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Eerder schreef ik in Z dat 
de sfeer zo plezierig was in 
mijn klas, dat ik mij er vanaf 
de eerste dag prettig voel-
de. In het begin zag ik wel 
wat tegen ‘die HBS’ers’ op. 
Het waren ook totaal andere 
leerlingen dan de gemiddelde 
MULO-klant, waartoe ik me 
destijds rekende. Achteraf 
denk ik dat het gevoel van 
‘ik doe ertoe’ bij de mees-

De gedenksteen is in de hui-
dige school ook weer op een 
passende plek te zien. Tijdens 
het inpakken van het oud-leer-
lingenarchief voor opname in 
het Haags Gemeentearchief, 
stuitten wij recentelijk op 
de schoolkrant van het Chr. 
Lyceum Zandvliet ‘De Grote 
Klok’ van 4 mei 1948, editie nr 
9 van de 9e jaargang. Destijds 
onder redactie van hoofdre-
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‘Kennis-
fabriek?’
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Van het Bestuur

Het bestuur 
aan zet

De redactie van de ‘Z’ is weer hard bezig 
geweest om deze eerste aflevering in 
2018 samen te stellen, die wederom als 
papieren versie op de deurmat terecht 
komt bij de donateurs van 
de Stichting. 

Naast de papieren ‘Z’, zijn we – nog wat 
‘onwennig’ – begonnen met het maken 
van een nieuwsbrief die we aan de ons 
bekende e-mailadressen van oud-leerlin-
gen van Zandvliet toesturen.
Via onze website, Facebook en de digi-
tale nieuwsbrief, proberen we een zo 
groot mogelijke groep oud-Zandvlieters te 
bereiken. Wat ons betreft is de Stichting 
Oud-leerlingen daarbij een middel en 
geen doel. We proberen een platform te 
bieden om met elkaar in contact te zijn 
of te komen.

Tegelijkertijd zijn we als bestuur, 
gesteund door een aantal vrijwilligers 
(oud-leerlingen), bezig het archief van 
Zandvliet in kaart te brengen en op te 
slaan in het Gemeentearchief van Den 
Haag. Daarmee wordt een stuk geschie-
denis van de school op meer gestruc-
tureerde wijze opgeslagen en toegan-
kelijk gemaakt. We komen interessante 
documenten tegen: wat te denken over 
een uitgebreide discussie over een door 
leerlingen georganiseerde “dansavond” 
(we spreken over de periode rond 1960), 

Van de redactie
Geen kennisfabriek

die door de school nadrukkelijk wordt 
afgekeurd. 

Ofschoon het lijkt alsof de eerste reünie 
in het nieuwe gebouw van Zandvliet 
net achter ons ligt, denkt het bestuur na 
over de vormgeving en organisatie van 
de reünie bij het 95-jarig bestaan van de 
school (2020). Suggesties in dat kader zijn 
van harte welkom. Ons primaire doel zal 
zijn zoveel mogelijk gelegenheid te bie-
den om met elkaar in contact te komen en 
te blijven, maar daarnaast oud-leerlingen 
te informeren over de geschiedenis en het 
wel en wee van de school en het onder-
wijs binnen Zandvliet.

Namens het bestuur,
Han Gesink, voorzitter

Ik herinner me wat tekstflarden uit een lied van onze musical Onwijs. We bezongen 
onder andere de kennisfabriek waar we deel van uitmaakten. Cynisch, natuurlijk. 
Verplichtingen, huiswerk en dat wat niet binnen onze puberale interesses viel kon ons 
nou eenmaal niet altijd boeien. Tegen die achtergrond is het des te grappiger om deze 
Z door te lezen. Want van de hierin opgehaalde herinneringen maakt het opdoen van 
kennis maar een bescheiden onderdeel uit. Zaken als vriendschappen, volleybal, anek-
dotes, bonte avonden en pauzes voeren de boventoon. En terecht, lijkt me.

Michiel van Straten, hoofdredacteur

P.S.: Tekst en muziek uit Onwijs zijn terug te lezen en te beluisteren op 
www.oudleerlingenzandvliet.nl onder Media.

Ook in Z 
met uw 
verhaal?
Zou u ook wel eens uw verhaal in de Z 
willen delen met andere ex-Zandvlieters? 
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.
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Eerder schreef ik in Z dat de sfeer zo 
plezierig was in mijn klas, dat ik mij 
er vanaf de eerste dag prettig voelde. 
In het begin zag ik wel wat tegen ‘die 
HBS’ers’ op. Het waren ook totaal ande-
re leerlingen dan de gemiddelde MULO-
klant, waartoe ik me destijds rekende. 
Achteraf denk ik dat het gevoel van 
‘ik doe ertoe’ bij de meesten van mijn 
medeleerlingen al post had gevat, ter-
wijl MULO-klanten altijd wat minder 
zelfbewust waren, overigens niet alle-
maal! Er waren ook minder medeleer-
lingen dan ik gewend was, een kleinere 
klas dus (± 20 tegenover ± 30). Het 
eerste jaar hadden we naast de jongens 
een kleine minderheid aan meisjes. Ik 
herinner mij er twee, dat is niet veel, 
maar wel met reden. Ik denk de leuk-
ste en in de ogen van vele jongens de 
knapste. Ik heb geen foto’s van die klas 
om mijn geheugen te verhelderen door 
visuele ondersteuning. Het blijft dus bij 
die twee. Zij speelden geen speciale rol, 
kregen niet meer aandacht en deden 
dus gewoon mee in de klasse-cultuur. 
Qua postuur verschilden mijn medeleer-
lingen niet veel met die van de MULO: 
ik was de kleinste van de klas, ook 
op Zandvliet.

Volleyballers
In de twee laatste klassen B4-1 en 
B5-1 hadden we alleen maar jongens in 
de klas, of daar een aanleiding voor was 
weet ik niet, maar in de parallelklassen 
zaten wel meisjes. Overigens deed dat 
aan de sfeer in de klas niets af. Wie herin-
ner ik me? 
Bovenaan mijn herinneringen staan Jaap 
Pronk en Ad Schouten. De twee waar 
ik het meest mee ben opgetrokken en 
waar ik ook aan huis kwam. Aardige 
mannen die ook bij mijn verloving en 
huwelijk van zich lieten horen. Jaap 
was, zoals de naam doet vermoeden, 
een echte Scheveninger, wonend aan de 
Duinstraat. Van daaruit bezochten we 
bij mooi weer het strand. Ad was een 
zichtbaar persoon. Hij woonde aan de 
Van Lennepweg in Den Haag in een voor 
een portiekbewoner uit het Bezuidenhout 
indrukwekkende vrijstaande woning. Ook 
in de klas telde hij behoorlijk mee, voor 

Jaap en mij gold dat niet in die mate. 
Beiden speelden een belangrijke rol bij de 
lessen lichamelijke oefening. Met name 
toen de ritmische gymnastiek meer en 
meer plaats maakte voor volleybal. Een 
tak van sport die met een zeker fanatisme 
beoefend werd op Zandvliet. En niet zon-
der resultaat. Meerdere toernooien van 
schoolteams werden winnend afgesloten 
door Zandvliet. 
Enkele spelers uit dit team hadden 
ook een plaats in het nationale team. 
Zoals: Jurriaan (Jurry) Koolen en Jan 
Oosterbaan (geen klasgenoot). Ik prees 
mij dan ook gelukkig tijdens de lessen 
wiskunde naast Jurry te zitten, hij was 
ook een plezierige medeleerling. Hoewel 
dit niet gedurende de gehele schooltijd 
een onverdeeld genoegen was. In een 
bepaalde periode werd het gebruik om 
te trachten onverwacht een buurman op 
de bovenarm te raken onder het motto 
dat is goed voor de krachtontwikkeling… 
Zoals gezegd behoorde ik tot de kleinere 
en zoals u begrijpt was Jurry lid van de 
groep groten en sterken. Zijn smash was 
fenomenaal, met als gevolg dat ik meer-
dere malen in het gangpad terecht kwam. 
Maar alla, dat hoort bij school en het 
groepsleven in de klas waar je graag deel 
van uit maakt. 

