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mijn hoofd meer herinneringen met intensere (heimwee-)
gevoelens aan mijn schooltijd
bewust wordt (in de psychologie heet dit het reminiscentie-effect), begin ik te beseffen dat ik langzaamaan op
zo’n leeftijd kom dat ik ouder
word en nu moet toegeven
dat ik op de grote dag van de
wedstrijd heb gefaald. Nu ik
in Ik weet niet eens meer of ik
van brandend magnesium,
mocht je daar gewoon in kijken? We spreken jaren ’70.
Aandacht voor veiligheid
bestond nog nauwelijks.
Verkeersdoden werden in
die jaren als een soort van
natuurverschijnsel geaccepteerd, het woord vuurwerkverbod was nog nooitgespeld
en in de klas kon je bij scheikunde gewoon je gang gaan.

‘Alles is
chemie’
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Oud en nieuw
Het is de eerste week van september.
Een collega laat de foto zien die haar
zoon net appt. Hij staat erop met een
andere jongen. Beiden lachend en rond
de twaalf jaar. Hij bericht zijn moeder
dat hij nu al nieuwe vrienden heeft
gemaakt, op het brugklaskamp van de
middelbare school.
Die school blijkt Zandvliet te zijn. Ik
merk hoe vrolijk het me maakt dat nieuwe generaties ook naar de school gaan
waar ik zulke goede herinneringen aan
heb. Ik realiseer me dat het inmiddels
30 jaar geleden is dat ik op brugklaskamp
ging en probeer me voor de geest te
halen hoe dat was. Iets met tenten? Een
zandvlakte? Of verwar ik dat met foto’s
op de Facebookpagina van de Stichting
oud-leerlingen? Er komt weinig terug. Tot
zover die herinneringen.
Voor de zomervakantie kwam er met
het afscheid van muziekleraar Roel van
Spronsen het einde aan een tijdperk. Een
grote groep oud-leraren en leerlingen
van de jaren ’90 tot heden zong hem zijn
pensioen in. Met liedjes uit de oude doos,

maar ook een prachtige zelfgemaakte
tekst op het nummer Testament van
Boudewijn de Groot.
Binnen de stichting is er ook een aantal
huishoudelijke wijzigingen. Zo ligt voor u
het laatste nummer van de Z van de hand
van Michiel van Straten. Een hartelijk
dank aan Michiel voor zijn inzet van de
afgelopen jaren .
Tot lot is er een nieuwe bestuurssamenstelling. Mogelijk heeft u het al gelezen
in de Z-mail. Sinds augustus bestaat
het bestuur uit Peter van Strijen, Bram
Derksen en ondergetekende. Wij weten
ons geadviseerd door Kees van der Leer
en Willy den Boeft-van den Dool. De
komende maanden zijn wij onder andere aan de slag met de organisatie van
de volgende reünie die plaatsvindt op
zaterdag 4 april 2020. (NB: Deze datum
is anders dan eerder gecommuniceerd,
vanwege een lange meivakantie van de
school.) Gelukkig doen we dat in gezamenlijkheid met onze reüniecommissie,
bestaande uit Barbara Vinkestein en
Heleen van der Kooij-Geertsema.

Namens ons allen hoop ik u op 4 april
2020 op Zandvliet te begroeten!
Namens het bestuur,
Nadia van den Berg, voorzitter

Van de redactie

Chemie

Deze Z begint met twee verhalen over
scheikunde. Beide stukken benaderen
dat schoolvak op een totaal eigen manier.
Leuk om die zo naast elkaar te zien.
De rest van deze Z gaat misschien ook
wel over chemie, maar dan in overdrachtelijke zin. Zo borrelde er duidelijk van
alles in de leerling die via zijn deelname
aan De Sterkste Man van Zandvliet indruk
wilde maken op het onderwerp van zijn

Meeschrijven?
affectie. In hoeverre dat al of niet tot een
explosief einde is gekomen is te lezen in
zijn verhaal. En ten slotte is duidelijk te
lezen in de interviews met rector Alphons
den Heijer en een van zijn voorgangers
Jan Keijzer dat voor hen de chemie met
de leerlingen en met het lesgeven de drijvende kracht vormde in hun werk.
Michiel van Straten, hoofdredacteur

Heeft u een lezenswaardig verhaal voor
de Z? Dan nodig ik u van harte uit om
contact op te nemen (m.vanstraten@kpnplanet.nl). Wie weet, staat u in de volgende editie van Z.

Scheikunde is het
mooiste vak dat
er bestaat
Door Arjan Alkema
Scheikunde is het mooiste vak dat er
bestaat. Een onverdachte uitspraak van
een afgestudeerd bioloog, en ontegenzeggelijk waar. Chemie staat immers
aan de basis van alle processen in de
levende en levenloze natuur. En dan dat
prachtige periodieke systeem, waarvan
je gaandeweg doorkrijgt hoe geraffineerd dat in elkaar zit.
Op de middelbare school moet je tot de
derde klas wachten tot je van al dat lekkers mag proeven. Op Zandvliet was dat
extra spannend: scheikundeles betekende
toegang tot het meest tot de verbeelding
sprekende lokaal van de school dat veel
weghad van een collegezaal: naar achteren toe trapsgewijs oplopend, met de
docent als een soort van winkelier achter
een zwaar houten bureau over de hele
breedte van het lokaal, dat veel weghad
van een toonbank waarop de leraar zijn
koopwaar kon uitstallen. Maar wat moet
je bij de overgang van klas drie naar klas
vier vaststellen? Het overgrote deel van
de leerlingen laat het vak vallen, een illusie armer. Wat ging er mis? Een analyse.
Lesmateriaal
Je zou denken: dat kan niet misgaan. In
klas drie mag de docent uitpakken met
proefjes, de een nog spectaculairder dan
de andere. Met stip op één: een blokje
natrium in water laten glijden met onovertroffen gevolgen. Natrium reageert heel
heftig met water: er ontstaat waterstof,

