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Beste MCPeeps,

Welkom bij deze speciale editie van ons MCP ma-
gazine. Een speciale editie want het was een bij-
zonder jaar. Door corona is ons leven behoorlijk 
ontregeld. Het zogenaamde nieuwe normaal is 
wel nieuw maar niet normaal. Bij de eerste golf 
leek het even dat ondanks de sociale afstand wij 
dichter bij elkaar stonden. Wij stonden achter de 
mensen in de zorg en naast elkaar tegen de pande-
mie. Bij de 2e golf kwam daar een verandering in. 
Het geduld was op en men kwam in opstand. Hoe 
snel kan het gaan? 

Het geduld tegen racisme leek ook op te zijn ge-
tuige de BLM movement en demonstraties. In deze 
editie gaan wij er verder op in. Maar je leest ook 
over de drijfveren van radicaliserende jongeren en 
over een reis naar Gambia die op de valreep nog 

gemaakt is door onze redactieleden. Kortom een 
editie die laat zien dat ook in moeilijke tijden het 
ons gelukt is een mooie MCP editie voor jullie te 
maken. Ik ben ongelooflijk trots dat het Team er, on-
danks de lockdown  en alles eromheen, in geslaagd 
is deze editie voor elkaar te krijgen. Veel leesplezier 
en stay safe!! 

Jörgen Raymann
Beschermheer MCP magazine.

Voorwoord Erik Molnar & Ine Schiffelers

Dat was het thema van het grensoverschrijdend onder-
wijs project van afgelopen jaar. Al 10 jaar werken wij, het 
Broeklandcollege samen met het Paul Julius Reuter Be-
rufskolleg samen om invulling te geven aan projecten 
die een duidelijke, sociaal, economisch, politiek histo-
risch karakter hebben.

Verbinden en bruggen slaan tussen leerlingen uit ver-
schillende culturen en landen is telkens ons doel. De 
maatschappij in de klas halen en de maatschappij op-
zoeken buiten de klaslokalen, dat is ieder jaar weer onze 
doelstelling.

Dit jaar hebben wij samengewerkt aan het thema 75 jaar 
bevrijding. De tweede Wereldoorlog eindigde in 1945. 
Nederland, België en Duitsland waren weer vrij. Bevrijd 
van de Nazi terreur. Maar hoe geef je daar, driekwart 
eeuw later invulling aan? Wat kun je echt leren van de 
Tweede Wereldoorlog. Welke lessen moet je trekken uit 
het leven in een dictatuur en welke lessen moet je trek-
ken uit de Jodenvervolging?

Onze grensoverschrijdende samenwerking wil jonge-
ren lering laten trekken uit de geschiedenis en vaardig-
heden aanleren om een positieve bijdrage te leveren 
aan een diverse maatschappij. Een samenleving waarin 
jonge mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien en 
zichzelf kunnen zijn. Met de levensverhalen van getui-
gen en experts uit België, Duitsland en Nederland zijn 
wij aan de slag gegaan. Historisch beladen plaatsen en 

plekken hebben we gezamenlijk bezocht. Interviews, 
vastgelegd op camera, hebben de menselijke kant ach-
ter vaak kille koude cijfers laten zien. De waanzin van de 
naziterreur een gezicht gegeven.

Onze bijdrage was het levensverhaal van Jack Aldewe-
reld. Samen met de leerlingen maakten wij een vertaal-
slag naar het heden. Elementen uit zijn levensverhaal is 
vandaag de dag nog altijd relevant. Stereotype denk-
beelden, vooroordelen en discriminatie vinden ook nu 
nog helaas hun weg vanuit de maatschappij naar de 
klas. Op welke manier kun je deze onderwerpen be-
spreekbaar maken. Aansluiten bij de belevingswereld 
van onze leerlingen. Dat was en is ons streven. In deze 
gezamenlijke opdracht hebben het Paul Julius Reuter 
Berufskolleg en het Broeklandcollege elkaar gevonden.
Mijn inziens hebben wij onze doelstellingen ruim-
schoots gehaald, sterker nog, we hebben ze overtroffen.
Hoe ga je in gesprek met leerlingen over de Tweede 
Wereldoorlog, de holocaust, discriminatie en vooroor-
delen.

Jack Aldewereld is een bevlogen gepassioneerd man 
met een even zo bevlogen levensverhaal. Gesteund 
door zijn vrouw Ina draagt Jack zijn levensverhaal uit. 
Ook op scholen in Duitsland. Ik ken Jack eigenlijk al mijn 
hele leven en hij vertelt zijn levensverhaal al jarenlang 
vol passie, ook bij ons op school. Altijd vertelde Jack dan 
dat hij nooit, maar dan ook nooit naar Ysselsteijn zou 
gaan waar 32.000 Duitse soldaten en nazi sympathisan-

75 jaar bevrijding is hoofdthema
van deze multi-culti-positivo jaargang.

“Wat betekent vrij zijn voor u, voor jou”

>>



MCP redactie bezoekt

ten begraven liggen. Dat was een stap te ver voor Jack. 
Maar dat Jack en Ina toch bereid waren om met Duitse 
leerlingen mee te gaan naar Ysselsteijn is een verdienste 
van onze leerlingen. Over je eigen schaduw heen stap-
pen is ons dan ook persoonlijk het meeste bijgebleven. 
Zijn bezoek aan Ysselsteijn is een teken van hoop en be-
zinning.

75-jaar bevrijding was ook het thema van het vakover-
schrijdend thema voor de tweedejaars leerlingen van 
het Broeklandcollege. Zeven weken lang stond dit the-
ma centraal bij ons op school. Lezingen van Jack Alde-
wereld, historische fietstochten door Brunssum, film-
verslagen, het maken van aardewerken kaarshouders, 
project van de Anne-Frank Stichting. Deze thema’s wer-
den verzorgd door meerdere docenten van verschillen-
de vakdisciplines. Deze periode werd indrukwekkend 
afgesloten met het leggen van een viertal kransen bij 
het Joods monument in het centrum van Brunssum, sa-

men met alle tweedejaars leerlingen. Daarnaast hebben 
wij nog deelgenomen aan tal van andere activiteiten 
met betrekking tot 75-jaar bevrijding.

Helaas zijn ook de nodige activiteiten komen te verval-
len door de coronacrisis. Zoals een kranslegging in de 
stad Luik (wat zéér groots gevierd zou worden). Ook zijn 
de afsluitende activiteiten van 75-jaar bevrijding van 
Limburg niet door kunnen gaan.

Vier leerlingen van onze school hebben de finale be-
haald van het “Nationaal Jongerendebat” en zouden 
gaan discussiëren met Mark Rutten en overige ministers 
in het gebouw van de Tweede Kamer. Helaas…..! He-
laas….

Ine Schiffelers en Erik Molnar, eindredactie MCP-maga-
zine
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Kranslegging Brunnsum

© Copyright 2019 Dagblad DeLimburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 04 december 2019

Eerbetoon Met een kranslegging in Brunssum heeft het Broeklandcollege Hoensbroek het on-
derwijsproject 75 jaar bevrijding afgesloten. Gedurende zes weken zijn tweedejaars-
leerlingen met het onderwerp bezig geweest. Ter afsluiting werden gisteren voor het
oog van 150 leerlingen vier kransen gelegd bij het Joodse monument. Ook een Akense
school was aanwezig. Het monument herinnert aan 250 Joodse kinderen die onder 
meer door Brunssums verzet uit handen van de Duitsers bleven. FOTO PETER SCHOLS

MCP Bedankt

Een speciaal woord van dank aan Sandra Hommen
 en Patrick Wolters.  Beiden hebben zich enorm 
ingezet om "75 Bevrijding Limburg"  tot een 
groot succes te maken!!

Oud MCP-redactielid Mike Brasseé ondersteunt al 
enkele jaren de MCP-redactie op vrijwillige basis met 
zijn ICT-vaardigheden; Mike hartelijk hiervoor!!

Tijdens het project-onderdeel lesbrief hebben de kinderen een interactieve les gehad over vooroordelen, 
vormen van discriminatie en botsende grondrechten. Ze moesten zelf aan de slag met het vormen van een 
straatvoetbal-team. Aan de hand van verschillende filmpjes moesten ze keuzes maken over hun team. Tijdens 
de filmpjes kregen ze te maken met verschillende vormen van discriminatie. De meeste leerlingen mochten 
aanvoerder van het team worden, terwijl anderen, door het geven van hun mening, dit niet werden. Het twee-
de deel bestond dan ook over grondrechten die botsen met elkaar: vrijheid van meningsuiting, godsdienst-
vrijheid en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Men moest een mening vormen over een bepaalde 
stelling en dit met goede argumenten verantwoorden. Bijvoorbeeld: mag een politieagent een tulband dra-
gen?, mogen rappers zo tekeer gaan tegen homo’s? of mogen neo-nazi’s voor de synagoge demonstreren? 
Een mening hadden onze leerlingen al snel gevormd, het bedenken van goede argumenten bleek voor de 
meeste leerlingen best nog moeilijk te zijn. Gelukkig leven we in een vrije samenleving waar ze zich nog volop 
kunnen ontwikkelen in het bedenken van goede argumenten voor hun mening .. en hun ouders ook ;-)



6 7

Kranslegging Brunnsum

Openingswoord 
Kranslegging 3 december 2019

Geachte aanwezigen,

Hartelijk welkom bij deze kranslegging bij 
het Joods monument in Brunssum.
Op de eerste plaats een speciaal woord van 
welkom aan dhr. Hugo Janssen, wethouder 
in Brunssum. 
Welkom familie Aldewereld.

Wilkommen herr director Burkhard Lenzen 
vom Paul Julius Reuter Berufskolleg aus 
Aachen. So wie Griet Cordemans en Freek 
van den Brink und ihren Studenten von die-
ser Schuhle.

Welkom collega’s van het Broekland colle-
ge, en ouders van leerlingen en alle overige 
aanwezigen. Maar bovenal wil ik de leer-
lingen van het Broeklandcollege welkom 
heten, want jullie hebben per slot van reke-
ning deze herdenkingsbijeenkomst moge-
lijk gemaakt.

“75 jaar bevrijding”. Er is de laatste maanden 
gelukkig veel aandacht besteed aan deze 
mijlpaal in onze vaderlandse geschiedenis. 
Niet alleen in Hoensbroek, Brunssum, Lim-
burg maar in heel Nederland.

75 jaar geleden zijn wij bevrijd geworden 
van het Nazi regime.  Voor veel ouderen 
onder ons een gegeven waar wij een eigen 
invulling aan geven. In films, literatuur, tijd-
schriften, tv-programma’s, festivals werd en 
wordt op zeer verschillende wijze stilge-
staan bij dit heuglijke feit.

75 jaar vrijheid is echter voor veel leerlingen 
een abstract begrip. Gelukkig zijn zij opge-
groeid in vrijheid en is vrijheid een feit waar 
je niet je bij stilstaat. Het is gewoon zo!

Wij, het Broekland college uit Hoensbroek, 
zien het als onze onderwijskundige plicht 
om stil te staan bij deze mijlpaal. Het is de 
taak van het onderwijs om hierbij stil te 
staan en onze leerlingen proberen duidelijk 
te maken dat het allemaal niet zo vanzelf-
sprekend is: ‘leven in vrijheid’. 

Met een team van enthousiaste leraren zijn 

wij bijeen gaan zitten en bedachten hoe wij 
invulling zouden kunnen geven aan dit her-
denkingsjaar. Het abstracte tastbaar maken 
voor leerlingen.  Dat was onze doelstelling. 
De Tweede Wereldoorlog is niet alleen iets 
uit de geschiedenisboeken. Nee, de Tweede 
Wereldoorlog met al zijn waanzin, onmen-
selijkheid en onvoorstelbare impact op 
mensenlevens wilden wij tastbaar maken.

Wij hebben gekozen voor een project van 
zes weken, waarbij iedere week een an-
der aspect centraal stond. Een project dat 
aansluit op onze onderwijsfilosofie, waar-
bij meerdere vakken vakoverschrijdend te 
werk gaan.
De film Süsskind, waarover later meer, een 
fietstocht door Brunssum met markan-
te herkenningspunten, die ieder een ei-
gen verhaal vertellen over Brunssum in de 
Tweede Wereldoorlog. Het schrijven van 
gedichten of een stuk tekst, een eigentijds 
lessenpakket van de Anne Frank Stichting, 
een film over de militaire begraafplaats 
Brunssum en Brunssum gedurende de We-
reldoorlog Twee.

Maar om het voor de leerlingen nog dichter 
bij de kern te brengen, waren de lezingen 
van Jack Aldewereld onontbeerlijk.  Jack 
heeft zes weken lang zijn levensverhaal 
verteld bij ons op school. Hoe Jack als baby 
de oorlog heeft kunnen overleven door 
ondergedoken te zitten bij de familie Muis, 
wonende aan de Venweg in Brunssum. Zijn 
verhaal, een stuk oral history, maakte veel 
indruk op de leerlingen.
Een Joodse meneer die de waanzin van de 
Tweede Wereldoorlog van heel dichtbij 
heeft meegemaakt. Een verhaal waarin ver-
teld wordt hoe bijna de gehele familie is uit-
gemoord. Een verhaal verteld met een enor-
me lading en passie. En dan is de Tweede 
Wereldoorlog ineens veel minder abstract. 
Het komt binnen bij de leerlingen. Het gaat 
over mensen die je kunt aanraken, die je ziet 
en hoort.

Na iedere lezing door Jack volgde  een fiet-
stocht  langs plekken in Brunssum, die het 
verhaal van Jack nog visueler en tastbaarder 
maken.
Waar woonde Jack? Waar moest hij schui-
len bij razzia’s? Waar woonden de Bruns-

sumse helden, die ruim 40 joodse kinderen 
hebben laten onderduiken. Veelal gewone 
mensen in gewone mijnwerkerswijken. 
Waar woonden de leden van de NV groep, 
bestaande uit meerdere tieners, die met ge-
vaar voor eigen leven 251 joodse kinderen 
hebben weggesmokkeld uit Amsterdam.  
Bekijk de film Süsskind. Ook zijn we gestopt 
in het Schutterspark bij de pompgebouwen 
waar gedurende de oorlog de familie Broers 
woonden. Een gezin met elf kinderen en die 
tientallen joodse kinderen onderdak heb-
ben geboden, terwijl de pompgebouwen 
dag en nacht bewaakt werden door Duitse 
soldaten. Alleen al dit verhaal is een film 
waard!

Iedere fietstocht werd na een bezoek aan 
de militaire begraafplaats hier bij het Joods 
monument afgesloten.

Een monument ter nagedachtenis aan de 
251 joodse kinderen, die de oorlog hebben 
kunnen overleven, dankzij de moed en inzet 
van de NV groep.

Concreter, tastbaarder, menselijker, herken-
baarder en meer inlevend kun je de Tweede 
Wereldoorlog bijna niet maken. Daar zijn 
wij, als docententeam, dan ook van over-
tuigd.

Deze kranslegging is dan ook het sluitstuk 
van een zeer geslaagd onderwijskundig 
project.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de indrukken, 
die de leerlingen hebben opgedaan lang 
zullen blijven hangen! Dankzij een stuk lo-
cal history hebben wij de Tweede Wereld-
oorlog een gezicht kunnen geven. Iets wat 
geschiedenisboeken moeilijk kunnen doen. 
Daarom hopen wij van harte dat dit project 
een blijvend karakter kan krijgen! En niet 
alleen dit jaar tijdens de viering van 75 jaar 
bevrijding.

Niet alleen terugkijken maar ook vooruit kij-
ken! Daarom zijn wij zeer verheugd dat wij 
kunnen samenwerken met onze partner-
school “Paul Julius Reuter Berufskolleg’ uit 
Aken. Een voorbeeld van verbroedering.

75 Jahre Befreiung und Frieden

Es gilt heute ein besonderes Ereignis zu begehen, nämlich 
75 Jahre Befreiung und Frieden hier in Brunssum. Dies be-
deutet für uns alle – auch heute wieder – sich der Erinne-
rung zu stellen an alle diejenigen, die als Menschen vor den 
Grausamkeiten des Nationalsozialismus zu entkommen 
versuchten und an diejenigen, die aus ihrer Heimat vertrie-
ben und entwurzelt oder systematisch verfolgt wurden. 
Erinnern wollen wir uns auch an diejenigen, die als Solda-
ten freier Länder für die Befreiung der besetzten Gebiete 
bereitwillig ihr Leben gaben. Sie alle wussten um den ho-
hen Wert der Freiheit.

