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Educatieve Handleiding bij drie mini clips (5 tot 6 min.) gebaseerd op de Documentaire “In dienst 

van de vrijheid” van de Stichting War Requiem-Bridge to the Future. 

 

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door: 

 

            
      

 

© 2020 Stichting War Requiem-Bridge to the Future Deze handleiding is speciaal gemaakt voor docenten 

en begeleiders die met kinderen en jongeren met de 3 clips gebaseerd op de documentaire ‘’ In dienst van 

de Vrijheid” willen werken. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige 

vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Het is voor scholen 

en instellingen toegestaan om voor intern gebruik uit deze handleiding te kopiëren en deze te delen. 
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Vooraf 

Met het vieren van 75 jaar vrijheid denken we met respect aan hen die hun leven voor onze vrijheid gegeven 

hebben. Gaan we zorgvuldig om met die vrijheid en heeft die vrijheid voor iedereen dezelfde betekenis? 

Vreedzaam samenleven staat onder druk door ongelijkheid, tegenstellingen en ook door het gevoel niet 

gezien te worden. In deze documentaire komen bruggenbouwers aan het woord die in staat zijn de ander 

te zien en te ontmoeten. 

 

1. Achtergrond en inhoud documentaire en clips  

 

Sophie Lambrechtsen-ter Horst (1940), dochter van de Engel van Arnhem, zat als 5-jarige negen dagen 

ondergedoken in de kelder van de Pastorie in Oosterbeek. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem 

gaat bij Sophie op bezoek op deze historische plek. Ook drie studenten van de Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen schuiven aan. Wat heeft het zien van de ander te maken met vrijheid? Deken John Witcombe 

van Coventry Cathedral in Engeland laat zien wat je kan bijdragen om een gemeenschap in vrede te laten 

samenleven. 

Op het nationaal ereveld Loenen gaan generaal-majoor b.d. Theo Vleugels, directeur van de 

Oorlogsgravenstichting, en oud-horden loper en presentator Gregory Sedoc met elkaar in gesprek over 

offers en de betekenis van vrijheid. Waarom vindt Gregory het doorgeven van verhalen zo belangrijk?  

Celliste Inge Grevink (Phion) verbindt met haar prachtige spel alle verhalen aan elkaar. Haar muziek, 

opgenomen in de indrukwekkende ruimte van de Eusebiuskerk in Arnhem, inspireert tot verzoening en 

hoop. 

 
              Celliste Inge Grevink 
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1.1 Achtergrond Stichting War-Requiem-Bridge to the Future 

 

Stichting War-Requiem-Bridge to the Future https://bridgetothefuture.nl/ stelt zich ten doel de 

bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid te stimuleren. Vanuit de herinnering aan de Slag 

om Arnhem wil zij een brug slaan naar de toekomst. De Stichting is in 2001 opgericht door Sophie 

Lambrechtsen-ter Horst, de dochter van de Engel van Arnhem. De Engel van Arnhem was Kate ter Horst 

die tijdens de slag 300 gewonde Britse soldaten in haar huis opnam en verzorgde. In de film over de slag 

om Arnhem A bridge too far wordt haar rol gespeeld door Liv Ullmann. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door eens in de vijf jaar in het weekeinde van 

de herdenking van de Slag om Arnhem het War Requiem van Benjamin Britten uit te laten voeren. Dit 

muziekstuk uit 1961 is een aanklacht tegen oorlog. Daarnaast organiseert de stichting sinds 2006 elk jaar 

direct voorafgaand aan de herdenking van de Slag om Arnhem op de derde vrijdag in september een 

conferentie in Arnhem met nationale en internationale sprekers. Daarmee wil de Stichting de ervaringen en 

lessen uit het verleden verbinden aan de actualiteit en wil zij perspectieven bieden voor de toekomst. Sinds 

2017 hebben ook jongeren een duidelijke rol bij de Conferentie. Op de eerstvolgende conferentie op 17 

september 2021 in Musis, Arnhem is het thema  ‘Verzoening’.  

 

1.2 Achtergrond Slag om Arnhem 

De Slag om Arnhem was een luchtlanding en veldslag tijdens de Tweede Wereldoorlog die van 17 tot 25 

september 1944 in en rond de stad Arnhem plaatsvond, als onderdeel van Operatie Market Garden. Het 

is, na de Slag om de Schelde, de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Het was voor de geallieerden en Nederland grotendeels een mislukking doordat de brug in 

Arnhem over de Rijn niet kon worden ingenomen. Mede hierdoor werd het noorden en westen van 

Nederland niet bevrijd en kregen de bewoners in bezet Nederland te maken met de hongerwinter. 

