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Het is een gedenkwaardige
dag, die negentiende september. Ik tref drie oud-leerlingen
van Zandvliet, die zich per
e-mail bij mij als drie eerbiedwaardige heren hadden
geïntroduceerd. Of de redactie geïnteresseerd was in een
interview? Drie krasse knarren, inmiddels alweer even
voorbij de 80 en ongeveer van
de leeftijd van mijn ouders.
Een ruime en transparante
school, is mijn eerste indruk
van het nieuwe Zandvliet op
deze donkere decembermiddag. Ik heb even de indruk
dat de gevel verder naar
voren staat dan bij de oude
school, maar dat blijkt niet
het geval te zijn. De school
lijkt veel beter te passen in z’n
omgeving: in plaats van het
timide, wat vermoeid ogen-

‘Vriendschap voor
het leven’
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Begin december bracht een delegatie
van het bestuur een bezoek aan de net
nieuw opgeleverde school die op 8 januari 2016 officieel is geopend.

Af en toe nog een verhuisdoos en verhuizers die in- en uitliepen, maar daarnaast
horden leerlingen die de zogenoemde
watervaltrappen af- en opstormden. Tevens een grote groep geïnteresseerde
leerlingen uit groep acht van diverse
basisscholen uit de Haagse regio die te
gast waren om te zien wat het Christelijk
Lyceum Zandvliet hen in de toekomst te
bieden heeft.
Inderdaad, je leest het goed. De oude
naam is weer terug met als reden dat
deze preciezer weergeeft wat Zandvliet
te bieden heeft. Een havo-, atheneumen gymnasiumopleiding, op christelijke
grondslag. De naam prijkt trots op de
nieuwe gevel van de school.
De nieuwbouw mag architectonisch worden beschouwd als vernieuwend, spannend en uitdagend.
Vooral de grote aula, kantine en soosruimte geven goed weer hoe belangrijk samenzijn, ontmoeting, maar ook rustig overleg
in een hoekje, samen kunnen gaan in één

ruimte. Wat een buitengewone verbetering is, is dat de achterkant van het gebouw richting Haagse Bos op alle etages
is opengewerkt, waarmee er een prachtig
zicht is op het bos en vanuit de aula/kantine is er een terras dat uitkomt op het bos.
Van de grote aula, de kantine en het terras kunnen wij optimaal profiteren tijdens
de reünie op 19 maart 2016.
De functionele indeling van de school,
zie hierover meer in het artikel in deze Z,
is zoals verwacht van deze tijd, met opvallend een hele verdieping voor kunst,
muziek en sport. De school profileert zich
dan ook naast sport, ook in mijn tijd al een
reuze trekker, met kunst, cultuur en muziek waar men erg trots op is.
Tijdens de reünie hopen we dan ook dat
we iets kunnen meemaken van de tweejaarlijkse musical van leerlingen en leraren, met eigen schoolkoor en schoolorkest,
die in het voorjaar 2016 opgevoerd zal
worden. De school heeft het afgelopen jaar
met succes meegedaan met de ’First Lego
League’, waarbij het programmeren van je
eigen robot de opgave was. Het Zandvliet
team heeft zich genomineerd voor de Benelux wedstrijd.
Naast bovengenoemde activiteiten tijdens

Oud en Nieuw
Arjan Alkema

Het jaar is oud. Het is genoeg geweest.
Goed voor tallozen, onbestemd of ronduit slecht voor vele miljoenen. Het oude
schoolgebouw is niet meer, het nieuwe is
in gebruik genomen. Oude vriendschappen hebben zich verdiept, nieuwe zijn,
soms aarzelend, soms uit volle overtuiging
aangegaan. Oud is cool, stel ik vast, nu
ik zelf weer een jaar mag bijschrijven,
uitgerekend op nieuwjaarsdag. Oud is
veelzijdig, kent veel verhalen, is wijs. Zo
veel wordt wel duidelijk als je de nieuwe
Z doorbladert. Nieuw is onwennig, naïef,
oppervlakkig. Zoveel wordt wel duidelijk

als je het nieuwe schoolgebouw bezoekt.
Mooi, heel mooi, maar zonder historie,
zonder verhalen. De oude gevelsteen die
gedenkt dat de eerste steen voor Villa
Zandvliet in 1874 werd gelegd, oogt bijna misplaatst op z’n nieuwe plek in de
nieuwe school. Het gebouw schreeuwt
om gebruik, om leerlingen en leraren die
samen het verhaal van het gebouw gaan
schrijven.
Ik ben uitgeschreven. Michiel van Straten
neemt het van mij over. Ik wens u een
goed jaar en voor nu: veel plezier met de
verhalen.

de reünie zullen bekende activiteiten
zoals het fotomoment met klas- en jaargenoten, en lessen van zowel oud-docenten
als huidige docenten plaatsvinden. Bij de
lessen van huidige docenten kan worden
ervaren hoe onder andere op dit moment
met nieuwe ICT-technieken onderwijs
wordt gegeven.
Al met al een zeer aantrekkelijk reünieprogramma in een prachtige nieuwe school.
Voor de redactie van de Z zal een nieuwe
hoofdredacteur aantreden, te weten
Michiel van Straten. Hij zal Arjan Alkema
vervangen die we bedanken voor zijn grote inzet de afgelopen jaren.
In de jou toegestuurde donateursbrief van
november 2015 heb je kunnen lezen dat
we in principe stoppen met papieren communicatie met oud-Zandvlieters en dat je
verzocht wordt ons je e-mailadres te geven via bestuur@oudleerlingenzandvliet.
nl.Het bestuur wil voortaan bij voorkeur
communiceren via e-mail en onze website
www.oudleerlingenzandvliet.nl. Wij maken een uitzondering voor donateurs van
wie het Zandvliet-eindexamen plaatsvond
in 1958 of eerder. Indien je tot een jongere
categorie behoort en toch papieren brieven van ons wilt blijven ontvangen, dan
kan je dat ons doorgeven.
Daarnaast was er een oproep om een
stukje te schrijven voor de Z en je interesse te tonen om bestuurslid te worden. Dit
laatste heeft al een aantal positieve reacties opgeleverd zodat we naar verwachting in 2016 nieuwe bestuursleden kunnen
begroeten.
Eind januari krijgen alle oud-leerlingen
van Zandvliet, inclusief de donateurs, het
reünieprogramma toegestuurd. We hopen
je op 19 maart 2016, in het herboren Christelijk Lyceum Zandvliet, te ontmoeten!
Bert Wolting
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In memoriam P.J. Gathier
Op 4 november 2015 is op 92-jarige leeftijd overleden
dr. Pieter Johannes Gathier.
Dr. P.J. Gathier is rector van Zandvliet geweest van
september 1962 tot september 1966.
Gathier werd in 1966 directeur van de afdeling VHMO, toen een nieuwe
afdeling door reorganisatie op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Later is hij op dat ministerie directeur-generaal geworden.
Op zaterdag 3 september 1966 was zijn officiële afscheid van Zandvliet in
het nog net niet voltooide nieuwe schoolgebouw.
Hij eindigde zijn danktoespraak met de volgende woorden: ’Er is een taak
die ik mij altijd gesteld heb en die ik nu aan U door wil geven. Help deze
kinderen op hun weg naar de toekomst.’