Diese Freiheit ist das kostbarste Gut der Menschen, sie zu 
schützen, zu bewahren und sie wieder und immer wieder 
einzufordern für alle Menschen – hier und anderswo – ist 
unsere Aufgabe jetzt und in der Zukunft. 

In Zeiten des engstirnigen Nationalismus in den Köpfen 
Einzelner muss die Freiheit besonders stark betont werden, 
denn es ist leider nicht selbstverständlich, in Frieden zu 
leben. Wir müssen weiter unsere Verantwortung wahrneh-
men an das Erinnern an Zeiten ohne diese Freiheit.

Viele von uns jungen Menschen, die wir heute hier stehen, 
haben das unbezahlbare Glück, nie Krieg, Verfolgung und 
Entrechtung kennengelernt und dagegen nur Frieden und 
Freiheit erfahren zu haben. Dieses Glück ist aber auch unse-
re Verpflichtung. Unsere Verpflichtung zur Wahrung dieser 
Freiheit für uns und unsere Familien. Für unsere Freunde. 
Für unsere Nachbarn. Für die Menschen in unserem Land 
und für die Menschen in Europa – für die Menschen in der 
ganzen Welt. 

Vor diesem Hintergrund sind wir gleichzeitig dankbar und 
stolz hier heute eingeladen worden zu sein um unser Wort 
an Sie alle hier zu richten. Als Schülerinnen und Schüler 
einer deutschen Schule hier, im Herzen Europas, ist es für 
uns eine besondere Ehre, in den Niederlanden, in der Stadt 
Brunssum, gemeinsam mit unseren Nachbarn 75 Jahre 
Frieden und Befreiung feiern zu können. Wir wollen unse-
ren Teil dazu beitragen, dass dieser Frieden weiter anhält 
– danke sehr! 

Griet Cordemans, 03.12.2019

Tijdens het project 75 jaar bevrijd(t) keken de leerlingen van leerjaar 2 van het Broeklandcollege ook naar een 
documentaire over Walter Süskind. In deze documentaire zagen de leerlingen hoe deze meneer Süskind (met een 
Nederlands en Duits paspoort) in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam een dubbelrol op zich nam, waarbij hij 
aan de ene kant door zijn charmante en vriendelijke houding voor de Duitsers het transport van de Joden richting 
Westerbork regelde als lid van de Joodse raad, maar tegelijkertijd op deze manier een stiekeme operatie wist te 
leiden waarbij honderden kinderen met hulp van het verzet vanuit de tegenoverliggende creche weggesmokkeld 
en dus gered konden worden van de Duitsers en een eventuele gruwelijke dood. Hoewel de documentaire een 
pittige lengte had van 80 minuten en de concentratie zolang vasthouden niet voor elke leerling even gemakkelijk 
was, hebben de leerlingen toch hard en serieus gewerkt aan de 41 vragen die meneer Hamer over de film had 
opgeschreven en die de leerlingen tijdens het kijken van film moesten invullen. Doelstelling was natuurlijk dat 
de kinderen het verhaal van bijvoorbeeld 251 kinderen uit Brunssum (waaronder Dhr. Aldewereld, die tijdens dit 
project ook 6 lezingen gaf ) nog beter gingen begrijpen en voelen. Mooi om te zien was het ook dat er in sommige 
klassen na afloop van de film ontzettende goede vragen werden gesteld wanneer iets nog niet helemaal duidelijk 
was. Al met al een zeer bijzonder project.

Ralph Hamer | Docent Muziek & CKV

Documentaire over Walter Süskind
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Black Lives Matter

Maastricht, 7 juni 2020 
Beste lezer, 

Mijn naam is Julie Beksvoort. Ik ben oud-leerling van 
het Broeklandcollege. Op 7 juni dit jaar heb ik samen 
met mijn zus, Irène, deelgenomen aan een Black Lives 
Matter protest in Maastricht. In mijn jaren op het Broe-
kland heb ik al meerdere edities van het MCP-maga-
zine voorbij zien komen en daar mag deze ervaring 
niet in ontbreken. 

De Black Lives Matter beweging of wel het onder de 
aandacht brengen van racisme in de huidige samen-
leving, is een onderwerp wat al jaren speelt. Echter, is 
het nog nooit zó onder de aandacht geweest als dit 
jaar. Na het racistische politiegeweld wat heeft plaats 
gevonden in Amerika is er een belangrijk balletje van 
aandacht gaan rollen wat betreft racisme. 
Mocht je precies willen weten wat er in Amerika is ge-
beurd en wat dit te weeg heeft gebracht, scan dan de 
onderstaande QR-code:  

Velen zullen misschien denken “dat is in Amerika, dus 
boeie, daar hebben wij in Nederland toch geen last 
van?!”, maar helaas is niets minder waar. Ook in Neder-
land wordt er nog veel gediscrimineerd, wellicht op 
een andere manier, maar nog steeds is het een groot 
probleem. Ik zal jullie een aantal voorbeelden geven, 
wanneer je als leerling opzoek bent naar een stage, dan 
moet je je CV opsturen naar een bedrijf, systematisch 
worden leerlingen met een naam die “buitenlands” 
klinkt veel minder vaak gekozen voor een gesprek 
dan iemand die een simpele Nederlandse achternaam 
heeft. Dit heeft vele gevolgen, niet alleen komen deze 
leerlingen minder makkelijk aan een stageplek, maar 
ze doen ook minder goede of geen werkervaring op, 
die ze later kunnen gebruiken om aan het werk te 
gaan. Een ander voorbeeld is dat gekleurde jongeren 
die in het park aan het chillen zijn veel vaker door de 
politie worden gecontroleerd dan blanke jongeren. Is 
dit eerlijk?  Mijn zus en ik vinden van niet! Daarom zijn 
wij op 7 juni gaan protesteren. 

Wat wij tijdens dit protest massaal hebben laten zien, 
is dat Nederland moet wakker worden en dat er van-
uit de beleidsmakers, de gemeente of landelijke over-
heid, hier verandering in moet komen, door bijvoor-
beeld racisme beter in kaart te brengen en handhaven. 

Waarom dit massaal moet gebeuren is omdat wanneer 
één iemand iets vindt, komt dit veel minder sterk over 
dan wanneer je er met zijn alle staat. Irène en ik heb-
ben verschillende protest bordjes gemaakt, om onze 
boodschap duidelijk te maken. Op het linker bord staat 
“Als je niet boos bent dan heb je niet goed opgelet”. 
Het rechter bord is een vuist met een lint waarop staat 
“Black Lives Matter”. 

We hebben ons (corona proof ) verzameld op de grient 
(een groot grasveld in Maastricht), er waren ook een 
aantal sprekers, mensen die bijvoorbeeld te maken 
hebben gehad met racisme in Nederland en wat zij 
denken dat anders moet. 

Scan de onderstaande QR-code om van meerdere 
mensen te weten te komen waarom zij hebben gepro-
testeerd:

 

Ik schrijf dit stukje om jullie te laten weten dat het be-
langrijk is om bij jezelf na te gaan, hoe zou ik het vinden 
als ik anders behandeld zou worden dan mijn vrien-
den? En is dit eerlijk? Denk goed na over hoe je een 
ander behandeld, misschien is het goed om te zeggen: 
behandel een ander, zoals jezelf behandeld zou willen 
worden. 

Misschien zien mijn zus en ik jullie wel tijdens een vol-
gend protest ook ergens staan! 

Tot dan. 
Julie Beksvoort & Irène Beksvoort
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RADICALISERING! Een item dat onze samenleving bezighoudt: uiteraard besteed Broekland College/ MCP hier ook de nodige aandacht aan!

Iedereen in Nederland heeft het recht om te demon-
streren voor het doel waar je je voor in wil zetten. Dat 
staat in de grondwet. De vrijheid van meningsuiting 
staat ook in de grondwet. Je mag in Nederland zeg-
gen wat je wilt, ook als dat wat je zegt, onaardig is en 
je daarmee commotie veroorzaakt of er mensen mee 
kwetst. Er zijn echter grenzen aan de vrijheid van me-
ningsuiting. Zo mag je niemand discrimineren (het ver-
bod op discriminatie is ook een grondrecht) en mag je 
niet oproepen tot haat of geweld. Je moet je dus bij de 
vrijheid van meningsuiting wel houden aan de wetten 
die er gelden in dit land. Juist die beperking speelt een 
belangrijke rol in radicalisering. Op het moment dat je 
zo overtuigd bent van je mening dat je bereid bent om 
de wetten die in dit land gelden opzij te schuiven, om 
zo je ideeën kenbaar te maken aan de maatschappij 
en mensen ervan te overtuigen dat jij de enige waar-
heid spreekt, dan is die mening behoorlijk extreem. Je 
accepteert de maatschappij en de overheid niet meer 
omdat die niet passen in het ideologische beeld dat je 
in je hoofd hebt.

Radicalisering gebeurt niet ineens, alhoewel het soms 
snel kan gaan. Radicalisering is een proces waarbij een 
persoon of groep in toenemende mate bereid is de 
consequenties te aanvaarden van de strijd voor een 
samenleving die niet strookt met onze democratische 
rechtsorde. Bij sommige mensen duurt dat proces drie 
weken, bij anderen twee jaar. Radicalisering en het 

hebben van extreme ideeën zijn niet exclusief verbon-
den aan één bepaalde etnische, culturele, religieuze of 
politieke groep. Mensen van allerlei herkomst kunnen 
radicaliseren. Momenteel worden er vier vormen van 
radicalisering onderscheiden door de veiligheidsdien-
sten: rechtsextremisme, linksextremisme, dierenrech-
tenextremisme en jihadisme.

Bij het ontstaan van radicalisering kunnen allerlei fac-
toren een rol spelen. Meestal zet een persoon de eerste 
stap in het radicaliseringsproces uit gevoelens van on-
vrede met de eigen situatie of de maatschappij, uit een 
gevoel dat hij/zij er niet meer in past of niet geaccep-
teerd wordt. Het is dus heel belangrijk dat we er als sa-
menleving met zijn allen voor zorgen dat we mensen in 
hun waarde laten, hen niet discrimineren en proberen 
om iedereen betrokken te houden bij de maatschappij. 
We moeten ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en 
geaccepteerd voelt. 

Dat wordt echter steeds moeilijker. De laatste jaren is 
de samenleving namelijk steeds meer gepolariseerd. 
De tegenstellingen tussen groepen in de samenleving 
worden steeds vaker openlijk benoemd, ook door poli-
tici. Het wantrouwen tegen de overheid en tegen me-
dia zoals kranten en tv wordt aangewakkerd door aller-
lei complottheorieën die een eigen leven gaan leiden, 
vooral op internet en in sociale media. Dit zorgt voor 
een scheiding tussen groepen mensen, voor onbegrip 
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voor elkaar en voor toegenomen spanningen. Som-
mige personen of groepen polariseren bewust om de 
voedingsbodem voor extreme idealen en zelfs geweld 
te vergroten. Nu is polarisatie altijd wel in zekere mate 
aanwezig in een samenleving en dat hoeft niet altijd 
een probleem te zijn. Als polarisatie zo erg wordt dat ze 
leidt tot uitsluiting van mensen of zelfs tot bedreigen-
de situaties, dan hebben we als samenleving natuurlijk 
wel een probleem. 

Polarisatie is een van de belangrijkste oorzaken van 
radicalisering. Bij sommigen zorgt polarisatie namelijk 
voor een veranderende mening en verharde standpun-
ten over maatschappelijke thema’s. Niet iedereen met 
extreme ideeën gebruikt overigens geweld, maar het 
is vanuit extreme idealen een kleine stap om dat wel 
te gaan doen. Dit gebeurt meestal als er een druppel is 
die de spreekwoordelijke emmer laat overlopen. Deze 

druppel kan een gebeurtenis zijn die niks met het ex-
treme gedachtengoed te maken heeft, bijvoorbeeld 
het overlijden van een naaste of een echtscheiding, 
maar het kan ook zijn dat de groep waar de geradicali-
seerde deel van uitmaakt, tot actie over gaat. 

Het ontstaan van polarisatie is iets dat wij als samen-
leving toelaten. Actief door aan het ontstaan van po-
larisatie mee te doen, maar ook passief door maar niks 
te doen als we zien dat iemand buitengesloten wordt 
of door niet aan de bel te trekken als iemand in je om-
geving radicaal gedrag gaat vertonen. Het voorkomen 
van polarisatie hebben we met zijn allen in de hand, 
door te zorgen dat je open blijft staan voor mensen 
met een andere mening, afkomst, geaardheid of wat 
dan ook. Dat je mensen niet uitsluit of discrimineert. 
Weg met het wij-zij denken! Zo maken we samen onze 
SAMENleving een stuk veiliger.

De laatste jaren is het thema radicalisering regelmatig in het nieuws. Er zijn mensen naar Syrië vertrokken 
om mee te vechten aan de kant van IS, er zijn aanslagen gepleegd, moskeeën en asielzoekerscentra be-
laagd en er is een oproep geweest om Sinterklaas te vermoorden. De personen die dit doen, zijn geradica-
liseerd. Maar wat is dat precies, radicalisering en is dat hetzelfde als terrorisme? Waarom kiezen mensen 
soms voor een pad richting een radicaal gedachtengoed? 
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MCP-redactie nauw betrokken bij Project “Vrij Zijn”  

In september 2019 zijn we gestart met ons project om 
samen stil te staan bij vrijheid. Wij zouden dit project 
afsluiten, met een door leerlingen gemaakt kunstwerk, 
op de militaire begraafplaats in Ysselsteyn  samen met 
onze Limburgse gouverneur de heer Bovens. (Ook dit 
is helaas niet door kunnen gaan in verband met de gel-
dende coronamaatregelen).

Wel waren wij uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 
aftrap van dit “bevrijdingsjaar”. De opening vond plaats 
op 12 september 2019 in Mesch (bij Maastricht) waar 
de eerste geallieerde soldaten Nederland binnen trok-
ken op 12 september 1944 om Nederland uiteindelijk 
te verlossen van de Nazi-terreur.

Exact 75 jaar geleden kwamen de eerste Amerikaanse 
soldaten hier Nederland binnen. Het festivalterrein is 
het grootste deel van de ochtend het domein van 1500 
leerlingen uit Nederland, België en Duitsland, waar-
onder ook de leerlingen van het Broeklandcollege. Zij 
vieren de vrijheid met zang, dans, toneelworkshops en 
verhalen. De verhalen van de veteranen moeten hen er 
blijvend aan herinneren dat de vrijheid die zij zo goed 
kennen niet vanzelfsprekend is. Dat die een prijs kan 
hebben maar het waard is om voor te vechten. Onze 
leerlingen kijken zich de ogen uit het hoofd wat er deze 
dag allemaal te beleven valt. De middag werd afgeslo-
ten met een debat tussen leerlingen van verschillende 
middelbare scholen.

om 75 jaar bevrijding van Limburg groots te 
vieren op Limburgse scholen..! 
Te beginnen in Mesch. Esmee, Mitchell, Haris, Yannick brengen verslag uit.

Mesch 2019
Als trotse eindexamenkandidaat van vorig jaar wil ik mijn mening geven over het festival Mesch. Vorig jaar 
ben ik met een aantal leerlingen naar het tweede wereldoorlog festival ‘’Mesch’’ geweest. Onder leiding 
van Dhr. Molnar is het een dag geworden die ik nooit meer zal vergeten. Wat ik zelf het leukste aan die 
dag vond waren de militaire voertuigen uit de tweede wereldoorlog. Er waren voertuigen aanwezig die je 
normaal alleen in boeken en foto’s tegenkomt. Heel indrukwekkend!

Haris Sipovic
Examenkandidaat Broekland College 2019.
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Interdisciplinair kunstproject ‘Vrij Zijn’
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In 2019 en 2020 viert Limburg dat het 75 jaar geleden is 
bevrijd. Wat betekent vrijheid voor jongeren van nu? De 
tweede wereldoorlog is voor hen vaak abstract ver weg 
maar ook nu zijn er conflicten en vluchtelingen en los 
daarvan: vrijheid of een gebrek daaraan kan ook thuis en 
op school ervaren worden. Daarom denken we in Limburg 
en de grensregio’s met het project ‘Vrij Zijn’ met leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs na over de waarde van vrij-
heid en de eigen verantwoordelijkheid.

