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‘Ik werd de messenger boy 
van de USEF. Van vier tot zes 
fietste ik voor de Amerikanen 
van kantoor naar kantoor. 
De Amerikanen zaten in die 
tijd overal in de stad. Zij 
zaten onder andere op het 
Lange Voorhout, in Hotel des 
Indes; daar was hun biblio-
theek. Ik moest vaak naar de 
Amerikaanse ambassade. Die 
zat toen in het Esso-gebouw,
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In het dagelijks leven houd ik me bezig 
met het behoud en verantwoord beheer 
van bossen. Wanneer een derde partij 
(certificeerder) na gedegen onderzoek 
vaststelt dat het bosbeheer aan de stren-
ge FSC-eisen voldoet, mag je hout uit zo’n 
bos met het FSC-keurmerk verkopen. 
Een bos is meer dan een verzameling 
bomen. Er leven ook allerlei dieren in het 
bos en wereldwijd zijn heel veel men-
sen direct afhankelijk van het bos. Maar 
natuurlijk geldt ook dat je zonder bomen 
geen bos hebt. En ook is waar dat aan 
sommige bomen in het bos een speciale 
betekenis wordt toegekend. Bijvoorbeeld 
omdat er verhalen, mythes verteld wor-
den waarin zo’n boom een rol speelt, of 
omdat de voorouders onder een bepaalde 
boom begraven zijn, of omdat een god-
heid zich door zo’n boom meldt (denk 
bijvoorbeeld aan het brandende braambos 
uit de Bijbel). In het beheer van het bos 
moet je terdege rekening houden met 
zulke bomen. Anders krijg je ruzie met de 
bewoners van het bos en kun je naar het 
FSC-keurmerk fluiten.
Ook in een stedelijke omgeving kunnen 
bomen een belangrijke plaats in het leven 
van de bewoners innemen. Er werd alles 
in het werk gesteld om de ‘Anne Frank-
boom’ van de ondergang te redden. 
Wanneer een gemeente besluit om bomen 
te vellen leidt dat niet zelden tot protest 
bij de direct omwonenden. En soms krij-
gen bomen de status van monument.
Het achter de school gelegen Haagse Bos 
is FSC-gecertificeerd (echt waar!), maar 
de boom waar de meeste aandacht naar 
uitgaat is een eenling, in een bebouwde 
omgeving bovendien, heeft de status van 
monument en staat naast de school. We 
hebben al eens eerder over deze treur-
beuk geschreven in de Z. Bij de planning 
van sloop en nieuwbouw van Zandvliet 
gaat de treurbeuk meer en meer de agen-
da bepalen. De boom staat in de weg, 
maar kappen is geen optie (dat zou de 
school heel veel geld kosten), dus moet de 
boom verplaatst worden. Maar dat moet 
gebeuren voordat de boom in het blad 
staat. Nu de sloopwerkzaamheden vertra-
ging oplopen door de vondst van asbest 
lijkt het erop dat de verhuizing van de 
boom pas in het najaar kan plaatsvinden. 

En kan dat in september zoals sommigen 
beweren, of is verplaatsing pas in oktober 
aan de orde? Mensen en bedrijven kun-
nen dus ook in Nederland afhankelijk zijn 
van individuele bomen. Mogelijk liggen 
de projectleider en de rector er nog wel 
eens wakker van?
De boom zelf maakt het niks uit, die leeft 
met de seizoenen, en heeft al vele tiental-
len jaren heel veel leerlingen en leraren 
en meer dan een handvol rectoren langs 
zien komen. Een aantal van die leerlingen 
passeert in dit nummer de revue, waarbij 
we een tijdspanne van ruim veertig jaar 
overbruggen. En wellicht hebben zij ook 
uit het raam gekeken en dromerig zitten 
staren naar de in alle opzichten monu-
mentale boom. 
Ik wens u veel leesplezier en een mooie 
zomer.

Arjan Alkema

Van het Bestuur
Begin januari zocht rector Alphons den 
Heijer contact met ons om te melden dat 
er op 15 februari een Hi(gh) Tea werd 
georganiseerd door de school, om op die 
wijze afscheid te nemen van het oude te 
slopen schoolgebouw. 
Gelukkig hadden we eind 2013 een actie 
in gang gezet om zoveel mogelijk e-mail-
adressen te bemachtigen van de dona-
teurs van onze stichting, waardoor we 
velen tijdig konden informeren. Ook sites 
als Schoolbank.nl waren zeer nuttig om 
veel oud-leerlingen te bereiken. Voorts 
heeft Willy den Boeft, die de oud-leerlin-
gen administratie beheert, nog een aantal 
oud-leerlingen telefonisch kunnen verwit-
tigen van de tussentijdse reünie. Mede 
dankzij deze acties was de opkomst op 
15 februari hoog: meer dan 600 oud-leer-
lingen. 
Maar nogmaals vragen we bij deze om, 
indien u uw e-mailadres nog niet aan ons 
hebt doorgegeven, dat alsnog te doen. 
De reünie/High Tea was zeer geslaagd en 
ontspannen. Grote interesse was er voor 
teken- en biologielokaal waar misschien 
wel wat kleine aandenkens werden mee-
genomen, zoals ik dacht te kunnen waar-
nemen.
Er waren geen georganiseerde ontmoe-
tingen per klas, muziekoptredens, cabaret 
en dergelijke zoals op onze vijfjaarlijkse 
reünie, maar mede dankzij mobieltjes 
wel veel spontane ontmoetingen van 
klasgenoten. Die activiteiten gaan we als 
bestuur wel weer organiseren voor de 
komende reünie, die naar verwachting 
eind 2015, als dan de nieuwbouw is opge-
leverd, in het nieuwe schoolgebouw zal 
plaatsvinden.
In dit nummer van de Z wordt ook infor-
matie gegeven over verhuizing, voortgang 
nieuwbouw en de aanpak om de boom te 
behouden. De sloop- en nieuwbouwactivi-
teiten zijn te volgen op de website ‘BAM 
bouwt Zandvliet’ via onze website oud-
leerlingenzandvliet.nl. 
Op de High Tea hebben we voorts nog 
een dertigtal nieuwe donateurs gewor-
ven, waar wij als bestuur weer blij mee 
zijn.
Tot slot nog wat nieuws van de school, 
geplukt uit de ‘Ouderinfo’ die via de web-
site van het Zandvlietcollege te lezen is 
voor wie meer wil weten wat er in de 
school zoal gebeurt.
Zandvliet deed mee aan het Jongeren 
Lagerhuis debat. De winnende V(vredes)-
rede werd uitgesproken door Jalina 
Rooseboom van Zandvliet, die de prijs 
kreeg uitgereikt van de Commissaris van 
de Koning, Jaap Smit.
P.S. Stuur ons uw anekdotes uit uw 
Zandvlietdagen voor publicatie in de Z, 
via: bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl 
Voor meer informatie zie onze website: 
www.oudleerlingenzandvliet.nl 

Bert Wolting, voorzitter

2Van de redactie

Treurbeuk.
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Het gebeurde ergens tussen 1945 en 
1950. Ikzelf maakte dit niet mee, want 
mijn Zandvliet periode begon in 1950, 
toen de school 25 jaar oud was. Dit jubi-
leum werd onder andere op de ‘Grote 
Avond’ gevierd met een historische 
revue, geschreven door tekenleraar Paul 
van Vliet. In liedjes werd de geschiede-
nis van de school verteld. Deze liedjes 
werden gezongen door de jongste leer-
lingen. En zo kwam ik het verhaal van 
dit voorval te weten. 