 

2. Kijkwijzer 3 educatieve clips en/of volledige documentaire 

 

De documentaire ‘’In dienst van De vrijheid” (38 min.) kan eerst in zijn geheel bekeken worden.  

Het is ook mogelijk de drie clips met de thema’s vrijheid en verzoening, respect en verdraagzaamheid 

en discriminatie en racisme afzonderlijk te bekijken (5 tot 6 min. elk) en meteen met discussie/opdrachten 

aan de slag te gaan. om eventueel af te sluiten met het bekijken van de hele documentaire. Elke clip begint 

met dezelfde 47 seconden waarin Sophie Lambrechtsen-ter Horst als ooggetuige (toen 5 jaar oud) vertelt 

over de dagen van de Slag om Arnhem. 

 

In deze handleiding is de volledige tekst per clip opgenomen zodat docenten daar ook uit kunnen putten of 

naar kunnen verwijzen. Per clip worden kijk- en discussiepunten gesuggereerd die docenten in de les 

kunnen bespreken. Daarna volgen per clip drie verwerkingsopdrachten die naar keuze gemaakt kunnen 

worden.  

2.1 Doelstelling 
Met de educatieve opdrachten kijken we naar het begrip vrijheid, dat voor elk individu weer iets anders 
inhoudt. Vervolgens leiden de opdrachten tot actief nadenken over onze eigen visie op vrijheid en 
verzoening, respect en verdraagzaamheid en discriminatie en racisme. 

https://bridgetothefuture.nl/
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2.2 Educatieve competenties  
Na het bekijken van de clips en het verwerken van de educatieve activiteiten, kunnen scholieren op hun 
eigen niveau:  

 vrijheid benoemen en definiëren en dit relateren aan de begrippen: respect, regels, wetten, 
herdenken, vieren. 

 de wederkerigheid van respect en verdraagzaamheid benoemen en daarin een eigen houding 
bepalen.  

 Zich leren inleven in de situatie van anderen; empathie ontwikkelen. 

 handelingsperspectieven voor vrijheid  binnen hun eigen leefwereld aangeven.  

 actief burgerschap ontwikkelen (nieuws volgen, zich inzetten voor de leefbaarheid van de 
gemeenschap) 

 
2.3 Doelgroepen De korte educatieve handleiding is gemaakt voor docenten die in het middelbaar 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs werkzaam zijn met jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar, 
jongeren in het voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs en het jeugd- en jongerenwerk. 
 
2.4 Toepassing  
Gezien de variëteit in het onderwijsveld, kunnen de clips op heel veel manieren worden ingezet bij de 
vakken en projecten rondom geschiedenis, filosofie, maatschappijleer en binnen het domein van 
burgerschap en levensbeschouwing. De verwerkingssuggesties zijn ook multi-inzetbaar. Als voorbereiding 
van een project, thuiswerk, individueel of in (kleine)groepen, meer of minder actief en meer of minder naar 
buiten gericht. 
 
2.5 Methodiek  
We willen kinderen en jongeren uitdagen om de verhalen van de hoofdpersonen over vrijheid en verzoening 
te onderzoeken en deze te koppelen aan hun eigen ervaringen. De persoonlijke verhalen en emoties die 
deze mensen uiten, kunnen hen motiveren eigen verhalen van vrijheid en onvrijheid, respect en 
verdraagzaamheid, discriminatie en racisme te delen.  
 
Mogelijke activiteiten: 
 
- Oefenen in waarnemen  
- Standpunten onderzoeken  
- Grenzen van meningen verkennen en consequenties benoemen  
- Bewust worden van vooroordelen  
- Vragen stellen aan zichzelf, aan elkaar, aan de geschiedenis en aan de maatschappij  
- Zich inleven in (situaties van) andere mensen  
- Geven en ontvangen van feedback  
- Mogelijkheden tot verzoening onderzoeken 
- Gedragsalternatieven oefenen 
- Oplossingsgericht onderzoeken  
- Meningen onderbouwen en uiten 
- Keuzen maken op basis van overdachte waarden 
 

Wilt u reageren? Heeft u feedback? Uw reacties of die van jongeren zijn welkom op: info@bttf.nl 

 

mailto:info@bttf.nl
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3. Complete documentaire In dienst van de vrijheid (38 min.)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=60nE3SYps8I  of zie website 
https://bridgetothefuture.nl/ 
 