Rector Gathier

Het was met ontroering dat ik de rouwadvertentie las dat Dr. Pieter Johannes
Gathier was overleden. Het verleden
kwam onmiddellijk terug, de vier jaar dat
hij rector was van Zandvliet en ik als zijn
secretaresse nauw met hem samenwerkte. Een jongensachtige man die met een
verlegen lachje kon luisteren en, bescheiden als hij was, dan vaak aarzelend zijn
advies gaf waarmee hij mensen wist te
stimuleren het beste uit zichzelf te halen.
Hij schonk je zijn vertrouwen en daarmee
het gevoel dat je ertoe deed, dat jouw mening van belang was. Door die houding en
zijn altijd vriendelijke en positieve benadering is hij voor velen, voor leerlingen en
docenten, en zeker voor mij, van grote betekenis geweest ook in het verdere leven.
Zelfgenoegzaamheid was hem vreemd.
Hoe herkenbaar en passend zijn dan ook
zijn woorden boven de rouwadvertentie
’Er is meer tussen hemel en aarde dan ik
kan bevatten’.
Joke Zuidwijk-de Leeuw,
secretaresse op Zandvliet van 1960 - 1969

Schaatsfeest met Gathier (links) en Augustijn.
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Het is een gedenkwaardige dag, die
negentiende september. Ik tref drie
oud-leerlingen van Zandvliet, die zich
per e-mail bij mij als drie eerbiedwaardige heren hadden geïntroduceerd. Of de
redactie geïnteresseerd was in een interview? Drie krasse knarren, inmiddels
alweer even voorbij de 80 en ongeveer
van de leeftijd van mijn ouders. Samen
met Jan den Boer en Albert van der
Werff rijd ik naar Leimuiden, waar nummer drie, Coen Ederveen, ons ontvangt.
De heren zijn, met tussenpozen, al bijna
hun hele leven met elkaar bevriend. Ik
voel me bevoorrecht naar hun verhalen
te mogen luisteren, af en toe een (onbeschaamde) vraag te stellen, de vriendschap te aanschouwen, en hen een klein
beetje te leren kennen. Wat zijn hun
verhalen? Wat bindt hen? Hoe blijf je
zolang bevriend?
Oorlog
Albert van der Werff en Coen Ederveen,
beiden uit Den Haag-Zuid, kennen elkaar

Vriendschap
voor het leven:
OUD

Coen Ederveen, Jan den Boer en
Albert van der Werff

LEERLINGEN

ZANDVLIET

al vanaf de kleuterschool (De Bilderdijkschool), destijds nog bewaarschool geheten. Jan Vos was van goede komaf, zijn
geboortehuis stond in Park Leeuwenbergh
langs de Vliet in Voorburg. Hij leerde
Albert en Coen kennen op Zandvliet, of
eigenlijk vooral op de voetbalclub Semper
Altius waar Jan keepte, Albert voorstopper was en Coen vanaf het middenveld
regelmatig z’n doelpuntjes meepikte. Dan
is de oorlog inmiddels voorbij, het tijdvak
dat grote indruk heeft gemaakt op de
jongens, zo jong als ze waren. Even lijkt
het mij (voor jongens van hun leeftijd)
een avontuurlijke periode, die oorlog. Jan
vertelt dat hij in de laatste oorlogswinter,
de school was gesloten, met vrienden
naar Wassenaar ging om daar naar de
lancering van de V-2’s te kijken. Ze kropen
onder het prikkeldraad door tot vlakbij de
lanceerinrichting en naderden de lanceer
inrichting tot op hooguit 100 meter. Jaren
daarna besefte hij dat ze geluk hadden
gehad om niet ontdekt te worden en ter
plaatse doodgeschoten. Maar nee, avon-

Elftal Semper Altius 1950, knielend van links naar rechts Coen, Jan (keeper), Albert.

tuur, Albert moet er niks van horen. Het
was een ellendige tijd: je lag ’s ochtends
zo lang mogelijk in bed omdat het zo vreselijk koud was in het onverwarmde huis.
Daarna ging het, dag na dag, op naar de
gaarkeuken, waar je uren in de rij stond
voor altijd te weinig eten. Coen verloor
zijn vader in de oorlog, die aan de gevolgen van roodvonk overleed. Later, in de
Hongerwinter, werd Coen met z’n twee
jongere broertjes naar Friesland gestuurd,
z’n moeder bleef alleen achter. De tocht
daarheen alleen al was om nooit meer
te vergeten. De op houtgas lopende bus
werd in de buurt van Amersfoort door een
vliegtuig beschoten waarbij enkele gewonden vielen. In de kerk van Amersfoort
werd na het nuttigen van een boterham
op de vloer overnacht. De volgende dag
kon de bus niet verder dan Zwolle omdat
daar de brug over de IJssel was afgesloten. Na uren wachten werd de bus toch
doorgelaten en het was al avond voordat
ze aankwamen in Heerenveen en alle kinderen werden ‘uitgedeeld’ aan hun tijdelijke pleegouders. Gescheiden van zijn twee
jongere broertjes werd Coen achterop de
fiets meegenomen naar zijn logeeradres.
Daar werd hij allerhartelijkst ontvangen
en kreeg hij boterhammen met spek. Een
paar dagen later is hij zijn broertjes gaan
zoeken die op verschillende adressen bleken te zitten.
School
Na de oorlog beginnen de jongens alle
drie op Zandvliet. Voor Coen is het op het
nippertje. Hij is pas op 31 augustus terug
uit Friesland, en eigenlijk te laat voor het
toelatingsexamen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Coen, en zo begint
voor de drie, na ruim een jaar geen les te
hebben gehad, de middelbare schooltijd.
Coen en Albert herinneren zich hoe ze
dagelijks met de afgeladen volle tram naar
Zandvliet reizen door het platgebombardeerde Bezuidenhout. Fietsen hebben ze
zo kort na de oorlog nog niet. Albert is
de slimste van het stel en gaat naar het
Gymnasium. Coen en Jan hebben beiden
iets uit te vechten. Coen weigert om in de

Drie Krasse Knarren Jan den Boer, Albert van der Werff en Coen Ederveen.
tweede klas Duits te doen, krijgt voor dat
vak een twee en blijft dus zitten. De jaren
erna draait hij bij en slaagt hij uiteindelijk
in 1952 voor z’n HBS-B-diploma. Jan heeft
een levensgroot conflict met z’n vader
over een vervolgstudie en besluit vervolgens niks meer uit te voeren.
Opvallend: twee leraren van direct na de
oorlog waren ook in de jaren ’70 nog actief
op Zandvliet: de heer Van Oosten, leraar
Duits, en mevrouw Kooman, klassieke
talen. Van beiden heb ik nog les gehad.
Keuzes
Ik ben oprecht onder de indruk van de levensloop van de drie mannen. Neem Coen:
zelden heb ik een huis gezien met zoveel
boeken en volgens eigen zeggen heeft hij
ze allemaal gelezen. Coen las op zeker
moment één boek per dag. Of Albert, wat
een indrukwekkend cv: economie gestudeerd in de avonduren, gepromoveerd aan
de Rijksuniversiteit Utrecht, topambtenaar
geweest en carrière gemaakt als adviseur
voor de WHO, de Worldbank en de Europese Commissie. En dan Jan: gezagvoerder bij de KLM, pianist en componist.
Jan heeft van jongs af aan piano gespeeld
en bleek over een groot talent te beschikken. Al als kleuter maakte hij indruk tijdens een uitvoering met een improvisatie
op ‘k Zag twee beren broodjes smeren. Het
leidde tot ontzetting bij de pianolerares en

