
 

 

 

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van 4 Havo en 4 VWO  

 

 
Datum:     29 januari 2016 
Betreft:     Project vrijheid, dinsdag 2 februari 09:00-12:30 uur. 
Kenmerk: 15078/VEN 
 
 
Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Op dinsdag 2 februari 2016 zijn wij door de organisatie van Bevrijdingspop Haarlem 
uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst om het besef onder jongeren te 
bevorderen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Tijdens deze bijeenkomst zal een film 
worden vertoond over het onderwerp. Naar aanleiding van de film volgt een debat 
tussen leerlingen, begeleid door een filmjournalist. Ook is de pers aanwezig om 
verslag te doen.  
 
De leerlingen worden daarom op dinsdagochtend 2 februari 2016 om 09:15 bij de 
toneelschuur verwacht. Het adres is Lange Begijnestraat 9 in Haarlem, nabij de 
Grote Markt. 
 
Om de leerlingen voor te bereiden op de bijeenkomst hebben we in de bijlage 
informatie over het voeren van een debat opgenomen. Ook is het mogelijk om de 
trailer van de film ‘Land of Mine’ te bekijken via bijgaande link. 
http://www.imdb.com/title/tt3841424/?ref_=nv_sr_1. De film komt in april officieel in 
de bioscoop. 
 
Wij hopen op een interessante, leerzame ochtend. Voor meer informatie kunt u zich 
per e-mail richten tot de docent CKV uw kind  j.vanderveen@schoter.nl 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jan van der Veen 
docent CKV 
 
  

http://www.imdb.com/title/tt3841424/?ref_=nv_sr_1
mailto:j.vanderveen@schoter.nl


Bijlage  
 
Wat is een debat? 
Het debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen 
of juist te bestrijden. Een belangrijk aspect aan debatteren is het luisteren naar de 
argumenten van de ander, die argumenten te beoordelen en hierop te reageren. 
Debatteren bevordert de dialoog en er ontstaat meer wederzijds begrip bij 
meningsverschillen. 
 
Doelstellingen bevrijdingsdebat 
De doelstellingen van de vrijheidsdebatten die door de organisatie van 
Bevrijdingspop Haarlem worden georganiseerd: 

1. Jongeren van de middelbare school bekendmaken met de achterliggende 
gedachte van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 

2. Jongeren stil laten staan bij onze verworvenheden als democratie, rechtstaat, 
vrijheid van meningsuiting, veiligheid, godsdienstvrijheid, etc. 

3. Jongeren leren hun mening te verwoorden en te luisteren naar anderen. 
 
Vier vrijheden 
Nog tijdens de tweede Wereldoorlog, op 6 januari 1941, gaf Franklin D. Roosevelt, 
de toenmalige president van de Verenigde Staten zijn Four Freedom speech. In deze 
speech gaf hij aan dat ieder mens waar ook ter wereld in principe recht zou moeten 
hebben op de volgende vier vrijheden: 

1. Vrijheid van meningsuiting 
2. Vrijheid van godsdienst 
3. Vrijwaring van gebrek 
4. Vrijwaring van angst 

 
Deze vrijheden, of voorwaarden waaraan een samenleving volgens Roosevelt moet 
voldoen om mensen vrij te laten zijn, zijn het uitgangspunt voor het debat in de 
toneelschuur.  
 
Regels bij een debat 
Enkele regels die gelden bij een debat: 
 

- Iedereen mag zijn mening uiten 
- Je laat elkaar uitpraten 
- Je behandelt elkaar met respect, ook al ben je het niet eens 

met de ander 
- Je gebruikt correct Nederlands 
- Als je iets wilt zeggen, ga je staan 
- De debatleider geeft het woord 

 
Stellingen  
Een debat wordt aan de hand van stellingen gevoerd. Onderstaand enkele 
voorbeelden: 

- In Nederland mag je zeggen wat je wilt 
- Jongeren die een dreigtweet sturen moeten ene flinke straf krijgen 
- Vrijheid van meningsuiting moet onbegrensd zijn voor politici 