4. Afzonderlijke clips 
 
 
4.1 Thema 1 Vrijheid, onvrijheid en verzoening 
 

Clip 1   4:52 min. Link naar clip ‘’Sophie’’    
zie website https://bridgetothefuture.nl/ 

 
WO II ooggetuige Sophie Lambrechtsen-ter Horst gaat in gesprek met Burgemeester Marcouch van 
Arnhem. Locatie: de tuin van de pastorie in Oosterbeek waar de moeder van Sophie, Kate ter Horst 
bijgenaamd De Engel van Oosterbeek, 300 Britse soldaten in haar huis opnam tijdens de Slag om Arnhem. 
Deken John Witcombe van Coventry Cathedral (Verenigd Koninkrijk) spreekt over het belang van het 
zoeken naar wat we als mensen gemeen hebben. 

 

 
WO II ooggetuige Sophie Lambrechtsen-ter Horst gaat in gesprek met Burgemeester Marcouch van      

Arnhem in de tuin van de pastorie in Oosterbeek 

 
Nederland in de 21e eeuw is een ander land dan in 1945. Hoe kijken Nederlanders nu aan tegen de waarden 

waarvoor is gestreden tijdens de Tweede Wereldoorlog? 

 

Vraag door Sophie: Vind jij dat iedereen in NL in vrijheid kan leven? 

https://www.youtube.com/watch?v=60nE3SYps8I
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KIJK-EN DISCUSSIEPUNTEN uit de clip waarover je over in gesprek kunt gaan met de leerlingen : 

 heeft WOII nog betekenis voor jullie? Ken je iemand in je omgeving die (oorlogs)geweld heeft   

meegemaakt  

 Is iedereen vrij in Nederland volgens jou? 

 Is er vrede in Nederland volgens jou? 

 Is iedereen veilig in Nederland volgens jou? 

 Voel jij je vrij in dit land? 

 Wat is verzoening volgens jou? 

 Wat is nodig voor verzoening volgens jou? 

 Vrijheid kan je alleen maar ervaren en leven als je in staat bent dat ook voor de ander te willen.  

Gun je het de ander ook? Moet je je de vrijheid van anderen ook aantrekken of leef je alleen voor 

jezelf en je gezin/familie/vrienden? 

 Wat hebben de steden Coventry (Verenigd Koninkrijk) en Arnhem gemeen? Wat is een 

stadsbiografie? 

 Deken John Witcombe pleit voor het meer van andere culturen begrijpen, voor het zoeken naar 

wat we gemeenschappelijk hebben. Waarom zou hij dat een goed idee vinden? 

 Rol leiderschap, rol individu. 

Julie Siddiqui is leider van groep mensen, deken John Witcombe is leider van een (kerk) 

gemeenschap: Wat voor leiders ken jij in je omgeving, wie zie jij als leider, wie is jouw held? Dit 

kan ook iemand op de sportclub, op school, in je omgeving, je wijk zijn. 

 

Opdracht:  

 

A Kies een voorbeeld van iemand die jij als leider ziet. Maak een lijst van 5-10 sterke punten die 

maken dat die persoon als een leider gezien kan worden. Zijn dit punten die ook door anderen als 

behorend bij leiderschap gezien kunnen worden? 

 

B Stel je maakt een documentaire over iemand die oorlogsgeweld heeft meegemaakt. Je laat 

slachtoffer en dader in gesprek met elkaar gaan. Welke drie vragen ga je stellen en waarom denk 

je dat die drie vragen voor de kijker interessant zijn? 

 

C Maak een stadsbiografie van een stad waar een conflict heeft plaatsgevonden. Je zou dit kunnen 

doen door een fotocollage over de stad te maken en deze te presenteren aan de klas.  
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4.2 Thema 2  Respect en verdraagzaamheid (in vrede samenleven)   

Clip 2    5:37 min. Link naar clip ‘’Marcouch’’ 
zie website https://bridgetothefuture.nl/  

 
Burgemeester Marcouch van Arnhem gaat in gesprek met WO II ooggetuige Sophie Lambrechtsen-ter 
Horst en enkele studenten van de Opleiding Communicatie, Media en Design en International Business 
van Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Locatie: de huiskamer van de pastorie van Oosterbeek. 
 
