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De Tweede Wereldoorlog
dichterbij in stad en provincie

Groningen
Lesbrief
Herinnering

monument sint-joris en
de draak, martinikerkhof
groningen

wist je dit al?
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joods monument aan de hereweg groningen

Herinnering

bevrijdingsfestival stadspark groningen

Stille tocht in Groningen bij
het Joods Monument aan de
Hereweg. De Stille tocht gaat
langs de Hereweg, het Zuider-

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.
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Elk jaar op 4 mei begint de

stille tocht in groningen:
van het joods monument
naar het martinikerkhof

Op 5 mei is het Bevrijdingsdag en vieren we onze vrijheid.
Op meerdere plaatsen worden Bevrijdingsfestivals gehouden
waar jong en oud samenkomen 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.
opdracht
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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?

diep, de Oosterstraat en langs
de Grote Markt, om te eindigen
bij het provinciale oorlogsmonument ‘Sint-Joris en de
draak’ bij de Martinikerk.
Hier worden kransen gelegd
door onder andere de burgemeester van Groningen en de
Commissaris van de Koning.
> Xtra vraag

Waar worden bij jou in de
omgeving kransen gelegd?
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gedenkraam academiegebouw groningen
(johan dijkstra, 1951)

bevrijdingsbos groningen
het vrijheidssymbool
‘maeple leaf’ is ontworpen
door robin de krijger, 2005

STOLPERSTEINE in STADSKANAAL

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’).
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Een Stolpersteine is een klein herdenkingssteentje op de stoep bij het
voormalige woonhuis van een omgekomen verzetsstrijder of vervolgingsslachtoffer. Hierop staat de naam, geboortedatum, deportatiedatum en
plaats en datum van overlijden.

werkmanmonument (armando, 1995)

opdracht
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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?

tip
Gebruik de website Traces of War

bunkers, oorlogsgraven, gebouwen

om een oorlogsmonument in jouw

met kogelinslagen, Stolpersteine,

omgeving te vinden. Klik op ‘beziens-

gedenkstenen, enzovoort.

waardigheden’, filter op ‘Nederland’
en daarna op ‘Groningen’, selecteer

Gebruik de website Oorlogslevens

op ‘plaatsnaam’. Nu vind je allerlei

om het verhaal van een persoon op

oorlogsmonumenten, voormalige

het monument uit te zoeken.
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< ‘verbeeld verleden’, kunstproject
	FOLKINGESTRAAT groningen –
	Peter de Kan (Ook hier)

de stolpersteine worden geplaatst door
günter demmig
OORLOGSGRAVEN VAN TWEE CANADESE PILOTEN
DIE MET HUN BOMMENWERPER WAREN NEERGESTORT
IN STADSKANAAL

Tot slot
Dit is het einde van de lesbrief. Hopelijk heb je veel geleerd over
de Tweede Wereldoorlog in je omgeving.

‘verbeeld verleden’, kunstproject FOLKINGESTRAAT groningen –
Joseph Semah (maancyclus) en gert sennema (portaal)
ONTHULLING OORLOGSMONUMENT
IN ’T ZANDT

Of kijk ook eens op

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.
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Illustratieverantwoording les 6
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

