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. Bij ons op school werd daar 
nooit iets over gepubliceerd, 
we mochten ons immers niet 
beter achten dan een ander. 
Maar goed, ik zag dat ik op die 
lijst als derde van de school 
stond vermeld. Heel aardig, 
zal je denken. Maar ik was in 
feite eerste! Toen ik in 1959 
mijn rapport kreeg, leek het 
me dat het totaal aantal pun-
ten niet klopte. Daarom heb 

De conciërge-accommodatie 
besloeg de achterkant van de 
villa. Als je links opzij van de 
villa schuin omlaag de fietsen-
stalling in ging, had je bene-
den links de voordeur van ons 
huis. Daar in het souterrain 
bevond zich onze woonkeu-
ken. Dit was de gigantische 
oorspronkelijke keuken van 
de villa. Op de bel-etage aan 
de achterkant van de villa lag 
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Het bestuur 
aan zet 

Na een mooi jaar voor de Stichting 
Oud-Leerlingen, met als hoogtepunt de 
geslaagde reünie 2016 in het nieuwe 
schoolgebouw van ‘Zandvliet’, heeft het 
nieuwe bestuur de koppen bij elkaar 
gestoken om na te denken over activi-
teiten in de komende jaren en de koers 
die de Stichting wil varen.

De afgelopen reünie heeft enthousiaste 
reacties opgeleverd; veel bezoekers heb-
ben contacten met oud-schoolgenoten 
hernieuwd en daaruit zijn in een aantal 
gevallen initiatieven geboren om in een 
kleiner verband elkaar wat vaker op te 
zoeken.
Het bestuur wil doorgaan met haar pogin-
gen om een zo groot mogelijke groep 
oud-leerlingen te bereiken en betrokken 
te houden bij Zandvliet. Natuurlijk zullen 
we ons inspannen voor het organiseren 
van een volgende reünie over een paar 
jaar (rond het 95-jarig bestaan van de 
school), maar in de tussentijd willen we 
alle oud-leerlingen en in het bijzonder 

Als hoofdredacteur prijs ik me gelukkig 
met de enthousiastelingen die steeds 
weer zorgen voor een goed gevulde Z. 
Soms is dat met eenmalige bijdragen, 
soms komen de verhalen van enkele hof-
leveranciers. Met beide soorten ben ik 

onze donateurs blijven voorzien van leuke 
en interessante verhalen uit de historie 
van Zandvliet en informatie over het 
Zandvliet van vandaag. We zullen dat op 
een drietal manieren doen: via publicatie 
van de gedrukte ‘Z’ (tweemaal per jaar 
voor onze donateurs), via onze website en 
via digitale nieuwsbrieven (viermaal per 
jaar aan alle ons bekende e-mailadres-
sen). Het publiceren van digitale nieuws-
brieven helpt ons om oud-leerlingen te 
informeren; we willen dure mailings per 
post vermijden. We willen eenieder oproe-
pen ons te helpen bij het zo compleet 
mogelijk maken van ons e-mailadressen 
bestand (via onze secretaris of de leden-
administratie, zie colofon).

Eind vorig jaar was ik op vakantie in 
Zuid-Afrika en kwam ook door de wijn-
streek rond Stellenbosch en Montagu. 
Een bezoek aan het wijnhuis ‘Zandvliet’ 
mocht niet ontbreken. Behalve de naam 
zijn er weinig overeenkomsten tussen 
het wijnhuis en het lyceum in Den Haag, 
maar ik werd getroffen door het etiket 
van een van de favoriete wijnen, waarop 
stond dat de betreffende Zandvliet-wijn 
was geïnspireerd door ‘my best friend’. 
Het bestuur hoopt dat de Stichting Oud-
Leerlingen Zandvliet zal (kunnen) bijdra-
gen aan het onderhouden en herstellen 
van vriendschappen die we allen, soms 
lang geleden, in onze tienerjaren hadden.

Namens het bestuur, Han Gesink

blij, want die afwisseling zorgt voor 
een gevarieerde inhoud. Als ik iemand 
vraag om een bijdrage te leveren krijg 
ik soms de vraag: ‘waarover moet het 
gaan?’ Dan is mijn antwoord: schrijf 
waarover je wilt vertellen, iets wat van 
jou is. Een herinnering, een associatie, 
het mag klein zijn als een geur, groot 
als een levensveranderende ervaring, 
en alles daartussenin. 

Zou u ook wel eens uw verhaal in de Z 
willen delen met andere ex-Zandvlie-
ters? Dan nodig ik u van harte uit om 
mij uw idee of verhaal voor te leggen. 
Stuur uw voorstel naar m.vanstraten@
kpnplanet.nl, en wie weet staat u in de 
volgende editie van Z.

Michiel van Straten, hoofdredacteur

P.S.: Maak kennis met onze vernieuwde 
website www.oudleerlingenzandvliet.nl, 
en bekijk onder andere de foto’s van de 

reünie 2016.

Bestuursleden, 
redacteuren en 

correspondenten 
gevraagd!

We hebben een leuk team van bestuursle-
den. Daar wil je wel bij horen! Heb je inte-
resse om actief te zijn in het bestuur of 
ken je een oud-schoolgenoot die dat, al of 
niet samen met jou, zou willen doen, dan 
nodigen wij je van harte uit om contact op 
te nemen met de voorzitter of secretaris. 
Dat kan via bestuur@oud-leerlingenzand-
vliet.nl. Ook voor als je niet veel tijd hebt 
zijn er klussen te doen, meestal ook van 
huis uit. 

Naast nieuwe vrijwilligers voor het 
bestuur zoeken we ook nog versterking 
voor de redactie van de Z. Word corres-
pondent, als je incidenteel een bijdrage 
wilt leveren. Of meld je aan als redacteur. 
Het is aangenaam werk en het levert je 
de waardering op van een grote schare 
lezers. Wil je liever geïnterviewd worden 
over anekdotes uit jouw middelbare-
schooltijd, laat het weten. We komen met 
plezier naar je toe.

Van de redactie
‘Waarover moet het gaan?’
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Was 2005 het laatste jaar waarin ik een 
reünie bezocht? Ik denk het haast wel. 
Ik was 63 en reuze benieuwd wie ik zou 
treffen. Niemand van mijn klas, hele-
maal niemand. Wel wat zittenblijvers 
en mensen van de volleybalclub, leuk. 
Maar helemaal niemand van mijn klas.

Verhitte gesprekken
Ik dwaalde door het gebouw en kwam 
in het tekenlokaal waar allerlei gearchi-
veerde spullen lagen opgeslagen. Hier 
was geen klassenfoto van B5-1 bij. Noch 
de foto van het eindexamenjaar 1960. 
(Bij mijn weten had ik zelf alleen eens de 
klassenfoto van B4-1 ingediend. Die foto, 
uit 1960, heeft in een vorig nummer van 
ons oudleerlingenblad gestaan.) Wat lag 
er nog meer? Verslagen van lerarenverga-
deringen. En daarin las ik over 1959: ‘B5-1 
is een saaie klas.’ Maar was dat zo? Er 
werd niet gerotzooid, we waren serieus, 
maar er werd wel veel gelachen. De klas 
was redelijk klein, ik meen vijftien of zes-
tien leerlingen, dus iedereen kwam goed 
aan bod. In de klas bij dominee Wielenga 
ontstonden echte discussies, zoals over 
zijn stelling: ik ben gereformeerd, dus 
voor mij is de gereformeerde kerk de ware 
kerk. Wij twijfelden en vonden het onder-
werp een nader onderzoek waard. En zo 
ontstond Groep A (naar Bordewijk). Wij 
kwamen eens in de paar weken bij elkaar 
en voerden dan verhitte en minder verhit-
te gesprekken over geloof en het leven. 
We bezochten kerken van allerlei deno-
minaties en nodigden mensen uit om met 
ons te komen praten. Ik nam er heel graag 
aan deel en vond het absoluut niet saai.