KIJK-EN DISCUSSIEPUNTEN uit de clip waarover je over in gesprek kunt gaan met de leerlingen : 
• Noodzaak tot meer acceptatie van elkaar 
• Elkaars verschillen leren kennen 
• Mogelijkheden creëren jezelf te zijn 
• Rol van opvoeding  
• Vrijheid is een recht, maar er zijn ook plichten wat betreft gedrag (regels) aan verbonden. In een 

gemeenschap moeten steeds verschillende belangen tegen elkaar afgewogen worden. Als 
burgemeester ben je voortdurend bezig om individuen en groepen in de stad met elkaar te 
‘verzoenen’ en op deze wijze de sociale cohesie (in vrede samenleven) te versterken. Hoe werkt 
het verzoenen van een stad/samenleving? Hoe moet/kun je elkaar de ruimte geven? Hoe kun je 
zijn wie je bent? Hoe kun je met elkaar samenleven? 

• Benoem met de leerlingen een paar maatschappelijke tegenstellingen en problemen. Welke zijn er 
dan? 

• Bespreek in hoeverre die tegenstellingen en problemen gebaseerd zijn op stereotypen en 
vooroordelen. 
 

Vraag gesteld door Burgemeester Marcouch: Hoe zou jij ervoor zorgen dat verschillende 
groepen in een gemeenschap in vrede kunnen samenleven? 

 
 
Opdracht:   
 
A Stel je bent Directeur van een Festival. Je moet een programma samenstellen. Met welke acts, 

activiteiten en groepen mensen zou jij mensen willen aansporen tegenstellingen te overbruggen? 
 
 
B Bedenk een act of een activiteit die jij op het Festival zou willen uitvoeren. Schrijf je plan puntsgewijs 

op zodat je de Directeur van het Festival ervan kan overtuigen jouw act of optreden in te zetten 
tijdens het Festival 

 
C Ontwerp een poster om mensen te verleiden naar het Festival te komen. 
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Burgemeester Marcouch van Arnhem gaat in gesprek met Sophie Lambrechtsen-ter Horst en enkele studenten van de Opleiding 
Communicatie, Media en Design (Daan Vijftigschild en Prisca Tende-Ndembo) en International Business van Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen (Can Arici.) 
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4.3 Thema 3  Discriminatie en racisme (Beeldvorming, vooroordelen, stereotypen)  

Clip   5:44 min. Link naar clip “Sedoc”   
 Zie website https://bridgetothefuture.nl/ 

 
Oud-hordeloper en presentator Gregory Sedoc en generaal-majoor b.d. Theo Vleugels, nu Directeur van 
de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, met elkaar in gesprek over vrijheid en verzoening, discriminatie 
en racisme. Locatie: het nationaal Ereveld Loenen (Apeldoorn) 
 

 
Oud-hordeloper en presentator Gregory Sedoc en generaal-majoor b.d. Theo Vleugels, nu Directeur van de Nederlandse 
Oorlogsgravenstichting met elkaar in gesprek over vrijheid en verzoening, discriminatie en racisme op nationaal Ereveld 
Loenen 
 

Thema 3 

Beeldvorming, vooroordelen, stereotypen, discriminatie en racisme (Sedoc) 

 

Vreedzaam samenleven staat onder druk door ongelijkheid, tegenstellingen en ook door het gevoel niet 

gezien te worden. 

 

KIJK-EN DISCUSSIEPUNTEN uit de clip waarover je over in gesprek kunt gaan met de leerlingen : 

 

Vraag door Gregory Sedoc:  Heb jij weleens gemerkt dat er in jouw omgeving sprake was van 

discriminatie of racisme? 

 

 

https://bridgetothefuture.nl/
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 Wie van jullie zit er bij een (sport)club? Voel je je gewaardeerd als lid? 

 Wat gebeurt er als we meer diversiteit creëren op de werkvloer, in commissies en clubs. 

 Ken jij ambassadeurs van diversiteit? 

 Blijf jij in gesprek met mensen die jou niet respectvol behandelen? Waarom wel? Waarom niet? 

Hoe ging het dan verder met jullie? Is het denkbaar dat de ander zich ook gekwetst voelt?. 

Achterhaal de pijn van verschillende groepen. 

 Is het denkbaar dat je voor altijd tegenover elkaar komt te staan? Hoe zou je dat vinden? Bespreek 

het nut van het vermijden van gewelddadige polarisatie. 

 Kun je je voorstellen dat er situaties zijn waar praten niet helpt? Welke middelen zijn geoorloofd? 

Welke vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn geoorloofd? 