een ovationeel applaus van het publiek. In
de oorlog bleef hij ondanks de steeds aanwezige honger de piano trouw.
’Toen de oorlog voorbij was vond ik dan
ook dat ik pianist moest worden. Mijn
gereformeerde vader vond echter alle
muziek, behalve de psalmen en een enkel
gezang, van de duivel. Hij vermoedde ook
wel dat religieuze argumenten bij mij niet
zoveel indruk maakten en hield mij voor
dat je als pianist geen droog brood kon
verdienen.’ Jan was een doorzetter en
bleef zijn vader aan z’n kop zeuren zodat
die er uiteindelijk mee instemde iemand
te zoeken die kon verklaren dat Jan met
hard werken tot de beste tien pianisten
kon gaan behoren. Sam Dresden, directeur van het Haags Conservatorium, werd
bereid gevonden de kwaliteiten van Jan
te beoordelen en was danig onder de indruk: Jan zou niet tot de tien besten, maar
tot de vijf besten gaan behoren! Maar
daarmee was vader niet om, Jan zou niet
naar het conservatorium gaan, maar zijn
HBS afmaken. ’Ik heb een half jaar niet
meer met m’n vader gepraat en op de
HBS deed ik niks meer. Ik luisterde alleen
naar mijn woede. Dat kostte me drie jaar,
tot ik in de vierde klas met vriend Bert
naar Scheveningen fietste in plaats van
Voorburg, wat bepalend bleek voor m’n
toekomst en ultieme wraak op m’n vader.’
Deze Bert wilde KLM-piloot worden en
ging in Scheveningen inschrijfformulieren

ophalen. Jan liep mee en kreeg ook de
formulieren in z’n hand gedrukt. ’Er schoot
me opeens iets te binnen en ik vroeg Bert:
“Zeg Bert, als KLM-piloot, moet je dan ook
op zondag vliegen?” Toen de goddeloze
daarop bevestigend antwoordde, wist ik
dat de wraak op m’n vader compleet was.’
En zo geschiedde. Jan maakte z’n HBS zo
snel mogelijk af, volgde de opleiding bij
de Rijks Luchtvaart Dienst, en na z’n militaire dienst begon hij z’n carrière bij de
KLM. ’Maar de piano begon toch weer te
kriebelen. Na voorspelen kreeg ik les van
Willem Andriessen, die mij ook hielp het
benodigde deel van het conservatorium te
doen. Na zijn dood kreeg ik les van Jaap
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Schoolelftal Zandvliet 1949. Coach de heer Van Beek (leraar Engels), staand Albert derde
van links, en uiterst rechts Jan.
Spaanderman. Vlak voordat ik examen zou
doen, ben ik alsnog afgehaakt. Spaanderman had mij voor het eindexamen boven
twintig wachtenden op de lijst gezet. Er
brak een enorme rel uit. ‘Die broodrover,
die rijke stinkerd van de KLM, voor wie
zelfs het dak van het vliegtuig verhoogd
moet worden om op z’n portemonnee te
kunnen zitten!’ Wel heb ik later de opleiding voor componisten afgemaakt. En de
piano is een grote rol in mijn leven blijven
spelen.’
Coen was al vroeg geraakt door literatuur.
Het mocht dan ook niet verbazen dat hij
na z’n eindexamen – en in afwachting
van de militaire dienst - als volontair
ging werken bij de in Den Haag bekende
boekhandel Boucher. Op 1 februari 1953
moest hij zich (na eerst in Haarlem bij de
luchtdoel-artillerie gestationeerd te zijn
geweest) melden in Den Helder, ‘om op de
kanonnen te passen’. Daar was vanwege
de stormramp niemand meer aanwezig,
zodat er geen aflossing kwam. Hierna
volgde de officiersopleiding in Ede, maar
‘wegens gebrek aan militaire houding’
werd hij nooit bevorderd, en werd hij tot
zijn vervroegd afzwaaien bij het admini
stratiekantoor in Den Haag geplaatst.
Boekhandel Van Stockum werd zijn eerste
werkgever; Coen behaalde de vakdiploma’s voor boekhandel en uitgeverij, en
kwam daarna in dienst bij Uitgeverij Brusse in Rotterdam, waar hij als productiebegeleider en later als opmaakredacteur
voor het blad Goed Wonen werkzaam
was. Daarna volgde Argus – onderdeel
van het Elsevierconcern – waar hij de redactie en de productie van technisch-wetenschappelijke uitgaven verzorgde. De
laatste 25 jaar van z’n werkende leven

werkte hij bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
als wetenschappelijk redacteur voor alle
te verschijnen rapporten. ‘Edervenen’
werd een staande uitdrukking binnen de
SWOV: wanneer een rapport niet door
hem ‘geëderveend’ was, mocht het niet de
deur uit. Opmerkelijk: een computer heeft
er nooit op zijn bureau gestaan, Coen verkoos het rode potlood om te corrigeren.
Albert begon in het bedrijfsleven in de
haven van Rotterdam en werkte daarna jaren bij Philips, Medical Systems Division.
Hij studeerde in de avonduren economie
en promoveerde tot doctor in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
in 1976 op een proefschrift ‘Organizing
Healthcare Systems, A Developmental
Approach’. Door alle jaren heen was beleidsontwikkeling het centrale thema van
zijn activiteiten en belangstelling. Na zijn
dissertatie die de aandacht trok in binnenen buitenland, werd hij benoemd tot hoofd
van het Stafbureau van Beleidsontwikkeling van het ministerie van Volksgezondheid en later tot hoogleraar Beleidswetenschap aan de Rijksuniversiteit Limburg.
Hij werkte vervolgens als adviseur voor de
WHO, de Worldbank en de Europese Commissie in meer dan 30 landen.
De drie mannen zijn getrouwd en zijn nog
steeds met hun echtgenotes samen. Jan is
getrouwd met Anneke en samen hebben
ze twee dochters, Coen en echtgenote
Tessa hebben een zoon en een dochter, en
Albert heeft samen met zijn vrouw Lucy
vier kinderen (drie dochters en een zoon
die echter al op jonge leeftijd overleden
is).