Beste leerlingen
Ik las het verslag van de lerarenvergade-
ring uit 1959. Daarin was een lijst samen-
gesteld van de beste leerlingen. Bij ons op 
school werd daar nooit iets over gepubli-
ceerd, we mochten ons immers niet beter 
achten dan een ander. Maar goed, ik zag 
dat ik op die lijst als derde van de school 
stond vermeld. Heel aardig, zal je denken. 
Maar ik was in feite eerste! Toen ik in 1959 
mijn rapport kreeg, leek het me dat het 
totaal aantal punten niet klopte. Daarom 
heb ik het nageteld en er bleken 10 punten 

B5-1 is een 
saaie klas

Door Ineke van Loon-Zwennes,  
Hilvarenbeek

te weinig te staan. Ik ben toen naar de 
heer Van der Kramer gegaan (de conciër-
ge), hij vulde de rapporten in. Hij was het 
met me eens, streepte het oude getal door 
en zette het nieuwe erop. Verder is daar 
nooit iets mee gedaan. En het maakt ook 
niks uit. Wie kijkt er nu nog naar? Maar ik 
zag het daar in dat verslag staan, onverbe-
terd. En vond dat toch jammer.
Ach, het gaat er niet om zinsneden uit 
het verslag van de lerarenvergadering te 
bestrijden. Ik denk er nu ineens weer aan, 
in een moment van terugblikken. Iedere 
klasgenoot vond ik benaderbaar en club-
jes of iets dergelijks heb ik nooit ontdekt. 
Dat kan ook in mijn karakter liggen, want 
ik trek me nooit iets aan van clubjes, ieder 
mens is aan te spreken. 

Laatste reünie?
Maar waar is iedereen gebleven? Ik weet 
dat tenminste drie van ons zijn overleden, 
helaas. Dat maakt dat er mogelijk nog 
dertien over zijn. Op Facebook zijn die 
niet te vinden, op Schoolbank.nl ook niet. 
Evenmin op de reünie dus.
Nu heeft Zandvliet een nieuw gebouw. 
Gelukkig is wel de oude naam Christelijk 
Lyceum Zandvliet weer terug. Een onder-
scheidende naam voor een onderschei-
dende school. Maar een reünie zit er voor 
mij hoogstwaarschijnlijk niet meer in.

Aanvulling van de redactie

Op zoek naar namen en gezichten  
uit jouw schooltijd?  
Op www.haagsescholen.nl vind 
je meer dan duizend klassenfoto’s 
van Zandvliet vanaf 1925, vaak met 
namen van leerlingen en docenten. 
Zoek op jouw achternaam en je 
zult verrast zijn over het resultaat. 
Haagsescholen.nl is een website van 
het Haags Gemeentearchief. 

Op Haagsescholen.nl is onze 
school te vinden onder de naam 
Zandvlietcollege.
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Door © Peter van der Stoep,  
Tekstbureau Auteur op bestelling

Wanneer ben jij voor het eerst in je leven 
in aanraking gekomen met muziek? 
Probeer deze vraag eens te beantwoor-
den. Het kan lastig zijn om een duidelijk 
antwoord te geven. Was het op de basis-
school? Nee, want toen je in de wieg 
lag hoorde je ook muziek. Het geluidje 
boven de wieg of je moeder die een lied-
je zong. Er zijn zelfs studies gewijd aan 
de vraag of muziek bij de ongeboren 
foetus enig effect heeft. Muziek hoort 
gewoon bij het leven. De meerderheid 
van de lezers zal ervaren hebben dat ze 
bewust met muziek bezig zijn geweest. 

Muziekonderwijs
Het muziekonderwijs is zo oud als de 
muziek zelf. Alleen blijkt dat het heel 
lang het domein was voor de kerken, 
kloosters en de rijken. Muzieklessen 
in school kwamen pas na de Tweede 
Wereldoorlog duidelijk op gang. Eerst 
in de kleuterklassen, daarna in de rest 
van de klassen. Toen midden jaren 
tachtig het geld op raakte werd het 
muziekonderwijs samengevoegd met 
andere cultuurvormen. Daarnaast zagen 
we een grote groei van muziekscholen 
en -praktijken. De huidige vorm van het 
muziekonderwijs is hierdoor een beetje 
vaag geworden. Want wat krijgen leerlin-
gen tegenwoordig op school aangeboden, 
als het gaat om het muziekonderwijs? Ik 
heb geprobeerd om hierachter te komen.

Basisonderwijs
Voordat ik mijn speurtocht op internet 
begon, heb ik eerst op de sociale media 
de volgende vraag gesteld: ‘Voor een arti-
kel ben ik op zoek naar ervaringen met 
het muziekonderwijs op de middelbare 
school. Wat weet je er nog van? Waren 
het leuke lessen? Was het nuttig? Wie 
weet er iets over te vertellen?’. Er werd 
onder andere gezegd, dat men zich de 
muziekleraar nog kon herinneren, het 
mooie lokaal en de schitterende instru-
menten. Ook waren er mensen die zich 
juist niets meer konden herinneren van de 
muzieklessen. Laten we eerst even begin-
nen bij het basisonderwijs. Hier blijkt 
muziek vaak het ondergeschoven kindje 
te zijn. Het staat wel op het lesprogram-
ma, maar de uitvoering wordt overgelaten 
aan de leerkracht. Er wordt natuurlijk met 
de groep wel gezongen en iedere school 
heeft op papier een methode muziek. 
Doordat er op basisscholen soms wel, 
soms niet iets aan muziek gedaan wordt, 
is het startpunt van het voortgezet onder-
wijs bijna niet vast te stellen.

Roel van Spronsen, muziekdocent
Dit is voor de heer Roel van Spronsen, al 
sinds de jaren tachtig de muziekdocent op 
het Christelijk Lyceum Zandvliet, best las-
tig. Hij vertelde in een een-op-een gesprek 
dat sommige brugklassers met nul komma 
nul voorgeschiedenis in de les binnenko-
men. Dan is een groep brugklassers lesge-
ven, best pittig. Hij heeft er daarom voor 
gekozen, dat muziek geven ongeveer het-
zelfde betekent als muziek maken. Er zijn 
richtlijnen. Hier wordt natuurlijk rekening 
mee gehouden. Maar door de ervaring 
heeft hij geleerd dat het muziek geven aan 
leerlingen op het voortgezet onderwijs 
tegenwoordig ervaren moet worden. ‘Wat 
is leuker dan met veel instrumenten lied-
jes instuderen?’, geeft Van Spronsen aan. 
Er zijn dus mogelijkheden genoeg voor de 
muzieklessen in het voortgezet onderwijs, 
zolang de school dit maar toestaat. Het 
heeft dus te maken met motivatie van de 
leidinggevenden, willen er meer mogelijk-
heden zijn voor het muziekonderwijs in 
het voortgezet onderwijs.