Aan dit project hebben vanuit LVO, buiten het Broekland-
college meegedaan; het UWMC, Het Stella Maris Colle-
ge, Sophianum, Porta Mosana College, Grotiuscollege, 
Sint-Janscollege, Compass, Sint Maartenscollege, het 
Graaf Huyn College en de Bernard Lievegoedschool. Een 
onderdeel van het project ‘Vrij Zijn’ is een interdisciplinair 
kunstproject. Aan de leerlingen wordt allereerst gevraagd 
na te denken over vrijheid: Wat betekent ‘vrij zijn’ voor jou 
eigenlijk? Hoe zou je het vinden als er overal op de wereld 
vrede/vrijheid was? Denk je dat dat haalbaar is? Waarom 
wel of niet? Is vrijheid altijd goed? Kun je voorbeelden 
geven wanneer vrijheid niet of juist wel goed is? Kun je 
vertellen over een moment waarop je je écht vrij voelde? 
En over een moment waarop je je beslist niét vrij voelde? 
Vanuit het open brainstormen over het begrip ‘vrijheid’, 

worden de opdrachten uitgelegd, waarna de jongeren 
aan de slag gaan met het verbeelden van hun visie en/of 
gevoel.

Als basis worden latten van 15 x 100 cm gemaakt, waarop 
de leerlingen aan de voorkant een gekleurde ‘streepjesco-
de’ schilderen. Deze kleurcodes geven aan op welk gebied 
zij zich persoonlijk onveilig boelen. Er zijn acht kleuren, die 
elk staan voor een vorm van onveiligheid: racisme, poli-
tieke onveiligheid, homofobie, huiselijk geweld, Jongeren 
geven op de lat aan welke kleuren op hen van toepassing 
zijn. De hoeveelheid van elke gebruikte kleur geeft aan in 
welke mate de leerling een bepaalde onvrijheid ervaart. 

Vrij zijn
In 10 dorpen en steden worden, op de dag dat die stad/ 
dat dorp 75 jaar geleden bevrijd is, activiteiten georga-
niseerd. Op 12 september 2019 is de viering gestart in 
Mesch (bij Maastricht) en vanaf dat moment wordt de 
bevrijdingsroute door Limburg gevolgd. Naast het inter-
disciplinaire kunstproject bestaan de activiteiten uit een 
theaterstuk voor en door leerlingen, debatrondes en ge-
sprekken met ervaringsdeskundigen. Op 4 mei 2020 zou 
de eindmanifestatie plaats vinden. Helaas………
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Deelname 75 jaar bevrijding
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Zwarte bevrijders

Finn, Femke, Romy, Noortje, Nine, Dean 
bezoeken indrukwekkende tentoonstelling 
over een stukje onderbelichte geschiedenis 
uit de Tweede Wereld Oorlog

10% van het Amerikaanse leger bestond uit zwarte 
soldaten. Wij denken vooral aan witte Amerikaanse, 
Engelse en Canadese soldaten als er aan ons gevraagd 
wordt wie ons in 1944 en 1945 hebben bevrijd.

De zwarte bevolking stond in Amerika bloot aan uit-
sluiting en geweld. Door in het leger te gaan, hoopten 
zwarte jongeren op een beter leven voor zichzelf. Ze 
werkten in wasserijen, keukens en bij reparaties aan 
tanks en vrachtauto’s. Ze bewaakten krijgsgevange-
nen, ontmantelden mijnen en begroeven gesneuvel-
de soldaten. Dit was omdat men overtuigd was dat 
Afro-Amerikaanse soldaten geen wapens mochten 
dragen. Toch werden ze ook ingezet aan het front. Bij 
de bevrijding van Europa werden de zwarte soldaten 
verrast door het warme welkom. 

Doordat de bevrijding van Arnhem mislukte verbleven 
de geallieerden maandenlang in Zuid-Limburg. Er ont-
stonden warme contacten tussen Afro-Amerikaanse 
soldaten en de bevolking. De ontmoetingen beteken-
den voor veel Nederlanders een eerste kennismaking 
met zwarte mensen.

In brieven naar huis vertelden de soldaten over de 
gastvrijheid waarmee ze door de Europeanen werden 
behandeld. Ze moesten hun familie in Amerika met fo-
to’s overtuigen. Terug in Amerika werden de zwarte ve-
teranen kritischer over de Amerikaanse maatschappij. 
Ze sloten zich aan bij de burgerrechtenbeweging om-
dat ze nog steeds in Amerika buitengesloten werden. 
De omgang tussen geallieerden en de Nederlandse be-
volking leidde tot intieme contacten. Afro-Amerikaan-
se soldaten mochten niet naar militaire vermaakscen-
tra maar ze waren wel welkom bij dorpsfeesten, cafés 
en huiskamerfeesten. 

Toen meisjes zwanger bleken werden ze veroordeeld, 
zeker als een zwarte soldaat de vader was. In opvang-
huizen konden deze zwangere vrouwen bevallen. Men 
zocht een oplossing in een gedwongen huwelijk, maar 
voor kinderen van zwarte bevrijders was dat geen op-
tie.

Kinderen van zwarte bevrijders bleven herkenbaar van-
wege hun huidskleur en kroeshaar. Als voortdurende 
herinnering aan de ‘schande’ van hun moeder werden 

ze verstoten door familie. Het maakte dat kinderen 
levenslang worstelden met gevoelens van minder-
waardigheid en wantrouwen. Eenmaal volwassen 
gingen de kinderen van zwarte soldaten zoals andere 
bevrijdingskinderen op zoek naar hun vader.

Na de oorlog verdwenen Afro-Amerikaanse soldaten 
uit de geschiedenis en werden vergeten bij herden-
kingen. In 1997 leek daarin een kentering te komen 
toen President Clinton de Congressional Medal of Ho-
nor uitreikte aan de zwarte soldaten van het 761ste 
tankbataljon. Het besef groeide dat de geschiedenis 
van zwarte veteranen behouden moest blijven.
Tip: Het boek “Franklin” is een Nederlands bevrij-
dingsverhaal en vertelt over Franklin en Liesbeth 
en daarmee ook over Afro-Amerikaanse bevrijders. 
Het boek is gebaseerd op historische bronnen zoals 
dagboeken van Nederlanders en herinneringen van 
Afro-Amerikaanse soldaten aan het gesegregeerde 
Amerikaanse leger, de bevrijding van Europa en hun 
contacten met de Nederlandse bevolking.

Geschreven door Noortje Collaris, Leerling MCP
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Leerlingen MCP-redactie/Paul Julius Reuter Berufskolleg brengen samen met Jack Aldewereld bezoek 
aan Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. Een bezoek om nooit te vergeten.

Nooit, maar dan ook nooit zal 
ik een bezoek brengen aan Ys-
selsteyn, waar die smeerlappen 
begraven liggen…… (uitspraak 
Jack Aldewereld tijdens work-
shops op Broeklandcollege).

En toch!!! Dit bevrijdingsjaar is voor Jack Aldewereld een 
bijzonder jaar. Hij vertelt zijn levensverhaal meerdere ma-
len bij ons op school; hoe hij als Joods kind ondergedoken 
heeft gezeten in Brunssum en hoe hij dankzij zijn pleegou-
ders de oorlog heeft kunnen overleven. Alleen hij en zijn 
zusje hebben op wonderbaarlijke manier WO II kunnen 
overleven. De rest van zijn familie is vermoord geworden 
in verschillende Duitse Concentratiekampen. Zijn ouders, 
broers en zussen zijn verraden geworden door NSB’ers. 
Voor 7,50 gulden per persoon!!

Dat Jack een afkeer heeft van Nazi’s moge duidelijk zijn. 
LET OP…. Jack Aldewereld geeft altijd duidelijk aan: ik heb 
géén hekel aan Duitsers wel aan Nazi’s.

Ook was Jack betrokken bij de kranslegging in het vijver-
park in Brunssum. Hier werden ook de contacten gelegd 

om zijn levensverhaal te vertellen op het Paul Julius Reu-
ter Berufskolleg. Deze school in Aken was dit bevrijdings-
jaar ook nauw betrokken bij het thema 75 jaar bevrijding. 
Deze Duitse leerlingen hebben een zéér indrukwekkende 
documentaire gemaakt, samen met onze school en een 
school uit het Belgische Hasselt. Jack was getroffen door 
de hartelijkheid en betrokkenheid van deze Duitse leer-
lingen. In overleg met de leerlingen en leraren van boven-
genoemde scholen heeft Jack, in samenspraak met zijn 
vrouw Ina, besloten om toch mee te gaan naar Ysselsteyn. 
Een zeer zwaar beladen dag voor Jack en Ina. Een dag waar 
de tranen bij Jack, Ina maar ook bij onze leerlingen rijkelijk 
vloeide. Jack brak helemaal bij het zien van de graven van 
Duitse kindsoldaten……  “Deze kinderen zijn zo oud als 
jullie nu zijn”, vertelde hij de meegereisde leerlingen. Zij 
zijn niet schuldig aan die waanzin van het Nazisme, maar 
zijn ook slachtoffer...

Wil je de documentaire in zijn geheel zien kijk naar deze 
docu die je kunt terugzien op youtube.

Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Even wat feitjes. Deze begraafplaats in Ysselsteyn is met 31.598 doden de grootste militaire begraafplaats in Ne-
derland. Het is ook de enige Duitse militaire begraafplaats. Er liggen voornamelijk omgekomen Duitse militairen 
van de Tweede Wereldoorlog begraven. Ook liggen er Nederlanders die in Duitse dienst (met name de SS) zijn 
gesneuveld.

In totaal liggen er 31.598 voornamelijk Duitse soldaten begraven, waarvan de overgrote meerderheid is ge-
sneuveld in de Tweede Wereldoorlog tijdens de aanval op of de bezetting en onderwerping van Nederland. 
Er liggen ook nog 87 soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld (Duitse gesneuvelden uit de 
Eerste Wereldoorlog liggen ook nog in Rotterdam (Crooswijk), Weert, IJmuiden en op Schiermonnikoog; tien ge-
sneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog liggen in Vorden). Ongeveer 6000 doden zijn ongeïdentificeerd. Naast 
Duitse soldaten liggen er ook Oostenrijkers, Polen, Nederlanders, Russen en andere nationaliteiten begraven 
die hebben gediend in de Duitse strijdkrachten of organisaties. In totaal ligger er 550 doden uit Nederland, van 
wie ruim 500 die lid waren van de SS, of als collaborateur of verrader vermoord werden door het verzet of in die 
hoedanigheid omkwamen. De oudste dode was 80 jaar oud, de jongste één dag. De grafstenen hebben allemaal 
de vorm van een Latijns Kruis, ongeacht welk geloof de gesneuvelde aanhing. De grafstenen zijn grijs van kleur 
en gemaakt van beton.  In het bezoekersgebouw, links van de toegangsweg, liggen namenlijsten ter inzage. Er 
vindt jaarlijks een herdenkingsplechtigheid plaats in november, op Volkstrauertag. (Dit is een nationale herden-
kingsdag in Duitsland. Op deze dag worden alle doden herdacht die omkwamen in gewapende conflicten of als 
slachtoffer van gewelddadige oppressie. Deze dag valt op de voorlaatste zondag voor de eerste adventszondag).
De begraafplaats trekt jaarlijks rond de 25.000 bezoekers.

De grootte van de militaire begraafplaats is ongeveer 28 hectare. Het gebied waar de graven liggen bestaat uit 
106 blokken met twaalf rijen van telkens 25 graven. Eromheen bevindt zich aan alle zijden een bos. Er loopt een 
800 meter lange weg over de begraafplaats.

Het gedenkteken vormt het middelpunt van de begraafplaats. Het is een betonnen kruis met een natuurstenen 
mantel. Er staan korte grafzuilen van natuursteen omheen. Bij het kruis bevindt zich een steen met de tekst: “Auf 
diesem Friedhof ruhen 31.585 Deutsche Soldaten”.  Vlakbij de gedenkplaats is een beiaard van 25 klokken, die in 
vijf staalconstructies hangen. Deze beiaard is vier meter hoof. Hij is gebouwd op initiatief van familieleden van 
gevallenen.

Op 8 mei 1995 werd in de buurt van de ingang van de militaire begraafplaats, naar aanleiding van de herdenking 
van het eind van de Tweede Wereldoorlog, een Japanse notenboom geplant. Deze boom is een teken van hoop. 
Deze boomsoort begon namelijk, na de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki in 1945, als eerste weer 
te bloeien. Na ongeveer een jaar droeg hij weer groene bladeren. Daarom is hij een teken geworden van hoop 
op vrede in een betere wereld. 



Het Nederlands Mijnmuseum opende op 3 september 
2010 in samenwerking met Continium Discovery Cen-
ter het pop-up museum Kolen & Granaten over mijnen 
en mijnwerkers in de Tweede Wereldoorlog. Voor het 
MCP-magazine reden om een bezoek te brengen.

De tentoonstelling gaat over de mijnbedrijven en de 
mijnwerkers tijdens de bezetting en na de oorlog. Zo 
kunnen we zien en lezen hoe de mijndirecties werkten 
onder Duitse druk en toch probeerden het beste voor 
de mijnwerkers te regelen. Het was een zeer moeilijke 
tijd. Moesten ze meewerken of tegenwerken. Ze moes-
ten nu ook kolen gaan produceren voor de Duitse oor-
logsindustrie. En om er zeker van te zijn dat er geen 
sabotage plaatsvond en de Limburgse mijnen goed 
bleven produceren werd er een Duitse baas boven de 
mijndirecteuren gezet; een Verwalter. Deze hield alles 
goed in de gaten. De mijnen waren heel belangrijk 
voor de oorlog en de kolenproductie moest hoog blij-
ven. Er kwamen steeds strengere arbeidsvoorwaarden 
voor de mijnwerkers. Het was zwaar werk, maar als je 
in de mijn werkte hoefde je niet te gaan vechten in 
Duisland en voor extra diensten werd je beloond.  In de 
loop van de Tweede Wereldoorlog werd de druk op de 
mijnwerkers steeds verder opgevoerd waardoor meer 
mijnwerkers in verzet kwamen. Dit verzet uitte zich in 
ongeoorloofd verzuim. Ook steeds meer mijnwerkers 
meldden zich ziek.  

Steeds meer mensen in Limburg verzetten zich tegen 
de Duitsers. In april en mei 1943 vond er een staking 
plaats. De oorzaak was een nieuwe maatregen van de 
Duitse bezetter: alle mannen die in 1940 gevochten 
hadden werden verplicht zich weer te melden om in-
gezet te worden als arbeiders in Duitsland. Deze maat-
regel zorgde voor een golf van protest. Na twee dagen 
staken werd het politiestandrecht afgekondigd. Dat 
betekende dat verdachten meteen, zonder enige vorm 
van proces, konden worden doodgeschoten. Op 2 mei 
overkwam dit zeven deelnemers aan de stakingen, 
waaronder drie mijnwerkers: ze werden gefusilleerd. 
Door de strenge maatregelen van de Duitsers, kwam 
de april-meistaking snel tot een einde. Na de bevrijding 
waren de mijnen en de mijnwerkers heel belangrijk 
voor de wederopbouw van Nederland want er waren 
veel kolen nodig. De Duitsers hadden echter tijdens 
hun terugtocht veel mijnen beschadigd, met name de 
Oranje-Nassau Mijn I.  Om te laten zien hoe belangrijk 
de mijnen waren werd Oranje-Nassau Mijn I afgebeeld 
op het nieuwe tientje (tien Gulden. Op de voorkant 
stond Koning Willem I. Ook bracht koningin Wilhelmina 
een bezoek aan de mijnen in Limburg om de mijnwer-
kers een hart onder de riem te steken. Een bezoek aan 
deze tentoonstelling was meer dan de moeite waard.
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MCP bezoekt tijdelijke tentoonstelling 
Kolen & Granaten
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MCP Magazine jaarlijks betrokken bij kranslegging; graag leveren wij       een bijdragen aan jubileumboek War Cemetery Brunssum 2020

Realiteit om nooit te vergeten
De Tweede wereldoorlog en al haar gruwelijkheden 
staat prominent in de geschiedenisboeken van scholen 
en onderwijs. Er zijn duizenden boeken geschreven, 
spectaculaire films gemaakt en vele documentaires 
vertellen het verhaal van onderdrukking, deportaties 
en zinloos geweld. Moorden voor een eenzijdig ideaal 
met beperking en uitsluiting voor mensen die buiten 
dit ideaalbeeld vallen. Het slechte in de mens komt dan 
boven, blind achter een leider aan lopen, zonder een 
eigen mening en met catastrofale gevolgen. Die eigen 
mening en dat bewustzijn willen wij onze leerlingen 
meegeven. 

