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Van het Bestuur
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In de afgelopen periode is er binnen
Zandvliet veel gebeurd. Eind vorig jaar
is het nieuwe schoolgebouw in gebruik
genomen en in het voorjaar van 2016
heeft in dit nieuwe gebouw de reünie
van oud-leerlingen plaatsgevonden,
waarvoor een goede belangstelling
was. De foto’s van dit evenement zijn
te zien op onze website. Kort na de
reünie is een aantal bestuursleden van
de Stichting oud-leerlingen Zandvliet
afgetreden om plaats te maken voor
nieuwe bestuursleden. Ook in de redactie van Z nemen nieuwe gezichten hun
plaats in.

Het behoeft geen betoog dat het bestuur
en de redactie van Z de afgelopen jaren
uitstekend werk hebben gedaan: we kun-

nen terugkijken op een aantal geslaagde
reünies en vele edities van Z. Het is dan
ook fijn dat een paar zittende bestuursleden nog enige tijd aanblijven om hun kennis en ervaring te delen met het bestuur
in de nieuwe samenstelling. De scheidende bestuursleden, voorzitter Bert Wolting
en secretaris Rob Gmelig Meijling, zeggen
we veel dank voor al het werk gedaan
voor de Stichting. Frederike Cusell verlaat
ook het bestuur en daarmee verliest de
Stichting een van de oprichters. Zij heeft
zich met name sterk gemaakt voor het
archief. Dankzij haar is er veel materiaal
behouden en geordend en daarmee kan
het verleden van de school levend worden
gehouden. Haar komt bijzonder veel dank
en lof toe. Willy den Boeft, ook een van de
bestuursleden van het eerste uur, maakt

dus nog deel uit van het huidige bestuur.
Zij blijft de oud-leerlingenadministratie
doen en onderhoudt daardoor de contacten met de aangesloten oud-leerlingen.
Ook veel dank aan de oude hoofdredacteur van Z, Arjan Alkema. Rob Gmelig
Meijling zal nog aanblijven als ‘liaison’
van het bestuur naar de redactie van Z.
Nieuwe bestuursleden zijn Cathy
Spierings, Rob Engelsman (secretaris)
en Han Gesink (voorzitter). Michiel van
Straten zal de rol als hoofdredacteur overnemen van Arjan Alkema. De resultaten
daarvan liggen nu voor u.
Het vernieuwde bestuur wil in de komende maanden de koers van de Stichting
voor de komende jaren gaan uitzetten. De
hoofdelementen van de afgelopen jaren
zullen gehandhaafd blijven, maar we
denken dat er daarnaast nieuwe mogelijkheden zijn om de doelen van de Stichting
te realiseren. Zo denken we aan het meer
gebruik maken van internet om te communiceren en willen we ook kijken hoe
we de contacten met de school kunnen
versterken (wat kunnen oud-leerlingen
voor de school betekenen?). Ook de rol
die de Stichting kan hebben voor oud-docenten van Zandvliet willen we onder de
loep nemen. Natuurlijk zijn gedachten en
ideeën van alle oud-leerlingen (en oud-docenten) van harte welkom via het email
adres van de Stichting (bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl).
Han Gesink en Rob Engelsman

Van de redactie

Oud in nieuw
De Griekse filosoof Heraclitus (ca 500
v.Chr.) zei: ‘Alles wijkt en niets is bestendig’. Dat is bijzonder van toepassing op
deze editie van Z. Er zijn wisselingen
in het bestuur (zie hierboven) en in de
hoofdredactie. Maar wat natuurlijk veel
meer in het oog springt is de verandering
van het schoolgebouw. Daar is al het een
en ander over gezegd en geschreven, en
niet voor het laatst – waarvan akte. Het
is een verandering die uiteraard bedoeld
is voor de huidige en toekomstige leerlingen. Desondanks heeft die ook invloed op
de oud-leerlingen. Dit voorjaar kwamen
in meerdere opzichten oud en nieuw bij
elkaar, tijdens de vijfjaarlijkse reünie.
Het was oud in nieuw. Deze editie van Z
leek ons een goede gelegenheid om daar
even op terug te kijken. Voor hen die er
bij waren, maar misschien vooral ook voor
degenen die niet van de partij waren. Kijk
vooral met ons mee.
Michiel van Straten, hoofdredacteur
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Winnaar schrijfwedstrijd

‘Vrienden
voor het leven’

In het januarinummer 2016 van Z vroegen we lezers om mee te doen aan onze
schrijfwedstrijd. Wat voor vriend(en)
voor het leven heb je opgedaan op
Zandvliet? Deelnemer Wim Kruize
schreef over een liefde die volgens hem
beter verborgen kon blijven en waarover hij later ‘uit de kast kwam’. De

redactie van Z vond dat zijn inzending
het predikaat ‘winnaar’ meer dan waard
was en publiceert zoals beloofd, in deze
editie de winnende tekst. Wim Kruize,
hartelijk dank voor je inzending en van
harte gefeliciteerd met de nu verdiende
eeuwige roem!

