Herdenken

Adopteer Een Monument

Doel
Jaarlijks zijn er diverse herdenkingen waarbij de Nationale Herdenking
op 4 mei het meest bekend is. Door als groep/speltak een monument te
adopteren kun je het herdenken voor de jeugdleden meer aansprekend
maken. Hoewel het project bedoeld is voor basisscholen, is het zeker
ook voor Scoutinggroepen een manier om de geschiedenis meer levend
te maken voor de kinderen.

Beschrijving
Op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei kun je een overzicht
vinden van alle bekende oorlogsmonumenten in Nederland. Er staan
ruim 2500 monumenten op de site die nog niet geadopteerd zijn. Er is
dus vaak ook een monument is je eigen regio te vinden. Je kan
natuurlijk ook kijken naar monumenten die al geadopteerd zijn door een
school, dan zijn er nog veel meer monumenten om uit te kiezen.
Als je een monument officieel adopteert via het Nationaal Comité, dan
zijn daar een aantal eisen aan verbonden, dan gaat het met name om
het educatieve element in je activiteiten. Natuurlijk kun je ook zonder het
Nationaal Comité een monument adopteren zodat je er meer je eigen
invulling aan kan geven.
Belangrijk is in ieder geval om samen met je jeugdleden te gaan
ontdekken waarom het monument daar staat. Is het neergezet om een
specifieke gebeurtenis te herdenken? Of misschien een specifieke groep
slachtoffers? Gaat het hier om een lokale gebeurtenis, iets wat in je
eigen regio gebeurd is tijdens de oorlog? Juist deze lokale verhalen
spreken vaak veel meer tot de verbeelding van kinderen dan een
algemene herdenking.

Activiteitengebied
Identiteit, Samenleving

Duur
Afhankelijk van de invulling

Groepsgrootte
8-15, 15 of meer

Leeftijdsgroep
Welpen, Scouts, Explorers

Locatie
Binnen, Buiten, Stad

Voorbereidingstijd
½ dag. 1 dag

Als de jeugdleden het verhaal achter het monument ontdekt hebben,
dan is het ook mooi om gezamenlijk een herdenking te organiseren bij
dit monument.
Deze activiteit zal van de staf wat meer voorbereiding vragen en kan ook
over enkele weken verspreid worden. Omdat ieder verhaal achter een
monument weer anders is, hebben we ook geen vastomlijnd programma
klaar liggen.

Benodigd Materiaal
-

Tips
•

Op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei kun je veel
informatie vinden over het project.

Kijk voor meer programma’s op vrijheid.scouting.nl
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•

o https://www.4en5mei.nl/educatie/basisonderwijs/adopteer-primair-onderwijs
o https://www.4en5mei.nl/educatie/voortgezet-onderwijs/adopteer-voortgezet-onderwijs
Op de site van Vrijheid in Herdenken vind je een database van Scouts in de Oorlog. Dit
varieert van Scouts die vermoord zijn omdat ze Joods waren tot Scouts die als verzetsstrijder
actief zijn geweest. Ook deze verhalen kun je gebruiken als monument en een herdenking
organiseren voor een Scout in je eigen regio.

•

Kijk voor meer programma’s op vrijheid.scouting.nl
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