Windbuks
Naast Ad en Jaap natuurlijk illustere 
mannen zoals Rochus Weemhof, een 
Voorburger uit Park Leeuwenstein die 
door zijn uitstraling en houding toen 
al een vaderlijke indruk op mij heeft 
gemaakt, vriendelijk is niet een typering 
die je geeft aan leerlingen uit de 4de of 
5de van de HBS, maar toch komt dat het 
dichtste bij wat ik mij van hem herinner.
Voorts was daar Leen Karens, wat mij 
betreft de meest vrijmoedige zo niet 
eigenzinnige geest uit onze klas, daarom 
wel gerespecteerd. Een Zoetermeerder. 
Altijd bereid tot ondeugd en een geintje. 
Een andere voor mij belangrijke mede-
leerling is Piet Olieman. Hij woonde op 
een boerderij met uitzicht op de drie 
molens van Wilsveen. Boerderijen vond 
ik boeiend sinds ons gezin in de zomer-
vakantie naar een boerderij in Drenthe op 
vakantie ging. Vrienden die mijn ouders 

hadden leren kennen op een hongertocht 
in de winter van ‘44/’45. Daarom kwam ik 
ook een enkele maal bij Piet aan huis en 
daar vermaakten wij ons onder meer met 
een behoorlijk kaliber windbuks, door te 
schieten op lege blikjes en andere zaken 
die zich daartoe leenden. Bij de laatste 
schooldag vervulde hij een prominente, 
beter gezegd een onmisbare rol.
Apart noem ik hier ook Leo van Dijk en 
Piet Ton, die ik beiden al kende uit het 
Bezuidenhout, de kerk en misschien ook 
wel van de Colignyschool. Piet kende ik 
vrij goed, omdat ik meerdere malen bij 
hem thuiskwam, waarschijnlijk vanwege 
de school, maar mogelijk ook vanuit de 
kerk, waarmee maar gezegd is dat op 
Zandvliet, zeker toen, veel leerlingen van 
protestantse huize naar school gingen.

Kracht
De combinatie van kracht en volleybal 
brengt een bijzondere herinnering terug. 
In een schoolvolleybal toernooi speel-
de Zandvliet tegen de Populieren. Een 
jaarlijkse titanenstrijd, waarin de eerder-
genoemde 2 J’s uiteraard een grote rol 
speelden. Naast hen ongetwijfeld Ad 

Zij-instromer (deel 2)

Van MULO 
naar Zandvliet

Door Ed van Zuidam
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Schouten (later Tweede Kamerlid, ARP) 
en Jan Pronk (eveneens later Tweede 
Kamerlid en ook Minister, PvdA) en om 
het zestal te completeren de twee broer-
tjes Brands. Beiden gezegend met een 
lichaam dat op rugbyvelden uitstekend 
uit de voeten had gekund, met bijbeho-
rende kracht en springvermogen, niet 
subtiel maar uiterst effectief. In een rally 
kwam op rechts een mooie set up rich-
ting de oudste Brands, die een microse-
conde te laat omhoogkwam waardoor 
de bal onder het geweld van zijn schier 
immense kracht tussen zijn hand en de 
staaldraad in de bovenzijde van het net 
terechtkwam. Tot verbazing der spelers 
en toeschouwers schoten aan de rechter-
zijde van het net twee dikke keilbouten 
uit de muur en zeeg het net ineen op de 
onderste bevestigingslijn. Enthousiaste 
kreten en gejuich weerklonken in de gym-
zaal van Zandvliet, een nieuw hoogtepunt 
in de geschiedenis van het Zandvliet-
schoolvolleybal was geschreven.

Uitdagingen
Leen Karens moet hier genoemd worden. 
De uitdaging was eens, wie trekt zijn 
toen overhemd (dikwijls met stropdas in 
de klas!), nu shirt uit en gaat zo de les 
in, Leen was de eerste om in te stemmen 
en trok zijn overhemd uit, jasje (jawel 
colbert!) weer aan en bij het weer aan-
trekken van het jasje, werd door bereid-
willige handen het overhemd buiten het 
raam in de klimop gehangen. Waar nu de 
meligheid ervan af druipt werd het toen 
ervaren als bijzonder lollig. De heer Kiers 
met zijn scherpe blik had het meteen door 
en gaf geen krimp en de les werd volle-
dig standaard inclusief de gebruikelijke 

enkele ironische opmerkingen tot een 
goed einde gebracht en bij de bel groette 
hij ons als altijd, opende de deur en liet 
iedereen vertrekken. Leen moest met 
de pet in de hand beleefd en (tot ieders 
vreugde) onderdanig zijn overhemd terug-
vragen, hetgeen moeiteloos verliep.
Het tweede geintje eveneens bij de heer 
Kiers, hetgeen meteen duidelijk maakt 
welk een prettige relatie wij met hem 
hadden. Er werd toen lesgegeven in een 
dependance, vanwege een verbouwing 
of lokalentekort. Een oud krakkemik-
kig (school)gebouw dat was gelegen 
aan het Bezuidenhout, tegenover de 
Carpentierstraat, dus vlakbij de Laan van 
Nieuw Oost-Indië. Op die plaats staat nu 
een gebouw dat eveneens uitloopt in een 
smalle punt, gelijk het oude gebouw waar 
wij toen les kregen. De lokalen grensden 
aan de Bezuidenhoutsloot en de venster-
banken bevonden zich ongeveer 2 meter 
boven het wateroppervlak van de sloot. 
De muur was evenals het hoofdgebouw 
begroeid met klimop. De uitdaging was 
deze keer, wie gaat uit het raam boven de 
sloot hangen. Het laat zich raden: Leen 
was de eerste en enige vrijwilliger (denk 
ik.) En jawel even later hing hij aan zijn 
vingertoppen aan de vensterbank bui-
ten het raam. Raam dicht en de les kon 
beginnen. En de les begon. De onrust in 
de klas was merkbaar door de groeiende 
spanning. De heer Kiers reageerde zoals 
te verwachten: onderkoeld. Uiteindelijk 
werd het ‘geheim’ prijsgegeven en mocht 
onder luid gejuich Leen naar binnen 
gehaald worden. Dit is zoals ik denk het 
me te herinneren, maar misschien klopte 
Leen toch op het raam, zoals een kleiner 
stemmetje in mij zegt, ik twijfel. Een ding 
is zeker, het was een mooie dag!

De Tempel
Met een zekere jaloezie vermeld ik hier 
onze vijfde-klasreis naar een Tempel in 
…. je raadt het al: Oud-Overschie en wel 
op de fiets. De jaloezie komt voort uit de 
waarneming van de hedendaagse school-
studiereizen naar plaatsen als Parijs, 
London of Rome. Misschien gaan ze 
tegenwoordig nog wel verder. Voor ons 
was Landgoed de Tempel destijds al een 
echte studietrip. De Tempel was toenter-
tijd in gebruik als conferentieoord. Het 
was naar ik mij herinner een voorberei-

ding op het examen, met extra oefening 
en lessen gericht op het maken van de 
examens die eraan zaten te komen. Voor 
ons was het eens te meer een kans om 
in gezelligheid te genieten van de laat-
ste schooldagen.
Die dagen werd er zelfs lesgegeven in 
de buitenlucht: zie de foto van de heer 
Cornet, die relaxed als immer aan het 
bord het vak natuurkunde nader onder-
wees. Onze klas was daar niet alleen, ik 
denk dat de leerlingen van B5-2 en mis-
schien ook de leerlingen uit de A-sectie 
er waren. 