3

Schwere Wörter
Een verborgen liefde
Ja, die liefde moest echt verborgen blijven,
want je durfde het toch niet in je hoofd te halen
tegen je klasgenoten te zeggen dat je wat had
met Schwere Wörter.
Het gaat om dat kleine boekje van ene Dr. J.
Gerzon, dat in 1922 op de markt kwam, 46
bladzijden telde en in het begin fl 0,75 kostte.
Binnen het kader van die 46 bladzijden hadden 283 verschillende Duitse woorden en uitdrukkingen een alfabetische plaats gevonden.
Echte instinkers die je moest kennen om niet
op een verkeerd vertaalpad gebracht te worden. Nee, het Duitse woord ledig betekent niet
‘leeg’ (dat is leer) maar ‘ongehuwd’. Links op
de bladzijde stond het Duitse woord, rechts het
Nederlandse en daaronder een voorbeeldzin, in
dit geval Diese Frau ist noch ledig, of zoiets.
Wij hadden les van Professor Westra. Zijn bijnaam: ‘Lange Pier’. Het was heel bijzonder om
op een middelbare school les te krijgen van
een echte hoogleraar. Zijn beginopmerking
over Gerzons boekje was: ‘Wie Schwere Wörter
kent, haalt op zijn eindexamen een voldoende’. Hij had het boekje opgedeeld in hapklare
brokken, gaf er aantekeningen bij – de leerlingen moesten tenslotte actief beziggehouden
worden – en gaf met een ijzeren regelmaat een
brok op als repetitie. Hij vroeg precies wat in
het boekje en aantekeningen stond en had een
onverbiddelijke manier van corrigeren. Als je
echt bereid was om thuis stampwerk te verrichten, dan kon je met de SW-repetities je rapportcijfer op peil houden. Ik zie Westra nog zitten: op de voorste bank, benen over elkaar, de
ene hand tussen de benen, in de andere hand
het boekske, woorden en zinnen doornemend.
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Mijn klasgenoten – ik heb het over klas A4 en
daarna A5 uit de jaren 1951 tot 1953 – gingen
gebukt onder de Duitse last en lieten dat in
alle toonaarden weten. En ik? Ik vond Schwere
Wörter fantastisch, ik lustte er wel pap van.
Gewoon leren en er daarna mee scoren! Ik heb
na Zandvliet geen Duits gestudeerd (het werd
Frans!), maar in contacten met Duitsers heb
ik flink Schwere Wörter gebruikt. Ik wist wat
abgefeimt/durchtrieben (het woord waarmee
het boekje begon) betekende, ik kon spelen
met de uitdrukking Ausgeburten einer tollen
Fantasie, ik kon op drie manieren in het Duits
zeggen ‘Ik geef aan wijn de voorkeur boven
bier’… En dan zag je de bewondering oplichten in de Duitse ogen. Het was echter niet mijn
verdienste, de lof gold de drilmethode van mijn
oud-leraar Westra.
Tja, toch is mijn verborgen liefde niet verborgen gebleven. Ik ben ermee voor de dag gekomen. In 1999 heeft mijn klas – een overgrote
meerderheid was aanwezig – een fantastische reünie beleefd in Den Haag. We hebben
gedineerd in het Kurhaus, een wandelingetje
gemaakt door het Haagse Bos, maar ook een
mooi uur doorgebracht in een lokaal van het
oude schoolgebouw. Een lokaal nog van toen.
Op een gegeven moment kwam dan toch het
hoge woord eruit: ik was verkikkerd geweest
op Schwere Wörter! Ik hoor nog de kreten van
afschuw en ontzetting. Ik hoorde ze met een
glimlach aan, ik was dit keer toch maar mooi
voor de waarheid uitgekomen, een waarheid
die een liefde voor het leven was gebleken.
Wim Kruize, Anost (F)
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Oude vriendschappen in een
nieuw gebouw
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Reünie 2016

