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Marietta woonden net buiten 
Vancouver (British Columbia, 
West-Canada) en bleken er 
een heel andere levensstijl op 
na te houden. Oom John had 
een boot en een vliegtuig, 
en gebruikte het vliegtuig 
om elders een kopje koffie te 
gaan drinken. De observaties 
van Lineke en Dolly gingen 
echter over veel alledaagser 
zaken. Op ansichtkaarten ui
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‘Kijk uit, want dit gaat niet 
meer zo’. Het leukste aan dit 
werk is dat je bezig bent met 
je vak op een hoog niveau. 
Het is net alsof je weer terug 
bent op de universiteit: je ver-
diept je in de auteurs en raad-
pleegt commentaren. Want je 
moet iets dieper gaan voor je 
vragen kunt maken. Verder 
is het leuk om met collega’s 
over je vak te praten. En je

Goede 
Tijden, 
Slechte 
Tijden
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In dit nummer van de Z kijkt een lerares 
klassieke talen terug op een prachtige tijd 
op Zandvliet, leest u hoe een vriendschap 
zelfs over grote afstand onverwoestbaar 
blijkt, en presenteren we prachtige, nog 
niet eerder gepubliceerde kiekjes uit het 
fotoalbum van Joke Zuidwijk. 

Dat is de vertrouwde manier om de inhoud 
van de Z bij u onder de aandacht te bren-
gen. De Z staat immers altijd vol met goed 
nieuws en blije mensen. We kunnen het 
beeld ook kantelen. Dan blijkt dat diezelfde 
lerares buikpijn krijgt van die leerlingen die 
haar uur na uur aankijken en in de gaten 
houden, dat het pijn doet om afscheid te 
nemen omdat de één hier en de ander hele-
maal aan het andere einde van de wereld 
is gaan wonen, en dat veel mensen op die 
foto’s inmiddels overleden zijn en dat het 
dus niet altijd meevalt om ouder te worden. 

Als redacteur van de Z moet het me van 
het hart dat het lijkt alsof iedereen hier een 
onvergetelijke schooltijd heeft gehad, dat 
het lijkt alsof op Zandvliet steeds vriend-
schappen voor het leven zijn gesloten, en 
dat leraren een leerling die buiten de boot 
dreigde te vallen steeds tijdig ondersteu-
ning hebben geboden. Immers, leraren 
houden van hun vak én van kinderen. Maar 
ik heb mij nooit gezien gevoeld, voelde me 
meestal ongelukkig op Zandvliet, want was 
grenzeloos verlegen en raakte daar einde-
loos in verstrikt. Er was geen leraar die mij 
een handje hielp. En soms lijkt het alsof ik 
de enige was ... Maar dat kan toch niet?
Het gevoel van niet gezien en begrepen zijn 
in die cruciale fase van mijn leven heeft mij 
uiteindelijk op Zandvliet teruggebracht als 
redacteur van de Z. Ik wilde er weer rond-
lopen, mijn goede en slechte herinneringen 
aan de musical Onwijs onderzoeken, weer 

2Van de Redactie:
     Goede Tijden, 

Slechte Tijden

Stuur ons een Zandvlietherinnering 
(leuke happening, schoolfeest, zeilweek, 
sportwedstrijd, etc); gebeurtenissen 
waarover je, tijdens de reünie 2015, zou 
willen praten met je oud-klasgenoten. 
Stuur ons ook verbeter-suggesties voor 
onze stichting: bestuur@oudleerlingen-
zandvliet.nl 

contact opnemen met leraren die ondanks 
alles indruk hebben gemaakt. Het lijkt erop 
dat ik daar, toevallig gelijktijdig met de 
sloop van het gebouw, wel klaar mee ben 
en nu vrede kan hebben met mijn middel-
bare schooltijd. Misschien heeft het mooie 
verhalen opgeleverd. En zo heb ik het beeld 
toch weer weten te kantelen. 
Ik hoop dat u dit nummer met plezier en 
aandacht leest. 

En ik ben echt heel benieuwd of dit herken-
baar is. Wellicht een mooi thema voor mijn 
laatste Z.

