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Beste MCPeeps,

Als beschermheer van het MCP magazine is het 
een eer om het voorwoord voor alweer het 14e 
magazine te mogen schrijven. De redactie is druk 
in de weer geweest om een fantastische inspire-
rende editie samen te stellen. Ik ben super trots op 
deze studenten, die steeds weer op een positieve 
manier de rijke multiculturele samenleving, die 
ons kleine landje rijk is, in beeld weten te brengen. 

Hoe is de dekolonisatie van Indonesië verlopen en 
Belgisch Congo verlopen?
Hoe verliep het debat met de Staatsecretaris? 
Hoe gaat het nu met Ronnie Flex? 
Wat weten de leerlingen nu meer over het leven 
van Napoleon? 
Hoe indrukwekkend was het bezoek aan concen-
tratiekamp Natzweiler-Struthof in Frankrijk?

Allemaal vragen waar je antwoord op krijgt dit keer, 
dus begin maar te lezen, heel veel plezier.
Jörgen Raymann

Voorwoord Esger van Baest

Een school is zo veel meer dan de optelsom van 
alle lessen die aangeboden worden. Een school, 
en zeker het Broeklandcollege, is een plaats waar 
mensen elkaar ontmoeten en samen in ontwikke-
ling zijn. Een school waar leerlingen zoveel meer 
meekrijgen dan een diploma! Het is onze verant-
woordelijkheid om leerlingen voor te bereiden op 
het leven dat voor ze ligt. Natuurlijk doen we dit 
door het geven van goede lessen en begeleiding. 
Daarnaast organiseren wij tal van activiteiten en 
momenten om leerlingen maatschappelijk bewust 
te maken, ze op cultureel vlak verder te ontwikke-
len en ze kritisch te maken. 

Kortom; als je een diploma van het Broeklandcol-
lege op zak hebt, heb je meer dan een diploma op 
zak!

Het MCP is daar een mooi voorbeeld van. Al jaren 
wordt bij tal van activiteiten aandacht gevraagd 
voor andere culturen en worden bruggen ge-
bouwd. De weerslag daarvan, wordt vervolgens in 

de verschillende artikelen in dit magazine vastge-
legd. Zo kunt u bijvoorbeeld lezen dat dat wij De 
Provinciale Onderwijs Prijs Limburg hebben ge-
wonnen met als thema Limburg 75 jaar bevrijd. En 
dat wij ook dit jaar weer een Schoonwaterproject 
Indonesië in klas 2 organiseren. Uiteraard gaan we 
ook dit jaar weer met de leerlingen over de grenzen 
in samenwerking met een school in Aken en een in 
Hasselt met als onderwerp Dekolonisatie. Ik zal niet 
alles verklappen. Laat u verrassen. 

Met recht mag u spreken van een verrijking van ons 
onderwijs! Daar zijn we blij mee! Daar zijn we trots 
op!

We hopen dat u bij het lezen van deze editie dezelf-
de blijheid en trots mag ervaren!
Veel leesplezier!

Esger van Baest
Rector 

“Als je een diploma van het  
Broeklandcollege op zak 
hebt, heb je meer dan een 
diploma op zak!”



Broeklandcollege valt in de prijzen: Limburgse onderwijsprijs!!!

75 jaar geleden komt een einde aan 5 jaar bezetting en terreur in Nederland. Dit wordt groots gevierd 
in onze provincie. Meerdere Limburgse scholen slaan de handen ineen om een groots opgezette les-
senreeks op te stellen. De bedoeling van dit project is dat de route die onze bevrijders afgelegd hebben 
in Limburg wordt nagereisd. Middels debatten op school, het maken van kunstwerken, toneelstukken, 
gastsprekers etc. etc. wordt uitvoerig stilgestaan bij de verlossing van de terreur.
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Het Paul Julius Reuter Berufskolleg uit Aken maakt al enige jaren films over euregionale thema’s. Begin novem-
ber 2021 hebben alle deelnemende scholen drie dagen samengewerkt aan een nieuwe documentaire. Het doel 
van dit filmproject is om een onderwerp grensoverschrijdend en vanuit verschillende hoeken te bekijken. Het 
thema is deze keer: Sporen van het koloniale verleden in onze Euregio Maas Rijn. 

Kort samengevat hebben we de volgende doelen gesteld:
• interesse wekken voor gebeurtenissen in de koloniale tijd van Nederland (Indonesië), België (Belgisch Congo) en 

Duitsland,
• Motieven van de koloniale machten en de economische belangen en gevolgen,
• Effecten van kolonialisme op raciale ideologie en taal,
• onze verantwoordelijkheid jegens de voormalige koloniën,
• het vastleggen van meningen over de kwestie,
•  Uitbuiting en schending van mensenrechten door racisme

Op maandag 8 november zijn we gestart in Heerlen. In 
de Royal, de bijzondere bioscoop nabij het Maankwar-
tier. Deze filmzaal was ook de plaats waar de getoonde 
film –deels- werd opgenomen. Na de vertoning van “De 
Oost”, een Nederlandse film uit  2020, en waar het verhaal 
zich afspeelt tijdens de Indonesische Onafhankelijkheids-
oorlog van Nederland gingen de leerlingen op weg naar 
het cultureel centrum van de stad. Het “Glaspaleis”. In de 
danszaal aldaar werden alle gasten onthaald,  om samen 
een echte Indonesische maaltijd te nuttigen. Op de ach-
tergrond werden een aantal Indische/Molukse liederen 

(door Moon en Ferry Tanamal) gespeeld. 

Dit gaf de aanwezige leerlingen ook de mogelijkheid om 
met de Nederlands Indische mensen in contact te treden, 
want de opdracht aan de leerlingen was om deze mensen 
te interviewen. De groepen waren Tri nationaal samenge-
steld, zodat ook de taal geen barrière hoefde te zijn. Een 
aantal gesprekken waren emotioneel en raakten de leer-
lingen. Het liet ook zien hoe snel mensen vanwege uiterlij-
ke kenmerken die geen verband houden met de persoon 
worden gediscrimineerd.

Broeklandcollege werkt samen met het Paul Julius Reuter Berufskolleg uit Aken, Go Next Level uit Hasselt 
en het Grotiuscollege: met als resultaat, een geweldige documentaire over dekolonisatie.

Op de tweede dag werd er gezamenlijk met de school uit 
Aken gereisd naar Hasselt. Daar kregen we een hartelijk 
ontvangst van de directeur van de school, de heer Stijn 
Valkeneers. Daarna kregen de leerlingen een les geschie-
denis over de voormalige Belgisch Kongo en de tentoon-
stelling Bacongo werd bezocht! Tijdens deze tentoonstel-
ling werd vooral ingegaan op verhalen van personen uit 
Hasselt en omstreken, die naar Kongo zijn afgereisd. 

Aansluitend kregen we een gedegen stadswandeling ge-
leid door de heer Stijn Valkeniers. Tijdens deze wandeling 
werden monumenten aangedaan, die op de een of ande-
re manier een link hebben met het verleden in Kongo. Een 
aantal leerlingen waren op hetzelfde tijdstip bezig met 
interviews, die ons direct of indirect iets meer konden ver-
tellen over het leven in deze voormalige kolonie. Uiteraard 
zijn ook in België nog veel mensen te vinden die de kolo-
nie verlaten hebben! 

Dit bleek ook tijdens een film over profvoetballers in Bel-
gie  (FC United) waar ook Lukaku zijn strijd tegen discri-

minatie in de voetballerij duidelijk onder woorden brengt!  

De laatste dag vond plaats in Aken. Het Paul Julius Reuter 
Berufskolleg was aan de beurt om ons de gevolgen van 
de dekolonisatie te tonen. De heer Muller, maatschappij-
leer, heeft een stadsrally voorbereidt met een stads app! 
Via diverse punten worden de leerlingen (in gemengde 
groepen) door de geschiedenis van Namibië geleid.  Het 
Ocher schangche (poppentheater) Cafe Lammerskotter, 
Das Couven-Museum, Het RWTH gebouw en een aantal 
winkels die artikelen verkopen uit de koloniale tijd. Ter 
plaatse was er uitleg over de rol en betekenis in de koloni-
ale geschiedenis van Duitsland. 
Het zijn 3 mooie en intensieve dagen geweest. Waarbij we 
de leerlingen een mooie inkijk hebben gegeven in de ge-
schiedenis. 

Zie ook: 
https://www.facebook.com/groups/2195284620609690
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In Memoriam: Frits Schrouff

De heer Frits Schrouff was de grondlegger van Heuschen & Schrouff, een bedrijf gespecialiseerd in Aziatische 
foodproducten. Het bedrijf heeft het MCP-magazine jarenlang gesteund bij het organiseren van onze buiten-
landreizen. Het bedrijf Heuschen & Schrouff stelde jarenlang hun professionele grootkeuken ter beschikking 
om een overheerlijke maaltijd te maken. Deze maaltijd werd dan altijd gemaakt door de leerlingen die samen 
op reis gingen naar een buitenlandse bestemming. Deze “teambuildingsdagen” zijn voor ons onvergetelijk. Ook 
heeft de heer Schrouff samen met Anita Bazen een bezoek gebracht aan een presentatie van ons MCP-magzine 
op het Broeklandcollege. Vol trots leidde de heer Schrouff ons rond door zijn bedrijf en liet ons zijn eerste auto 
zien waarmee hij het bedrijf opstartte. De heer Schrouff was oprecht geïnteresseerd in onze leerlingen en on-
dersteunde onze MCP-doelstellingen van harte. Ook dit jaar was bovengenoemd bedrijf hoofdsponsor bij een 
activiteit van het MCP-magazine namelijk ons project over de dekolonisatie van Indonesië. Wij konden altijd een 
beroep doen op zijn medewerking.  De heer Schrouff viel op door zijn bescheidenheid. Hij hoefde niet op de 
voorgrond te staan maar genoot met volle teugen van het enthousiasme van onze leerlingen die met “grootste” 
verhalen terugkwamen van een verre buitenlandse MCP-reis.

Namens de gehele MCP-redactie wensen wij de familie Schrouff veel sterkte toe.
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Onderwerp  : Grensoverschrijdend Project inzake dekolonisatie 

 
c.c.        : Dhr. E. van Baest/ Rector Broeklandcollege Hoensbroek 

 
 
       Hoensbroek, 14 november 2021 

 
 
Geachte heer Molnar, 

 
In de maand juli van dit jaar benaderde U mij met het verzoek, om namens de 

stichting Waringin medewerking te willen verlenen aan het door U geïnitieerde 

grensoverschrijdend project dekolonisatie. 

Met de door U geformuleerde doelstelling beoogde U enerzijds het aspect 

dekolonisatie van verschillende invalshoeken te benaderen en anderzijds bij deze en 

gene specifieke belangstelling te wekken, voor de gebeurtenissen die destijds in de 

voormalige kolonies van Nederland (= Nederlands-Indië), België (Congo en 

Duitsland(Namibië) zich hebben voorgedaan. 

 
Vanwege het gegeven dat de tweede doelstelling van onze stichting (= het 

ontplooien van initiatieven die een wezenlijke bijdrage leveren aan een historisch 

juiste belichting van de Nederlands-Indische geschiedenis, als onlosmakelijk van 

deel van de Nederlandse geschiedenis) naadloos aansluit op de doelstelling van uw 

project, heeft ons bestuur doen besluiten hieraan onze volledige medewerking te 

verlenen. 

 
Allereerst meen ik aan U namens ons bestuur en mede namens de Nederlands-

Indische gemeenschap in de regio Zuid, mijn bijzondere dank te moeten betuigen 

voor het feit dat U een afvaardiging van onze gemeenschap in  de gelegenheid heeft 
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gesteld, om hun verhaal te mogen doen over de voor hen gruwelijke periode van de 

Onafhankelijkheidstrijd van Indonesië ( = Bersiap-periode)  

Immers het jarenlang officieel van overheidswege  gehanteerd standpunt dat deze 

strijd als een betrekkelijk “ schone “ oorlog gold, ziet de Indische gemeenschap als 

een aanwijzing dat hun leed tijdens deze periode, schrijnend genoeg nog steeds 

wordt gebagatelliseerd. 

 
De wijze van de door U opgezette programmering, het ultieme doel dat U hierbij 

nastreeft, maar vooral de door U en uw team geschepte sfeer en persoonlijke 

benadering op maandag 8 november jl., verdient dan ook een zeer bijzonder woord 

van lof !! 

 
Op onze specifieke Indische wijze, bij deze nogmaals mijn uiterste dank 

TERIMA KASIH BANYAK ! 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
André Simon 

Voorzitter Stichting Waringin 
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 Schoonwaterproject Indonesie
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Limburgs Jeugddebat: 3 x is scheepsrecht
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Drie jaar achter elkaar de finale halen is bijzonder knap. 
De provinciale finalisten mogen als hoofdprijs naar het 
landelijke Jeugddebat in Den Haag, waar de leerlingen in 
debat gaan met Minister-President Mark Rutte en andere 
ministers en staatssecretarissen. Dit alles vindt plaats in 
het gebouw van de tweede kamer. 

