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in Amicitia aan het Westeinde
als plek waar Zandvlieters
destijds een dansfeest organiseerden. Wim heeft meegemaakt dat vaders leerlingen van de dansvloer kwamen halen omdat ze vonden
dat het te laat werd. Mijn
buurtvrienden zaten op het
Maerlant en daar werden
dansavonden georganiseerd
in de school. Het gevolg was
Tot mijn stomme verbazing
beland ik met Ineke op het
dansvloertje dat ontstaat
door een terzijde geschoven
salontafel. En waar ik nog een
dagelijks potje voetbal op het
voormalige schoolplein, daar
schildert zij zich iedere morgen voor haar meisjesspiegel
tot jonge vrouw. Of in ieder
geval een zeer geslaagde
poging daartoe.

‘Feest!’
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Dankjewel
Rob!
Voor u ligt wederom een nieuwe aflevering van de Z. Het is de laatste aflevering waaraan Rob Gmelig Meijling als
lid van de redactie zijn medewerking
verleent. We vinden het jammer dat
hij hiermee stopt: Rob kon niet alleen
bijzonder boeiend schrijven, maar wist
ook steeds weer interessante onderwerpen te vinden (en Zandvlieters die een
verhaal konden vertellen). Tegelijkertijd
begrijpen we dat het ook goed is prioriteiten te verleggen en het stokje
over te dragen. Bedankt, Rob, voor
jouw bijdragen!
Bij het vertrek van Rob is de redactie
van de Z op zoek naar nieuwe leden van
de redactie. Voor degenen die het interessant vinden bij te dragen aan de Z of
wellicht aan informatievoorziening vanuit
de stichting in een andere vorm, staat
de deur altijd open. Dat kan door zelf
artikelen te schrijven of een interview af
te nemen, maar ook door mee te denken
over interessante thema’s voor de volgende uitgaven van de Z. Geïnteresseerd?
Neem contact op met het bestuur van de

stichting (bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl) of direct met de redactie van de Z
(m.vanstraten@kpnplanet.nl).
Het doel van onze stichting is in essentie
het creëren van mogelijkheden en evenementen voor oud-leerlingen en personeel
van Zandvliet om contact te houden of te
zoeken. Een bestand van oud-leerlingen is
daarbij een goed startpunt. We willen het
bestand van oud-leerlingen, met adresgegevens, zo goed mogelijk up-to-date
houden, waarbij we uiteraard dienen te
voldoen aan de eisen van de AVG, de
nieuwe privacywetgeving. Bij de verspreiding van de komende nieuwsbrief per
e-mail zullen we nadrukkelijk vragen u te
melden indien u niet meer in het bestand
wenst te zijn opgenomen.
De stichting wil u graag kunnen vinden,
bijvoorbeeld om u te kunnen uitnodigen
voor een reünie. Daarnaast spannen we
ons in om ervoor te zorgen dat u ons kunt
vinden, via internet en social media.
Zie www.oudleerlingenzandvliet.nl
en www.facebook.com/
OudleerlingenZandvliet.
Uw hulp bij het verspreiden van informatie is daarbij belangrijk: we rekenen op u.
Namens het bestuur,
Han Gesink, voorzitter

Van de redactie

Feest!

Redactielid
worden?

Het is altijd weer een klein feestje als er een gloednieuwe editie van Z met verhalen
over oude tijden het licht ziet. En dit keer is dat zeker zo, want het thema is ook zeer
feestelijk. Diverse oud-Zandvlieters hebben teruggekeken op hun schoolfeesten. Wat
herinneren ze zich? Hoe ervoeren ze de disco’s in de kelders en de bandjes in de gymzaal? Dat er meer dan alleen vrolijkheid te melden is wordt duidelijk uit het verhaal
Zandvlieters in extase van Rob Gmelig Meijling.

Wilt u meepraten over de inhoud van
de volgende Z? Of wilt u een of meer
artikelen schrijven of iemand interviewen voor de Z? Dan nodig ik u
van harte uit om contact op te nemen
(m.vanstraten@kpnplanet.nl).

Michiel van Straten, hoofdredacteur
P.S.: Rob, hartelijk dank voor je deelname aan de redactie vanuit het Bestuur!
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Wie weet, staat u in de volgende
editie van Z.
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Het was, denk ik, in de vierde klas. Eind
jaren zeventig. De band voor dat schoolfeest zou Flint zijn, die waren al eerder
geweest en leken in hun spijkerbroeken
en spijkerjasjes in mijn beleving een
beetje op de Four Seasons, die van ‘Oh
what a night’. Een liedje dat in mijn
tienerverbeelding allerlei gedachten
opriep waar ik nog helemaal geen ervaring mee had.