Vriendschap
Ik vraag de mannen waarom zij nog
steeds vrienden zijn, wat hen bindt en
wat ze gemeen hebben in verscheidenheid. Albert: ’Dit zijn nu juist de punten
die ons ertoe hebben gebracht ons beschikbaar te stellen voor een interview
met jou! Onze ervaring is dat vele vriendschappen in de loop der jaren verloren
zijn geraakt. Daarbij sluiten wij het overlijden van vrienden uit! Die van ons bleef
gehandhaafd, door Tessa aangeduid als
het ‘Trio Krasse Knarren’. De huwelijken
bleven in stand en de echtgenotes Tessa,
Anneke en Lucy konden het goed met
elkaar vinden. De vriendschap tussen
Coen en mij ontstond tijdens onze kinderjaren en werd verdiept met Jan erbij in de
Zandvlietjaren. Coen is ons steeds blijven
opzoeken zolang wij nog in Nederland
woonden. Na ons verblijf in het buitenland
kwamen wij (in 1977) toevallig te wonen
in de gemeente Jacobswoude niet ver van
Coen en Tessa, waar wij ook Jan en Anneke weer hebben ontmoet. Jan woonde
in die tijd in België, in de omgeving van
Turnhout, en wij reden er jaarlijks een
keer heen.
Wij vinden het blijkbaar prettig elkaar te
blijven ontmoeten. We spreken over gewone zaken: ons werk, onze kinderen, vakanties, onze successen en tegenslagen.
Onze verscheidenheid biedt vele interessante aanknopingspunten voor gesprek:
luchtvaart en muziek, literatuur, politiek,
openbaar bestuur en gezondheidszorg,
terwijl onze echtgenotes vele culturele
thema´s aan de orde stellen. Dat kan ook
niet anders: Tessa is grafisch ontwerpster,
Anneke tekent en schildert en restaureert
schilderijen en Lucy heeft een grote culturele belangstelling ontwikkeld door veelvuldig museum- en theaterbezoek en heel
veel lezen.
Wat wij allen gemeen hebben en wat ons
bindt is in ieder geval dat onze vriendschap ook de herinnering aan onze jeugd
levend houdt!’
Arjan Alkema
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In het vorige nummer van Z beschreef
Rob Gmelig Meijling de ervaringen van
de conciërge van Zandvliet tijdens het
bombardement op 3 maart 1945. In aanvulling daarop willen we de aandacht
vestigen op een rondwandeling door het
Bezuidenhout die in 2015 is uitgezet.
Hierin staat het bombardement centraal. Voor de tijdelijke huisvesting van
Zandvliet (inmiddels alweer verlaten),
tegenover de nieuwbouw, staat het
eerste van dertien informatieborden.
Daarop staan foto’s van voor en na het
bombardement, commentaren en een
kaartje met de route. Ook op internet
is de informatie te vinden: http://www.
bb45.nl/historische-wandelroute.
De route voert onder meer door het Haagse bos waar de V-2’s stonden, die de aanleiding waren voor het bombardement.
Een van de brede sloten is in feite een
overblijfsel van de tankgracht, die hier
door de Duitse bezetter was aangelegd.
Een volgend bord herinnert aan de verdwenen Wilhelminakerk. Deze kerk had
nauwe banden met Zandvliet. In mijn tijd
op Zandvliet van 1954 - ‘59 werden de
diensten van die gemeente in de aula van
Zandvliet gehouden. De jongens die het
laatste uur op zaterdag gymnastiek hadden, moesten de stoelen in de aula-gymzaal zetten. Daarna volgde de week
sluiting en ‘s zondags was er een dienst.
Na de weekopening op maandagmorgen
ruimde de eerste gymgroep de aula weer
uit. Toen een nieuw kerkgebouw aan de
Juliana van Stolberglaan in gebruik was
genomen, werden de rollen omgekeerd.
Zandvliet onderging een verbouwing en
wij gingen voor de schoolconcerten van
het ‘uur muziek’ naar een zaal van de
nieuwe Wilhelminakerk en ook de kerstviering vond daar plaats.
Maar ook dit nieuwe kerkgebouw bestaat
niet meer. Na de fusie tussen de Gereformeerde, Hervormde en de Lutherse kerk
verhuisde men naar de Triomfatorkerk
aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. In die
kerk wordt ieder jaar op een zondag in
de buurt van 3 maart een herdenkingsdienst van het bombardement gehouden,
waarna een kranslegging plaatsvindt bij
het monument dat ooit opgericht werd
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Zandvliet en het
bombardement
op het
Bezuidenhout

als herinnering aan Juliana van Stolberg.
Dit monument uit 1930 heeft daarmee een
herbestemming gekregen. De route voert
ook langs het ‘Monument van de menselijke vergissing’. Dit is in 1991 opgericht
aan de Schenkweg, achter het voormalige
ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (tegenover station Den Haag
Laan van NOI) en herdenkt wel specifiek
het bombardement. Merkwaardig genoeg
wordt dit monument de laatste jaren juist
alleen gebruikt op 4 mei.
In de jaren ’50 werd er op school weinig
aandacht besteed aan het bombardement.
Wel was er jaarlijks een herdenking op 4
mei in de aula; na een korte plechtigheid
legden de rector en het leerlingenbestuur
een krans bij de gedenksteen van omgekomen leerlingen in de vestibule van de
school.
De laatste jaren is Zandvliet weer steeds
meer betrokken bij de herdenking rond
3 maart. In 2011 maakten de leerlingen
Hans Dekker en Rahim Iqbal in het kader
van een stage een folder over het Cross of
Nails, dat jaarlijks aan een andere kerk in
het Bezuidenhout wordt overgedragen.
Dit Cross is een gift van de kathedraal van
Coventry (Engeland) die door de Duitse
luchtmacht werd gebombardeerd. In de
puinhopen van de kerk werd een kopie
van het kruis van die kathedraal, gemaakt
van grote nagels (spijkers) gevonden. Veel
andere steden die gebombardeerd zijn,
kregen ook een kopie, waaronder Rotterdam en Dresden.
Al met al is de route zeker de moeite
waard. Ook blijkt hoezeer Zandvliet verweven is met de geschiedenis van het
Bezuidenhout.

Het monument Juliana van Stolberg.

Het monument van de menselijke vergissing.
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Villa Zandvliet 1935 - 1945 (Christelijke HBS).

Terugblik Zandvliet 1925-1966:
het schoolgebouw met de villa

Een geschiedschrijving in negen gebeurtenissen
Tweede Christelijke HBS 1925
Onze school werd in september 1925
opgericht onder de naam: Tweede
Christelijke H.B.S. (Hogere Burger
School). De start van de school was in
gang gezet met de aankoop in 1924 van
villa Zandvliet, Bezuidenhoutseweg 40,
op 2500 vierkante meter grond en met
een eigen bruggetje naar het Haagse

Bos. De aankoop werd gedaan door een
bestuur dat bestond uit de toenmalige
Vereniging voor Christelijk Middelbaar
Onderwijs te Den Haag (van de Eerste
Christelijke HBS aan het Sweelinckplein,
later verhuisd naar de Populierstraat)
en het Comité voor een Christelijke
Middelbare School (met een specifiek
Nederlands Hervormd stempel) in het
Bezuidenhout.

Renovatie villa 1924 - 1926
Het plan was om per 1 september 1925
de school te starten aan de Bezuidenhoutseweg. Echter de renovatie van de villa,
bouwjaar 1874, inclusief de bouw van een
gymnastieklokaal, ondervond vertraging.
De school moest daarom noodgedwongen starten op de bovenverdieping van
de oude openbare lagere school aan de
Vlietstraat nr. 10, destijds een zijstraat

van de Schenkweg. De Tweede Christelijke H.B.S. startte met 67 leerlingen en
13 docenten.
Nieuwbouw achter de villa 1926 - 1927
Het tweede schooljaar van onze school
ving aan in september 1926, uiteindelijk
wel aan de Bezuidenhoutseweg 40. Dat
jaar werd gestart met een tweede bouwplan, de nieuwbouw achter de villa, inclusief een gymlokaal. Plus een kelderruimte
voor honderd fietsen.
Naast opbouw was er toen helaas ook
sprake van afbraak; een ministeriële aanzegging dat het recht op een eigen brug
naar het Haagse Bos niet kon worden
verlengd, veroorzaakte de afbraak van het
toen bestaande bruggetje achter de villa,
in 1926. Het brugloze tijdperk duurde tot
1961. Het vernieuwde Zandvliet werd op 
7januari 1928 officieel geopend. Het aantal leerlingen was in vier jaar meer dan
verdubbeld naar 143.
HBS-A afdeling 1938
De oprichting van de afdeling HBS-A in
1938, resulteerde een jaar later in de bouw
van de derde verdieping op de leslokalenvleugel.
Bombardement 1945
Het Bezuidenhout-bombardement op
3 maart 1945 liet in het gebouw geen
raam, deur of plafond heel en maakte het
geheel van binnen een ruïne. Aldus het
relaas van de heer J.W. Deetman, conciërge vanaf het begin van de school in 1925.
Deetman woonde met zijn gezin in de
conciërgewoning in het schoolgebouw. De
lessen waren in die hongerwintermaanden gestaakt; in de school was de voedselvoorziening gevestigd.
Christelijk Lyceum Zandvliet 1946
De school kreeg haar afdeling gymnasium
in 1946 en haar naam veranderde in Christelijk Lyceum Zandvliet. Het aantal leslokalen moest snel weer worden uitgebreid.
Verbouwingen vonden plaats in 1948 en
in 1959.
Ruimtegebrek door Mammoetwet 1963
In 1962 werd de afdeling mms (middelbare meisjesschool) aan de school toegevoegd. De villa met uitbouw was in 1963
hopeloos te klein geworden. Met name
omdat in 1963 de Wet op het voortgezet
onderwijs (wvo) werd aangenomen, die in
1968 van kracht zou gaan worden. Deze
verving mulo, mms en hbs door mavo (later vmbo), havo en vwo. Het gymnasium
bleef bestaan, maar werd binnen het vwo
geplaatst.
De verouderde accommodatie werd als
volgt beschreven door de architect A.H.
Willems van bureau Cusell en Willems: ‘Er
was geen “ruimte” meer in de school; alleen maar lokalen met gangen (vol jassen).
Voor de conrectoren, de schooldecaan en