De eerste tweemaal zijn helaas niet door kunnen gaan in 
verband met de corona epidemie. Dit jaar is het lande-
lijk debat wel doorgegaan. Gwenn van Wijk mocht onze 
school dit jaar vertegenwoordigen in Den Haag, het poli-
tieke centrum van Nederland. Gwenn heeft zich hiervoor 
intensief moeten voorbereiden in Utrecht en in Brabant. 
Gelukkig kon Gwenn nu fysiek kennismaken met haar me-
de-debaters. Dit is een stuk prettiger dan vergaderen via 
een zoom-meeting. Op maandag 11 april is Gwenn naar 
Den Haag afgereisd. Familie, vrienden en docenten van 

school mochten helaas niet aanwezig zijn in het tijdelijke 
gebouw Tweede Kamer.

 Gwenn: “Het was een bijzonder leerzame dag. Wij hadden 
een leuk, maar vooral een goed team. De sfeer onderling 
was TOP. Ikzelf was voor deze dag benoemd tot debat-se-
cretaris van ons panel. Wij zijn in debat gegaan met dhr. 
Maarten van Ooien, hij zit namens de Christen Unie in het 
Kabinet. Het thema van ons debat was “Zelfmoordgedach-
ten bij jongeren”. Een zwaar en moeilijk thema. Het werd 
een pittig debat. Dhr. Van Ooien stond wel open voor onze 
argumenten en heeft plechtig beloofd onze aanbevelin-
gen zeker mee te nemen… WIJ ZIJN BENIEUWD!!!

Gwenn: Het was een intensieve maar leerzame dag met 
veel indrukken en daardoor een fantastische ervaring die 
ik niet vlug zal vergeten!

Leerlingen Broeklandcollege halen 
voor de derde keer de landelijke finale … 

Bijzonder knappe prestatie van onze deelnemende leerlingen!!
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Zwarte Piet

Goedemiddag meisjes en jongens,

Mijn naam is Kenneth Moesquit: oprichter van comi-
té aanpassen zwarte piet Zuid-Limburg en comité 
voor gelijke rechten Zuid-Limburg. Ik ben een vitale 
man van 67 jaren jong geboren in zonnige Curaçao en 
woon al 33 jaren in mooi Nederland.

Het is voor mij een eer en genoegen om ook in gesprek 
met te gaan met de jonge generatie op uitnodiging van 
meester dhr. Molnar omtrent de thema zwarte piet. Ik 
hoop dat jullie de artikel van 01m december jl. in de Lim-
burger hebben gelezen en vragen hieromtrent willen stel-
len die ik graag zal beantwoorden.

Vorige jaar heb ik op 14 juni op eigen initiatief een petitie 
ingediend bij de gemeenteraad in Heerlen om de zwar-
te kleur v/d piet aan te passen naar roetveegpiet om de 
sint intocht een inclusieve kinderfeest te maken en heb 
als eerste donkergekleurde ooit in Heerlen en waarschijn-
lijk heel Zuid-Limburg op 23 september 2020 gaan spre-
ken in de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden en 
de burgemeester en wethouders vriendelijk verzocht om 
racisme,discriminatie en uitsluiting breder aan te pakken 
in Heerlen.

Na een rapport v/h anti-discriminatie voorziening ge-
presenteerd aan de gemeenteraad door de directeur v/d 
anti-discriminatie voorziening dhr. Baltussen aan de ge-
meentebestuur op 19 mei 2021 bleek dat aantoonbare 
cijfers over periode 2019-2020 discriminatie met 85% is 
gestegen in Heerlen vergelijkbaar met Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag. Dit zijn schrikbarende, zorgelijke 
cijfers die niet geïgnoreerd en gebagatelliseerd kunnen 
worden,

zeker niet na de massale wereldwijde demonstraties van 
BLM.

Waarschijnlijk vraag je jezelf wat heeft dit met de zwarte 
kleur v/d piet te maken?
Nou alles, daar als je naar de zwarte piet, de knecht v/d 
witte heilige man leert kijken: de donkere schmink, gou-
den oorbellen, dikke rode lippen, krulhaar ziet je vanzelf 
het raciale karikatuur van zwarte mensen in en dan kom 
ook de herinnering v/d gruwelijke, onmenselijke slavernij 
die onze tot slaaf gemaakte voorouders moesten verdu-
ren.

Wisten jullie dat vanaf oktober t/m pakjesavond veel don-
kergekleurde kinderen van 4 t/m 12 jaren niet naar school 
willen gaan omdat ze door witte schoolgenootjes gepest 
worden zijnde de lelijke, vieze, domme zwarte piet?
Deze pesterij is funest voor kinderen op zo’n jonge leeftijd.
Er zijn donkergekleurde kinderen die hun huid schrobben 
om witte huidskleur te proberen te krijgen en donker-
gekleurde kinderen die een poging en zelfsgelukte zelf-
moord door die pesterijen.

De zwarte kleur v/d piet staat al vanaf begin jaren negen-
tig ter discussie en de laatste tien jaren zijn er hevige de-
monstraties van tegen en voorstanders met de politie die 
mishandelingen en bedreigingen de groepen uit mekaar 
moet houden om de ergste te vermijden.
Rekening houdend dat naar mijn mening er op deze ma-
nier er geen oplossing komt en over twintig jaren zul-
len er nog steeds demonstraties zijn zonder oplossing , 
ben ik met de geniale idee gekomen om te beginnen in 
Zuid-Limburg met een pilot project genaamd “de Moes-
quit methode” en niet te polariseren maar te verbinden 
tussen donkergekleurde en witte mensen.
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Met succes daar na vreedzame, beschaafde en construc-
tieve gesprekken zijn de grootste gemeentesHeerlen en 
recent Maastricht en Sittard-Geleen overgegaan naar 
roetveegpieten. 02.Ik ga vanaf april ook constructieve 
gesprekken voeren met alle kleinere gemeentes in Zuid- 
Limburg en ben er overtuigd dat binnen twee jaren zij ook 
zullen overgaan naar roetveegpieten.

En passant op mijn initiatief zijn we op 16 september be-
gonnen aan meedenkend gesprekken met de wethouder 
voor Diversiteit in Heerlen en in de toekomst in Maastricht 
en Sittard-Geleen om zoals de Verenigde Naties recent 
heeft aangedrongen bij de Nederlandse regering voor uit-
banning van racisme en discriminatie om vertegenwoor-
digers van minderheden in gekozen organen en om de 
publieke sector te verbeteren dat het van essentieel be-
lang is dat minderheden betrokken worden bijopstellen 
van beleid die hen aangaat.

Daarom heb ik het gemeentebestuur en verschillende 
organisaties benadert en zijn we vanaf 16 september jl. 
meedenkend gesprekken in Heerlen aan het voeren met 
de wethouder voor Diversiteit en zullen volgend jaar ook 
meedenkend gesprekken gevoerd worden in Maastricht 
en Sittard- Geleen. Volgende week krijgen we een memo 

met een actieplan en op 19 januari 2022 om 18.00 uur in 
de gemeenteraadszaal v/h Bernardinus college ga ik mijn 
mening over het vooruitgang geven. Uiteraard zijn jullie 
ook welkom om te horen wat ik ga zeggen.

Een verandering hebben we al bereikt en dat is dat het ge-
meentebestuur een ommezwaai heeft gemaakt omtrent 
de LHBTIQ en ingaande 2023 willen ze een roze zaterdag, 
zoals in Tilburg organiseren in Heerlen en dat juich de 
donkergekleurde gemeenschap toe, maar dat is voor ons 
niet genoeg!

Tenslotte wil ik benadrukken en onderstrepen, dat witte 
mensen die opgegroeid zijn met de traditie van zwarte 
piet is het volkomen onverstandig om ze te bestempelen 
als racisten, daar het werkt als een rode lap op een stier en 
dan is er geen gesprek meer mogelijk en dus geen oplos-
sing.

God zegen U allen en God zegen mooi Nederland van ons 
allemaal!

AMEN.
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Meningen leerlingen bezoek Keneth Moesquit
Ik vond dat de heer Moesquit heel goed gesproken had en dat hij veel goede argumenten noemden. Ik ben het 
dan ook helemaal met hem eens. De heer Moesquit respecteerde de meningen van anderen maar wilde hier wel 
graag over argumenteren waardoor het gesprek goed op gang bleef. In het geheel vond ik het een interessante 
lezing en heb er van genoten.
Jurre Plum

Ik vond de discussie erg interessant en ik vond dat Kenneth goede argumenten had en veel zijn best had gedaan 
om ons te overtuigen. Ik ben zelf van mening veranderd en hij heeft mij ervan overtuigd dat zwarte piet best 
gewoon roetveegpiet mag worden, zonder oorbellen en rode lippenstift. Kenneth is ook een man waar ik heel 
lang naar kan luisteren. Het is een supervriendelijk man en het was erg leerzaam.
Kaine Huijer

Ik vond het een leuke ervaring om met de heer Moesquit in gesprek te gaan. Hij kon ook goed discussiëren. Dat 
had ik gemerkt omdat ik het niet eens was met zijn standpunten. Daarentegen had hij wel goede standpunten 
die goed onderbouwd waren. Hij wist goed waar hij het over had. Ik denk dat hij, naar mijn mening, veel goeds 
gaat doen.
Jari Vootz

Recensie
Op uitnodiging van docent dhr. E. Molnar en mederedacteur v/d Multi Culti Positivo Magazine ben ik samen met 
een goede vriendin Mw. E. Cobben naar het Broekland college gegaan op 09 december jl. om een debat te voe-
ren met de leerlingen Kaine, George, Jari en Jurre die kritische, pittige en terechte vragen stelden omtrent mijn 
interview van 01 december jl. in de Limburger.

Dhr. C. Krutzen teamleider onderbouw en docent dhr. E. Molnar hebben ons prima bejegend wat wij als aange-
naam hebben ervaren en de leerlingen hebben zich goed voorbereid voor het debat. Na het debat ben ik op 
onderzoek gegaan en blijk dat al twee jaren in Suriname, Curaçao en Aruba ook geen zwarte pieten meer zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat na tien jaren demonstreren de tijd is aangebroken om witte mensen die zwarte piet 
als een traditie beschouwen niet als racisten te bestempelen, maar vreedzame, beschaafde en constructieve ge-
sprekken te gaan voeren met beleidsmakers en het organiseerde comité v/d sint intocht volgens “de Moesquit 
methode” en de pijn en vernedering die onze kinderen elke jaar weer ervaren vanaf oktober t/m pakjesavond en 
zodoende het mooie inclusieve kinderfeest van te maken. Pas als ze niet aan tafel met ons willen zitten of wel aan 
tafel zitten en geen verandering willen brengen dan pas ga je demonstreren.

Mijn eerste schooldebat is me pico bello bevallen en heb met dhr. Molnar afgesproken, gezien dat hij de contac-
ten op de scholen heeft dat hij contact zal opnemen met andere scholen in Zuid-Limburg zodat ik bij hen ook 
een debat kan voeren omtrent deze gevoelige thema.
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Bezoek aan Yogacentrum Adhouna

In het prachtige kerkje van Yogacentrum Adhouna in 
Brunssum werd uitgelegd wat Yoga nu eigenlijk in-
houdt. Beetje bij beetje werd duidelijk wat een rijke ge-
schiedenis yoga heeft en dat het een prachtige manier 
is om je geest op te ruimen. Bovendien zorgt yoga er 
voor dat je een gezond lichaam krijgt en wie wil dat 
nou niet?

Yoga is zo’n 5000 jaar geleden ontstaan in India en 
wordt inmiddels over de hele wereld beoefend. Het 
woord ‘yoga’ komt van het Sanskriet woord “Yuj” dat 
‘verbinding’ betekent. Door yoga leer je om een mooie 
verbinding te maken met jezelf maar bijvoorbeeld ook 
met anderen en met de natuur. Daarmee ga je wat 
anders in het leven staan; het wordt waardevoller en 
krijgt een diepere betekenis.  

Tijdens het bezoek aan Yogacentrum Adhouna hebben 
we ook nog wat “Sanskriet” geleerd, de oorspronkelijke 
Indiase taal! 

“Yogas citta vritti nirodhah” oftewel yoga is het beheer-
sen en kalmeren van je gedachtewereld. Een omschrij-
ving die de Indiase filosoof Patanjali ongeveer 200 voor 
Chr. gaf aan Yoga. 

De rijke geschiedenis en de bijzondere betekenis van 
yoga is in de loop van de tijd meer en meer op de ach-
tergrond geraakt. Yoga verwierf in de jaren ’80 in het 
Westen een plek als “life style” naast aerobics, pilates 
en fitness. Sindsdien wordt yoga steeds vaker in sport-
scholen aangeboden, losgekoppeld van de schoon-
heid van de oorspronkelijke betekenis.  

In Centrum Adhouna zijn we de kern van yoga echter 
niet vergeten en in onze yogalessen wordt die dan ook 
als een rode draad verwerkt. Daarmee doen we recht 
aan de oorspronkelijke bedoeling van yoga én blijft 
het toch een heerlijke ontspanningsvorm voor body 
en mind. Door onze yogabeoefening leren we steeds 
meer de balans in ons leven te vinden en zo op een wij-
ze, gezonde en gelukkige manier ons leven te leiden. 