Arjan Alkema

Van het bestuur
Bij mijn overpeinzingen over dit stukje 
voor de Z werd ik stevig geconfronteerd 
met het bericht over de op handen zijnde 
sluiting van het Aloysius College in het 
Benoordenhout met ingang van 1 augus-
tus 2015. Een school die ook al in onze 
schooltijd zeer goed bekend stond en waar 
onze katholiek opgevoede vriendjes en 
vriendinnetjes uit de buurt, in mijn geval 
het Belgisch Park, op school gingen. De 
reden voor sluiting is een financiële, maar 
de oorzaak daarvan is gelegen in het feit 
dat de blanke buurt het Benoordenhout 
haar kinderen liever naar minder gekleur-
de scholen stuurt. Het leerlingenaantal 
daalde het afgelopen jaar van 980 naar 720 
leerlingen. Voor veel Hagenaars die daar 
op school hebben gezeten en nu nog vaak 
actief zijn in aanverwante maatschappelijke 
organisaties als sportclubs en dergelijke is 
de sluiting verbijsterend nieuws. Daar is, 
ondanks het oprichten van de club van 100, 
met (ruim) 100 invloedrijke oud-leerlingen 
van het college, om het eeuwfeest in 2017 
nog te vieren, weinig meer aan te doen.
Dan schiet natuurlijk de vraag door je heen 
of Zandvliet, met ook een gekleurde leerlin-

genbezetting, zoiets ook kan overkomen. 
Het Oudernieuws, te lezen op de website 
van Zandvliet, geeft gelukkig een positief 
beeld van het reilen en zeilen van de school. 
Het thema van het nieuwe schooljaar is 
’Samen bouwen aan de toekomst’. Daar 
wordt vorm aan gegeven door niet alleen 
hard te werken en de schoolprestaties op 
peil te houden. Maar vooral ook door oog te 
hebben voor de leerlingen en hun persoon-
lijke ontwikkeling en door zelfvertrouwen 
en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. En 
dat vooral samen met de ouders en verzor-
gers van de leerlingen.
In dat kader lees ik dat Zandvliet zich ook 
manifesteert op Europees niveau. Oud-
derde klasser James Fung Loy vertegen-
woordigt Nederland namens Zandvliet in 
een project ‘Young Ideas For Europe’ dat 
dit jaar duurzame energie als thema heeft. 
De Robert Bosch Stichting in Berlijn die 
dit YIFE project sponsort wil onder meer 
met dit project educatie verbinden met 
Europese samenwerking. Jaarlijks kunnen 
geïnteresseerde derdeklassers zich hiervoor 
inschrijven. 
Daarnaast is natuurlijk de op handen zijnde 

nieuwbouw een opsteker voor Zandvliet, 
wat haar op de Haagse kaart zet. In deze Z 
kunt u daar meer over lezen. Wat mij opviel 
in de functionele indeling van het nieuwe 
schoolgebouw is dat op elke verdieping 
een ’vakkencluster’ zal komen. Zo is er een 
verdieping voor talen (alfa-cluster), een ver-
dieping voor de exacte vakken (bèta-clus-
ter), een verdieping voor zaakvakken (gam-
ma-cluster) en een verdieping voor de kunst 
en sport. Als dat niet onderscheidend is ten 
opzichte van andere scholen .....?

Bert Wolting, voorzitter bestuur
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Zandvliet bouwt aan een prachtig nieuw 
schoolgebouw, misschien wel de mooiste 
school van Den Haag. Nog even de voor-
naamste kenmerken:
• Vier etages hoog;
• Begane grond is ontspanningsruimte 

met een aula annex theater, een soos 
en een buitenplaats;

• Op elke verdieping ‘huist’ een vakken-
cluster, zo is er een verdieping voor 
de talen (alfa-cluster) met een heuse 
collegezaal, een verdieping voor de 
exacte vakken (bèta-cluster) met twee 
practicumlabs, een verdieping voor de 
zaakvakken (gamma-cluster) en een 
verdieping voor de kunst en sport;

• Twee sportzalen naast elkaar die aan-
eengekoppeld kunnen worden tot een 
grote sporthal;

•  Zandvliet blijft een kleinschalig 
lyceum met havo, atheneum en gym-
nasium.