Zaterdag 19 maart 2016 vond de lustrumreünie plaats ter gelegenheid van
90 jaar Zandvliet. Ditmaal in het pas
geopende nieuwe schoolgebouw aan de
Bezuidenhoutseweg 40, sinds vele jaren
weer met de naam Christelijk Lyceum
Zandvliet op de voorgevel. De reünisten
konden zoals gewoonlijk links langs
het schoolgebouw in de nieuwe fietsenkelder hun fiets kwijt. De auto kon via
de door leerlingen bewaakte slagboom
het parkeerterrein van de SER op.
Koffie, thee en cake werden uitgereikt
door leerlingen in de nieuwe soos met
uitzicht op het Haagse Bos.
Wat was je naam ook weer? Oh ja,
natuurlijk: handig zo’n kaartje met je
naam. Eens kijken of er nog andere klasgenoten van ons komen. De namenlijsten
van 280 oud-leerlingen die in de voorafgaande weken een digitaal toegangskaartje hadden gekocht trokken veel aandacht in de soos.
Er waren tal van activiteiten. Zo demonstreerden leerlingen hun Lego League
wedstrijdrobots, leidden ze oud-docenten
naar hun gastleslokaal in het gloednieuwe gebouw, speelden sologitaar of een
instrument in de prima klinkende jazz/
rockband. Oud-klasgenoten kwamen
elkaar tegen in de rij bij de fotograaf voor
de klassenfoto, tussen de vitrines met
Zandvlietfoto’s van de afgelopen 90 jaar,
bij het lunchbuffet en bij een glas wijn
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in de soos. Oud-docenten en de huidige
muziekdocent gaven gastlessen. Een
greep uit de lesonderwerpen:
- Bep Borgmeijer, oud-docente lichamelijke opvoeding, vergezeld door haar hondje, leidde een les ritmisch bewegen op het
studieplein van de derde verdieping.
- Hester von Brucken Fock, oud-docente Frans, behandelde het thema ‘Parler
de bonnes habitudes alimentaires’,
geïllustreerd door een reclamefilmpje
op YouTube ‘Pub des fruits et légumes
frais’. Hieraan gekoppeld was een oefening over onbepaalde en delende lidwoorden. Omdat deze lidwoorden ook

in recepten voorkomen werd een recept
van Madeleines besproken en bekeken
en geproefd. In de Franse literatuur zijn
deze kleine cakejes een bekend gegeven:
Marcel Proust beschrijft in ‘À la recherche
du temps perdu’ hoe de smaak van een
Madeleine, gedoopt in de thee, bij hem
allerlei jeugdherinneringen oproept.
- Marien Wisse, oud-docent aardrijkskunde, besprak de kennis en vaardigheden
die tijdens aardrijkskundelessen aan bod
kwamen. Van je blind laten leiden door je
navigatie in de auto of toch combineren
met kaartgebruik. Of van bronnenstudie
bij de voorbereiding van een buitenlandse

31-10-16 08:30

5

Met dank aan
Ron Burgering Fotografie (www.burfo.nl)
te maken. Zij, een godin, reageert door
hen een eeuwig leven in dat water toe te
wensen. Het gedrag en het karakter van
de boeren is onveranderd aanwezig in
hun nieuwe gedaante. Ze leken wel kikkers toen ze de godin het drinken onmogelijk maakten, en nu zijn ze kikkers.
- Jan van Wieringen, oud-docent wiskunde en oud-leerling, hanteerde een aantal
opgaven uit de NBV-kerstpuzzel van 2015
(zie www.aivd.nl). In alle opgaven komen
getallen voor maar de oplossingen moet
je buiten cijfers en getallen zoeken. Een
enkel voorbeeld: als schaap is varken = 3
en wolf = 4 en kip is kat = 6 wat zijn dan
konijn en kikker? Ook: wat is het volgende getal in deze optimale reeks 1, 8, 9, 16,
17, …?

5
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reis om het landschap beter te begrijpen
en zo meer te genieten van je reis.
- Jan de Oude, oud-docent Frans, behandelde het gedicht Le Pont Mirabeau van
Guillaume Apollinaire.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
- Loes Naaborg, oud-docente Duits,
behandelde de werkwoorden duzen
(tutoyeren) en siezen (u zeggen), gevolgd
door een citaat van Guido Westerwelle,
FDP voorman, overleden de dag voor de
reünie. Aan de hand van een overzichtskaart van de Duitse deelstaten werden
de verkiezingen besproken die de zondag
voorafgaand aan de reünie hadden plaatsgevonden. Tot slot behandelde ze het
gedicht Stufen van Hermann Hesse.
- Lily Jansen - van Delft, oud-docente
klassieke talen, gaf een les Latijn uit de
Metamorfosen van Ovidius: de gedaanteverwisseling van de Lycische boeren.
(Met.VI, 366-381). Het gaat over boeren
die een dorstige en uitgeputte vrouw
verbieden te drinken uit een meertje, en
in het water springen om het modderig