In Yogacentrum Adhouna zijn er yogalessen voor alle 
leeftijden. Er zijn rustige lessen en pittige lessen en na 
afloop van de lessen staat er altijd een kopje thee klaar 
en kun je nog wat blijven kletsen als je dat leuk vindt. 
Om yoga nog meer te kunnen verspreiden, leiden we 
in ons Yogacentrum ook het hele jaar door yogadocen-
ten op. Die zwermen op hen beurt weer uit om eigen 
yogagroepjes te beginnen en zo meer mensen kennis 
te laten maken met yoga.  Ben jij daar ook één van? 

Wat superleuk om een delegatie leerlingen van het Broekland College te ontvangen in Yogacentrum Ad-
houna; natuurlijk vergezeld door dhr. Molnar. Yoga wordt nogal eens als “zweverig” gezien, maar de en-
thousiaste vertellingen van yogadocenten Celine en Birame plaatsten yoga toch in een ander licht. Het is 
juist heel eigentijds én ook best pittig; vraag dat maar aan de deelnemers van deze leuke ochtend!

Reacties van leerlingen
Voor mij was het een nieuwe ervaring. In het begin moest ik er wel echt om lachten maar daarna vond ik 
het wel leuk. Ik denk dat ik het echt nog een keer moet proberen voor de full experience want ik werd er niet 
echt extreem zen van maar het was wel leuk om het een keer geprobeerd te hebben.

- Roosje Hermans

Ik vond de yogales wel leuk maar zou het niet nog een keer doen. Ik vond vooral de uitleg over 
yoga erg apart en niet zo interessant. Ik vond het wel leuk om het een keer gedaan te hebben.

- Fem Canisius

Ik vond het erg gezellig. Die mevrouw heeft veel verteld over de yoga en de verhalen vond ik erg 
interessant. De manier waarop die mevrouw bewoog zag er heel lenig uit. Dit lukte bij ons niet 
helemaal. Na de yogales hebben we gezellig met z’n allen genoten van een lekkere kop thee.

- Naomi Dreessen

Ik vond het echt een hele leuke ervaring om een keer mee te maken. Ik ben erachter gekomen dat het niet 
alleen maar zweverig gedoe is maar dat er bij de bewegingen ook heel veel kracht nodig is. Ook de gezelligheid en 
de fijne yoga instructrice maakten het tot een leuke dag.

- Noor Otten

Ik vond het leuk voor één keer maar ik zou het niet vaker doen. De twee dames die de yogales gaven heb-
ben veel uitleg gegeven over dingen die ik eerst nog niet wist over yoga.

- Lotte Bouwens

Ik vond de yogales heel gezellig en ik heb ook veel geleerd over yoga. Het gaat bij yoga niet 

alleen om de ademhaling zoals ik altijd dacht maar er komen ook heel veel oefeningen bij 

kijken. Ik vond het wel fijn de oefeningen met de ademhaling en het tot rust komen. Het was 

een hele leuke ervaring.
- Suze Jansen
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Theatergroep degasten geven theatervoorstellingen op Broeklandcollege

DEGASTEN is een jongerentheatergezelschap uit Am-
sterdam. DEGASTEN maakt rauw, fysiek, interdiscipli-
nair montagetheater met jongeren tussen de 12 en 25 
jaar. Dicht op de huid van het publiek maken de spe-
lers montagetheater dat sterk associatief en visueel is. 
De voorstellingen zijn gebaseerd op ervaringen van 
de spelers en gaan altijd over actuele onderwerpen, 
dichtbij hun belevingswereld . Zij dragen zelf verhaal-
lijnen aan die worden omgezet naar theatrale, intense 
vertalingen. DEGASTEN onderzoekt voortdurend de 
zeggingskracht van theater in deze tijd en schuwt de 
confrontatie niet.

De voorstelling die zij op het Breklandcollege gegeven 
hebben heet BREAK. 

In 2021 was het alweer 76 jaar geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog werd beëindigd. We vieren onze vrijheid. 
Maar wat betekent deze vrijheid voor jongeren nu? In 
BREAK deden de acteurs samen met de leerlingen een 
onderzoek naar vrijheid.

Wat betekent vrijheid voor ons?

Er werden verschillende onderwerpen behandelt zoals: 
Dragen wat je mooi vindt? Schreeuwen wat je denkt? 
Doen wat je wilt? Helemaal jezelf kunnen zijn?

Het was een voorstelling en workshop in één. Het ene 
moment werd er een monoloog gespeeld middenin 
de klas, dan waren weer alle leerlingen in groepjes aan 
het werk of was er een klassikaal gesprek. BREAK is een 
dynamisch geheel dat door middel van acteerwerk, vi-
deo, interactieve opdrachten en scherpe vragen bleef 
prikkelen.

De leerlingen werden volop uitgedaagd om mee te 
doen, te denken en een mening te vormen. Ook leer-
den zij luisteren naar elkaars verhaal vanuit de bele-
ving, ervaring of mening van een ander.
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Broeklandse Ronnie Flex fans 
brengen een bezoek aan hun idool

19

Natuurlijk vuurde onze grootste fan Floortje Peters de 
meeste vragen op hem af. Zo vroeg ze hem over de im-
pact van zijn vaderschap. Vol trots verteld Ronnie over 
de geboorte van zijn kind en hoe dat zijn leven heel 
positief heeft veranderd. Hij heeft nu innerlijke rust om 
zich op voor hem belangrijke zaken te focussen. Zijn 
gezin en zijn werk. Wat opviel tijdens het interview dat 
hij totaal geen arrogantie vertoonde en oprecht geïn-
teresseerd was in onze leerlingen. Floortje vond na af-
loop Ronnie nog veel leuker dan ze eigenlijk gedacht 
had. Zij is van een fan een fan voor het leven gewor-
den!!!!!

Wie is Ronnie flex eigenlijk
Hij groeide de afgelopen jaren uit tot een van de groot-
ste artiesten van Nederland. Stond op alle grote podia 
die ons land kent, won alle prijzen die je als artiest kan 
winnen en werd door vriend en vijand bejubeld voor 
zijn unieke talent dat zich manifesteert in maar liefst 
drie disciplines (rapper, zanger en producer). Maar de 
schaduwkant achter het grote succes was erg donker. 

Dit werd vooral duidelijk in de twee documentaires die 
over hem zijn gemaakt. Een depressie en cannabisver-
slaving zorgen ervoor dat onlangs de hoogtepunten 
hij zelf een tijd lang bezig is met de diepe dalen. Maar 
dan komt er een virus en staat het ‘artiesten leven’ even 
helemaal stil. Er is tijd voor zijn familie, gezin en zijn 
grootste liefde muziek maken. Ronnie is weer thuis.

Opgeladen en met een hele hoop nieuwe muziek gaat 
hij een nieuw avontuur aan in het theater. Een intieme 
muziekvoorstelling waar Ronnie zijn huiskamer en mu-
ziekstudio mee de bühne op neemt. Zijn publiek komt 
op visite en krijgt een kijkje in hoe zijn album tot stand 
is gekomen. Ter plekke wordt nieuwe muziek gemaakt 
en vertelt Ronnie zijn verhaal achter de muziek.
 
Ronnie Flex over zijn theatertour: “Een kijkje achter de 
schermen in mijn studio. Ik vertel hoe de liedjes van 
mijn album zijn ontstaan en ik ga in gesprek met jullie 
over onderwerpen die mij bezighouden.”

Na afloop neemt Ronnie zich alle moeite en tijd om met onze leerlingen in gesprek te gaan. 
Sinds enkele jaren zien we Paarse Vrijdag ook op Neder-
landse scholen en universiteiten. Wij leggen je uit waar-
om dit gebeurt - en waarom je zelf óók iets paars aan 
zou moeten aantrekken die dag.

Paarse Vrijdag is in het leven geroepen om solidariteit 
te laten zien naar de LGBTQ+ community. We zien dat 
deze traditie vooral op scholen en universiteiten voor-
komt. Dit komt omdat LHBTQ+’ers in het onderwijs nog 
altijd veel gepest worden – en dat terwijl je studenten-
tijd juist een ontdekkingsperiode zou moeten zijn van 
genderidentiteit, expressie en seksualiteit.

In Nederland wordt Paarse Vrijdag georganiseerd door 
de jongerenorganisatie Gender & Sexuality Allian-
ce (GSA), die zich inzet voor het creëren van een veili-
ge omgeving voor iedereen op school. De organisatie 
wordt gesteund door COC Nederland, de belangenor-
ganisatie voor lhtbi’s.

In 2010 werd Paarse Vrijdag in Noord-Amerika in het 
leven geroepen. Scholen en universiteiten worden ie-
der jaar op de tweede vrijdag (INTERNATIONALE DAG 
VAN DE MENSENRECHTEN)  in december omgetoverd 
tot een paars paradijs. De paarse kleur komt uit de re-
genboogvlag en staat voor ‘spirit’, oftewel karakter. Dit 
is dan ook de reden dat Paarse Vrijdag in Noord-Ameri-
ka ‘Spirit Day’ wordt genoemd. Spirit kun je vertalen als 
geestdrift of enthousias
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Broekland doet mee aan Paarse Vrijdag

Maar wat is Paarse Vrijdag eigenlijk?



24

In Memoriam: Ruud Scholten

In Memoriam: Ruud Scholten

Ruud Scholten was de voorzitter van de stichting “Brits oorlogs-
kerkhof in Brunssum”. Ruud was de stuwende kracht en heeft deze 
stichting nationaal, en zelfs internationaal, op de kaart gezet. Als 
voorzitter van de stichting War Cemetry Brunssum heeft hij zich 
met hart en ziel ingezet voor een blijvend eerbetoon aan hen die 
in 1944/1945 vielen in de strijd voor onze vrijheid. Ruud richtte de 
stichting elf jaar geleden op om de herinnering aan 328 Britse sol-
daten die in Brunssum zijn begraven te bewaren. De MCP-redactie 
was, en is, al jarenlang betrokken bij tal van ceremonies die plaats-
vinden bij dit ereveld. De redactie van het MCP-magazine heeft zelf 
ook twee graven op dit oorlogskerkhof geadopteerd. Dankzij Ruud 
hadden deze herdenkingsdiensten altijd iets bijzonder. Wij herinne-
ren ons Ruud als een bescheiden maar gedreven man die nooit echt 
op de voorgrond wilde staan. Maar als Ruud je iets beloofde dan 
kwam hij altijd zijn woord na. Een man waarvan je wist wat je aan 
hem had. Wij denken dankbaar terug aan de jarenlange samenwer-
king waarin Ruud ook vaker een artikel heeft geschreven voor ons 
MCP-magazine. Ruud bedankt voor alles en dat wij altijd een beroep 
op jou konden doen!!!

Namens alle leerlingen en docenten van de MCP-redactie

Door: Peter Schut
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Plaquette en kunstwerk ter ere van pater Wim van  der Geest

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was pater Wim van 
der Geest als priester van de St. Vincentiuskerk in 
Brunssum een belangrijke man. Wat veel mensen niet 
wisten, was dat hij in het geheim vele tientallen jood-
se kinderen hielp onderduiken bij families in zijn paro-
chie. Als kapelaan kon hij immers makkelijk bij men-
sen langsgaan en dingen regelen.

Natuurlijk had pater Wim anderen die hem hielpen bij 
zijn gevaarlijke werk. Maar mede door zijn moed en 
doorzettingsvermogen hebben alle onderduikers in 
Brunssum, jong en oud, de oorlog overleefd. In de zo-
mer van 1944 moest pater Wim zelf vluchten en een 
schuilnaam aannemen. 

In Brunssum zet de Jack Aldewereld Stichting zich in 
om dit soort verhalen onder de aandacht te brengen. 
En erover te discussiëren met de generatie van nu. Het 
Broeklandcollege heeft een aantal geschiedenislessen 
gewijd aan pater Wim van der Geest. In het kader van 
75 jaar bevrijding, zijn er ook kransen gelegd en ge-
dichten geschreven. Een groepje leerlingen van Broe-
kland en Compass heeft zelfs zes weken lang bij Yaka 
in Brunssum aan een stenen kunstwerk gewerkt. Het 

symboliseert de band tussen de katholieke pater en 
de joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoor-
log.

En vrijdag 29 oktober 2021 was het dan eindelijk zo-
ver: de plechtige onthulling van het kunstwerk en te-
gelijkertijd een plaquette ter ere van pater Wim van 
der Geest. Onder grote belangstelling van o.a. een 
grote groep familieleden en geïnteresseerden uit Be-
verwijk, waar pater Wim geboren is.

De plaquette staat in de openlucht, naast de ingang 
van de St. Vincentiuskerk en is dus altijd te bezichti-
gen. Het kunstwerk van de leerlingen staat in de kerk 
en is op afspraak, of als de kerk open is, te bekijken. 
Vanuit Broekland fietsen klassen regelmatig langs his-
torische plekken in Brunssum. Een bezoekje aan de 
plaquette en de kerk is vast onderdeel van de route!