Door Patrick van Eerten
Ze had een hele strakke zwarte broek
gemaakt, die haar schitterende lijf mooier
verpakte dan een Japanse tsutsumi-specialist ooit zou kunnen doen. Ook haar
parfum is mij bij gebleven. Nog altijd,
decennia later, denk ik aan haar in die
hele mooie strakke zwarte broek als ik dat
parfum ruik. Wat was ze mooi die avond
en wat was ik hopeloos verloren.
Oh, what a night.

Ze zou voor die avond zelf haar kleren
maken, had ze mij van tevoren verteld.
Ook daar had ik geen ervaring mee,
sowieso niet echt met kleding, anders
dan dat je die aan deed en dat het vooral
niet moest kriebelen. Ik kocht mijn eigen
kleren niet, deed aan wat er op mijn bed
gelegd werd, heel veel keus was er toch
niet, want mijn kast zat niet bepaald vol
met kleren.

128679_Zandvliet_Z_nr2_2018.indd 3

11-10-18 08:34

Zandvlieters
in Extase
Door Rob Gmelig Meijling, hbs-b, 1965
Tijdens het inpakken voor het Haags
Gemeentearchief van het oud-leerlingen
archief kwam ik het volgende stukje
tegen in de Quartz Jubileumkrant 1990,
waaruit een tijdsbeeld naar voren komt
dat ik vanuit mijn eigen schooltijd tot
1965 nog herken. Namelijk, het feit dat
dansen op Zandvliet taboe was.
Zandvlieters in Extase
geschreven door I. van der Spek, oud-leerlinge voor de Quartz Jubileumkrant 1990.
Het is 1953. De tijd waarin nog niet
gedanst mag worden op Christelijke
scholen. De schoolleiding durft deze verantwoordelijkheid niet op zich te nemen.
Van sommige ouders, waaronder ook de
mijne, mag wel gedanst worden. Mijn
zusje en ik hebben zelfs dansles op een
Protestantse dansschool.
Het is maar goed dat de schoolleiding dit
niet weet. Ik zit in de vierde klas van de
HBS-A afdeling. We zijn met een gezellige
club vrienden en vriendinnen en hebben
zin in een leuk dansfeest. Maar de grote
vraag is, waar moet je zoiets houden? De
club is te groot om het feest bij iemand
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thuis te vieren, op school kan natuurlijk
helemaal niet, maar waar dan wel?
Nadat verschillende mensen hier en
daar geïnformeerd hebben, blijkt dat we
een zaaltje van de nachtclub ‘Extase’
kunnen huren. We moeten zelf een pickup en platen meenemen, maar dat is
geen probleem.
Het feest wordt een groot succes! De hele
avond hebben we gedanst. Eén keer is
het licht uitgedaan, echter veel te kort
naar ik me weet te herinneren. Als we de
volgende morgen op school komen, wacht
ons een onweersbui. Het feest is uitgelekt! De rector, de heer Huizinga, is in alle
staten. De organisatoren, waaronder een

bestuurslid van de schoolclub, worden
op het matje geroepen: een feest van het
keurige Zandvliet in ‘Extase’, het kan
niet erger. In de school doen de wildste
geruchten de ronde: hoe zwoel en pikant
dat feest wel geweest moet zijn. Niemand
geloofde dat het een gewoon gezellig
dansfeest was.
De volgende dag ligt er bij alle ouders van
Zandvlietleerlingen een brief in de bus
met de tekst: ‘Was Uw zoon of dochter op
donderdagavond niet thuis, dan was hij of
zij in “Extase” ’.
Naar ik meen werden er nog straffen
gesuggereerd, variërend van huisarrest tot
eenzame opsluiting. In ieder geval kreeg
ik huisarrest voor de komende weken en
mijn ouders begrepen in het geheel niet
dat hun dochter aan zoiets zondigs had
meegedaan.
Tot zover oud-leerlinge Ineke van der
Spek (eindexamen hbs-a, 1955) in de
Quartz Jubileumkrant 1990. Rijst nu de
vraag: wanneer werd dansen toegestaan
op Zandvliet? En ook: wat voor soorten
feesten kende Zandvliet in de afgelopen
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Bioscoop Kriterion in Amicitia
(Bron theaterencyclopedie.nl)

decennia? En wat was de rol van de leerlingenvereniging daarin?
Zandvliet-avonden in de jaren zestig
In mijn eigen schooljaren 1960 - ‘65 werd
er op Zandvliet niet gedanst. Natuurlijk
hadden we onze klasseavonden bij
iemand thuis waar gedanst werd (Beatles
begintijd). Mijn klasgenoot Wim Egels
noemde de studentenbioscoop Kriterion
in Amicitia aan het Westeinde als plek
waar Zandvlieters destijds een dansfeest
organiseerden. Wim heeft meegemaakt
dat vaders leerlingen van de dansvloer
kwamen halen omdat ze vonden dat het
te laat werd. Mijn buurtvrienden zaten
op het Maerlant en daar werden dansavonden georganiseerd in de school.
Het gevolg was dat ik daar vaker kwam
als introducé van een leuke blonde
Maerlantse, nu bijna vijftig jaar mijn
echtgenote. Mijn klasgenoot Bert Wolting
had, samen met Wim Egels, Jacqueline
de Lamaar en Bobby Hoefsmit, dankzij
het bestuurslint van de Zandvliet leer-