een ontplofbaar gas. Dat leidt tot rookontwikkeling en vuurverschijnselen. Zelf
mag je als leerling met magnesium aan
de slag. Steek de brand erin en je krijgt
een fel wit licht. Bij scheikunde werd ook
een begin gemaakt met een meer toegankelijke lesmethode (tamelijk uniek in die
tijd), die – als ik het mij goed herinner –
Chemax heette en waaraan ook de heer
De Jonge, een leraar uit eigen gelederen,
had meegewerkt. Over De Jonge straks
meer. Heel modern stak die methode in
een multobandje. De schrijvers van de
methode hadden echt geprobeerd door
de knieën te gaan en de leerling op herkenbare wijze aan te spreken. Maar de
methode faalde ook: op het moment dat
het er echt toe deed werd teruggegrepen
naar de oude tekstboeken.
Veiligheid
Had de leraar bij de proef met natrium
eigenlijk een veiligheidsbril op? Stond
die maatbeker nu gewoon op het bureau
of toch in een zuurkast? Hoe zat het met
de leerlingen op rij één? En dat felle licht
van brandend magnesium, mocht je daar
gewoon in kijken? We spreken jaren ’70.
Aandacht voor veiligheid bestond nog
nauwelijks. Verkeersdoden werden in die
jaren als een soort van natuurverschijnsel
geaccepteerd, het woord vuurwerkverbod
was nog nooit gespeld en in de klas kon
je bij scheikunde gewoon je gang gaan.
We werkten met sterke zuren en zogen
de vloeistof gewoon met de mond op, dus
zonder pipeteerballon. Toen ik morste
met zwavelzuur op mijn kleren, veegde ik
het gewoon weg en keek gek op toen ik
bij een volgende les een groot gat in mijn
broek wreef. Living on the edge! Maar
onvoldoende argument om massaal voor
scheikunde te kiezen.
Docenten
Leerlingen trek je over de streep met
een goede docent, ongeacht het vak.
En ja, daar liet de school steken vallen.
In klas 3 moesten we het doen met een
beginnend docent, mijnheer Verheus.
Enthousiast, maar (nog) geen groot didacticus. Waarom in klas 3 niet het kanon
ingezet, dus mijnheer De Jonge? Mijnheer
De Jonge was een wat afstandelijk ogen-

de man, lang, slank, een kekke aktentas,
baardje. De Jonge heeft mij van 4VWO tot
en met de examenklas lesgegeven. Ik trof
het natuurlijk wel: we hadden een klein
klasje, ik denk maximaal tien leerlingen.
Zo had het massaal afvallen van leerlingen ook z’n voordelen. Dat creëerde een
veilig en open klimaat om te leren, uit
te proberen, vragen, discussiëren. Heel
modern eigenlijk. De Jonge bleek helemaal niet zo afstandelijk, een aimabele
man zelfs, die ons graag de beginselen
van zijn vak bijbracht. En ook bereid was
om verder te gaan dan de voorgeschreven lesstof. Ik herinner me dat hij uitvoer
tegen de EO die een onzinnig programma
over de evolutie (schepping) op de buis
bracht. En alle tijd nam om onze vragen
te beantwoorden.
Jammer dat zo veel leerlingen het
snoeppaleis dat scheikunde heet gemist
hebben. Ik ben met een 8 voor scheikunde geslaagd, weliswaar biologie gaan
studeren, maar met een afstudeervak
Organische Chemie. Scheikunde, het
smaakt naar meer!

Kaliumnitraat
met suiker
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Pubers. Moeder Natuur boetseerde
deze muitende stuiterballen speciaal
voor beginnende docenten. Als een
vilein staaltje ‘survival of the fittest’. Al
vanaf het begin van onze beschaving,
waarschijnlijk. Een in berenvel gehulde
jager-verzamelaar legt een groepje veertienjarigen uit hoe je door twee stenen
tegen elkaar aan te slaan vuur stookt.
En uiteraard staat er een prehistorische
voorloper van Wim T. Schippers tussen
die met het dodelijk droge ‘Interessant,
maar gaat u verder’ de lachers op zijn
hand krijgt.
Ik vermoed dat leraren die mijn generatie iets bij hebben willen brengen nog
wel eens zwetend wakker schieten van
Schippers’ surreële oneliners. Om nog
maar te zwijgen over volkskomiek André
van Duin die met zijn razend populaire
Dik Voormekaar show een hele serie
ontregelende oerkreten aan het puberale
arsenaal wist toe te voegen. ‘WAT IS ER,
JOH!?’, uitgesproken met een gruizige
basstem was een echte showstopper voor

Door Rob Bloemkolk

docenten die toch al een beetje wiebelig
voor de klas stonden.
Leraren
Ik herinner me een leraar Engels die als
een bloeddorstige premiejager uit een
Sergio Leone-western ons rumoerige
klaslokaal binnen stampte. Hij smeet zijn
openhangende tas met een klap naast zijn
bureau, stak een sigaret op - dat deden
we gewoon in de jaren 70 - en dicteerde
ons misprijzend zijn strafwerktarieven.
Het was op slag doodstil. We hebben nog
wekenlang gedisciplineerd zijn lessen
gevolgd, ultrabraaf huiswerk gemaakt om
erachter te komen dat hij eigenlijk een
aardige en humoristische vent bleek te
zijn. Maar zijn aanpak van onze puberale
weerspannigheid was niet zomaar over
te nemen door anderen. Na een jaartje
havo waren we samengeklonterd tot
een vervaarlijke roedel jonge wolven die
bij het minste krasje in het gezag bloed
roken. Enter Philip de Neef, een bebrilde studentikoze jongeman die fris van
de universiteit ons laat kennismaken