Concluderend kan ik dus vaststellen, dat 
het muziekonderwijs op de middelbare 
school deels voortborduurt op wat er 
vanuit het basisonderwijs de klaslokalen 
binnenstroomt. Verder is het ook afhan-
kelijk van de keuzes van de leidinggeven-
den en de bereidheid van de docenten 
om tot een goed muziekonderwijs op het 
voortgezet onderwijs te komen. Is dit nu 
een probleem? Als muziekliefhebber vind 
ik van wel, maar ik besef ter dege dat 
mijn mening ook maar een mening is en 
niet zaligmakend. Ik ben dus benieuwd 
wat u, de lezer, vindt: Moet men in de 
toekomst meer nadruk leggen op het 
muziekonderwijs? Iedereen heeft toch 
recht op muziek?
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nooit luidde
Door Gerben van Santen

In het schooljaar ‘75-‘76 maakte de 
redactie van de Grote Klok een num-
mer dat nooit is verspreid onder de 
leerlingen. De directie van Zandvliet 
liet de oplage vernietigen; minimaal 
één exemplaar is bewaard gebleven. 
Het ligt in een van de twee dozen die 
ik de afgelopen dertig jaar ongeopend 
met mij mee heb verhuisd; als trouwe 
honden hebben ze me gevolgd. Ze staan 
nu in de kelder, denk ik, achter het rek 
met fl essen wijn en de voorraad zout 
om het leidingwater te ontkalken. Dat 
klopt. Ik houd even de beker in mijn 
hand die ik won met het juniorenkam-
pioenschap van mijn pingpongclub, het 
enige eremetaal dat ik heb bewaard. Ik 
versloeg in de fi nale Benito, van wie ik 
overigens altijd verloor.

Zoektocht
Ik schrijf dat rector Jansen en zijn colle-
ga’s de krant hebben vernietigd. Een stuk 
of tien kartonnen dozen, schat ik. Hoe dat 
in z’n werk is gegaan, weet ik niet. Dat 
jaar zat ik zelf in de redactie, maar ik kan 
me niets meer herinneren van de hele 
affaire. Daar kom ik nu achter, twee maan-
den nadat ik heb toegezegd een verhaal 
te maken over de Klok die nooit luidde. En 
een week voor de deadline. Niet vreemd 
dat ik nog een ander onderwerp had voor-
gesteld, maar over sommige dingen kun 
je beter zwijgen en het meeste is waar-
schijnlijk verjaard.

In de tweede doos vind ik het 
exemplaar van de verboden edi-
tie die zou zijn uitgekomen in 
het voorjaar van 1976. Een paar 
maanden ervoor, in januari, was 
de jubileumweek. Hiervoor had 
Rob Bloemkolk samen met Cor en 
Elly van Soest een speciale goud-
gekleurde Klok gemaakt. Die blijk 
ik ook te hebben bewaard. 
Ah, het jubileum. 
Een paar maanden later zou de 
Klok uitkomen. Bijna eenenveer-
tig jaar later ligt het nummer voor 
me. Er zit wat roest op de twee 
nietjes. Ik begin te bladeren. Er 
staan her en der tekeningen van 
mannetjes met al dan niet ver-
zwaarde, uitvergrote of anders-
zins gemodifi ceerde piemels. 
Ik zie een vrouw op een stoel, 
wijdbeens, met een volbehaarde 
driehoek, geen schaamlippen te 
zien, de jaren zeventig, nietwaar. 
Verderop in het nummer een 
apart katern voor de ‘HAFFO’, 
een getekende vrouw met ontblo-
te borsten prominent in beeld. 

Ik heb nooit geweten of ‘HAFFO’ een 
bestaande of verzonnen afkorting is of 
uitsluitend een grappig bedoelde sneer 
naar de vijfjarige opleiding [havo, red.] 
die anno 2017 leidt tot een zogeheten 
‘startkwalifi catie’. Ik weet wel dat ik het 
in onbewaakte ogenblikken nog altijd heb 
over de ‘HAFFO’. Het zal de kift zijn. Niet 
hun wijde pijpen of plateauzolen of hun 
goede smaak, maar wel de auto’s waar-
mee die gasten naar school kwamen. En 
dat ze openlijk fl irtten met onze lerares 
Nederlands van amper 21. De jaloezie zou 
twee jaar later defi nitief plaats maken 
voor dankbaarheid, toen Karel zijn R16 in 
de berm zette nadat hij in zijn ooghoek 
Paul en mij had gespot bij de oprit van 
een tankstation onder de rook van Parijs.

Close reading
Waarom is het besluit genomen de editie 
niet te verspreiden? Ik realiseer me dat ik 
het antwoord op die vraag schuldig moet 

117099_Zandvliet Z_nr1_mei 2017.indd   5 24-05-17   11:04



6

blijven, want ik heb tijd noch zin om nog 
levende getuigen op te sporen. Wat rest 
is close reading van de gewraakte editie 
om te komen tot een historische verant-
woorde inventarisatie van context-gebon-
den argumenten en redeneringen. Het 
betere giswerk. 

Het nummer opent met een 
‘Redaktioneel’, waarin onder meer deze 
boutade: ‘de doorsnee burger zoals dit 
instituut er honderden afl evert’. Vanaf 
pagina 3 bespreekt Koos, van maat-
schappijleer, de resultaten van een 
‘onderzoekje’ onder eindexamenkandi-
daten en 5 vwo-leerlingen. Een greep: 
40% gaat nooit naar de kerk en 4% heeft 
ooit voor Zandvliet gekozen ‘vanwege 
’t Christelijke’. Die cijfers komen uit het 
tweede deel, het eerste deel van de 
enquête gaat over het jubileum, met extra 
aandacht voor mogelijk kwetsende lied-
jes en andere onderdelen van de musical 
‘Onwijs’. Wat is er nog van over, weet 
je wel, ‘alleen nog op de gevel van de 
school’. Goed mogelijk dat de directie de 
uitkomsten onder de pet wilde houden. 
Op de zeven pagina’s die Koos gebruikt, 
heeft de redactie links en rechts grappig 
bedoelde plaatjes gezet. Waren die soms 
ronduit merkwaardige genitaliën aan-
stootgevend genoeg om de Klok in de ban 
te doen? Wellicht vreesde rector Jansen 
de toorn van de ouderraad, de club die 

onder andere had geprobeerd romans van 
Jan Wolkers uit de bibliotheek te weren.
In ‘JUNK!’ meen ik mijn hand te herken-
nen. In het korte voorwoord wordt schrij-
ver dezes ‘Zandvliet’s brightest hope’ 
genoemd, het zal je kind maar wezen. De 
inhoud: ik lees dat het ongepast is om 
‘met je loerus in je hand bij een lerares 
het lokaal binnen te stappen’. Helemaal 
onderaan staat een ‘feit’ dat de schaduw 
vooruitwerpt naar de ‘HAFFO’-pagina’s, 
namelijk dat het ongepast is om ‘soulbro-
thers uit te maken voor domme acreatie-
ve onbenulligheden, hoewel?’. En verder 
nogal wat zinnen waarvan ik nu slechts 
naar de betekenis kan gissen, al laat de 
vergelijking tussen ‘het lerarentoneel’ en 
‘Onwijs’ niets aan duidelijkheid te wen-
sen over. Maar over het algemeen vind ik 
deze pagina erg onschuldig. 