Zandvliet 1964: Nieuwbouw tegen de bewaarde oude lokalenvleugels aan.
de secretaresse geen aparte vertrekken;
de vaklokalen verouderd. Behoefte aan
een aula tevens 2e gymnastieklokaal, lokalen voor muziek, handwerken, handenarbeid en nog diverse algemene ruimten.’
Er werd besloten tot een grootscheepse
verbouwing; de oude statige villa en ruime voortuin werden vervangen door een
hypermodern complex.
Villa gesloopt 1964
In verband met de sloop- en bouwwerkzaamheden werd de school in het schooljaar 1964 - 1965 gehuisvest in een scholencomplex aan de Prinses Irenelaan. Later
fungeerde het, tot afbraak bestemde,
gebouw van het Christelijk Gymnasium
aan de Groot Hertoginnelaan als tijdelijke
Zandvliet-schoolruimte. De villa en de
noordoostelijke zijgevel van de lokalenvleugel achter de villa werden gesloopt.
Nieuw schoolgebouw 1966
De totale grondoppervlakte was veel
te klein voor de gewenste nieuwbouw.
Daarom werd dankbaar gebruikgemaakt
van het hoogteverschil tussen het trottoir en de onderste gangvloer van de
lokalenvleugel die aansloot op de hoog
gelegen bel-etage van de villa (immers
een upstairs - downstairs - villa). Door
dat hoogteverschil werd, door middel van
zogenaamde tussenverdiepingen, een
grote winst aan vloeroppervlakten verkregen. De architect slaagde er ook in om een
ruime voorhal en een centrale garderobe
(beide in plaats van de voortuin van de
villa), alsmede grote rijwielstallingkelders
te creëren.

In de eerste helft van het schooljaar 1965 1966 konden 200 leerlingen in de bovenste
lokalen van de nieuwe school terecht. In
december 1965 waren alle leerlingen weer
terug in Bezuidenhoutseweg 40, als laatste werd toen nog gewerkt aan de aula,
tevens tweede gymnastieklokaal, met
toneel, kleedruimten etcetera.
Noot: Bovenstaande beschrijving is gebaseerd
op de artikelen ’Terugblik’, geschreven door Dr.
L.C. Suttorp en ’De Grote Verandering door de
architect A.H. Willems. Beide artikelen staan in
de Zandvliet 50 Jaar- brochure van 1975. Ook
is geput uit ’Zandvliet, een buitenplaats met
onderwijstraditie’ door C.L. van der Leer, in het
lustrumboek ’Van villa Zandvliet tot Zandvliet
studiehuis 1925 - 2000’.

Rob Gmelig Meijling
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Een ruime en transparante school, is
mijn eerste indruk van het nieuwe
Zandvliet op deze donkere decembermiddag. Ik heb even de indruk dat de
gevel verder naar voren staat dan bij
de oude school, maar dat blijkt niet het
geval te zijn. De school lijkt veel beter
te passen in z’n omgeving: in plaats
van het timide, wat vermoeid ogende
gebouw staat er een fris gebouw met
zowaar wat bluf dat niet onderdoet voor
de gebouwen in de omgeving.
Een tweede indruk is: wat een gymzaal!!
En een derde: het gebouw heeft nog geen
geschiedenis, alles is gloedfonkelnieuw.
Goed nieuws: op de tafels in het kunstlokaal (voorheen: handenarbeid) is de eerste
verf alweer gemorst en een leerling heeft
per ongeluk in een tafelblad gezaagd.
Chapeau!
De school heeft vier verdiepingen en op
iedere verdieping staan de studieruimtes
(inclusief docentenwerkplek) centraal
met daar omheen de lokalen. De lokalen
zijn ruim van opzet en in ieder lokaal is

naast het (traditionele) whiteboard een
smartboard met touch screen. Daar komt
geen krijt meer aan te pas! De indruk van
transparantie wordt nog eens bevestigd
door mijn gids van vanmiddag: bij het
maken van de eerste plannen hebben de
docenten aangegeven dat ze elkaar willen
zien. En inderdaad: er zijn heel veel ramen, zowel aan de buitenkant als binnen
in de school. Het zicht vanuit de school is
grandioos: op sommige plaatsen kun je tot
voorbij Babylon kijken.
Op iedere verdieping huist een vakgebied.
Op de eerste verdieping zitten de eerder
genoemde kunstlokalen en gymzaal, op de
tweede verdieping huizen de zaakvakken
(bijvoorbeeld geschiedenis), op de derde
gaat het om de talen en de exacte vakken
zijn op de vierde verdieping gehuisvest.
Iedere verdieping heeft een coördinator
die ook toezicht houdt op de gang van
zaken.

Het Haagse bos is meer dan voorheen een
onderdeel van het gebouw geworden: de
leerlingen hebben op de begane grond
een overdekt terras grenzend aan het
Haagse Bos, de docentenkamer heeft uitzicht op het bos, en de rector is ondergebracht in een kamer met balkon met zicht
op het groen.
Tenslotte toch nog een beetje geschiedenis. De eerste steen van het aller-oudste
Zandvliet heeft een plekje gekregen in het
trappenhuis. In mijn tijd is mij dat overblijfsel uit de villa nooit opgevallen. Het
oorlogsmonument heeft z’n oude plek in de
hal aan de straatkant teruggekregen.
Op 8 januari is de school officieel geopend.
Arjan Alkema
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’Ik ben in 1972 op Zandvliet aangetreden
als docent economie en handelswetenschappen. Al vrij snel daarna werd ik
conrector. Gezien mijn opleiding - ik
heb bedrijfseconomie en marketing
gestudeerd aan de Erasmus Universiteit
- werd ik onder andere belast met het
gebouw en de financiën. Later speelde
ik ook een rol bij de public relations van
Zandvliet. Toen ik in 1972 op Zandvliet
kwam, was het gebouw vrij nieuw. De
oorspronkelijke oude villa uit 1874 was
in 1964 afgebroken en daarna groten
deels vervangen door nieuwbouw. Wat
nog resteerde uit de eerste jaren van
Zandvliet waren delen die omstreeks
1925 tegen de oude villa waren gebouwd:
de gang die richting het Haagse Bos liep
en die uitkwam bij een oude zijvleugel

Verteld door Kees van der Leer en
opgetekend door Rob Gmelig Meijling

met het oude trappenhuis. Dit had nog
alle kenmerken van de jaren twintig:
gele en zwarte tegels en fraai gekleurde
glas-in-lood-ramen.’
Computer
’De allereerste computer op Zandvliet was
een manshoog rekenapparaat, door de
wiskunde sectie aangeschaft. Een echt
‘rekenwonder’. Al snel werd het vak computerkunde ingevoerd, in de derde klas,
waardoor alle leerlingen deze lessen konden volgen. Er kwam een eigen groot lokaal. Hiervoor werd het voormalige ‘Talenpraktikum’ gebruikt dat zijn beste tijd had
gehad. Tot dan toe hadden wij al typelessen voor alle derde-klassers, gegeven door
Jan Kienjet. Daar kon je voor intekenen
en er werd veel gebruik van gemaakt. Dat

Schooljaar 1991-1992
Voorste rij v.l.n.r. Zweers, Knoop, Smid, Jeurissen, Ester, Vos, Wisse, Van
der Leer. Tweede rij: Van den Bos, Den Heijer, Ram, Hoevers, Van der
Perk, Keijzer, Borst, Visser, Van Wieringen, Van Spronsen. Derde rij: De
Jonge, Brak, Lambooy, Vinkestein (adm.), Terlaak, Van der Windt, Wieringa, Fortgens. Vierde rij: Van der Waal, Breukhoven, Naaborg, Kop.
Achterste rij: Prins, Van der Veen, Van Steenwijk.