Als reclame waren de winkels in Den 
Haag en omgeving gezamenlijk een actie 
begonnen. Ze deelden posters uit met 
daarop logo’s van bekende merkartikelen. 
De bedoeling was, dat je door onderling 
te ruilen heel veel plaatjes van hetzelfde 
logo spaarde. Daar kon je leuke prijzen 
mee winnen. 
Eén logo werd door niemand gespaard. 
Wel was de prijs aanlokkelijk, een groot 
geldbedrag (ik weet niet hoe groot), maar 
dan moest je wel heel veel logo’s sparen. 
En er kon er maar één winnen. Dat logo 
was van Pokon. 

Maar toen kwam Zandvliet op het idee 
om als school dit logo te sparen. Alle 
leerlingen deden mee en de stand werd 
dagelijks bijgehouden. En Zandvliet won 
de geldprijs! Een geweldig cadeau in een 
tijd, waarin armoe troef was. Wat ermee 
gedaan is weet ik niet, maar misschien 
zijn er onder de 80-plussers oud-leerlin-
gen, die zich dit verhaal herinneren en 
hierover meer informatie kunnen geven. Ik 
ken alleen het liedje uit de revue nog, dat 
we hierover zongen.

Heel de school verzamelt Pokon, vraagt 
zijn buren om een lijst.
Op de ruilbeurs ruil je Pokon, niemand die 
dat merk aanprijst.
Pokon, nee natuurlijk niet. Geef me een 
merk, dat me wat biedt.
Pokon, bah, om van te huilen. Dolgraag 
willen ze het ruilen.

Het lyceum lacht in stilte, haalt de buit 
naar binnen toe.
Daag’lijks stijgen de getallen, niemand 
wordt ’t verzaam’len moe.

Pokon, zeg, natuurlijk wel! Pokon wil het 
hele stel.
Pokon is om van te smullen. Daarmee ze 
het winnen zullen.

Als de uitslag wordt vernomen lijkt de 
school een gekkenhuis.
Alle gangen en lokalen dreunen van het 
feestgedruis.
Zelden was de school zo één. 

Alle ernst en rust is heen.
Alle malle zotte dromen zijn warempel 
uitgekomen!

Misschien hebben meer mensen herinne-
ringen aan de revue van 1950. Zoals de 
tweeling Bart en Jaap Vegter, die in de 
revue de rol hadden van de dames Wip en 
Wiep. Helaas is het POKON lied het enige 
liedje, dat ik me helemaal herinner uit die 
revue. En ik weet nog een coupletje, dat 
ging over de oorlogstijd, toen de school 
geëvacueerd was na het bombardement 
op het Bezuidenhout:

Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve 
Gerretje, en naar ‘Van der Parra’, zoete 
lieve meid.
Weer die samenwoning, met je tweeën één 
gebouw. Weer vanzelf je lieve, lieve vrij-
heid kwijt.

Willy Oenema-Anes 
(Zandvliet, HBS-A, 1950-1955)
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koortje in Revue. 
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‘Ik heet Abraham Fierlier. Maar kijk 
eens wat hier staat. Op het cijfer-
boekje van de lagere school staat heel 
duidelijk met pen: Albert Fierlier. De 
bovenmeester van de Dr. Abraham 
Kuyperschool had, in 1939 al, mijn 
voornaam ongevraagd gewijzigd van 
Abraham naar Albert.’ Ab wijst naar 
een foto van hem als knulletje op het 
Scheveningse strand. ‘Met mijn oudere 
zusje en de twee broertjes Katan van 
een jaar of tien, die boven ons woonden. 
Zij zijn weggehaald in de oorlog. Zij zijn 
nooit meer teruggekomen.’ 
Ab Fierlier ontvangt mij in zijn gezel-
lige parterrewoning in Schiedam. Een 
zwarte vleugel met bladmuziek staat 
middenin de kamer. Zeer gedetailleerd 
beschilderde miniatuurfiguren staan in 
gelid in vitrines. Een jazzmusicus hangt 
in full swing ingelijst naast de haard. Ab 
is tachtig. Oud-Zandvlieter, eindexamen 
HBS-B 1951.

Oorlogstijd 
Ab vertelt: ‘Toen ik naar Zandvliet ging 
in 1946, werd alles beheerst door wat 
er in de oorlog was gebeurd. Dat gold 
voor iedereen en ook voor mij. Een voor-
beeld: in de tweede klas kregen we voor 
het eerst Duits. Geen leerling die Duits 
wilde. Die leraar kon wel voor de klas 
gaan staan, maar het heeft een half jaar 
geduurd voordat ie iets in ons kreeg.’  
Vraag: Was dat Van Oosten?
Ab: ‘Ja. Het was een vrij jonge vent.’ 
Vraag: Had u Kemp? Ab: ‘Jazeker! Die gaf 
aardrijkskunde.’
Vraag: Hoe was die oorlogstijd voor u? 
Ab: ‘Ik ben van 1933, in 1946 was ik 
dus 13 jaar. Ik kwam van de Dr. A. 
Kuyperschool in de Scheldestraat in Den 
Haag, waar ik van 1939 tot en met 1945 
op de lagere school zat. Die Scheldestraat 
behoorde ook toen al tot de hoerenbuurt. 
De vrouwen achter de ramen lieten de 
buurtjongetjes hun boodschappen doen in 
de buurtwinkels. Wist ik veel als twaalfja-
rige wat die vrouwen deden? 
Wij kwamen uit Rotterdam. Mijn vader 
was Joods. Mijn moeder niet, mijn moeder 
en ik waren minder dan 50% Joods. Was 
je 50,1 % of meer Joods dan werd je weg-
gehaald. Mijn ouders waren gescheiden. 

Ik woonde met mijn moeder in Den Haag. 
Mijn hele familie is opgepakt: mijn vader 
en meer dan vijftig familieleden zijn ver-
moord.’ 

Tafeltennis
‘In de oorlog woonden mijn moeder en ik 
aan het Spui. In een heel groot leeg pand, 
een voormalige matrassenfabriek. Wij 
woonden op de eerste etage. In dat pand 
was een zaal met een enorme tafel waar-
op matrassen van noppen werden voor-
zien. Maar dat pand was volledig verlaten 
in die oorlogsdagen. Op die grote tafel kon 
je een netje spannen en dan had je een 
geweldige tafeltennistafel. Toon Baart en 
ik begonnen daar dus heel veel tafeltennis 
te spelen. En na een tijdje wilden wij echt 
tafeltennissen. Wij zijn samen naar de 
Haagse Courant gegaan op de hoek van 
de Grote Marktstraat bij De Bijenkorf, en 
vroegen daar waar wij terecht konden als 
we echt wilden tafeltennissen. We kregen 
een adres in het Laakkwartier. 
Ik ben een goede tafeltennisser gewor-
den. In een vakantie begon ik te tafelten-
nissen met mijn dochter Renée. Zij had 
het gewoon. Om de hoek bij de school zat 
de oude Timofeeff, de vader van de televi-
sieweerman Peter Timofeeff. Ik kende de 
oude Timofeeff uit de tafeltennis business. 
En ik zei, joh, ik heb een dochter, die heeft 
aanleg. Kan ze bij jou komen. Bij hem 
zaten toen de Nederlandse dames tafel-
tennis. Dat kon van Timofeeff. Mijn Renée 
werd meteen kampioen van Den Haag en 
is uiteindelijk Nederlands kampioen tafel-
tennis geworden.’

Naar Zandvliet met kennis van Engels
Op de lagere school had Ab al twee 
jaar Engels gehad van juffrouw Nel 
Benschop. Nel Benschop vervulde haar 
eerste baan als onderwijzeres op de Dr. 
A. Kuyperschool. Dankzij haar kwam Ab 
op Zandvliet met een redelijke kennis van 
Engels. Hij was de enige in zijn klas die al 
Engels sprak.
Ab: ‘Van mijn lagere school was zelden 
een leerling naar een lyceum gegaan. 
Ik kon erg goed leren. De bovenmeester 
heeft mij, met nog twee jongetjes, naar 
Zandvliet gebracht om daar toelatingsexa-
men te doen. Wij werden alle drie in 1946 

toegelaten op Zandvliet. 
Die jongens waren Anton Baart en Cor 
Blok. Toon Baart was in de oorlog al een 
goede vriend van me. Met Toon speelde 
ik schaak. En hij was mijn tafeltennis-
maatje. Hij deed HBS-A op Zandvliet. 
Cor Blok was een heel bijzondere. Hij 
woonde in het Laakkwartier, hij was een 
genie, negens en tienen. Ook qua kunst. 
Hij schilderde en tekende. Maar kon niet 
fietsen. Hij had nooit een fiets gehad. In 
de Grote Klok stond dat Cor Blok de enige 
jongen was op school die zijn tas bij het 
hengsel vasthield. Iedereen hield zijn tas 
onder zijn arm of had een pukkel als tas. 
Cor niet. Hij was dus opgevallen als eer-
ste klasser. Cor Blok en ik deden allebei 
HBS-B. Ik koos vanaf de vierde klas de 
wiskundekant.’ 

Messenger boy bij de United States 
Educational Foundation (USEF) 
‘Ik zat in de vierde klas HBS. In 1950 
was het United States Educational 
Foundation in the Netherlands opge-
richt. Dat was een programma om het 
wederzijds begrip tussen de Verenigde 
Staten en Nederland te bevorderen, opge-
zet door senator J. William Fulbright in 
1950. De USEF had een bureau op zo’n 
200 meter van de school vandaan, op de 
Bezuidenhoutseweg 18. En die organisatie 
kende onze rector, de heer Doornenbal. 
De rector wist dat het bij mij thuis niet 
gemakkelijk zat. En hij heeft mij toen 
aanbevolen bij de Nederlandse directeur 
van de USEF, de heer Habbema. Een 
Engelsman, mister Gammon, was daar de 
secretaris. En er was nog een Nederlandse 
secretaresse. Ze waren met drie mensen.’ 

4Engels was de sleutel
Interview met Ab Fierlier

Ab als schooldirecteur in Den Haag.
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‘Ik werd de messenger boy van de 
USEF. Van vier tot zes fietste ik voor de 
Amerikanen van kantoor naar kantoor. 
De Amerikanen zaten in die tijd overal 
in de stad. Zij zaten onder andere op 
het Lange Voorhout, in Hotel des Indes; 
daar was hun bibliotheek. Ik moest vaak 
naar de Amerikaanse ambassade. Die 
zat toen in het Esso-gebouw, nu de Rode 
Olifant, op de hoek bij het Malieveld. De 
Amerikaanse ambassadeur in die tijd was 
een vrouw, een zekere miss Allen. En ik 
kwam als de USEF messenger boy heel 
vaak bij de Amerikaanse ambassadeur 
zelf op haar kantoor omdat zij documenten 
moest ondertekenen. Ik bracht geld en 
vertrouwelijke documenten over. Ze had-
den dus iemand nodig die gewoon eerlijk 
was. Ik bloeide op toen ik dat deed. Ik 
kwam met allerlei mensen in aanraking. 
Ik leerde daardoor niet alleen vlot Engels 
spreken, maar werd ook als het ware 
opgevoed in heel andere omstandigheden 
en verhoudingen.’

Kweekschool en Engels
‘In 1951 deed ik eindexamen HBS-B. Ik 
wilde scheikunde gaan studeren, maar 
daar was geen geld voor. Ik ging dankzij 
het HBS-diploma naar de derde klas van 
de kweekschool en kon dan in twee jaar 
onderwijzer zijn. En dan via avondstudie 
verder studeren. Tijdens mijn eindexa-
men Engels op Zandvliet, vertelde ik de 
gecommitteerde dat ik naar de kweek-
school wilde en ook Engels wilde doen. 
Hij vertelde mij dat ik met gemak naast de 
kweek Engels kon studeren. Ik heb toen 
in de avonduren, toen ik op de kweek-
school zat, bij hem Engels gestudeerd. 
In 1953 was ik onderwijzer èn had ik een 
akte Engels. Na de kweekschool moest 
ik in dienst en kreeg ik van de USEF een 
getuigschrift mee.’

Reserve luitenant 
‘Mijn militaire dienst deed ik als reserve 
luitenant. Ik kwam bij de staf te zitten, in 
Harderwijk. Aan het einde van de twee 
jaar diensttijd werd mij gevraagd om 
nog een jaartje bij de Inspectie Infanterie 
in de Alexanderkazerne aan de Van 

Alkemadelaan in Den Haag te werken. 
Bij de Inspecteur der Infanterie, gene-
raal Lens. Ik verdiende daarmee bijna 
twee keer zoveel als in het onderwijs. 
Uiteindelijk heeft mijn diensttijd vier jaar 
geduurd, mede dankzij mijn kennis van 
Engels.’

Schooldirecteur
‘Ik ging het onderwijs in op een school 
in Den Haag, voor de klas van de lagere 
school. Tegelijkertijd ging ik in Leiden 
wiskunde studeren. Ik ben een jaar op 
een lagere school geweest. Ik had wis-
kunde gedaan, Engels en ik had hoofd-
akte. Ik ging lesgeven op een Mulo. Daar 
heb ik tien jaar met ontzettend veel ple-
zier gewerkt. Een Mulo bij het Zuiderpark. 
In 1968 werd ik de jongste Mulo-directeur 
van Den Haag. Kort daarna ging mijn 
school over in de grotere MAVO-school 
aan de andere kant van het Zuiderpark in 
Den Haag, de Snoek Henkemansschool. 
Ik ging scheikunde doen en moderne 
wiskunde; verzamelingen etcetera. Na 
een aantal jaren werd ik daar directeur. Ik 
was met mijn 35 jaren één van de jongste 
MAVO-HAVO-schooldirecteuren van Den 
Haag. 
In januari 1990, op mijn 56e, heb ik 
gebruik gemaakt van vervroegd pensioen 
om mijn echtgenote te kunnen verzorgen. 
Zij was ziek en had verzorging nodig. 
De groep MAVO-directeuren, met wie ik 
nauw samenwerkte, heeft mij toen geëerd 
met een Ridderorde van Oranje Nassau.’ 