Het onderwerp ‘BEZUINIGEN op HBO??’ 
krijgt ook zeven pagina’s. Het is een 
trage diarree van politieke standpunten 
en zeker geen lont in het kruitvat van de 
directie. De begeleidende plaatjes zijn 
bovendien schaars en nietszeggend. En is 
dat inderdaad de staf van de Sint?
Ik sla om en mijn oog valt bij ‘BACCHUS’ 
op het vergeten gezegde ‘zo lazarus als 
een zuigfl es’. Schrijver R.G.H. Mes voegt 
gelukkig een lijst toe van gebruikte socio-
logische begrippen. Ik vermoed dat de 
directie de tekst niet heeft begrepen en 
er mede daarom geen kwaad in zag. Wat 
volgt is een bijdrage van vier pagina’s, 
achtereenvolgens genummerd 1, 3, 2 en 
4, van de hand van Henk van Die en Jan 
Doorn. De belhamels nemen de koffi e-
moeders, meneer Nieboer, Jaap van Hall, 
Kees van der Leer, Ronald den Heijer en 
rector Jansen op de hak, schrijven een 
recensie over het laatste schoolfeest en 
publiceren het overlijdensbericht van 

conrector Kijzer, die met de baard. Ene J. 
Beton jr. verhaalt over illegale sneeuw-
ballenpret. Dat weet ik nog wel, rea-
geert mijn geheugen enthousiast. Op de 
Bezuidenhoutseweg plamuurden we de 
ramen van de voorbijrijdende – en prompt 
stoppende – trams, in het Haagse bos 
gooiden we de ramen in bij het Ministerie 
van Economische zaken, want ‘die kun-
nen we toch amper raken’. Die misvatting 
en een woedend telefoontje van de HTM 
deden de directie besluiten de tweede 
pauze de deuren dicht en de leerlingen 
binnen te houden. 

Waanzin uit de losse pols
De gastbijdragen gaan verder met ‘zv 
privé – nu ook voor de HAFFO’. Het is de 
laatste, loenst een naakte blondine met 
priemende borsten boven het onderschrift 
‘Elegant’, in sierlijke letters geprint. 
Uiteraard. Want ‘dit is een zin’ - van die 
dingen, van die dingen. Er is op deze 
pagina’s meer waanzin uit de losse pols, 
zoals ‘ober, is het al oktober?’, gepijnigd 
proza over een verloren liefde, candlelight 
poëzie en een heus Colofon. Er is een 
ironisch pleidooi om het schooluniform 
weer in te voeren, immers, ‘verschil moet 
er zijn’. In het stukje getiteld ‘De Nieuwe 
Klassenstrijd’ worden de ‘minder intelli-
gente’ HAFFO-leerlingen uitgescholden 
voor ‘nouveau-riches’. Op ‘pag 4’ van 
‘zv privé’ wordt rector Jansen de maat 
genomen door zijn in de krant geciteerde 
uitspraak dat leerlingen gemotiveerd naar 
school moeten komen. Ja, om leraren te 
pesten en meisjes te versieren. De ‘enig 
juiste weg’ is het diploma halen om uit-
eindelijk anderen te kunnen onderdruk-
ken. Op de volgende pagina echoot die 
boodschap in ‘Is Het Daar?’ met nu een 
oproep je over te geven aan ‘sex, drugs of 
drank’. We zijn allemaal gelukszoekers. 
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naar de beëindiging van de treinkaping in 
1977 bij het Drentse dorp De Punt. Want, 
was het door de mariniers gebruikte 
geweld wel rechtmatig?

Meer dan genoeg redenen
Ik leg de Klok naast mijn laptop. De voor-
pagina is een schets of ets van een begra-
fenis, gemaakt door Herman Gordijn, een 
kunstenaar die, zo lees ik op zijn site, 
afwisselend in de buurt van Montpellier, 
de Gelderse Vallei en in Amsterdam 
woont en werkt. Wat wilde de redactie 
ten grave dragen? De directie zal zich 
ook deze vraag hebben gesteld: wat is de 
onderhuidse en ongetwijfelde subversieve 
boodschap? Is het een code? Een nieuwe 
taal die de oude wereld plet als een kak-
kerlak? Of zagen ze in het gebruik ervan 
een schending van het auteursrecht? 

Zo bezien had de directie meer dan 
genoeg redenen om het verschijnen 
van deze Klok tegen te houden. En 
ze hadden de macht om het te doen. 
In de jaren zeventig was vrijheid van 
meningsuiting een jonge maagd. Theo 
van Gogh wilde nog advocaat worden 
en op Koninginnedag zwaaide een vro-
lijk lachende Hans Teeuwen naar het 
staatshoofd dat op televisie naar hem 
terugzwaaide. Van kinderrechten had nog 
nooit iemand gehoord. Quizvraag: in welk 
jaar heeft de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties het Verdrag voor 
de Rechten van het Kind aangenomen? 
Antwoord: het jaar dat de muur viel. Voor 
de jongere lezers: die in Berlijn. Ik herin-
ner me niet wat onze reactie was. Van 
Rob, van Vera, van Inge en van Gerben. 
Onze namen staan op de voorlaatste pagi-
na. Ik houd het op bastaardvloeken, veel 
bastaardvloeken. En scheldpartijen. In het 
hok van de leerlingenvereniging naast de 
oude gymzaal. Onhoorbaar. Onopgemerkt.

Onder ‘swifties’, midden op de pagina, is 
een aantal uitspraken verzameld waar-
voor Seth Gaaikema zich niet zou scha-
men: ‘Zo, daar ben ik weer, sprak Jezus 
opgewekt.’ Onderaan deze laatste ‘zv 
privé’ pagina staat een korte, zeer een-
voudige tekst. De titel is duidelijk: ‘speci-
aal - voor de HAFFO’. Als je lang genoeg 
blijft herhalen dat relatief eenvoudig te 
identificeren groepen mensen ‘dom’ of 
‘crimineel’ zijn, gaan ze het uiteindelijk 
ook zelf geloven. Rechts onderin loopt de 
blondine het beeld uit, we zien haar slipje 
dat halverwege haar billen hangt. 

Rector niet blij
Rector Jansen zal niet blij zijn geweest. 
De ondertoon van ‘zv privé’ verraadt een 
gebrek aan respect, voor zo’n beetje alles. 
En de gebruikte ironie zaagt aan de poten 
van het gezag. Anno 2017 begrijpen wij, 

nou ja, lang niet iedereen, het treiteren 
en pesten van de HAFFO-leerlingen 
als ‘haatzaaien’. Had de directie van 
Zandvliet een juridische epifanie toen 
het besloot de Klok om die reden te blok-
keren? (Een epifanie is een ‘plotselinge, 
verwarrende openbaring (..) een zich aan 
de ratio onttrekkende, plotselinge, kortdu-
rende, diep inwerkende ervaring waarin 
een zintuiglijk waarneembaar element in 
de gewone, alledaagse werkelijkheid een 
niet binnen een gangbaar kader te plaat-
sen reactie oproept bij wie het onder-
gaat’. Aldus Wikipedia.) 