Wim T. Schippers
met de bouwstenen van Moeder Aarde.
Scheikunde, dus. Een nieuw vak voor ons
havo-Drietjes.
Vanaf minuut één doet meneer De Neef,
zoals wij hem eigenlijk moeten aanspreken, alles fout door zich voor te stellen
als ‘Philip’. ‘Hou jij je jas maar aan’, brult
één van de meest grofgebekte wolven uit
onze roedel. De nieuwe scheikundeleraar
trekt onzeker glimlachend zijn jas wél uit
en vertelt ons dat scheikunde niet alleen
leuk maar ook makkelijk is. Heel makkelijk. Hij had ons net zo goed kunnen vertellen onze scheikundeboeken ritueel te
verbranden. Wij vinden vakken niet leuk,
althans niet hardop en zeker niet binnen
de roedel. Want niemand wil als stuudje
of slijmbal door het schoolleven gaan. En
of iets makkelijk is, maken we zelf wel uit.
Binnen enkele weken staat Philip niet
langer voor een klas maar in een zwaar
belaagde loopgraaf. Zelfs de braafste
leerlingen torpederen vrolijk babbelend
zijn pogingen les te geven, de brutalen
klimmen over tafels, bekogelen elkaar met
fruit en proppen papier of lopen doodleuk
de klas uit om een sigaretje te roken.
Ondertussen veranderen we in Philips
agenda de cijfers van onze steevast
desastreus verlopende huiswerkoverho-

Kaliumnitraat

De Dik Voormekaar Show
ringen. Waren we onopgevoede, losgeslagen straatschoffies? Haags schorem?
Welnee, gewone pubertjes, zwalkend
over een collectief hormonaal stormfront.
Maar zo gaat het niet langer, natuurlijk.
Er wordt van bovenaf ingegrepen. Ik kan
me de exacte maatregelen niet meer herinneren. Een donderpreek van een conrector, waarschijnlijk. Of misschien wel
de rector zelf. En ik meen dat de grootste
raddraaiers de toegang tot de scheikundelessen voorlopig ontzegd wordt.
Volgens mij maak ook ik deel uit van dat
bedenkelijke clubje. Het zou zo maar kunnen. Ik ben zonder het zelf te beseffen
bezig aan een afdaling naar een alleen in
mijn hoofd bestaande romantische goot.
Grensverleggend gedrag is het middel
dat heilige doel te verwezenlijken. Die
goot heb ik overigens gevonden, het uitzicht bleek minder romantisch dan ik mij
als rebelse puber had voorgesteld. Maar
dit terzijde.

Rookbom
Philip doet tenslotte een laatste poging
niet alleen de belangstelling voor zijn vak
maar ook onze wolvenharten te veroveren. Plaats van handeling: het practicumlokaal, dat als een amfitheater gebouwd
is op de begane grond van de oude villa.
Achteraf gezien moet de jonge scheikundeleraar totaal wanhopig zijn geweest
om te doen wat hij uiteindelijk doet. Of
misschien wil hij aantonen dat hij één
van ons is. Een wilde jongen met een
hang naar grensverleggende grappen.
Philip heeft een rookbom voorbereid. En
voor het eerst in maanden is het doodstil
in de klas. Een rookbom? Interessant en
gaat u vooral verder. Hij legt uit hoe je
zo’n explosief maakt en het is de enige
scheikunde die mij is bijgebleven: kaliumnitraat met suiker. Het plan is de bom in
het practicum te ontsteken en dan op het
dak van de tegen de school aangebouwde
fietsenstalling te leggen. We zijn sprakeloos, kijken elkaar ongelovig aan. Gaat
deze in keurig klassiek corduroy geklede,
vriendelijk verlegen jongeman een rookbom afsteken? Hier in de klas? ‘Nee, nou