 

 
                                   Gregory Sedoc op nationaal Ereveld Loenen 

 

 

Opdracht:  

A Verzamel voorbeelden van leiders uit een aantal maatschappelijke sectoren: cultuur, sport, media, 

politiek, bedrijfsleven, zorg, politie, onderwijs. Voor de docent: bespreek de mate van diversiteit 

van de voorbeelden. 

 

B Interview een werknemer van een school, een bedrijf of een lid van een club. Stel eerst een lijst 

vragen op om erachter te komen hoe het gesteld is met de diversiteit van de werknemers of de 

leden.  

 

C Je bent speechschrijver voor een burgemeester die een gebouw gaat openen waar multiculturele 

activiteiten plaats kunnen vinden. De burgemeester wil de positieve beeldvorming van 

verschillende bevolkingsgroepen stimuleren. Schrijf zijn/haar speech. 

Dit kan ook een poster of een infographic zijn. 
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5. Volledige tekst clips 

 

5.1 Clip 1  Thema Vrijheid en Verzoening  4:52 min. 

 

 

Sophie Lambrechtsen ter Horst :Ik herinner me dat we zaten te eten in de keuken en dat we een hele 

colonne Engelse jeeps zagen aankomen. En dat we allemaal naar buiten holden. We gaven die soldaten 

alles wat er maar hadden. Mijn vader klom samen met een buurman op de toren van de oude kerk en hing 

de vlag uit. Ik denk dat wij voor een enorm oponthoud hebben gezorgd. Want heel Oosterbeek liep uit en 

iedereen dacht dat het voorbij was, dat we vrij waren. Maar toen begon het pas. Wij zijn toen in de kelder 

gaan zitten. Heel Oosterbeek ging in de kelder zitten, wij hebben negen dagen in de kelder doorgebracht. 

 

Sophie Lambrechtsen en Ahmed Marcouch 

 

Als je denk aan wat hier allemaal gebeurd is, wat de stad Arnhem is overkomen. Hoe nu verder? Hoe stuurt 

u ons aan en moedigt u ons aan om te vergeven en te verzoenen. 

Om daar iets mee te doen? 

Marcouch: Door de jaren heen heb ik geleerd dat je vrijheid alleen maar kunt 

kunt ervaren en leven, als je ook in staat bent om dat ook voor de ander te willen. Dat zou ik eigenlijk wel 

wat meer willen zien in onze samenleving. Dat stromingen niet alleen maar voor zichzelf opkomen. Maar 

dat de hetero voor de homo opkomt of dat mannen voor vrouwen opkomen en andersom. Het is een zaak 

voor ons allemaal. We moeten voor elkaar opkomen. De plicht ervaren dat mijn vrijheid ook jouw vrijheid is 

dan andersom!  

 

Sophie: Mag ik u een boodschap laten zien van de deken van Coventry?  

 

John Witcombe, Deken van Coventry Cathedral, Verenigd Koninkrijk 

 

Hallo Sophie en meneer de burgemeester. Mijn naam is John Witcombe en ik ben de deken van de 

Kathedraal van Coventry. Dat betekent dat ik de algehele missie leid op deze buitengewoon bijzondere 

plaats. Een aantal jaar geleden, niet lang nadat ik me aansloot bij de kathedraal, ben ik uitgenodigd om 

mee te doen aan het Çambridge Coexist Program’. Een programma dat opgezet is om senior leiders van 

verschillende geloofstradities samen te brengen om ons in leiderschap te trainen en ons te helpen onze 

verschillende culturen en tradities te begrijpen. En in dat programma ben ik bevriend geraakt met een Britse 

moslim vrouw genaamd Julie Siddiqui. 

En zij zei tegen mij: ‘Wat nou als jullie de kathedraal openstellen voor een Iftar? Dit zou een mooie manier 

zijn om mensen uit  de moslimgemeenschap welkom te heten in onze kathedraal om het doorbreken van 

de vastentijd te vieren tijdens Ramadan. Het was een ongelooflijk populaire bijeenkomst. We hielden het 

in een ruimte waar normaliter zo’n vijftig personen zitten en er kwamen zo’n honderdvijftig man op de 

bijeenkomst. 

Voor ons was het erg belangrijk om te doen, als een uiting van gastvrijheid. En elke keer als we samen 

komen met leden van andere geloofstradities komen we er achter dat we zoveel gemeen hebben. En soms 
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leren we dat bij het organiseren van dergelijke evenementen komt de meeste weerstand niet van de 

mensen die we uitnodigen maar juist vanuit onze eigen gemeenschappen. 