Zandvliet herinneringen
‘Ik heb mijn leven beknopt beschreven in 
een boek. Mijn zes kleinkinderen hebben 
ieder zo’n boek. Het boek behandelt mijn 
leven aan de hand van kindervragen.’
Vraag: Welke andere zaken op Zandvliet 
zijn u bijgebleven? 
‘Op Zandvliet speelde ik tafeltennis met 
de zoon van de conciërge in het weekend 
na schooltijd. De school was dan verlaten 
en helemaal van ons. Dat lege schoolge-
bouw had een sfeer die ik nooit vergeet. 
De tekenlessen bij Van Vliet had ik in de 
zaal met uitzicht op het kale Haagse Bos. 
Van Vliet regisseerde onze Grote 
Avonden in Diligentia. 
Met Van As, van gymnastiek, kon ik goed 
opschieten. Vermoedelijk omdat ik pia-
nospelen leuk vond.’ Ab gebaart naar de 
vleugel in de kamer.
‘In de grote vakantie gingen wij op de 
fiets Frankrijk in, tot aan Cannes en weer 
terug. In de jaren vlak na de bevrijding 
was dat gevoel van opgesloten-zijn voor-
bij. Je wilde de wereld zien. 
Schaatsen met de school. Op een zater-
dag, toen het vroor, mochten we een uur 
eerder weg en gingen we met de Blauwe 
Tram naar Leiden. Daar hebben we een 
schaatstocht gereden, met de leraar 
Frans die uit Friesland kwam en goed kon 
schaatsen.’

Elke soldaat een maarschalkstaf 
Ab besluit met een foto van een leerling 

5
uit 1990, toen hij afscheid nam als MAVO-
directeur. ‘De jongen was een echt Haags 
boefje en droeg zijn haar in een matje 
in zijn nek. Die jongen is naast mij, zijn 
scheidende schooldirecteur, gaan zitten 
tijdens het afscheid die dag. De hele dag 
bleef hij bij me. Zo van: kom niet aan 
mijn directeur. Die jongen is datzelfde 
jaar gezakt voor zijn eindexamen. Toen 
hij het jaar daarop alsnog slaagde, vroeg 
hij de nieuwe directeur: “Ken u niet gaan 
vragen of Vierlier kan komen om mij m’n 
diploma te geven?” Die jongen ging het 
leger in. Ik heb toen een miniatuur maar-
schalkfiguurtje voor hem beschilderd.’ 
Ab wijst naar de vitrine met miniatuur-
figuurtjes achter hem. ‘En heb ik bij zijn 
diploma-uitreiking verteld over Napoleon, 
die zei dat elke soldaat een maarschalk-
staf in de ransel draagt. Ik heb die jongen 
dat maarschalkminiatuurtje overhandigd. 
Tranen bij z’n vader, z’n moeder en bij die 
jongen ook. En bij mij ook toen.’

Ab rondt af: ‘Het moge duidelijk zijn dat 
mijn levensloop sterk is bepaald door mijn 
kennis van Engels; mede dankzij juffrouw 
Nel Benschop van de Dr. A. Kuyperschool 
en mijn baantje voor de Amerikanen, 
geregeld door mijn rector Doornenbal van 
Zandvliet.’

Rob Gmelig Meijling

In actie als fietskoerier.Het Amerikaanse certificaat.
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In een moment van overenthousiasme 
beloofde ik iets te schrijven over de 
volleybalclub. Overenthousiast, want 
het is al zo lang geleden. Wat weet ik 
me nog te herinneren? 

De club werd opgericht door Jan Pronk 
en Ad Schouten, in 1959. Trainen deden 
we iedere zaterdag (behalve als er wed-
strijd gespeeld moest worden) aan de 
Hoofdskade in een gymnastieklokaal. 
Meestal ging ik dan kijken en werd er 
naderhand een partijtje gespeeld: ieder-
een door elkaar, veel lachen en soms 
ook pijnlijke momenten. Houd maar eens 
een snoeiharde service tegen!
Voor de wedstrijden of trainingen ont-
vingen we op donderdag of vrijdag een 
briefkaartje. Laatst kwam ik er nog een-
tje tegen. Jan moet er honderden heb-
ben geschreven.

Terugdenkend aan de Hoofdskade zie ik 
ons, met in het eerste uur: palen zetten 
en net uitrollen, de hoogte van het net 
meten, het net strak zetten, en in het 
laatste uur: alles weer opruimen, dat 
alles volgens een vaste taakverdeling.

De training op Zandvliet bestond vooral 
uit: smashen: een, twee, drie, setuppen, 
serveren en de bal uit het net vissen. Bij 
latere clubs heb ik kop moeten rollen en 
buikglijden, je weet wel. Ik was en ben 
nogal een stijve hark, dus had ik daar 
grote moeite mee. Maar die beginse-
len heb ik toch maar mooi op Zandvliet 
geleerd. 

Dat is nu allemaal 55 jaar geleden. Ik 
heb tot mijn 50e gespeeld, achtereen-
volgens bij Zandvliet, dan nog een club 
in Velp (Gld), Labyellov in Zevenaar, 
Agillitas in Diessen en als laatste bij 
VCH in Hilvarenbeek. Een ster was 
ik niet, meer iemand van het tweede, 
gezellig spelen en toch een beetje pres-
terend. Toen ik tegen de 30 liep ben ik 
gaan tennissen, naast het volleyen; dat 
had voor mij iets overeenkomstigs: met 
een kort sprintje naar de bal. Drie jaar 
geleden ben ik gestopt.

Namen van toen weet ik nauwelijks 

meer: Marja, Frilde, Gre, Marijke, Alex, 
Jan, Ad, Piet, Marian, het zou leuk zijn 
om er meer te horen, van anderen meer 
uitgebreide verhalen te lezen.
Tot slot moet ik opmerken dat de com-

binatie Jan Pronk en Ad Schouten heel 
veel heeft gedaan voor medeleerlingen.

Ineke van Loon - Zwennes 
(eindexamenjaar 1960)

De volleybalclub 
Zandvliet6 7

Eindexamenkandidaten Zandvliet 1960 

We kennen Zandvliet als een sociale 
school, met inzamelingsacties voor goede 
doelen. Wij willen graag weten welke 
oud-Zandvlieters die lijn voortzetten en 
vrijwilligerswerk doen.