De Klok die nooit luidde sluit af met een 
artikel over de ‘kwestie Zuid-Molukkers’. 
Het schetst hoe hun woede zich op ‘het 
Nederlandse volk’ zou kunnen richten. 
Ik lees dit donderdagavond 2 februari 
2017. Deze week besloot een Nederlandse 
rechtbank dat er meer onderzoek nodig is 
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Naam: Wim Groenewegen
Woonplaats: Leidschendam
Zandvliet-jaren: 1948-1952
Voormalig beroep: medewerker 
Personeel en Organisatie
Burgerlijke staat: weduwnaar, een zoon, 
twee dochters, vijf kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen

Naam: Frans van Hoeken
Woonplaats: Alkmaar
Zandvliet-jaren: 1948-1953
Voormalig beroep: architect
Burgerlijke staat: ongehuwd, geen 
kinderen

Meer dan 
zestig jaar 

vriendschap
Door Guusje Jol

Wim Groenewegen en Frans van 
Hoeken zijn vrienden sinds ze in 
1948 klasgenoten werden. We hebben 
afgesproken bij Wim en als ik binnen 
kom, zitten de heren klaar met lijstjes 
van onderwerpen, knipsels en foto’s. Een 
gesprek over hun vriendschap, de school 
en het geloof.

Wim (neemt het voortouw): Nou het 
meest bijzondere is dus wel dat we elkaar 
zó lang kennen, vanaf september 1948. 
We gingen alle twee een tramabonnement 
halen bij het hoofdkantoor van de HTM op 
de Bezuidenhoutseweg, omdat we te ver 
woonden om te lopen en fietsen hadden 
we nog niet. Ja, we kwamen bij elkaar in 
de klas en het is een vriendschap gewor-
den die nog steeds bestaat. Oorspronkelijk 
waren we trouwens vaak met z’n drieën: 
Jaap Eendebak was er ook vaak bij. 
Maar hij is helaas inmiddels overleden. 
Vaak kwam Frans op zondag naar de 
Marconistraat of ik ging dan naar de Boele 
van Hensbroekstraat. En wat was dan de 
reden? Dat er een dominee voorging die 

we graag mochten horen. En daar gingen 
we dan naartoe. Ds. J.H. Sillevis Smitt, 
hoofdvlootpredikant, Ds. Gabe van Duinen 
en Ds. Gerrit Toornvliet. Nou en zo waren 
er nog wel een paar.
Er is ook zo’n verhaal dat altijd weer 
terugkomt als we elkaar spreken. Dominee 
Sillevis Smitt had de collecte voor de zen-
ding op een bijzondere manier aanbevo-
len. Hij vertelde dat een jochie bij de col-
lecte zei: ‘Ik heb het niet in mijn spaarpot, 
maar ik wil tien gulden geven’, waarna hij 
dat aan zijn vader vroeg.

Wim: Tegenwoordig zien we elkaar wei-
nig, maar we weten elkaar altijd weer op 
te zoeken. Net zoals toen we nog op school 
zaten. Eens in de zoveel maanden kwam 
Frans naar ons toe, of ik ging naar Frans’ 
huis toe. En dat was heel erg plezierig, 
(tegen Frans) ook om bij jouw ouders te 
zijn.
Frans: Onze ouders kenden elkaar niet, 
we woonden niet bij elkaar in de buurt of 
zo. Maar toch waren er in die beide fami-
lies en gezinnen toch parallellen, gelijke 
interesses en zo.
En ik denk ook dat in een contact of in een 
relatie daarin de kracht erin zit dat je niet 
precies hetzelfde bent.
Wim: Ja.
Frans: Ik denk dat Wim veel…. Nou ja, 
dan ga je altijd overdrijven of het mis-
schien niet helemaal goed zeggen, maar 
Wim is wat daadkrachtiger en komt snel-
ler tot ideeën. En ik ben wat langer een 
twijfelaar. 
Wim: Nou, ja…
Frans: Daardoor vul je elkaar aan. Meer 
dan als je teveel op elkaar lijkt. En we zijn 
allebei in ongeveer hetzelfde kerkelijke 
milieu opgegroeid.

Wim (valt in): Ja! dat heeft echt wel een 
grote rol gespeeld.

Guusje: Was u actief in de kerk?
Wim: Ja, ik ben begonnen met kerkelijk 
jeugdwerk in de Gereformeerde Kerk, 
totaal veertien jaar. In de Radiogemeente 
heb ik achtentwintig jaar pastoraal 
werk mogen verrichten en inmiddels 
ben ik meer dan twintig jaar lid van het 
Stichtingsbestuur van de Radiogemeente. 
Wanneer dat nodig bleek te zijn ben ik 
ook voorgegaan in de diensten van de 
Radiogemeente.
Guusje: Dat klinkt niet alsof u het heel 
leuk vond.
Wim: Jawel, héél leuk! De bedoeling was 
dat ik de gymnasiumkant zou kiezen en 
dan doorstomen naar theologie. Maar ja, 
dat werd abrupt afgebroken omdat ik 
vanwege een minder goede gezondheid 
van school af moest. Ik had namelijk last 
van astma, hartproblemen en ik had op 
m’n vierde polio gehad waardoor één 
been minder goed functioneerde. Hierdoor 
miste ik veel lessen. Bovendien zat er nog 
een addertje onder het gras. Een leraar 
wist mijn vader te vertellen dat in oktober 
al was besloten dat ik dat jaar moest dou-
bleren; niet bepaald fraai. Op een mulo in 
Scheveningen heb ik toen met m’n armen 
over elkaar m’n diploma gehaald.
Daarna zou ik naar de kweekschool gaan, 
die nu de pabo heet. Toen kwam ik bij 
een dokter en die zei: ‘Jij? met die poot 
voor de klas? Dat nooit!’. Achteraf ben ik 
hem heel erg dankbaar geweest. Ik had 
het nooit volgehouden. Toen ben ik naar 
kantoor gegaan bij de Nederlanden van 
1845, wat nu Nationale Nederlanden is, 
op de accountantsafdeling. Prima toch? 
Vervolgens ben ik in dienst getreden bij 
de Gemeentesecretarie van ‘s-Gravenhage 
en nadien bij het Energiebedrijf in Den 
Haag. 
Maar na m’n pensioen ben ik min of meer 
toevallig alsnog voorganger geworden. 
Een keer kwam ik aan bij een dienst in 
Haarlem en toen zeiden ze dat ik beter 
thuis had kunnen blijven omdat de voor-
ganger niet kon komen. Toen zei ik: ‘We 
hebben een liturgie, we kunnen zingen, 
we kunnen uit de Bijbel lezen, we kunnen 
bidden. Als je me vijf minuten gunt, dan 
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wil ik wel proberen voor te gaan.’ En dat 
is goed gegaan. Nou, toen stond ik regel-
matig op het lijstje. Leuk he? Wat ook heel 
leuk was dat ik een keer ging preken in 
Amsterdam. En ik keek op en toen zag ik 
ineens Frans zitten in de kerk!

