Leiden, 22 januari 2020

Beste collega’s,

Eerder heb ik jullie uitgenodigd voor de bijeenkomst van 27 januari.
Op deze avond zullen we met leerlingen en docenten van onze school het monument
“Levenslicht” in Leiden in het licht zetten.
Op 16 januari is in Rotterdam het tijdelijke Holocaustmonument LEVENSLICHT
gepresenteerd. Doel van het lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel
Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. Het
monument is ontworpen door Studio Roosegaarde, in opdracht van het Nationaal Comité 4
en 5 mei.
In Rotterdam was het monument eenmalig in zijn totale omvang te zien, waarbij 104.000
herdenkingsstenen oplichten aan de oever van de Maas op de plek waar de Rotterdamse
slachtoffers destijds bijeen werden gebracht en gedeporteerd. De stenen zijn in 170
gemeenten aanwezig.
Op 27 januari is het precies 75 jaar geleden dat kamp Auschwitz, hét internationale symbool
van de holocaust, werd bevrijd. Het markeert het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75
jaar geleden.
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk.
Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. De
herdenkingsstenen zijn geïmpregneerd met fluorescerende pigmenten en lichten op onder
invloed van onzichtbaar ultraviolet licht. Om de paar seconden zie je de stenen een blauwe
kleur uitstralen en weer uitdoven: als een ademhaling in licht.

Er wordt gestart met een herdenkingsbijeenkomst, vanaf 19.00 uur in de grote zaal van het
Scheltema-complex (Marktsteeg 1, zaal open om 18.30 uur). Met gesproken woord en
muziek zullen leerlingen en docenten van onze school stilstaan bij de betekenis van
“Vrijheid”.
Na deze bijeenkomst wordt er vanuit Scheltema er naar het oorlogsmonument aan de singel
naast Molen de Valk gewandeld.
Burgemeester Henri Lenferink zal hier een korte toespraak houden, ingeleid met een
muziek- en dansoptreden door onze leerlingen. Omstreeks 20 uur wordt het lichtmonument
ontstoken.
Het (tijdelijke) lichtmonument zal in Leiden tot eind februari bij het oorlogsmonument te
zien zijn. In de maanden maart en april bevindt het zich in onze school en op enkele andere
plekken in de stad. Tot slot zal het op maandag 4 mei deel uitmaken van de
Dodenherdenking in de Leidse Pieterskerk.
In de lessen geschiedenis en Nederlands is de afgelopen en zal er de komende tijd
regelmatig stilgestaan worden bij het onderwerp “Vrijheid”.

Ik hoop velen van jullie op deze avond te mogen begroeten,

Met vriendelijke groet,

Annick Dezitter
Rector Da Vinci College Kagerstraat

https://photos.app.goo.gl/nPAT1F21JkJ8vi5W6