Schoolband Wolting
lingenvereniging om zijn nek, riant toegang tot dansavonden op het VCL, het
Maerlant en het Huygens Lyceum, waar
meestal een dixielandbandje in de aula of
gymzaal optrad. Ik had zo’n bestuurslint
niet en wij weken daarom uit naar Pam
Pam op het Gevers Deynootplein, met z’n
rockbands.
Op Zandvliet hadden we in de jaren
zestig elk jaar een Grote Avond, georganiseerd door de leerlingenvereniging.
Familieleden waren welkom als toeschouwers. Met op het programma een
mix van muziek (vaak ritmische jongenszang met gymdocent Van As op de piano
onder de naam De Knorhanen of het

Dixieland schoolbandje), cabaret en een
toneelstuk onder leiding van tekendocent
Van Vliet.
Iedereen op het podium werd professioneel geschminkt; elkaar geschminkt
zien was op zich al een giller. We kregen
doorgedragen toneelkostuums naar bijvoorbeeld de 19e eeuw in ‘Hoe Weeuwtje
Uit Het Hof Van Holland Gevreeën Werd’.
En met professionele toneelbelichting op
podia zoals het Kurhaus, de Haagsche
Dierentuin, Diligentia of in K.en W. Ik vergeet nooit het gezicht van de souffleur,
opgelicht door de leeslamp in het souffleurshokje aan de rand van het podium,
die mijn aandacht probeerde te trekken
op zo’n avond.
Maar, op zo’n Grote Avond kon er niet
worden gedanst. Of toch wel? Bert
Wolting namelijk, denkt zich te kunnen
herinneren dat hij voor de leerlingenvereniging in 1963 of ‘64 de Golden Earrings
(met een s) voor 250 gulden heeft geregeld voor een dansfeestje in een zijzaal
van het Kurhaus na afloop van een
Grote Avond.

BZN
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Zandvliet schoolfeesten in de jaren
zeventig en tachtig
Han Gesink (eindexamen ‘72) schreef mij:
‘Eigenlijk hadden we op Zandvliet waanzinnig goede schoolfeesten, met bands
die (soms later) veel bekendheid genoten.
Ik herinner me Q65, Earth and Fire en ook
BZN. Er werd in die tijd volop gedanst (ik
praat dan over begin zeventiger jaren),
met instemming van de schoolleiding.
De feesten werden steeds in de hal van
de school georganiseerd - volgens mij
was de soos (de ruimte boven de hal) bij
die gelegenheid ook steeds geopend om
even ‘rustig’ te kunnen zitten. In de hal
was er veel lawaai; in die tijd werd er nog
weinig rekening gehouden met mogelijke
gehoorschade.’
Kees van der Leer, oud-docent economie
op Zandvliet vanaf 1972 en oud-conrector
in de jaren tachtig vertelt het volgende:
‘Als conrector had ik onder andere in
mijn takenpakket: de leerlingenvereniging. Kort na 1972 werden de eerste disco-avonden op Zandvliet georganiseerd.
Aanvankelijk ietwat amateuristisch; een
leerlinge met een bijzonder uitgebreide
grammofoonplatenverzameling mocht
op de school haar platen draaien. Bij die
gelegenheden werd voorzichtig gedanst.
Later stelde de school een geluidsinstallatie ter beschikking. Maar al snel werden
er professionele disc-jockeys ingehuurd
die zelf ook hun geluids- en lichtappara-