Dus bent u degene die:
- kookt in de gaarkeuken,
- decors maakt voor de toneelvereniging,
- collecteert voor de Hersenstichting, 
- mensen helpt Nederlands te leren,
- bij de vrijwillige brandweer zit,

Oproep: Zet u uw vrijwilligerswerk 

 in het zonnetje?
- achter de bar staat in de voetbalkanti-

ne,
- met de Zonnebloem meegaat op vakan-

tie,
- etc, etc.?

Laat het ons weten via redactie@oudleer-
lingenzandvliet.nl.
Wij interviewen u dan (telefonisch, per 
email of life).
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Nee, dit is geen verhaal met onsmakelij-
ke details. Waar ik het over wil hebben, 
zijn teksten op school. Niet de officiële 
teksten voor een cijfer zoals werk-
stukken, proefwerken, CITO-toetsen, 
webteksten, gedichten, toneelstukken, 
verslagen enzovoort. Het gaat hier 
over dingen die leerlingen op de muur 
krabbelen als de docent niet kijkt, de 
toevoegingen aan posters (de welbe-
kende snor), boter-kaas-en-eieren in de 
vensterbank en, inderdaad, de teksten 
die mensen op de wc-deur schrijven.

Deze teksten zijn de stille getuigen van 
generaties scholieren en hun gedachten 
tijdens de lessen. Soms zijn ze grappig. 
Soms lokt één woord een reeks reacties 
van anderen uit. Sommige teksten zijn 
zelfs filosofisch. Desondanks gaan ze 
binnenkort verloren met de sloop van het 
Zandvliet-gebouw. Het leek me daarom 
gepast om in deze Z een ode te brengen 
aan die teksten.
Ik ben dus met mijn fototoestel op pad 
gegaan in het Zandvliet-gebouw. Ik moet 
eerlijk toegeven dat het puberbrein een 
voorkeur lijkt te hebben voor obsceni-
teiten en geslachtsdelen. Je zou deze in 
een lange traditie kunnen plaatsen (de 
Romeinen waren er ook al niet vies van), 
maar ik heb er toch maar voor gekozen 
dat niet te doen. Al wil ik als afgezwakte 
variant op dit thema nog wel noemen dat 
ik een vensterbank tegenkwam met een 
‘top 10 van mooie meiden’, waarbij de 
opsteller van het lijstje zelf op nummer 
tien stond en ene Bob op nummer één ...
Maar goed, een tekst die ik bijvoorbeeld 
tamelijk filosofisch vond, is: ‘Fudge the 
system’. Ik ben zelf een behoorlijke zoete-

kauw, dus de vervanging van het andere 
F-woord door ‘fudge’ spreekt me erg aan. 
Maar wat betekent de uiting als geheel? 
Moet het systeem zoeter worden? En 
betekent dat dan dat we braver moeten 
worden? Of aardiger tegen elkaar? En 
hoe zit dat dan taalkundig? Fudge lijkt 
hier als werkwoord gebruikt te worden. 
Terwijl ik het toch alleen maar ken als 
zelfstandig naamwoord. Vragen te over.
En wat te denken van een schoolbord 
vol wiskundige toestanden, inclusief 
sinus en cosinus, waartussen staat ‘Voor 
Fabian’. Met allemaal hartjes rondom 
‘Voor Fabian’. Draagt de auteur van ‘Voor 
Fabian’ de wiskunde op aan Fabian? En 
zou Fabian daar nou werkelijk blij mee 
zijn? Of is Fabian gewoon niet zo goed 
in wiskunde en heeft een aanbidster een 
som voor hem opgelost? Wie het weet 
mag het zeggen!
Natuurlijk zijn er ook de gebruikelij-

ke gevoelens van ongenoegen over de 
onderwijsplicht. Bijvoorbeeld: ‘school L’. 
(Jawel, op de wc-deur.) Met als reactie 
daarop: ‘ben al vrij’. En weer iemand 
anders kon kennelijk niet delen in die 
feestvreugde en schreef terug ‘ik nie’ 
(zonder ‘t’). Gelukkig lijken anderen toch 
erg tevreden met hun klas: ‘♥1D♥’ en 
‘1G♥ was here’. Toch fijn om te weten als 
school?
Ik zou nog wel even door kunnen gaan, 
maar dan krijg ik het aan de stok met de 
redactie. En nu ik het toch over de redac-
tie heb: die redactie bestaat feitelijk uit 
één persoon. Dus als u eens inspiratie 
heeft voor een stukje of interview of u wilt 
reageren op een stuk in de Z, of u heeft 
nog leuke foto’s... Aarzel niet, en stuur het 
in! U hoeft echt niet meteen elke Z iets te 
doen, en u maakt in elk geval één persoon 
buitengewoon gelukkig!
Terug naar de onofficiële teksten, voor 
nog één filosofische uitsmijter: ‘De staat – 
wait for evolution’. Is dit een klacht over 
de huidige staat? Of juist een belofte? 
En hoe kijkt de schrijver van deze tekst 
tegen de staat aan: de staat als organis-
me dat meedoet in Darwins ‘survival of 
de fittest’? En een survival in competitie 
met wie dan? En is ‘de staat’ dan ‘de 
Nederlandse staat’? Of ‘staten’ in het 
algemeen? En dan de lezer: moet die lijd-
zaam afwachten tot het goed komt met 
de staat?
Maar als je een brug aanlegt over de 
generatiekloof, kom je erachter dat ‘De 
Staat’ gewoon een band is, en ‘Wait for 
evolution’ gewoon een liedje. Tsja, tot 
zover de filosofische uitsmijter dus...

Guusje Jol

7 Wat doe je als je 
op de WC zit?

Foto’s: Guusje Jol
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Mike de Best - Zandvliet 1980 – 1982 - 
Lokaal 113 en 114 (Engels)
Mike is Canadees en tweetalig opgevoed. 
Hij spreekt vloeiend Engels en had met 
Engels weining moeite. In de eerste al 
gaf Johan Prins hem een examenopgave 
VWO. Mike had de opgave binnen een 
kwartier af en had een 9,8. In z’n tweede 
jaar, opnieuw in de eerste, bij mevrouw 
Breukhoven, was het al niet veel anders: 
Mike had z’n repetities binnen een mum 
van tijd af. Breukhoven, die in die tijd 
rijlessen volgde, kreeg een briefje toege-
speeld van Mike: ‘And, how many misses 
have you had during your driving les-
sons?’ Waarop Mike bericht terug kreeg: 
‘Whatever, none of your business.’
Mike moest van school af na tweemaal 
doubleren. Maar Zandvliet was de leukste 
school. Mike heeft nog steeds veel vrien-
den uit z’n tweejarig verblijf op Zandvliet.

Fenneke Terlouw (1968-1974) - Lokaal 
215 (Muziek)
In lokaal 215 werd sinds mensenheu-
genis muziek gegeven. In de tijd van 
Fenneke en Arjen was mijnheer Blanken 
de muziek leraar. Blanken was een, op 
z’n zachtst gezegd, omstreden docent. 
Zijn leerlingen kon hij niet of nauwelijks 
interesseren voor de nadruk op de theorie. 
Fenneke: ‘We moesten muziekinstrumen-
ten zoals fagot en hobo herkennen van 
een bandje dat Blanken draaide. Wel mooi 
was de uitleg bij de Vier Jaargetijden.’ 