Jaren ‘70 Bibliotheek gerund door ouders.
Kienjet goed met de tijd meeging, bleek
toen hij na de komst van computers snel
de switch maakte door de kinderen te
leren blindtypen op het computertoetsenbord. Uiteraard bleken de leerlingen al
snel vaardig in het omgaan met computers, veel beter dan de meeste docenten,
die in dit opzicht duidelijk achterliepen.
De leerlingen vonden het maar wat leuk
om hun leraar fijntjes uit te leggen hoe een
en ander werkte. Vooral in het begin, toen
de computers nog niet zo ‘beveiligd’ waren, moest je altijd erg oppassen voor de
omgeving. Het gebeurde wel eens dat een
ijverige schoonmaakster de stekker uit het
stopcontact trok terwijl je aan het werk
was. Dan was alles in één klap weg.
De docentenkamer is in mijn periode
diverse keren ingrijpend verbouwd. De
laatste verbouwing werd aangegrepen
om voor de docenten meer werkplekken te
maken, met een hele rij computers langs
de wand.’
Bibliotheek
’Er is een periode geweest dat de school
een eigen bibliotheek had. Dat was in de
jaren ‘70, er was nog geen internet en de
leerlingen moesten allerlei boeken, woordenboeken, naslagwerken etcetera lezen.
Die bibliotheek was aanvankelijk in een
grote ruimte op de eerste verdieping, in
het latere lokaal 110. Nu had Zandvliet
een inpandige conciërgewoning, maar de

conciërges die na Van der Kramer kwamen, wilden hier niet meer wonen. Dus
kwam deze ruimte, die zich ter hoogte
van de docentenkamer bevond, vrij. Wij
hebben daar toen een volwaardige bibliotheek van laten maken. In een latere
fase kwam er behoefte aan eigen kamertjes voor vertrouwenspersonen, decanen
en docenten met management-functies
zoals afdelingscoördinatoren. Tegelijkertijd kwamen de wijkbibliotheken op en
de Koninklijke Bibliotheek werd vlak bij
Zandvliet gevestigd. Bovendien kwam er
steeds meer informatie beschikbaar via
internet. Daarmee verviel uiteindelijk de
noodzaak voor de eigen Zandvlietbibliotheek, en werd de ruimte uiteindelijk verbouwd tot kleine kamertjes voor eerdergenoemde personen.’
Studiehuis
’De rol van de computer werd groter door
het studiehuis, waar zelfwerkzaamheid
een grote plaats moest innemen. Hiervoor
moest het gebouw alweer worden aangepast. Er was een grote ruimte nodig
waar leerlingen voor zichzelf konden gaan
werken: de mediatheek, de studieruimte. Uiteindelijk is besloten dat de oude
garderobe daarvoor moest wijken. Die
ruimte bevond zich destijds achter grote
openslaande deuren naast de hal. De garderobe werd verplaatst naar de kelder,
daar was genoeg ruimte. Hier werden
lockers neergezet. En de oude garderobe
werd ingericht als mediatheek met veel
werkplekken, voorzien van computers met
internetverbinding.
Verbouwingen waren ook noodzakelijk
door de komst van nieuwe vakken. Ingrijpend was bijvoorbeeld de komst van het
vak techniek met zaagmachines, boormachines en andere apparaten die speciale
veiligheidsmaatregelen vergden. Het
supergrote lokaal dat daarvoor nodig was,
kwam na veel wikken en wegen op de bovenverdieping, boven het tekenlokaal, aan
de Haagse Boskant. Hiertoe werden de
daar aanwezige lokalen, het lokaal Frans,
het lokaal klassieke talen en het lokaal
aardrijkskunde, verplaatst. En daarmee
ontstond het lokaal techniek, dat even
groot was als het tekenlokaal eronder.
Een andere grote verbouwing was nodig
voor een biologie / scheikunde lokaal an-

Kees van der Leer op het achterbalkon van
het nieuwe Zandvliet.

nex practicum. De bestaande lokalen waren sterk verouderd. Het originele scheikunde-praticumlokaal stamde nog van
voor de oorlog. De leerlingen zaten daar in
een soort theaterzaaltje dat omhoog liep
zodat de kinderen achterin ook goed konden zien wat er voorin de zaal gebeurde.
Uit historisch oogpunt was het jammer
dat het gesloopt moest worden voor een
nieuw groot lokaal, maar we konden niet
anders. We moesten mee met de eisen
van de nieuwe tijd.’
Public Relations
’Door het dalende aantal leerlingen in de
jaren ’80 en’90, moest de school extra aandacht gaan besteden aan public relations.
Zandvliet behoorde, samen met het Huygens Lyceum in Voorburg, tot de eerste
scholen in Nederland, die zich serieus met
pr gingen bezighouden. Er kwam eerst
een ‘Commissie gezichtsbepaling’ die een
opsomming moest maken van de sterke
en zwakke punten van Zandvliet. Al snel
werd een pr-bureau ingeschakeld. En zo
gingen wij op Zandvliet ‘Open-Dagen en
Voorlichtingsavonden’ geven, advertenties zetten in kranten, en flyers en posters
maken om de sterke punten van Zandvliet
nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Er kwam zelfs een eigen Zandvliet-logo en ook een slogan voor de school. Die
luidde: ‘Elke leerling nummer één’. Vindingrijke leerlingen maakten er van: ‘Elke
leerling is er één’. Tijdens de Open Dagen
verzorgden de leerlingen zelf de rondleidingen. De eerlijkheid van de kinderen
werd door de ouders zeer gewaardeerd.
Omdat de gevel van het schoolgebouw er
uitzag als een kantoor kreeg ook deze een
facelift. Er werden gekleurde banen op
aangebracht, zodat het meer een vriendelijke school leek. Later kwam op de gevel
een mooi gekeurd logo en een klok die ook
de temperatuur aangaf om extra aandacht
te trekken.’
Mavo
’Wij hebben regelmatig binnen Zandvliet de discussie gehad: moet Zandvliet
een mavo-afdeling binnenhalen? Deze
discussie werd dringender toen het leerlingenaanbod bleef dalen. Toch werd al
snel duidelijk dat een mavo erbij grote
en lastige gevolgen zou hebben voor de
interne schoolorganisatie en vooral voor
de beschikbare ruimte in het gebouw.
Het gebouw kon maximaal 650 leerlingen
aan. Bovendien werd de afwezigheid van
een mavo gecompenseerd doordat veel
mavo-leerlingen die hun diploma hadden
behaald, vervolgens instroomden in de
4havo-klas van Zandvliet. Onze school
heeft altijd behoord tot de grotere havo/
vwo-scholen en een aparte mavo-afdeling
heeft Zandvliet nooit gekend.’
Nieuw schoolgebouw 2016
’De vele verbouwingen die het Zandvliet-