MCP-redactie brengt bezoek aan de tentoonstelling “Napoleon, voorbij de mythe” in Luik
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Op maandag 3 januari jongstleden hebben Tiana Young, Cynthia Schütter en Floris van Birgelen, namens 
de MCP-redactie een bezoek gebracht aan bovenvermelde tentoonstelling. Deze tentoonstelling vond 
plaats in het schitterende treinstation genaamd ‘Gare Guillemines’ te Luik. Dit station is ontworpen door 
de bekende Spaanse architect Santiago Calatrava. De leerlingen werden begeleid door mw. Schiffelers, 
mw. Donners en de heer Molnar. De centrale vraag van te voren was, is de Franse generaal Napoleon 
(1769-1821) een brute dictator of een hervormer die Europa verder heeft gebracht in de ontwikkeling 
van Europese democratische staten? Het antwoord, voor beide stellingen zijn voldoende argumenten te 
vinden en zijn dus beide waar….!!!

Op 3 januari ben ik samen met Cyn-
thia en Aylina naar de tentoonstel-
ling over Napoleon geweest in Luik. 
De tentoonstelling werd gehouden 
in een museumruimte van het sta-
tion van Luik Guillemins. Dit station 
zelf is al een heel mooi gebouw zo-
als je hieronder kunt zien.

De tentoonstelling gaat over de 
mens die Napoleon was, zijn leven 
en zijn werk. Met een audiogids 
liepen we door de tentoonstelling 
heen.
De tentoonstelling werd gehouden 
vanwege de 200ste verjaardag van 
het overlijden van Napoleon.
De tentoonstelling was zo verdeeld 
dat er 10 thema’s waren, zoals:
• De revolutie gaat over de tijd 

waarin Napoleon aan de macht 
kwam.

• Een tijdlijn, waarin de stam-
boom van Napoleon staat en de 
belangrijkste gebeurtenissen in 
zijn leven staan.

• Het soldatenleven, waarin je 
de verschillende uitrustingen 
van de soldaten zag. Dit was af-
hankelijk van waar een veldslag 
werd geleverd. 

• De veldslagen van Napoleon. 
Het waren er 57, waarvan hij er 
42 won. De bekendste veldslag 
was de slag bij Waterloo.

• De kroning van Napole-
on tot keizer als hoog-
tepunt van zijn macht. 
Veel pracht en praal in de palei-
zen van Napoleon. Hij bezat 47 
paleizen waarin 3500 mensen 
werkten.

• De erfenis van Napoleon, 
waarvan de belangrijksten de 
zijn memoires en de Code Na-
poléon. Deze code was een 
wetboek waarmee Napoleon 
zorgde dat in Frankrijk en ande-
re landen dezelfde wetten gol-
den en overal een centrale bank 
was, universiteiten enz.

• De verbannenschap van Napo-
leon naar Sint-Helena.

Het was een erg mooie en interes-
sante tentoonstelling en ook heel 
gezellig om daar met een groepje 
naar toe te zijn geweest.

Floris van Birgelen
4B
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Deze lezing is tot stand gekomen na veel onderzoek in 
binnen- en buitenland en vele uren interviews met leden 
van de Sinti-gemeenschap in Limburg. Lange tijd was het 
voor Jacques Lemmens moeilijk om in gesprek te komen 
met Sinti in Limburg. Dat veranderde toen de Sinti in 2017 
de Erfgoedprijs Weert kregen.  Met name over de gebeur-
tenissen in de oorlog is weinig bekend. Het onderwerp 
was te moeilijk voor de Sinti om te bespreken. Onderling, 
en al zeker met anderen, want daarvoor is de kloof met 
de samenleving te groot. In 2019 heeft Jacques hierover 
een tentoonstelling georganiseerd met de naam ‘Nooit 
bevrijd’. De expositie is samen met de Sinti in Weert op-
gezet. Hij hoopt met deze expositie een brug te kunnen 
slaan tussen Sinti en de samenleving. Er is nu een begin.  

Sinti in Limburg,  een zigeunergemeenschap die tijdens 
de oorlog grote verliezen leed.  

Het staat in ons collectief geheugen gegrift: het beeld van 
een jong meisje met hoofddoek in de deuropening van 
een treinwagon, net voor haar deportatie. Lang werd ge-
dacht dat het om een Joods meisje ging, maar sinds 1994 
weten we dat haar naam Settela Steinbach was. Een Sinti, 
geboren in Buchten. Samen met haar moeder en negen 
broers en zussen werd ze door de nazi’s vermoord. Ze was 
een van de 245 Sinti, van wie 104 uit Limburg, die in de 
Tweede Wereldoorlog vanuit Westerbork naar vernieti-
gingskampen werden gestuurd. Ook vanuit het Vlaamse 
Mechelen werden 357 Sinti op transport gezet. Onder 
hen 31 mensen uit Limburg. Als eerbetoon aan de omge-
komen Limburgse Sinti, zijn alle 135 namen afgedrukt op 

grote panelen die deel uitmaken van de expositie ‘Nooit 
bevrijd!’

Jac Lemmens maakt gebruik van tot nu toe onbekende 
bronnen en bijzondere documenten. Aan de hand hiervan 
legt hij een link naar zijn eigen verleden, zijn beweegrede-
nen om geschiedenis te gaan studeren en de Holocaust 
tijdens de Tweede Wereldoorlog die de joodse- en Sin-
ti-gemeenschap zo onwaarschijnlijk hard heeft getroffen.  
De Joden waren vanaf het begin van de oorlog doelwit 
van de nazi’s, voor de Sinti was dat anders. Pas op 16 mei 
1944 werden alle ‘zigeuners’ opgepakt. Drie dagen later 
werden ze vanuit Westerbork gedeporteerd naar Aus-
chwitz, waar ze op 31 juli werden vermoord. Tijdens zijn 
onderzoek deed Lemmens enkele verrassende ontdekkin-
gen. Het beeld van de Sinti als arme, rondtrekkende no-
maden, blijkt voor een lange periode in de geschiedenis 
niet te kloppen. In de 18e eeuw waren vele Sinti neerge-
streken in Duitsland, onder meer in de ‘zigeunerkoloniën’ 
in het graafschap Wittgenstein. Het blijkt dat de graven en 
feodale heren de Sinti aanstelden in belangrijke leiding-
gevende functies, onder meer als militair en politieamb-
tenaar.” Toen Pruisen in de 19e eeuw de macht overnam, 
verloren de Sinti hun bevoorrechte positie weer.

Rond 1900 vestigen Sinti-families zich ook in Limburg. De 
oudste verordening waaruit blijkt dat Sinti in Weert een 
woonwagenstandplaats kregen toegewezen, dateert uit 
1902. In 1920 wordt het kampement verplaatst richting 
spoorwegovergang Stramproy. Lemmens: “Tussen de 
vuilnisbelt en het paardenkerkhof. Goed genoeg voor de 

Lezing over de Sinti in Limburg

Sinti, vond het gemeentebestuur.  Jac kijkt echter ook te-
rug naar de oorsprong van de Sinti en hoe zij in Limburg 
terecht kwamen. 

Info over de herkomst van de Sinti

De Sinti stammen misschien uit Sindh (provincie van Pa-
kistan) of van de oevers van de Sindhu (Indus) in India. 
Ze zouden vandaar naar het hof van Perzië zijn gemi-
greerd, waar ze vaak als muzikant werk zochten. Van Per-
zië zwermden ze uit over Europa en Noord-Afrika. In hun 
muziek namen ze de traditionele muziek op uit de landen 
waar ze doorheen trokken. De taal van de Sinti is het Ro-
mani, alhoewel dit eigenlijk niet één taal is maar meer een 
verzamelnaam voor meerdere aan elkaar verwante talen. 
De woorden gipsy, gypsy (refererend aan: van Egypte), zi-
geuner (zie: Roma onder etymologie) kwamen hiermee 
te vervallen. Zij introduceerden een volkslied, een wapen 
en een vlag en werden zo een volk zonder land. De Sinti 
spreken desondanks liever van de Roma en de Sinti. Sinti 
hebben vaak onder armoedige omstandigheden aan de 
rand van een plaats geleefd. Ze waren bijzonder goede 
smeden en stonden in Nederland onder andere bekend 
als ketellappers en scharenslijpers. Tot de Tweede Wereld-
oorlog oefenden zij vaak een reizend beroep uit, maar de 
overheid probeerde dat aan banden te leggen, en na de 
bezetting van Nederland nam dat nog toe. In 1943 werd 
het woonwagenbewoners verboden te reizen. Hun woon-
wagens werden in beslag genomen. Veel Roma en Sinti 
kozen er vervolgens voor onder te duiken. In mei 1944 
zijn 245 Nederlandse Roma en Sinti opgepakt en gede-
porteerd naar nazi-concentratiekampen. Van deze groep 
keerden er slechts enkele terug. Een groot deel van de Sin-
ti en andere Europese Roma werden vermoord. Sinds de 
Tweede Wereldoorlog reizen ze nog maar weinig. Meestal 
wonen ze in woonwagenkampen. In Nederland en België 
wonen er sindsdien nog enkele duizenden, wat Nederland 

betreft vooral verspreid over Gelderland, Noord-Brabant 
en Limburg.
Al voor 1868 kwamen er Sinti naar Nederland. Ze hadden 
Belgische, Duitse of Franse paspoorten en trokken al lan-
gere tijd door West-Europa. De grootste groep, die afkom-
stig was uit Duitsland en Frankrijk vestigde zich tussen 
1900 en 1920 in Nederland. In 1928 werden ze door de 
Nederlandse overheid tot “zigeuners” betiteld. Ze werden 
beschouwd als armlastig en asociaal en de rijksoverheid 
probeerde hen in het Nederlandse regime te plaatsen, 
waarbij een rol speelde dat in 1918 de Woonwagenwet 
van kracht was geworden om meer greep op woonwa-
genbewoners te krijgen. Plaatselijke overheden behan-
delden de Sinti dikwijls minder streng.

Families
In Nederland bevinden zich ongeveer 4500 Sinti, van wie 
circa vijfhonderd uit families die er al enkele generaties 
verblijven. Bekende Sintifamilies in Nederland zijn Peta-
lo, Weiss, Reinhardt,  Rosenberg (van het Rosenberg Trio), 
Steinbach, Meier en Basily.

De lezing werd opgeluisterd door gypsymusic op accorde-
on door Roger Moreno, de componist van het wereldbe-
roemde Auschwitz-requiem.

Op 21 februari zijn wij, Danée Bonanno, Moira Busing, Maja Losko, Jeroen van Mierlo en Nebi Arikan, samen 
met mw. Schiffelers en dhr. Molnar naar het thermenmuseum in Heerlen gegaan waar een lezing gehouden 
werd over de geschiedenis van Sinti in Limburg. Deze lezing werd georganiseerd door het Koninklijk Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG Parkstad) en gegeven door Jacques Lemmens. Hij is gemeen-
tearchivaris en  tevens teamleider van het Erfgoedcluster Weert. 



Les over verantwoordelijkheid, schuld en oordeel

Op dinsdag 22 februari bezoekt Ulrike Mülders onze school en 
krijgen wij een les over verantwoordelijkheid, schuld en oordeel.
Ulrike heeft een boek geschreven met de titel “haar opa was een Nazi en haar oma zat in het verzet”. Hierin is te lezen 
hoe dit haar verdere leven heeft bepaald. Ulrike is in 1966 geboren in Duitsland. Als kind al stelde zij vragen aan haar 
ouders en grootouders over de tweede wereldoorlog in haar land. Welke angsten hadden haar ouders en grootouders? 
Wat vonden zij van Hitler en zijn regime? En waren de geallieerden bevrijders?

Bij onze vragen of er alleen maar daders en slachtoffers zijn in een oorlog en hoeveel verantwoordelijkheden heb je als 
indivudu? Hoelang werkt een oorlog in kinderen en kleinkinderen door? Wie heeft wat gedaan? Hoe was het om kind 
in de oorlog te zijn? Deze vragen beantwoord Ulrike met voorbeelden uit haar eigen geschiedenis. Ulrike vertelt boei-
end en aanschouwelijk, ook met behulp van privé-foto’s, over haar eigen familiegeschiedenis. Haar verhaal heeft vier 
hoofdstukken: Tijdens de tweede wereldoorlog, meteen na de tweede wereldoorlog (de jeugd van haar ouders); haar 
eigen jeugd in Duitsland; haar ervaringen als “mof” in Nederland. Daarnaast vertaalt zij deze ervaringen door naar het 
heden. De centrale vraag gaat daarbij steeds over verantwoordelijkheid, schuld en oordeel.
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Leerlingen bezoeken Thermenmuseum in Heerlen

In 1940 werd in het centrum van Heerlen het funda-
ment ontdekt van een thermencomplex, het tot nu 
toe belangrijkste bouwwerk van de Romeinse neder-
zetting Coriovallum. Een boer die het braakliggende 
grasland aan het omploegen was bleef op 18 juni van 
dat jaar met zijn ploeg in een deel van een zuilschacht 
steken. Later werden nog drie zuilfragmenten gevon-
den. Een aantal dagen later begon amateurarcheoloog 
dr. H.J. Beckers, geholpen door vrijwilligers, met een 
grote opgraving en in 1941 waren de voor Nederland 
imposante archeologische resten blootgelegd. Men 
dekte het terrein af met een laag zilverzand met de be-
doeling om het later weer te ontgraven. Dat gebeurde 
in 1975, waarna de opgraving werd opgenomen bin-
nen de muren van een nieuw gebouwd museumcom-
plex. Het Thermenmuseum is sinds 1977 geopend voor 
publiek. Recent heeft het college van Heerlen besloten 
om het museum in een nieuw jasje te steken. Met het 
Romeins museum realiseert de gemeente een beeld-
bepalend museum met een landelijk en euregionale 
ambitie en uitstraling. Naar verwachting starten de 
bouw- en sloopwerkzaamheden van het huidige Ther-
menmuseum in het begin van 2023.

