Beste docent,

Den Haag, april 2021

Elk jaar herdenken en vieren we onze vrijheid in Nederland op 4 en 5 mei. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt elk jaar een provincie
om mee te helpen dit mogelijk te maken. In 2020 was de provincie Zuid-Holland de partner van het Nationaal Comité en wilden we
eigenlijk groots vieren dat we sinds de Tweede Wereldoorlog al 75 jaar in vrede en vrijheid leven in Nederland. De coronacrisis gooide
toen echter roet in het eten. Afgelopen jaar laat zien hoe belangrijk het is om bij vrijheid stil te staan. Nederland is een vrij land, ook al voelt
dat soms niet zo doordat we met quarantaines en avondklokken te maken krijgen.
Ook dit jaar is de provincie Zuid-Holland gastprovincie voor de viering van onze vrijheid, dit keer met als motto ‘Na 75 jaar vrijheid’. En
juist nu willen we graag verhalen delen van mensen voor wie oorlog en vrijheid belangrijke thema’s zijn. Daarom geven we dit jaar een
vervolg aan het project dat we vorig jaar al startten onder de naam ‘Verhalen om nooit te vergeten’. Zo blijven we in gesprek en verbinden
we generaties in een periode dat we veel tijd thuis doorbrengen.
Verhalen om nooit te vergeten
‘Verhalen om nooit te vergeten’ is een educatieve en creatieve opdracht voor uw leerlingen uit groep 7, 8 en 1e en 2e klassers.
De provincie roept kinderen in heel Zuid-Holland op om een filmpje te maken over verhalen van mensen die de Tweede Wereldoorlog of
als vluchteling oorlog hebben meegemaakt. Verhalen van leeftijdsgenoten, jong en oud. Kinderen stellen op een andere manier vragen
dan volwassenen en bezitten een groot creatief vermogen. Het project brengt op een veilige manier een dialoog op gang zodat we van
elkaar kunnen leren. Ga met uw leerlingen op zoek naar verhalen uit de eigen omgeving en ga in gesprek. Uiteraard binnen de geldende
maatregelen in de klas of op afstand met ouderen maar in verbinding. Leerlingen kunnen verhalenvertellers bijvoorbeeld interviewen via
videobellen. Individueel of klassikaal. De geïnterviewde ontvangt als dank het boek DE BEVRIJDING volgens ooggetuigen. Ook als docent
kunt u dit boek gratis op- vragen via boek@verhalenomnooitevergeten.nl om verhalen hieruit klassikaal te bespreken. In welke vorm, dat is
aan u, bijvoorbeeld via een toneelstuk of kringgesprek. Leg het vast via film. Inzenden kan tot 15 mei.
Doe mee & win met uw klas!
De provincie zet hiermee een traditie voort om verhalen over oorlog, waaronder de Tweede Wereldoorlog, gezien door de ogen van
kinderen, te verzamelen en door te geven. Op een speciaal YouTube kanaal ‘Verhalen om nooit te vergeten’ bouwen we zo een collectief
geheugen van verhalen over oorlog op. Alle verhalen krijgen hiermee een podium. Uit de ingezonden video’s kiest de provincie ZuidHolland het meest aan- sprekende en creatief vastgelegde verhaal. Op de ‘Verhalen om nooit te vergeten’ website, Facebook en
Instagram pagina's verwijzen we via een videolink naar deze verhalen. Volgend jaar geven we deze kanalen en verhalen door aan de
volgende gastprovincie. Een aantal verhalen krijgt een podium op lokale media. De maker van het winnende filmpje krijgt een bezoek van
de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland in de klas. Tijdens dit bezoek zal de commissaris met uw leerlingen in
gesprek gaan over de betekenis van vrijheid, diversiteit en inclusiviteit.
Leerlingeninstructie & activatieposter
In de bijlage vindt u een instructie voor leerlingen over hoe ze een video kunnen maken en inzenden. Dit wordt ook uitgelegd in onderstaande
animatievideo. Ook vindt u in de bijlage een poster. Print deze en hang de posters op in teamkamers en klassen.

Meer informatie We kijken uit naar de inzendingen van jullie school! Meer informatie over het project en lesmaterialen is te vinden via www.
verhalenomnooittevergeten.nl. De redactie van ‘Verhalen om nooit te vergeten’ is bereikbaar via info@verhalenomnooittevergeten.nl
Met vriendelijke groet,

drs. J. Smit
Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland

