen en
voorzitter stuurgroep bevrijdingstoerisme FoodValley), Koos Meijerink (Communicatie en voorlichting). Op de voorgrond enkele
leerlingen van basisschool Wageningen.
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DOEboek

#vteken

In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd en er een einde kwam
aan de Tweede Wereldoorlog. Dat vieren we zoals elk jaar op 5 mei, de dag van de
vrijheid. Ter ere van dat feest is er een DOEboek Vrede en Vrijheid gemaakt voor
kinderen en jongeren en hun (groot)ouders.

Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en brugklassen in de
gemeenten Wageningen, Renkum, Ede, Overbetuwe, Arnhem en Rhenen hebben
het DOEboek cadeau gekregen. Ook kinderen die in deze regio vakantie vieren,
ontvangen een exemplaar via de musea en de recreatieondernemingen.

Het staat vol met puzzels, interessante weetjes en verhalen. Kinderen kunnen zelf
vrijheid en vrede leren maken en spannende tentoonstellingen of excursies
bezoeken. Kinderen die zich echt zo vrij als een vogel willen voelen, moeten aan de
prijsvraag meedoen. Hoofdprijs: 5 x een rondvlucht!

DOEboek Handleiding voor docenten en begeleiders – Stichting Vredeseducatie Utrecht

36

