Programma GESCHIEDENIS Mandeville Select ’21-‘22
Jullie docent en reisleider is Hans Pieter Slappendel, die vanaf jonge leeftijd een poging heeft
gewaagd alles te lezen over WO2. Dat is niet helemaal gelukt, omdat hij ook nog naar school moest.
En daarna naar de universiteit. Hij heeft zelfs zijn dienstplicht nog vervuld. Na een klein decennium
als advocaat gewerkt te hebben, is hij 13 jaar geleden als jurist aan de slag gegaan in de wereld van
de scheepsbouw. Nu werkt hij bij het meer dan honderdjarige bagger- en offshoreconcern
Koninklijke Boskalis en houdt zich bezig met allerlei internationale contracten in de wereld van Oil,
Gas & Renewables. Met veel plezier doceert hij Geopolitics/Geschiedenis aan Mandeville Academy.

“Een kleine geschiedenis van de 20ste eeuw”
Waarom hebben oude mensen het nog steeds over de Oorlog? Welke oorlog was dat? En waarom is
die oorlog ook vandaag nog belangrijk om te begrijpen wat jouw wereld gevormd heeft.
Of is het overdreven om dit allemaal te zeggen over de Tweede Wereldoorlog? In 1945 was die
oorlog immers voorbij.
Of woedt die oorlog nog steeds voort? Waarom was er oorlog in Afghanistan en in Irak? Wat heeft de
oorlog in Vietnam te maken met de Tweede Wereldoorlog?
Je hoort nooit iemand over de Eerste Wereldoorlog. Hoe kan dat?
Op tien zaterdagen gaan we met z’n allen tijdreizen. Ons startpunt is telkens de jaren dertig van de
vorige eeuw. Wij kunnen terugkijken met de kennis van nu en beter begrijpen waarom landen en
volkeren elkaar naar het leven stonden (en staan). Kunnen we iets leren van de geschiedenis?
Hebben we iets geleerd van het verleden of struikelen we door de geschiedenis?
Wij samen bepalen waar we naar kijken. Samen zorgen we ervoor dat we alle aspecten van deze
cruciale periode in de menselijke geschiedenis bespreken.
Hoe was het om als jongere in die tijd te leven. Hoe zou jij in de tijd in het leven hebben gestaan.
Maakte het wat uit waar je wieg stond?
Welke ontwikkelingen zijn versneld door de oorlog? Of maakte dat allemaal niets uit?
Samen met je medeleerlingen en je docent gaan we op onderzoek. Dat doen we op Mandeville
Academy in Gouda. Of vanaf de 19e verdieping met uitzicht over Utrecht. En dat doen we in het
Militair Historisch Museum in Soesterberg.
Als we ons eindpunt hebben bereikt, kijken we samen terug naar een reis die jou je hele leven zal
bijblijven. Om wat we hebben meegemaakt, maar vooral om onze reisgenoten; jij en de andere
deelnemers van het Mandeville Select Programma!
Data zaterdagen: 30 okt, 13 nov, 11 dec, 29 jan, 19 feb, 19 mrt, 30 apr, 28 mei, 25 juni en 9 juli
De bijeenkomsten zijn van 14-17 uur. De locatie is Mandeville Academy, gelegen in het centrum van
Gouda (op loopafstand van het station) maar het kan ook zijn dat we af en toe kiezen voor
onlinebijeenkomsten (afhankelijk van Coronamaatregelen en/of groepssamenstelling) of een locatie
in het midden van het land (o.a. museum).
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