Bevrijding
Na vijf jaar onderdrukking en angst eindelijk de bevrij-
ding, nu 75 jaar geleden. Het blijft een dun lijntje, ba-
lanceren tussen goed en kwaad, tussen gelijk en onge-
lijk, tussen geweld en discussie, tussen leven en dood, 
tussen eenzijdige macht en democratie. De kunst is om 
in evenwicht te blijven en de spiegel van het verleden 
onder ogen te zien.

Mede door fouten en zelfoverschatting van de Wehr-
macht, maar vooral door de moed, de opoffering en de 
bereidheid om te sterven voor vrede en gerechtigheid 
van verzetsstrijders in eigen land en door vreemden, 
jonge mannen en vrouwen, twintigers die zonder eigen 

belang ons hebben bevrijd van de nazi’s, kennen wij nu 
de langste periode in Europa zonder oorlog. Vrijwilli-
gers uit kleine dorpjes zoals Wapanucka in Oklahoma 
of Redmond in Utah, Amerikanen, Polen, Russen, Chi-
nezen of Canadezen, die ongeacht huidskleur, geloof, 
afkomst of geslacht hun leven hebben gegeven voor 
onze vrijheid, dat mag niet vanzelfsprekend en gewoon 
zijn. De huidige generatie, geboren na de Tweede We-
reldoorlog, de babyboomers, kunnen zich een verge-
lijkbare situatie niet meer voorstellen. De generatie X 
en de millennials lezen de geschiedenis en horen de 
verhalen uit tweede hand. Dat is juist de reden dat wij 
dit verhaal moeten blijven doorgeven, jonge mensen 
confronteren en prikkelen om dit te herdenken en met 
eerbied en respect te kijken naar het onbaatzuchtige 
gedrag van jonge mensen uit verre landen.

All lives matter
De diversiteit van onze bevrijders, waarvan velen al na 
één dag stierven, geven ons de plicht om stil staan bij 
de uitspraak: all lives matter. Een discussie die nu zeer 
actueel is en die, los van het belang van gelijkheid, laat 
zien dat het gezamenlijke belang en de inhoud voorop 
staan en geschiedenis zich niet laat veranderen. Ster-
ker nog, de geschiedenis zou de eyeopener moeten 
zijn voor de toekomst, de geschiedenis zou juist ver-
teld moeten worden, de mooie ontwikkelingen, maar 
ook de zwarte bladzijden. Belangrijk is en blijft dat wij 
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leren van het verleden en dat wij niet meer dezelfde 
fouten moeten maken zoals in WOII. De echte werke-
lijkheid blijkt weerbarstiger en wereldwijd zien wij dat 
nog steeds vergelijkbare fouten gemaakt worden. In 
onze huidige globalisering is oorlog om de hoek.

MCP en de erfenis
Om onze leerlingen onder te dompelen in de geschie-
denis en te confronteren met het begrip gelijkheid 
werd in 2007 gestart met het onderwijsconcept Multi-
CultiPositivo (MCP). Meer dan 200 artikelen, uitgegeven 
in ons magazine en geschreven door leerlingen maken 
dit onderwijsconcept uniek voor Nederland. Een kleine 
greep binnen dit thema uit 13 jaar MCP: in 2015 werd 
het laatste graf van de Wall of missing in Margraten 
geadopteerd. Het graf van Sgt. Olin L. Wieneke, gebo-
ren in 1918, in Nokomis, Ilionois. Hij werd 25 jaar en hij 
staat symbool voor de gemiddelde leeftijd van de bijna 
10000 graven in Margraten. Ook brachten we een be-
zoek aan Auswitsch, kamp Natzweiler Struthof, kamp 
Westerbork, een treinstation in Cosel, Polen, symbolen 
van deportatie en nutteloos geweld. We bezochten de 
arbeitslager, we waren aanwezig bij de Haulocaust her-
denking in Aken, we brengen regelmatig een bezoek 
aan het Achterhuis van Anne Frank, we maken wande-
lingen langs de Stolpersteine, we herdenking de Eerste 
Wereldoorlog op Puppy Day, Rememberance Day in 
november en we waren prominent te gast bij de her-
denking van 100 jaar einde WOI in Luik. Regelmatig 
worden we uitgenodigd voor de dodenherdenking op 
de dam in Amsterdam. We interviewen bekende Neder-
landers en we blijven deze excursies herhalen voor de 
volgende groepen leerlingen op het Broeklandcollege. 

In Brunssum lazen onze leerlingen verhalen voor bij de 
onthulling van de plaquette bij de pomphuizen in het 
Schutterspark, werd bij 75 jaar bevrijding in Brunssum 
op 3 december in het vijverpark uitgebreid stilgestaan, 
samen met het Julius Reuter Colleg uit Aken. Jack Al-
dewereld, een van de 251 joodse kinderen die gered 
zijn door de NV-groep, is ieder jaar te gast op school. 
Hij verteld uit eigen ervaring over de gruwelijkheden, 
maar ook over de bereidheid om risico’s te nemen om 
joodse kinderen te redden van de gaskamers. De over-
levenden, ze zijn er nog, maar er komt een tijd dat de 
geschiedenis verteld moet worden uit de erfenis van 
deze moedige strijders en de verhalen en geschriften 
die bewaard zijn gebleven.

Als school werden de graven van Sidney Reginald Mat-
thews, 22 jaar en Richard Randle 28 jaar, twee van de 
328 Britse graven op het eerste Ereveld in Brunssum ge-
adopteerd. Graf 232 en 233 staat zo als metafoor voor 
de herinnering aan deze gruwelijke periode, maar ook 
voor de nalatenschap, het doorgeven van het gevoel 
van vrijheid, respect en dankbaarheid, bewustwording, 
ieder jaar opnieuw voor de nieuwe lichting leerlingen. 
328 Britse graven op het eerste Ereveld, een begraaf-
plaats in Brunssum, waar het begrip vrijheid niet werd 
begraven, maar wel de mensen die voor ons stierven. 
Het laat zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geen 
geschiedenisles is, maar onderdeel is van ons menszijn 
nu en in de toekomst.

Peter Schut, geboren in 1953
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’s avonds naar de rand van de 
Brunssummerheide gebracht. Ze
dragen extra warme kleding en heb-
ben een wollen deken mee, want er 
staat een koude wind. De toegang 
van het zwembad wordt geforceerd.
De deuren van de kleedhokjes wor-
den eruit getild en op de cementen
vloer gelegd. Met stro van een boer 
worden daarop slaapplaatsen inge-
richt. 
Twee hele dagen verblijven de ban-
ge kinderen in het zwembad, totdat
een rondzwervende mijnwerker de 
groep ontdekt. Hij raadt aan de plek
vliegensvlug te verlaten omdat de
Duitsers er twee keer per week con-

troleren, zo vertelt verzetsvrouw 
Anna Broers in 1977 aan het Lim-
burgs Dagblad. De kinderen worden
eerst verstopt achter het orgel van
de protestantse kerk in Treebeek. 
Daarna krijgen ze onderdak bij 
Broers en haar gezin in het huis bij 
het pompstation in het Schutters-
park.  

Harten
Het typeert de enorme inzet van de
lokale gemeenschap, vindt Jack Al-
dewereld (76). „De mensen van 
Brunssum hebben hun huizen en 
harten opengesteld. Die kinderen 
waren totaal onbekend voor hen. En
toch hebben ze hun leven geris-
keerd voor hen.”
De gepensioneerde buschauffeur 
was in september 1943 pas zes 
maanden oud toen hij zijn ouderlijk
huis in Amsterdam moest verlaten.
In de Ruyschstraat in Amsterdam-
Oost was een razzia aan de gang. 
Een oma die op kraamvisite was
wist de kleine Jack snel in veiligheid
te brengen, zus Fanny was met

brandwonden naar het ziekenhuis. 
Toen de Duitsers binnenvielen in
huize Aldewereld werden vader, 
moeder en twee broers opgepakt en
gedeporteerd. Ze kwamen om in 
Auschwitz en Sobibor. Evenals tien-
tallen andere familieleden. 
Jack Aldewereld heeft het allemaal 
uitgebreid nageplozen. Het familie-
verhaal maar ook dat van talloze an-
dere Joden staat keurig gerang-
schikt in ordners in zijn woning in 
Brunssum-Noord. Hij was – samen 
met de latere minister Ed van Thijn
– een van de 250 Joodse kinderen
die uit Amsterdam weg moesten.
„Kinderen met blond haar gingen 
naar Groningen, Friesland, Overijs-
sel, kinderen met zwart haar gingen
naar Limburg. Daar vielen ze niet op
tussen de buitenlandse mijnwer-
kers. Ik had pikzwart haar.”

Venweg
De dreumes kwam terecht bij de
familie Muis aan de Venweg. Omdat
hij daar niet opviel en heel goed de
echte zoon van de familie kon zijn, 

E r komt een razzia mor-
gen. De kinderen moeten
in veiligheid worden ge-
bracht.” Een boodschap
met die strekking wordt

op 6 november 1943 verspreid in het
Brunssumse verzet. In allerijl wor-
den 25 Joodse kinderen weggehaald
op hun onderduikadressen. 
Maar waar zijn ze veilig voor de
Duitse bezetter? Een verzetsstrij-
der denkt het weten: „Naar het 
zwembad in het bos. Daar zullen de
Duitsers niet komen zoeken.” 
Zo worden de kinderen 6 november

Onderduiken in kleine      

BRUNSSUM

De kleedhokjes van het oude zwembad 
bij de Brunssummerheide worden niet 
gesloopt. Tot grote opluchting van Jack 
Aldewereld. „Bijna niemand weet dat hier
in 1943 Joodse kinderen verstopt zaten.” 

ACHTERGROND
SCHUILPLAATS JOODSE KINDEREN
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Waar gaat Perseus and Androme-
da over?
„Het verhaal is een vertolking
van de mythe van Perseus en An-
dromeda. Het boek is geschre-
ven in een oude Engelse dicht-
stijl: blank verse. Onder anderen 
Shakespeare maakte gebruik 
van deze stijl. Dichter John Mil-
ton was mijn inspiratiebron voor
dit boek. Ondanks dat het poëzie
is, leest het als een ‘normaal’ 
boek. Het is opgesplitst in drie 
delen, van ieder ongeveer dui-
zend versregels. Alles bij elkaar 
is het een doorlopend verhaal.”

Hoe lang schrijf je al?
„Ongeveer vijf jaar. Het begon als
een hobby. Het leuke aan schrij-
ven is dat je niet veel nodig hebt. 
Aan een laptop of een kladblok 

heb je al genoeg. Dit is het tweede
boek dat ik geschreven heb en de
eerste waarmee ik een prijs win.
Mijn derde boek staat inmiddels
ook al redelijk op papier. Dat
wordt ook een blank verse.”

Had je de prijs verwacht?
„Nee, helemaal niet. Het boek pu-
bliceren was voor mijn uitgever 
een risico, omdat mijn schrijfstijl
een kleine doelgroep heeft. Toch
werd het genomineerd voor de 
vakjuryprijs BoekGoud, catego-
rie Fictie. En ik won nog ook!”

Waarom won jouw boek?
„Deze dichtstijl werd vooral in de
negentiende eeuw gebruikt. De
voornaamste redenen waren dat
de jury het bijzonder vond dat ik
voor deze manier van schrijven
koos. En dat het ook nog eens een
goede uitvoering was.”

Jael Hanssen uit 
Terwinselen. Zijn 
boek ‘Perseus and 
Andromeda – an 
epic poem in blank 
verse’ won de 
vakjuryprijs 
BoekGoud in de 
categorie Fictie.

DOOR JUDITH BOUWELS

Bloemen en cheque voor Jael 
Hanssen (26) uit Terwinselen. 
  FOTO  FAMILIE HANSSEN 

Zeg het 
maar

Om de hoek » delimburger.nl/regio

De politie is op zoek naar twee die-
ven die zaterdagmiddag 23 maart 
op de Geleenstraat in Heerlen een 
witte Harley Davidson buitmaak-
ten. Via burgernet heeft de politie 
beeld en een signalement van de da-
ders verspreid. Op Facebook werd 
eerder een vindersloon van 1500 
euro uitgeloofd. Het gaat om een
Harley Davidson Road King Classic
uit 2009 in de kleuren metallic wit 
en grijs. De diefstal is vastgelegd 
beeld, zie  www.limburger.nl.

Diefstal van Harley 
Davidson op beeld

HEERLEN

huis in Schinveld opgepakt, nadat 
zijn perceel grondig is uitgekamd. 
De speurders vonden een wapen en
een grote som contant geld. 

Peter van D. vrij, 
blijft verdacht
Drugsbaron Peter van D. uit Schin-
veld is op vrije voeten gesteld, maar
blijft verdacht van witwassen en 
verboden wapenbezit. Hij heeft 
twee weken in voorarrest gezeten, 
maar er is geen reden om hem lan-
ger vast te houden, laat het Open-
baar Ministerie weten. Van D. (62) is
12 maart in zijn zwaar beveiligde

SCHINVELD

hoefde hij niet mee naar het zwem-
bad. 
Terwijl het zwembad in de jaren 
vijftig na een aardverschuiving is
afgebroken, zijn de bijgebouwen 
blijven staan. Ook de badhokjes. De
gebouwen zijn jarenlang in gebruik 
geweest bij de manege. Waar de
Joodse kinderen bange nachten 
hebben meegemaakt, hebben al die
tijd paardentuig en andere ruiter-
spullen gelegen.
De manege is inmiddels verhuisd 
naar Landgraaf als onderdeel van 
het Buitenringproject. De gebou-
wen staan leeg. Sloop dreigt. Niet
vreemd, vindt Aldewereld, „want
weinigen in Brunssum kennen het 
verhaal van de badhokjes”, zegt hij
als hij de piepkleine schuilplaatsen 
met een brok in zijn keel bekijkt. 
Zijn echtgenote Ina heeft ervoor
gepleit de badhokjes van de sloop-
hamer te redden en ze te betrekken
bij het grote verhaal van de Joden in
Brunssum. Dat moet verteld blijven
worden, vindt Aldewereld. „Weet je
waarom in Brunssum geen stolper-

steine liggen?”, vraagt hij. „Hier is
niemand opgepakt en verraden.”

Engeland
Zijn zus Fanny heeft nooit over de
oorlog willen praten. Ze kwam te-
rug uit het ziekenhuis en haar hele 
familie was plots verdwenen. Jack: 
„Ze woonde in Engeland. Ze was 
een keer op vakantie hier. Na een
paar dagen heb ik haar eens voor-
zichtig gevraagd, zo van, vertel nou
eens. Ze sloeg dicht, deed haar jas 
aan, stapte in de auto en reed in één
ruk door naar Hoek van Holland.”  
Aldewereld daarentegen heeft van 
het vertellen van het Brunssumse 
oorlogsverhaal zijn missie gemaakt.
„Zo lang ik gezond ben, blijf ik het 
verhaal vertellen. Want zes miljoen
Joden kunnen het niet vertellen.” 
Daar hoort ook het verhaal van de 
Joden in de badhokjes op de Bruns-
summerheide bij. 

 badhokjes
Weet je waarom 
in Brunssum 
geen enkele 
stolperstein ligt? 
Hier is niemand 
opgepakt en 
verraden.
Jack Aldewereld

REAGEREN? 
benti.banach@delimburger.nl

De badhokjes en de rest van de 
voormalige manege liggen er 
verlaten en verwaarloosd bij langs 
een van de entrees naar de 
Brunssummerheide. 
De provincie Limburg heeft het 
terrein verworven voor het 
Buitenringproject. Nu de weg klaar 
is en alle milieumaatregelen zijn 
getroffen, draagt de provincie de 
gebouwen over aan de gemeente 
Brunssum. 
Zowel de provincie als Brunssum 
is overtuigd van de historische 
waarde van de kleedhokjes en het 
nut van het behoud van de 
gebouwen. Inmiddels hangt er een 
bord namens provincie, gemeente 
en Heemkundevereniging Bruns-
sum dat de toekomst van de 
badhokjes bevestigt. 
„De intenties is uitgesproken om 
de hokjes op te knappen en ze als 
monument te behouden. Het plan 
is om het gebied in zijn historische 
vorm, bos en water, terug te 
brengen en onderdeel te maken 
van een wandel- en fietsnetwerk”, 
zegt de gemeentewoordvoerder.
Maar of daar nog een andere 
functie bij komt, wat het gaat 
kosten en wie verantwoordelijk is  
– gemeente of provincie – kan de 
gemeente nog niet zeggen. 
Gezien de ligging bij de ingang 
naar het heidegebied en de Roode 
Beek ligt een horecafunctie voor 
de hand. Jack Aldewereld kan zich 
daar wel iets bij voorstellen.
Op het bord van de drie partijen 
staat ‘Start uitvoering: voorjaar 
2019’ en ‘Gereed: najaar 2019’. 
Dat lijkt erg optimistisch. Maar 
soms gebeuren er wonderen, laat 
Brunssum weten.

