Vrijheid

werkvorm 6.

Wanneer is het Bevrijdingsdag?
Voor wie?
Deelnemers vanaf 10 jaar in po, vo, mbo, ISK en jongerenwerk (NL)
Deelnemers vanaf 10 jaar in basis- en secundair onderwijs, 1e, 2e en 3e graad TSO en BSO (VL)
(De werkvormen zijn eenvoudig aan te passen naar de doelgroepen.)

Bedoeling
De deelnemers verdiepen zich in Bevrijdingsdag vanuit verschillend perspectief.
Educatieve bedoelingen
- De deelnemers omschrijven het doel van Bevrijdingsdag.
- De deelnemers verwoorden hun eigen betrokkenheid of niet.
- De deelnemers onderzoeken welke activiteiten mensen ondernemen om vrijheid te vieren.
Werkwijze
Sommige mensen in Nederland/België zijn afkomstig uit een ander land. Ze vieren naast 5
mei (NL)/8 mei (B) nog een andere bevrijdingsdag.
Maak twee sheets in PowerPoint of in Word. Verstuur sheet 1 per SMS, WhatsApp of per email en stuur de andere sheet enkele minuten erna of een dag later.
Nu de analoge versie: neem twee gelijke stukken papier van een flap-over (ongeveer 50 bij
70 cm.) en maak deze aan de bovenkant aan elkaar vast met tape. Zorg dat het opgehangen
kan worden en dat je de eerste flap omhoog kan tillen om de tweede te lezen. Hang de
flappen op de buitenkant van de lokaaldeur of op een paneel in het lokaal. Laat de leerlingen
per twee ontdekken wanneer het Bevrijdingsdag is.
- Bespreek met elkaar het multi-perspectief. Alle landen vieren op de een of andere manier
Bevrijdingsdag.
- Ga op zoek naar Bevrijdingsdagen van andere landen. De conclusie kan zijn: mensen zijn
allemaal anders, maar overal ter wereld vieren mensen bevrijding. Waarom denk je?
- 15 november 2020, Volkstrauertag in Duitsland, is ook opgenomen in deze rij. Op allerlei
plekken in het Duitsland en ook op de oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn in Nederland en
Lommel in België worden herdenkingen georganiseerd. Duitsland viert geen Bevrijdingsdag,
maar het einde van de oorlog: Kriegsende.
Wat vind je van de stelling: Volkstrauertag is ook een Bevrijdingsdag want het Duitse volk

werd in 1945 bevrijd van een dictatuur en werd de democratie hersteld. Bedenk samen
argumenten om het wel of niet Bevrijdingsdag te noemen.
Sheet 1.

Bevrijdingsdag
valt in 2020 op:
4 juli
17 augustus
18 november
15 november
5 mei
11 november
1 juli

Sheet 2.

Alle antwoorden zijn goed.
4 juli
Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten

17 augustus
Onafhankelijkheidsdag in Indonesië

18 november
Onafhankelijkheidsdag in Marokko

15 november
Volkstrauertag Duitsland

5 mei
Bevrijdingsdag in Nederland

11 november
Wapenstilstandsdag Eerste Wereldoorlog

1 juli
Afschaffing van de slavernij.