De leerlingen bezochten de ultra-realistische expositie 
rond het thema ‘400 jaar baden’.

Vier eeuwen badhuis

De nieuwe expositie vertelt het verhaal van vier eeu-
wen badhuis. Als bezoeker word je meegenomen in 
alle ontwikkelfasen: vanaf het ontstaan tot en met alle 
aanpassingen door de honderden jaren heen. Waarom 
werd het hier gebouwd? Wat gebeurde er, hoe werd 

het gebruikt, wie kwamen er door de eeuwen heen 
en waarom? Waarom werd het op enig moment ver-
bouwd, en hoe gebeurde dat dan?

Hyperrealistische technieken

De bezoeker kijkt niet alleen zelf terug in de tijd, maar 
kan ook door de ogen kijken van de archeoloog die op 
zoek is naar het antwoord op al deze vragen. Dat ‘kijken’ 
mag je letterlijk nemen. De expositie maakt gebruik 
van moderne, hyperrealistische technieken, waarbij je 
als bezoeker in een ronde ruimte staat en dankzij 360 
graden videobeelden het idee hebt dat je ‘live’ in het 
badhuis staat. De techniek die hiervoor is gebruikt, is 
dezelfde die is ingezet bij de nieuwe Disney-serie The 
Mandalorian.

Vernieuwingen in het Thermenmuseum

De nieuwe expositie is een volgende stap in de ver-
nieuwingen van het Thermenmuseum. Het badhuis is 
recentelijk in nauwe samenspraak met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed volledig gerestaureerd: 150 
beschadigde plekken en honderden meters muren zijn 
hersteld. Met gekleurd grind zijn diverse onderdelen, 
zoals de zuilengalerij, winkeltjes of de werkplek van de 
arts, extra geaccentueerd. De glazen puien van het mu-
seumpand zijn verduisterd om alles maximaal tot zijn 
recht te laten komen. Verder is er een 96 meter lang 
houten looppad met glazen doorkijkjes gemaakt over 
de site. Je staat op ‘bijna-aanraak-afstand’ met je neus 
bovenop de koud- en heetwaterbaden, vloerverwar-
mingen, zwembad, massageruimten en winkeltjes.

36
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MCP brengt bezoek aan (Asiel) Noodopvang in Schinnen

13

Aan het begin van 2022 kregen we de vraag of een aantal 
scholieren van het Broekland College eens een kijkje zou-
den mogen nemen op de noodopvang in Schinnen. 
En hoewel de hoge hekken en poort misschien anders 
doen vermoeden, we staan graag open voor dit soort ini-
tiatieven.

Eerste een stukje achtergrond informatie.

Op de Borgerweg in Schinnen ligt een ex-recreatieve 
Amerikaanse basis. Een locatie waar men vroeger naar toe 
kwam voor vertier.   

Sinds 8 november 2021 doet de locatie dienst als noodop-
vang van het Centraal orgaan opvang asielzoekers, ook 
wel bekend als het COA.  De locatie biedt ruimte aan max. 
450 asielzoekers; mannen, vrouwen en kinderen.  De be-
woners komen voornamelijk uit Syrie, Jemen, Irak, Somalie 
en Centraal-Amerika.  In de noodopvang wachten mensen 
op hun asielprocedure, een proces waarvoor de Immigra-
tie- en Naturalisatie Dienst (IND) verantwoordelijkheid is. 

Tijdens hun verblijf worden de bewoners opgevangen in 
drie paviljoens.  De voormalige bowlingbaan is een eet-
zaal geworden en men kan gebruik maken van diverse fa-
ciliteiten.  Denk hierbij aan sporten, een bibliotheek, een 

kledingwinkel of scholing (gegeven door externe vrijwilli-
gers). De minderjarige kinderen gaan naar school in Doen-
rade of Roermond.
 
De scholieren en dat waren er iets meer dan verwacht, 
mochten op 7 maart jl. een kijkje komen nemen.  De lo-
catie vinden; dat bleek al een hele uitdaging te zijn, maar 
bij aankomst werden ze opgewacht door mijn collega’s 
Annelies en Joost.  En zij hadden op hun buurt ook weer 
iemand meegenomen; een Jemenitische bewoner die 
vloeiend engels spreekt en graag het gesprek aan wilde 
gaan met de scholieren .
Een realistisch beeld krijg je immers van gesprekken en 
wisselwerking, niet alleen van horen.
 
Dat is ook precies waarom wij de scholieren met veel ple-
zier hebben ontvangen.  Nederland is een klein land en 
toch groot.  We wonen er met meer dan 17 miljoen men-
sen, maar ook met veel verschillen.  Hoe mooi is het dan 
als je elkaar kunt ontmoeten en van elkaar kunt leren? 
Onze bewoner heeft geleerd van de scholieren die vragen 
stelden.  De scholieren zagen op hun beurt weer iets dat 
ze niet verwacht hadden.  Beide een ervaring en leermo-
ment rijker.
 

Laura, Fé, Stella, Senna, Sem, Senna, 

Sterre, Ceejay, Juliusz en Yassine brengen 

bezoek aan Noodopvang en zijn diep onder de indruk...

Bij het asielzoekerscentrum werden wij met open armen ontvangen door onze drie begeleiders. Een 
van de begeleiders, zijn naam was Amar, woonde er zelf. Hij sprak heel goed Engels zodat we heel 
gemakkelijk met hem konden communiceren. Gezeten aan een grote ronde tafel kregen we een presen-
tatie over de werkwijze van het COA en  daarna mochten we allemaal vragen stellen. Aansluitend 
kregen wij een rondleiding die begon in de keuken en de eetzaal. Daarna hebben we de tenten bezocht 
en dit was super indrukwekkend om te zien.

- Ceejay de Waal

Ik dacht dat ik wist wat een asielzoekerscentrum betekende maar die verwachting bleek 
snel te veranderen. 
Na een gesprek met lieve,aardige medewerkers over hoe zoiets nu in elkaar zit mochten 
we ook beleven en met eigen ogen zien hoe asielzoekers leven. Zo een andere manier 
dan ons, we zagen 3 lange tenten met allemaal kamers als hokken waar families en 
personen alleen in woonde, er stonden soms wel 8 bedden op een kamer van 3 bij 3. 
Ook zagen we de sportschool en kantine waar mensen zaten en ons probeerde uit te 
leggen hoe het in elkaar zat. 
Nu ben ik, en vast en zeker de rest van de groep, bewust van hoe mensen daar zit-
ten,en hoe ze er terecht komen.  

- Senna van Prooijen
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Het bezoek was niet gepland maar toch onverwachts interessant. Het was goed geregeld en heel goed 
om te zien hoe het daar eigenlijk gaat. Het was wel een besef momentje over hoe goed wij het hebben. 
Daar wonen de mensen met een heel gezin in een hele kleine ruimte, afgeschermd met gordijnen. 
Het was ook heel interessant dat overal wel een vertaler rond liep en één van hen ons zijn verhaal 
deed vertellen. Dat was heftig om te horen maar ook heel interessant. Ik hoop dat al die mensen 
daar in Nederland mogen blijven en goed werk vinden en een gelukkig leven op kunnen bouwen.

- Laura van Criekingen

We hebben eerst lang moeten zoeken naar het asielzoekerscentrum. Het was naar mijn me-

ning streng beveiligd. We werden goed ontvangen door de mensen. Ze hebben ons van al-

lerlei dingen uitgelegd. Daarna kregen we een rondleiding door de gebouwen. De gebouwen 

waren groot, maar wel heel koud. We hebben ook de tenten mogen zien waarin de mensen 

slapen. Ik had het heel anders verwacht. De mensen moeten een kleine ruimte delen met hun 

gezin. Sommige hadden het netjes opgeruimd, maar sommige ook helemaal niet. De men-

sen waren blij met onze komst. En ik vond het een leuke ervaring.

- Senna van Prooijen

We kregen in de les te horen of we mee wilden gaan naar een asielzoekerscentrum en bijna iedereen 
wilde meteen meegaan. 
Toen we, na lang zoeken, aankwamen leek het echt op een legerbasis met al die beveiliging en die 
poorten. We kregen een presentatie en uitleg over het COA.  Daarna kregen we een rondleiding door 
de gebouwen. Ze mochten ook werken, bijvoorbeeld in de keuken of sportzaal, daar kregen ze een kleine 
vergoeding voor. Er waren drie grote tenten waar de mensen woonden. De kleine kamers, waar ze 
met acht personen in leefden,  waren onderling gescheiden door middel van gordijnen. Het was echt 
heel zielig om te zien.

- Yassine van Zundert 

Door school werd er gevraagd op ik met een groepje mee wilde gaan naar de noodopvang in Schinnen. Het 
klonk voor mij heel interessant omdat je hier niet vak iets over hoort, maar als je iets hoort is het vaak 
negatief.
Toen ik bij de opvang aankwam werd ik ontvangen door twee begeleiders en één bewoner van de opvang. Ze 
begonnen met uitleg geven hoe alles in de opvang werkt. Hierdoor besefte ik me dat de bewoners van een 
noodopvang het best zwaar hebben. Ze hebben bijna geen privacy en hebben alleen de spullen die ze zelf mee 
hebben genomen en het pakketje wat ze krijgen als ze bij de opvang aankomen met o.a. toiletspullen en een 
dun dekentje. Ook kunnen de mensen in de opvang niet, net zoals ons, even met vrienden winkelen of voetbal-
len bij een vereniging. Ze zitten de hele dag te wachten op het bericht of ze wel of niet in Nederland mogen 
blijven. Ik heb echt veel respect gekregen voor de mensen in de opvang en hoop dat er meer aandacht en 
activiteiten komen voor deze mensen.

- Stella Linders
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Vogelsang

16

Aylina, Cycthia en Tiana vertrekken samen met 
mevrouw Schiffelers, de heer Molnar en leden van 
de LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap) met een bus op zaterdag 16 okto-
ber, in alle vroegte, naar Vogelsang. Een bezoek 
dat veel indruk maakt. Het bijbehorende muse-
um is eigentijds en actueel. Een plek waar veel 
vragen worden gesteld en ook veel antwoorden 
worden gegeven over de opkomst en ondergang 
van de waanzin van de Naziterreur. 

Bij aankomst werden we geraakt door het prach-
tige mooie uitzicht op het omringende natuurge-
bied. Nadat we ons verzameld hadden in de kan-
tine was het wachten op onze gids. Dit was een 
gepensioneerde Duitse huisarts die zeer goed 
Nederlands sprak. Dit was voor ons wel zeer pret-
tig.

Tijdens de rondleiding hebben we uiteraard de 
nodige vragen gesteld over Vogelsang. 

Het MCP-magazine brengt bezoek 
aan indrukwekkend “Vogelsang” in 
Schleiden, gelegen in de Duitse Eiffel; 
een bezoek is echt meer dan de moeite waard!!

Vogelsang; Nazi-Eliteschool 

Met zo’n 100 hectare oppervlak is de vroegere Nazi-Or-
densburg Vogelsang in de noordelijke Eifel één van de 
grootste gebouwde ensembles uit de tijd van het natio-
naalsocialisme. In zijn dimensies is het vergelijkbaar met 
het terrein van de vroegere Reichsparteitag in Neuren-
berg. Net als de meeste grote bouwprojecten van de nazi’s 
is ook deze Ordensburg nooit afgebouwd. Tot op de dag 
van vandaag is de vroegere architectuur in dienst van de 
nazi-heerschappij er aan af te lezen. Die diende voor de 
presentatie van het nationaalsocialisme en onderstreept 
de aanspraak van de nazi’s op macht over mens en natuur.  
De manier waarop de gebouwen op de helling waren neer-
gezet weerspiegelde de doelstellingen van de opleiding. 
Beneden was het sportcomplex voor de lichamelijke trai-
ning van de deelnemers aan de opleiding, daarboven la-
gen de gemeenschappelijke onderkomens als zinnebeeld 
van de kameraadschap die ze moesten ervaren. Boven la-
gen de collegezaal en de Ehrenhalle als opleidingsplekken 
en plekken van de politieke cultus, die het symbool waren 
van de gewenste intellectuele en emotioneel-ideologi-
sche rijpheid. Deze indeling gaf de deelnemers aan de op-
leiding het gevoel dat ze in Vogelsang een hoger niveau 
zouden bereiken. Zodoende is de vroegere Ordensburg 
een monument dat irritatie oproept. Om te beginnen gaat 
het niet over de slachtoffers van de nazidictatuur maar 
over actieve nazi’s, meelopers en daders. Dus een plek die 
aanleiding is voor ongemakkelijke vragen. 