Vrije expressie of creatieve ontwikkeling 
was (los van tekenen dat wegens ver-
bouwing lange tijd niet gegeven werd en 
het op de Bonte Avond, in het toenmalige 
gebouw van Kunst en Wetenschappen, 
uitvoeren van door de heren Van As en 
Van Vliet gecreëerde musicals) nou niet 
iets wat hoog op de lijst van het Zandvliet 
uit mijn tijd stond. Dat neemt niet weg 
dat er kennelijk wel een latent bewustzijn 
was van de waarde van dergelijke gebie-
den van ontwikkeling. Want, jawel in de 
Tempel werd als uitsmijter op de slot-
avond van de Tempelweek door de diver-
se aanwezige klassen een verplicht en 
zelfgeschreven toneelstuk opgevoerd, de 
waarde noch de inhoud van die creatieve 
uiting staat mij niet meer voor de geest, 
behalve dat zowel de voorbereiding als de 
uitvoering een hilarische belevenis was. 
Op een foto is dat overduidelijk, met name 
Ad Schouten vervulde een centrale rol, 
aan zijn gezicht valt te zien dat ook hij bij-
zonder had genoten van dit optreden. Tot 
aan de dag waarop ik de NEH, na mijn 
propedeuse als dagstudent verliet, trok 
ik zo nu en dan met hem op, voor mij als 
treinstudent toen een plezierig rustpunt. 
Een zeer gewaardeerde medeleerling 
en – student. Hoewel ik hem na de NEH 
(Nederlandse Economische Hogeschool) 
uit het oog ben verloren, wil ik hier bena-
drukken hoe jammer het is dat hij veel te 
vroeg is overleden. Achteruit kijkend (ook 
als oud ARJOS-lid) een verlies van een, in 
mijn ogen, prachtig mens.

De Pauze
Voor de oplettende lezers wil ik hier het 
Monster Trotteldrom ten tonele voeren. 
Dit monster manifesteerde zich als een 
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hevige emotie die zich meester maakte 
van de gehele Trottel gemeenschap. De 
Trottels zijn een volkje uit de door Marten 
Toonder gecreëerde wereld. Zodra het 
monster tevoorschijn kwam, herkenden 
de oplettende lezertjes in dit monster 
een in een lang lint dicht aaneengeslo-
ten menigte Trottels. Als ik denk aan 
de pauze op Zandvliet, dan zie ik het-
zelfde: de pauze-bel gaat, de pauze-drift 
maakt zich meester van alle leerlingen, 
zij storten zich door de voordeur de trap 
af, de Bezuidenhoutseweg op richting 
Boslaan, rechtsaf het Haagse Bos in 
langs de Bezuidenhoutsloot, achterlangs 
Economische Zaken en Zandvliet en 
dan rechtsaf het bruggetje over schuin 
tegenover het Emmapark. Het dicht aan-
eengesloten lint leerlingen brak daar 
weer uiteen in individuen en groepjes. 
De welgestelden en/of de hongerigen die 
van thuis geen brood of onbevredigend 
brood hadden meegekregen voegden 
zich bij het bakkertje met bakfiets, die 
voorzag in allerhande etenswaar en die 
voor de liefhebbers, als specialiteit het 
puddingstuk in de aanbieding had. Dit 
product van Paul Kaiser, opgebouwd uit 
alle overgebleven gebak, koekjes en koe-

ken van de vorige dag, die werden ver-
malen, gemengd, geroerd en geperst tot 
puddingstuk en tenslotte bekleed met een 
karamel icing. Tegenwoordig is het bij 
sommigen bekend onder de naam Bonk 
en verkrijgbaar bij bakkerij Van Kempen. 
Somtijds zat er een stukje papier, een 
paperclip, cellotape of een peuk in, op 
een ander moment haren van een bor-
stel of een persoon, kortom het was een 
interessant en zwaar op de maag liggend 
stuk voeding. Maar gegeven de prijs van 
5 (of 10?) cent een product met een hoge 
prijs-kwaliteit verhouding. Op last van de 
toenmalige rector, de heer Huizinga heeft 
het bakkertje zich, op grond van veronder-
stelde wanorde en gevaar verplaatst naar 
de overzijde van de Bezuidenhoutseweg, 
naar een van de ingangen van het 
Emmapark. Ik geloof niet dat de klandizie 
er minder op is geworden. 
Deze drang tot orde en overzicht was 
de heer Huizinga eigen. Het verplicht 
happen van frisse lucht en door thuis 
verstrekte voeding diende ordelijk te ver-
lopen. Er werd ook wel op toegezien door 

leraren die meeliepen in het rondje. Zelfs, 
zoals mij ter ore is gekomen door de heer 
Huizinga zelf. Dicht na de ingang van het 
bos, verborgen in het struweel, werd hij 
meer dan eens gesignaleerd om toezicht 
te houden op de in een lint gedrongen 
drommen leerlingen. Ook ons optreden 
tijdens de voor ons ‘laatste’ schooldag 
viel niet goed bij hem, zoals hieronder 
zal blijken.

De laatste schooldag
In die dagen was het niet ongebruikelijk, 
dat de leerlingen die de school verlieten, 
op de voor hen laatste schooldag het 
dagelijkse ritme van de school trachtten 
te verstoren. Welaan, B5-1 was daarop 
geen uitzondering. In alle vroegte hadden 
wij ons gemeld op de boerderij van Piet 
Olieman te Wilsveen. 
Allen hadden zich naar eigen inzicht 
gekleed als boerenknecht: overwegend 
blauwe overalls, rode zakdoeken, laar-
zen en petten. Aldaar bestegen wij een 
boerenwagen met voor en achter ijzeren 
rekken om houvast te bieden. De school-
tassen aan een touw tussen voor – en 
achterzijde. Voor de wagen stond een 
tractor die, bestuurd door onze medeleer-
ling Piet Olieman, de gehele dag te onzer 
beschikking stond! 

De combinatie van tractor en boerenwa-
gen met uitgelaten schoolverlaters toog, 
voorzien van diverse plakkaten met min 
of meer (ir)relevante teksten, omstreeks 
acht uur in de ochtend richting Zandvliet 
om daar te arriveren vlak voor aanvang 
van de lessen. Een voortreffelijke onder-
breking van de dagelijkse routine van 
het gehele lyceum, was het bevredigend 
effect, althans in onze ogen. De Haagse 
politie was niet onverdeeld gelukkig met 
ons optreden bleek op de Hofweg, maar 
alles werd netjes uitgelegd en we konden 
onze weg vervolgen. Ook de rector was 
op zijn zachtst gezegd not amused met 
onze actie en heeft onze ouders direct een 
strenge en vermanende brief geschreven, 
die voor zover mij bekend geen nadelige 
gevolgen heeft gehad voor een van ons. 
Integendeel het merendeel van de ouders, 
waarschijnlijk zelfs allemaal, juichte ons 
initiatief toe. Echter gezien de dreiging 
die uit de brief sprak: ‘Bij het geen gehoor 
geven aan de opdracht ons de volgen-
de dag te melden op school om extra 
examenstof te ondergaan zou hij ons de 
toegang tot het examen ontzeggen’, werd 
besloten tot overleg.