Frans: Op school voelde ik mij het sterkst 
in de wiskunde, in de exacte vakken. 
Beschrijvende meetkunde en zo. En het 
liefst tekende ik. Van Vliet was de grote 
inspirator toen, de tekenleraar en de vader 
van Paul van Vliet (cabaretier, red.).
Wim: En het leuke is dat als je Paul van 
Vliet junior ziet, dan zie je z’n vader. Ik 
ben naar een uitvoering geweest, en ik 
zei tegen m’n vrouw: ‘Kijk daar staat mijn 
tekenleraar’. Twee druppels water!
Frans: De tekenleraar Van Vliet was ook 
altijd Sinterklaas. Hij is zelfs nog als een 
zwarte Sinterklaas binnen geweest, met 
een witte Piet. Heel actueel. 
Wim: Wat ik me herinner is dat er op een 
gegeven moment vier of vijf Sinterklazen 
waren in de gymnastiekzaal. En toen 
kwam Van Vliet binnen als de echte 
Sinterklaas. Nou hij heeft die jonge gasten 
allemaal de mantel uitgeveegd.
Frans: En de scheikundedocente, mej. J.S. 
Sonneveld, maar wij noemden haar tante 
Jo, kreeg altijd een zoen van Sinterklaas. 
Dat vonden wij wel interessant.
Wim: Hahaha!
(Na een blik op zijn briefje) Misschien heb 
ik het al een keer aangehaald, maar op  
1 april kregen we een onverwachte repe-
titie, wiskunde, algebra. Daar was niet uit 
te komen. Wat je ook probeerde, het lukte 
niet om daar een antwoord uit te krijgen. 
Aan het eind van de les werd het bord 
naar beneden getrokken, en daar stond op 
‘1 april’. Nou, wij waren razend! Het telde 
natuurlijk niet, maar we zaten wel vijftig 
minuten te zweten. 
Frans (serieuzer): Toen ik zo zat te 

denken over dit gesprek, dacht ik: ik 
zat eigenlijk op een school van kunst 
en wetenschappen. Ik weet nog dat 
voordrachtskunstenaar Albert Vogel de 
‘Naumagie’ van Louis Couperus voordroeg 
in de school. We zaten in een gewoon 
gymnastieklokaal, maar het verhaal speel-
de zich af op het water en hij kon zo met 
z’n stem spelen dat je geluid hoorde alsof 
dat over het water kwam. Ongelooflijk! 
Ik was een uitgesproken B-man, maar 
die combinatie van dat wiskundige en 
veel belangstelling voor kunst heeft ertoe 
geleid dat ik naar Delft gegaan ben om 
bouwkunde te studeren en architect te 
worden. 
En het godsdienstonderwijs heeft mij ook 
wel erg gevormd. Ik kwam uit een vrij tra-
ditionele en behoudende kerk. En ik heb 
bij dominee Roest en Wielinga (docenten 
godsdienst, red.) kennis gemaakt met 
de oecumenische gedachte: niet de ‘óf 
óf kerk’, maar dat het ‘die kerk is én die 
kerk’. En het ging ook over de evolutiege-
dachte in de kerk.
Wim: Ja, dat was nog in het begin daar-
van.
Frans: De schepping van de wereld in zes 
dagen is natuurlijk moeilijk houdbaar als 
je de evolutietheorie ernaast houdt. Maar 
dominee Roest vertelde dan dat een jon-
getje vroeg aan zijn vader: ‘Papa, hoe is 
nou alles gemaakt?’, en dan vertelt vader 
het scheppingsverhaal in begrijpelijke 
woorden voor zijn zoon. Dit soort onder-
wijs heeft mij geleerd genuanceerder naar 
dingen te luisteren en te kijken. 
Frans: Je kreeg er ook wetenschappelijk 
onderwijs. Het zegt niet alles, maar de 
meeste docenten hadden zelf hoger onder-
wijs genoten. Het waren knappe koppen! 
Drs. D.M.J.P.C. Breebaart (Nederlands) 
was als voorbeeld zo’n bijzondere docent. 
Je kon merken aan zijn lesgeven dat hij 
er zelf ook schik in had. Een ander voor-

beeld was Dr. L.C. Suttorp (geschiedenis) 
ook een enthousiasteling in zijn vak en 
dat bracht hij over aan zijn leerlingen. 
Interesse in geschiedenis is bij mij altijd 
gebleven, terwijl het helemaal mijn vak 
niet is geworden. Wanneer je dat bereikt, 
dan ben je een waardevolle leraar, denk 
ik. Het hele lerarencorps werd geleid door 
de rector Dr. P. Doornenbal, die dwong 
ook bij ons respect af. Een charismatische 
persoonlijkheid.
Terugkijkend kunnen we constateren dat 
de school aan onze vorming heeft bijge-
dragen. Als dertienjarige jochies stapten 
we er binnen en als jonge mannen zijn wij 
de wereld ingetrokken.
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Huisadres 
Bezuidenhoutseweg 40

Door Rob Gmelig Meijling, 
hbs-b, eindexamen 1965

Rob Gmelig Meijling 
tekende het ver-
haal op van Wim 
Deetman, met zijn 91 
jaar de neef van de 
twintig jaar jongere 
oud-burgemeester van 
Den Haag. Deetman 
is Delfts ingenieur en 
oud Shellman. Zoon 

van Jan Deetman, de conciërge van 
Zandvliet, toen de Tweede Christelijke 
HBS. Woonde van 1925 tot 1945 bij zijn 
ouders in de villa van de school.

‘Mijn vaders loopbaan bij het onderwijs 
begon in Den Haag, eerst als conciër-
ge van de Comeniusschool, in een zij-
straat van de Paul Krugerlaan, naast de 
Zuiderkerk. Begin ‘26 werd mijn vader 
de conciërge van de Tweede Christelijke 
HBS. Mijn ouders gingen wonen in een 
gedeelte van de tot de school behorende 
villa, de vroegere villa van Peek, een van 
de eigenaren van Peek en Cloppenburg.’

Onze woonkeuken naast de fi etsenkelder
Een foto uit omstreeks 1927 toont de 
aanbouw achter de villa met twee van 
de uiteindelijk drie verdiepingen met elk 
één rij schoollokalen met uitzicht op het 
Ministerie van Economische Zaken. Met 
daarachter langs de Bossloot vaklokalen 
zoals gymlokaal en tekenzaal.
‘De kamer in het midden van de villa aan 
de straatkant was de directeurskamer. De 
ingang van de school zit links opzij van de 
villa. Boven de directeurskamer was de 
leraarskamer. Daarachter bevond zich een 
carré waar je omheen kon lopen met aan 
weerskanten vaklokalen, zoals links vanaf 
de straat gezien de bibliotheek en rechts 

het biologielokaal, met het menselijk ske-
let en een aantal vitrines. Die vaklokalen 
waren voorzien van omhooglopende hou-
ten vloeren.’
‘De conciërge-accommodatie besloeg de 
achterkant van de villa. Als je links opzij 
van de villa schuin omlaag de fi etsenstal-
ling in ging, had je beneden links de voor-
deur van ons huis. Daar in het souterrain 
bevond zich onze woonkeuken. Dit was de 
gigantische oorspronkelijke keuken van de 
villa. Op de bel-etage aan de achterkant 
van de villa lag onze woonkamer. Dat was 
net zo’n grote kamer als de vaklokalen 
met de directeurskamer aan de voorkant 
en net zo hoog. Met behang dat je bewe-
gen kon omdat het een stukje van de 
muur af zat: tengelbehang. Op de eerste 
etage, met een balkon aan de zijkant van 
de villa, bevond zich de ouderslaapkamer. 
Ook van enorme afmetingen. En dan, weer 
twee trappen omhoog, hadden we de 
zolderverdieping. Wij hadden een eigen 
trappenhuis, vier trappen, gescheiden van 
de school. Op de zolderverdieping hadden 
we drie kamers en de badkamer.’