Behoud van 
de badhokjes 

Jack Aldewereld 
bij de kleedhok-
jes waar in 
november 1943 
Joodse kinderen 
zijn verstopt.  
FOTO BAS QUAEDVLIEG

Onderduiken in kleine badhokjes
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Maarten van Rossem: “Denkend aan vrijheid”

Op zaterdag 21 september 2019 gaf Historicus, pre-
sentator, schrijver Maarten van Rossem een lezing 
in de Brikke Oave te Brunssum met als thema “Den-
kend aan vrijheid”.

Van Rossem probeert duidelijk te maken dat het he-
lemaal niet zo slecht gaat met Nederland. Op veel ge-
bieden scoort Nederland heel goed. Gezondheidszorg, 
onderwijs, woongenot etc.  Ook de angst voor aansla-
gen probeert van Rossem weg te nemen. Uiteraard 
kwamen er pittige reacties vanuit het publiek. Van Ros-
sem kwam met veel feiten die mensen aan het denken 
kunnen zetten. Ook was er de nodige humor in zijn be-
toog. Iets wat je misschien niet zo snel zou verwachten 
bij van Rossem. Na afloop nam de professor nog de tijd 
om met de leerlingen op de foto te gaan.
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Schouder aan schouder met de 
uitvoerende kunstenaars van het 
interdisciplinaire kunstproject Vrij 
Zijn, volgen verschillende geallieer-
de partijen het spoor van de bevrij-
ding, waaronder een Duits theater-
gezelschap, dat met de interactieve 
voorstelling Wolk de jeugd wil in-
spireren tot bezinning op de voor 
ons zo vanzelfsprekende vrijheid, 
en een ‘debatgroep’, bestaande uit 
bevlogen (oud-) medewerkers (en 
één oud-leerling) van het voorma-
lig Rombouts-college, Grotius-col-
lege, Stella Maris College, United 
World College, Porta Mosana Col-
lege, het Sophianum, het Bernar-
dinus-college, het Sint Janscollege, 
en het Broekland-College. De de-
batgroep organiseert debatwed-
strijden voor bovenbouwleerlin-
gen, waarbij meedoen belangrijker 
is dan winnen, en waarbij het enige 
doel is: leerlingen laten nadenken 
over de betekenis van ‘vrijheid’, en 
de dilemma’s waarvoor het streven 
naar vrijheid ons kan stellen, en dit 

door ze met elkaar te laten debat-
teren aan de hand van  uitdagende 
stellingen.  
De debatgroep volgt hierbij het 
format van het Lagerhuisdebat, 
zoals dat door het Nationaal De-
bat Instituut wordt uitgedragen. 
Verschillende leden van de Debat-
groep hebben een speciale training 
gevolgd bij het Nationaal Debat 
Instituut, en zijn daarmee formeel 
gecertificeerd! 

De debatleider heeft hierin een cru-
ciale taak: hij moet de stelling inlei-
den en toelichten, en daarbij niet 
alleen rekening houden met de de-
batterende partijen, maar ook met 
het eventueel aanwezige publiek, 
én met de jury.

Om de nadruk te leggen op het mét 
elkaar, in plaats van het tégen elkaar, 
bestaan de teams uit  leerlingen 
van verschillende scholen, zodat ze 
tot samenwerken genoodzaakt zijn. 
Ook kunnen de teams hun stand-

punt niet kiezen.  Op die manier 
worden leerlingen uitgedaagd zich 
te verdiepen in de standpunten die 
niet altijd de hunne zijn. Als echte 
onderwijs-beesten hebben de le-
den van de debatgroep uiteraard 
liever dat leerlingen zich verplaat-
sen in de ander, dan dat ze blijven 
steken in hun eigen gelijk!

Bij de debatten gaat het niet om 
eloquentie. Ze zijn daarom prima 
toegankelijk voor leerlingen van 
verschillende leeftijd, verschillende 
afdelingen (vmbo, havo, vwo) en 
zelfs verschillende nationaliteit. De 
debatten vinden dan ook plaats in 
een vrolijke mengeling van Duits, 
Engels, Nederlands en Limburgs. 

De vakjury, waarin al verschillende 
prominenten hebben plaatsgeno-
men, zoals SP-kamerlid Ron Meyer, 
vervult eveneens een cruciale rol. 
Bij het beoordelen van de teams 
richt zij zich uitsluitend op over-
tuigingskracht, de kwaliteit van de 
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Docent Broekland College trekt door de provincie Limburg om op verschillende middelbare 
scholen debat rondes te leiden: met pakkende stellingen worden leerlingen geprikkeld om na 
te denken over actuele zaken... bijvoorbeeld: vrijheid van meningsuiting houdt in dat je altijd en 
overal alles moet kunnen zeggen... Een andere stelling is: dat vluchtelingen terug moeten keren 
naar land van herkomst zodra daar weer de rust is terug gekeerd. Wat opvalt is dat leerlingen 
gemotiveerd en gedisciplineerd actief deelnemen!!!

argumenten, en, heel belangrijk: de 
samenwerking.

De debatgroep opereert als een 
heus rondreizend circus, met in-
begrip van het mee-torsen van de 
parafernalia van het professionele 
debat, zoals daar zijn: opvouwbare 
katheders, vergaderbellen, laptops 
met slideshows, flip-overs, beoor-
delingsformulieren, schrijfgerei et 
cetera, en dat op de zeer uiteenlo-
pende en soms ook buitenissige 
locaties.

Dit rondreizend gelegenheidscircus 
is intussen al neergestreken op de 
Vrijheidsspelen in Mesch (11 sep-
tember 2019), het Gouvernement 
te Maastricht (11 september 2019), 
de Raadszaal van het stadhuis van 
Heerlen (17 september 2019) de Eu-
ropa-Schule in Herzogenrath (7 ok-
tober 2019), het Scholl-gymnasium 
in Aachen (31 oktober 2019), en zal, 
na een korte winterstop, de tournee 

vervolgen in onder andere Roer-
mond (Citaverde-college, 2 maart 
2020) en Venlo (Valuas-college, 13 
maart 2020). 

In totaal hebben er al …. scholen 
en … leerlingen meegedaan aan de 
debatwedstrijden, in het kader van 
het project Vrij Zijn. 

Verkwikt na een korte winterstop, 
trekken de leden van de debat-
groep eensgezind verder, met op-
gestroopte mouwen, schouder aan 
schouder met de geallieerde par-
tijen van de operatie ‘Limburg 75 
jaar Bevrijd’ en dat blijmoedig doch 
plichtsberaden, en vervuld van hun 
missie.  Op naar het  noorden, op 
naar de landelijke bevrijding!

De debatgroep bestaat uit, in wille-
keurige volgorde:
Bert van Doorn (Stella Maris), Paul 
van Berlo (Sophianum), Gijsbert de 
Keizer (UWC), Anita Broer (UWC), 
Linda Hollemans (UWC), Erik Mol-
nar (Broekland), Jan de Heer (Porta 
Mosana/Bernardinus), Wouter van 
Greevenbroek (Sint Janscollege), Ri-
anne Breuns (Sint Janscollege), Zoe 
Bresser (oud-leerling Rombouts),-
Diana Gossens (Bernardinus), Pa-
trick Wolters (Grotiuscollege)

Debateren op school



De Romeinen veroveren Heerlen
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Leerlingen van leerjaar 1 van 
het Broeklandcollege brengen 
jaarlijks een bezoek aan het 
Thermenmuseum in Heerlen

2000 jaar geleden kwamen ze naar Heerlen: de Romei-
nen. Er ontstond een nederzetting Coriovallum, zoals 
Heerlen toen heette, op het kruispunt van twee belang-
rijke Romeinse wegen. De Romeinen hadden met hun 
cultuur en gewoonten veel invloed op de bevolking 
die er al woonde. Coriovallum was voor burgers en mi-
litairen uit de hele regio een belangrijke ontmoetings-
plaats. Bovendien blijkt uit vondsten in de omgeving 
rondom het badhuis blijkt dat er meer prestigieuze ge-
bouwen in Coriovallum hebben gestaan waardoor de 
plaats belangrijker is dan dat men tot nu toe dacht. 

Na een driejarig onderzoek door een grote groep van 
internationale wetenschappers werd in het begin van 
2020 bekend dat in Heerlen het oudste stenen gebouw 
van Nederland staat: het Romeinse badhuis dat zich in 
het hart van het Thermenmuseum bevind. 

Iets waar Heerlen trots op mag zijn maar jammer ge-
noeg is er, behalve het Thermenmuseum, erg weinig 
wat in Heerlen herinnert aan het Romeins verleden. 

Om het Thermenmuseum aantrekkelijker te maken 
en meer tot de verbeelding te laten spreken is het Ro-
meinse badhuis de laatste jaren volledig gerestaureerd 
en verfraaid met projecties, een nieuw, 96 meter lang  
houten looppad (waardoor je als het ware door het 
badhuis heen loopt) en een nieuwe tentoonstelling 
waarbij gebruik gemaakt wordt van allerlei moderne 

technieken. Uiteindelijk moet het museum helemaal in 
het nieuw worden gestoken, waarbij zeker ook de bui-
tenkant  van het museum wordt aangepakt. 

Daarnaast is de gemeente samen met de bewoners en 
ondernemers ook bezig met de ontwikkeling van het 
Romeins Kwartier, het gebied rondom het Thermen-
museum, waar de vroegste geschiedenis van de stad 
meer zichtbaar moet worden. De rijke Romeinse ge-
schiedenis moet in de stad weer te voelen en te bele-
ven zijn.

Op allerlei plekken in Heerlen liggen onder de 
straatsteen en in kelders restanten van het Romeinse 
verleden. Bij archeologisch onderzoek op het Temps-
plein is o.a. een ingang van een Romeins fort gevon-
den, een pottenbakkersoven en allerlei Romeinse 
voorwerpen en munten.

Ik woon zelf op het Tempsplein, een van de mooiste 
pleinen van Heerlen, maar het is bijna niet te zien dat 
je je hier in het hart van Coriovallum, in het hart van 
het Romeins kwartier bevindt. Het buurtcomité Temp-
splein, waar ik lid van ben, wil graag meewerken om 
dit Romeins verleden meer bovengronds zichtbaar te 
maken. 

Wij hebben al een aantal ideeën ten uitvoer gebracht 
zoals het plaatsen van  een tegel met de afbeelding van 
een Romeinse munt op het Tempsplein op de plek waar 
deze ook gevonden is. Tijdens de landelijke Romeinen-
week in 2019 is deze  tegel door de wethouder van cul-
tuur Jordy Clemens onthult. Op de tegel bevindt zich 
een QR code en door deze te scannen verschijnt er een 
filmpje over de ontdekking van de munt. 

Een ander idee van ons buurtcomité was om de wijk 
van het Romeins kwartier beter aan te duiden. Tijdens 
een Raadsforum over het Romeins kwartier hebben wij 
wethouder Peter van Zutphen (centrum) en Jordy Cle-
mens (cultuur) het eerste straatnaambord aangeboden 
met daarop de straatnaam en de vermelding Romeins 
kwartier. Wethouder Peter van Zutphen bevestigde 
daarna eigenhandig het nieuw straatnaambord bij het 
Tempsplein.

Inmiddels is dit idee door de gemeente overgenomen 
en is het hele Romeins kwartier voorzien van nieuwe 
straatnaamborden. 

Ook is er een leuke wandelroute “voettocht door het 
Romeins kwartier” door de gemeente in samenwerking 
met Visit Zuid-Limburg ontwikkelt.  Deze route loopt 
dwars door het Romeins kwartier langs alle hoogte-
punten zoals o.a. de Luciushof waar een Romeinse 
pottenbakker woonde en werkte en waar nu in de 

kloostertuin Romeinse kruiden groeien en je een Ro-
meinse maaltijd kunt krijgen, De Vondst: centrum voor 
archeologie, de Mural Romeins kwartier op de gevel 
van Quatro bioscoop.

Het is belangrijk voor Heerlen om het rijke Romeinse 
verleden terug te brengen in de openbare ruimte, in 
de harten van de Heerlenaren en in het bewustzijn van 
iedere bezoeker van Heerlen. De Romeinen moeten 
Heerlen weer gaan veroveren!

Marianne Gulpen
(roosterplanner Broeklandcollege)
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Leerlingen Broekland College bezoeken 
indrukwekkende Zuid-Afrikaanse voorstelling.

De zangers van het Khayelitsha United Mambazo 
Choir, Xhosa-zangeressen én Zuid-Afrikaanse muzi-
kanten dragen in Good Hope hun credo Ubuntu uit. 
Letterlijk vertaald betekent dit ‘ik ben omdat wij zijn’; 
een Afrikaanse Xhosa-levenswijze die ervan uitgaat 
dat alle mensen met elkaar verbonden zijn. Geboorte, 
liefde, dood: we maken het allemaal mee. Plezier, ver-
driet, hoop: het zijn universele gevoelens. Maar waar 
hoop je op als het perspectief op echte vooruitgang in 
je township klein is?

Good Hope
De muzikanten van de South African Road Trip delen 
hun levensverhaal in Good Hope in woord, muziek en 
dans. Oogstrelende kostuums en een prachtig video-
decor, met boeiende mini docu’s maken het plaatje 
compleet.
Foto’s: © Raymond van Olphen

Een voorstelling over ‘Good Hope’ en ‘Ubuntu’; verbondenheid! South African Road Trip komt 
naar PLT met een swingende en hartverwarmende Zuid-Afrikaanse belevenis. Vrolijke songs, 
kwetsbare nummers, harmonieuze samenzang en opzwepende dans en muziek worden in Good 
Hope afgewisseldmet indringende, persoonlijke verhalen over het leven van de koorleden in de 
townships.Puur en oprecht.

Yousri Kassimi brengt verslag uit!
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Daar staat ze op de sokkel, Merle de danseres. Handen 
gebald in de zij, pratende handen, vingers gespreid, 
knieën lichtjes gebogen, de vingertoppen tegen de 
onderlip als een mediterende boeddhistische monnik. 
Het zijn de persoonlijke bewegingen van een bezoeker 
die ze eerder sprak. In dit geval de journalist van dit ar-
tikel.

Het is een vreemde ervaring om typisch eigen bewe-
gingen zomaar terug te zien in het lijf van een ander. 
Toch gebeurt juist dat bij de museale performance Mu-
seum Motus Mori van de Tilburgse choreograaf Katja 
Heitmann. Haar ‘museum’ is zes weken neergestreken 
in Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maas-
tricht.

Villa met tien danseressen
Dat is een villa met hoge plafonds, witte wanden, witte 
deuren, erg sereen. In zes kamers tonen tien danseres-
sen bewegingen die ze hebben geleend van anderen: 
een gebogen rug, armen gevouwen voor het lichaam, 
starende blikken, het plukken aan een wenkbrauw-
haar, draaien met het hoofd, balanceren op een voet.
Dit gebeurde eerder op de dag. De ervaring in het 
Museum Motus Mori (museum van de gestorven be-
weging) begint op de begane grond van de villa. Daar 
zijn twee kamers voor bewegingsinterviews. Voordat 
danseres Merle Schiebergen de nieuw gevonden be-
wegingen zal tonen praat ze uitgebreid met een be-
zoeker over diens houdingen, bewegingen, eigenaar-
digheden. Deze keer is dat de journalist van deze krant.