wordt ie mooi!, nee, nou wordt ie fraai!’,
zou het Dik-Voormekaar-typetje Ome Joop
uitroepen.
Maar Philip flikt het. Hij steekt een lontje aan dat in een mengsel van suiker en
salpeter hangt. Kaliumnitraat, heeft hij
zojuist nog keurig uitgelegd. Wanneer
de vlam het mengsel bereikt, ontstaan
vrijwel direct dikke rookwolken. Philip tilt
het walmende bakje op en sprint door het
lokaal omhoog naar het achterste raam
dat zich recht boven de fietsenstalling
bevindt. Hij zet zijn bom buiten en het
zicht op het Haagse Bos wordt ons door
de rook tijdelijk ontnomen. Philip kijkt
glimlachend om zich heen, heel even
badend in de bewondering van het roedel
pubers dat hem de afgelopen maanden
het lesgeven en waarschijnlijk een deel
van zijn leven onmogelijk heeft gemaakt.
Een vergissing die hem noodlottig wordt
want als het om grensverleggend gedrag
gaat zijn wij altijd bereid een stapje
verder te zetten. Iemand schuift dus het
raam open en het practicum vult zich met
dikke rookwolken. We zien geen hand
meer voor ogen. ‘Doe dat raam dicht!’,
horen we onze bommenmaker nog roepen. Tevergeefs. De chaos is compleet.
Philip en wij waren echter in alle consternatie even de bovenbuurvrouw vergeten. In het lokaal boven het practicum
resideerde juffrouw Kooman, docente
Klassieke Talen. Een monumentale dame,
voormalig conrectrix en een vrouw waarvan wij wisten dat één woord teveel, laat
staan een brutaal citaat van Wim T. zou
leiden tot een donderende verbale afstraffing en dagenlang lokalen aanvegen. Deze
vrouw van graniet moet met woedend
ongeloof de rook langs haar ramen hebben zien opstijgen, is vervolgens twee
trappen afgedenderd om een brullende
klas kinderen in een totaal bewolkt lokaal
aan te treffen. Ik kan me het moment nog
levendig herinneren dat ik haar stem als
een brulboei door de mist hoorde opklinken: ‘Meneer De Neef!’.
Eerlijk gezegd ben ik het vervolg kwijt.
In de mist van de tijd verdwenen. Philip
is na dat schooljaar niet meer teruggekeerd. En ik heb het vak scheikunde laten
vallen. Ik was al niet zo’n bèta-leerling.
Maar mocht ik ooit besluiten de straat
op te gaan om een diep maatschappelijk
onrecht te bestrijden, dan weet ik in ieder
geval hoe ik een rookbom moet maken.
Het bevoegd gezag is gewaarschuwd.
Met dank aan Philip.
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Sterkste man
van Zandvliet
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Ooit heb ik op het Zandvliet Lyceum
meegedaan aan een curieuze wedstrijd:
‘De sterkste man van Zandvliet’. Dat
hield ik mezelf tenminste altijd voor. Nu
denk ik: is het echt gebeurd? Heb ik het
niet verzonnen? Toen ik op het internet
ging googelen kreeg ik maar één hit die
aan de zoekwoorden ‘sterkste’, ‘man’
en ‘Zandvliet’ voldeed. Het was een
bericht dat ik 12 jaar geleden zelf op
Schoolbank.nl had geplaatst.
Tot mijn grote ontsteltenis kon ik niet
meer doorklikken naar mijn eigen verhaal.
Als ik erbij wilde, moest ik voor de site
betalen. Dat had ik aan mijzelf te wijten,
want ik wilde uit principe niet meebetalen aan een commerciële heimweefabriek.
Internet?
Mijn oude schoolvriend Michiel heeft me
gevraagd iets over ‘De sterkste man van
Zandvliet’ te vertellen. Door hem wist
ik dat die wedstrijd wél had plaatsgevonden. Waarom is er op internet niets

Door Willem Hoksbergen

over te vinden? Hoezo ‘Sterkste man van
Zandvliet’? We waren toch geen mannen
maar ongemakkelijk in hun vel zittende pubers? Waarom niet ‘Sterkste van
Zandvliet’ want: deden er geen vrouwelijke leerlingen mee? Wie waren mijn concurrenten? Wie was de organisator van
dit evenement? Welke onderdelen moesten we doen? Hoe voelde ik me en waarom heb ik er überhaupt aan meegedaan?
Wie heeft me overgehaald? Geheugen!
Vertel me dan tenminste wanneer het
ongeveer heeft plaatsgevonden! Ik weet
het simpelweg niet meer precies, maar
laat ik reconstrueren hoe ik denk dat het
is gegaan en wat mijn beweegredenen
waren om eraan mee te doen.
Gespierd
Omdat mijn reminiscenties onbetrouwbaar zijn, heb ik besloten dat het zo’n
40 jaar geleden moet zijn geweest.
Leeftijd: 15 jaar, klas: 4 VWO. In één van
de lades van mijn antieke schrijfbureau
ligt tussen een pak verkleurde foto’s uit
de jaren ‘70 en ’80 een klassenfoto uit ’78.
Daarop zie ik mij als een onzekere adolescent op wie ik nog geen een dubbeltje
zou hebben gewed als ik geweten had
dat hij zou hebben meegedaan aan ‘De
sterkste man van Zandvliet’. Mijn klasgenoten moeten meer geloof in mijn fysieke
kracht hebben gehad want ik had me niet
opgegeven voor dit zinloze spektakel. Zou
ik hebben opgeschept over mijn dikke
en gepierde nek? Mijn nek stond als een
doorlopend blok beton onder mijn hoofd.
Dat kon je op de klassenfoto wel zien.
Door de vele judotrainingen had zelfs mijn
sensei (judoleraar) – bronzen medaillewinnaar Europese Judokampioenschappen –
mij niet kunnen wurgen toen hij bij mij
een shime-waza (wurgklem) aanlegde en
ik niet hoefde af te kloppen omdat ik nog
kon blijven ademen.
Desirée
Behalve hoogmoed zal het stoerdoenerij
of zeg maar gewoon machogedrag zijn
geweest dat mij gedreven had om mee te
doen. In die tijd stond ik stijf van ontluikend seksueel verlangen. Het object van
mijn onbereikbare liefde luisterde naar
de naam Desirée (‘verlangen’!). Ze zag

