Jong geschiedenistalent beloond
Met het profielwerkstuk 'Propaganda, the war on terror en de oorlog in Irak' heeft Mark Heemskerk,
leerling van het Mendelcollege, de Grote Haerlem Mug-prijs 2014 gewonnen. In het kort komt de
vraag die Mark zich heeft gesteld erop neer of oud-president Bush de propaganda tegen
moslimterroristen heeft gebruikt om in 2003 Irak binnen te vallen, terwijl het hem eigenlijk ging om
de massavernietigingswapens.
Naar het oordeel van de jury heeft hij het complexe verband, dat is ontstaan tussen de door Bush
verklaarde War on Terror, het gebruik van propaganda en de inval van Amerikaanse troepen in Irak
op degelijke en doorwrochte wijze onderzocht. Hij komt tot de conclusie dat propaganda er
inderdaad toe heeft geleid, dat de Irakoorlog als onderdeel werd gezien van de 'War on terror'.
Namens de jury – bestaande uit Marlies Queadvlieg, Marion Schut-Koelemij en Freek van Schie –
overhandigde Marion Schut de oorkonde, de enveloppe met inhoud, het Jaarboek 2012 en het jaar
gratis lidmaatschap van de Vereniging Haerlem. De andere inzenders kregen eveneens het Jaarboek
en een boekenbon.
Overige werkstukken
Die andere inzenders kwamen van het Kennemer Lyceum, het ECL, het College Hageveld en
Lyceum Sancta Maria. De door de leerlingen behandelde onderwerpen zijn divers en er wordt ver
over de grenzen gekeken. Opvallend vond de jury het aandeel van de hedendaagse geschiedenis,
geschiedenis waarvan het stof nog niet is neergedaald. Dan is het lastig om goede bronnen en
literatuur te vinden waarop je het onderzoek kunt baseren.
Een kritische noot werd gekraakt richting de docenten. De begeleiding had strakker kunnen zijn,
waardoor de werkstukken aanzienlijk aan kwaliteit hadden kunnen winnen. Een wakend oog had
niet alleen een aantal suffe taalfouten en wonderlijke formuleringen kunnen voorkomen, maar ook
de soms weinig logische redeneringen, merkwaardige stellingen en conclusies.
Najaarsbijeenkomst
Natuurlijk had de jury meer dan vijf werkstukken willen ontvangen. Daarom is er nogmaals de
oproep aan iedere school, iedere docent en alle leerlingen die volgend jaar voor de taak staan een
profielwerkstuk te maken, toch vooral het beste werkstuk geschiedenis in te zenden. Een bekroning
is niet alleen een eer voor de schrijver(s), maar ook voor de school. De werkgroep Jonge Muggen,
de voorzitter van de Vereniging Haerlem (ook historicus) en de jury zullen daarom de docenten van
alle scholen voor voortgezet onderwijs die de werkstukken begeleiden, in het najaar uitnodigen voor
een bijeenkomst in de Hoofdwacht. Wij horen graag van de deskundigen wat wij moeten doen om
meer inzendingen te krijgen.
Dit jaar werd de prijs voor de derde maal uitgereikt, maar het was de eerste keer dat we gebruik
konden maken van het souterrain van de Hoofdwacht. In de dagen voorafgaand aan de 8e mei is
met vereende krachten door de werkgroep Jonge Muggen de ruimte schoner en vooral gezelliger
gemaakt. Deze locatie werd erg door onze gasten gewaardeerd, en zette de Hoofdwacht weer eens
anders op de kaart!
Marjorie Vroom.