De allerlaatste schooldag 
(met dank aan Jaap Pronk)
Goede raad was en is duur. Met de 
goede raad van onze ouders op zak togen 
wij (niet allemaal, maar in ruime geta-
le) die avond naar het huis van Rochus 
Weemhof. Onder voorzitterschap van 
Rochus, naar ik mij herinner en in vrolijke 
chaos werd gezamenlijk besloten: ‘voor 
de goede orde, ter voorkoming van mis-
verstanden, met mogelijke verrijking van 
kennis en rekening houdend met de (ove-

rigens niet verwachte, maar desondanks) 
mogelijke verwerkelijking van de onver-
holen dreiging van de rector,’ de volgende 
dag toch richting Zandvliet te gaan! De 
docenten hebben ons, al dan niet per-
soonlijk gemotiveerd, waarschijnlijk mede 
onder druk van de rector nog een aantal 
opgaven laten maken en tips gegeven 
voor het komend examen. 
Van de veertien die opgingen voor het 
examen, zijn er dat jaar elf geslaagd, een 
keurig aantal. Bij de bekendmaking van 
de uitslag stonden alle kandidaten onder 
aan de trap voor het bordes bij de hoof-
dingang te wachten op hun vonnis. Zij die 
gezakt waren (je zal het maar zijn!) wer-
den als eerste naar boven geroepen, een 
in de huidige tijd gelukkig al lang achter-
haalde vernedering! 
Desondanks was de laatste schooldag in 
mijn ogen een waardig afscheid van het 
Christelijk Lyceum Zandvliet in de zomer 
van 1958. Wat een fantastische drie jaar 
met die geweldige medeleerlingen!

En nu
Begin deze eeuw liepen we nog wel eens 
langs Zandvliet, zoals ik in mijn eerste 
stukje meldde. Nu kom ik daar niet meer, 
dus de huidige situatie kan ik niet beoor-
delen, maar de aanwezigheid van een 
grote, lichte ruimte in de nieuwe school, 
waar leerlingen zich in alle vrijheid 
kunnen uitleven met de modernste con-
structieve, technische en elektronische 
Legomogelijkheden doet vertrouwen, dat 
er nog steeds ruimte is voor vrije ontwik-
keling van alle leerlingen. En zo hoort het 
ook! Daarom: Zandvliet, nog vele jaren!

Reacties op dit stuk zijn welkom via 
e.van_zuidam@planet.nl.
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Snoepers
waren we, 

maar aardige 
snoepers

Door Gerben van Santen

In de zomer van 1973 ging ik naar de 
middelbare school. De keuze viel op 
Zandvliet, aan de Bezuidenhoutseweg. 
In Den Haag. Best een eind fietsen uit 
Leidschendam waar ik zes jaar op de 
Prins Bernardschool had gezeten, een 
openbare lagere school. Bijna iedereen 
uit mijn klas ging naar Dalton Voorburg 
of het Huygens lyceum. 

De reden dat ik naar een christelijke scho-
lengemeenschap ging, had alles te maken 
met de schoolcarrières op het Dalton van 
mijn broer en zus. Zij was in HAVO 3 blij-
ven zitten en hij had in zes tropenjaren, 
voor hem en vooral voor mijn ouders, 
het gymnasium oude stijl afgemaakt. De 
benjamin van het gezin en dochterlief op 
drift moesten en zouden naar een andere 
school. Nu was er, naar het oordeel van 
mijn ouders, op het Dalton precies één 
fatsoenlijke man werkzaam, een conrector 
die luisterde naar de naam J.W. Jansen. 
En laat die man nou net in de zomer van 
1973 rector worden op een andere school. 
In Den Haag, dat wel. En okay, van een 
christelijk lyceum, maar ‘niemand is per-
fect’. Mijn vader liet geen gelegenheid 
voorbijgaan om het slot van zijn favoriete 
film ‘Some like it hot’ te citeren. 
Had ik dan zelf niets te zeggen over de 
schoolkeuze? Toch wel, ik ben begin ’73 
naar verschillende open dagen gegaan. 
En die van Zandvliet maakte op mij de 
beste indruk, wat alles te maken had met 
een vriendschap op het eerste gezicht-er-
varing, een groot geluk dat me later in 
het leven nog twee keer is overkomen. 
Overigens zie ik geen van drieën nog. 
Zo gebeurde het dat ik eind augustus 
1973 mijn boeken ging halen. Ik vroeg en 
kreeg een bijbel mee, want die hadden 
we niet bij ons thuis. En volgens Theo 
van Prooijen, onze mentor die mij vanaf 
het eersteklassenkamp consequent aan-
sprak met de geuzennaam ‘Pinda’, kon ik 
niet zonder. 

Het bakkertje
Nu begon het schoolleven. In mijn her-
innering leefden we van grote naar klei-
ne pauze naar laatste uur. Tussendoor 
haalden we het bloed onder de nagels 
van sommige leraren, ik zal geen namen 
noemen. Maar in de pauzes gebeurde het, 

daar werden vriendschappen gesmeed, 
relaties verbroken en gelijmd en praatten 
we hartstochtelijk over de dingen van het 
leven. Over abortus en de liefde, over God 
en de spits van Holland Sport en over de 
mooiste teksten van Boudewijn de Groot 
en Simon & Garfunkel. En in al die pauzes 
- en in de vele vrije uren, niet te vergeten! - 
konden we ook langs gaan bij het bakker-
tje in de Adelheidstraat. Zo noemde ieder-
een de bakkerij van Abels: het bakkertje. 
‘Zullen we even naar het bakkertje?‘
‘Ga je mee naar het bakkertje?’
‘Zal ik iets voor je meenemen van het 
bakkertje?’ 
Dat eerste jaar stond er ook een kar met 
snoep op het bruggetje naar het Haagse 
Bos. Dat was ter hoogte van de SER, rich-
ting Corrien, een kroeg waar leerlingen 
uit hogere klassen bitter bier dronken, 
Drum met wiet rookten en huisgemaakte 
gehaktballen in vette jus aten. Niks nix 
in de jaren zeventig en niemand had van 
overgewicht gehoord. 

Bonaparte
De andere kant op, richting Centraal 
Station, was een koffietent. Bonaparte. Ik 
denk dat ik daar pas in de tweede klas 

naar toe ging. Het zal in het voorjaar van 
’74 zijn geweest dat we er op het terras 
zaten, in een voorzichtig zonnetje. Ik had 
me voor de rest van de dag met een aan-
nemelijk lulverhaal - tandartsbezoek - net-
jes afgemeld bij het secretariaat, toen ik 
een van de twee secretaresses – ik weet 
niet meer hoe ze heetten – aan zag komen 
lopen. Ze stak lachend een vermanend 
vingertje op en ging verderop zitten; ze 
was samen met onze net meerderjarige 
lerares Nederlands. 
Het nieuws dat koffietent Bonaparte zou 
worden gesloopt, leidde onder leerlin-
gen en leraren tot een golf van protest. 
Er was allicht een mars op het stadhuis 
aan het Burgemeester De Monchyplein, 
de petitie werd waarschijnlijk massaal 
ondertekend en jonge onderzoekers 
beloofden plechtig dat de onderste steen 
boven zou komen over deze ondoorzich-
tige vastgoeddeal. Het heeft de nieuw-
bouw niet voorkomen. De sloophamer 
trof trouwens ook de twee monumentale 
panden tussen de school en de SER en zo 
maakte de stad eigenhandig af waarmee 
geallieerde (!) bommenwerpers op zater-
dag 3 maart 1945 waren begonnen. Met 
de beste bedoelingen uiteraard. 

Bakker Abels Monumentale panden naast school

Bonaparte Hier moet ooit Bonaparte hebben gezeten
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Om de hoek bij het bakkertje, op de 
Theresiastraat, zat Tim’s. Daar werkte 
Mandy, een serveerster met een rok zó 
kort dat je er niet eens onder kon kij-
ken. Maar dat heb ik van horen zeggen, 
want ik kwam er nooit. Of heel soms, om 
geld te wisselen, waarvoor weet ik niet 
meer, gewoon, ik moest geld wisselen 
en Mandy stond nou eenmaal vaak bij 
de kassa. En naast Tim’s was een sla-
ger en die verkocht ook patat, achterin 
de winkel. Echt waar, patat pindasaus. 
Onbetwist het hoogtepunt van de week, 
ook omdat ik ervoor moest sparen, een 
patatje pinda zal zomaar een gulden heb-
ben gekost. 

