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Geschiedenisdocent: nooit, nooit, nooit mogen we wennen aan oorlog
door onze verslaggever

HEERLEN – Het is een persoonlij-
ke missie: Martin van der Weer-
den zal tot zijn laatste lesuur als
geschiedenisdocent ageren te-
gen oorlog. „De vieringen van
de bevrijding van Limburg deze
weken hebben iets feestelijks.
Het geeft oorlog onbedoeld een
heroïsch tintje. Ik begrijp dat
wel maar wil toch benadrukken
dat oorlog vooral heel vreselijk
is.” Om dat duidelijk te maken
probeert Van der Weerden zijn
leerlingen te raken met de ver-

halen van toen. „En als histori-
cus moet je de waarheid zo
dicht mogelijk zien te benade-
ren. Dus duik ik in archieven of
interview ik, zoals bij de mijn-
werkersstaking, mensen die het
zelf meegemaakt hebben.”
Op dinsdag 16 september, leg-
gen leerlingen van het Bernardi-
nus College en de Heerlense ba-
sisscholen Mijn Spoor en De
Ganzerik een krans bij het mijn-
werkersmonument ter nage-
dachtenis aan de gefusilleerde
mijnwerkers. „We doen dit al
sinds 1985. Iedere keer is het

weer indrukwekkend. Met een
historische jeep brengen we de
krans naar het monument. Ook
is er een dienst waar leerlingen
muziek maken en toespraken
houden.” Van der Weerden
weet dat van jongeren van nu
vaak wordt gedacht dat ze hun
aandacht maar kort bij een on-
derwerp kunnen houden en dat
ze meer geïnteresseerd zijn in
het schermpje van hun smart-
phone dan in gebeurtenissen in
de echte wereld. Maar volgens
hem is daar op die dag geen
sprake van. „Ook de jonge kin-

deren zijn oprecht geraakt door
de verhalen over de staking en
de gruwelijke gevolgen die die
had.” Het blijft niet bij de
kranslegging op 16 september.
Zondag 21 september (16.00
uur) is er in de kapel van het
Bernardinus een bevrijdingscon-
cert. „Met medewerking van de
koninklijke harmonie Heerlen.”
Aandacht voor een 70 jaar oude
oorlog, is nog steeds nodig. „De
actualiteit bewijst dat vooroor-
delen, rassenwaan, discrimina-
tie en geweld ook nu nog volop
aanwezig zijn.”


