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Opdracht 

Beeldvormen 40 - 45 
Na 75 jaar Vrijheid

Hoe bevrijd zijn wij?

Inleiding
De generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt zal langzaam aan verdwijnen. 
Hun verhalen en persoonlijke ervaringen zijn te waardevol om verloren te laten gaan. Deze 
ervaringen vertellen het leed van uitsluiten, discriminatie of de noodzaak om te vluchten op 
basis van religie (Joods zijn), seksuele geaardheid of culturele herkomst.

Deze misstanden die in de Tweede Wereldoorlog voor zoveel pijn en ontwrichting zowel 
persoonlijk als in de maatschappij zorgden, zijn nog altijd actueel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het vluchtelingenvraagstuk en de verschillende anti-discriminatie protesten (Black Lives Matter, 
Kick-out Zwarte Piet) of aan de selectie op huidskleur, afkomst, religie, seksuele voorkeur of cultuur. 

Na 75 jaar Vrijheid - Hoe bevrijd zijn wij / ben jij?
Met het jaarthema van de 4 en 5 mei viering (van het 4 en 5 mei comité) gaan jullie aan de slag. 
Het project Beeldvormen 40 - 45 richt zich op het vertalen van de boodschap achter het jaarthema. 
Dit thema kan je op diverse manieren uitwerken: persoonlijk, binnen je familie, vrienden of je 
sportclub (sociaal), nationaliteit (Nederland/Europa) of zelfs wereldwijd. Wij vragen aan jullie 
een beeld te maken, dit kan een foto, een schilderij, een collage of een 3D-object zijn.

Inzenden
Lever jouw beeld digitaal in. Geef dat JPG-bestand (ongeveer 5 MB) jouw/jullie naam en de naam 
van de school en stuur het in overleg met de docent voor eind maart naar: info@mobsite.eu. Geef 
in max 50 woorden weer waarom je/jullie dit beeld gemaakt hebt/hebben. Een vakjury zal uit alle 
inzendingen het mooiste beeld kiezen waarvan de maker op 5 mei een prijs zal krijgen. 

Expositie
Het winnende beeld zal samen met een selectie van de andere inzendingen groots en 
professioneel gepresenteerd worden op de expositie Beeldvormen 40 - 45, rond 5 mei in 
Museum Catharijne-convent en op het Bevrijdingsfestival Utrecht in Park Transwijk als Corona 
het toelaat. Het streven is het werk van de winnaar een jaar lang te exposeren in de vaste collectie 
van Museum Catharijneconvent. 

Veel succes!

Vragen?
• Mieke & Hellen
   MOB vormgeving & educatie
   info@mobsite.eu
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In de Tweede Wereldoorlog 
werden mensen vervolgd om hun seksuele 
geaardheid. Homoseksuelen kregen een roze 
driehoek op hun gevangeniskleding.

De LHBTIQ-gemeenschap strijdt
voor vrijheid en erkenning.

De Nazi’s wilden een ideaal ras creëren. 
Dit ras had uiterlijke kenmerken waar zij 
onderzoek naar deden door o.a. neuzen 
en schedels op te meten.

Schoonheidsidealen worden nu vaak bepaald door 
social media. 

Voel jij je vrij om te zijn wie je bent?

Ik
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Mensen die zich verzetten tegen de 
Duitse bezetting riskeerden vaak het leven van 
henzelf en hun familie.

Het is van groot sociaal belang dat je mag protes-
teren. Iedereen is vrij om op te komen voor mis-
standen in de maatschappij.

In de Tweede Wereldoorlog zijn er 6 miljoen
Joodse mensen vermoord om hun religie. 

Religie is nog steeds voor veel mensen een 
belangrijke sociale identiteit. In Nederland is 
iedereen vrij om zelf te kiezen of je wel of niet 
gelooft.

Accepteert jouw sociale omgeving dat jij je 
vrijheid verdedigt?



Nederland

Op dit affiche uit 1943 wordt gesuggereerd
dat er een ware Nederlander bestaat.

Koningin Máxima werd het kwalijk genomen 
dat zij zei: “Dé Nederlander bestaat niet”. In 2020 
wonen er mensen van meer dan 200 verschillende 
nationaliteiten in Nederland. 

Zelfs in concentratiekampen werd er onderscheid 
gemaakt tussen groepen mensen: homoseksuelen, 
zigeuners, werkweigeraars, verstandelijk beperkten 
en Joden kregen allemaal een eigen label.

Na 75 jaar Vrijheid wordt er in Nederland nog 
steeds onderscheid gemaakt tussen groepen.  
Er moet nog hard gewerkt worden aan kansengelijk-
heid in onze maatschappij (onderwijs, stageplekken, 
werk, gezondheid etc. ).

Is er keuzevrijheid en kansengelijkheid in Nederland? 
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Europa

In de Tweede Wereldoorlog waren 
er heel veel mensen in Europa op de vlucht. 
Om diverse redenen: geloof, geaardheid, 
politieke kleur, angst, e.d.

In de wereld zijn er nog steeds veel mensen op de 
vlucht. Zij hopen op vrijheid en onderdak in Europa.

Na de bevrijding besloten de meeste Europese 
landen samen te werken in de NAVO om zo 
sterk te zijn tegenover de vijand.  

Het Verenigd Koninkrijk besloot via een referendum 
uit de EU te stappen omdat zij vinden dat de regel-
geving van de EU hun handelsvrijheid beperkt.

Wat heeft 75 jaar vrijheid Europa gebracht?
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Wereldwijd

In 1945 wierp Amerika kernbommen op Japan. 
Naast de vele doden kregen mensen nog jaren-
lang kanker van de radioactieve straling die de 
bommen veroorzaakten.

De wereldwijde Coronapandemie beperkt ons in 
onze vrijheid.

De Nazi‘s hadden een enorme 
propagandamachine die eenzijdige en 
verzonnen informatie verspreidde.

Iedereen kan via de sociale media zijn mening 
verspreiden onder het mom van informatie. Het 
verschil tussen feiten en meningen is tegenwoordig 
niet zo makkelijk te onderscheiden.

Wat doet een wereldwijde dreiging met vrijheid?
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