De snert van de patisserie
Het bakkertje in de Adelheidstraat is 
nauw verbonden met het jaar dat ik in de 
eerste klas zat. In latere jaren kwam ik 
er niet meer. Dat weet ik via een omweg: 
onlangs, tijdens het maken van de foto’s 
bij dit verhaal, kwam ik erachter dat 

reeds in 1977 twee huizen verderop in de 
Adelheidstraat een Indonesisch eethuis 
is geopend. Het moet haast wel beteke-
nen dat ik in ieder geval de laatste twee 
jaar van mijn schooltijd niet meer bij het 
bakkertje ben geweest. Een Indonesisch 
eethuis, aduh, dat had ik me wel herin-
nerd. Voor wie nog eens in de buurt is van 
Sarinandé: de ketoprak is misschien iets te 
mild, maar de tahoe is hemels gefrituurd. 
Het pièce de résistance van het bakker-
tje was zonder twijfel de gevulde koek. 
Handzaam, makkelijk te delen, zelfs in vier 
gelijke stukken, al was dat lastig met de 
amandel. De koffiemoeders in de Soos ver-
kochten ze ook, maar die smaakten toch 
minder, omdat ze niet met amandelspijs 
waren gevuld, maar met banketbakkers-
spijs dat vooral bestaat uit suiker, peul-

vruchten, plantaardig vet en abrikozen-
pitten. En nee, ik sluit niet uit dat bakker 
Abels ze aan school leverde. 
Heel Holland bakt ze, weet ik inmid-
dels. Met 100 gram witte basterdsuiker, 
200 gram zachte boter, een half ei, 1 thee-
lepel citroen (rasp), 1 mespuntje zout, 
6 gram bakpoeder, 300 gram Zeeuwse 
bloem, 200 gram blanke amandelen, 
200 gram kristalsuiker, 1 eiwit, een halve 
citroen (rasp), een scheutje Amaretto, 
1 ei, 1 eidooier en 60 garneer amandelen 
toveren Hans, Heidi, Fatima en James 
er zomaar een paar dozijn uit de oven. 
Herman Pleij noemt ze in zijn boek over 
(zijn zoektocht naar) de Nederlandse 
identiteit in één adem met de Bonte 
Dinsdagavondtrein, een grote fles Sisi 
en De Avonden. En dat is niet voor niets: 
gevulde koeken vind je uitsluitend in 
Nederland. Het is de snert van de patis-
serie, die relatief zware ronde koek met 
een diameter van ongeveer 10 centimeter 
en een in de lengte gehalveerd amandel-
tje erbovenop. Ik lees op internet dat de 
gemiddelde gevulde koek een hoeveelheid 
vet bevat vergelijkbaar met drie ruime 
theelepels boter en een hoeveelheid suiker 
gelijk aan vijf suikerklontjes. Zo weet ik 
nu ook hoe bakkers de bovenkant van de 
koek glimmend bruin maken; ze bestrijken 
het deeg met een geklutst ei voordat het 
de oven in gaat. 

Toch niet zo aardig
Zoals elke winkelier die de eigen omzet 
respecteerde, zou ook bakker Abels 
bordjes ophangen om de toestroom van 
suikerverslaafde jongeren te reguleren. 
Heb ik zelf bijgedragen aan deze ontwik-
keling? Ik kan me niet herinneren er zelf 
ooit een gevulde koek te hebben gestolen. 
Dat deed je toch niet? Althans niet van 
het bakkertje. Of ik ben het vergeten, het 
is immers 45 jaar geleden, wie weet dan 
überhaupt nog iets? Nou ja, vooruit, mis-
schien dat ik een keer een stukje heb afge-
broken, of de amandel in mijn mond heb 
gestopt, maar het rook ook zo lekker en ik 
had echt heel erg weinig geld.

Waar ooit Corrien was gevestigd

Het bakkertje zat waar nu de kapper is
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De gedenksteen: elke oud-Zandvlieter 
die de school bezocht heeft na 14 janua-
ri 1948 kent deze. Hij is toen gelegd voor 
de oud-leerlingen gevallen in de strijd 
tegen de onderdrukker in 1940-1945. 
Maar zeggen de vijf namen je nog iets? 

Gevallen in de strijd tegen de 
onderdrukker, 1940 - 1945,
onze oud-leerlingen: 
Jaap van Baak
Kees van der Blij
Wim Hanegraaf
Jaap van der Ree
Frans Was

De gedenksteen is in de huidige school 
ook weer op een passende plek te zien. 
Tijdens het inpakken van het oud-leer-
lingenarchief voor opname in het Haags 
Gemeentearchief, stuitten wij recentelijk 
op de schoolkrant van het Chr. Lyceum 
Zandvliet ‘De Grote Klok’ van 4 mei 
1948, editie nr 9 van de 9e jaargang. 
Destijds onder redactie van hoofdredac-
teur Herman de Wilde, Tine van Loon, 
Willy van Rij, Henri Prins en Pim Frijlink. 
Dankzij deze Grote Klok uit 1948 ben ik, 
53 jaar na mijn eindexamen op Zandvliet, 
meer te weten gekomen over de vijf 
oud-leerlingen op de gedenksteen in 
de school. 
Deze 4 mei 1948 editie was als her-
denkingsnummer gewijd aan de vijf 
gevallen oud-leerlingen wier namen de 
steen gedenkt. Het geeft een uitvoerig 
verslag van de plechtige onthulling van 
de gedenksteen op woensdag 14 janu-
ari 1948, om drie uur in de middag. En 
het beschrijft de aanwezigheid van en 
de bijdragen aan de plechtigheid door 
respectievelijk rector Doornenbal, ouders 
en familieleden van de vijf gevallenen, 
de vertegenwoordiger van het Bestuur, 
de leraren, de besturen van de leerlin-
gen- en oud-leerlingen-vereniging (sic), 
de redactie van de Grote Klok, de klas-
senvertegenwoordigers en tenslotte, door 
plaatsgebrek bij de gedenksteen, alleen 
leerlingen die medewerking verleenden 
door declamatie of zang. Namen die 
worden genoemd zijn: Chris Kranenburg 
(declameert ‘De ballade van de ter dood 
veroordeelden’) en Willie van Rij (decla-
meert het gedicht ‘De ongenoemde 

Herdenkings-
steen

Door Rob J. Gmelig Meijling, 
HBS-b eindexamen 1965

doden’), Evert Zorn (orgelbegeleiding), 
Mej. Kooman (koorleiding), Adrie Smit 
(voorzitster leerling-vereniging), onthulde 
de steen). 

70 jaar geleden
Dit jaar 2018 is het 70 jaar geleden dat 
de gedenksteen werd onthuld. Het leek 
ons dan ook passend om de beknopte 
levensbeschrijvingen van de vijf geval-
len oud-leerlingen zoals door de school-
krant opgetekend uit de mond van rector 
Doornenbal hier nog eens te plaatsen. Bij 
elk is toegevoegd de volledige naam en 
data die op de website van de oorlogsgra-
venstichting over hen staan vermeld. 

Jaap van Baak 
Belangstellende, actieve, begaafde 
oud-leerling. Samen met Hans Wolthuis 
enige jaren de ziel van de leerlingenver-
eniging. Na zijn eindexamen actief in het 
verzet. Gevangengenomen, ontsnapt. 
Te snel het illegale werk hervat, voor de 
tweede maal gevangengenomen. Vlak 
voor de bevrijding omgekomen in een 
Duits concentratiekamp. 
Jacobus Arnoldus van Baak, 23 jaar. 
Geboren op 24 december 1921 
te Den Haag.
Overleden op 26 april 1945 te Bernau, 
Landkreis Rosenheim. 