Al die activiteiten, maar vooral alle aanwezigen, maakten het tot een geslaagde
reünie. Het totale aantal oud-leerlingen
aanwezig op de reünie bedroeg 462, als
volgt verdeeld over eindexamenjaren: 13
van 1939 t/m 1950; 51 van 1951 t/m 1960;
92 van 1961 t/m 1970; 122 van 1971 t/m
1980; 96 van 1981 t/m 1990; 35 van 1991
t/m 2000; 53 van 2001 t/m 2015. Het aantal aanwezige oud-medewerkers bedroeg
24. In totaal trok de reünie 486 bezoekers.
(Als je wilt weten wie van jouw eindexamenjaar op de reünie aanwezig was, dan
kunnen wij je helpen.)
Rob Gmelig Meijling, HBS-B 1965
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Het is de dag van de reünie, 19 maart
2016, als we elkaar na intensief mailcontact voor het eerst zien, drie oud-leerlingen die na hun Zandvliettijd een
bestaan in het buitenland opgebouwd
hebben en een oud-leerlinge die haar
schoolkrantverleden nog eens over wil
doen. Het is even zoeken in de grote
menigte oud-leerlingen, maar via het
aanspreken van jaargenoten en wat
moderne media vinden we elkaar.

banketbakker van Maison Kelder (wie
kent die niet?) en had in de bakkerij veel
last van wespen. Zij ving er dan een paar
om los te laten in de klas, waarop de
arme man ‘danger, danger!’ roepend door
het lokaal racete. ‘Het gaatje in de krant
waardoor de aardrijkskundeleraar Kemp
kon zien of je spiekte tijdens de repetitie.
Het bakkertje in het bos, met zijn rolletjes
drop en de puddingstukjes waar ik een
keer een pleister in vond’.

Het eerste gesprek is met Lucie
Lambourn-Jonker (HBS-A 1968). Zij woont
al dertig jaar in Maidenhead on Reading
dichtbij Londen. Ze is speciaal voor de
reünie naar Nederland gekomen. Ze koos
na de lagere school voor Zandvliet omdat
ze vlakbij in het Benoordenhout woonde
en haar vriendin er ook heen ging. Ze
begonnen de schooltijd in de noodschool,
omdat het voorste gedeelte van de school
verbouwd werd. Als ik haar vraag waar
ze na school het meest profijt aan gehad
heeft zegt ze: ‘De Engelse les van meneer
Rijsteborgh. Dankzij hem wist ik veel
van Engelse literatuur en kon ik met mijn
kinderen meepraten.’ Ze denkt nog wel
eens terug aan tekenleraar Van Vliet,
waar ze zo heerlijk vrij mocht tekenen en
die de klas meenam naar theater Pepijn,
naar een try-out van zijn zoon Paul. ‘En
meneer Augustijn, altijd Franssprekend,
staand boven aan de trap ‘vite, vite’ riep
als de bel ging. Hij was als de dood voor
wespen.’ Lucie’s vader was namelijk de

Lucie had geen last van de strengheid
van de school, dat je geen lange broek
aan mocht kon haar niet zoveel schelen,
ze wist niet beter. Wat ze wel gemist
heeft is het zelfstandig leren denken,
filosoferen. Na school wilde ze de hogere
hotelschool in Lausanne gaan doen, maar
daar was een wachttijd voor van twee
jaar. In die tijd is ze au pair geweest in
Londen en Parijs. Na de hotelschool heeft
ze overal gewerkt: in Zwitserland, Spanje,
Cornwall, om uiteindelijk bij de KLM te
gaan werken als stewardess. Daar heeft
ze haar Engelse man ontmoet die bij de
Shell werkte in Den Haag. Ze is met vliegen gestopt en heeft met haar man en
twee zonen in allerlei landen gewoond:
Seattle, Oxford, Jordanië en tenslotte
vlakbij Londen op het idyllische Engelse
platteland. Haar twee zonen verstaan nog
wel Nederlands, maar spreken het niet.
Zelf komt ze regelmatig naar Nederland
om haar familie en vrienden te bezoeken
en neemt dan altijd Nederlandse dingen,
zoals paaseitjes mee terug. ‘Eigenlijk’,
zegt ze ‘begon het reizen al veel eerder.
Mijn ouders zetten mij al als zesjarige in
de zomer op de trein naar Frankrijk om te
gaan logeren bij familie daar.’
Renso Vonk (gymnasium) en Jolanda
Dubach van der Spek (Atheneum/VWO
1975) komen erbij als zij klaar zijn met
de les die ze wilden volgen. Renso vertelt dat hij iedere dag met de bus van
de Westlandse Stoomtram Maatschappij