Stevigheid
Ze kijkt onderzoekend naar hem en ziet dat hij de hak 
van zijn voet tegen het bankje drukt. Het is zoeken 
naar stevigheid, naar veiligheid. ,,Je praat veel met je 

handen”, constateert ze ook. ,,Die gaan naar je eigen 
lichaam of van je lichaam af, afhankelijk waarover je 
praat. En de vingers zijn gespreid.” Haar valt nog meer 
op. ,,Je knippert met je ogen.” Dat kan kloppen. Ooit 
heeft een priester gepoogd dat te verhelpen door 
wijsvinger en middelvinger op de oogleden te leggen. 
Dat verhaal interesseert haar, ze imiteert de beweging 
die de priester destijds maakte en noteert die in haar 
schrift. Met regelmaat maakt ze aantekeningen.
Na een gesprek van een uur gaat Merle een uur repe-
teren, ze wil zich de nieuwe bewegingen eigen maken 
om die daarna in het archief van het museum (de ka-
mers met de danseressen) aan het publiek te tonen. 
Vertraagd. Het is een intieme ervaring, zo blijkt, een-
op-een. Met respect uitgevoerd.

Intiem en ongemakkelijk
Katja Heitmann merkt dat in de samenleving mensen 
aan steeds meer eisen moeten voldoen en dat daar-
door de eigenheid, de beweging die een individu 
uniek maakt, dreigt te verdwijnen. Typische bewegin-
gen archiveert ze in haar museum door middel van 
de lichamen van haar dansers. Het biedt een intieme, 
ongemakkelijke ervaring, ook voor degene die uitslui-
tend komt kijken en niet aan een bewegingsinterview 
deelneemt.

Repeterende muziek
De bezoeker in het museum staat dicht op de danse-
ressen, ziet de houdingen, de imperfecties en soms 
lijkt het alsof de performers dwars door iemand heen 
kijken. De vertraagde, rustige bewegingen, de repete-
rende muziek, de steriele omgeving, het komt prachtig 
bij elkaar daar in Maastricht.

Tekst:  Brabants Dagblad

MCP leerlingen brengen bezoek aan Maastricht: kunsthuis Marres!



MCP-filmclub brengt bezoek aan Quatro-bioscoop voor de film “1917”

Op 4 februari is het zover en verzamelen we ons rond 15.45 uur bij de bioscoop. Er worden nog snel wat 
versnaperingen gekocht en dan nemen we plaats in de filmzaal. Wij zijn vol spanning want we hebben 
al zoveel gehoord over deze film.

De film “1917” is een realistische en zinderende loopgraventhriller, gemaakt door Sam Mendes, een 
kleinzoon van de destijds 19-jarige korporaal Alfred H. Mendes, die zich als vrijwilliger meldde en bereis 
was zijn leven te wagen om het opperbevel te rapporteren over de kansloze positie van zijn kameraden.  
Hij overleefde deze helse tocht en schreef hierover een auto biografie zodat zijn kinderen en kleinkinde-
ren zouden kunnen lezen hoe verschrikkelijk de Eerste Wereldoorlog was. Sam Mendes verwerkte deze 
autobiografie en de verhalen van zijn opa in de film “1917”.
Om je een beeld te kunnen vormen hoe WO I was moet je beslist deze film bekijken.
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Een korte beschrijving van deze film.

Het Belgische Passendale, 12 oktober 1917. Op een be-
drieglijk kalme ochtend in de lente van 1917 worden 
de Britse soldaten Schofield en Blake bij hun sergeant 
geroepen voor een riskante missie. Een paar kilometer 
verderop denkt een Brits bataljon de terugtrekkende 
Duitsers in de pan te kunnen hakken, maar dit blijkt 
een hinderlaag. Communicatie tussen de twee kam-
pen is niet meer mogelijk, dus de jongens moeten de 
boodschap persoonlijk afleveren. Binnen een aantal 
uur welteverstaan, want anders is het te laat. Om de 
zaken nog dringender te maken, bevindt de broer van 
Blake zich ook nog eens in dat bataljon dat bestaat uit 
1600 soldaten. En daar gaan ze, beginnend aan een 
missie die bij voorbaat gedoemd lijkt te mislukken, 
de loopgraaf uit, bij het rottende paardenkarkas naar 
rechts en dan bij het hologige lijk van een gesneuvel-
de strijdmakker door het gat in het prikkeldraad... Wat 
je dan te zien krijgt, is een ongelooflijk én zenuwslo-
pend huzarenstukje. Achter iedere ritseling schuilt 
dreiging. Schitterend hoe de camera om de jongens 
heen zwerft, langs kraters vol ledematen glijdt, onder 
water duikt, dan weer de hemel afspeurt naar vijandi-
ge vliegmachines. De camera is als een derde soldaat 
door wiens ogen je deze wanhoopsmissie bekijkt.  Zo 
lijkt het alsof je als kijker met de soldaten op missie 
bent en ook zelf boobytraps, neerstortende vliegtui-
gen en sluipschutters moet trotseren. Ronduit goor is 
de scène waarin Schofield zijn evenwicht verliest en 
per ongeluk in de zompige ingewanden van een ver-
gaan Duits lijk grijpt. Je maag draait om, waardoor de 
verschrikkingen, chaos en tragiek van oorlog verstik-
kend dichtbij komen.

Wij, de MCP-redactie stellen ons na afloop de vraag 
of we nu werkelijk hebben zitten kijken naar één shot 
van krap twee uur. We hadden al die tijd een onaf-la-
tend gevoel van dreiging. Misschien kwam dit juist 
doordat er nooit van perspectief gewisseld werd. Het 
was een klein verhaal maar groots verbeeld. 



Limburgs jeugddebat

Haris Sipovic, Romy Marell, Nina Vigliaroni en Martijn Baas (vlnr) gaan in april 2020 in debat met Tweede 
Kamerleden. (Foto Peter Trompetter). Journalist: Hub Bertrand van dagblad De Limburger.
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Op woensdagmiddag 19 februari 2020 zijn wij, de 
leerlingen die meegaan met de MCP-studiereis, gaan 
koken bij Heuschen & Schrouff in Landgraaf. Frits 
Schrouff, die het bedrijf in 1963 startte, zag hoe erg In-
donesische immigranten in Nederland en Duitsland de 
smaakvolle keuken van hun verre thuisland misten. Hij 
pakte het vliegtuig naar Indonesië, kocht daar rijst en 
sojaproducten en importeerde ze naar Nederland waar 
hij de producten deur-aan-deur verkocht vanuit een 
Volkswagenbusje (dit busje is trouwens nog steeds te 
bewonderen bij het bedrijf ).  

Zoals vele van ons natuurlijk al weten groeide dit avon-
tuur uit tot het bedrijf dat het nu is. Een bedrijf dat 
authentieke Aziatische voedingsmiddelen importeert 
uit o.a. Thailand, Maleisië, de Filippijnen, India, China, 
Vietnam en Korea. Sinds enkele jaren hebben ze hun 
assortiment uitgebreid met de authentieke producten 
uit Arabische landen, West-Afrika en het Caribisch ge-
bied. Al deze producten worden vervolgens door heel 
Europa bezorgd aan toko’s, supermarkten en foodser-
vicebedrijven. 

Maar wat voor ons het belangrijkste was, ze hebben in 
Landgraaf hun eigen toko. Ook hier kun je terecht voor 
al die heerlijke uitheemse producten en kun je een van 
hun geweldige  kookworkshops volgen. Wij hadden het 
geluk dat het bedrijf Heuschen  & Schrouff reeds jaren 
ons MCP-magazine een warm hart toe draagt en deze 
teambuildingsactiviteit sponsort. Dus jullie kunnen je 
wel voorstellen hoe wij genoten hebben. Wij werden 
heel hartelijk welkom geheten door onze Indonesische 
gastvrouw en nadat we wat gedronken hadden en een 
lekker stukje Indonesische spekkoek achter de kiezen 
hadden konden we beginnen. Onze gastvrouw had 
veel geduld met ons en legde ons stap voor stap uit 
hoe wij overheerlijke loempia’s moesten maken. Daar-
na mochten we zelf kroepoek bakken. Nadat alles klaar 
was werd de tafel gedekt en konden we beginnen met 
smullen. Het was al met al een geslaagde middag waar-
in samenwerken centraal stond en wij bedankt werden 
voor onze geweldige inzet deze middag. Maar eerlijk is 
eerlijk, niet wij moeten bedankt worden maar het be-
drijf Heuschen & Schrouff die ons de kans gaf om ons 
even in het verre oosten te wanen.

Oosters koken bij Heuschen & Schrouff - advertentie -

Buck
Ontwerp & 
Drukwerk

Kwaliteit in kleur
Vormgeving

Drukwerk

Signing

Relatiegeschenken

Bedrijfs- & Promotiekleding

Poststraat 19 Kerkrade • T 06 - 526 39 043 • buckontwerpendrukwerk.nl
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MCP-LEERLINGEN OP STUDIEREIS

Tjee, daar had nou werkelijk niemand aan gedacht. 
Het MCP gaat dit jaar naar Afrika, en wel, naar 
Gambia. Nadat de 20 uitverkorenen bekend waren 
kon begonnen worden met de nodige voorberei-
dingen zoals het aanvragen van een paspoort, de 
inentingen en natuurlijk niet te vergeten een pre-
sentatie voor de ouders. Al met al heel spannend. 
Natuurlijk wisten de meesten van ons wel dat me-
vrouw Schiffelers al vaker in Gambia was geweest 
want ze vraagt altijd aan leerlingen of ze nog lege 
schriften en pennen hebben die ze kunnen mis-
sen zodat zij die mee kan nemen en kan afgeven 
op diverse scholen. Dus het zal jullie niet verba-
zen dat ook wij de nodige schoolspullen hebben 
ingekocht. Wij hebben er reuze zin in. En wat het 
helemaal geweldig maakt is, dat we ook nog eens 
€ 1000,- van onze goede doelen actie mogen mee-
nemen om daar te besteden aan een goed doel.

Wil je weten hoe wij die 8 dagen in gambia 
hebben doorgebracht? lees dan onderstaand 
verslag en wie weet, krijg ook jij de kriebels en 
brengt eens een bezoek aan dit fantastische 
Afrikaanse land.

Dinsdag 25 februari. 
Vandaag is het zover. Na een korte onrustige 
nachtrust (we zijn natuurlijk hartstikke nerveus 
hihi) treffen we ons om half zes op vliegveld Beek. 
Ook onze ouders zijn een beetje onrustig maar dat 
is ook niet vreemd. Nadat er links en rechts een 
traantje wordt weggepinkt nemen we rond de 
klok van zes uur toch echt afscheid. Als we zijn in-
gecheckt en door de bagagecontrole zijn hebben 
we nog even de tijd om een ontbijtje te nuttigen 
voordat we om zeven uur het vliegtuig in mogen. 
Voor sommige van ons is het echt spannend en 
zijn best wel nerveus want om voor de eerste keer 

te vliegen is ook niet niks.  We hebben twintig mi-
nuten vertraging maar dan gaan we eindelijk de 
lucht in. Rond de klok van half drie landen we in 
Banjul, de hoofdstad van Gambia. Het is hier pas 
half twee want er is één uur tijdsverschil. Als we 
het vliegtuig uitkomen krijgen we meteen een hit-
tegolf in het gezicht. Pfff, het is 39 graden hier. De 
bus die ons naar het hotel brengt staat al te wach-
ten en onderweg krijgen we veel informatie te ho-
ren over Gambia. Als we bij het hotel aan komen 
worden we vriendelijk begroet en krijgen we als 
welkom een lokaal drankje aangeboden genaamd 
Wonjo, dat gemaakt wordt van de hibiscusbloem. 
Het lijkt een beetje op cranberrysap. Daarna gaan 
we naar onze kamers, trekken onze zwemkleding 
aan, smeren ons goed in en nemen een duik in het 
zwembad. Heerlijk die afkoeling. Op een gegeven 
moment roept mevr. Schiffelers ons. Het is tijd om 
onze Euro’s om te wisselen naar de Gambiaan-
se Dalasi. Zij heeft geregeld dat de “moneyman” 
komt. Lekker gemakkelijk dus. Om half zes lopen 
we nog even naar de zee. We hoeven maar de 
weg over te steken, een zandpaadje te volgen en 
dan zijn we op het strand. Wat een geweldig uit-
zicht. Zo mooi, met allemaal die palmbomen. Het 
is de bedoeling dat we alleen gaan kijken maar 
we mogen toch nog even tien minuten de zee in. 
Terug in het hotel is het tijd om te douchen want 
om half acht staat het eten klaar. Nou, we zijn be-
nieuwd naar ons Afrikaans diner haha. Wat blijkt, 
het is overheerlijk. Heerlijke soep, kip, rijst, pasta 

en vis. Na het eten blijkt er speciaal voor ons een 
Afrikaanse dansgroep op te treden. Heel leuk en 
natuurlijk moeten wij allemaal mee doen. Grote 
hilariteit alom als wij proberen om ook op de Afri-
kaanse manier te dansen. Na afloop hiervan gaan 
we nog even gezellig bij elkaar zitten maar maken 
het niet te laat want het was toch wel een lange 
dag aangezien we vanmorgen vroeg uit de veren 
moesten.  Benieuwd naar morgen duiken we ons 
bedje in.

Woensdag 26 februari. 
Vandaag staat om half zeven ons ontbijt klaar dus 
dat houdt in dat we ook nu vroeg ons bed uit moe-
ten. Om zeven uur komen twee busjes aan rijden. 
Het zijn Abdoulah en Mohamed, onze chauffeurs 
voor deze week. Vandaag gaan we naar James Is-
land, oftewel Kunte Kinte Island, een eiland in de 
Gambiarivier van waaruit de slaven werden ver-
handeld. Eerst rijden we naar de haven van Banjul. 
Hier moeten we wachten tot de veerboot komt. 
Michelle ziet een paar kinderen en denkt, och die 
geef ik een ballon. Nou, dat had ze beter niet kun-
nen doen want uit alle hoeken en gaten kwamen 
de mensen aangerend om ook een ballon te be-
machtigen. Michelle schrok zich rot maar gelukkig 
schoot Harry haar te hulp. Als de veerboot aan-
komt kijken we onze ogen uit. Wat een kleurrijk 
gebeuren. We kunnen het niet uitleggen wat we 
allemaal zien. Mensen met schalen groenten of 
emmers op hun hoofd. Dieren die bovenop een 

Een bezoek aan Gambia van 
25 februari tot en met 3 maart 2020
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auto staan. Ongelooflijk allemaal. Als iedereen de 
veerboot heeft verlaten mogen wij erop. Ook dit is 
weer een hele onderneming want er moeten heel 
wat mensen, auto’s en dieren mee naar de andere 
kant. Op de boot is Mika zich met zonnebrandcrè-
me aan het insmeren en mevrouw Schiffelers zegt 
tegen hem; vergeet je oortjes niet, waarop Mika 
antwoordt; die heb ik niet in mevrouw, whahaha. 
Als we in Barra aanmeren is het weer hetzelfde 
liedje als in Banjul. In Barra staan drie jeeps voor 
ons klaar waarmee we het binnenland in gaan. 
Onderweg worden er nog de nodige flessen wa-
ter ingekocht want ook vandaag is het weer 39 
graden, dus veel drinken is belangrijk. Na een tijd-
je rijden stoppen we bij een school. De kinderen 
komen allemaal aangerend en roepen Tubab, dat 
blanke betekent. We worden hartelijk ontvangen 
en iedereen is ontzettend vriendelijk. We moe-
ten wel even slikken hoor. Wat een armmoedige 
school. We doneren schriften, pennen e.d. en ze 
zijn erg blij met de spullen die ze krijgen. Hierna 

gaan we naar een klein lokaal dorpje. Er staan en-
kele lemen hutten met rieten daken. De bewoners 
zijn zelf bezig met het maken van lemen metsel-
blokken gemengd met beton. Ook hier worden 
we vriendelijk ontvangen en mogen we kijken in 
de hutten. We schrikken hier toch wel van. We zien 
geen bedden, kasten e.d. De weinige spullen die 
ze hebben liggen in een hoekje op de grond. In 
sommige hutten liggen stukken schuimrubber op 
de grond waar ze op slapen.  Armoede troef dus. 
Ook hier doen we een donatie in de vorm van rijst, 
uien en olie. Je ziet hun ogen stralen. Dit overkomt 
hen niet vaak dat ze zomaar van vreemden iets ge-
schonken krijgen. Vanuit dit dorp rijden we door 
naar Janjanburreh, het dorp waar de alom beken-
de slaaf Kunte Kinte (serie Roots) vandaan kwam. 
Hier lunchen we ook. Aansluitend stappen we op 
een kleine boot en varen naar James Island. Een 
gids leid ons rond en verteld over de geschiede-
nis van dit eiland. Wel heftig hoor wat die slaven 
allemaal hebben moeten meemaken. Als we terug 

zijn op het vasteland stappen we in de jeeps en 
beginnen aan onze weg terug. Het is een lange 
warme, vermoeiende en hobbelige weg. Gelukkig 
kunnen we, als we in Barra bij de haven aankomen, 
meteen op de veerboot. Aansluitend stappen we 
weer in onze busjes en rijden terug naar het hotel. 
Hier wacht een douche en een heerlijke maaltijd 
op ons. Het was vandaag een vermoeiende maar 
interessante dag die veel indrukken heeft nagela-
ten. 