Gruppo Sportivo
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tuur en muziekplaten meebrachten. Dat
was altijd een hele toestand met uitladen
en na afloop van het schoolfeest (formeel
om 00.00 uur, maar het liep wel eens uit),
ook weer inladen. Enig toezicht op het
geluidsvolume was er wel; zodra de ruiten van het conciërgehok te hard gingen
trillen was het tijd om het geluidsvolume
zachter te laten zetten. Maar het resterende volume was naar huidige normen
nog steeds veel te hard. De soos was er
inderdaad om iets te drinken (uiteraard
geen alcohol) en even bij te komen van
de herrie.’
‘In die tijd werd besloten om vier, vijf keer
per jaar een schoolavond, inclusief een of
twee disco-avonden in de school te organiseren. De gedachte daarachter was dat
de school met haar tijd mee moest gaan
en de leerlingen een alternatief geboden
moest worden voor de overal in de stad
en vooral in Scheveningen populaire disco’s en clubs waar bandjes speelden. Al
vrij snel traden muziekgroepen en dj’s op
van buiten de school. Zo heeft Gruppo
Sportivo eens in de school opgetreden,
waarin kennissen speelden van Cor van
Soest, docent tekenen en de adviseur van
de leerlingenvereniging.’
Schoolfeesten en
party crashers
‘Na een jaar sloeg het noodlot toe;
Zandvliet werd tijdens zo’n schoolfeest
betreden door de Stuyvesant Boys, jongens uit de Stuyvesantpleinbuurt, gewapend met kettingen en messen. De conciërge Joop Dijkstra en de politie hebben
moeten ingrijpen.
Na die tijd werden de schoolfeesten beveiligd door een vaste ploeg uitsmijters. Voor
zover ik weet waren uitsmijters een nieuw
fenomeen bij schoolfeesten en niet gebruikelijk in de jaren voor 1972. Die vaste
ploeg leerde al snel Zandvliet-leerlingen
en niet-leerlingen van gezicht te onderscheiden. De mogelijkheid om een vriendje
van buiten te introduceren bleek een bron
van onrust. Meisjes werden voor de deur
onder druk gezet door buitenstaanders
om als introducé langs de uit- smijters
mee naar binnen te mogen lopen. En
binnen ontstonden dan soms moeilijkheden door die jongens van buiten. Daarop
werd een pasjessysteem geïntroduceerd
en moesten introducés van tevoren worden aangemeld.
De schoolfeesten werden altijd op een
vrijdagavond georganiseerd en vonden
plaats in de hal, de grote ruimte aan de
straatkant waar de gangen en de trappen
op uit kwamen. De hal had echter geen
podium en het was daarom een, tijdens
elk schoolfeest terugkerende, logistieke
uitdaging om leerlingen de zware gymnastiekbanken uit de gymzaal van boven
naar de hal beneden te laten dragen,
maar nog lastiger, na afloop van het feest
na middernacht de leerlingen de banken
weer omhoog te laten sjouwen naar de
gymzaal. Dat gedoe met die gymbanken
was een terugkerend probleem. Daarom
heeft de school mooie vierkante zitbanken

laten komen voor in de hal, waar in de
pauzes leerlingen op konden zitten en die
aan elkaar geschoven konden worden tot
een podium.
Het schoolfeest aan het eind van het
schooljaar had de vorm van een barbecue
op het binnenplein bij de boom naast
Economische Zaken, waarbij het hek aan
de straatkant werd bespannen met een
zeil tegen de inkijk.’
Culturele cafés
‘Naast de schoolfeesten met de disco’s
organiseerde de leerlingenvereniging aan
het eind van de jaren tachtig zogenaamde
culturele cafés in de soos. In zo’n cultureel café konden de leerlingen hun eigen
muzikale kunnen tonen onder leiding van
docenten als Stans Jeurissen en Roel van
Spronsen.
De schoolfeesten en de culturele cafés
vonden plaats in de hal en boven in de
soos. Bij die gelegenheden was de rest
van de school afgesloten met kettingen
om de handgrepen heen van de gangdeuren. De kelder met de lockers (elke
leerling had een metalen kast met een
eigen sleutel) bleef door de aard van het
gebouw wel toegankelijk tijdens de feesten; daarom werden de leerlingen gewaarschuwd dat de lockers door de conciërge
op gezette tijden gecontroleerd werden op
de aanwezigheid van sterke drank e.d. Er
werd geen alcohol geschonken op school
en leerlingen die zich duidelijk hadden
ingedronken, werden bij binnenkomst
door de beveiligers eruit gepikt, om vervolgens, met tussenkomst van de conrector, door hun ouders te worden opgehaald.
En ja hoor, zeer sporadisch werd wel eens
drank in een locker aangetroffen voorafgaande aan een schoolfeest.
Musicals
In de jaren zeventig werden de jaarlijkse
Grote Avonden vervangen door de tweejaarlijkse musicals, met titels als ‘Onwijs’
en ‘Hair’. De musical ‘Onwijs’ vond plaats
in (als ik mij goed herinner) 1974, buiten
de school, in het Congresgebouw. Na
afloop was er in het Congresgebouw
een afsluitend ‘schoolfeest’ waarvoor ik
de toen befaamde muziekgroep Fungus
heb ingehuurd; het enige schoolfeest
buiten de school dat ik heb meegemaakt.
Alle andere musicals vonden plaats in
de school. Bij deze musicals werden de
teksten, de bewerkingen en de regie
verzorgd door de docenten Karel van
Steenwijk en Jetze van der Veen, en de
muziek door Roel van Spronsen.’
Schoolfeesten en musicals nu
Ik spreek met Theo Tettero, docent op
Zandvliet. Tettero: ‘De leerlingenvereniging heet nu leerlingenbestuur, met
per afdeling gedelegeerden om met de
schoolleiding te overleggen. Het verschijnsel van verkiezingen van leerlingenbestuursleden bestaat niet meer.
Tegenwoordig vinden er op Zandvliet elk
jaar drie schoolfeesten plaats. Aan het
begin, halverwege en aan het eind van
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Koninklijke Schouwburg (Foto M. Minderhoud)
het schooljaar. Het middelste schoolfeest
heeft een speciaal karakter, in de vorm
van een gala en is alleen toegankelijk
voor de bovenbouw. Het eerste en het
derde schoolfeest zijn voor alle leerlingen
bedoeld. Locatie: in de school. De schoolfeesten dragen een thematisch karakter,
bijvoorbeeld Hawaï, of Superman etc.
De muziek is bijna altijd verzorgd door
een diskjockey.
Eén keer per jaar vindt ook nog tegenwoordig in de school een muziekavond of
cultuuravond plaats. Deze muziekavond