Zo is het vaak bij verzoening.  

Ik ben erg gecharmeerd van de woorden van John Paul Lederach die zei: “Je hebt pas echt verzoend als 

je eigen volk zich door jou verraden voelt.” Door grenzen te overschrijden en andermans territorium te 

betreden laat je je eigen volk achter. Door onze moslim gasten de oproep tot het gebed te laten zingen in 

deze christelijke kathedraal  has wel eens als verraad gezien kunnen worden door sommigen. 

Hier in Coventry gaan we van drie kernwaardes uit. Zij komen voort uit onze geschiedenis van leren over 

vernietiging en wederopbouw. En ze zijn als volgt: 

 

- Het helen van wonden van de geschiedenis 

- leren te leven met verschillen en het omarmen van diversiteit 

- het creëren van een cultuur van vrede 

 

Een cultuur die we allemaal met elkaar kunnen delen waar we weten dat het belangrijk is om te vergeven 

want we maken allemaal wel eens fouten. Maar de scheuren die ons verdelen zijn niet het laatste woord. 

De missie van verzoening die ik graag beschrijf als reizen van een gebroken verleden naar een gedeelde 

toekomst. De kathedraal is een plek waar we deze reis delen. En we zijn verheugd dit verhaal met jullie te 

mogen delen. 

 

Sophie Lambrechtsen en Ahmed Marcouch 

Marcouch: Dat was eigenlijk wat hij zegt. Voor verzoening is moed nodig. Hij geeft een schitterend 

voorbeeld, hé? Het verzoenen van religies. Ik vind het verzoenen van religies niet zozeer het belangrijkste. 

Liever dat religies inspireren tot verzoening. Omdat religies ook vaak een bron van verdeeldheid zijn of 

polarisatie kunnen zijn. Religies kunnen volgens mij ook tot mooie dingen leiden. Maar er moeten ook 

moedige leiders zijn die elkaar de hand durven uit te reiken en dit soort initiatieven te doen. Ongeacht wat 

je geloof is. Het moet inspireren tot goede dingen. Tot het zien van de ander. Als mens, als gelijkwaardig. 

 

Vraag Sophie: 

 

Vind jij dat iedereen in Nederland in vrijheid kan leven? 

 

 

 

5.2 Clip 2  Respect en verdraagzaamheid 5:37 min.  

 

Sophie Lambrechtsen 

Ik herinner me dat we zaten te eten in de keuken en dat we een hele colonne Engelse jeeps 

zagen aankomen. En dat we allemaal naar buiten holden. We gaven die soldaten alles wat er maar hadden. 

Mijn vader klom samen met een buurman op de toren van de oude kerk en hing de vlag uit. Ik denk dat wij 

voor een enorm oponthoud hebben gezorgd. Want heel Oosterbeek liep uit en iedereen dacht dat het 

voorbij was, dat we vrij waren. Maar toen begon het pas. Wij zijn toen in de kelder gaan zitten. Heel 

Oosterbeek ging in de kelder zitten, wij hebben negen dagen in de kelder doorgebracht. 

 

Ik ben natuurlijk ongelofelijk  blij dat we in vrede en vrijheid mogen leven. En dat we inderdaad mogen 

zeggen wat we willen. Daar beginnen mensen nu wel eens over te klagen. 
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 Dan denk ik; je moest eens weten, verdorie! Je mag gewoon alles zeggen. Wat zouden we voor doetjes 

worden, als er gewoon niets meer aan de hand was. 

 

Sophie Lambrechtsen, Ahmed Marcouch en drie studenten 

 

Sophie Lambrechtsen-ter Horst: Echt bijzonder dat jullie hier allemaal zijn. Als jongeren om de zaak te 

behartigen. Niet voor niets spreken we van Bridge to the Future. Is Vrede en vrijheid iets waar jullie nu mee 

bezig zijn?  

Prisca: Persoonlijk is vrijheid voor mij kunnen gaan waar je wil, naar school kunnen gaan. En zo min 

mogelijk gevaar ervaren. Ḉan: Ik vind het heel belangrijk om onbevreesd te leven, zonder enige kritiek van 

andere mensen over hoe jij je leven leidt. Natuurlijk zijn er wel normen waarden waar je moet houden. 

Daan: De vrijheid om wat meer voor je eigen meningen en standpunten te staan. 