Met vriendjes spelen in de gymzaal
‘Mijn 1½ jaar jongere zus en ik hadden 
altijd veel vriendjes en vriendinnen over 
de vloer. Er was natuurlijk niets zo mooi 
als spelen in de school en op zondag in de 
gymzaal alle toestellen uitzetten en een 
reis om de wereld maken met tien, twaalf 
vriendjes en vriendinnetjes. In die tijd 
werd gym aan de jongens gegeven door 
Van As (fantastisch pianospeler!) en juf-
frouw Nijen was voor de meisjes.’

Naar het middelbaar onderwijs 
‘Ik wilde graag naar Delft om inge-
nieur te worden, en ik was het liefst 

naar het Christelijk Gymnasium in de 
Sweelinckstraat gegaan. Waar later onze 
tekenleraar Van Vliet zijn zoon, Paul, 
ook naar school liet gaan. Maar het gym-
nasiumprogramma was zes jaar en het 
hbs-programma was vijf jaar. Met vijf 
jaar hbs-B kon ik naar Delft en dat was 
goed en duur genoeg, vond mijn vader. 
Maar ik mocht ook niet op de school waar 
wij woonden. Mijn vader, die inmiddels 
ook was belast met een fl ink deel van de 
administratie van de school, wist alles van 
alle leerlingen. De meeste leraren liepen 
bij ons in en uit. Niet alleen bij mijn vader 
in de conciërgekamer, maar ook bij ons 
thuis. Van Vliet, tekenleraar, zat regelma-
tig bij ons, Boomer, natuurkundeleraar, 
juffrouw Van der Wielen-aardrijkskunde, 
Breebaart-Nederlands, Smitskamp-
geschiedenis, Van As-gymnastiek, 
enzovoort. Mijn moeder zette koffi e in 
de leraarskamer, het was altijd een gezel-
lige boel. Mijn vader, wijs man, vond: ik 
moest daar niet tussen zitten als leerling. 
Daarom ging ik naar de Populierstraat, 
de Eerste Christelijke HBS, tweemaal per 
dag en soms bij avondactiviteiten ook nog 
‘s avonds, tweemaal 5 kilometer op de 
fi ets. Toch kende ik veel leerlingen van de 
Bezuidenhoutschool. Die liepen ‘s morgens 
en ‘s middags bij ons voor de deur langs. 
Het schoolgezelligheidsleven draaide in 
mijn hbs-tijd (1937-’42) op volle toeren. 
Je had op elk van beide scholen deba-
tingclubs met namen als Ex Animo en Ad 
Rem, een toneelclub (promotor: Paul van 
Vliets vader!), een tafeltennisclub, een 
schaakclub enzovoort. Ik deed ook mee in 
diverse clubs van de Bezuidenhout-hbs, 
hoefde dan niet altijd ‘s avonds nog eens 
naar de Populierstraat te fi etsen.’ 
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Opgepakt, ontsnapt en ondergedoken 
‘Na mijn hbs ging ik in ’42 naar Delft. 
In februari ‘43 werden studenten aan 
Nederlandse universiteiten verplicht 
een zogenaamde ‘loyaliteitsverklaring’ 
te tekenen waarin stond dat zij niets 
tegen de Duitse bezetter zouden onder-
nemen. Ik ben kort daarna opgepakt in 
Delft in het gebouw van Werktuigbouw 
en Scheepsbouw, Nieuwe Laan 76. Op 
een zaterdagmorgen was ik samen met 
een aantal collega-studenten bezig met 
tekenwerk tot onverwacht de pedel de 
tekenzaal binnen kwam met de bood-
schap: het gebouw is omsingeld door de 
Grüne Polizei; zij die het bewijs kunnen 
laten zien dat ze de loyaliteitsverklaring 
hebben ondertekend mogen eruit. De rest 
wordt gearresteerd. Daar was ik bij. We 
werden in vrachtwagens geladen en afge-
voerd naar de Waalsdorpervlakte in Den 
Haag, het verzamelpunt van alle op de 
Nederlandse universiteiten gearresteer-
de studenten van die dag. We kregen de 
gelegenheid om even een telefoontje naar 
huis te plegen om een koffer met kleren 
te vragen. Twee dagen later ging het per 
trein naar een doorgangskamp in Ommen. 
In Ommen (ruim 400 man) werden we 
in groepen van 80 tot 120 man verdeeld, 
bestemd voor verschillende plaatsen in 
Duitsland voor tewerkstelling in de oor-
logsindustrie. Zo gingen er twee groepen 
naar de Hermann Göring Werke respectie-
velijk naar Krupp in het Ruhrgebied, één 
naar BASF in Zuid Duitsland en één naar 
de Volkswagen Werke bij Wolfsburg. Ik 
kwam met zo’n tachtig medestudenten 
in de VW-fabrieken terecht. We werden 
ondergebracht in een zogenaamd ‘Lager’, 
waren verder overigens vrij om te gaan en 
staan waar we wilden. Daar heb ik tien 
maanden gezeten, totdat ik samen met 
een studievriend in januari 1944 kans zag 
uit Duitsland te ontsnappen.’ 
‘Wij zijn in Wolfsburg met vervalste 
papieren op de trein gestapt. Mijn vriend 
van toen zat op het kantoor van de 
Volkswagenfabriek en kon beschikken 
over briefpapier met briefhoofd van de 
Volkswagenfabriek en over het bekende 
stempel met adelaar en hakenkruis. Op 
dat papier stond dat Ebe Blauw, mijn 
vriend dus, en Willem Deetman naar de 
grens mochten om daar familie te ontmoe-

ten en vervolgens weer terug 
te keren naar de VW-fabriek. 
We zijn met de trein naar de 
grens gegaan. Tweemaal, zon-
der problemen gecontroleerd 
onderweg. Bij Wieler/Kleef over 
het prikkeldraad geklommen en 
gelopen naar Beek bij Nijmegen. 
Ebe Blauw is op de trein 
gestapt richting Den Helder, 
daar woonden zijn ouders. En ik 
ben richting Den Haag gereisd 
naar mijn ouders. Meteen ben 
ik ondergedoken. Eerst op een 
paar adressen in Den Haag, later 
in Voorburg, in Delft en ook nog 
een paar weken in Elburg bij 
mijn grootouders.’
‘Ik kwam regelmatig thuis bij 
mijn ouders tijdens mijn onder-
duikperiode. Men is twee of drie 
keer thuis geweest om te infor-
meren waar ik zat. Wist niemand 
thuis. Ik reisde met valse papie-
ren onder verzonnen namen en 
had een fiets met een verklaring 
dat deze niet in beslag mocht 
worden genomen. Ik was dus 
redelijk mobiel en verzeilde al 
gauw in allerlei verzetsactiviteiten.’