De Nazi-Ordensburg Vogelsang 

De Nazi-Ordensburg Vogelsang is van 1934 tot 1941 op-
gezet als één van de drie Ordensburgen voor de toekom-
stige politieke leiders van de Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei (NSDAP) door een afdeling daarvan, 
de Deutsche Arbeitsfront (DAF). Het lesprogramma begon 
in 1936. Behalve de ideologische scholing was sport een 
wezenlijk element van de opleiding. De cursisten werd 
nazipropaganda ingepeperd. Ze moesten tenslotte vol-
doen aan het ideale beeld van de ‘nieuwe Duitse mens’ 
en optreden als Herrenmensch. Tot 1939 zijn er o.a. 500 
SS’ers opgeleid. Met het begin van de Tweede Wereldoor-
log werden de cursussen stopgezet. De mannen van de 
Ordensburgen trokken om te beginnen als soldaten ten 
oorlog. Later zijn honderden van hen in de bezetten ge-
bieden – Polen, de Baltische staten, Wit-Rusland en de 
Oekraïne ingezet bij het Duitse burgerlijke bestuur. Daar 
traden velen van hen op als daders en ze faciliteerden de 
Duitse oorlogsmisdaden. Eind 1944 verwoesten of bescha-
digden bombardementen van de Geallieerden een aantal 
onderdelen van het complex. Toen was de periode van het 
nationaalsocialisme op die plek ten einde. In 1946 richtte 
het Britse leger rondom het complex een militair terrein 
in. “Kamp Vogelsang” werd vanaf 1950 overgenomen door 
het Belgische leger. Zodoende weerspiegelt Vogelsang 
niet alleen de geschiedenis van het nationaalsocialisme 
maar ook de decennia van de “Koude Oorlog” tussen Oost 
en West in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Soldatenfriedhof Vossenack in Hürtgenwald. 

Aansluitend hebben we nog een Duitse begraafplaats Soldatenfriedhof Vossenack bezocht.De oorlogsbegraafplaats 
(Kriegsgräberstätte) van Vossenack is aangelegd op een strategisch punt Hill 470, door het Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorgung gedurende 1949 tot 1952. Vandaag de dag telt het kerkhof 2347 oorlogsslachtoffers, 35 van hen ver-
loren hun leven gedurende naoorlogse operaties als leden van de explosieven opruimingsdienst. In één van de graven 
rust Veldmaarschalk Walter Model, samen met een andere soldaat. (Het originele grafsteen is gestolen.)
Sinds 21 mei 2005 staat er een monument voor de ingang van de begraafplaats dat Julius Erasmus, een Duitse ingeni-
eur kapitein, herdenkt die met gevaar voor eigen leven 1569 stoffelijke overschotten van zijn vroegere kameraden van 
de slag om het Hürtgenwald persoonlijk heeft begraven op deze berg.
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Onze meningen over deze dag
Ik vond het erg leuk en leerzaam om naar Vogelsang te gaan. Het was een lange maar erg gezellige reis . ik vond het ook 
erg leuk dat we samen met meneer Molnar en Mevrouw Schiffelers van alles gezien en gedaan hebben. We hebben een 
interessante rondleiding gekregen en ik zal zeker weten nog een keer gaan en het ook aan iedereen aanraden. Ik heb 
veel nieuwe dingen geleerd en ik vond het ook erg leuk en cool dat we naar het museum in Vogelsang zijn geweest. 
Je leert erg veel van het museum en de rondleiding. Zo konden we lezen hoe Hitler aan de macht kwam en wie de be-
langrijkste mensen waren die voor Hitler werkten. Mijn favoriete plek was het stadion helemaal onder aan het complex 
waar ze vroeger deden sporten. Ook het bezoek aan Hürtgenwald (Duitse begraafplaats) maakte veel indruk op me.
~ Aylina Tang

Ik vond het leuk om naar Vogelsang te gaan. Het was erg leerzaam en interessant om nieuwe dingen te leren. De reis 
er naartoe duurde lang, maar het was wel gezellig. Het was gezellig met Aylina, Tiana, dhr. Molnar en mw. Schiffelers. 
Ik heb veel dingen geleerd over de oorlog en hoe de jongens daar les kregen. Er zijn veel bijzondere beelden met een 
belangrijke betekenis. We hebben veel gelopen en plekken bezocht. Ik raad het zeker aan als je meer wilt leren of weten 
over de ideologische opleiding in deze Ordensburg. Het museum was leerzaam en het was bijzonder om te zien hoe 
Hitler en de  soldaten vereerd werden. Mijn favoriete plek was het zwembad waar ze vroeger zwommen en waar nu nog 
steeds zwemles wordt gegeven aan kinderen uit de omgeving.
~ Cynthia Schütter 

De reis er naartoe was gezellig en voor mij duurde het niet lang tot we aankwamen. Toen we uitstapten was ik verbaasd 
over het prachtige en mooie uitzicht en ik verheugde me nog meer op de rondleiding. De rondleiding en het museum 
waren erg leerzaam en interessant. Ik kreeg nu meer informatie over hoe het was voor deze jongens in de Tweede 
Wereldoorlog. Ik vond het ook mooi om te zien hoe ze alles hebben laten staan en niks hebben veranderd. Maar mijn 
favoriete plek was toch het Soldatenfriedhof Vossenack in Hürtgenwald. Ik vond het prachtig om te zien hoe de Duitse 
soldaten vereerd worden op deze  begraafplaats. Ik raad het zeker aan om er naartoe te gaan als je meer wilt weten over 
de Slag om Hürtgenwald tijdens de Tweede Wereldoorlog.
~ Tiana Young
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Soms moet je struikelen om te begrijpen

Sommige woorden uit de geschiedenisles kun je niet bevatten. Woorden als holocaust, shoah, genocide. Woorden die 
de moord op miljoenen Joden, Roma en Sinti in de Tweede Wereldoorlog moeten beschrijven. De historische begrip-
pen worden pas begrijpelijk als je de moord op zovelen terug kunt brengen tot één familie, één gezicht, één mens.

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig helpt ons om deze geschiedenis beter te begrijpen met het leggen van zoge-
naamde Stolpersteine, struikelstenen. Kleine betonnen blokjes voorzien van een messing plaatje met de naam, ge-
boorte- en sterftedatum en -plaats van vermoorde voornamelijk Joodse medeburgers in de Tweede Wereldoorlog. De 
stenen worden geplaatst voor de deur van de woning van waaruit deze mensen zijn weggevoerd.

In Heerlen en Hoensbroek zijn 71 mensen weggevoerd, van kinderen jonger dan één jaar tot hoogbejaarden. Her en 
der door de binnenstad zijn de Stolpersteine geplaatst door leerlingen van de samenwerkende middelbare scholen in 
Heerlen en Hoensbroek. Regelmatig poetsen leerlingen deze steentjes op, zodat de namen weer glanzend zichtbaar 
worden. De namen en de geschiedenis achter deze mensen worden zo niet vergeten. De geschiedenis van het onvoor-
stelbare wordt zo voor iedereen begrijpelijk.

De volkenmoord op het Joodse volk begon met veranderingen in het taalgebruik en het buitensluiten van deze groep 
mensen. Velen die toen leefden konden of wilden het niet geloven dat de woorden en propaganda in de onvoorstel-
bare werkelijkheid zouden worden omgezet. Ook vandaag zien we de taal over de Oekraïne en Oekraïners veranderen. 
De Stolpersteine leren ons dat we niet weg mogen kijken, maar onze ogen moeten openen voor het leed dat opnieuw 
wordt aangedaan.

Nico Zijlstra
www.lodewijkfoijer.nl 
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77 jaar bevrijding

We staan hier met z’n allen, in de regen in de kou bij 
het Joods Monument in het Vijverpark in Brunssum. 
De gedachte alweer om snel naar huis te gaan. Het 
weer was en is het minste waar mensen in de oorlog, 
bij deportatie of op de vlucht zich zorgen over maak-
ten. Nee basale waarden zoals onderdak, een schuil/
onderduikadres, water, voedsel, veiligheid, en overle-
ven.

77 jaar  zijn we opgegroeid in vrede en vrijheid en leven 
we in een democratisch land met fatsoenlijke normen en 
waarden. Kijk om je heen in onze wereld en geloof me, dat 
is niet vanzelfsprekend, je moet er je best voor doen en 
het is zeker niet gratis.

Toch was in deze 77 jaren vrede en geen oorlog een re-
latief begrip. We herinneren ons Korea, Vietnam, Angola, 
Jemen, Syrië, Afghanistan, Joegoslavië en nog veel meer 
plaatsen waar het niet altijd veilig was en de vrede ver te 
zoeken.

En dan nu ineens in onze achtertuin, op 1600 km afstand, 
vergelijkbaar met een vakantie naar Madrid, worden we 
opgeschrikt door bombardementen, doden en gewon-
den, gewone burgers, kinderen, vluchtelingen meer dan 
vier miljoen, met een agressor die vindt dat hij het recht 
heeft om een erkende soevereine staat, een democra-
tie, binnen te vallen, mensen te doden en steden met de 
grond gelijk te maken. De beelden doen pijn, de verha-
len zijn intens, de reacties en sancties zijn van ongekende 
aard en de superlatieven vliegen ons om de oren. Dit alles 
toch ook met het risico dat we er weer aan wennen, dat 
het nieuws niet op de voorpagina staat en dat we over-
gaan tot de orde van de dag. Gelukkig is ook nu de soli-
dariteit hoog en de bereidheid om te helpen groot, verge-

lijkbaar met de Tweede Wereldoorlog, gericht tegen een 
gezamenlijke vijand.
 
Maar zoals al eerder en vaker uitgesproken, wat het eerst 
sterft is de waarheid. Dat was bij de Romeinen, tijdens de 
80 jarige oorlog, tijdens de grote oorlog 1914-1918 en ui-
teraard in WOII. Dat is en blijft van alle tijden en neemt met 
de moderne sociale media alleen maar toe. 
Hier heeft onderwijs een plicht om jonge mensen meer 
mee te geven dan kennis en vakken, meer dan een diplo-
ma, maar juist ook bewustwording en duiding van alle 
media en een richting in het leven.
 
Meneer Molnar zegt wel eens:  zonder geschiedenis geen 
toekomst, maar de vraag die daaruit voortkomt is: waar-
om leren we zo weinig van onze geschiedenis. We blijven 
vergelijkbare fouten maken, vaak onherstelbare fouten 
voor de mensen die het betreft, zoals nu in Oekraïne. Zoals 
toen, tijdens de Tweede Wereldoorlog en zoals toen voor 
de 6 miljoen Joden, waarvan 1 miljoen kinderen, die ver-
moord werden tijdens de Holocaust.

Steeds minder mensen hebben de verschrikkingen van de 
oorlog zelf ervaren, zij kunnen de ervaringen nog door-
geven en doen dat ook met voorlichting op scholen zo-
als Jack Aldewereld. Het zal altijd onze plicht  blijven om 
jonge mensen en de generaties die volgen hierin onder te 
dompelen. We mogen het gewoon niet vergeten, het mag 
niet gewoon worden.
 
Via het onderwijs naar leerlingen, jonge mensen met een 
toekomst. Hier is het moment en de plaats om de belang-
rijke rol van onderwijs en opvoeden vorm te geven. Bur-
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gerschap om zo een eigen eerlijke mening 
te vormen en informatie te kunnen duiden 
in een duidelijke maatschappelijke context 
van ons onderwijs, waarin het leren vorm 
krijgt binnen de werkelijkheid van het nu. 
Dat is de basis voor later. 
 
We staan hier, nog steeds in de regen,  bij 
het Joods monument in het Vijverpark, leg-
gen een krans, ter herdenking aan en ter ere 
van alle burgers van Brunssum die belang-
rijk waren bij de onderduiking van ongeveer 
250 joodse kinderen. Zij hebben, dankzij de 
moed van deze burgers, allen de verschrik-
kingen overleefd. Een voorbeeld dat je altijd 
een keuze hebt om anderen te helpen. 
Zo verbinden we het verleden en het heden 
met de toekomst en dat blijft hangen, daalt 
in en vormt je als mens, je vergeet dit mo-
ment niet.
Daarom zijn de projecten op het Broekland-
college zo waardevol, heb je docenten 
nodig die lessen en inhoud in perspectief 
plaatsen en die durven af te wijken van de 
geëigende paden in de klas. Die docenten 
maken onderwijs tastbaar, aanschouwelijk 
en geven richting aan de waarde van leren. 
Zij maken het verschil!
 
Peter Schut
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Derdejaars leerlingen brengen een bezoek aan de film “De slag om de Schelde”.

De Slag om de Schelde is een Nederlandse oorlogs-
film uit 2020. In 2020 was het 75 jaar geleden dat de 
oorlog eindigde en de film moest het herdenkings-
jaar afsluiten. 

Het doel van de film is om jongeren op een aanspre-
kende manier bekend te maken met de Tweede We-
reldoorlog. De opnames van de film zijn gemaakt in 
Nederland, Litouwen en België. De film heeft een bud-
get van 14 miljoen euro’s en daarmee is De Slag om de 
Schelde een van de duurste Nederlandse films aller tij-
den.

Centraal in de film staat De Slag om de Schelde die in 
het najaar van 1944 plaatsvond in Zeeland en West-Bra-
bant. Bij deze slag kwamen meer dan 10.000 personen 
om het leven. Deze was beslissend voor het verloop 
van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast staat het be-
kend als een van de belangrijkste en heftigste veldsla-
gen in West-Europa. Toch is er door de jaren heen wei-
nig aandacht aanbesteed. 