Renso Vonk
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uit Loosduinen op en neer naar school
reisde. ‘Mijn vader was dominee en was
in Loosduinen voor een vacante plaats
geroepen. Ik kwam pas in de vierde klas
gymnasium naar Zandvliet en miste daardoor een jaar Grieks. Na school wist ik
niet goed wat ik moest doen, ik wilde in
elk geval geen dominee worden. Ik ben
naar Delft gegaan om elektrotechniek
te gaan studeren.’ Daarna moest hij in
dienst, is getrouwd en vader geworden
van twee zonen. Vervolgens is hij bij
Philips bij het Natlab wetenschappelijk
onderzoek gaan doen naar het optreden
van elektronen. Hij deed in die tijd veel
programmeerwerk met ponskaarten en
gigantische computers. Via electrologica en componentenontwikkeling is hij
bij Philips Healthcare terecht gekomen.
Voor Philips heeft hij over de hele wereld
gereisd. Zijn vrouw heeft ook altijd
gewerkt als verpleegkundig manager. Op
hun 60ste zijn hij en zijn echtgenote in
Frankrijk in de Dordogne gaan wonen en
hebben daar samen een huis opgeknapt.
In 2009 ging zijn vrouw geestelijk achteruit en zij verblijft nu in Nederland in een
verzorgingstehuis; hijzelf woont gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in
Frankrijk. Er ontstaat een gesprek tussen
Renso en Jolanda over dementie, zij vertelt dat zij in een kliniek werkt waar mensen met dementie worden verpleegd die
nergens anders terecht kunnen. Hij vertelt
dat zijn vrouw door muziek wel positief te
beïnvloeden is.
Renso is positief over het niveau van het
onderwijs op Zandvliet in zijn tijd,
5 talen heeft hij daar geleerd. ‘Pas later’,
zegt hij ‘zie je wat je geleerd hebt daar,
welke manier van denken je je eigen hebt
gemaakt’. Echt kritisch denken heeft hij
daar naar eigen zeggen niet geleerd,
waarschijnlijk door de christelijke achtergrond. Zo was een stuk over Odysseus
en zijn geslachtsdeel taboe in de klas.
Jolanda vult aan dat zij in de biologieklas
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Interview met drie Oud-Zandvlieters:
Lucie Lamborun-Jonker, Renso Vonk
en Jolanda Dubach-van der Spek over
het Zandvlieteffect

van de heer van Eijk weinig menskunde heeft gehad. Tijdens haar schooltijd
heeft Jolanda op topsportniveau geturnd
bij Propatria. Zij kwam uit een streng
christelijk milieu in Zoetermeer, en het
turnen werd niet als christelijk gezien.
Ze herkende veel in het boek ‘Knielen op
een bed violen’. Haar vader is een keer
op hoge poten naar school gekomen,
omdat hij het niet eens was met de les
van Maatschappijleer waar door de socioloog-leraar de situatie in Zuid-Afrika werd
besproken. ‘Het niet eten van Sunkist
sinaasappels en Granny Smith appels en
sparen voor radio’s voor de zwarte bevolking, met linkse ideeën van een christelijke school naar huis komen, dat kon
niet. Mijn vader vond de school veel te
socialistisch.’ De schoolreis onder leiding
van de leraar Frans in 6 VWO naar Parijs
deed haar vader vragen waar de jongens
en meisjes sliepen.
Jolanda geeft aan dat zij door de school
niet in het denken over de wereld is
gevormd, de geschiedenislessen gingen
niet over wat er werkelijk gebeurd was in
de voormalige koloniën. Ze miste voorlichting over wat ze met haar VWO-opleiding
kon doen en wat haar mogelijkheden
waren. In haar klas zaten veel rijkere kinderen, dochters van ministers met veel
zakgeld. Zij kreeg niet zoveel zakgeld en
kon dan niet mee doen als men naar een
café ging. Schoolfeesten waren wel leuk,
met Shocking Blue en de Sandy Coast. Er
werd veel gerookt, en er overleed zelfs
iemand door een overdosis aan drugs.
Jolanda wilde zelf graag fysiotherapeute worden, maar werd uitgeloot voor de
opleiding en ingeloot voor medicijnenstudie in Amsterdam aan de Gemeente
Universiteit. Zeventien was ze en nog
‘zo groen als gras’. Ze had VWO-A, dat
betekende dat ze van alles bij moest spijkeren, een kamer zoeken in Amsterdam,
‘van alles heeft ze meegemaakt’. Gelukkig
mocht ze later alsnog de fysiotherapie
opleiding doen aan de Haagse Academie
voor Lichamelijke Opvoeding in Den
Haag. Hier voelde ze zich meer op haar
plaats. Na haar opleiding waren er geen
banen, de man van haar dromen koos een
ander en haar beste vriendin overleed
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Lucie Lamborun-Jonker
kort daarna. Ze besloot weg te gaan uit
Nederland, en na enkele landen zoals
Noorwegen en Australië bestudeerd te
hebben, besloot ze naar Zwitserland
te gaan. Daar ontmoette ze haar man,
kreeg twee dochters die ze tweetalig
heeft opgevoed. Het bevalt haar goed
in Zwitserland, de natuur, de rust en
de degelijkheid is prettig. Ze heeft de
Zwitserse nationaliteit al voelt ze zich
geen Zwitserse geworden. ‘De trein gaat
op tijd, alles is voorspelbaar, waardoor
het ook saai is’. Om te lachen komt ze
graag in Nederland. Met de taal heeft
ze vooral moeite met de naamvallen, die
krijgt ze niet in haar hoofd. Ze werkt nog
steeds als fysiotherapeute, in de psychiatrie, volgens het biopsychosociale model
en mag daar de tijd nemen voor mensen.
‘Ach’, zegt ze, ik zou een jaar blijven en ik
woon er nu al dertig jaar….’
Jolanda, Renso en Lucie, schoolgenoten speciaal uit het buitenland naar de
Bezuidenhoutseweg in Den Haag gereisd,
voor de reünie van hun klas en van hun
school. Ze vertellen open over hun schooltijd, wat ze geleerd hebben en wat er
daarna met hun gebeurd is. We praten,
alsof we elkaar al jaren kennen. Zou dat
misschien het Zandvlieteffect zijn?
Ines Sleeboom-van Raaij (HBS-B, 1966,
psychiater, oud-hoofdredacteur Grote
Klok, Den Haag)
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Een impressie van
de reünie van
19 maart 2016
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Met dank aan
Ron Burgering Fotografie (www.burfo.nl)
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Een gesprek met Bob Bordewijk
(eindexamen 1945)