Wat Blanken onvergetelijk maakte was 
dat hij leerlingen opsloot in de kast, en 
dat met grote regelmaat. Arjen: ‘Je raakte 
in paniek bij Blanken. Als je iets niet wist, 
kreeg je een 1 of een 2 van Blanken. Als je 
het in zijn ogen te bont maakte, eindigde 
je dus in de kast.’

Arjen van Aalst (1979-1985) - Lokaal 113 
(Duits)
Arjen noemt zichzelf een onopvallende 
leerling die meestal op tijd was. Behalve 
die ene keer dat hij 30 seconden na negen 
uur arriveerde. Rector Jansen stond 
zoals gebruikelijk op zijn plaats onder 
de klok om verlate leerlingen te vangen. 
30 seconden telt niet, dacht Arjen, en hij 
glipte langs de verbouwereerde rector. 
Maar Jansen, niet voor één gat te vangen, 
zette de achtervolging in op Van Aalst. 
Die nam de trap achterin de school, holde 
naar boven, schoot de bocht om, glipte 
lokaal 113 binnen en posteerde zich vlie-
gensvlug in zijn bank en zette een gezicht 
op alsof er niks aan de hand was. Vanuit 
z’n ooghoeken zag hij hoe rector Jansen 
door de ramen in de deur van de verschil-
lende klassen naar binnen gluurde. Arjen, 
als onopvallende leerling, werd niet opge-
merkt door de getergde rector. Volgens 
overlevering heeft Jansen via de intercom 

direct zijn ongenoegen geuit en gewaar-
schuwd voor een ontsnapte leerling. ‘Dat 
was jij toch niet?’ vroeg de leraar van 
Arjen.

Peyta Eggermont (1973-1978), Hanneke 
van den Ouden (1976-1978) - Lokaal 113
Het lokaal van Van Lindt van Erk, een 
markante leraar Duits en helaas te vroeg 
overleden in 1980. Van Lindt van Erk was 
volgens eigen zeggen een begenadigd 
voetballer (bij Feyenoord) maar moest 
van een voetbalcarrière afzien door een 
knieblessure (Les genoux, je les hais). 
Dan maar schaken en met enig dedain 
een leerling aanspreken die verwoed 
dammer bleek te zijn. Bij een verkeerd 
antwoord kraste de leraar met zijn nagels 
over het bord. En hele generaties hebben 
‘Die Lorelei’ (Heinrich Heine, 1822) uit het 
hoofd moeten leren en voor de klas opzeg-
gen. Doet u nog even mee?
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt,
Im Abendsonnenschein.

Bij de sloop van 
een gebouw8 9
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Als je ooit weleens bent verhuisd, weet je 
hoeveel stress dat met zich mee kan bren-
gen. In de top tien van meest stressvolle 
gebeurtenissen staat verhuizen op num-
mer zeven. En dan gaat het alleen nog 
maar over verhuizen als gezin. Laat staan 
verhuizen met een hele school. 

Het begon al met het afscheid van het 
oude schoolgebouw. We zouden een groots 
schoolfeest organiseren, in gala voor alle 
leerlingen en medewerkers. En om de 
school wat op te leuken, zou de kunstklas 
het trappenhuis aan de voorkant beschil-
deren. Prachtige tekeningen en graffiti 
kunst was het resultaat. Maar helaas was 
dit meteen het seintje voor anderen om 
op allerlei plekken in de school hun naam 
achter te laten, en soms niet alleen hun 
naam. Nou zou dat nog niet zo’n ramp zijn 
geweest, ware het niet dat de dag erna 
ruim 800 oud-leerlingen en oud-collega’s 
afscheid zouden komen nemen van ‘hun 
oude schooltje’. Een school vol met graffiti 
kunst, dat kon ik onze oud-leerlingen en 
oud-collega’s toch niet aandoen. Een grote 
schoonmaakactie van conciërge Constantijn 
& Co was de enige oplossing. 
De verhuizing in de voorjaarsvakantie 
verliep dankzij het verhuisbedrijf van de 
vader van één van onze leerlingen vlot. Het 
inpakken had wel wat voeten in de aarde. 
Tussen de lessen door moesten de docen-
ten hun spullen uitzoeken en opruimen. 
Verhuisdozen, blauwe en rode bakken vul-
den de gangen en op de binnenplaats werd 
de ene na de andere container vol met oude 
troep geleegd. 
De tijdelijke huisvesting aan de overkant 
werd inmiddels weer gevuld met de ver-
huisdozen en rode en blauwe bakken. Met 
vereende krachten werden de nieuwe loka-
len, kantoren en kasten ingeruimd. Dankzij 
de inzet van alle collega’s en de flexibiliteit 
van de leerlingen leek alles goed te gaan. 
Maar schijn bedriegt, zoals al gauw bleek. 
Op de eerste lesdag ging onze omroepin-
stallatie kapot waardoor de bel het niet 
deed. Geen probleem. De biologische klok 
van de leerlingen en docenten bleek gelijk 
te lopen en de lessen gingen min of meer 
gewoon door. Na een paar dagen was dat 
probleem opgelost. Tijd om rustig adem te 
halen was er echter niet. Op vrijdagmiddag 

ging opeens het alarm af en een charmante 
stem commandeerde ons keer op keer naar 
buiten. Hoe het alarm afgezet moest wor-
den, dat bleek niemand echt te weten. Na 
veel gespeur bleek er waterschade te zijn. 
Leek het lek eerst alleen in de kelder te 
zijn, al gauw bleek dat er sprake was van 
een algehele lekkage in het hele pand. 
Alle toiletten raakten verstopt en liepen 
over. Nu heeft onze conciërge Constantijn 
ook wel wat ervaring met de toiletten in 
de Koninklijke Schouwburg, maar dat is 
hiermee vergeleken een peulenschil. Een 
noodoplossing was snel gevonden en 
gerealiseerd, vier rode mobiele toiletten. 
Aangezien wij het pand huren, moest de 

eigenaar aan de slag met de lekkage. Het 
bleek dat de riolering teveel haakse boch-
ten had en een renovatie was noodzakelijk. 
Na drie dagen hard werken was de riole-
ring intern op orde, alleen buiten liep het 
nog niet weg. Nadat eerst de gemeente 
gecheckt had of de gemeenteriolering wel 
op orde was, moest de eigenaar de aanslui-
ting van ons gebouw met de gemeentelijke 
riolering nog vervangen. Afijn, zo langza-
merhand lijkt alles een beetje normaal te 
gaan verlopen, hoewel ... je weet het maar 
nooit ... het schijnt dat er in de kelder ook 
rare dingen gebeuren. Maar dat is voor een 
andere keer.

