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1.1

Voortzetting Amstelveens scholenproject Ontmoeten & (Her)denken

De stichting Ontmoeten & (Her)denken is in wezen een voortzetting van het Amstelveense scholenproject Ontmoeten & (Her)denken dat in 2012 startte als
onderwijsproject van de Amstelveense Indiëherdenking: de stichting herdenking Gevallenen en Slachtoffers en het voormalig Nederlands-Indië.

De educatieve doelen vinden we vooral terug in `het organiseren van lezingen betreffende de cultuur en geschiedenis van het voormalig Nederlands-Indië’.
We hebben toen besloten ons in eerste instantie vooral op de gedeelde geschiedenis Nederland-Indonesië te richten en cultuuraspecten later aan de orde
te stellen. Wel willen we rekening houden met de beeld- en muziekcultuur van de schooljeugd zoals werken met foto’s, video’s en rapmuziek.
In deze periode 2013 t/m 2019 werd het ondersteund werd de gemeente Amstelveen en de schoolbesturen voor basisonderwijs Amstelland en Amstelwijs
en vooral burgemeester Mirjam in `t Veld en de toenmalige onderwijswethouder Herbert Raat. Ook alle politieke partijen Amstelveense gemeenteraad van
VVD t/m SP stelden zich achter het project nadat projectleider Edu Dumasy in de gemeenteraad tekst en uitleg gaf. Twee voormalige schooldirecteuren –
Evert de Graaf van de toenmalige Martin Luther Kingschool en Edu Dumasy schoolleider van basisscholen en een vmbo-school – gaven leiding aan het
project. Wij zagen in dat inhoudelijk het project zich vooral met burgerschapsvorming moesten bezighouden dat sinds 2007 verplicht was voor alle scholen
in Nederland. Onvrijheidssituaties in autoritaire samenlevingen zoals discriminatie, racisme, slavernij, genocide dienden via het koloniaal verleden en de
Tweede Wereldoorlog dienden de scholieren geïnformeerd te worden. Tevens wilden we het alternatief bieden van een open democratische samenleving
waarin voor de leerling de school een oefenplaats is om zich te ontwikkelen tot een kritische burger, een burger die zich actief opstelt om zijn directe
pluriforme leefomgeving te verbeteren. Daarbij is een transculturele levensstijl ons uitgangspunt waarin de mensen zich flexibel maar wel met grenzen
opstelt in culturele situaties. Dat was de levensstijl van indo’s in Nederlands-Indië die als groep en als individu hun eigen weg moesten vinden in de
dominante Nederlandse en onderliggende Indonesische cultuur. Dit noemen we Betrokken Zelfredzaamheid, een doelstelling die ook door de gemeente
werd onderschreven in de projectaanvraag omdat het paste in de verschillende diversiteitsnota’s Gastvrij Amstelveen (2012) en Mensen maken
Amstelveen. Momenteel is de diversiteitsnota `Amstelveen ontmoet elkaar’.

Vanaf 2013 ontwikkelde dit project zich tot een netwerkorganisatie die zich met het gedeelde koloniaal verleden in het voormalig Nederlands-Indië
bezighield binnen de statuten van de Amstelveense Indië-herdenking waaruit dit project is voortgekomen. Deze netwerkorganisatie omvatte lokale en
landelijke organisaties die zich met het koloniaal verleden en de Tweede Wereldoorlog bezighouden en zo’n 60 vrijwilligers die de activiteiten
ondersteunden op scholen, bij de transculturele ontmoetingsdagen, dialogen en filosoferen met de schooljeugd, speurtochten en de lesbus Wereldexpress
enzovoorts.
Hier een overzicht:

De focus op de Japanse bezettingstijd en de Tweede Wereldoorlog leidde tot een onderwijskundig verantwoorde uitbreiding onder de noemer van Actieve
Burgerschapsvorming naar de Tweede Wereldoorlog in de eigen locatie van Amstelveen. Zo werd het concept van 1WO2 met een mondiale benadering van
de Tweede Wereldoorlog uitgewerkt tot educatieve activiteiten . Voorbeelden zijn speurtochten in de Noord-Amstelveense wijken Elsrijk en Randwijck,
dialogen van scholieren met ouderen en lessen met gastdocenten en transculturele ontmoetingsdagen over de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen èn
Nederlands-Indië.
Daarbij werd een buitenschoolse en binnenschoolse leerarrangementen ontwikkeld op basisscholen in Amstelveen, Amsterdam en Den Haag op maat
toegesneden op de behoefte van de scholen.

In totaal zijn er vijf educatieve leerarrangementen over `Ontmoeten’ en vijf over `Herdenken’ georganiseerd. Het project `Indische Sporen naar de
toekomst’ bouwt daar sinds 2021 op voort. Alleen de lesbus Wereldexpress met o.a. lessen over racisme en discriminatie is weggevallen waarvoor in de
plaats een educatieve game `Indische Sporen’ voor in de plaats is gekomen.