OUD
LEERLINGEN

ZANDVLIET

Tijdens de Zandvliet reünie op 19 maart
2016, praat ik met Bob Bordewijk, eindexamenjaar 1945, HBS-B, van 1926.
Wij zitten in de aula van het gloednieuwe schoolgebouw, bij de grote ramen
aan de Bezuidenhoutseweg, onder de
vertrouwde gedenksteen voor de gevallen Zandvlieters 1940 - 1945. Kende
Borderwijk de oud-leerlingen wiens
namen op deze gedenksteen staan?
Bob Bordewijk loopt de namen langs.
‘Kees van der Blij. Naast hem zat ik in
de eerste klas in 1938’, zegt hij. ‘Zijn
vader was cipier in het Oranjehotel, de
Scheveningse strafgevangenis. Wim
Hanegraaf, zat een klas hoger dan ik,
hij was voorzitter van de leerlingenvereniging. Jaap van Baak, was ouder
dan ik. Hij was assistent van de leraar
Nederlands Breebaard. Verrichtte
hand-en-spandiensten in de schoolbibliotheek. Jaap van der Ree en Frans Was
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Oorlogsjaren

kende ik niet.’
Bob Bordewijk herinnert zich de roerige
periode tijdens de oorlogsjaren. Hij vertelt: ‘Er was één klasgenoot die had pech,
zijn moeder was een Duitse en hij was
verplicht lid van de Hitlerjugend. Het is
voorgekomen dat hij in uniform compleet
met hakenkruis verscheen hier op school.
Op een klassenfoto van 1944 staat hij
naast mij. De enige op wie de zon niet
schijnt op die foto is hij. Voor hem zelf
was het een verschrikking om fout te
zijn in die oorlogsjaren. Hij was een fijne
vent maar hij viel erbuiten op school.
Want wij hadden in 1944, klasgenoten
van 18, 19 jaar oud, een soort eigen verzetsgroep. Met het idee om na de strijd
hier, meteen door naar Indië te gaan. Er
werd geen les meer gegeven tijdens de
Spoorwegstaking, van september ‘44 tot
de bevrijding. Veel leerlingen konden
door de staking niet meer naar school rei-

zen en de voedsel- en brandstoffenvoorziening was tot stilstand gekomen.‘

‘Ik maakte deel uit van een groep die
zich hoofdzakelijk bezighield met het
terugbrengen van verdwaalde Canadese
militairen vlak na de bevrijding. Zo stond
ik in mijn overall met BS-band in een kantoor van de Binnenlandse Strijdkrachten
onverwachts oog in oog met Beumer en
Oudegeest. Onze leraren Natuurkunde
en Engels. Allebei in blauwe overall met
BS-band. Beumer en Oudegeest bleken
allebei al lang in het verzet te zitten.
Beumer is later nog onderscheiden voor
zijn aandeel in het verzetswerk, onder
andere voor het beschermen van joodse
onderduikers.’
De herinneringen van Bordewijk zijn
kleurrijk. Hij vervolgt: ‘In die oorlogstijd
had onze leraar Tekenen, Van Vliet, een
expositie gemaakt over paddenstoelen.
Keurig netjes de namen erbij geplaatst,
gehaald uit een Duits boekje. Pilz dit en
Pilz dat en zo. Dat kwam in de krant en
de Duitse Ortscommandant besloot met
zijn stafleden te komen kijken. Nu hadden leerlingen een paar tentoongestelde vliegenzwammen met plakkaatverf
bijgewerkt; de witte stippen op de rode
paddenstoelen hadden ze doorgetrokken
tot witte hakenkruisjes. En een bordje
eronder geplaatst met Schweine Pilz erop.
Vlak voordat de Duitse bezoekers zouden
komen werd dat ontdekt en als de donder
weggenomen. Dat heeft Van Vliet een
hoop moeilijkheden bespaard, dat kan je
je wel voorstellen.’
Wat voor gevoel beklijft bij Bordewijk?
‘Ik heb met mijn klas B4-1 een geweldige
tijd gehad hier op de Tweede Christelijke
HBS.’
Bob Bordewijk is emeritus predikant in
Rotterdam en oud-leraar godsdienstonderwijs in Eindhoven op verschillende
schooltypen tegelijkertijd zoals kweekschool, LTS (lagere technische school),
gymnasium, MULO (meer uitgebreid lager
onderwijs).
Opgetekend door Rob Gmelig Meijling,
HBS-B 1965.
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Een gesprek met Kees van Rijn
(eindexamen 1947)