is bedoeld om leerlingen de gelegenheid
te geven individueel of in groepsverband muziek te maken of dans te laten
zien. De uitvoerende leerlingen hebben
van tevoren een auditie moeten doen bij
de muziekdocent.
De musical is er nog; één keer in de twee
jaar vindt er een musical plaats in de
school. Met de musical ‘ABBA’ als enige
uitzondering die niet in de school maar in
de Koninklijke Schouwburg werd opgevoerd tijdens de laatste verbouwing.
Naar aanleiding van door mij meegemaakte clashes op school in de jaren
60 tussen de school-sinterklaas op
5 december en een onverwachts opduikende contra-sinterklaas, werd de
vraag gesteld hoe het op dit moment
gaat op 5 december in de school.
Antwoord: schoolbreed wordt er geen
Sinterklaas gevierd.
Naast de schoolfeesten wordt er door de
eindexamenleerlingen op hun laatste lesdag een ludieke activiteit georganiseerd.
Meestal gevolgd door een gezamenlijke
maaltijd, soms op school, anders buiten
de school, met tot slot een eindexamenfeest voor havo en vwo tezamen. Dit
eindexamenfeest speelt zich af op een
locatie buiten de school, bijvoorbeeld in
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een strandtent bij het Zwarte Pad of in
het Paard van Troje. De organisatie ligt
nadrukkelijk in handen van de eindexamenleerlingen zelf, waarbij zij moeten
voldoen aan de randvoorwaarden die
door de schoolleiding worden gesteld
met betrekking tot wat kan wel en wat
kan niet tijdens deze laatste lesdag,
alcohol schenkbeperkingen en dergelijke. Docenten zijn de hele dag en de
avond aanwezig.
Tijdens de feestavonden in de school is
de toegang tot het huidige schoolgebouw
beperkt tot de benedenverdieping die
één grote ruimte is van auditorium aan
de straatzijde tot soos met terras aan de
sloot langs het bos. Tijdens alle genoemde activiteiten op school en op locaties
buiten de school zijn professionele beveiligers bij de ingangen aanwezig.’
Het stramien van feesten is dus gegroeid
van een Grote Avond elk jaar zonder dat
er gedanst mocht worden in de school
in de jaren zestig, naar tweejaarlijkse
musicals plus dansen in de school in de
vorm van schoolfeesten nu. Hierbij is het
aantal schoolfeesten uiteindelijk uitgekomen op vijf in het begin in de jaren
zeventig tot twee schoolfeesten voor de
hele school en één gala-schoolfeest voor
de bovenbouw alleen.
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Jaap Fischer

Long Tall Ernie

Zanger en drummer Herman van Boeyen van Vitesse
(Foto Frank Beuming)
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Golden Earrings

Earth & Fire

Plackband

Hans Vandenburg van Gruppo Sportivo
(Foto Hans Wijnants)
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Shocking Blue

