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Het zal u wellicht niet ontgaan zijn: het is deze maand precies honderd jaar geleden dat de eerste wereldoorlog ten einde liep. Het zwijgen van de kanonnen, dat
een einde maakte aan ‘de oer-catastrofe van de twintigste eeuw’, wordt in de
hele wereld ruime aandacht aan besteedt met allerlei herdenkingsinitiatieven.
Behalve in Nederland. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het gegeven dat
Nederland neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar de oorlog is allerminst aan Nederland voorbij gegaan. Vorige week nog schreef historicus Thomas
von der Dunk in een ingezonden brief in Volkskrant dat de Eerste Wereldoorlog
eigenlijk nog steeds speelt, omdat de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog tot op
de dag vandaag voelbaar zouden zijn. Ook in Nederland. Als geschiedenisleraar
zie ik het als mijn missie om mijn leerlingen voor te bereiden op de wereld van
vandaag, door hen kennis te laten nemen met de wereld van gisteren. Vanuit
deze beroepsopvatting vind ik het belangrijk dat we aandacht besteden aan het
einde van de Eerste Wereldoorlog. En dat, beste ouders, gaan we op een heel bijzondere manier doen.
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Op vrijdag 16 en zaterdag 17 november krijgen we bezoek van de Waterlandse
Harmonie. Zij hebben een programma samengesteld met muziek, verhalen en
beelden rond dit thema. Verteller Jean-Paul de Vries woont in Noord-Frankrijk, in
een streek waar honderd jaar geleden om iedere vierkante meter een mensenleven gesneuveld is. Hij beheert het museum Romagne 14-18, en hij vertelt tijdens
dit concert verhalen over objecten uit zijn collectie. Het zijn deels onbeduidende
spullen, een schoen, een koffiepot, een stuk prikkeldraad, maar ook een bom of
een helm. Aan de hand van deze objecten beschrijft hij het dagelijks leven van de
soldaten. Wat maakten zij mee, wat deden ze, wat gebeurde er met hen?
Het Waterlands Orkest staat onder leiding van Thomas Geerts, en speciaal voor
deze gelegenheid spelen 10 leerlingen van het Hyperion Lyceum mee in het orkest!
Vorige maand heeft het orkest al opgetreden in Frankrijk. Hoor hoe hoogleraar
Daniël Muegge, die saxofoon speelt in het orkest, over deze ervaring vertelt op
NPO radio 1.
https://www.nporadio1.nl/brainwash-radio/onderwerpen/477408-hoogleraarpolitieke-arithmetiek-daniel-muegge-over-de-eerste-wereldoorlog
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En in het programma Andere Tijden kwam vorige week verteller Jean-Paul de
Vries al aan het woord. Heel mooi zie je in deze aflevering dat dit onderwerp ook
voor jonge scholieren heel actueel kan zijn!
https://www.npostart.nl/andere-tijden/03-11-2018/VPWON_1283697
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Het onderwerp Eerste Wereldoorlog behandelen wij in de derde klas en in de
zesde klas. We hopen alle leerlingen die geschiedenis hebben in deze jaarlagen te
mogen verwelkomen tijdens één van deze avonden, Als ouder van een leerling in
de derde/zesde klas bent u eveneens van harte welkom.

2 van 2

Getuigenis van een Oorlog, vrijdag 16 en zaterdag 17 november
Auditorium Hyperion Lyceum, aanvang 20.00 (zaal open 19.30)
Toegang €10,- leerlingen Hyperion Lyceum gratis toegang, wel graag reserveren!
Kaarten reserveren kan via een mail naar kaartenwaterlandseharmonie@live.nl
Hopelijk tot ziens de 16de of de 17de van deze maand!
Hartelijke groet,
Jasper Rijpma
Docent geschiedenis en grote denkers
Onderwijswerkgroep, Mentor klas 1D
j.rijpma@hyperionlyceum.vova.nl