OUD
LEERLINGEN

ZANDVLIET

Aan het eind van de ochtend van de
Zandvliet reünie op 19 maart 2016 praat
ik ook met Cornelis van Rijn, hbs-b,
eindexamenjaar 1947. Wij zitten in de
soos van het nieuwe schoolgebouw, aan
de kant van het Haagse Bos. De soos is
druk van de oud-leerlingen.
Van Rijn vertelt: ‘Ik ben op school gekomen in 1941. Tijdens de meidagen ‘40
woonden wij nog in Rotterdam. Ik ben in
september ’40 daar naar de middelbare
school gegaan, bij meneer Walstra, een
christelijke middelbare school, een hbs,
later een lyceum geworden. Toen zijn
mijn ouders in ’41 verhuisd, dus ik moest
van vier maanden middelbare school in
Rotterdam op Zandvliet verder. En dat
is mij heel erg moeilijk gevallen. Er was
een heel groot verschil tussen Zandvliet
en de school in Rotterdam. Er werd hier
meer gepest. Er waren hier meer ordeproblemen. Ik ging aan het eind van het
schooljaar wel over. Met een compliment
van meneer Doornebal. Maar in de tweede klas ben ik blijven zitten. Bij elkaar
heb ik toch zes jaar op Zandvliet gezeten. Gedurende de oorlog is er naar mijn
gevoel helemaal nooit iets gedaan op de
school. Misschien dat we af en toe naar
een concert gingen in het Gebouw voor

Kunsten en Wetenschappen. In het laatste schooljaar van de oorlog werden er
geen lessen gegeven. We moesten na de
bevrijding vreselijk hard werken om dat
verloren jaar in te halen.
Maar Kees van Rijn heeft gelukkig ook
hele goede herinneringen: ‘Mijn favoriete
leraar was Dijkshoorn, die gaf Wiskunde.
Hij heeft gezorgd dat ik door de hbs-b ben
gekomen. Een ongelooflijk stimulerende
leraar. En de tekenleraar Van Vliet. Die
deed in die jaren vlak na de oorlog toen
ook al de Grote Avonden. Hij had een
toneelstuk geschreven, ik weet niet meer
hoe het heette. Van Vliet had mijn zus
Cox uitgenodigd om de hoofdrol te vervullen. En dat heeft ze gedaan. Dat moet een
Grote Avond geweest zijn in 1946. Dat
toneelstuk was een groot succes en heel
erg leuk. De school heeft later dat toneelstuk op verzoek nog eens opgevoerd,
ditmaal in Aerdenhout, in een grote villa
voor invalide militairen die daar waren
ondergebracht. Wat mij betreft was dat
toneelstuk van Van Vliet de leukste ervaring van de school.’
‘De lokalen aan de kant van het Haagse
Bos kende ik heel goed. In de oorlog
mochten we wel naar het bos kijken, maar