Q65

Fungus

Vitesse

Jaap Dekker
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Schoolfeesten. Bestaan ze nog? Vast
wel. De rockbandjes van weleer zijn
uiteraard vervangen door DJ’s die millennium-scholieren op chromen geluidsgolven van superstrakke techno tot
stampende dans opkloppen waar de hormonen net zo schuimend rondkaatsen
als in mijn tijd: de koortsig gemythologiseerde jaren zeventig. Hoewel?
Ik bezoek als veertienjarige, lichtelijk
bepukkelde havo-tweedeklasser mijn eerste schoolfeest. De Arnhemse rockband
Moan vult de hal van het toenmalige
Zandvliet met zompige progrock. Echt
gezellig wil het niet worden. Geen wonder met een naam als ‘Kreun’. Na een
korte pauze verschijnt de band echter
volkomen gevetkuift in zwart-witte outfits
opnieuw op het podium. Ze heten nu ook
anders: Long Tall Ernie & The Shakers
en knallen er een woest setje rock &
roll-klassiekers uit. Van Chuck naar Elvis
en via Little Richard weer terug naar die
tamelijk keurige Bezuidenhoutseweg.
De Long Tall Ernie’s zullen dat somber
galmende Moangedoe vrij snel overboord
zetten en nationale faam verwerven met
hun vrolijke retro-act totdat voorman
Arnie Treffers op 48-jarige leeftijd voortij-

Chuck Berry
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Alice Cooper

Klassenavond
Door Rob Bloemkolk
dig overlijdt aan de enige harddrug waar
in de jaren zeventig helemaal niemand
moeilijk over doet: het oergezellige sigaretje. Maar dit terzijde.
Als schoorvoetend Alice Cooperfan - zijn
obstinate hitsingle ‘School’s Out’ klinkt
mij uit het puberhart gegrepen - kan ik
weinig met Ernie’s opgewarmde jaren
vijftigprak, maar het overgrote deel van
mijn docenten bevolkt met hoogrode koppen de dansvloer. Het zag er toen een
beetje mal uit. Achteraf realiseer ik me
dat de meest opgewonden floorshakers
gewoon een stevige slok op hadden.
Ach, die jaren zeventig. Je moet erbij
geweest zijn.
Klassenavond
Schoolfeesten doen het dus niet helemaal
voor mij. Ik ben als veertienjarige meer
een klassenavondkind. Dat zijn ook een
soort schoolfeestjes. Maar een stuk overzichtelijker. Gewoon bij iemand thuis. En
we worden net als thuis, gewoon op stoelen in een gezellige kring gezet. Gordijnen
wijd open. Alle lichten aan. Chips en cola
op tafel. En de klassenleraar houdt een
goedmoedig oogje in het zeil. Ondanks
deze degelijke jaren vijftig aanpak sluipen
de seventies langzaam maar zeker die
oer-Hollandse huiskamer binnen.
Hoe dat zo komt? Geen idee. Misschien
omdat we ondanks de ons omringende,
liefdevolle truttigheid toch kinderen van
onze tijd zijn. Nadat onze klassenleraar
zijn twee kopjes koffie heeft gedronken,
verdwijnt hij met de ontvangende ouders

naar de keuken om iets sterkers te nuttigen. Dan gaat de fel schijnende plafonnière uit, bedekken zakdoeken de schemerlampen en zwelt de muziek aan maar
vertraagt het tempo tot zwoel geschuifel.
Tot mijn stomme verbazing beland ik met
Ineke op het dansvloertje dat ontstaat
door een terzijde geschoven salontafel. En
waar ik nog een dagelijks potje voetbal op
het voormalige schoolplein, daar schildert
zij zich iedere morgen voor haar meisjesspiegel tot jonge vrouw. Of in ieder geval
een zeer geslaagde poging daartoe.
Het verschil tussen veertienjarige jongens
en meisjes bedraagt lichtjaren. Maar hier
is ze: haar hoofd tegen mijn schouder,
haar armen om mijn hals, haar lichaam
rakelings zacht tegen het mijne aan
bewegend. De muziek lijkt eindeloos door
te zweven. Ze kijkt me onderzoekend aan,
met haar half gesloten, groene kattenogen. Dan gaat de deur van de huiskamer
open. Onze klassenleraar knalt de plafonnière aan en overziet een innig verstrengelde kluwen pubers, omgeven door de
onvermijdelijke muurbloemen.
We kijken elkaar met knipperende ogen
aan. En het Volwassen Toezicht besluit
dat het hoog tijd is voor een afkoelingsronde. Dus jassen aan, dassen om en
naar buiten. Maar de saters van de jaren
zeventig zijn ons gunstig gezind. We
belanden binnen enkele minuten op het
Scheveningse strand. Ineke loopt naast
me. En het straffe zeewindje bekoelt
allerminst de opwinding maar drijft ons
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opnieuw tegen elkaar aan. Ik sla mijn
arm om haar schouder en druk haar stoer
tegen me aan. Hoe het verder moet? Geen
idee. Ineke gelukkig wel.
Het Volwassen Toezicht legt ons een
pittig wandeltempo op. Wij blijven slenterend door het zand steeds verder achterop. Tot we alleen omgeven zijn door
duisternis en het geluid van de golven.
En zij mij kust. Hartstochtelijk onschuldig.
Oneindig spannend. Onvergetelijk.
Wat we vervolgens met al die hartstocht
doen, ben ik vrijwel vergeten. We bellen
iedere dag, direct nadat we uit school
thuiskomen. ‘Jullie hebben elkaar toch
net gezien?’, moppert mijn moeder. En ik
nestel me op de vloer, achter de fauteuil
van mijn vader om fluisterend onze kalvergesprekjes voort te zetten. Waar die
over gaan? Geen idee. Maar de telefoon
staat net als bij iedereen nog gewoon
in de woonkamer aan een draadje in de
muur. Ik hoor mijn vader zuchten. En
lichtelijk geïrriteerd zijn krant omslaan.