me niet eens staan ook al wachtte ik elke
ochtend geduldig op haar als ze met haar
grote vriendin onderaan de trap in de
grote hal verscheen. Schijnbaar achteloos
stond ze mooi te zijn en langs mij heen
te kijken. Achteraf moet ik bekennen dat
ik haar schaamteloos heb achtervolgd.
Tijdens de pauzes deed ik er alles aan
om een glimp van haar op te vangen. Ik
kende haar lesrooster uit mijn hoofd. Ik
wist precies in welk lokaal ze zat en in
welke richting ik moest lopen om in het
voorbijgaan een glimp van haar schoonheid te kunnen opvangen. Negen van de
tien keer zag ze me niet of waarschijnlijker: deed ze of ze me niet zag. Tijdens de
Franse les van meester Den Ouden wist ik
dat Desirée in het leslokaal pal onder mij
zat. Op een kartonnen bordje had ik een
vraag opgeschreven en hing dat met een
lang dun touwtje uit het raam. Natuurlijk
hoopte ik dat ze het zou lezen. Dat ik me
voor de hele klas van Desirée belachelijk
had gemaakt ontdekte ik pas na de les,
toen de kinderen me meewarig aankeken
en Desirée al helemaal niets meer van me
wilde weten.
Misschien zou ze me in deze tijden hebben aangeklaagd wegens stalking, wie

zal het zeggen? Tegen de rector van de
school had ze kunnen zeggen: ‘Stuur deze
opgewonden, opdringerige, stalkende
geilaard maar van school’. Maar zo ging
het niet. Desirée negeerde me, zoveel was
duidelijk.
Attributen
Meedoen aan ‘De sterkste man van
Zandvliet’ bood me nog één laatste mogelijkheid om indruk op haar te maken. Het
evenement vereiste nog een flinke organisatie want de hele hal van het Zandvliet
Lyceum was bedekt met attributen: treken buigveren, een groot dik en zwaar
valkussen uit de gymzaal en een dik
trektouw lag op de vloer. Telefoonboeken
waren op stoelen gelegd en buiten naast
de school stond een vrachtwagen (of was
het een grote auto?) klaar met een lang
dik touw om aan te trekken.
Ik werd zenuwachtig, hoeveel scholieren zouden meedoen? Waren zij sterker
dan ik? Zou Desirée naar mij kijken?
Zou ik nog enige indruk op haar maken?

Willen Hoksbergen
Vrienden uit mijn klas waren mijn supporters. Waarom weet ik er nog zo weinig
van? Waarom ben ik zo slordig omgesprongen met mijn herinneringen? Ik heb
ze onvoldoende levendig gehouden. Nu
denk ik: had ik ze maar opgeschreven,
had ik er maar meer over gepraat.
Trots
Nu ik in mijn hoofd meer herinneringen
met intensere (heimwee-) gevoelens aan
mijn schooltijd bewust wordt (in de psychologie heet dit het reminiscentie-effect),
begin ik te beseffen dat ik langzaamaan
op zo’n leeftijd kom dat ik ouder word en
nu moet toegeven dat ik op de grote dag
van de wedstrijd heb gefaald.
Ik weet niet eens meer of ik tweede of
vierde werd. De eerste ronde met ouderwetse trekveren ging nog goed. In de
tweede ronde kon ik met gemak de beide
kanten van de buigveer naar elkaar toe
buigen. In de derde ronde kon ik de dikke
zware gymnastiekmat langer dan een
minuut boven mijn hoofd houden. Met
de vrachtwagen (of auto) in de vierde
ronde kreeg ik meer moeite. Die werd
door mij maar een klein beetje van zijn
plek getrokken. In de vijfde ronde lukte
het mij niet eens meer om één telefoonboek te verscheuren. Het was niet genoeg
geweest. Ik had verloren en moest mijn
nederlaag erkennen.
Toch had een zekere trots zich van mij
meester gemaakt want in mijn kwetsbaarheid had ik laten zien hoe sterk
ik was geweest. Had Desirée mij zien
vechten voor een ereplaats? Een klein
glimlachje verscheen de volgende dag op
haar gave gezicht. Ze heeft me nooit laten
weten of het uit minachting was of uit
waardering. Een fatsoenlijk gesprek durfde ik niet met haar aan te gaan. Daarvoor

was ze te mooi en ongenaakbaar, of eerlijker: ik te onzeker. Ik hoopte dat ze me
stiekem stoer vond, anders waren al mijn
krachtsinspanningen voor niets geweest.
Zij bleef al die jaren het symbool van
onbereikbare verlangens. Wie werd nou
eigenlijk ‘De sterkste man van Zandvliet’?
Wie het weet, mag het zeggen!
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Jan Keijzer heeft een groot deel van
zijn carrière op Zandvliet doorgebracht.
Hij is in 1969 als jonge leraar wiskunde
begonnen. Na zes jaar werd Jan conrector en in 1984 benoemd tot rector, een
baan die hij meer dan 17 jaar heeft vervuld. In 2001 heeft Jan Zandvliet vaarwelgezegd om zich als ZZP-er verder
te wijden aan onderwijsmanagement.
Dat werk heeft hij de afgelopen jaren
‘afgebouwd’.

Jan Keijzer,
OUD
LEERLINGEN

onderwijsman
in hart en nieren

ZANDVLIET

Jeugd
Jan groeide op in Voorburg in een groot
gezin met zeven kinderen (zes jongens
en een meisje) waarvan hij de middelste
was. Zijn drie oudere broers bezochten
Zandvliet. Maar toen hij naar de middelbare school ging, was het Christelijk
Lyceum Voorburg net opgericht en het
lag voor de hand om als Voorburger naar
die school te gaan. Jan heeft prettige herinneringen aan zijn tijd op het CLV – zo