Zittend op de bank v.l.n.r.: Frits Schapink, Miep Bogert, Riek Hoekert, Wil Draafsel, Jos
van Herk. Rij achter v.l.n.r.: Willem Gevaarts, Kees van Rijn, Kees Joosse, Nel IJdo, Daat
Breebaart, Jaap van Hoeken, Jaap de Visser, Adri Groenewegen, Piet Veldhuizen, Arnold van
der Heiden, Henk Bukman, Gels de Hartog, Wim van Campen, Jan Bolhuis, Walter Camps.
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het bos in mochten we niet, want het was
helemaal door de Duitsers geclaimd. Af
en toe zaagden de Duitsers een boom om.
Meneer Van Vliet moest een keer huilen
toen hij vanuit het tekenlokaal zag dat
er een eeuwenoude boom neergehaald
werd. Het maakte op ons een enorme
indruk dat een leraar zo geëmotioneerd
reageerde. Wij vonden het allemaal ook
erg, want het uitzicht vanaf de achterkant
van de oude school was prachtig. Maar
Van Vliet had daar jaren en jaren gewerkt
met dat mooie uitzicht en hij kon die verwoesting van het bos door de bezetter
helemaal niet verdragen.’
Kees van Rijn toont tenslotte een drietal
foto’s van zijn klas hbs-5b uit 1947, waaronder een klassenfoto. Deze foto’s was
hij bij de fototentoonstelling deze reüniedag niet tegengekomen. ‘Ik had hier op
de hbs binnen de groep van de klas de
meeste banden met Henk Bukman (broer
van oud-minister Piet Bukman), allang
overleden, en Arnold van der Heiden, die
de vorige maand is overleden. Ik ben naar
deze reünie gekomen om hen in elk geval
te eren, in de hoop dat ik nog een paar
andere klasgenoten zou tegenkomen maar
die zijn er niet. Ik ben vandaag nog wel
een oud-leerlinge tegengekomen die ik
heel goed kende van een klas hoger, van
eindexamen 1946.’
Cornelis van Rijn deed staatsexamen
gymnasium alfa en beta, studeerde theologie aan de Vrije Universiteit, was dominee in Argentinië, en gaf godsdienstonderwijs en deed schoolpastoraat aan het
Wesselink college in Amstelveen, en gaf
psychiatrische zorg in Santpoort.
Opgetekend door Rob Gmelig Meijling,
HBS-B 1965.
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Daar zaten we dan: aan een van de tafels
achterin de aula van het nieuwe schoolgebouw, met uitzicht op het Haagsche
Bos. Om ons heen gonsde het van de
reünisten. Veel daarvan ontmoetten
elkaar merkbaar één keer in de vijf jaar.
‘Hé hallo, hoe is het met jou?’ en varianten daarop klonken veelvuldig. Na wat
rondzwervingen door het gebouw waren
we toe aan wat drinken voor bij het bijkletsen. Dus op naar de soos, want dat
is geloof ik zoals ze dit deel van de open
ruimte op de benedenverdieping noemen.
Van de mensen die ook ik één keer in de
vijf jaar zag en sprak, alleen op de reünies
dus, kwam ik er maar weinig tegen dit
keer. Dus was ik met enkele usual suspects afgezakt naar de soos. Die term
(van de mensen, niet van de soos) gebruik
ik hier met de grootst mogelijke vorm van
genegenheid. Een aantal van mijn beste
vrienden ken ik namelijk van Zandvliet,
en met hen zat ik vrolijk verder te praten
over, tja, waar we wel vaker over spraken, denk ik. Die vrienden gaan namelijk
al enkele decennia mee, en ik hoop dat
er daarvan nog meerdere volgen, nog
steeds in goede vriendschap. De één
zie ik wat vaker dan de ander, maar hoe
dan ook, het gevoel iets gezamenlijks te
hebben blijft. Die vriendschap dus. En op
een zeker moment drong zich tijdens ons
gesprek een aparte gewaarwording op: in
onze groep zat op dat moment niemand
die we buiten de reünies om niet zien.
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Wij spreken elkaar toch wel, daar hadden
we Zandvliet helemaal niet (meer) voor
nodig. Onze vriendschappen waren daar
wel ontstaan, maar zijn na ons uitvliegen
gebleven en verder gegroeid. Gelukkig.
Toch bleken we één element uit ons midden wel te missen. Dat was ons schoolgebouw. Ons gebouw. En dat was dit niet.
Onze sta-plekjes in de hal, het bord met
de meldingen van de uit te vallen lessen
(belangrijk!), de geuren van het scheikundelokaal, de flora en fauna van het biologielokaal: ze bestonden niet meer. Weg.
Ongewild drong zich de vraag op: was
dit, in dit spiksplinternieuwe gebouw,
nog wel onze reünie?
We moesten er duidelijk even aan
wennen, aan een reünie in een volledig vernieuwde omgeving. Helemaal
niet erg, want de wereld verandert, en
wij ook. En die nieuwe gymzaal zag er
wel indrukwekkend uit, bijna als een
sporthal, dus daarmee was mijn stem al
snel gewonnen. Maar toch was het gek,
zo’n reünieuw. Misschien kunnen we het
over vijf jaar aan de Bezuidenhoutseweg
hebben over de vorige reünie. Wordt het
schoolgebouw daarmee toch weer een
heel klein beetje van ons, misschien.
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Michiel van Straten wás Zandvlieter
(1975-1981) en ís ontdekkingsschrijver.
Zie www.ontdekkingsschrijver.nl voor zijn
boeken, blogs en artikelen.
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