Kees van der Blij
Heeft halverwege de vijfde klas de school 
verlaten en eindexamen gedaan op de 
Chr. HBS te Leeuwarden. Nadat het 
Zuiden bevrijd was heeft hij getracht 
door de linies heen het bevrijde Zuiden 
te bereiken. Deze poging mislukte en hij 
werd gevangengenomen. Door uitputting 
en ontbering omgekomen in het concen-
tratiekamp te Amersfoort. 
Cornelis van der Blij, 19 jaar. 
Geboren op 26 november 1925 
te Den Haag.
Overleden op 29 maart 1945 te Leusden, 
kamp Amersfoort.

Wim Hanegraaf
Heeft voortijdig de school moeten opge-
ven vanwege moeilijkheden met het vak 
wiskunde. Was voorzitter van de leerlin-
genvereniging en bijzonder goed in gym-
nastiek. Leider van de Knok Ploeg ‘Van 

Loon’. Verraden, gevangengenomen en 
gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. 
Willem Hanegraaf, 23 jaar. 
Geboren op 20 september 1921 
te Nijmegen.
Overleden op 6 november 1944 te Den 
Haag.

Jaap van der Ree
Toen hij bij de algemene arbeidsinzet 
door de bezetter gedwongen werd in 
Duitsland te gaan werken, heeft hij zich 
daarvoor niet beschikbaar willen stellen 
en is ondergedoken. Hij werd ontdekt, 
gevangengenomen en naar Duitsland 
gebracht, waar hij in een concentratie-
kamp is omgekomen.
Jacob van der Ree, 21 jaar. 
Geboren op 27 maart 1923 te Delft.
Overleden op 15 november 1944 te Kdo. 
Husum-Schwesing, Neuengamme.

Frans Was
Officier van het Koninklijk Nederlands 
Indische Leger. In Japans krijgsgevan-
genschap aan de Birma spoorlijn is hij 
door ziekte en ontbering omgekomen. 
François Johan Adriaan Was, 1e Lt. Inf. 
KNIL, 33 jaar. 
Geboren op 28 november 1910 
te Solo, NOI.
Overleden op 19 maart 1944 
te Kanchanaburi III.

Rector Doornenbal besloot zijn toespraak 
met de woorden: ‘Zij zijn gevallen in een 
goede strijd en gaven hun leven voor 
een goede zaak. Wij zien met eerbied en 
dankbaarheid naar hen op en zullen hun 
nagedachtenis in grote ere houden.’
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Er was eens 
een biologie 

clubje
Door Jan Witte

Er was eens ..., zo klonk het ongeveer, 
toen ik op de laatste reünie informeerde 
of er nog herinneringen waren aan een 
biologie-clubje. Het moet in 1952 zijn 
geweest dat Ben Prins het idee opper-
de om een biologie-club toe te voegen 
aan de reeks leerlingen-afdelingen die 
Zandvliet had. Bij een aantal enthousi-
astelingen sloeg dit idee aan en ‘Vespa’ 
werd opgericht. De kleuren van de 
‘wesp’ - zwart en geel - staken op onze 
vermeldingen op het prikbord fel af, 
teneinde veel aandacht te trekken.

9
Maar wat doe je met de leerlingen die 
zich hadden opgegeven? We gebruikten 
twee mogelijkheden: excursies en lezin-
gen. Van beide hebben we met enige 
regelmaat gebruik gemaakt. Zo waren 
er excursies naar het park Marlot, waar 
voornamelijk naar vogels werd gekeken, 
maar ook naar Den Briel, waar bij de 
kalkovens aldaar werd gezocht naar fos-
siele schelpen die uit de Oosterschelde 
waren gevist om hier tot kalk te worden 
gebrand. We hielden er een aardige ver-
zameling aan over. Ook de plantenwereld 
werd bekeken, o.a. in het Haagse Bos. Er 
zullen ongetwijfeld nog meer uitstapjes 
zijn geweest, maar daaraan is de herinne-
ring verdwenen.

Wat betreft de lezingen staan mij er nog 
twee duidelijk voor de geest. De ene was 
een lezing met practicum door onze leraar 
biologie de heer Van Eijk over microsco-
pie, waarbij we allerlei preparaten onder 
de microscoop mochten bekijken, terwijl 
de heer Van Eijk tekst en uitleg gaf. De 
tweede werd gegeven door de voorzitter 
van de biologieclub van de HBS aan de 
Johan de Wittlaan. Zijn lezing - aangevuld 
met afbeeldingen - ging over embryologie.
De club ‘Vespa’ heeft slechts twee jaar 
bestaan. Na ons examen heeft niemand 
dit overgenomen, waardoor op mijn vraag 
slechts een enkeling kon antwoorden: 
‘Tja, er was eens een biologie clubje...’
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Belangrijke
jaren

Door Ineke van Loon-Zwennes, 
in samenwerking met Herman Meijburg.

In dit jaar 2018 hoop ik 75 jaar te mogen 
worden. Oeroud. Als ik nog denk aan 
de eerste reünie van Zandvliet die ik 
bijwoonde, zo n 40 jaar geleden: bij het 
aanmelden zag ik de ‘oude knarren’ bin-
nenkomen, sommigen leunend op hun 
stok en allemaal gretig om de anderen 
van hun klas opnieuw te mogen begroe-
ten. Ik vond dat toen aandoenlijk.

Mijn laatste reünie was 10, 15 jaar gele-
den? Het was het jaar met de tentoonstel-
ling in het tekenlokaal, met de foto’s en 
de verslagen van de lerarenvergadering. 
Ik schreef daar al eerder over in de Z. 
‘B5-1 was een saaie klas’. Van de klas van 
bijgaande foto waren maar heel enkelen 
aanwezig. Ik zag Wim Heins bv. Verder 
niemand die in 1960 met mij eindexamen 
hebben gedaan. Wel wat zittenblijvers, 
die een jaar later eindexamen deden, ook 
leuk hoor, en wat mensen van de volley-
balclub, ook heel aardig. Maar de reünie 
gaf onvoldoende aanknopingspunten om 
eens lekker herinneringen op een rijtje 
te zetten. 

Zandvliethart
Helaas lukt het me niet meer om naar 
de reünies te komen. Ze zijn nu ook veel 
drukker bezocht. Ieder jaar komen er nieu-
we oud-leerlingen, en de hoop op ontmoe-
tingen met oud-klasgenoten is voorbij.
Maar, mijn Zandvliethart (gek, dat raak ik 
maar niet kwijt) sprong op door een tele-

foontje van Herman Meijburg. Hij reageer-
de op ‘B5-1 is een saaie klas’, daar moes-
ten we het maar eens over hebben. En 
dat hebben we gedaan, vanuit Apeldoorn 
en Hilvarenbeek togen we naar Den 
Bosch, om, onder het genot van koffie met 
Bossche Bol ervaringen te delen. Groot 
plezier. Zaten wij in die saaie klas?
En, ik heb ook enorm genoten van het 
artikel van de hand van Ed van Zuidam 
die ook in 1955 als zij-instromer naar 
Zandvliet kwam. Veel herkenbaars in zijn 
beschrijvingen.
Herman en ik hebben een en ander uit-
gewisseld over de leraren die wij hebben 
gekend. Dat zijn niet dezelfde want wij 
hebben een jaar niet in een klas gezeten 
en Herman kwam pas in de tweede klas 
naar Nederland vanuit Amerika.