Donderdag 27 februari. 
Ook vandaag moeten we weer vroeg uit de ve-
ren. Als we op weg naar de ontbijtzaal zijn zien we 
verschillende apen op het resort. Het schijnt dat 
deze dagelijks daar rond springen. Dit vinden wij 
natuurlijk geweldig om te zien. We hebben veel 
op de planning staan vandaag en tegen half ne-
gen stappen we in onze busjes en gaan op weg 
naar Crocodilepark. Eerst krijgen we een rondlei-
ding door een soort museum. Hier lezen en zien 

we alles over de gebruiken van de verschillende 
stammen in Gambia. Ook krijgen we informatie 
over de rol van Gambiaanse soldaten tijdens WO 
I en WO II. Dat lijkt jullie natuurlijk vreemd maar 
Gambia was in die tijd een Britse kolonie. Als we 
zijn uitgekeken lopen we via een mooi aangeleg-
de tuin naar de krokodillenpool. Boh, dat zijn veel 
krokodillen. Er liggen enkele krokodillen buiten 
de pool waaronder een albino. We mogen om de 
beurt een krokodil aanraken. Best wel spannend 
hoor. Natuurlijk worden de nodige foto’s gemaakt. 
We krijgen te horen dat de pool bekend staat als  
vruchtbaarheidspool. De lokale vrouwen c.q. kop-
pels komen naar deze pool als ze moeilijk zwanger 
worden. Ze worden dan gewassen met het water 
uit deze pool. Raar, maar het schijnt te helpen. Het 
wordt voor ons tijd om verder te gaan. Op weg 
naar een school stoppen we bij een kleine batik 
fabriek. Hier zien we hoe alle doeken met de hand 
worden geverfd. Ook wij mogen dit proberen. Er 
hangen al veel doeken die klaar zijn. Deze zijn te 
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koop en enkele van ons kopen iets. Dan rijden we 
door naar MoBeTa school. Toevallig vind er een 
soort sportdag plaats. De kinderen komen op ons 
afgerend, pakken ons bij de hand en laten ons pas 
weer los als we weg gaan. Ook hier krijgen we een 
rondleiding. Mevrouw Schiffelers komt al enkele 
jaren naar deze school en verteld ons wat er al al-
lemaal gedaan is en dat er al veel vooruitgang is. 
Toch ziet het er nog steeds armoedig uit. In de lo-
kalen zitten er allemaal gaten in de vloeren. Nadat 
we de nodige schoolspullen hebben overhandigd 
geven we ook 10.000 Dalasi om in een lokaal de 
vloer te laten betegelen. We spreken af dat dit wel 
voor maandag moet plaats vinden omdat we dan 
terug komen om te kijken of dit ook gebeurd is. 
Hartelijk nemen we afscheid en vervolgen onze 
weg naar Lamin Lodge. Deze lodge ligt midden in 
de mangrovebossen. Hier groeien de oesters en 
deze worden door de vrouwen bij laag water ge-
plukt. We krijgen ook uitleg over de recycling van 

de oesters en waar ze overal voor gebruikt worden. 
We drinken hier nog wat en rijden dan door naar 
Paradise Beach. Hier lunchen we en mogen we 
even gaan afkoelen in de zee. Rond de klok van vijf 
uur rijden we naar Tanji. Hier is de lokale vismarkt.  
Het is gigantisch groot en een drukte van jewelste. 
We zien allemaal fleurig gekleurde bootjes. Vanuit 
zee wordt de vis vanaf de boten naar het strand 
gebracht. Jonge jongens lopen met een specie-
kuip op hun hoofd langs een touw naar de boot. 
Hier wordt de vis in de kuip gegooid en dan lo-
pen ze terug naar het strand. De meeste vis wordt 
meteen verhandeld. De andere vis wordt terplek-
ke schoongemaakt, gerookt of te drogen gelegd. 
Jullie kunnen je dus voorstellen dat de stank hier 
niet te harden is en eerlijk gezegd zijn we blij dat 
we hier niet al te lang blijven haha. Het is inmid-
dels half zeven dus tijd om terug te keren naar het 
hotel. Ook vandaag duiken we voor het eten nog 
snel even het zwembad in om af te koelen. Na het 

eten chillen we nog even bij het zwembad en dui-
ken dan op tijd ons bedje in want morgen gaan 
we alweer om zeven uur op pad. Welterusten en 
tot morgen.

Vrijdag 28 februari. 
Goedemorgen lieve lezers. Hier zijn we weer. Van-
daag hebben we allemaal onze rugzak ingepakt 
voor een overnachting want we gaan verder het 
binnenland in en blijven één nachtje weg. We ver-
zamelen ons om half zeven voor het ontbijt. Oh 
jee, wie is er niet. Het blijken Danique en Aysah 
te zijn. Ze hebben zich verslapen. Nou, dat wordt 
dus een half uurtje later op pad gaan en sommi-
gen van ons vermaken zich nog maar even met de 
voetballen die Romy bij zich heeft. Om half acht 
vertrekken we dan toch. Het wordt een lange ruk. 
We rijden in totaal ongeveer vijf uur, met drie klei-
ne pauzes waarbij we de benen kunnen strekken, 
voordat we arriveren bij een klein inheems dorp-

je waar we rijst, olie en uien overhandigen. Ook 
delen we hier ballonnen en bellenblaas uit aan 
de kinderen. De bewoners zijn erg verrast en blij 
met ons bezoek. Ook hier is armoede troef. We 
mogen vrijuit rondlopen en alle hutten bekijken. 
We zien ook een lokale douche. Brrr, we moeten 
er niet aan denken om ons zo te moeten wassen. 
Het dorpje heeft ook een waterput. Deze is 60 me-
ter diep. Twee vrouwen laten ons zien hoe ze het 
water omhoog halen. Dean en Tim proberen het 
ook. Nou, dat valt tegen, het is zwaar werk. Daarna 
nemen we afscheid en rijden we door naar Wassu. 
Hier staan, zoals bij vele bekend, Stone Circles. De 
bekendste is Stonehenge. Over de betekenis van 
de stenen werden heel wat verklaringen gegeven. 
Zo stelt de wetenschapper Kuntaur Fulla Kunda 
dat een grote steen met een kleine ernaast erop 
duiden dat een volwassene met zijn kind is begra-
ven. Wanneer twee stenen in een V-vorm staan 
gaat het om familieleden die op dezelfde dag zijn 
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gestorven en samen werden begraven. Een an-
dere  gangbare theorie is dat de stenen rond de 
graven van chefs of koningen werden geplaatst, 
zoals ook de koninklijke figuren werden begraven 
in het oude Ghanese rijk. Daardoor werden som-
mige van deze steencirkels heilige plaatsen. Tij-
dens de rondleiding krijgen Daantje en Melle nog 
een handlezing van de gids. Spannend hoor. Na-
dat we de nodige foto’s hebben gemaakt hebben 
we eindelijk tijd om een toilet op te zoeken. Dat 
werd tijd. Omdat het ook vandaag weer zo warm 
is worden we door Ine getrakteerd op een lekker 
koud drankje. Van hieruit moeten we ongeveer 20 
minuten rijden en komen dan bij de Gambiarivier 
waar we de boot opgaan. Onze vaartocht gaat on-
geveer vier uur duren. In deze tijd krijgen we onze 
lunch. Aanvankelijk zouden we ook Baboon Island 
bezoeken. Op dit eiland leven in beschermde om-
geving chimpansees. Helaas kunnen we het eiland 
niet betreden aangezien de chimpansees nogal 
agressief zijn. We varen er wel langs en gelukkig 

kunnen we toch nog enkele chimpansees spot-
ten. Ook leuk om te zien zijn de verschillende nijl-
paarden die boven water komen. Ook zien we nog 
enkele krokodillen die langs de waterkant liggen. 
Nina roept ineens dat ze 50 euro kwijt is. Gelukkig 
vindt Esmee dit terug en kan Nina weer blij ma-
ken. Als we aanmeren in Georgetown kopen we 
snel nog wat koud water en lopen naar ons hotel. 
Onderweg lopen weer de nodige kinderen met 
ons mee en pakken ons bij de hand. Het hotel lijkt 
ook net een klein dorpje. Nadat de kamerindeling 
is gemaakt gaan we eten. Daarna gaan we gezellig 
met z’n allen bij elkaar zitten. Het wordt een lollige 
boel. Daantje is op haar best en begint met een 
heerlijke hoofdmassage bij iedereen. We krijgen 
het ludieke idee om de stoelen achter elkaar te 
zetten en beginnen elkaar een heerlijke schouder- 
en nekmassage te geven. De lokale mensen kij-
ken een beetje raar naar ons maar wij hebben de 
grootste lol. Veel te snel naar onze zin is het tijd om 
naar bed te gaan maar ja, morgen wacht er weer 

een lange dag op ons. Sweet dreams.

Zaterdag 29 februari. 
Vandaag bezoeken we de Freedom tree in Geor-
getown. Vanuit het hotel kunnen we er lopend 
naar toe en net zoals gisteravond hangen ook nu 
weer kinderen om ons heen. Onderweg stoppen 
we bij een groot vervallen houten huis. Dit huis is 
gebouwd door de Amerikanen na de afschaffing 
van de slavernij. Bevrijde slaven die terugkwamen 
hadden onderdak nodig. Dit huis bood onderdak 
aan ongeveer 500 bevrijde slaven. Bij de Freedom 
tree aangekomen staat de gids al te wachten. Als 
we om de grote gigantische boom staan verteld hij 
ons het verhaal van de boom. Als tijdverdrijf speel-
den de soldaten spelletjes met de slaven. Vanaf ‘the 
slave house’ moest de slaaf naar de boom rennen 
en deze dan aantikken onderwijl probeerden de 
soldaten ze neer te schieten. Als de slaaf het redde 
dan was hij vrij. De meesten werden vermoord en 
maar een enkele redde het tot de boom. Na het 

bezoek aan de boom lopen we door naar het oude 
fort waar de bestuurders gehuisvest waren maar 
dat in de tijd van de Portugese en Britse kolonisa-
tie deels als slavenfort werd gebruikt. In een van 
de gebouwen werden de sterkste en agressiefste 
slaven gestopt. Ze verbleven hier twee weken. In 
een kamer onder de grond werden ongeveer 200 
slaven opgesloten en met hun handen en voeten 
vast gebonden en rechtop staan ging niet. Door 
twee kleine gaten in de muur werd eten gegooid. 
Dit was echter veel te weinig zodat de slaven on-
derling moesten vechten voor het eten. Diegene 
die na twee weken nog leefde werd verplaatst 
naar James Island om vandaaruit te worden ver-
handeld naar Amerika. Indrukwekkend om te zien 
en we realiseren ons nu eens te meer dat dit nooit 
meer mag gebeuren. Zo ga je niet met mensen 
om. Als we alles bekeken hebben wordt het tijd 
om te beginnen aan de terugweg naar ons hotel. 
Het is een lange warme rit. Onderweg stoppen we 
herhaaldelijk om even de benen te strekken en 
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houden we halt we bij een prachtige vogelspot-
plaats genaamd Darmba camp. Hier gebruiken we 
onze lunch en genieten van het mooie uitzicht. 
We verblijven hier ruim twee uurtjes en gaan dan 
weer op weg. Rond de klok van zes uur arriveren 
we bij Baobab. We trekken snel onze zwemkleding 
aan en duiken het water in. Heerlijk, dit is een wel-
kome afkoeling. Nog even een lekkere douche en 
dan aanschuiven voor het eten waarna we de rest 
van de avond nog relaxen bij het zwembad. Terug-
kijkend op de afgelopen twee dagen concluderen 
we dat het wederom de nodige impact op ons 
heeft gehad.

Zondag 1 maart. 
Ohhh heerlijk. Vandaag hoeven we niet zo vroeg 
op te staan. We ontbijten pas om negen uur. Rond 
tien uur lopen we gezamenlijk naar de Craftmar-
ket. Dit is een lokale markt waar we souvenirs ho-
pen te scoren. Er zijn mensen bezig met kleding 

en tassen te naaien. Andere zijn bezig met hout-
snijwerk, leerbewerking of sieraden maken. Het is 
een kleurrijke bedoening en erg gezellig. De sport 
is natuurlijk het onderhandelen. In het begin vin-
den we dit vreemd maar als snel maken we er een 
spel van. Grote hilariteit alom, zowel bij ons als bij 
de lokale mensen. We verzamelen ons uiteinde-
lijk bij Happy Corner. Dit is een lokaal shopje waar 
houtsnijwerk wordt gemaakt. Babou, de zoon van 
de eigenaar is speciaal voor Yannick zijn oma een 
houten hart aan het maken met de naam van zijn 
opa erin gesneden. Yannicks opa is namelijk pas 
overleden en vandaag is de zeswekendienst en hij 
kan er niet bij zijn. Zo is hij er toch een beetje bij. 
We worden er allemaal emotioneel van. Wat een 
lief gebaar van hem. Hartelijk nemen we afscheid 
en verlaten de markt om bij TeJo’s te gaan lunchen. 
Misschien zegt jullie dit wel iets. Voor diegene die 
wel eens naar het programma “Ik vertrek” kijkt 
weet waarschijnlijk dat Theo en Jolanda een pan-

nenkoekenhuis in Gambia zijn begonnen. Buiten 
pannenkoeken bieden ze nog meer Nederland-
se gerechten aan. Zo kiezen wij voor een heerlijk 
broodje kroket. Even iets anders dan de Afrikaanse 
keuken. Jammie, dat is smullen. Natuurlijk wordt 
er samen met hun erbij een groepsfoto gemaakt. 
Na de lunch lopen we weer terug naar ons hotel. 
We bergen onze souvenirs op en maken ons klaar 
voor naar het strand te gaan. Ja, vanmiddag heb-
ben we een vrije middag en gaan we heerlijk re-
laxen. Het is ongeveer 10 minuten lopen naar de 
zee en al snel duiken we er met z’n allen in. Heer-
lijk deinen we mee met de golven. Tjonge, dit is 
echt genieten. Tegen half zes lopen we terug naar 
het hotel. Om zeven uur verzamelen we ons voor 
het diner. Frites, lasagne, vis en kip staan op het 
menu dus we smikkelen weer goed. Inmiddels is 
er een docent van de “Joyce International School” 
gearriveerd. Harry en Ine kennen Ibrahim al jaren 
en bezoeken ook deze school vaker. Helaas is het 

voor ons niet mogelijk om ook deze school nog 
te bezoeken omdat deze iets verder uit de buurt 
ligt. We halen allemaal schriften, pennen e.d. en 
overhandigen deze aan hem. Hij is totaal verrast 
en had dit niet verwacht. Hij straalt helemaal, maar 
vraagt zich ook hardop af hoe hij dit allemaal mee 
moet nemen haha. Uiteraard betalen wij de taxi 
naar huis voor hem. Nadat we afscheid hebben 
genomen gaan we nog even gezellig bij elkaar zit-
ten en duiken, niet te laat, moe maar voldaan ons 
bedje in.

