
6
De Tweede Wereldoorlog

 dichterbij in stad en provincie
GroningenLesbrief 

Herinnering



 

3

Op 5 mei is het Bevrijdingsdag en vieren we onze vrijheid.  
Op meerdere plaatsen worden Bevrijdingsfestivals gehouden  
waar jong en oud samen komen om te vieren dat we vrij zijn.  
Ook in het Stadspark in Groningen wordt elk jaar het  
Bevrijdingsfestival georganiseerd. Er worden ook veel  
verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 

BEvrijdingsfEstival stadspark groningEn

monumEnt sint-joris En 
dE draak, martinikErkhof 
groningEn

stillE tocht in groningEn:
van hEt joods monumEnt 
naar hEt martinikErkhof  

jooDs monumenT aan De hereWeg groningen
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4 en 5 mei
We leven sinds 1945 in vrede in nederland, maar de gebeurtenissen en  
verschrikkelijke misdaden die toen zijn begaan, mogen wij niet vergeten.  
het is belangrijk om lessen te halen uit het verleden. 

Elk jaar op 4 mei wordt de nationale dodenherdenking georganiseerd.  
dan herdenken wij in nederland alle slachtoffers van de tweede Wereldoorlog: 
de vervolgingsslachtoffers (joden, sinti en roma, homoseksuelen, gehandicapten), 
de omgekomen verzetsmensen, burgerslachtoffers en militaire slachtoffers. 
ook herdenken wij alle nederlandse slachtoffers die omgekomen zijn bij  
andere oorlogen en vredesmissies vanaf 1945 tot nu.

Wat voor betekenis heeft 4 mei voor Nederland? 
• Wat ga jij doen op 4 mei?
Wat voor betekenis heeft 5 mei voor Nederland? 
• Wat ga jij doen op 5 mei? 

o p d r a c h t  1

Herinnering

WisT je DiT aL?

Elk jaar op 4 mei begint de 

stille tocht in groningen bij 

het joods monument aan de 

hereweg. de stille tocht gaat 

langs de hereweg, het Zuider-

diep, de oosterstraat en langs 

de grote markt, om te eindigen 

bij het provinciale oorlogs- 

monument ‘sint-joris en de 

draak’ bij de martinikerk.  

Hier worden kransen gelegd 

door onder andere de burge-

meester van Groningen en de 

commissaris van de koning. 
 
> Xtra vraag

Waar worden bij jou in de 

omgeving kransen gelegd? 
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Oorlogsmonumenten 
om te blijven herinneren zijn er na de oorlog veel oorlogsmonumenten  
opgericht om de slachtoffers te herdenken. dit gebeurt in de vorm van  
bijvoorbeeld een monument, een herdenkingsplaquette of een  
Stolpersteine (‘struikelsteen’). 

Een Stolpersteine is een klein herdenkingssteentje op de stoep bij het  
voormalige woonhuis van een omgekomen verzetsstrijder of vervolgings- 
slachtoffer. hierop staat de naam, geboortedatum, deportatiedatum en  
plaats en datum van overlijden. 

WErkmanmonumEnt (armando, 1995)

gEdEnkraam acadEmiEgEBouW groningEn
(johan dijkstra, 1951)

stolpErstEinE in stadskanaal 
Zoek een oorlogsmonument of Stolpersteine in jouw buurt op. 
Wie worden dankzij dit monument herdacht en waarom worden 
ze herdacht? Wanneer is het monument geplaatst?

o p d r a c h t  2

BEvrijdingsBos groningEn

hEt vrijhEidssymBool 
‘maEplE lEaf’ is ontWorpEn 
door roBin dE krijgEr, 2005

Tip

gebruik de website Traces of War 

om een oorlogsmonument in jouw 

omgeving te vinden. klik op ‘beziens-

waardigheden’, filter op ‘nederland’ 

en daarna op ‘groningen’, selecteer 

op ‘plaatsnaam’. nu vind je allerlei 

oorlogsmonumenten, voormalige 

bunkers, oorlogsgraven, gebouwen 

met kogelinslagen, stolpersteine, 

gedenkstenen, enzovoort.

gebruik de website oorlogslevens 

om het verhaal van een persoon op 

het monument uit te zoeken.

https://www.tracesofwar.nl/sights/map.asp%3Ftype%3D511%26rank%3D7%26show%3Dgrid%26countryid%3D1%26provinceid%3D2%26sort%3Dplace
https://www.oorlogslevens.nl/
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Of kijk ook eens op

onthulling oorlogsmonumEnt 
in ’t Zandt 

dE stolpErstEinE WordEn gEplaatst door  
güntEr dEmmig ‘vErBEEld vErlEdEn’, kunstprojEct folkingEstraat groningEn –

josEph sEmah (maancyclus) En gErt sEnnEma (portaal)

6

Tot slot
dit is het einde van de lesbrief. hopelijk heb je veel geleerd over  
de tweede Wereldoorlog in je omgeving.
 
mocht je nog meer willen weten, dan kun je altijd terecht bij het 
oorlogs- en verzetscentrum groningen!  
op onze website www.ovcg.nl kun je een contactformulier invullen 
of bekijk onze website of social media. Bekijk op de laatste pagina 
onze contactgegevens.

oorlogsgravEn van tWEE canadEsE pilotEn  
diE mEt hun BommEnWErpEr WarEn nEErgEstort  
in stadskanaal 

<	 ‘vErBEEld vErlEdEn’, kunstprojEct
 folkingEstraat groningEn –  
 pEtEr dE kan (ook hiEr)

http://www.ovcg.nl
https://www.facebook.com/sovcg/
https://www.facebook.com/sovcg/
https://twitter.com/StichtingOVCG%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor
http://https://twitter.com/StichtingOVCG%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor
https://www.instagram.com/stichtingovcg/%3Fhl%3Dnl
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groninger archieven / oorlogs- en verzetscentrum groningen (ovcg)
p. 1: foto pac, Bosscher, p. 4 en 6: foto anke jongste

gemeente loppersum, collectie gemeentearchief loppersum
p. 7: foto onbekend

privécollectie maria heikens
p. 2, 3, 4, 5, 6 en 7: foto maria heikens

archief Bevrijdingsfestival groningen
p. 2 en 3: foto knelis

www.ovcg.nl

http://www.ovcg.nl