Toelating
Eerst iets over het Toelatingsexamen. Een 
hele gebeurtenis. In de brief stond dat je 
een liniaal, een potlood, een pen, een gum 
en een passer mee moest brengen. Ik had 
deze nieuw aangeschaft van tevoren. Op 
de ochtend van het examen wilde ik die 
spullen uit mijn koffer onder mijn bed 
halen. Weg spullen…. Nu had ik twee 
broertjes…. Het is nooit duidelijk gewor-
den wat de toedracht van de vermissing 
is geweest. Mijn vader had toevallig een 
stompje potlood en een vlakgummetje 
in zijn zak. Ook een oud liniaaltje en een 
primitieve passer waren nog te vinden. 
En zo ging ik naar Zandvliet. Ik heb toen 
voor de eerste keer van mijn leven tegen 
mezelf gezegd: ‘ach, zo kan het ook.’ Hoe 
belangrijk is zo’n ervaring… Ik slaagde 
met vlag en wimpel, dus het ‘kon zo ook’.

Onze Vader
Wij hadden het vak Godsdienst van ds. 
Wielenga. Hij vertelde ter introductie van 
zichzelf dat hij zo’n makkelijke naam had, 
want hij zei tegen zijn auto: Wielen, ga… 
Maar natuurlijk hadden zijn opmerkin-
gen over de ‘ware kerk’ en de waarheid 
de belangrijkste betekenis voor een heel 
aantal van onze klas, Hieruit is Groep A 
voortgekomen. Wij nodigden sprekers uit 
en bezochten diverse kerken. Heeft wel 
een jaar of vier bestaan. Was heel vor-
mend en gezellig. Jaren later ben ik Hans 
Holtkamp nog eens tegengekomen. De 

anderen zijn verdwenen, behalve nu dan 
Herman Meijburg.
In de eerste klas hadden we voor Engels 
de heer van Beek. Hij verliet de school 
voor een lectorschap aan de universiteit 
van Leiden. Wie kwam erna?? Geen idee. 
Van de heer Van Beek kwam de uitspraak 
van de ‘th’ in je mond aanwijzen met een 
potlood. Werkelijk met dat potlood alle 
open monden langs. En verder herinner 
ik me nog dat ik, onnozelaar, mijn eerste 
vertaling in de klas ten beste gaf. ‘His 
tongue was as dry as a biscuit’ werd bij 
mij: zijn tong was zo droog als een bis-
kwietje. Iedereen lachen, Van Beek nog 
het hardst. ‘Maar Ineke, dat is toch geen 
Nederlands’, toen maakte ik ervan: ‘als 
een kaakje’. Hahahah.
De heer Van Eyck, biologie. Hij bad altijd 
het ‘Onze Vader’, de meeste leraren had-
den zelf samengestelde gebeden, die ik 
weer ben vergeten. Met het Onze Vader 
is niks mis. Zowel Herman als ik weten 
ons nog te herinneren dat we stiekem 
keken en dat Van Eyck ook keek!!! Oeioei. 
Waarschijnlijk keek hij om te controleren 
of er geen onraad in de klas was. Hij had 
nogal moeite met orde houden. Het ging 
bij ons trouwens wel.
Van zijn lessen weet ik nog dat hij nooit 
de uitscheidingsorganen behandelde en 
dat we die zelfs mochten doorstrepen. 
Maar op het mondeling examen kreeg ik 
wel de vraag over de uitscheiding van 
een of ander kruipend beest. Het is goed 
afgelopen gelukkig, er kwam een 6.
Voor wiskunde heb ik alle jaren alleen 
de heer Kleijn meegemaakt. Een lange 
zeer kale man, die toffeetabak rookte. Het 
stonk vreselijk in dat lokaal. Ik was goed 
in wiskunde, behalve in beschrijvende 
meetkunde. Ik bleef net zo lang vragen 
stellen tot hij totaal geïrriteerd raakte en 
daarna heb ik het nooit meer gedurfd en 
geaccepteerd dat sommige dingen niet 
tot mijn mogelijkheden behoorden. Toch 
kon deze leraar erg goed uitleggen. Hij 
heeft bijvoorbeeld het binaire stelsel toen 
al uitgelegd (het begin van het compu-
terwezen).

Docenten
En dan de heer Dijkshoorn, mechanica. 
Dit vak was heel eenvoudig voor mij. 
Kwam door zijn manier van uitleggen: 
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ontbinden, langs en loodrecht, ik hoor 
het hem nog zeggen. Soms vallen de 
kwartjes snel.
Voor Duits, eerst die lieve meneer Van 
Oosten. ‘An auf, hinter neben in, über 
unter vor und zwischen….. stehen mit 
dem dritten Fall wenn man fragen kan 
wohin….’ Later de heer Van Lindt van 
Erk, die zijn wedervaren in de oorlog in 
rap Duits aan ons vertelde. Dat waren 
spannende, echtgebeurde verhalen. En 
voor het verstaan van Duits heel goed. In 
de kampweek in Vierhouten bleek de heer 
Van Lindt van Erk een prima organisator 
van de vossenjacht. Zo leer je iemand van 
een andere kant kennen.
Hoe anders was het voor mij bij de heer 
Augustijn van Frans voor mij. Ik verstond 
er niks van. Herman heeft mij pas verteld 
dat de heer Augustijn altijd zei: ‘Voulez 
vous disparaître par la porte ou la fenêt-
re’. En dat elke leerling voor de deur koos, 
ook al omdat het leslokaal op de derde 
verdieping lag. Ik heb mij kennelijk steeds 
heel rustig gehouden, onopgemerkt voor 
Franse toespraken. Ik was daarentegen 
wel goed in lezen en vertalen en spellen. 
Dat noemen ze tegenwoordig passieve 
taalbeheersing. Dat helpt vrij weinig als 
je in Frankrijk de weg moet vragen. De 
eerste drie jaren was er de heer Amorison 
voor het vak Frans, die ons leerde dat er 
ook een ‘onvoldoende in stijgende lijn’ 
bestond. Prachtig!!

Voor Nederlands was er de eerste twee 
jaar de heer Breebaart. Curieus was dat 
hij ook een brede witte baard had, waar 
regelmatig speeksel in werd geveegd. 
Hij besteedde elke maand een heel 
uur aan spreekwoorden en gezegden. 
Heel boeiend.
Daarna voor Nederlands de heer Heijne. 
Hij was voor mij de prettigste leraar. Ik 
was dol op lezen en bespreking van de 
literatuur vond ik heerlijk. Al bleek ik 
veel te jong voor Jan Wolkers, die vond ik 
maar een smeerkees.
En dan nog een vak: staatsinrichting met 
de leer van Montesquieu over de schei-
ding van de machten. Saai, maar noodza-
kelijke info.
En de lessen van de heer Van Vliet: teke-
nen kon ik absoluut niet, maar ik genoot 
van zijn kunstgeschiedenis verhalen, 

Manet en Monet en COBRA, daarom nam 
ik in de vijfde klas het keuzevak lijnte-
kenen. Nadat ik de boel behoorlijk had 
bevlekt, moest ik daar helaas toch weer 
afstand van doen, en richtte me op boek-
houden. Een heel vervelend vak, gegeven 
door de heer Godschalk, die flink sarcas-
tisch uit de hoek kon komen, ik ben nog 
een keer openlijk kwaad op hem gewor-
den. Daar kon hij tegen, wat wel weer 
goed was. De opzet van een Grootboek 
snapte ik pas op het examen. Maar omdat 
ik 1 getal moest veranderen, werd het 
vier punten minder. Vreemd eigenlijk. Het 
vak volgde ik omdat het me nuttig leek, 
nooit iets aan gehad, behalve bij de kas-
controles die ik bij elke vereniging waar 
ik lid van was, deed. Zo ook economie. 
Bleek later toch heel nuttig, Economie van 
de schaarste. Het was goed dat B-mensen 
toch die A-vakken volgden.