Door Han Gesink

prettig dat hij wat langer van de school
heeft genoten, vertelt hij. Duits vond hij
een leuk vak, maar hij heeft uiteindelijk
voor een vervolgstudie in het vak wiskunde gekozen, gewoon omdat hij daar
goed in was.
Terugkijkend op de CLV-periode, realiseert hij zich het belang van stimulans en
echte aandacht van leraren. Een enthousiaste leraar kan bepalend zijn voor de
richting die iemand kiest voor een verdere

carrière. Later heeft hij geprobeerd bovengenoemde aspecten steeds mee te nemen
in zijn eigen functioneren.
Wiskunde
Het gezin Keijzer woonde in een tamelijk
klein huis, wat in de middelbareschooltijd
wel problemen opleverde met studeren.
Dat heeft er wel voor gezorgd dat hij leerde zich goed te concentreren. Na de middelbare school ging Jan in Leiden wis- en
natuurkunde studeren. Hij reisde vanuit
Voorburg op en neer naar Leiden en liep
’s morgens eerst nog een krantenwijk
om iets bij te verdienen. Na het behalen
van de noodzakelijke tentamens was hij
bevoegd tot lesgeven. Hij begon als leraar
bij Zandvliet en rondde daarnaast zijn
studie af. Wiskundeleraar op Zandvliet
was zijn eerste echte baan. In die tijd was
Ds. J.G. Panhuise rector en met hem heeft
hij, tot zijn overlijden in 2001, altijd een
hechte band behouden.
Waarom lesgeven?
Lesgeven zat Jan in het bloed – hij stond
als student al voor een groep op de zondagsschool in Voorburg. Het was voor
hem dan ook een volstrekt logische keus
om later les te gaan geven. Jan vond het
uitermate boeiend om te zien hoe kinderen die de basisschool verlaten na zo’n
zes jaar de middelbare school verlaten
als jonge volwassenen. Aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling is dan ook minstens zo belangrijk als het vergaren van
kennis, vindt hij. Hij heeft goede herinneringen aan het afwisselen van wiskundelessen met het voorlezen van verhalen
van Godfried Bomans. In die tijd was het
zelfs nog toegestaan in de klas te roken.
“Meneer, steekt u nog eens een pijpje op?
Dat ruikt zo lekker”.
Goede herinneringen aan Zandvliet
Zandvliet is altijd een kleinschalige school
geweest waar plaats was voor hele bijzondere activiteiten. Hoogtepunten voor
Jan waren de jaarlijkse examenstunts, die
onder leiding van Cor van Soest, de tekenleraar, plaatsvonden. Ook de musicals die
door leerlingen en leraren werden neergezet vormden hoogtepunten. Die werden
op een fenomenale en (bijna) professione-

le manier vormgegeven. En de schoolfeesten, die stonden op Zandvliet bekend als
bijzonder, met optredens van groepen die
(soms later) nationale en internationale
bekendheid genoten.
De kleinschaligheid is volgens Jan altijd
de kracht geweest van Zandvliet; dat
maakte persoonlijke aandacht makkelijker. Zowel van docenten naar leerlingen
als andersom.
Als voorbeeld van het laatste vertelde hij
het volgende: “Op enig moment ben ik
weer gaan motorrijden. Een van de eerste
keren dat ik in mijn motorpak bij school
aankwam werd ik meteen vereeuwigd
door een leerlinge. Zij maakte een grote
fotokopie van de foto, hing deze op in
de hal en schreef eronder: “Had je niet
gedacht hè, het is echt onze rector, hoor!”.
De kleinschaligheid is tot op de dag van
vandaag bewaard gebleven. Op een aantal momenten is er sprake geweest van
mogelijke fusies, met name met een aantal toeleverende mavoscholen, maar dat
is – juist vanwege het streven naar kleinschaligheid, aldus Jan – niet gebeurd.
Wel is Zandvliet sinds 1995 onderdeel van
de Lucas Stichting, maar dat heeft geen
gevolgen gehad voor de identiteit van
de school.
Ten slotte: de saamhorigheid in het team
van leraren is altijd groot geweest; dat
maakte het werken als leraar bijzonder prettig.
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Tegenwoordig
Jan en zijn vrouw Hannie hebben drie
kinderen (een zoon en twee dochters) die
allen Zandvliet bezochten en hun diploma
uit de hand van Jan ontvingen.
Jan heeft een indrukwekkend aantal hobby’s. Hij is een enthousiast motorrijder,
houdt van mooie (vakantie)reizen, muziek,
besturen (o.a. als bestuurslid van het
Prinses Christina Concours), golf en zit
wekelijks met een aantal goede vrienden
in een roeiboot.

Jan Keijzer
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OUD
LEERLINGEN

“De ke

ZANDVLIET

Het is een regenachtige woensdag in de
aanloop naar de open dagen voor het
nieuwe schooljaar. Ik spreek met de huidige rector van Zandvliet, Alphons den
Heijer. Een teamleider uit het Lucassamenwerkingsverband loopt die dag
met hem mee.
Alphons den Heijer (1961) zag in het rectorschap een terugkeer naar ‘zijn oude
liefde’, zo vertelde hij in zijn sollicitatiegesprek, toen hij na functies binnen de
schoolleiding op scholen in Gouda en
Katwijk terugkeerde in Den Haag. Van
1987 tot 2001 was Alphons op Zandvliet
werkzaam als docent economie. Dit overi-

gens naast functies als decaan, lid van de
Medezeggenschapsraad, boekenfondsbeheerder, dagroosteraar en onderwijscoördinator. En wellicht herinnert u zich ook
de optredens met collega Van den Bos als
de Blues Brothers?
Begin
Alphons groeide op in Scheveningen
en Rotterdam en woont met vrouw,
zoon, dochter en een zwarte labrador in
Reeuwijk. Met zijn dochter, die scheikunde geeft op Zandvliet, forenst hij
naar Den Haag. ‘We zijn niet van die
ochtendmensen, dus het is heel rustig in
de auto.’

