
 

 

 

NIEUW LESMATERIAAL OVER WO2 MAAKT JONGEREN BEWUST VAN CONTEXT BIJ ACTUELE KWESTIES 

"Any1 daagt uit: durf jij het verhaal van de ander toe te laten?" 
 

Hoe kom je in een oorlog terecht? Welke grens bepaalt of je een held, dader of slachtoffer bent? Jongeren gaan 

hierover met elkaar aan de slag tijdens het nieuwe en innovatieve onderwijsprogramma: Any1. "Laat ze maar 

voelen dat er niet altijd een goed of fout antwoord is", zegt Tim Broeren, geschiedenisdocent Raayland College. Op 

zijn school is donderdag 23 maart de landelijke première van Any1. 

 

Any1 is een podcast en interactief beeldverhaal dat kan worden ingezet tijdens de geschiedenislessen in 3/4 

HAVO/VWO. Leerlingen komen in aanraking met het verhaal van een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. De 

leerlingen zien op hun laptop dezelfde animatie. Maar zonder dat ze het weten, horen zij via hun koptelefoon ieder 

een ander levens-verhaal. Ze horen óf een Amerikaanse óf Duitse óf Sovjet soldaat aan het woord. Welke 

dilemma's had deze soldaat? Welke keuzes moest hij maken? Was er wel een keuze? Samen ontdekken leerlingen 

dat ieder verhaal balanceert tussen held, dader en slachtoffer. Elke soldaat was iemands zoon, broer, man of 

vriend. Als je de mens achter het uniform leert kennen, wordt het moeilijker om een oordeel uit te spreken. En dat 

is precies wat Stichting Laudio met Any1 voor ogen had toen zij dit programma ontwikkelden. Het programma is 

ontstaan dankzij een unieke samenwerking tussen jongeren, docenten, erfgoed- en vredesorganisaties en een 

artistiek, journalistiek en technologisch team. De soldaten uit Any1 zijn géén ficite, maar zijn begraven op een 

oorlogsbegraafplaats in Nederland. Any1 geeft hen nu weer een stem, dankzij schrijvers, stemacteurs, 

nabestaanden en een rijk archief. 
 

Voor iedere school in Nederland  is Any1 dit gehele schooljaar kosteloos beschikbaar. Dit project van Stichting 

Laudio wordt mogelijk gemaakt dankzij het Vfonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds / ZOZ fonds en de 

Provincie Limburg. Plus de belangeloze inbreng van gerenommeerde projectpartners als Volksbund Ysselsteyn, 

Field of Honor Foundation, het Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel en de Oorlogsgravenstichting. Zij hebben de 

makers van Stichting Laudio geïnspireerd met de verhalen achter oorlogsgraven, die zowel in het beeldverhaal als 

in de Any1-podcast te horen zijn.  
 

Waargebeurde verhalen uit een oorlog die voor de meeste van ons ver weg is: ze komen nu voor het eerst samen. 

Zonder strepen op een landkaart. Over alle tijden en culturen heen. Any1 prikkelt je nieuwsgierigheid naar de 

achtergrond van iemand waar je in eerste instantie jezelf niet in kan herkennen. 

Noot redactie: Meer weten? Check stichtinglaudio.nl/any1  Lubert Priems (projectleider en documentairemaker)  info@stichtinglaudio.nl  06-2230 9109 
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