School 1966-2014.
gebouw heeft gekend, waren noodzakelijk
om het gebouw aan te passen aan de vernieuwingen in het onderwijs. Toch bleek
in de loop der jaren dat de beperkingen
te groot werden om te kunnen voldoen
aan de steeds verdergaande eisen die het
moderne onderwijs stelt. Schipperen met
de beperkingen van het gebouw is als een
rode draad door het bestaan van de school
blijven lopen. In de jaren 2000 tot 2010
kwam de discussie weer op gang: hoe
kunnen we het gebouw geschikt maken
voor het moderne onderwijs. Overwogen
werd een verdieping op het oude gebouw
of een verbreding over de binnenplaats
heen. Al deze opties lieten echter onverlet
de beperkingen die steeds meer aan het
oude gebouw kleefden. De enige oplossing bleek: volledige sloop en nieuwbouw.
En dus moest Zandvliet in 2014 weer een
tijdelijke verhuizing ondergaan, gevolgd
door sloop, waarbij ditmaal het gebouw
volledig met de grond gelijk gemaakt
werd. Alleen de oude treurbeuk is behouden, zij het een stuk opgeschoven richting
de sloot, naar de plek waar heel vroeger
een mooie tuinkoepel stond. En in januari
2016 is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen, met op de gevel weer de
oude naam: Christelijk Lyceum Zandvliet.’
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Links van me zitten mensen uit Canada,
Nieuw-Zeeland en China. Rechts van me
een Roemeense en een Noor, tegenover
me een Braziliaan. En verder zijn er
nog een heleboel Britten. Waar gaat het
naartoe met deze opsomming?

Punt van de opsomming is dat iedereen
in dit gezelschap Engels spreekt, in een
ruime variëteit van accenten. Het is lastig
om je door de wereld te begeven zonder
Engels. Dat geldt voor allerlei vakantieoorden en in de zakenwereld, en zeker ook
voor de academische wereld. Conferenties, cursussen, publicaties, presentaties,
vaak ook studiemateriaal. En als je op een
research visit in Engeland bent zoals ik
nu… bij allemaal kom je Engels tegen.
Met enige regelmaat vragen mensen me:
‘Ja maar, je deed toch onderzoek naar
Nederlandse gesprekken? Bij een afdeling
Nederlands? Wat heb je dan te zoeken in
Engeland, of überhaupt in de rest van de
wereld?’ Of subtieler geformuleerde varianten van deze vraag.
Dat zit zo.
Woorden, uitdrukkingen en grammatica
variëren natuurlijk tussen verschillende
talen. Maar veel verschijnselen die je in
het Nederlands hebt, heb je ook in andere
talen. Stel bijvoorbeeld dat een bekende,
genaamd X, u vraagt morgen mee naar de
film te gaan, maar daar heeft u eigenlijk

Met
dank
aan Janny

Breukhoven

niet zoveel zin in. Vermoedelijk zegt u dan
niet: ‘Nee’. Ook zegt u waarschijnlijk niet:
‘Nee, daar heb ik geen zin in’. Vermoedelijk zegt u wél iets als: ‘…Ehm, daar moet
ik nog even over nadenken’, of: ‘…Leuk
dat je dat vraagt, maar ik ben eigenlijk
nogal moe’. De puntjes staan hierbij voor
een korte pauze voordat u antwoord geeft.
Als we iets weigeren, doen we dat over
het algemeen door ons antwoord uit te
stellen, door ons antwoord indirect te formuleren en door ons te verantwoorden. En
over het algemeen is X prima in staat uw
antwoord juist te interpreteren. Het is niet
eens nodig dat we daarbij ‘nee’ zeggen, al
willen assertiviteitscursussen u wellicht
anders doen geloven.
Sterker nog, het is goed mogelijk dat u
niet eens toekomt aan uw inhoudelijke
antwoord. X kan al reageren op uw pauze
met: ‘Het hoeft niet hoor, het was maar
een idee’. Waarmee X laat zien dat hij de
pauze al opvat als een voorbode van een
negatief antwoord.
Welnu, dit is niet alleen in het Nederlands
zo, maar ook in veel andere talen. En daarom heeft het zin om met mensen uit een
ander taalgebied over deze en vele andere
mechanismen te praten.
Ook als je Nederlandse literatuur bestudeert, kun je te maken hebben met internationale stromingen. Welbekend uit het
verleden zijn stromingen en genres zoals

de ridderromans, renaissanceliteratuur,
romantiek, avant garde, etcetera. Dergelijke stromingen overstijgen meestal
lands- en taalgrenzen. Ook thematiek
zoals ‘wetenschap in de literatuur’ of ‘depressie in literatuur’ komt in verschillende
taalgebieden voor. Daarom delen ook literatuurwetenschappers uit verschillende
taalgebieden hun bevindingen.
En nu het punt waar het me eigenlijk om
gaat. Hoe komt het dat we uit de voeten
kunnen met Engels? Het kan zijn dat daar
een talencursus in is gaan zitten, of buitenlandverblijf. Maar de basis ligt bij de
middelbare school. In mijn geval was dat
bij enthousiaste docente Engels Janny
Breukhoven.
Ik moet toegeven: destijds was ik niet
altijd blij met alle plotseling opkomende
schriftelijke overhoringen, mini-spreekbeurten, extra leesopdrachten en ‘geinige
ideetjes’ in het algemeen. Maar zonder
dat alles zou ik nu niet in Engeland zijn,
zou ik geen presentaties geven of schrijven in het Engels, en zou ik niet kunnen
communiceren met mijn Duitse buurvrouw
op het werk.
Kort en goed, aan sommige dingen die je
op school leert, heb je je hele leven wat.
En zonder er een Oscarachtige speech van
te willen maken, wil ik daar mijn juf van
toen toch maar eens voor bedanken. Bij
deze dus!
Guusje Jol

De reünie
De ZANDVLIET REUNIE zal plaatsvinden op zaterdag 19 maart 2016 (aanvang 10:00 uur, einde 17:00 uur) in het
nieuwe schoolgebouw, dat inmiddels
in gebruik is genomen op de Bezuidenhoutseweg 40.
Contact met klasgenoten vooraf
Op onze website www.oudleerlingenzandvliet.nl staan suggesties,
met behulp waarvan je vooraf met je
klasgenoten in contact kunt komen,
om gezamenlijk een geweldige Zandvliet-reünie te beleven.
Wat kan je op deze dag verwachten?
In de eerste plaats kom je natuurlijk om
elkaar weer te ontmoeten. Een reünie
is bij uitstek de gelegenheid om te horen hoe het jouw oud-klasgenoten de
laatste jaren is vergaan, herinneringen
uit je schoolperiode op te halen of een
praatje te maken met (oud-)docenten.
Daarnaast zijn er de volgende activiteiten:
• Een tentoonstelling van foto’s uit
verschillende schoolperiodes.
• Gastlessen van diverse (oud-)docenten, zodat je je vroeger verworven kennis nog eens kunt testen of
opfrissen. Bovendien kan je kennis
maken met de huidige lesmethoden.
• Natuurlijk is een professionele fotograaf aanwezig om jou samen met
jouw klasgenoten te vereeuwigen.
• Verder is er de balie van de Stichting oud-leerlingen Zandvliet, waar

je informatie kunt krijgen over het
donateurschap van onze stichting,
over een schrijfwedstrijd voor
oud-leerlingen en ons blad Z kunt
inzien.
• Huidige leerlingen verzorgen muzikale omlijsting en tonen je hun
nieuwe schoolgebouw.
Tijden van binnenkomst
Om er voor te zorgen dat je op de
reünie zoveel mogelijk klasgenoten
aantreft, hebben wij een schema van
binnenkomst en het maken van klassenfoto’s opgesteld.
Toegangsprijs
De toegangsprijs is inclusief (lunch-)
hapjes en drankjes. In tegenstelling tot
vorige reünies worden geen consumptiebonnen meer gehanteerd.
Aanmelden
Tot 10 maart 2016 kan je je aanmelden
en daarmee een e-ticket verkrijgen die
€ 2,50 goedkoper is dan de toegangskaart op de dag zelf. Bovendien omzeil
je met een e-ticket de rij aan de kassa.
Voor bovenstaande zaken, zie de
brief die deze maand (januari 2016)
aan alle oud-leerlingen wordt / is gestuurd. Zie ook onze website www.
oudleerlingenzandvliet.nl.
Toon je klasgenoten jouw belangstelling voor de reünie, via onze Oudleerlingen Zandvliet pagina op Facebook