Na een studie geschiedenis in Leiden
en een ‘verzwaard bijvak’ economie in
Rotterdam, was Alphons eerstegraadsbevoegd voor het onderwijs. Een logische keus, zo zegt hij. Vanaf de kleuterklas is de enige wereld die hij kent de
onderwijswereld en hij heeft nooit iets
anders willen doen. Den Heijer: “Ik zat
in Rotterdam op het Johannes Calvijn en
had daar een leuke middelbareschooltijd.
Zo had ik een heel inspirerende geschiedenisdocent, die me overal mee naartoe
nam. Bijvoorbeeld naar congressen in het
weekend. Ik ben daarna geschiedenis
gaan studeren, omdat ik dat zo leuk vond.
Na mijn studie solliciteerde ik bij het CDA

Alphons den Heijer,
ern is werken met mensen”
Door Nadia van den Berg
en bij Buitenlandse zaken, als ambtenaar.
Ik werd niet aangenomen. Achteraf maar
goed ook, denk ik. Ik vond het onderwijs
en leren leuk en kon goed met docenten
omgaan. Daarbij houd ik van de zekerheid
die werken in het onderwijs geeft.
Ik was nog best jong toen ik als docent
op Zandvliet begon. In mijn eerste jaar
werd er een toneelstuk gespeeld door
de docenten. Het was geschreven en
geregisseerd door Jetze van der Veen
en Karel van Steenwijk. Het stuk ging
over een tehuis voor docenten die zich
allemaal identificeerden met een historisch figuur. Ruud Brak was Henrik
de Noorman, Jannie Breukhoven was
Florence Nightingale. Omdat ik nieuw
was, had ik geen rol, maar toen amanuensis Brio uitviel, nam ik zijn rol van Fausto
Coppi over. Ik had nauwelijks tekst, maar
reageerde vanaf een hometrainer het hele
stuk door op wat op het toneel gebeurde.
Als Esther-Voeten langsliep als MarieAntoinette moest ik achter haar aan en ik
werd doodgestoken door Brak.”
Schoolleiding
“In de jaren die volgden ging ik steeds
meer taken in de schoolleiding doen. De
toenmalige rector Jan Keijzer was daarin
wel een voorbeeld voor mij. Zo stond hij
onder de klok als de bel van het eerste
uur ging en zat daar eens een leerling
wiskunde uit te leggen. Zo’n mooi beeld!
Sinds vorig jaar geef ik ook weer les, in
klas 3vwo het vak economie. Ik ben blij
dat ik dat weer doe, al kost het natuurlijk

wel tijd naast de fulltimebaan van rector.
Maar het is goed om te zien hoe het nu
gaat in de klassen. Wat er gebeurt als je
een les niet goed hebt voorbereid of niet
helder afsluit.”
Ik vraag hem naar het verschil tussen
lesgeven en leidinggeven. “Het is een
Droste-effect. Processen die zich in de
klas afspelen, spelen zich ook in het team,
de sectie of de school af. Het vak is een
vehikel om leerlingen verder te helpen.
Natuurlijk moet je kennis overbrengen.
Maar het gaat veel meer om het aantrekkelijk maken om dingen te leren. Als rector probeer ik ook mensen in hun kracht
te zetten. Dat is toch de kern van het
werk, werken met mensen. En Zandvliet
is een bijzondere school. Docenten blijven
lang aan de school verbonden. Zo gaat
muziekdocent Roel van Spronsen dit jaar
met pensioen. Niek Wieringa, docent
lichamelijke oefening, heeft jaren het
volleybaltoernooi georganiseerd. Toen ik
hier zeven jaar geleden terugkwam, was
25% van de docenten hetzelfde als toen ik
weg ging. De leerlingen waren natuurlijk
allemaal anders, de schoolleiding was
veranderd, het gebouw was nieuw, maar
ik voelde dezelfde sfeer. Het leek alsof
er niets veranderd was. Ik denk dat het
waarden zijn die worden doorgegeven
aan volgende generaties. Dat gaat bijvoorbeeld over betrokkenheid en zorgzaamheid naar mensen, maatschappelijke
betrokkenheid, diversiteit.
Natuurlijk zijn er ook verdrietige aspecten. Het overlijden van collega Rob van
de Bosch een aantal jaar geleden, het
overlijden van een leerling, confrontaties
tussen docenten. En onderwijskundig
kennen we ook voldoende uitdaging.
Bijvoorbeeld hoe we het onderwijs en de
organisatie flexibeler maken en afstemmen op de individuele behoefte van de
leerling. Leerlingen vinden het leuk om
naar school te komen, het sociale, en dat
is belangrijk op deze leeftijd. We willen
ze ook enthousiast maken over het onderwijs, over leren. Thema’s die buiten spelen, spelen op school ook. Hoe gaan we
om met diversiteit, hoe leren we samenleven, tolerantie, respect voor iedereen?
Dat is een uitdaging in een polariserende
maatschappij. En dat vraagt ook veel