Maandag 2 maart. 
Vandaag is de dag waar de meeste van ons naar 
hebben uitgekeken. Het bezoek aan een weeshuis. 
Maar voordat het zover is staan er nog andere din-
gen op het programma.  Het begint allemaal als de 
wekker om 7 uur afgaat. Iedereen maakt zich klaar 
om te gaan ontbijten om 7.30 uur. Iedereen is op 
tijd, op twee personen na. Ja hoor, Erik en Jantje 
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ontbreken. Ze hadden verwacht dat Michelle hen 
wakker zou maken maar ze hadden haar niet in-
gelicht zoals voorgaande avonden en zij heeft ze 
dus niet gewekt. Goed begin van de dag heren. 
Na het ontbijt gaan we eerst terug naar de MoBe-
Ta school om te kijken of de vloer in het klaslokaal 
is betegeld. Tjee, wat een ontvangst. Alle docen-
ten en kinderen staan al klaar. Het lokaal is prach-
tig geworden en de docente die les geeft in dat 
lokaal is in haar nopjes. De kinderen hoeven nu 
niet meer in het zand te zitten. We worden mee-
genomen naar de kleine binnenplaats. Dan wordt 
er door diverse docenten muziek gemaakt en de 
kinderen beginnen liedjes voor ons te zingen. Ook 
zingen zij het Gambiaanse volkslied. Ze vragen 
of wij ook ons volkslied willen zingen. Oh jee, we 
schamen ons echt. Niemand van ons kan dit zin-
gen. Ja, we kunnen enkele zinnen. Die zingen we 
dan maar en gaan dan over op het lied van Erwin 
vaan ’t Merretkoer, ’n Griekse Nach. Dit kennen 
we wel allemaal haha. Sommige kinderen hielden 

een kleine toespraak voor ons. We hebben samen 
met ze gezongen en gedanst. Sommige kinde-
ren wilden ons niet meer los laten.  Ze waren zo 
dankbaar en wij totaal overrompeld door zoveel 
dankbaarheid. Maar nu is het toch echt tijd om 
afscheid te nemen. De directeur bedankt ons nog 
een keer en hoopt ons volgend jaar terug te zien. 
We worden door de vele kinderen uitgezwaaid en 
met een goed gevoel rijden we verder naar de vol-
gende school. Dit is een combinatie van lagere en 
middelbare school en hier zitten de kinderen van 
Abdoulah, onze chauffeur, op. Het is een Christelij-
ke school, genaamd de “Anne Marie Javouhey Aca-
demy”. De directrice is een non. Ze ontvangt ons 
hartelijk en neemt ons mee naar haar kantoor. Hier 
overhandigen wij wederom de nodige schoolspul-
len. Nadat we de klaslokalen met de allerkleinste 
hebben bezocht worden we opgedeeld en gaan 
we een les scheikunde mee volgen. In het begin 
zijn wij, en natuurlijk zij ook, best verlegen tegen 
elkaar maar al snel is het ijs gebroken. Als de zoe-

mer gaat voor de pauze gaan we naar buiten. Er 
is zelfs de mogelijkheid om iets te eten te kopen. 
Van de opbrengst worden schoolboeken gekocht.  
Buiten het klaslokaal praat toch iets gemakkelijker 
en voelen we ons van beide kanten meer op het 
gemak en we spelen samen een potje voetbal of 
gaan tuinieren of mee dansen. Als de pauze is af-
gelopen moeten we helaas, veel te snel naar onze 
zin, afscheid nemen. De directrice vindt het ook 
jammer dat we al weer gaan. Ze had nog meer ac-
tiviteiten voor ons in gedachten maar helaas, hier 
hebben we geen tijd voor.  We gaan op pad naar 
ons volgende doel. Het weeshuis. Onderweg stop-
pen we om rijst, uien en olie in te slaan. Oh jee, 
krijgen we dat wel allemaal mee. Boven op de im-
periaal van beide busjes wordt alles geladen en na 
veel passen en meten lukt dit maar net. Het is ook 
niet niks. 13 zakken rijst à 50 kg, 13 balen uien à 25 
kg en 13 jerrycans met ieder 25 liter olie. Zouden 
we nog van de plaats komen hihi. Michelle Maes 

heeft zelf 3 zakken rijst, 3 balen uien en 3 jerrycans 
olie gekocht om zelf te sponsoren. Eindelijk zijn 
we op weg. We zijn zo nieuwsgierig hoe het in zo’n 
weeshuis is. We hebben ballonnen, lichtstaafjes en 
snoepjes bij ons. Als we aankomen bij het wees-
huis, dat enigszins buiten de bewoonde wereld 
ligt, komen de kinderen al naar ons toe gerend. 
Kinderen met schurft koppies en die er veelal on-
dervoed uitzien. In ons enthousiasme beginnen 
we meteen met het uitdelen van de ballonnen, 
lichtstaafjes en snoepjes. Het wordt een chaos. De 
kinderen vechten zelfs om een ballon. Dit overvalt 
ons wel en we worden er zelfs emotioneel van. Ein-
delijk krijgt de directeur de kans om ons welkom 
te heten. Wij overhandigen hem de rijst, uien en 
olie. Hij is zichtbaar ontdaan. Hij zegt dat dit de al-
lergrootste sponsoring is die het weeshuis tot nu 
toe heeft ontvangen.  Als Michelle haar spullen 
dan ook nog overhandigd wordt het hem allemaal 
een beetje veel. Het weeshuis bestaat inmiddels 
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even naar het strand voor een laatste blik op de 
zee. Zo zittend in het zand laten we deze week nog 
even de revue passeren. Zo jammer dat dit alweer 
onze laatste dag is. We zouden zo graag langer wil-
len blijven. Ondanks dat de mensen hier niet veel 
hebben, lachen ze, zijn vriendelijk en behulpzaam 
naar elkaar. Wat zullen we dit missen. We lopen te-
rug naar het hotel om te genieten van ons laatste 
Afrikaanse avondmaal.

Dinsdag 3 maart. 
We zitten met gemengde gevoelens aan het ont-
bijt. Op de ene manier vinden we het fijn om weer 
naar huis te gaan, we hebben ook zoveel te ver-
tellen thuis. Maar aan de andere kant willen we 
heel graag hier blijven. Maar ja, er is een tijd van 
komen en een tijd van gaan dus na het ontbijt 
gaan we onze koffers inpakken en de kamers op-
ruimen. Rond de klok van elf uur worden we door 
Corendon opgehaald. Het personeel van het ho-
tel neemt hartelijk afscheid van ons en natuurlijk 
worden we ook uitgezwaaid. Bij aankomst op het 
vliegveld checken we in en dan hebben we nog 
ruim de tijd om te lunchen. Om twee uur gaat ons 
vliegtuig de lucht in. Door de raampjes werpen we 
nog een laatste blik op dit geweldige land en vele 
van ons nemen zich voor om weer terug te komen. 
Als we tegen tien uur ‘s avonds landen op Maas-
tricht-Aachen airport (voor ons gewoon Beek), 
staan onze papa’s, mama’s, broertjes en zusjes ons 
al op te wachten om ons weer in de armen te slui-

ten. We bedanken onze begeleiders voor deze on-
vergetelijke en geweldige reis en gaan dan lang-
zaam huiswaarts. 
Een andere cultuur leren kennen is zeker een aan-
rader. Het verruimt je blik en kijk op het leven. 

10 jaar en er wonen nu 79 kinderen. Nadat we een 
groepsfoto hebben gemaakt met alle kinderen en 
ons gesponsord eten mogen we een kijkje gaan 
nemen in de vertrekken waar de kinderen slapen. 
Natuurlijk lopen de kinderen met ons mee. De 
kleinste worden door ons gedragen. Een slaapka-
mer, als je het al zo kunt noemen, is ongeveer 6 bij 
4 meter en er slapen 15 kinderen. Er zijn geen bed-
den. De kinderen slapen op een matje of op een 
half vergane matras. Ook hebben ze allemaal een 
doos of metalen kist waar hun persoonlijke bezit-
tingen inzitten. Als we dit zien barsten sommige 
van ons in huilen uit. Tjee, wat een armoede. En wij 
maar klagen. We realiseren ons nu echt hoe goed 
dat wij het hebben. De kinderen leven hoofdzake-
lijk buiten. Dit kan natuurlijk ook wel omdat het 
de meeste tijd van het jaar droog is. Tijdens het 
regenseizoen verblijven ze lange tijd op de slaap-
kamers wat natuurlijke voor de nodige onrust c.q. 
ruzies zorgt. Als we onze rondgang langs de di-
verse slaapkamers hebben gehad gaan we kijken 
naar de keuken. Geen aanrecht of kast te vinden. 
Alles staat op de grond en er staan twee grote 
pannen. Twee vrouwen zorgen dagelijks, zo goed 
als het gaat, dat er iets te eten komt. Ook zij zijn 
in hun nopjes met ons meegebracht eten. Nadat 
we alles bekeken hebben spelen we nog wat met 
de kinderen. Enkele van ons zijn zo geraakt door 
alles dat de traantjes niet te stoppen zijn en lopen 
verdwaasd rond. Toch wordt het tijd om afscheid 
te nemen. De kinderen en volwassenen bedanken 
ons nog eens hartelijk en zwaaien ons uit. We ne-
men vele indrukken, bijzondere en onvergetelijke 

momenten met ons mee. Op de terugweg naar het 
hotel komen we langs het huis van Abdoulah. Hier 
stoppen we en hij laat ons zien hoe hij en zijn ge-
zin wonen. We vragen aan Abdoulah en Mohamed 
of ze even bij hun busje willen gaan staan want we 
willen graag een foto van hun maken. Wat zij niet 
weten is dat we voor hen beiden een verrassing 
hebben. We hebben namelijk ook voor hun gezin-
nen een zak rijst, uien en olie gekocht. Als we ze 
dit geven krijgen ze allebei de tranen in hun ogen. 
Nu begrepen ze waarom er van alles twee stuks op 
de busjes moesten blijven liggen. Wij hadden ze 
wijs gemaakt dat dit voor een ander weeshuis was 
haha. Eenmaal terug in het hotel worden we ver-
rast met pizza’s. Wat een lekkere lunch. Onderweg 
hebben we met alle leerlingen geld opgehaald. 
Het was namelijk ons laatste ritje met Abdoulah 
en Mohamed. Tijdens de lunch spreken we een 
dankwoord uit en bedanken ze voor de geweldi-
ge en onvergetelijke week die wij met hen hebben 
doorgebracht. We hebben voor ieder van hen nog 
1000 dalasi. Mohamed is hiervan zo onder de in-
druk dat hem de tranen over de wangen rollen. 
Ook hij bedankt ons en zegt dat hij nog nooit zo’n 
respectvolle en beleefde studenten had gezien en 
dat hij de afgelopen week erg genoten heeft. Ja, 
papa’s en mama’s, ook al zeuren we vaak en heb-
ben op alles commentaar, buiten de deur weten 
we toch wel hoe we ons moeten gedragen hihi. 
Natuurlijk bedankt ook Abdoulah ons en hij hoopt 
dat hij ook volgend jaar weer met leerlingen van 
het Broeklandcollege op pad kan.  Als we onze bei-
de gidsen hebben uitgezwaaid wandelen we nog 
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Het weeshuis was echt een grote shock, toen wij 
aankwamen deelden wij van alles uit zoals stikkers 
en ballonnen. Ik deelden samen met mijn klasge-
noot Noortje mijn lichtstaafjes en ballonen uit, de 
kinderen waren aan het duwen om er eentje te 
krijgen, we hadden geen ruimte meer om te be-
wegen, want de kinderen zaten zo dichtbij. Even 
later kwamen nog een paar kinderen van ons reis-
gezelschap erbij, Finn had ook nog 2 pakjes, dus 
die deelden we ook uit. Ine had op een gegeven 
moment een handje ballonnen op de grond ge-
gooid, de kinderen gingen erop af alsof dat iets 
war dat ze per se moesten hebben. Ik vind het echt 
erg dat ze zo moeten leven. 

Toen kon ik het eten geven, dat was, vond ik, het 
mooiste moment wat ik daar had. Er waren 2 man-
nen die het aannamen. Ze waren dolblij en ze 
zeiden dat ze nog nooit zo een donatie hadden 
gekregen, samen met het anderen eten die Ine 
en Harry hadden gekocht. Ze waren zeiden dat 
ik later zoveel goeds zou doen en dat ze voor me 
zouden bidden. Ik zag de blijheid in hun ogen, en 
in die van de kinderen. Dat is het beste geschenk 
dat ik kan wensen. 

Ik heb ze ook nog 2 potten vitamine gegeven, dat 
konden ze gebruiken in de winter, en nog een pak-
je paracetamol. Verder was er ook een kindje ge-

wond geraakt. Zijn teen was aan het bloeden, dat 
kon ik niet aanzien en gaf ze nog de pleisters die 
ik over had. 

Even later hebben we een rondleiding gekregen, 
we zagen waar ze sliepen, op matten op de vloer. 
Dat vond ik niet echt hygiënisch en de bedden za-
gen er niet comfortabel uit. Er was daar ook een 
soort van kinderboerderijtje. Er waren daar een 
paar geiten en kippen. Er was een mini podium en 
alle kinderen gingen naar een school in de beurt. 

Dit was al met al een emotionele gebeurtenis die 
ik nooit van mijn leven zal vergeten. De kinderen 
en hun blije gezichtjes overal waar wij kwamen en 
de kinderen van het weeshuis en de mensen die 
daar werkten die ons bedankten en erg emotio-
neel waren. Dit gaf mij het beste gevoel dat je je 
kan voorstellen. Het gevoel van dat je iemands le-
ven een beetje makkelijker hebt gemaakt, al is het 
maar voor een korte tijd.

Ik hoop dat ik in de toekomst meer van dit soort 
dingen mag doen, maar dan veel meer dan wat 
ik nu gedaan heb. Ik wil mensen in nood helpen, 
levens een beetje makkelijker maken en de blijd-
schap in hun ogen zien, dat is het mooiste ge-
schenk dat ik kan krijgen.

Mijn naam is Michelle Maes, ik ben samen met 23 
anderen naar Gambia geweest. 
Zelf heb ik 200 euro opgehaald voor het weeshuis 
dat wij daar hebben bezocht. Dat was ook een van 
de redenen dat ik graag mee wou, om iets voor de 
mensen daar te betekenen.

Altijd heb ik al iets willen betekenen voor mensen, 
en toen de mogelijkheid er was om naar Gambia 
te gaan wist ik al meteen dat ik wat extra wou gaan 
doen.

Wij kregen een boekje waar alle activiteiten ston-
den wat we gingen doen. Ik zag het weeshuis, en 
dat werd mijn doel.

Thuis heb ik een sponsorbrief geschreven omdat 
wij ook 100 euro sponsorgeld moesten verzame-
len, met daarin de vraag of ze ook iets kleins wil-
den bijdragen aan het weeshuis. Ook heb ik een 
flessenactie opgezet om zoveel mogelijk flessen te 
verzamelen en die in te leveren voor statiegeld, dat 
heb ik weer bij het weeshuis gelegd. Verschillende 
mensen hebben mij privé geld daarvoor gestuurd. 

Ik heb van familie wat gekregen, oude docenten 
en nog veel meer mensen die mij wilden helpen.

Zelf heb ik in de action nog ongeveer 50 euro van 
het sponsorgeld aan wat spulletjes uitgegeven 
zoals kleurpotloden en stiften, lichtstaafjes en bal-
lonnen. En nog een beetje voor de scholen, pen-
nen, schriften, geodriehoeken, noem maar op.
Ik heb alles in tasjes gedaan, en op naar Gambia.

In Gambia hebben we eerst de scholen bezocht en 
als laatst het weeshuis. Je kreeg op die locaties pas 
echt de cultuurshock, van hoe verschillend een rijk 
land is zoals Nederland, en een 3de wereldland zo-
als Gambia is. De kinderen waren overal vriendelijk 
tegen ons en ze waren blij met alles wat we kon-
den geven, en wat het fijnst was om te zien, was 
dat ze altijd aan het lachen waren.

Voor we naar het weeshuis gingen, stopten we 
even om olie, uien en rijst te halen. 150 euro die 
ik had voor eten, ging daaraan op. 3 jerrycans met 
olie, 3 zakken uien en 3 zakken rijst. Daar konden 
ze wel eventjes mee vooruit.
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Met muziek een gevoel van herkenning en verbondenheid 
overbrengen. Een betekenisvolle en warme herinnering creëren. 

Sfeer brengen. Dat is waar ik als zangeres voor sta. Voor mij is zingen 
vooral mensen (aan)raken. 

 
U kunt mij boeken voor het opluisteren van uw feest(je) of samenzijn, 
huiskamerconcert of voor een unieke en betekenisvolle bijdrage aan 

uw bijeenkomst of viering. Daarnaast kan ik als geen ander 
zorgdragen voor een warm en passend muzikaal intermezzo bij 
bijvoorbeeld een huwelijk of afscheids- of herdenkingsdienst. 

 
Neem gerust vrijblijvend contact op om uw wensen te bespreken en 

laat u informeren over de mogelijkheden. 
 
 
 

 

  

 

 

 

Nadine Maes 

sport-fysiotherapie | manuele therapie | kinder- en psychosomatische fysiotherapie



vista

ZIN  IN VAKANTIE EN PERSOONLIJK ADVIES
ZONDER MEER TE HOEVEN BETALEN? 

 
ANGELIQUE.ADRIAENS@PERSONALTOUCHTRAVEL.NL
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