Achtergrond
Zeeland en
Gelderland
hebben
in Nederland het hoogste
aantal slacht
offers en
schade

september 1944
tot
mei 1945

Herdenken
Jongeren weten veel maar zijn
weinig betrokken.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend
• praat er over, vrijheid maak je
samen
• zorgen over behoud van vrijheid
• bevrijdingsstrijd leeft niet, maar
naar de verhalen uit die tijd
wordt ademloos geluisterd

concentratie
kamp
bezoek aan een
concentratiekamp

jongerendebat
Gelderland

Verhalen

bevragen familie over
• Kinderen
WOII - eigen achtergrond leren
kennen

al is het lang geleden, je
• Ook
hoort te weten waar je familie
mee te maken heeft gehad.

Tot slot
Concreet ervaren
vergroot
betrokkenheid

75 jaar vrijheid

Toekomst
Herdenken in de toekomst

Waarom

• weten wat gespeeld heeft om
van te leren

Hoe

• naspelen/gamen (meningen lopen
uiteen: leerzaam-leuk-respectloos)
• nieuwe vormen (escaperoom)
• praten over vrijheid

Misschien wel de belangrijkste conclusie is dat alle jongeren onder
schrijven hoe belangrijk het praten over vrijheid is.
Door erover te debatteren ontdek je nieuwe invalshoeken en stand
punten en worden je eigen ideeën opnieuw geprikkeld.

oorlogsbegraafplaats
aanwezig zijn bij
de herdenking

4 mei

Aan dit debat deden mee: 65 leerlingen HAVO
afkomstig van 7 scholen uit de provincie Gelderland

2 minuten stil zijn

Met dank aan 11 Lucht Mobiele Brigade en
Ministerie van Defensie voor het middagprogramma.

GELDERLAND
HERDENKT
75 JAAR VRIJHEID

SAMENVATTING
JONGERENDEBAT 12 SEPTEMBER
Achtergrond
Gelderland was van september 1944 tot en met mei 1945 negen
maanden onafgebroken het centrum van de bevrijdingsstrijd
van Nederland. Alle Gelderse regio’s kregen in deze maanden
met de oorlog te maken. Met Zeeland behoort Gelderland tot de
provincies met de meeste oorlogsslachtoffers en oorlogsschade
in Nederland. In 2019 en 2020 is deze episode 75 jaar geleden. In
heel Gelderland wordt gewerkt aan projecten om stil te staan bij de
gebeurtenissen van toen en om de Bevrijding en 75 jaar vrijheid
te vieren. Een van de activiteiten betrof een jongerendebat op 12
september met leerlingen van zeven Gelderse scholen, verspreid
uit Gelderland. In de Gelderse Statenzaal sprak de jeugd zich uit
over hoe jongere generaties denken over herinneren, herdenken
en vieren.

Herdenken
In het eerste deel van het debat is ingegaan op de vraag hoe de
bevrijding(strijd) leeft bij de jongere generatie. Er ontstaat een
wisselend beeld: jongeren weten veel vanuit de lessen die zij
krijgen op school maar een echt betrokken gevoel bij bijvoorbeeld 4
en 5 mei is er niet. Een leerling geeft aan vorig jaar op 4 mei twee
minuten stil te zijn geweest, maar vervolgens gewoon verder te
hebben gefeest met vrienden. Een andere scholier vertelt over het
indrukwekkende bezoek aan een oorlogsbegraafplaats met school,
iets dat zij nooit meer zal vergeten. Een docent van een school
brengt in dat hij zijn leerlingen nooit zo stil ziet als wanneer zij
concentratiekamp Sachsenhausen bij Berlijn bezoeken. Herdenken
moet concreet gemaakt worden wil het impact hebben bij jongeren,
zo is de gedeelde gedachte.
Tegelijkertijd realiseert iedereen zich dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat op andere plekken op de wereld jongeren alleen
maar kunnen dromen van de vrijheden die jongeren in Nederland
hebben. Doordat je er niet iedere dag bij stilstaat wordt het vanzelfsprekend. Pas als je erover spreekt, of anderen hoort vertellen,
realiseer je je dat het iets is dat we met elkaar maken. Sommige
jongeren hebben ook wel zorgen of de vrijheid blijvend is, gezien
alles wat er speelt in de wereld. Wie garandeert dat de situatie
zoals wij die kennen zo blijft?
De bevrijdingsstrijd die nu 75 jaar geleden werd gevoerd leeft niet
heel nadrukkelijk. Wel vinden veel jongeren het interessant om
er meer over te weten te komen en hangen zij aan de lippen van
Martijn Vermeulen, docent aan het Pax Christi College en voormalig geschiedenisleraar van het jaar, als hij het verhaal vertelt van
een Joodse familie uit Nijmegen die grotendeels is omgekomen in
de oorlog.

Verhalen
Dit debat was voor leerlingen een trigger om eens met familie te
spreken over de Tweede Wereldoorlog. Veel jongeren ontdekten zo

verhalen die zij tot op heden niet of nauwelijks kenden. Verschillende leerlingen delen anekdotes over opa’s, oma’s en andere familieleden. Een leerling ontdekt zelfs hoe de familie geleden heeft in de
Tweede Wereldoorlog zonder hier ooit van gehoord te hebben. Het
herdenken en herinneren door verhalen spreekt aan, een leerling
roept iedereen op om te praten met familie en meer te horen over
de eigen achtergrond. Ook al is het lang geleden, je hoort te weten
waar je familie mee te maken heeft gehad.

Toekomst
Tijdens het debat debatteren we over de stelling “Zodra de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt is overleden,
is herdenken niet meer nodig.” Verschillende leerlingen geven
hier hun visie op. Iedereen is het er wel over eens dat een vorm
van herdenken nodig blijft. Maar dit dient veel meer het karakter
te hebben van het herinneren van wat er zich heeft afgespeeld in
het verleden zodat dezelfde fouten in de toekomst niet gemaakt
worden. De Tweede Wereldoorlog is straks zo lang geleden dat het
voor jongeren moeilijk is om er zich nog een goede voorstelling van
te maken. Daarom worden nieuwe initiatieven, zoals het naspelen van de Slag om Arnhem in een game, door sommigen zeker
gewaardeerd. Het kan helpen om een gesprek te openen, en is bovendien leuk om te doen. Anderen vinden het ongepast omdat het
geen goed beeld geeft van de opofferingen door de soldaten van
toen. Het zoeken naar nieuwe concepten ziet ook Gerda Brethouwer, directeur Nationaal Onderduikmuseum Aalten, als noodzakelijk bij de doelgroep. Een voorbeeld hiervan is een escape room die
zij in Aalten hebben.

Tot slot
Misschien wel de belangrijkste conclusie is dat alle jongeren onderschrijven hoe belangrijk het praten over vrijheid is. Door erover
te debatteren ontdek je nieuwe invalshoeken en standpunten en
worden je eigen ideeën opnieuw geprikkeld.

Facts
In totaal namen 65 Havo leerlingen uit de provincie Gelderland deel
aan het debat.
Deelnemende scholen:
De Noordgouw Heerde
Christelijk Lyceum Apeldoorn
Pax Christi College Druten
Arentheem College Arnhem
Arentheem College Velp
Lyceum Elst
Pallas Athene College Ede
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