9 Hoezo stress?! 
Rector Alphons den Heijer 

praat u bij over de verhuizing
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Op 15 februari jl. liep ik net zoals velen 
van ons voor het laatst door het zo ver-
trouwde Zandvlietgebouw. Een rond-
gang die talloze niet alleen persoon-
lijke maar ook gedeelde herinne ringen 
opriep. Toen ik een paar dagen later 
het verzoek kreeg een boekbespreking 
voor dit oud-leerlingenblad te verzor-
gen, was de keuze dan ook niet moeil-
ijk. De Franse roman (uiteraard!) ‘Les 
souvenirs’ lag voor de hand. Temeer 
daar onlangs een goede Nederlandse 
vertaling met de titel ‘Herinneringen’ 
is verschenen. De auteur, David 
Foenkinos, is dezelfde als die van ‘La 
Délicatesse’, vooral be kend door de 
verfilming die hij samen met zijn broer 
van deze roman maakte. 

In tegenstelling tot wat je zou verwach-
ten van een auteur die over herinne-
ringen schrijft, is David Foenkinos nog 
(betrekkelijk) jong, hij is van 1974. Op 
een opmerkelijke manier laat hij echter 
de verhoudingen tussen de verschillen-
de generaties en de problemen van de 
ouderdom de revue passeren. 
De anonieme verteller, die schrijver wil 
worden, werkt als nachtportier in een 
hotel omdat hij denkt ’s nachts de inspi-
ratie te vinden om te schrijven. Keer op 
keer is hij echter teleurgesteld door de 
middelmatigheid van zijn eigen teksten.
Hij begint zijn verhaal met de dood van 
zijn grootvader, de held van zijn jeugd 
aan wiens hand hij in de Jardin du 
Luxembourg naar de poppenkast ging 
kijken. Maar ook degene die als soldaat 
in de oorlog ternauwernood aan de dood 
ontsnapte en nu ten gevolge van een val 
in de douche over een zeepje is overle-
den.
Zijn grootmoeder, alleen achtergeble-
ven, vertelt hem tijdens zijn regelmatige 
bezoeken over haar jeugd, herinnerin-
gen die in de loop van het verhaal een 
belangrijke rol zullen spelen. 
Zijn vader, gepensioneerd na een ‘keu-
rige’ loopbaan in de bankwereld, is 
wat saai en toont weinig emoties. Het 
uitspreken van de woorden ‘U bent zo 
knap dat ik u liever nooit meer terug zie’ 
bij de eerste ontmoeting met de moeder 
van de verteller zou de enige keer in zijn 

leven zijn geweest dat hij ‘heldhaftig, 
opvallend en zelfs charmant’ is geweest.
Zijn moeder, een lerares geschiedenis, 
vlucht weg voor het ‘zwarte gat’ van het 
pensioen en, naar later blijkt, ook voor 
haar echtgenoot, door steeds maar verre 
reizen te maken. Uiteindelijk zal zij in 
een depressie belanden. 
Als de grootmoeder na een val tegen 
haar wil door haar zoons in een bejaar-
dentehuis wordt ondergebracht, wordt 
de vader geconfronteerd met zijn rol van 
ouder wordende man en zoekt hij steun 
bij zijn zoon, de verteller. Deze ziet de 
naargeestigheid van het leven in een 
bejaardentehuis weerspiegeld in een 
prulschilderij met een koe, ‘voorgoed 
een symbool van de lelijkheid’ dat hij 
bij ieder bezoek samen met zijn groot-
moeder bekijkt en waar zij samen om 
kunnen lachen, een manier om het leven 
daar draaglijk te maken:
 ‘... ons gemeenschappelijke afgrijzen 
maakte ons aan het lachen’. (blz. 43)
Het voorgevoel dat er iets dramatisch 
stond te gebeuren wordt realiteit als 
zijn grootmoeder uit het bejaardentehuis 
wegloopt en onvindbaar is. Gedachtig 
aan de woorden van Gérard, zijn hotel-
baas, dat hij in zo’n geval in een herin-
nering zou vluchten, (‘Ik zou naar een 
plek gaan waar ik gelukkig ben geweest. 
Op haar leeftijd zou ik dat zeker doen.’ 
blz. 122) gaat de verteller naar Étretat, 
de geboorteplaats van zijn grootmoeder 
en vindt haar daar terug. Samen met 
haar kleinzoon neemt zij afscheid van 
haar jeugd en overlijdt op de plaats 
waar zij ooit is geboren.
In Étretat ontmoet hij ook zijn grote 
liefde Louise, met wie hij trouwt. Zij 
krijgen een zoon Paul. Als Paul acht jaar 
is, vlucht Louise met hem op haar beurt 
eveneens in een herinnering, naar de 
plaats waar zij gelukkig is geweest, zij 
keert terug naar Étretat met een schei-
ding als gevolg. 
Paul, in een voorjaarsvakantie in Parijs, 
staat samen met zijn vader voor de pop-
penkast in de Jardin du Luxembourg en 
grijpt zijn vaders hand. Op dat moment 
‘tikt het verleden hem als een oude ken-
nis op de schouder’ en weet hij dat alles 
nu mogelijk is.

De verteller doet zijn verhaal in een 
luchtige stijl met een relativerende 
ondertoon vol humor en ironie. We leren 
hem kennen als een gevoelige man die 
zelfreflectie en zelfkritiek niet schuwt:
‘Hij keek me ontredderd aan, met de 
heldere blik van zijn gezonde dagen. 
[... ] Ik wilde tegen hem zeggen dat ik 
van hem hield, maar dat lukte me niet. 
[... ] Belachelijke schaamte in de gege-
ven omstandigheden. Onvergeeflijke en 
onherstelbare schaamte.’(blz. 5)
Binnen het raam van het verhaal van 
zijn familie schetst de verteller ons 
bovendien een beeld van de huidige 
maatschappij. Gezeten aan het sterfbed 
van zijn grootvader, meldt zijn mobieltje 
een nieuw bericht, ondanks zijn aarze-
ling beantwoordt hij dit toch:
 ...’Ik weet echt niet meer wat er in dat 
berichtje stond, maar ik herinner me dat 
ik meteen heb geantwoord. [... ] Ik neem 
het mezelf enorm kwalijk dat ik tien 
woorden stuurde aan iemand die niets 
voor me betekent.’ (blz. 6)
Na de verdwijning van zijn grootmoeder 
is de directrice van het bejaardentehuis 
vooral bang dat deze gebeurtenis de 
reputatie van haar instelling zal scha-
den. En de agent op het politiebureau 

