Het CARIBISCH DENKBOEK
voor leerlingen van 10-12 jaar
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Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft
voor de leerlingen in het Caribisch Gebied
een speciaal boek gemaakt: Het Caribisch
Denkboek voor 4 en 5 mei. Met dit boekje
willen we leerlingen op Aruba, Bonaire en
Curaçao en Saba, Sint-Eustatius en
Sint-Maarten kennis laten maken met
het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de vrijheid.
Lees verderop hoe u dit bijzondere lesmateriaal
gratis kunt ontvangen.

H

et Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft voor de leerlingen in het Caribisch
Gebied een speciaal boek gemaakt: Het Caribisch Denkboek voor 4 en 5 mei.
Met dit boekje willen we leerlingen op Aruba, Bonaire en Curaçao en Saba,
Sint-Eustatius en Sint-Maarten kennis laten maken met het herdenken van de Tweede
Wereldoorlog en het vieren van de vrijheid. Met Het Caribisch Denkboek daagt het
comité leerlingen op diverse manieren uit na te denken over de gebeurtenissen in de
Tweede Wereldoorlog, in hun eigen regio, in Nederland en in de rest van de wereld.
Ze gaan aan de slag met de thema’s herdenken en vieren, vrijheid en democratie. Ze
onderzoeken wat deze thema’s voor hen betekenen en hoe gebeurtenissen uit het
verleden nu relevant voor ze zijn.
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WAT IS HERDENKEN?

Her-denken •

op een plechtige manier
stilstaan bij een overleden
persoon of bij een gebeurtenis
uit het verleden

WAAROM HERDENKEN WE?

We herdenken elk jaar alle oorlogsslachtoffers uit
het Koninkrijk der Nederlanden, om hen en wat
er is gebeurd nooit te vergeten. We herdenken
om respect te tonen voor de slachtoffers en hun
nabestaanden. Ook staan we op 4 en 5 mei stil bij
het feit dat leven in vrijheid niet vanzelf spreekt.

HERDENKEN

HOE DOE JE DAT?

WANNEER
HERDENKEN
WE?

Niet alleen de
gebeurtenissen
uit de Tweede
Wereldoorlog
worden herdacht,
maar ook andere
belangrijke
gebeurtenissen,
zoals de afschaffing
van de slavernij.

HOE HERDENKEN WE?

WAAR HERDENKEN WE?
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Tula-dag op
Curaçao

Bij oorlogsmonumenten en oorlogsgraven in
het hele koninkrijk. In Nederland vindt de
Nationale Herdenking plaats op de Dam in
Amsterdam, met koning Willem-Alexander en
koningin Maxima, leden van de Nederlandse
regering en de gevolmachtigde ministers van
Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De laatsten
leggen een krans voor alle slachtoffers die
vielen in het Nederlandse Koninkrijk tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

Monument voor Tula

Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking staan we stil bij de mensen die het slachtoffer
werden van de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen de slachtoffers die in Europa vielen,
maar ook de slachtoffers in het Caribisch gebied en andere delen van het Koninkrijk.

Een herdenking is een bijeenkomst waarbij we
aandacht besteden aan de slachtoffers. Tijdens
herdenken maken we vaak gebruik van rituelen.

HERDENKEN
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BIJ 4 MEI GEBRUIKEN WE DEZE RITUELEN:

Ritueel • plechtige handeling

waarbij je bepaalde dingen in een vaste
volgorde doet.

> Stilte. Bij het
herdenken zijn we
2 minuten stil.

> Krans. We leggen
kransen bij een
oorlogsmonument.

> Vlag. De vlag
hangt halfstok.

> Gedicht. Iemand
leest een gedicht
voor.

1 Wie of wat herdenk
jij wel eens?
2 Heb je daar een
ritueel voor?

Leerlingen van de Pelikaanschool lezen een
gedicht voor tijdens de herdenking op Bonaire.

Het Caribisch Denkboek voor 4 en 5 mei vertelt het verhaal van de cruciale rol die de
eilanden hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. De eilanden waren als enig
deel van het koninkrijk niet bezet en daardoor kon de Caribische olie-industrie een
belangrijke rol spelen bij het leveren van brandstof voor de geallieerde schepen en
vliegtuigen. De eilanden kregen te maken met acute oorlogsdreiging toen de nazi’s
de aan- en afvoer van olie wilden saboteren. Daarbij vielen zeker 160 slachtoffers, die
jaarlijks worden herdacht op alle zes de eilanden. De komst van Britse en Amerikaanse
soldaten veranderde het leven op de eilanden. Ook de grootschalige betrokkenheid van
de eilandbewoners bij Nederland en hulpacties voor Nederland zijn bijzonder.
VRIJDENKEN
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In Nederland bestaat het 4 en 5 mei Denkboek al een paar jaar. Daarmee gaan elk jaar
ruim 200.000 kinderen uit groep 7 in Nederland aan de slag. De Caribische variant
is voor alle leerlingen van 10 tot 12 jaar. Het Caribisch Denkboek is verkrijgbaar in het
Nederlands, Papiaments en Engels. Een docenteninstructie maakt deel uit van het
pakket en er zijn online extra’s zoals filmpjes en achtergrondinformatie.
We hopen dat Het Caribisch Denkboek u inspireert om samen met uw leerlingen actief
aan de slag te gaan met de bijzondere (oorlogs)geschiedenis van het Caribisch gebied.
— Jan van Kooten
directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei

Denkboeken en trainingen

Het Caribisch Denkboek is gratis te verkrijgen voor alle scholen. Daarnaast worden er
op sommige plekken gratis docententrainingen georganiseerd. Kunt u daar niet bij zijn,
dan staat op de site www.4en5mei.nl/educatie/caribisch-denkboek een instructiefilm
over hoe het denkboek te gebruiken is in de klas.
Curaçao Het Caribisch Denkboek is te krijgen via stichting Cultuur Kameleon. Nadat u zich
heeft opgegeven kunt u de boeken tussen 27 en 30 maart ophalen bij de Biblioteka Nashonal
Kòrsou. Ook is er een docententraining op 15 maart van 14:30 tot 16:00 uur.
Aruba Het Caribisch Denkboek is af te halen bij de informatiebalie in de Biblioteca Nacional
Aruba in Oranjestad. Er zijn gratis docententrainingen op vrijdag 22 maart van 14.30-16.00 en
zaterdag 23 maart van 9.30-11.00. Als u wilt deelnemen aan de training mail dan uw naam, naam
van de school, aantal leerlingen en welke datum u eventueel aan de training wilt deelnemen naar
n.croes@bibliotecanacional.aw.
Bonaire Het Caribisch Denkboek is te verkrijgen via Arthur Sealy ewartsealy@yahoo.com.
U ontvangt het boekje dan half maart. Ook is er een docententraining op 25 maart van
14:30 tot 16:00 in OB de Pelikaan. Opgeven voor de training kan via saskiameijer@hotmail.com.
Sint Maarten Voor het Caribisch Denkboek (ook in het Engels beschikbaar) kunt u contact
opnemen met Philipsburg Jubilee Library, Daniel Helligar, telefoon (1-721) 542 -2970
Saba en Sint Eustatius De Denkboeken worden rechtstreeks naar de scholen gestuurd.
Voor meer informatie over de training of het bestellen van de boekjes, neem contact op met
Saskia Luckman van Stichting De Cultuur Kameleon, saskia@medialabcuracao.com.
Voor overige vragen neem contact op met info@4en5mei.nl.

Première Aruba

Dit jaar is er in Aruba een première van drie films met Arubaanse ooggetuigen van de Tweede
Wereldoorlog in het Caribisch gebied. Op 21 maart zal bij de Marine Kazerne in Aruba een
feestelijke première zijn waarbij de films getoond worden. Het programma start om 10:00 uur.
Deze films horen bij een bestaande reeks van ooggetuigenverslagen van de Tweede Wereldoorlog
in het hele Caribische gebied.
De filmpjes zijn te vinden op www.4en5mei.nl/educatie/caribisch-denkboek/filmpjes-bij-het-caribisch-denkboek.

>>> lees verder >>>

Ren, Janina, ren! (2016)

Janina,

e Joodse Janina
in Polen. Ze is 7 jaar als de oorlog
uitbreekt. In oktober 1942 verstopt
en
ze zich samen met haar moeder
kelder.
haar zus voor de nazi’s in een
men
Ze worden ontdekt en meegeno
te
naar een plein waar meer opgepak
zegt
Joden staan. Janina’s moeder
en,
tegen haar dat ze moet wegrenn
zo hard ze kan. En dat doet Janina.
Ze is dan tien jaar. Zo ontsnapt
staat
Janina aan de nazi's, maar ze
er helemaal alleen voor. Bijna
niemand durft voor haar te zorgen.
Nu
Gelukkig overleeft ze de oorlog.
winkel
woont Janina op Curaçao. De
haar.
‘Casa Janina’ in Punda is van

Jeannette van Ditzhuijzen,

Elke oorlog zorgt ervoor
dat mensen op de
vlucht slaan. Soms
vluchten mensen voor
bommen, geweld en
honger, soms vluchten
ze omdat ze worden
vervolgd, omdat ze zijn
wie ze zijn. Dat was
vroeger al zo en dat
gebeurt nu nog steeds,
elke dag.

Bron: Marjan Brouwers en

Joodse vluchtelingen uit Duitsland zijn per schip op weg naar
Amerika. In 1939 ligt het schip in de haven van Cuba. Maar ze mogen
de Verenigde Staten niet in, en het schip moet terug naar Europa.
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