Mijn moeder gebaart dat ik tempo moet
maken. Telefoneren kost geld. Geen ideale omstandigheden om mijn rap ontluikende verlangens en gevoelens aan de nieuwe geliefde te bekennen. Hoe het destijds
geëindigd is? Het zullen de lichtjaren
tussen veertienjarige jongens en meisjes
geweest zijn.
Reünie
Een kleine vijfendertig jaar later kom ik
haar tegen op mijn laatste schoolfeestje:
een reünie. Ik ben niet zo van reünies.
Mijn geheugen vertoont verontrustende
zwarte gaten waar mijn verleden als
een van tafel geveegde duizendstukjespuzzel langzaam maar zeker in lijkt te
verdwijnen. Maar ik besluit, aangespoord
door een toevallige ontmoeting met een
voormalig schoolgenoot, toch een keer te
gaan. En als ik op de trappen in de dan
nog aanwezige hal van de school, waar
ik ver in de vorige eeuw een Arnhemse
Elvis heb zien shake, rattle & rollen,

Long Tall Ernie
naast Ineke ga zitten en in haar nog altijd
prachtige groene kattenogen kijk, sta ik
weer heel even op dat huiskamerdansvloertje, loop ik weer hand in hand over
een donker strand, gonzend en gloeiend
van puberliefde. Wat doe je? Hoe gaat
het? Ons weerzien verloopt makkelijk
en ongedwongen. Wanneer ik haar toevertrouw dat ik een spannend maar vrij
wanordelijk leven leidt, is ze allerminst
verbaasd. ‘Je was altijd al een beetje een
chaoot’, zegt ze, met een best wel betoverende glimlach. Zij wist dat dus toen al.
Ik heb nog een paar lichtjaren als een kip
zonder kop rondgelopen voordat ik mezelf
een beetje scherp in beeld kreeg. Maar ik
heb geluk gevonden. En zij ook. Gelukkig.
Misschien wel een beetje door dat suffige
schoolfeestje. Misschien wel omdat onze
kus aan zee zo mooi is blijven hangen.

Little Richard

Elvis Presley
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Werelden
verenigd
Ik herinner me mijn oude school als
een wereld van werelden bij elkaar. Als
brugpieper kwam ik binnen in een zee
van onbekendheid, maar al snel kreeg
groepsvorming gestalte en begon ik
subculturen te herkennen. Mijn beeld
zal zeker niet compleet zijn, maar ik
herinner me dat je al snel herkende dat
er op school niet alleen medeleerlingen
rondliepen maar dat velen van hen ook
te herkennen waren als bijvoorbeeld
punker, kakker, alternatieveling, rocker,
disco, stuudje.
Dat het snel mis kan gaan met groepen
lijkt hét thema van de huidige tijd te zijn.
Nationalisme, patriottisme, fundamentalisme, racisme. In mijn research voor
mijn boek Dagelijks Irrationeel kwam ik
een sociologisch onderzoek tegen dat
op heldere wijze een inkijk geeft in hoe
groepsvorming tot stand komt en wat de
functie ervan is. En ook in hoe dat snel
kan escaleren.
De Turkse psycholoog Muzafer Sherif
organiseerde ruim een halve eeuw geleden een zomerkamp voor jongens, in
Robbers Cave State Park, Oklahoma.
Vierentwintig jongens van elf en twaalf
jaar dachten dat ze er vuurtjes gingen
stoken, met zakmessen gingen spelen,
spelletjes doen en alle andere dingen die
jonge jongens graag op een kamp doen.
Dat was ook zo. Tegelijkertijd maakten
ze, zonder dat ze dat in de gaten hadden,
onderdeel uit van een zorgvuldig opgezet
sociaal onderzoek, in twee groepen. In
het begin van het kamp, waarin de twee
van elkaar gescheiden groepen niet van
elkaars bestaan weten, ontstaat er op
natuurlijke wijze structuur in elke groep.
Na een potje honkbal op het speciaal
daartoe aanwezige honkbalveld krijgt
de groep die zichzelf de Eagles noemt te
horen dat er ook een andere groep aanwezig is, elders op het terrein. Eén van
hen, Myers, zegt dan: ‘Misschien kunnen
we vrienden worden met die jongens.’
Zodra ook de andere groep, de Rattlers, op
de hoogte is ontstaat het idee om tegen
elkaar te gaan honkballen. Beide groepen
bereiden zich voor op de wedstrijd die
later zal plaatsvinden, nog steeds buiten
het gezichtsveld van hun toekomstige
rivalen. Ze maken een eigen groepsvlag