In de film volgen we drie jonge mensen: Teuntje, een 
Zeeuws meisje dat betrokken raakt bij het verzet om-
dat haar broer wordt opgepakt. Marinus, een Neder-
lander die zich uit ideologische overwegingen aan de 
Duitse kant schaart maar net als de derde persoon die 
we volgen, Will, een Engelse jongen die met enthousi-

asme participeert in de oorlog, inziet dat het in de rea-
liteit allemaal wat lastiger ligt dan gedacht. De hoofd-
personages maken dus grote ontwikkelingen door op 
het witte doek. Doordat de verhalen zich abrupt en op 
redelijk snel tempo elkaar afwisselen, laat de film het 
moraal en de emotie vaak in het midden en laat de kij-
ker zelf bepalen wat hem of haar aanspreekt. Dit geldt 
ook voor het doen en laten van randpersonages, zoals 
de vader van Teuntje die tijdens de oorlog als arts ook 
de noodzaak ziet in het behandelen van Duitse patiën-
ten, zonder dat de film daar een dialoog met afwegin-
gen aan besteedt. De keuze voor deze afwisseling door 
regisseur Matthijs van Heijningen Jr. en het realistische 
script van scenarioschrijver Paula van der Oest, zorgen 
niet alleen voor een veelzijdige vertolking van het oor-
logsverhaal maar laat vooral één gevoel de boventoon 
voeren: de moedeloosheid van een totale oorlog die 
iedereen betrokken maakt, vrijwillig of onvrijwillig.
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MCP-REIS naar Frankrijk

Maandag 18 april
Om 07.45 uur verzamelen we op de markt in 
Hoensbroek. We hebben er reuze veel zin in. Ein-
delijk weer eens op reis. Natuurlijk zijn we ook 
heel nieuwsgierig naar onze Belgische leeftijdsge-
nootjes. Als de bus om 08.00 uur arriveert nemen 
we afscheid van familie en stappen we vol goede 
moed de bus in. De leerlingen en geschiedenisdo-
cent Sandro van Compass zitten er al in. Ook Servé 
L’Espoir , wethouder van de gemeente Brunssum, 
Lambert Bollen, oud-docent Geschiedenis en  Her-
bart Beyers van het War Heritage Institute zitten al 
in de bus en begeleiden ons deze drie dagen.

Rond de klok van 10.00 uur komen we aan in 
Bastogne. Het was de bedoeling dat we de Bastog-
ne Barracks zouden gaan bezoeken. Dit is een mu-
seum dat wordt beheerd door het Belgische leger 
en is een eerbetoon aan de helden die vochten 
tijdens de Slag om de Ardennen. Dit kon helaas 
niet want in verband met een verbouwing was 
dit museum gesloten dus brengen we een be-
zoek aan het Bastogne War Museum. Dit unieke 
herinneringscentrum, gewijd aan de Tweede We-
reldoorlog, vertelt van de bijzondere geschiedenis 

van de Slag om de Ardennen. Tijdens de Slag om 
de Ardennen werd er vooral in en rond Bastogne 
zwaar gevochten tussen de Duitsers en de Ameri-
kanen. Bij binnenkomst krijgen we een audiogids 
en mogen we zelfstandig door het museum lopen. 
De nadruk in het museum ligt op het ervaren. We 
worden  ondergedompeld in dit gebeuren door 
middel van drie films oftewel drie belevingsruim-
tes.  Zo is er een reconstructie van een bosrand ge-
maakt met in het midden een granaattrechter en 
worden de dagelijkse gevechten aan het front en 
de massale bombardementen in beeld gebracht. 
In een andere belevingsruimte bevinden we ons 
in een cafeetje in Bastogne tijdens het bombarde-
ment op 22 december en belanden vervolgens in 
de kelder van dat café om te ervaren wat de inwo-
ners van Bastogne moesten doorstaan.  We volgen 
deze oorlog door de ogen van vier personages 
die de Slag om de Ardennen beleefden. Dit waren 
Hans Wegmüller, een Duitse luitenant van de 26e 
divisie van de Volksgrenadiere. Robert Keane, kor-
poraal van de 101e luchtmachtdivisie. Mathilde 
Devillers, onderwijzeres van de school van Baste-
naken. Emiel Mostade, 13 jaar, woont in Bastena-
ken. Zijn vader heeft een fietsenwinkel. De jonge 

Emiel is muzikant, hij heeft zijn accordeon altijd 
bij zich. Na het bezoek aan dit museum bezoeken 
we het Mardassonmonument dat zich op steen-
worp afstand van het museum bevindt. Het is de 
belangrijkste herdenkingsplaats van de Tweede 
Wereldoorlog in de Ardennen en in België. De slag 
om de Ardennen krijgt er bijzondere aandacht. De 
imposante stervormige constructie (het symbool 
van het Amerikaanse leger) herinnert aan het bit-
tere verzet van de Amerikaanse soldaten die tij-
dens het Ardennenoffensief (winter 1944-1945) 
in Bastogne omsingeld waren. Het Amerikaanse 
leger betaalde hier, niet als de Duitse troepen en 
de burgerbevolking, een erg zware oorlogstol. Op 
het monument zijn in bronzen letters de namen 
van de 48 toenmalige Amerikaanse staten aange-
bracht. Op de zuilen zijn de geschiedenis van de 
Slag om de Ardennen gegraveerd en de namen 
van de belangrijkste Amerikaanse eenheden die 
deelnamen aan de Slag. In het midden van het 
monument ligt een gedenksteen. Een wenteltrap 
in steen leidt naar de top van het monument, waar 
men een indrukwekkend panoramisch zicht heeft 
over de slagvelden van toen.  Aan de voet van het 
Mardasson Memorial bevindt zich een crypte, die 

plaats biedt aan 3 altaren die elk een bepaalde 
godsdienst vertegenwoordigen: het jodendom, 
het protestantisme en het katholicisme. De altaren 
zijn versierd met mozaïeken van de Franse kunste-
naar Fernand Léger.

Het monument houdt de herinnering levend aan 
de 76.890 Amerikaanse soldaten die tijdens deze 
Slag hun leven gaven voor de bevrijding van Bel-
gië of ernstig gewond geraakten. Het is ook het 
symbool van de duurzame vriendschapsband tus-
sen het Belgische en Amerikaanse volk, die schou-
der aan schouder strijd leverden tegen de Duitse 
bezetter.

Na dit bezoek krijgen we de tijd om te lunchen. 
Aangezien het mooi weer is kunnen we dit buiten 
doen op de bankjes die bij het monument staan. 
Daarna vervolgen we onze reis naar Mollkirch, ge-
legen in de Elzas, waar we twee nachten verblijven 
in jeugdherberg De Floessplatz.  De stemming zit 
er goed in. Dani blijkt talent te hebben, pakt de 
microfoon en trakteert ons op een liveoptreden 
en zingt voor ons. Rond 18.00 uur komen we, na 
enige tijd zoeken, wankele bruggetjes oversteken, 

Na twee jaar konden we eindelijk weer eens op pad naar het buitenland. Het betreft deze keer 
een korte reis van drie dagen. Samen met leerlingen van Compass in Brunssum en leerlingen 
van diverse Belgische scholen brengen we een bezoek aan Bastogne, concentratiekamp Natzwei-
ler-Struthof, het Elzas-Moezel monument in de Elzas en het Europees parlement in Straatsburg. 
Onze reis vond plaats op 18, 19 en 20 april 2022 en werd georganiseerd door het War Heritage 
Institute. Hieronder leest u ons verslag over deze drie dagen.
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hier aan.  Applaus voor Alain, onze chauffeur. Het 
is een prachtige locatie met een hoofdgebouw 
en diverse sub gebouwen. We maken hier kennis 
met Michiel en Hannes, onze gidsen.  Nadat we 
de kamers hebben toegewezen gekregen genie-
ten we van een heerlijke douche en gaan we de 
omgeving verkennen.  In de tussentijd zijn ook 
onze Belgische leeftijdsgenootjes uit Brussel ge-
arriveerd. Om 19.30 uur verzamelen we ons voor 
het avondeten. Daarna hebben we nog vrije tijd. 
Er wordt een kampvuur gemaakt en de meeste 
van ons  verzamelen zich rond het vuur. Mevrouw 
Schiffelers heeft, omdat het tenslotte 2e Paasdag 
is, eieren verstopt en wie het zilveren ei vindt krijgt 
van haar een bioscoopbon. Bas is de gelukkige die 
het ei vindt. Om twaalf uur moet iedereen terug 
naar zijn kamer. Morgen wacht ons weer een lange 
dag. Welterusten.

Dinsdag 19 april
Goedemorgen. Voor ons doen zijn we vroeg op. 
We moeten om 08.00 uur aan het ontbijt zitten. Na 
het ontbijt gaan we met de bus naar concentratie-
kamp Natzweiler Struthof. Onderweg leest Maud 

ons een verhaal voor van iemand die het kamp 
overleefd heeft. We arriveren om 09.30 uur. Hier 
wordt de groep in tweeën gesplitst en krijgen we 
een rondleiding door het kamp. Bij het woord con-
centratiekamp denk je meteen aan de gruwelen 
van Auschwitz of Dachau.  Natzweiler is het enige 
concentratiekamp dat Frankrijk heeft. Het was een 
bijzonder kamp. Het werd Nacht und Nebel, Nuit 
et Brouillard genoemd. Deze woorden verwijzen 
naar de verdwijning van de mensen die om hun 
verzet tegen het naziregime werden gearresteerd. 
Niemand wist waar zij bleven. Het kamp deed zijn 
faam eer aan. Omdat het lag op een noordhelling 
van een achthonderd meter hoge bergtop waren 
nevel en duisternis de vaste gasten. Tijdens de 
rondleiding bekruipt ons toch een raar gevoel. Het 
idee dat hier mensen naar binnen werden gebracht 
en waarschijnlijk wisten dat ze er nooit meer uit 
zouden komen. Als we door de poort lopen zien 
we een grote open vlakte met enkele barakken. 
Er om heen is een omheining met prikkeldraad 
en uitkijktorens. En dan begint onze rondleiding 
door het kamp.  Natzweiler Struthof werd op 21 
mei 1941 in gebruik genomen. Eind 1941 waren 

er in Natzweiler vier barakken voltooid, in maart 
1942 stonden er zeven. Het werden er uiteindelijk 
zeventien. Toen in het najaar 1944 de geallieerde 
troepen de Elzas naderden, werd het hoofdkamp 
Natzweiler ontruimd. Het is dus nooit bevrijd en 
daarom kennen de meeste mensen dit concentra-
tiekamp niet. Het kamp lag ver van de bewoonde 
wereld. De bewoners van het stadje Rothau, waar 
de gevangenen per trein arriveerden en lopend 
of per vrachtwagen doorheen moesten, moeten 
hebben geweten dat aan het eind van de lange 
slingerende bergweg een kamp was ingericht. 
Vanuit het kamp is diep in het dal het stadje Schir-
meck zichtbaar, onwerkelijk als een miniatuur. 
Deze verre leegte bezorgde veel gevangenen een 
gevoel van door alles en iedereen verlaten te zijn. 
En dat was de bedoeling. “Als de gevangenen bo-
ven kwamen wisten ze dat het mis was, dit was 
“durchs Tor hinein, durchs Kamin heraus”(entree 
door de poort, vertrek door de schoorsteen). Om-
dat het kamp zo hoog lag was het er meestal erg 
koud. Die kou werd door de gevangenen als een 
grotere kwelling gezien dan honger; anders dan 
honger kon je kou niet even vergeten.  Natzweiler 

Struthof was geen vernietigingskamp maar werd 
aangeduid als een ‘Stufe III kamp. In de hiërarchi-
sche rangschikking van kampen naar  ‘zwaarte’ 
staat Natzweiler boven de andere concentratie-
kampen, direct onder de vernietigingskampen. 
Maar al was het kamp geen moordfabriek, veel 
ex-gevangenen noemen Natzweiler toch een ver-
nietigingskamp, om te accentueren hoeveel groter 
de sterftekans was in vergelijking tot hun eerdere 
of latere gevangenschappen. Niet alleen werden 
er gevangenen opgehangen en gedood door in-
jecties, ook veel Natzweilers stierven door het 
zware werk dat ze moesten verrichten in de steen-
groeve die nabij het kamp gelegen was. Er zijn ook 
medische experimenten verricht op gevangenen. 
In de kleine gaskamer die bij het kamp hoorde en 
die zo’n vijfhonderd meter lager dan het kamp 
lag, werden geen Natzweilergevangenen vergast, 
maar joden die werden aangevoerd uit Auschwitz. 
Hun lijken en lichaamsdelen waren bestemd voor 
het anatomisch museum dat de nazi’s wilden in-
richten bij de medische faculteit van Straatsburg. 
Ook werden er medische experimenten verricht 
op de van elders aangevoerde zigeuners. Vanuit 
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de uitkijktorens hadden de SS’ers goed zicht op de 
gevangenen en vluchten was zo goed als onmo-
gelijk. Enkele barakken zijn nu ingericht als muse-
um en vertellen ons het verhaal wat de gevange-
nen zoal hebben moeten meemaken. Als we de 
plek zien waar de gevangenen werden opgehan-
gen en de barakken waarin het crematorium en 
de gevangenis was hebben we geen woord meer 
te missen. Er was een klein hok van 80 x 80 cm en 
ongeveer 120 cm hoog. Hier werden vier mensen 
in opgesloten en moesten hier soms drie dagen of 
nog langer in doorbrengen. Normaal gesproken 
hebben wij het grootste woord maar hier worden 
we echt stil van en realiseren we ons dat dit nooit 
meer mag gebeuren.