A. Marcouch: Is dat iets waar je voortdurend mee bezig bent? Ik heb het idee dat iedereen gewoon zijn 

leven leef. En dat, over het algemeen, jongen niet bezig zijn met het besef dat zij hier in vrijheid mogen 

leven. 

Ḉan: Af en toe wel. 

Als je ziet dat er weer wat aan de hand is, er een conflict is, dan ben je er meer mee bezig. En dan denk je 

er meer aan dan je andere klasgenoten.  

Prisca: Ik kom uit Congo. Ben je daar geboren? Ja. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? Een. Ik 

heb er geen herinneringen aan. Maar je ouders wel? Ja. Ik weet wel dat men daar minder toegang heeft 

tot school. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind.  

Marcouch: We leven in een prachtig land waar veel kansen en mogelijkheden zijn. En zoals jullie ook zeiden 

veel veiligheid en vrijheid is. Ik zie ook dat het beter kan. En dat niet iedereen evenveel zichzelf kan zijn. Ik 

maak me daar wel zorgen over. Dat dat anno nu, 75 jaar later, nog altijd in Arnhem, maar ook in Nederland 

niet vanzelfsprekend is, dat je altijd kunt zijn wie je bent. 

Wat moet u volgens jullie gebeuren om meer acceptatie van elkaar in de samenleving te krijgen. 

Ḉan: Ik vind persoonlijk dat het heel belangrijk is om individuen met een vooroordeel uit te dagen om zich 

te verdiepen in andermans cultuur. Waar ze bijvoorbeeld een heel slecht beeld van hebben, om die uit te 

dagen. Van hoe zit het nou precies? 

Prisca: Ja, ik denk ook ze meer zouden moeten inleven in andere mensen. Want mensen worden 

veroordeeld op basis van een kleur of afkomst of religie. Maar je weet niet hoe de persoon achter die 

huidskleur is.  

Marcouch: Ik denk dat we heel veel kunnen winnen als we onze opvoeding anders en beter gaan doen. De 

opvoeding van onze kinderen. Te vaak worden kinderen opgevoed met het idee wij zijn anders, wij zijn 

beter, dan de ander, en dan leg je eigenlijk al zaadjes van vijandigheid. 

Vooroordelen. Ik hoop dat we daar kritisch op kunnen zijn. Dus die waakzaamheid en kritiek op de manier 

waarop we opvoeden, thuis, want het begint in de wieg, en dan op school. 

en in onze eigen omgeving. Dus het gaat niet alleen om die grote oorlog. Het begint eigenlijk al bij ons 

thuis, in de wijken, en in de klas.  

Prisca: Ik denk dat we elkaars verschillen moeten leren kennen, en moeten leren accepteren. Zodat wij de 

vrijheid in stand kunnen houden. En ook de vrede en veiligheid natuurlijk. 

 

Vraag Marcouch: 

 

Hoe zou jij ervoor zorgen dat verschillende groepen in een gemeenschap  in vrede kunnen 

samenleven? 
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5.3 Clip 3 Discriminatie en Racisme (beeldvorming, vooroordelen, stereotypen) 3:32 min. 

   

Sophie Lambrechtsen ter Horst :Ik herinner me dat we zaten te eten in de keuken en dat we een hele 

colonne Engelse jeeps zagen aankomen. En dat we allemaal naar buiten holden. We gaven die soldaten 

alles wat er maar hadden. Mijn vader klom samen met een buurman op de toren van de oude kerk en hing 

de vlag uit. Ik denk dat wij voor een enorm oponthoud hebben gezorgd. Want heel Oosterbeek liep uit en 

iedereen dacht dat het voorbij was, dat we vrij waren. Maar toen begon het pas. Wij zijn toen in de kelder 

gaan zitten. Heel Oosterbeek ging in de kelder zitten, wij hebben negen dagen in de kelder doorgebracht. 

 

Theo Vleugels en Gregory Sedoc op Nationaal Ereveld Loenen 

Gregory, zoals ik al eerder zei, 180.000 oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. 

 

Theo: Achterin staat een lessenaar met 42 boeken met de namen van 130.000 Nederlanders die geen graf 

hebben. Dat is de prijs die je betaald als je vrede verliest. Het feit dat wij hier staan betekent vrijheid. Het 

feit dat we hier alles kunnen doen zonder dat ik me druk hoeft te maken over mijn veiligheid. En ik heb heel 

veel gezien. Ook in Afghanistan waar mensen op hun hoede moeten zijn. Voor de militairen of de eigen 

bevolking, noem maar op. We hebben inderdaad beiden gezien hoe het anders kan in andere landen op 

plekken waar we geweest zijn. En dus koesteren we onze vrijheid zoals we die hier in Nederland hebben. 