(link via www.oudleerlingenzandvliet.
nl). Op deze Facebook pagina, onder
Geplande Evenementen, is te zien hoeveel oud-leerlingen al belangstelling
hebben getoond voor deze reünie.
Heb je in één van de op www.oudleerlingenzandvliet.nl genoemde schooloptredens meegespeeld, dan vragen wij
je contact op te nemen met oud-schoolgenoten die ook meegedaan hebben en
samen te onderzoeken welke musical(delen) of andere kunst-uiting uit jouw
tijd jullie ten gehore zouden willen
brengen op de reünie. Script, muziek en
pianist kunnen wij voor jullie regelen;
laat het ons weten.
Geef je e-mailadres aan ons door
Het bestuur wil voortaan met de
oud-Zandvlieters bij voorkeur communiceren via e-mail.
Geef daarom je e-mailadres aan
ons op, via
bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl
Papieren nieuwsbrieven worden in
beginsel alleen nog gestuurd naar
donateurs van wie het Zandvliet-eindexamen plaats vond in 1958 of eerder.
Indien je tot een jongere categorie behoort en toch papieren brieven van ons
wilt blijven ontvangen, dan kun je dit
doorgeven via
bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl of
per brief aan de donateuradministratie,
Willy den Boeft-van den Dool,
Commanderijpoort 4, 2311 WB Leiden.

Schrijfwedstrijd ‘Vrienden voor het leven’
Je hebt vast en zeker vriendschappen
voor het leven opgedaan op Zandvliet.
Waarschijnlijk met medeleerlingen, misschien ook wel met docenten. Maar het
kan ook zijn dat je hier vriendschap hebt
gesloten met een specifiek vak, dat jou
geïnspireerd heeft om je latere beroep te
gaan uitoefenen. Herken je zo’n vriendschap voor het leven? En wil je daarover
schrijven? Doe dan mee aan de schrijfwedstrijd ‘Vrienden voor het leven’. De
prijs? Publicatie van het winnende verhaal
in de volgende uitgave van Z, en natuur-

lijk eeuwige roem. De redactieleden van
Z vormen de jury onder voorzitterschap
van auteur en schrijfdocent Michiel van
Straten.
Waag een poging en doe als volgt mee:
• Schrijf een stuk van maximaal 500
woorden;
• Stuur dat vóór 15 april 2015 naar
m.vanstraten@kpnplanet.nl (Michiel
van Straten) onder vermelding van
Schrijfwedstrijd ‘Vrienden voor het
leven’.

Je maakt kans op plaatsing van je bijdrage in Z, die uiteraard gepaard zal gaan
met eeuwige roem.
Enkele tips om je op weg te helpen:
• Verzin een pakkende titel,
• bedenk een sterk slot,
• schrijf je weg van titel naar slot.
En mocht dat niet in één keer lukken dan
is dat geen schande, want elke schrijver
schrapt en herschrijft. Denk in dat geval
maar aan een uitspraak van Kees van Kooten: ‘Schrijven is blijven zitten tot het er
staat’. Veel plezier en veel succes!

COLOFON
Z
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‘Ervaring is de kam die de natuur ons
geeft wanneer we kaal geworden zijn.’
Ja, laat gerust even op je inwerken. Het
is een stelling van een vriend van mij.
Hij kijkt er altijd heel trots bij als hij hem
poneert. Of dat is omdat hij veel levenservaring heeft of nauwelijks haar is me nog
niet helemaal duidelijk. Maar dat terzijde.
Ik vind het een rake uitspraak. In onze
jonge jaren moeten we ons de gebruiksaanwijzing van het leven nog eigen maken. Hoe dans je cool? Zit mijn haar goed?
Welk soort schoolagenda communiceert
passend wie ik ben? Wat voor mens bén
ik eigenlijk? Hoe knoop ik nieuwe vriendschappen aan? Hoe behoud ik de goede?
Hoe behoud ik mezelf? Vindt zij me leuk?
Zal ik me bij dat groepje aansluiten? En zo
ja, doe ik dat dan omdat ik dat zelf wil, of
om ergens bij te horen?
Het zijn vragen waar ik enkele decennia
na mijn jeugd beter raad mee weet dan
toen ik een tiener was (behalve over dat
dansen). Terwijl ik toen de antwoorden
graag bij de hand had gehad. Ja toch?
Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens mijn Zandvliettijd meerdere van mijn verliefdheden
gesmoord doordat ik niet wist hoe ik dat
moest aanpakken: serieuze toenadering
zoeken zonder gezichtsverlies te lijden
als mijn toenadering niet beantwoord
zou worden. Het schijnt iets te zijn waar
veel pubers mee worstelen. Dat zie ik dan
maar als een schrale troost. Maar goed: ik
was nog lang niet kaal en snakte naar een
kam, om nog maar even bij de genoemde
metafoor te blijven.
Gelukkig leerden we op school niet alleen
over vierkantswortels en de Tweede Wereldoorlog. Ook kregen we echte levenslessen. Vaak van onbenoemde docenten
overigens, zoals onze medeleerlingen. Zo
leerde ik bijvoorbeeld dat ik in één ding
de beste was van al mijn klasgenoten, en
dat was volleybal. En het was ook nog
een vaardigheid die door mijn vrienden
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oprecht gewaardeerd werd. Verder was ik
in alles vooral gemiddeld, soms misschien
iets daar boven, soms iets daar onder.
Maar die ene officieuze nummer één positie gaf mij een heel goed gevoel. Ik kreeg
er bijna voldoende zelfvertrouwen door
om een meisje te bekennen dat ik verliefd
op haar was. Bijna.
Wat ik er vooral mee wil zeggen: bijna ongemerkt leren we tijdens onze schooltijd
veel over de wereld, maar ook over onszelf
en onze plek in die wereld. Dat er iets
was wat ik aardig kon gaf mij lucht om
mezelf te blijven. Of te worden. En zelfs
de dingen die ik niet zo goed kon hebben
me geholpen mijn weg te vinden. Want
hoewel ik dat toen nog niet kon bevroeden
hebben mijn vroegere niet in verkeringen
omgezette verliefdheden toch bijgedragen
aan mijn levensgeluk. Niet tijdens mijn
Zandvliettijd, maar wel snel daarna. Op
mijn vervolgopleiding kwam ik namelijk
weer iemand tegen waar ik verliefd op
werd. En dit keer herkende en erkende ik
dat ik het anders moest aanpakken. Actiever. Dan maar risico op afwijzing. Ik blééf
geen kansen mislopen.
We zijn nu al meer dan drie decennia gelukkig met elkaar.
Michiel van Straten

Donateuradministratie
Willy den Boeft-van den Dool
Commanderijpoort 4
2311 WB Leiden
Tel. 071-5132657
e-mailadres: bestuur@oudleerlingen
zandvliet.nl
ING bank NL15 INGB 0009 6790 89
t.n.v. Stichting oud-leerlingen Zandvliet
Den Haag
Minimum donatie 11 euro per kalenderjaar,
tot wederopzegging te betalen vóór 1 juni
op bovenstaand ING banknummer, al dan
niet per acceptgiro.
Postadres
Stichting oud-leerlingen Zandvliet
Commanderijpoort 4
2311 WB Leiden.
e-mailadres:
bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl
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