Na dit bezoek is het tijd voor onze lunch. Deze nut-
tigen we meteen naast het kamp. Het geeft toch 
wel een dubbel gevoel eigenlijk. Wij zijn vrij, eten 
en drinken wanneer we willen en de gevangenen 

hadden niks en aten soms kleine kiezelsteentjes of 
gras om maar een vol gevoel in hun maag te krij-
gen. En wij soms maar zeuren, bahhh, dat lust ik 
niet.  Na onze lunch vertrekken we naar Schirmeck 
waar we een bezoek brengen aan het Elzas-Moe-
zelmonument. 

Als we bij het monument oftewel museum aan-
komen zien we een modern gebouw dat op een 
helling ligt en een spectaculair panorama biedt 
over de aangrenzende vallei en de bergen met 
het Natzweiler-Struthof-monument aan de over-
zijde. Het gedenkteken van de Elzas en de Moezel 
vertelt de tragische geschiedenis van de Elzas en 
de Moezel van 1870 tot de Frans-Duitse hereni-
ging, verzoening en de opbouw van Europa. Het 
is met name gericht op de periode van de Tweede 
wereldoorlog en de annexatie. Het Mémorial de 
l’Alsace-Moselle werd geopend dankzij inspan-
ningen van centrale en regionale ambtenaren. Bij 

binnenkomst worden we begroet door een vrou-
welijke gids. Zij gaat ons rondleiden door zeven 
decennia geschiedenis. We starten in een ruimte 
die ingericht is als portretgalerij. In deze ruimte 
hangt een speciale sfeer door de vele foto’s, kaar-
ten en documenten.  Onze gids geeft ons uitleg 
in het Engels maar helaas is zij niet goed te ver-
staan. Gelukkig zijn Michiel en Hannes bij ons en 
geven aan dat de gids gewoon Frans kan spreken 
en dat zij het dan voor ons vertalen. Dit is beter 
te doen. De volgende ruimte is klein. Het is een 
gereconstrueerd dorpsstation. Het is 1 september 
1939, het Duitse leger valt Polen binnen. Aan de 
muur hangen toeristische posters, maar ook eva-
cuatiebevelen. Je nestelt je in een trein vol koffers 
en persoonlijke bezittingen. Op de wand van het 
compartiment toont een projectie in beeld de eva-
cuatie van 611.000 Elzassers en Moezels naar het 
zuidwesten van Frankrijk.  De laatste wagon is een 
veewagon die later gebruikt werd om de mensen 

te vervoeren. Aan de andere kant van deze wagon 
leidt een gang naar het hart van een Maginotli-
nie-fort (een Franse verdedigingslinie). Witte mu-
ren waarover elektrische draden lopen, rails op de 
grond, slaapzalen, gepantserde deuren... Na de uit-
leg lopen we snel verder. We zien eerst een muur 
met straatnaamborden, eerst in het Frans, daarna 
in het Duits. Aan het plafond hangen vlaggen, die 
achter elkaar heimelijk van de driekleurige ban-
den naar de rode vlaggen met hakenkruizen gaan. 
Een krachtig geluid van laarzen zorgt hier voor een 
verontrustende sfeer. Als we verder lopen staan 
we voor een gebouw van Germaanse architectuur. 
Imposant, voorovergebogen, dit onontkoombare 
gebouw laat je kennismaken met een benauwend 
universum, half administratief, half gevangenis. 
Aan weerszijden illustreren kantoren de fasen van 
het tot een halt brengen van de bevolking en het 
inlijven van geweld met, in perspectief, het kamp 
van Struthof, ultieme terreur. We vinden het erg 
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jammer dat we héél véél informatie krijgen, die he-
lemaal niet meer tot ons doordringt, en daardoor 
weinig kans krijgen om heel goed om ons heen 
te kijken.  De route neemt ons mee naar het uni-
versum van de concentratiekampen. Prikkeldraad, 
kazernes, dimlichten, wachttorens…  Het grijze 
universum beschrijft ook via foto’s, documenten 
en audiovisuals het verzet en de doorgangen naar 
Frankrijk. Daarna lopen we over een loopbrug die 
3,50m boven de grond ligt. Onder onze voeten 
en om ons heen, er is geen twijfel mogelijk: het 
is oorlog. De grond, chaotisch gemaakt door de 
bombardementen, is bezaaid met allerlei soorten 
puin, fietsen, autowrakken, blikken benzine... De 
bommenwerpers vallen de lucht binnen. Een huis 
stort in. Op de muur geprojecteerde beelden roe-
pen echter de Duitse terugtocht en de landing op. 
De bevrijding is gelukkig nabij. Onze reis leidt ons 
naar een witte, geluiddichte luchtsluis. Gelukkig, 
geen oorlogsgeluiden meer. Hiermee geconfron-
teerd wordend maken enkele van ons de vergelij-
king met de huidige oorlog in Oekraïne. We heb-
ben schijnbaar niks geleerd van het verleden.
We eindigen in drie ruimtes die gewijd zijn aan 
het Europese epos. De eerste ruimte heet: De weg 
van Europa, van 1945 tot heden. Alle stadia van de 
Europese opbouw worden opgeroepen en thema-
tische stations laten je stilstaan bij bepaalde ge-
beurtenissen: een krant op groot formaat om het 

internationale persoverzicht te raadplegen na het 
falen van Defensie Europa. Even verderop roept 
een standbeeld van Erasmus taaluitwisselingen, 
studentenprogramma’s en cultureel Europa op. 
Maanvaartuigen volgen de ruimtewedloop...
De tweede ruimt heet: The Globe. Dit is een car-
tografische ruimte met touchscreen en vat Europa 
op verschillende schalen (Schengen, Raad van Eu-
ropa, BBP, enz.)

Als laatste komen we in het forum. Deze toont 
d.m.v. een 360°-film de belangrijkste oriëntaties 
van Europa: een cultureel Europa, een Europa van 
onderzoek en innovatie, een milieuvriendelijk Eu-
ropa of een Europa van vrijhandel en open gren-
zen. Volgens hun overtuigingen verbeeldt ieder-
een zich een lot voor Europa.

Ten slotte, in de laatste ruimte, dompelt een 7 mi-
nuten durende film, geprojecteerd op 3 muren, de 
bezoeker onder en suggereert tot slot dat een an-
der Europa mogelijk is.

Als we weer eenmaal buiten staan zijn we blij dat 
onze rondleiding erop zit want onze spannings-
boog is helemaal weg. Toch zijn we ook onder de 
indruk van dit prachtige monument. Wat een bij-
zondere dag vandaag. We maken nog een groeps-
foto met op de achtergrond boven in de bergen 

het monument van Struthof en vertrekken dan 
om terug te gaan naar De Floessplatz. Onderweg 
stoppen we nog bij een supermarkt waar we een 
half uur de tijd krijgen om weer de nodige voor-
raad snoep, chips en frisdrank in te slaan voor van-
avond.  Om 19.30 uur verzamelen we ons weer 
voor het avondeten. Bij de Belgen is een leerling 
jarig en wij zingen natuurlijk ook uit volle borst 
mee. Na het eten hebben we afgesproken om sa-
men een potje te gaan voetballen. De Belgen te-
gen de Nederlanders. We worden flink aangemoe-
digd. De geluidsbox gaat aan al gauw klinkt de 
muziek over het veld en wordt er gedanst. Na de 
wedstrijd is het tijd voor een kampvuur met goede 
muziek. Veel te snel naar onze zin is het twaalf uur 
en moeten we onze kamers opzoeken. Aangezien 
we hier nog niet veel zin in hebben besluiten we 
om toch stiekem weer naar buiten en terug naar 
het kampvuur te gaan.  Jammer, we worden ge-
zien en moeten weer terug naar onze kamers. We 
wachten een klein half uur en proberen het dan 
nog een keer. Ook deze keer duurt de pret niet 
lang en belanden we weer in onze kamers haha. 
Als iedereen terug is op zijn eigen kamer gaan we 
toch maar proberen te slapen.

Woensdag 20 april
Hallo, hier zijn we weer. Na een korte nachtrust 
pakken we onze spullen in en brengen deze naar 
de bus. Met kleine oogjes melden we ons om 08.00 
uur aan het ontbijt. Na het ontbijt, vertrekken we 
naar Straatsburg waar we om 10.00 uur verwacht 
worden bij het Europees parlement. We zijn reuze 
benieuwd. Hier kom je tenslotte niet iedere dag. 
Maar wat is het Europees parlement precies en 
wat gebeurt er hier. Het Europees parlement (kort-
weg EP genoemd), is de rechtstreeks verkozen 
volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. 
Het is het enige instituut van de EU dat direct door 
de burgers wordt gekozen. Sinds haar ontstaan als 
adviesorgaan in de jaren vijftig, toen haar leden 
nog simpelweg nationale parlementariërs uit de 
toenmalige zes lidstaten waren heeft het EP een 
vergevorderde verandering ondergaan. Bij aan-
komst moeten we een mondkapje op en natuurlijk 
worden we goed gecontroleerd of we niks bij ons 
hebben. Net zoals dat gebeurt op een vliegveld. 
Ook hier krijgen we weer een gids mee die ons 
rondleidt door het gebouw. We komen ook in de 
plenaire zaal waar iedere maand wordt vergaderd 
en besluiten worden genomen. De gids verteld ons 
dat Het Europees Parlement (EP) tegenwoordig 
ruim 450 miljoen Europeanen vertegenwoordigt. 
We krijgen ook de gelegenheid tot vragen stel-
len. Zo vraagt iemand; hoeveel afgevaardigden er 
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momenteel zijn, dat blijken er 705 te zijn (inclusief 
voorzitter). Een ander vraagt hoeveel zetels Ne-
derland heeft. De gids legt uit dat de grootte van 
het land bepaalt hoeveel zetels een land heeft. Zo 
heeft Duitsland 96 zetels en Nederland 29 zetels in 
het Europees Parlement. Het Europees Parlement 
wordt geacht een stem te geven aan de volkeren 
van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en 
vooral te letten op het belang van de Unie in zijn 
geheel. Dan krijgen we nog een hele intelligente 
vraag van iemand van ons. Hij vraagt: Mevrouw, is 
er in Straatsburg ook een MC Donalds? Grote hi-
lariteit alom. Gelukkig snapte onze gids de vraag 
niet. Nu weer even serieus. De leden van het Euro-
pees Parlement worden sinds 1979, om de vijf jaar, 

rechtstreeks gekozen door de burgers van de Euro-
pese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. 
Het Parlement debatteert op basis van voorstellen 
van de Europese Commissie en kan daarbij wijzi-
gingen voorstellen, waarna het Parlement samen 
met de Raad van de Europese Unie een beslissing 
over deze voorstellen neemt. Zo heeft het EP een 
wetgevende bevoegdheid op uiteenlopende ge-
bieden zoals landbouw, voedselveiligheid, milieu 
en de begroting van de Europese Unie. We vervol-
gen onze weg door het gebouw. We nemen plaats 
in een ruimte aan een ronde tafel met wel hele luxe 
bureaustoelen. Heerlijk achterover liggend met 
onze koptelefoon op krijgen we een film rondom 
ons heen te zien over de Europese Unie. Aanslui-

tend krijgen we nog een cadeautje aangereikt. Het 
is een balpen, die tevens een zaklampje herbergt 
en een touch-pen. Na de rondleiding gaan we 
terug naar de bus die ons naar het centrum van 
Straatsburg brengt. Heerlijk, we krijgen hier twee 
uur vrije tijd. We lopen eerst gezamenlijk naar de 
Kathedraal en spreken af dat we ons hier om 14.45 
uur weer treffen. Natuurlijk gaan vele van ons op 
zoek naar de MC Donalds. Anderen gaan op zoek 
naar de Primarkt. Als we ons weer verzamelen 
heeft iedereen op zijn eigen manier inkopen ge-
daan of souvenirs gescoord. Snel lopen we terug 
naar de bus. Onze chauffeur wilt graag om drie uur 
vertrekken. Uiteindelijk wordt het half vier voordat 
we richting Nederland gaan. Om 18.00 uur maken 

we nog een sanitaire stop in Luxemburg en eten 
we onze lunch op die we bewaard hebben voor de 
avond. Dan gaat de reis verder en arriveren we om 
21.00 uur weer op de markt in Hoensbroek waar 
onze ouders ons weer staan op te wachten. Het is 
gedaan met hun rust. We zijn weer thuis.
We kijken terug op een mooie, leuke en leerzame 
reis en willen dan ook iedereen bedanken die deze 
reis voor ons mogelijk heeft gemaakt. 
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