Alternatief voor lokale herdenkingen:

herdenkingssteentjes

Ieder jaar zetten Scoutinggroepen en zeekadettenkorpsen zich in bij de lokale Dodenherdenking op 4 mei.
Door de omstandigheden van de coronacrisis zullen deze herdenkingen in een andere vorm plaatsvinden.
Daarmee is de inzet van Scoutinggroepen en zeekadetten ook anders. Team Vrijheid in Herdenken van
Scoutinggroepen enkele ideeën binnen gekregen hoe die andere inzet eruit zou kunnen zien. Die ideeën
zijn gebruikt om tot één plan te komen waar alles scoutinggroepen en zeekadetten hun eigen invulling aan
kunnen geven.
Bij het bedenken van het alternatief heeft het team op een aantal uitgangspunten gelet:
• Het is een ondersteuning van de lokale organisaties van de Dodenherdenking,
niet een zelf georganiseerde herdenking.
• Het is voor een Scoutinggroep of zeekadettenkorps uitvoerbaar,
of in samenwerking met andere lokale organisaties.
• Het zorgt voor verbondenheid: alle inwoners die dat willen, moeten mee kunnen doen.
• Het is zichtbaar dat de inzet door scouts of zeekadetten gebeurt.
• Het past binnen de richtlijnen met betrekking tot de coronacrisis.
Hieruit is het volgende idee ontstaan:

herdenkingssteentjes

Iedereen draagt een steentje bij aan de herdenking.
Iedereen kan een kiezelsteentje beschilderen of een
naam erop zetten. Ze kunnen hun herdenkingssteentje
in het weekend van 2 en 3 mei op een centrale plek in
de eigen straat verzamelen. Scouts en/of zeekadetten
halen die op 4 mei op. Ze brengen de herdenkingssteentjes bijeen bij een monument waar ze in een vorm
worden gelegd. Dat kan de Nederlandse vlag, een hart,
bloem of de vrijheidsfakkel zijn.

Gedachte achter de actie

Het is een Joodse traditie om steentjes achter te laten bij graven.
Met dit eeuwenoude gebaar eren ze hun doden en houden ze de
herinnering aan hun dierbaren levend. Ze laten een teken achter
dat laat zien dat ze op bezoek zijn geweest.
Dit jaar is in het kader de viering van 75 jaar vrijheid in dorpen en
steden door heel Nederland het kunstwerk Levenslicht van Daan
Roosegaarde gerealiseerd. Dit kunstwerk bestaat uit 104.000
aangelichte stenen, verwijzend naar het aantal Nederlandse
slachtoffers van de Holocaust.
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Bij het wegbrengen van de steentjes naar het inzamelpunt in de straat is het niet nodig dat buren bij
elkaar komen. Het kan worden gedaan tijdens het toegestane wandelingetje in eigen buurt. Zo houden
we de social distancing in acht. Vanuit hun huis kunnen buurtbewoners zien dat hun buren hun steentje
wegbrengen. Bij het plaatsen van het steentje zien de bewoners aan de verzamelde steentjes dat er meer
bewoners meedoen. Dit zorgt voor verbondenheid en het gevoel aan iets groots mee te doen. Als veel
Scoutinggroepen deze actie organiseren, ook al is dit op kleine schaal alleen in je eigen wijk, ontstaat er een
gevoel van landelijke collectiviteit.
Op 4 mei is in iedere straat een scout of zeekadet te zien die de steentjes ophaalt.

Uitvoering

Als Scoutinggroep ben je goed in staat om dit idee om te zetten
naar een uitvoerbaar plan. We realiseren ons dat de voorbereidingstijd daarvoor kort is, maar het is ook eenvoudig te organiseren.
Daar hoort zeker ook creativiteit bij, dus geef er vooral - in overleg
met het organiserend comité - je eigen draai en invulling aan.

We hebben wel een aantal tips waar je aan kunt denken:
• Gebruik in al je communicatie de hashtag #herdenkingssteentjes.
• De dozen/kratjes waarin de kiezelsteentjes worden verzameld, moeten duidelijk herkenbaar
in de straat staan. Bijvoorbeeld met een afbeelding van de vrijheidsfakkel, het logo van 4 en 5 mei.
Hiervoor is beeldmateriaal te downloaden op vrijheid.scouting.nl/herdenkingssteentjes.
• Maak van het decoreren van de dozen/kratjes een #ikscoutthuis activiteit die je scouts goed thuis
kunnen doen.
• Maak een plattegrond waar de inzamelpunten op staan.
• Laat iedereen de kiezelsteentjes in het weekend van 2 en 3 mei inzamelen. Dan is er voldoende
spreiding en is er minder kans op groepsvorming bij de inzamelpunten.
• Maak voor het ophalen door je scouts op 4 mei een tijdschema, ook weer om de kans op
groepsvorming de verminderen.
• Maak van het verzamelen bij het monument een waardige, ceremoniële handeling.
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