Er was ook nog het vak aardrijkskunde, 
de leraar, de heer Kemp besteedde veel 
aandacht aan winden en moessons. En 
als bleek dat je dat begreep, stond je 
er goed op! Herman begreep het. Ik ook 
enigszins. De heer Kemp kon de ‘r’ niet 
zeggen. Hij sprak daarom altijd over beb-
begen. Ik zat altijd goed op te letten, of ik 
het nu echt goed hoorde. Ja hoor, bebbe-
gen. Wel prettige lessen, toch.
Voorts was er nog scheikunde van 
mevrouw Sonneveld (heb ik geen les van 
gehad, bij mijn weten, of maar enkele 
keren, Herman wel). Zij was misschien 
ergens allergisch voor, want ze nieste 
opvallend vaak zonder ooit haar neus te 
snuiten, aldus de observatie van Herman.
Later kwam de heer Van der Dussen, een 
lange man met wit haar en wapperende 
handen. Proefjes gingen bij hem altijd 
mis. Ondanks de bijstand van de ama-
nuensis. Het stonk vaak naar rotte eieren.

De heer Van der Dussen en de geschiede-
nisleraar de heer Dusseldorp hadden met 
elkaar gemeen dat ze bij het uitleggen 
van iets belangrijks, hun wijsvinger op 
eenzelfde, markante manier tegen hun 
neus legden. Toen Herman het mij voor-
deed: lachen.
De verhalenvertellers waren de heren 
Dusseldorp en Van der Wal, van geschie-
denis. De Egyptenaren, Grieken en 
Romeinen kwamen helemaal tot leven. 
Bestaat die kunst tegenwoordig nog: ver-
tellen zodat je het voor je ziet. 
Dan was er nog het vak sterrekunde.
Daar herinner ik me nog van het 
Lentepunt. Toch aardig om daar iets 
van te weten.

Hoe is dat tegenwoordig? Wij hadden 
15 vakken, en moesten zelf de dwars-
verbanden leggen. Kan iemand van de 
jongere generatie iets vertellen over het 
lessenpakket? Ongetwijfeld dezelfde hoe-
veelheid stof.

De heer Van As organiseerde (met 
zijn artistieke zoons) vaak de jaarlijkse 
zogenaamde ‘Grote Avond’ in het K&W-
gebouw. Wim Heinz heeft daarin ooit nog 
eens de hoofdrol gespeeld als een van 
de twee ‘Bretelli’s’. Wij speelden op het 
toneel onder meer een rugbywedstrijd. 
We hadden voor gym geloof ik de heer 
Koreneef? Van Vliet heeft ons eens mee-
genomen naar een voorstelling van zijn 
zoon Paul van Vliet, die had toen nog een 
poppentheater.

Week
Tot slot wil ik nog iets zeggen over de 
weekopening en de weeksluiting. Heb ik 
altijd ervaren als een samenbindend half-
uurtje. Wij hoorden allemaal bij de school 
en gingen samen de nieuwe week in. En 
sloten samen de week
Wat ik ook van Zandvliet erg heb gewaar-
deerd was de aandacht voor muziek en 
kunst. Ik bezocht schoolmuziek en de 
concerten en had een museumjaarkaart. 
Daarnaast nog de leerlingenvereniging 
en de volleybalclub, de schaakclub en 
de debatingclub. (Ik heb overal aan 
deelgenomen).

Zandvliet, wat was je fijn!
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Dagelijks
irrationeel
‘(In) de kennisfabriek, 
de kennisfabriek, 
werkt heel het personeel, 
bijzonder fanatiek, 
aan het civiliseren van de mensheid.’

De tekst galmt na in mijn hoofd, als 
flard uit een lied van onze eigen musical 
Onwijs. Opgevoerd in 1975, als ik me 
niet vergis. Kennis, dat hadden we nodig 
dus. Logica. Rationaliteit. Ga maar na: 
met wiskunde kon je alles uitrekenen. 
Natuurkunde had wetten. En biologie, 
nou daar zat de term ‘logisch’ al bijna 
in verstopt. Bij Nederlands leerden we 
ontleden, enzovoort. De musical bevatte 
een scene waarbij wij leerlingen op een 
lopende band de kennis via grote trech-
ters ingegoten kregen, weet ik nog.
Vele jaren later las ik ergens dat een 
wetenschapper beweerde dat 95 procent 
van ons gedrag wordt gestuurd door het 
onbewuste. We kiezen op intuïtie, maken 
schrikbarend weinig gebruik van ons 
gezond verstand, zo was de boodschap. 
Dat was een van de vele stukken die ik 
las over onze psyche en de variëteit aan 
(sociaal-)psychologische krachten die ons 
gedrag beïnvloeden of zelfs vaak sturen. 
Op zeker moment werd dat een thema 
en uit dat thema is na een paar jaar hard 
werken een nieuw boek voortgekomen: 
Dagelijks Irrationeel, over de psychologie 
van zelfbedrog. Ik ben geen psycholoog, 
maar een geïnteresseerde ontdekkings-
schrijver. En vanuit die positie heb ik 
ontzettend veel geleerd over, tja, over jou 
en mij eigenlijk. Al was de musicaltekst 
nogal cynisch, het streven naar kennis en 
civilisatie leek me niet verkeerd toenter-
tijd. En nog steeds niet. Maar de invloed 
ervan overschatten we schromelijk, zo 
is mij duidelijk geworden na duizenden 
pagina’s researchmateriaal. 
Zo kwam ik een mooie studie tegen over 
het omstandereffect. Dat is het fenomeen 
dat verklaart dat we een hulpbehoevend 
persoon niet helpen omdat we denken 
dat iemand anders dat wel zal doen of 
omdat we aan het gedrag van anderen 
(die ook niks doen) denken af te lezen 
dat er niets aan de hand is. De specifieke 
studie waar ik op doel vond plaats op 
een theologie-opleiding in de Verenigde 

Staten. Psycholoog John Darley liet stu-
denten een preek over de Barmhartige 
Samaritaan voorbereiden. Dat Bijbelse 
verhaal gaat over iemand die juist wel 
een ander helpt, zelfs tegen de verwach-
tingen in. Na de voorbereiding moesten 
de studenten naar een ander gebouw van 
de universiteit om de preek te houden. 
Onderweg zagen ze een hulpbehoevend 
persoon, iemand die kreunend op de 
grond lag in de gang. Vrijwel iedereen 
hielp het slachtoffer. Tot zover alles ok 
en volgens het boekje / het Boek. Maar 
wanneer Darley ervoor zorgde dat de stu-
denten te laat vertrokken en dreigden te 
laat te komen, liep een op de drie studen-
ten door zonder te helpen. En het werd 
nog erger, want wanneer Darley zijn stu-
denten opjutte om op te schieten, liepen 
negen van de tien studenten het slacht-
offer gehaast voorbij. En dat terwijl het 
verhaal van de Barmhartige Samaritaan 
net alle aandacht had opgeëist. Daar 
droeg kennis dus niet direct bij tot soci-
aal gedrag.
Op een school. 
Toch geen kennisfabriek? Is die civilisatie 
mislukt? Dat nou ook weer niet helemaal. 
Maar dat we dagelijks irrationeel zijn, 
daar ben ik inmiddels wel achter.

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

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

Dagelijks Irrationeel, over de psychologie 
van zelfbedrog is het nieuwste boek van 
Michiel van Straten. Uitgekomen in het 
voorjaar van 2018 bij Het Spectrum. 
ISBN 9789000360567, 288 pagina’s. 
Prijs € 19,99. E-book € 11,99.
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