Illegale krant op zolder van de school    
‘Wij konden vanuit de conciërgewoning 
aan het Bezuidenhout via een extra deur 
in de badkamer op de zolder van de 
school komen, vanaf onze zolder. Daar 
kon je met een trap naar omlaag verder 
in het schoolgebouw komen; dat was een 
vluchtroute. Op de schoolzolder zat een 
rond raam midden in de villagevel. Je ziet 
het zitten op de foto’s van de villa. Het 
raam kon open kantelen. Zo kon je vanaf 
de zolder zien wat er buiten gebeurde. Op 
die schoolzolder draaiden wij twee dagen 
in de week een illegale krant.’ 
Wim toont een exemplaar van de ille-
gale krant ‘Het Vrije Geluid’ die hij op 
de schoolzolder op de stencilmachine 
gedraaid had op de zaterdagmorgen 
de derde maart 1945. ‘De krant was net 
klaar voordat het bombardement begon: 
3 Maart 1945, tweede jaargang, nummer 
51. De tekst voor Het Vrije Geluid werd 
geschreven door Arie Klapwijk, toen stu-
dent medicijnen, later directeur van “Ons 
Dorp”. Arie schreef, zodra hij ‘s morgens 
de Engelse radio had beluisterd, de kopij 
op twee stencils. Die werden bij hem 
opgehaald door Truus - we kenden alleen 
maar elkaars voornamen - onze hoofdkoe-
rierster, die de stencils bij mij bracht op 
de plaats waar we die dag onze draaidag 
hadden. Vier plaatsen in Den Haag: bij de 
melkfabriek De Sierkan, op de school, aan 
de overkant Bezuidenhoutseweg 105 en in 
de Hulshorststraat in de Zuiderparkwijk. 
Daar stonden de stencilmachines. Ik 
draaide de krant dus op de aanwezige 
machine. Tweeduizend exemplaren uit 
stencil één. Stencil twee als pagina twee 
op de achterkant. De laatste exemplaren 
waren nauwelijks nog te lezen, want dan 

was het stencil versleten. Truus bezorgde 
rolletjes van twintig tot 50 exemplaren bij 
de distributieadressen. Ik heb nog kopieën 
van alle VG-exemplaren vanaf het moment 
dat ik mee ben gaan draaien.’
‘Wij waren op 3 maart net klaar met de 
krant van die dag op onze schoolzolder 
toen het luchtalarm ging. Wij zijn naar 
onze buren van Economische Zaken 
gegaan om te schuilen. Daar waren offi-
ciële schuilkelders met voorzieningen. 
Het was zaterdag en er waren geen 
ambtenaren; wij zaten daar in een van de 
kelders samen met het gezin van Tent, 
de conciërge van Economische Zaken. 
Toen de bommen waren gevallen en de 
vliegtuigen waren verdwenen kwam onze 
hoofdkoerierster Truus op de fiets de krant 
ophalen. En die heeft ze meegenomen. En 
gedistribueerd. In rolletjes. Zowel oorlog 
als verzet gingen door.’
‘Mijn vader heeft samen met Van 
Klaveren, de amanuensis en Du Chatinier, 
de stoker, na het bombardement het 
schoolgebouw weer gebruiksklaar gekre-
gen. Na de bevrijding werkte ik keihard in 
Delft om mijn studie af te maken en was 
mijn tijd op de Bezuidenhoutseweg 40 
echt voorbij.’
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Het oude honk
Een jaar geleden ben ik van baan ver-
anderd. Van een telecomprovider ben ik 
overgestapt naar de goede doelensector. 
Nu zult u zich misschien afvragen: wat 
heeft dat met Zandvliet te maken? Niets. 
En alles. Ik zal dat uitleggen. Het betref-
fende goede doel is UNICEF Nederland, 
en laat dat nou gevestigd zijn aan de 
Bezuidenhoutseweg. Op nummer 74, een 
steenworp afstand van Zandvliet. Dat ik 
nu vlakbij mijn oude school mijn werkplek 
heb is puur toeval, want het is ook een 
jaar geleden dat UNICEF naar deze plek 
is verhuisd, vanuit Voorburg. 
Het resultaat van deze dubbele ver-
huizing is dat ik nu net zoals 35 
jaar geleden weer dagelijks over de 
Bezuidenhoutseweg loop, via bijvoorbeeld 
de Emmastraat naar de Theresiastraat 
voor een lunchwandeling. Of als het mooi 
weer is via het bruggetje naar het Haagse 
Bos. De eerste paar keren dat ik dat deed 
en langs het meertje kwam nam ik de tijd 
om in me op te nemen hoeveel dat meer-
tje sindsdien was gekrompen. Niet door 
de klimaatverandering buiten, maar door 
de klimaatverandering in mijn hoofd. Dat 
meertje, vanaf Zandvliet gezien een stukje 
naar rechts het bos in, gelegen aan een 
open grasveldje, oogde in mijn jeugd nou 
eenmaal groter dan nu. Alles was name-
lijk groter in die tijd. De wereld, de toe-
komst. In de winter vormde het meertje 
een uitdaging om op ijs dat eigenlijk nog 
te dun was de overkant te halen zonder er 
doorheen te zakken. De afgelopen winter 

heb ik de gelegenheid nog niet gehad om 
dat weer uit te proberen. 
Alles was groter, maar op de een of ande-
re manier ook kleiner, moet ik conclude-
ren als ik de culinaire keuzes van toen en 
nu naast elkaar leg. Zo gingen we vanuit 
school natuurlijk niet ‘lunchen’, maar een 
patatje halen. Met die gewoonte heb ik 
maar gebroken, omwille van de gezond-
heid. ‘Het bakkertje’ in de Adelheitstraat, 
met zijn broodjes kroket, is er al lang niet 
meer. Daar zit nu Indonesisch Restaurant 
Sarinandé. Naast het van huis meegeno-
men brood zorgden vooral het bakkertje 
en de snackbar voor de nodige, doch 
eenzijdige, aanvullingen. Tegenwoordig 
is de keuze in de Theresiastraat een stuk 
ruimer. Of was dat toen ook al zo maar 
zag ik dat niet?

Een leuk detail bij dit verhaal is dat ik 
al eens eerder bij UNICEF heb gewerkt. 
Dat was op een andere locatie (nabij de 
Binckhorst) en in een andere functie. 
‘Terug op het oude honk?’ vroeg iemand 
me een tijdje geleden. Inderdaad, en 
in dubbele betekenis dus. Mijn uren 
binnen het kantoor ben ik weer bezig 
voor deze prachtige organisatie. En 
mijn halve uurtjes buiten bevind ik me 
op vertrouwd terrein. Het Haagse Bos 
is vertrouwd. Het deel ten zuiden daar-
van, het Bezuidenhout, is vertrouwd. 
Maar ook het deel ten noorden ervan, 
het Benoordenhout. Daar ben ik name-
lijk opgegroeid. Ondanks dat ik op drie 
scholen heb gezeten (basis, middelbaar, 
beroeps) en daarna bij diverse werk-
gevers heb gewerkt lijkt alles nu dus 
weer bij elkaar te komen. Vooral door 
toeval dus. Mijn verleden en heden 
hebben elkaar ontmoet, op en rond de 
Bezuidenhoutseweg. En, kan ik toevoe-
gen, die hebben het prima met elkaar 
naar hun zin. 

Michiel van Straten wás Zandvlieter 
(1975-1981) en ís ontdekkingsschrijver. Zie 

www.ontdekkingsschrijver.nl voor zijn 
boeken, blogs en artikelen.
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