10Het favoriete boek van ... 
Hester von Brucken Fock, 

lerares Frans, Zandvliet 1993-2007

David Foenkinos
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blijkt een echte vertegenwoordiger van 
de bureaucratie te zijn als hij aan de 
vader vraagt of zijn moeder meerderjarig 
is en dat hij in dat geval dus niets kan 
doen. 
Het verhaal blijkt niet alleen herinnerin-
gen aan maar ook herinneringen van zijn 
familie te bevatten. Deze zijn in cursieve 
alinea’s toegevoegd, aangevuld met her-
inneringen van niet-fictieve (Modiano, 
Nietzsche, Alois Alzheimer) en fictieve 
bijfiguren (schilder van de koe, politie-
agent aan de balie). Relativerende 
opmerkingen van de verteller zelf over 
zijn eigen leven of kanttekeningen bij 
voorkomende gebeurtenissen zijn in 
voetnoten opgenomen. Door zo op ver-
rassende wijze met het thema van de 
herinnering te spelen, ligt een verwij-
zing naar Proust en zijn ‘A la recherche 
du temps perdu’ voor de hand. 
Het is niet alleen een verhaal van her-
inneringen, maar vooral ook het verhaal 
van de ontwikkeling van de persoon van 
de verteller zelf die door alle beschreven 
en ervaren herinneringen zijn bestem-
ming uiteindelijk lijkt te hebben gevon-
den.
De eerste woorden zijn dan ook vol bete-
kenis: 
‘De dag dat mijn grootvader stierf, 
regende het zo hard dat ik bijna niets 
kon zien’. (blz. 5)
Woorden die de vertaalster Liesbeth 
van Nes interpreteert als zou de vertel-
ler met zijn ogen dicht leven waardoor 
hij te weinig meemaakt om te kunnen 
schrijven. Vooral door de verdwijning 
van zijn grootmoeder ontdekt hij het 
leven en worden zijn ogen geopend 
waardoor hij de mogelijkheid heeft ein-
delijk dat gedroomde boek te schrijven: 
‘Ik herinner me de dag dat er iets in me 
losschoot. Het was alsof ik de benodig-
de melancholie voor het schrijven had 
verzameld. Ja, het was op dat moment 
dat de woorden eindelijk kwamen. Als ik 
terugdacht aan die momenten van geluk, 
dacht ik ook aan mijn grootvader op zijn 
sterfbed, aan het bejaardenhuis met mijn 
grootmoeder. Ik dacht glimlachend aan 
ons bezoek aan de schilder van de koe en 
ik herinnerde me ook het meisje dat ik 
op het kerkhof terug wilde zien. Ik dacht 

aan de vlucht van mijn grootmoeder, aan 
onze angst en hoe aan het einde van mijn 
zoektocht Louise in mijn leven verscheen. 
Ik dacht aan haar eerste zin: “Kan ik u 
ergens mee helpen?” En ik herinnerde me 
de zin van mijn vader, die de oorsprong 
vormt van mijn leven: “U bent zo knap 
dat ik u liever nooit meer terugzie”. Alles 
kwam op een geordende manier in mijn 
hoofd op en ik herinner me dat ik dacht: 
dit is het moment.’ (blz. 254)
En zo biedt hij ons niet alleen de moge-
lijkheid dit boek nu te lezen maar geeft 
hij ook de aanzet onze eigen herinnerin-
gen en hun impact op ons eigen leven te 
overdenken! 

11Het favoriete boek van ... 
Hester von Brucken Fock, 

lerares Frans, Zandvliet 1993-2007

David Foenkinos: ‘Herinneringen’, 
Meulenhoff. 

‘Les souvenirs’, Collection Folio (n° 5513), 
Gallimard
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Zweet en vrijheid

op de sportieve dagnotering werden 
genoemd. ‘Op Michiel!’ was niet zo vaak 
te horen in de gymzaal op de tweede ver-
dieping van ons schoolgebouw, maar net 
voldoende om er toe te doen, om een plek 
te veroveren in de virtuele Hall of Fame 
van jongenszweet en verbeelding. Die 
mentale prijzenkast bestond na het aan-
horen van die kreet in elk geval nog een 
paar lesuren – natuurkunde en biologie 
gingen daarna een stuk sneller voorbij. De 
week erop waren alle wisselbekers weer 
ingeleverd en stonden ze te wachten voor 
een nieuwe mix van zweet en vrijheid.

Michiel van Straten

Michiel van Straten wás Zandvlieter 
(1975-1981) en ís ontdekkingsschrijver. 
Zie www.ontdekkingsschrijver.nl voor zijn 
boeken, blogs en artikelen.

De omgekeerde pylonen staken knalrood 
af tegen de bruine kurken vloer van de 
bovengymzaal. Er stonden er zes, één 
op elke hoek van het speelveld, en twee 
op de middenlijn. Elke pylon werd met 
overgave verdedigd door een bezwete 
6-vwo’er in een te krappe vaalwitte sport-
broek. Paaltjesvoetbal. 
Dit was, in het examenjaar, ons wekelijk-
se uur van vrijheid. Het was het ene uur 
in de lesweek waarin we geschat werden 
op de dingen die we konden en beheers-
ten, in plaats van op onze onwetendheid. 
Er waren geen moeilijke vragen, hooguit 
moeilijke ballen – een wereld van verschil. 
Gym kende geen huiswerk, alleen voor-
pret. En de gymleraar, die zat niet achter 
een bureau, hectometers ver weg door 
zijn of haar immense intellectuele afstand 
tot ons (wat is ook al weer een hectome-
ter?); nee, de gymleraar stond gewoon 
tussen ons in. Soms deed hij zelfs mee. 
Jongen onder de jongens.
Hoewel in de jongere jaren tijdens de 
gymles er nog wel een waterscheiding 
liep tussen de sporters en de niet-spor-
ters, voelde dat anders in dit examenjaar. 
We stonden allemaal voor dezelfde opga-
ve, en dat verbond op de een of andere 
manier. Toch waren er nog enkele ele-
menten in de gymzaal aanwezig die het 
verdere lot voor de dag van de aanwezige 
voetballers-voor-het-moment bepaalden. 
Het eerste element was de bal. In de 
tweede plaats waren er de tegenstan-
ders, die met die bal probeerden mijn 
pylon om te schieten. Het derde en mis-
schien wel belangrijkste element werd 
gevormd door de bankzitters. 
Ogenschijnlijk deden de bankzitters niets, 
desondanks konden zij met hun toeschou-
werrol het gymuur voor ons nog memo-
rabeler maken dan het al was. Het hele 
spel was vormgegeven in een roulatiesys-
teem: als je pylon omging werd je plaats 
ingenomen door een bankzitter. Zo kwam 
iedereen aan de bal. De grootste eer viel 
de klasgenoot te beurt wiens naam na 
verloop van tijd gescandeerd werd door 
de bankzitters. Dat was namelijk per defi-
nitie degene die er bovengemiddeld lang 
instond zonder vervangen te zijn.
‘Op Elwin!’ werd vaak gehoord, of ‘op 
Rob, op Rob!’ Je zag Elwin en Rob bijna 
een decimeter groter worden als dat 
gebeurde. De uitroep werd altijd ontvan-
gen met een verbeten lach op het gezicht 
van degene die geëerd werd. Want dat 
was het, een eer. Alleen de hoogsten 

Help ons de 
administratie op 
orde te houden
Het bestuur wil meer en efficiënter con-
tact onderhouden met oud-leerlingen om 
bijvoorbeeld meer mensen te betrekken 
bij de redactie van de Z of bij bijzondere 
evenementen op school.
Wij zouden daarom enorm geholpen zijn 
wanneer u uw email-adres aan ons door-
geeft.
Stuur uw naam en email-adres aan 
bestuur@oudleerlingenzandvliet.nl
 
Doe het vandaag nog!
 
Bestuur Stichting oud-leerlingen Zandvliet
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