2. Overzicht van Leerarrangementen

ACTIVITEITEN
Ontmoet je leefomgeving:
Nieuwkomerscanon en Leskisten en tijdlijn
Maart 2016
2. Door opdrachten uit te voeren aan een cultuurtijdlijn
wordt de historische bewustwording van het ontstaan van
Kleurrijk Amstelveen gestimuleerd. Dit zijn acht periodes
van de Amstelveense Nieuwkomerscanon gerelateerd aan
een Cultuurtijdlijn van migraties en conflicten en duurzame
samenlevingspatronen. (2015 en 2016). Er zijn ook twee
leskisten `Kleurrijk Amstelveen’ gemaakt met interactieve
leerspelen over enerzijds `Ontmoeten’ en anderzijds over
`herdenken’ met daarbij 3 denktafels: een waarde-,
conflict- en filosofietafel. (2015 en 2016).

Foto’s
ONTMOETEN

Video’s
Kort:
Clip 2: Nieuwkomerscanon

https://youtu.be/ah9cbHNG9lc
Uitvoerig:

Geschiedenis Amstelveen:

https://www.youtube.com/watch?v=R4s0puMxlU&feature=em-upload_owner
Ontstaan en winning van turf in de Amstellanden:

https://youtu.be/0A7DBXB0fe8
Ontmoet vluchtelingen en oorlogskinderen:
Actie met vluchtelingen voor oorlogskinderen in Syrië.
Juli 2016
1. De verschrikkingen van de oorlog in Nederlands-Indië
waar vooral ook onschuldige burgers uit de verschillende
betrokken groepen slachtoffer werden, wordt zichtbaar in
huidige oorlogen. Vandaar dat we bij informatie over de
Tweede Wereldoorlog ook een verbinding leggen met

Kort:
clip 1: vluchtelingen:
https://youtu.be/ah9cbHNG9lc
Uitvoerig:
kruiskerk: interreligieus. Deel + Syrië actie:
https://youtu.be/IOwcD_tXjXI

ACTIVITEITEN
actuele oorlogen zoals in Syrië. Vandaar dat we in 2016 vier
basisscholen meededen aan een schooltassenactie voor
kinderen in Aleppo.

Foto’s

Video’s
Start en verloop van Syriëactie:

https://youtu.be/kdOnhlpjVH8
Zwaluw:

https://youtu.be/Q6RWzLRoUes
Ontmoeten van kwetsbare groepen
December 2014
3. Kwetsbare groepen zijn die groepen die gediscrimineerd
kunnen worden op grond van leeftijd, etniciteit (o.a.
vluchtelingen), godsdienst of seksuele voorkeur zoals
homoseksuelen. Met bejaarden uit de woonzorgcentra
voerden we generatiedialogen en vluchtelingen van het
Syrisch comité bracht de scholen in contact met
vluchtelingen uit Irak en Syrië.
Religieus, etnisch en artistiek ontmoeten
April 2015
4. Ontmoetingen met specifieke etnische of religieuze
groepen of met kunst(enaars): tentoonstelling aanpassen
over Indische Nederlanders (2014), gastlessen Joden (2015)
en Japanners (2016), lesbrieven over kunst van het
Cobramuseum, Van der Togtmuseum en natuurkunst uit
het Amsterdamse bos. Zo namen we deel aan de
tentoonstelling Aanpassen over de integratieproblematiek
(2014) en gingen leerlingen hun naam kalligraferen samen
met vluchtelingen.

Kort:
Clip3: kwetsbare groepen

https://youtu.be/FXvQShjlC88
Uitvoerig:

Kort:
Clip 4: ontmoeten etnische, religieuze en artistieke groepen
https://youtu.be/dqDQpJzz9SQ
Uitvoerig:
Tentoonstelling Aanpassen (Indische-Nederlanders)

http://youtu.be/JzsyfAz9lVU
De leerlingen zingen de Amstelveenrap:

http://youtu.be/eHwhvTwl0S0
gastles Japanse Yukari Tangena:
https://youtu.be/5d9TRraQWDU
Nieuwe cultuur maken:

http://youtu.be/_sD8oFC6A9Q

ACTIVITEITEN

Foto’s

Interreligieus ontmoeten in een gebedshuis:
Middagprogramma jaarlijkse 'Ontmoetings- en
Herdenkingsdag’: herdenken Tweede Wereldoorlog
20 mei 2016
6. Leerlingen van groepen van drie jaarlijkse wisselende
scholen ontmoeten elkaar in een lokaal gebedshuis
(Apostolisch Genootschap, synagoge en Kruiskerk (PKN). In
2016 luisterden 232 leerlingen van groep acht naar
vertegenwoordigers van drie monotheïstische religies en
andere levensbeschouwingen. Ook zijn er
oorlogsgetroffenen aanwezig zoals
concentratiekampoverlevende Jules Schelvis in 2015. Er
werd ook een raplied gezongen met brieven en raps van de
leerlingen aan oorlogsslachtoffers.