128679_Zandvliet_Z_nr2_2018.indd 12

en oefenen liedjes, strijdkreten en hun
honkbalspel. Wat de stafleden opvalt, is
dat er nu al vijandelijkheden ontstaan
ten opzichte van de andere groep. De
Rattlers zijn ervan overtuigd dat zij zullen
gaan winnen, de betere zijn; ‘we gaan ze
inmaken’. Ze hebben het gevoel dat het
honkbalveld van hen is, en dat de andere
groep daar geen recht op heeft. Ze bespreken het idee om er een Keep Off-bord
neer te zetten; ze houden het uiteindelijk
bij het planten van hun vlag. Degene van
de andere groep die die vlag durft aan te
raken hangt heel wat boven het hoofd.
Niemand van de Rattlers heeft dan nog
kennisgemaakt met de Eagles. Wanneer
dat wel gebeurt, op de dag van de wedstrijd, begint Myers de jongens van de
andere groep onmiddellijk uit te schelden.
Was dat niet de jongen die vrienden wilde
worden? Wanneer een van de Eagles later
de Rattlers-vlag ziet hangen roept iemand:
‘Laten we die verbranden!’ De Eagles
voegen de daad bij het woord. Er volgen
vechtpartijen. Wat Sherif ziet gebeuren,
is dat de ontwikkeling van ingroup-relaties binnen elke groep gespiegeld is ten
opzichte van intergroup-relaties tussen
de twee groepen. Hoe vijandiger de sfeer
tussen de twee groepen door de wedstrijden, scheldpartijen en vernielingen, hoe
groter de homogeniteit binnen de eigen
groep. Wat ik in mijn Zandvliettijd als heel
prettig en veilig heb ervaren, en me nu
met terugwerkende kracht enorm geruststelt, is dat ik dergelijke rivaliteit nooit
heb opgemerkt op Zandvliet, laat staan
dat ik er last van gehad zou hebben. Er
waren zeker ingroups en outgroups, maar
die leefden vreedzaam met en zelfs door
elkaar. In de lessen, in de pauzes, ook tijdens schoolfeesten. Ik vond dat toen heel
normaal. Ik weet nu beter. Hebben docenten en ander personeel daar toen erg hun
best voor gedaan. Of ging dat vanzelf?
Michiel van Straten wás Zandvlieter (19751981) en ís ontdekkingsschrijver.
Zie www.ontdekkingsschrijver.nl voor zijn
boeken, blogs en artikelen.

Z

Contactblad van de Stichting
oud-leerlingen Zandvliet
Stichting oud-leerlingen Zandvliet
Opgericht: 2 juli 2003
Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel 27260125
www.oudleerlingenzandvliet.nl
Bestuur
Han Gesink, voorzitter
Rob Engelsman, secretaris
Willy den Boeft-van den
Dool, penningmeester
Cathy Spierings
Stella Onbag, adviseur
Nadia van den Berg
Kees van der Leer, adviseur
Bram Derksen, ICT-aangelegenheden
Donateursadministratie
Willy den Boeft-van den Dool
Commanderijpoort 4
2311 WB Leiden
Tel. 071-5132657
E-mailadres:
bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl
ING-bank NL15 INGB 0009 6790 89
t.n.v. Stichting oud-leerlingen
Zandvliet Den Haag
Minimum donatie 11 euro per kalenderjaar, tot wederopzegging te betalen vóór
1 juni op bovenstaand ING-banknummer,
al dan niet per acceptgiro.
15e jaargang nr. 2, najaar 2018
Verschijnt 2 x per jaar
Redactie
Michiel van Straten (hoofdredacteur)
Rob Gmelig Meijling
Adviseur: Kees van der Leer
E-mailadres: m.vanstraten@kpnplanet.nl
Vormgeving en druk
Verloop drukkerij, Alblasserdam
Hoe kunnen we jou voortaan bereiken?
Wij willen voortaan zoveel mogelijk met
oud-leerlingen communiceren per e-mail.
Geef dus je e-mailadres aan ons door.
Heb je geen e-mailadres en wil je liever
papieren aankondigingen blijven ontvangen, laat ons dat dan weten per brief,
per telefoon, of anderszins.
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