van docenten. De leerlingen zijn op een
kwetsbare leeftijd. Iedereen heeft een
mobieltje, maar tegelijkertijd is er het
belang van privacy.”
Tot slot, heb je nog een suggestie voor de
Stichting oud-leerlingen? “We organiseren
tegenwoordig de ‘Onderwijsandersdag’.
Mensen van buiten komen dan een workshop of gastcollege geven. Misschien dat
oud-leerlingen dat ook leuk vinden om te
komen doen!”
Trots
Als we het gesprek afronden vertelt mee
lopende teamleider Marcel Malaihollo:
“Alphons vergeet te vertellen dat hij zo
betrokken en passievol is in het overdragen van zijn kennis. Ik loop een dagje
mee en het valt me op hoe betrokken hij
is naar collega’s en teamleiders. Hij weet
wat er speelt, maar blijft wel op afstand.”
Die betrokkenheid is in het hele gesprek
goed te merken. Den Heijer: “Er is afgelopen jaren veel veranderd, maar ook veel
hetzelfde gebleven. Ik sta ’s ochtends bij
de deur van de school en ken de meeste
leerlingen van gezicht. Pasgeleden was
er een gala op school. Ik keek rond en
zag hoe kinderen van verschillende achtergronden met elkaar dansten, dat twee
jongeren die net uit-de-kast waren met
elkaar stonden te slijpen – of hoe heet
dat tegenwoordig. Dat maakt me trots op
deze school.”

Wiskunde
is vrijheid
Door Michiel van Straten

Twee auteurs doen in deze Z een lofzang op het vak scheikunde, overigens
beiden om geheel andere redenen.
Het gepassioneerde verhaal van Arjan
Alkema over zijn favoriete schoolvak
deed me denken aan een gesprek dat
ik eens had met iemand die als schooljongen zichzelf had gevonden in de
wiskunde.
Ik doel op Hendrik Lenstra, hoogleraar
toegepaste wiskunde aan de Universiteit
van Leiden. ‘Ik denk dat de wiskunde
voor de beperkte menselijke geest het
eenvoudigste instrument is om de wereld
te begrijpen’, had hij me verteld. ‘Het
woord wis betekent zeker. Als je dat in
het Engels zou vertalen krijg je iets als
surology, de wetenschap van waar je
zeker van bent. Het geeft een geweldig
vertrouwen in alles wat je zegt in de wiskundige taal en met wiskundige methoden.’ Over zijn jeugd zegt hij: ‘Ik was
niet sterk, kon niet goed hardlopen. Maar
als het over rekensommetjes ging, ja,
dat was mijn succesformule.’ Het beeld
ontstaat van een kleine Hendrik, met brilletje, liever in het gezelschap van boeken
dan van mensen. ‘Ik heb ongeveer vijf of
zes jaar van mijn leven in de bibliotheek
gewoond.’
Ik herinnerde Lenstra in ons gesprek aan
een eerdere uitspraak van hem, gedaan

tijdens een lezing: ‘De wiskunde is gebaseerd op niets.’ Lenstra moest lachen. Het
was natuurlijk een grap geweest. Hij had
tijdens de lezing een uitleg gegeven over
de verzamelingenleer, waarbij de eerste
verzameling een lege verzameling is, met
niets erin dus. Nul, zou je kunnen zeggen.
De volgende verzameling is die waar één
ding in zit. Daarboven komen weer andere verzamelingen. De Duitser Cantor was
de uitvinder van de verzamelingenleer,
erg belangrijk in de wiskunde. Hij was
het die had gezegd ‘Wiskunde is vrijheid.’
Dat was het voor de jonge Hendrik
Lenstra ook geweest. Naar eigen zeggen was hij als kind zo verlegen dat hij
nauwelijks een winkel binnen durfde.
Van het jongetje dat schuchter zijn plek
in de wereld had gezocht was nu niks
meer terug te zien; voor me zat een man
die zeker was van zijn rol, zijn betekenis.
Zijn brilletje van vroeger was nu het glas
waardoor de hoogleraar op zoek bleef
gaan naar antwoorden, maar vooral ook
naar nieuwe vragen. Robbert Dijkgraaf,
toen president van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen, had
Lenstra omschreven als ‘een wiskundige
die op het allerhoogste niveau denkt’.
Nu, in deze kamer, illustreerde Lenstra
dat door onophoudelijk de ene associatie
met de andere te verbinden. Hij ging van
priemgetallen naar palindromen, en van
negatieve getallen naar de oude Grieken
die het getal 1 niet kenden. ‘Want één
hoef je immers niet te tellen, de visie dat
je pas bij twee begint te tellen is in de
wiskunde volstrekt redelijk,’ legde hij uit.
Lenstra deed dat in zo’n rappe opeenvolging van gedachten, stellingen, hardop
gestelde vragen en direct zelf gegeven
antwoorden, dat duidelijk werd dat er een
hele wereld zat achter het gebruik van
onze cijfers. Plotseling viel hij stil.
‘Waar hebben we behoefte aan?’ vroeg
Lenstra aan niemand in het bijzonder.
Hij bood me geen kopje koffie aan; de
vraag kwam voort uit intellectuele honger. Hoewel ik niet op zijn niveau mee
kon discussiëren, leek hij af en toe toch
wel echt geprikkeld te zijn door een vraag
die ik stelde. ‘O ja, dat is ook weer een
geweldig goede vraag,’ had hij gezegd
toen ik hem vroeg in hoeverre zijn opmerking over de wiskunde die gebaseerd is
op nul alleen maar een grap was, of dat
er ook een vorm van waarheid in schuilt.
‘Daar kan ik een heleboel over zeggen.’
Dat deed hij dan ook. Hij eindigde met het
enigszins geruststellende: ‘Maar wanneer
het om fysieke objecten gaat die je kunt
tellen is nul een logische basis om mee te
beginnen.’ Daarmee daalde de hoogleraar
even af naar de gewone wereld. Ik had
nog uren naar zijn uitleg kunnen luisteren.
(Dit is een bewerkt tekstfragment uit
het boek Tien Verdwenen Dagen, over de
menselijke maat achter ons wereldbeeld
van Michiel van Straten.)
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