Natuurlijk mag iedereen zelf bepalen wat hij doet. Want dat is immers vrijheid. Maar je moet wel realiseren 

dat als je dat voor jezelf bepaalt dat je daarmee wellicht ook de vrijheid van de 

ander beïnvloedt.  

Sedoc: Ik ben van mening dat zolang je mensen leert wat het betekent om in een 

vrij land te leven, in een vrije omgeving te zijn, waar je kan doen wat je wil dat dat uniek is. 

Veel vrienden van mij hebben zich in hun doen en laten beperkt gevoeld. In hun werk of op school. In welke 

vorm dan ook, in een relatie waar je als zwarte man niet mocht thuis mocht komen bij een blanke familie. 

Dat vind ik wel heel erg. Als ik nu zie hoe de beweging Black Lives Matter opkomt, dan denk ik dat we in 

gesprek moeten gaan. Waar zit de pijn? Waar zit de pijn over werk? Hoe denk je daar over? Moeten er 

misschien meer vrouwen of misschien meer donkere mensen integreren in een bepaalde organisatie. Dat 

is belangrijk. En zolang we 

in gesprek blijven en benoemen waar de pijnpunten zitten, denk ik dat we alleen maar vooruit kunnen gaan. 

En dus niet in een oorlog terecht komen, wat we dus in de Eerste- en 

Tweede wereldoorlog hebben meegemaakt.  

 

Theo: Waar ik me zorgen over maak, is dat de discussie niet ontaardt in een gesprek, waar met elkaar 

gesproken en geluisterd wordt, maar dat het in geschreeuw eindigt en soms leidt 

tot polarisatie. De beelden die beide extremen schilderen, die gaan het niet worden.  Het wordt het beeld 

van de zwijgende meerderheid in het midden. Zolang dat het geval is heb je het over een discussie in een 

dienst van de vrijheid. 

 

Sedoc: Twee extremen tegenover elkaar werkt niet. Dan is er niemand die luistert daarom is die middenweg 

zo belangrijk. Eigenlijk is dat de middengroep. Activisme heeft een belangrijke functie binnen die discussie 

over die vrijheid. Maar activisme moet gebeuren  
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op een manier dat je ook die mensen in  het midden uitnodigt om mee te denken. Als je dat doet door het 

opblazen of het verbranden van dingen, dan deinzen mensen ervoor terug. Als de mensen uit de discussie 

stappen, dan ben je het aan het verliezen.  

 

Sedoc: Als wij niet weten waar de pijn zit bij veel mensen. Dan komen we ook niet verder. 

 

Theo Vleugels en Gregory Sedoc over Anton de Kom 

Op het Ereveld in Loenen is eigenlijk elk graf bijzonder. Maar dit is wel een bijzonder bijzonder graf, dit is 

het graf van Anton de Kom, strijdvaardig persoon, in Suriname opgegroeid, is uiteindelijk in Nederland  

terecht gekomen. Heeft een gezin gesticht, maar is uiteindelijk na verloop van tijd weer teruggaan naar 

Suriname. Daar heeft hij zich opgeworpen als een voorvechter voor de belangen van de eenvoudige 

werknemer. Is eigenlijk op de boot gezet terug naar Nederland vlak voor de oorlog, maar diezelfde  

strijdvaardigheid heeft hij hier in Nederland opgepakt, is in het verzet gegaan, in communistisch verzet, en 

heeft dat uiteindelijk met zijn leven moeten bekopen. Hij is omgekomen in een gevangenenkamp in 

Duitsland. En waarom bijzonder? Het is een van de weinige Surinamers die we op het Ereveld hebben, de 

meeste mensen die hier liggen dat zijn zeker vanuit die tijd Nederlander, en hier ligt een Surinamer.  

 

Mede door zijn toedoen, mede door zijn strijden voor de vrijheid, is dat ik hier dus sta. In vrijheid. Dacht hij 

en dachten zij, wij gaan nu vechten voor de mensen, die nu hier 75 jaar later staan in Loenen? Hebben zij 

zo gedacht? Dat denk ik dus niet. 

 

Vraag Sedoc: Heb jij weleens gemerkt dat er in jouw omgeving sprake was van discriminatie of 

racisme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze handleiding is deels gebaseerd op het werk van J.D.Tuinier. 
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