Video’s
Clip 5: Ontmoetings- en Herdenkingsdag interreligieuze
ontmoeten
https://youtu.be/dqDQpJzz9SQ

https://www.youtube.com/watch?v=WpRauV-iDQ0
2016:
Interreligieus deel
https://youtu.be/FmVAA0-B_cc
Raps:
2014:

http://youtu.be/3YdVSHSX1xsh
2016:

http://youtu.be/QmEg1T5h2vchttp://youtu.be/QmEg1T5h
2vc

HERDENKEN TWEEDE WERELDOORLOG

Herdenken in het Broersepark:

Kort:

Morgenprogramma jaarlijkse 'Ontmoetings- en
Herdenkingsdag’: 1WO2

Clip 6: Ontmoetings- en Herdenkingsdag
tweede Wereldoorlog

v.a. 20 mei 2016

https://youtu.be/Wkc6nj0sQ9U

5. Groepen acht van drie jaarlijks wisselende
scholen voeren bij vier kramen opdrachten uit over
Herdenken van gevallenen en Slachtoffers tijdens
de Tweede Wereldoorlog bij de
herdenkingsmonumenten in het Amstelveense
Broersepark. (2014, 2015 en 2016)

Uitvoerig:
2015:
https://www.youtube.com/watch?v=glWusgC
ocVU
2015:
https://www.youtube.com/watch?v=PUp123
bqPSQ
2016:

Speurtochten Tweede Wereldoorlog in de
Amstelveense wijk Elsrijk en Randwijck

https://youtu.be/1dx-h15QBBA
Kort:
Clip 7: speurtocht

April 2016
https://youtu.be/o_dnuP2toW4
8. Leerlingen van de Roelof Venemaschool kregen
van begeleiders en wijkbewoners informatie met
opdrachten over bijzondere locaties uit de Tweede
Wereldoorlog met verhalen over slachtoffers en
verzetshelden. In 2016 liep de speurtocht door de
wijk Elsrijk. In de toekomst worden ook
speurtochten ontwikkeld voor de wijk Randwijck en
het buurtdorp Bovenkerk.

Uitvoerig:
https://www.youtube.com/watch?v=V1MErH
Fp9mU
Uitvoering speurtocht Roelof Venemaschool

Adopteren oorlogsmonument:

Kort: Clip 8: adoptie Indië monument

Participatie aan de jaarlijkse dodenherdenkingen
van 4 mei en 14 augustus door adoptieschool

https://youtu.be/JTv07i_3qRI
Uitvoerig: 2015:

augustus 2015 en 2016.
http://youtu.be/Fj3SdXI7ahAhttp://youtu.be/
Fj3SdXI7ahA
7. In het Amstelveense Broersepark werd door
leerlingen van adoptieschool de Cirkel voor de twee
keer bloemen gelegd (71 Gerbera’s) ter herdenking van
de gevallenen en Slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog in Nederlands-Indië (2015 en 2016)

Toespraak Bibiënne Würst en bloemenlegging
van de kinderen van de Cirkel:
https://www.youtube.com/watch?v=95sm0F
NKc_U&feature=youtu.be
2016:
Basisschool de Cirkel bloemen / gedicht
Rahsaan:

Gastlessen Tweede Wereldoorlog

https://youtu.be/tHnqaQZPzSk
Kort:

Juni 2016

Clip 9: gastlessen Tweede Wereldoorlog

9. Voorbereidingslessen op de 'Ontmoetings- en
Herdenkingsdag’ met o.a. lessen over Tweede
Wereldoorlog in Nederlands-Indië in samenwerking
met voormalige geïnterneerden. Deze werden
voornamelijk gegeven door Edu Dumasy (tweede
generatie) en Nora Valk (eerste generatie IndischeNederlanders) (2014, 2015 en 2016)

https://youtu.be/ToWleLHe0hg
Uitvoerig:
Breukelen:
https://www.youtube.com/watch?v=S3Y3R4E
WbDUhttps://www.youtube.com/watch?v=S3
Y3R4EWbDU

Discriminatie en 1WO2

2015:

Lesbus Wereldexpress / lessen discriminatie

Kort: Clip 10: lesbus Wereldexpress

v.a. April 2015

https://youtu.be/iKtqUPElBIo

10. In 2015 en 2016 kwam deze trailer een paar
weken in Amstelveen te staan waar leerlingen van
10 – 14 jaar doe-lessen over discriminatie tegen de
achtergrond van de Tweede Wereldoorlog in Azië
konden uitvoeren (2015 en 2016). Er wordt een
verband gelegd met de oorlog in Europa in het
kader van 1WO2.

Uitvoerig:
Verslag Rtv Amstelveen: opening door de
burgemeester
https://www.youtube.com/watch?v=282EnrXjh4 Verslag Rtv Amstelveen: opening door
de burgemeester
https://www.youtube.com/watch?v=282EnrXjh4

Training vrijwilligers, schoolteams en
gespreksleiders

2016: https://youtu.be/wmstE4ELE44
Kort:
Clip 11: training vrijwilligers
https://youtu.be/KpE7Qm_6XhI
Uitvoerig