Het wachten is nu op de verplaatsing 
van de monumentale boom, die half 
november een paar meter naar achte-
ren verplaatst zal worden, tot vlakbij 
de sloot. Dit gaat een hele happening 
worden. De Bezuidenhoutseweg zal 
worden afgezet om de megakraan die 
dit gaat doen op z’n plek te krijgen. Via 
de webcam op de website ‘Bam bouwt 
Zandvliet’ is de verplaatsing live te vol-
gen. En dan gaat het echt gebeuren. 
Binnen tien maanden wordt het nieuwe 
Zandvliet opgebouwd. De opleveringsda-
tum is gepland op 15 oktober. Geplande 
verhuizing kerstvakantie 2015.

Nieuws van de nieuwbouw

Oproep
Bezoek onze website 
www.oudleerlingenzandvliet.nl 
en bekijk, door de webcam aan de voor-
gevel van de tijdelijke school aan de 
overkant van de Bezuidenhoutseweg, real 
time, hoe de bouw van de school vordert.
Onze website is helaas nog niet te ont-
vangen op een iPad, maar daar wordt 
aan gewerkt. Bekijk op de website ook 
de links die je helpen oud-klasgenoten te 
vinden.

OUD
LEERLINGEN
ZANDVLIET
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Wanneer je in oktober Den Haag 
Centraal Station uitkomt en je loopt in 
de richting van het Malieveld, dan kan 
het zomaar gebeuren dat je, hartje stad, 
een burlend hert hoort. 

Dat is het edelhert in het hertenkamp bij 
het Haagse Bos, dat in deze tijd van het 
jaar dag en nacht zijn harem in de gaten 
houdt. De andere mannetjes die even te 
dicht in de buurt van de hindes komen, 
kunnen rekenen op een grauw of een 
fikse uitbrander. Het hert is daar zo beze-

ten mee bezig dat hij niet eens aan eten 
toekomt. ’Zo’n mannetjeshert kan in zes 
weken tijd zomaar 30% van z’n lichaams-
gewicht verliezen’, vertelt Peter van Osch, 
beheerder van Staatsbosbeheer. Peter 
leidt ons deze middag rond in het Haagse 
Bos, één van de objecten die hij beheert 
in het zuidelijk deel van Zuid-Holland. En 
hoewel wij, twee leraren van Zandvliet, 
een oud-leraar en een oud-leerling, al heel 
vaak in het Haagse Bos zijn geweest, 
blijkt er toch nog heel veel nieuws te ont-
dekken.

Het Haagse Bos: 
oud en verrassend 

veelzijdig

Het Haagse Bos heeft een lange historie. 
Op de locatie bevond zich van oorsprong 
een landschap met duinen en moeras. 
De duinen zijn in delen van het bos nog 
te herkennen als glooiingen in het land-
schap. Sommige sloten rond het Haagse 
Bos zijn al 1000 jaar oud en dienden des-
tijds zowel voor ontwatering als omhei-
ning. Er is volgens overlevering altijd al 
bos geweest. Vanaf de 14e eeuw is er 
schijnbaar echt sprake van een vorm van 
beheer en zijn de oorspronkelijke bomen 
(vooral bomen van natte standplaatsen 
zoals els, iep en wilg) vervangen door eik, 
beuk en linde. Eik en beuk komen heden 
ten dage nog steeds veel voor. In de 16e 
eeuw dreigde het mis te gaan met het 
bos. Aan het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog hadden de Nederlandse gewesten 
dringend geld nodig om de opstand tegen 
Spanje te bekostigen. Het idee werd 
opgevat om de bomen te kappen, het hout 
te gelde te maken, en het vrijkomende 
land te verkopen in kavels. De burgerij 
van Den Haag wist daar een stokje voor 
te steken met de Acte van Redemptie. Op 
16 april 1576 ondertekende Willem van 
Oranje deze acte, waarin werd bepaald 
dat niemand meer een boom mocht 
kappen in het bos en dat het bos niet 
verkocht mocht worden, het allereerste 
natuurbeschermingsmanifest. De Acte 
van Redemptie is nog steeds van kracht 
en alleen voor de aanleg van de Utrechtse 
Baan werd in de afgelopen vijf eeuwen 
grond aan het Haagse Bos onttrokken. 
We zetten koers richting Hitlerboom. 
Hitlerboom? Ja, u leest het goed. Zoals 
bekend werd in de Tweede Wereldoorlog 
in het Haagse Bos, direct achter 
Zandvliet, een lanceerinrichting voor V1- 
en V2-raketten ingericht. Alle hout werd 
verwijderd en de grond geëgaliseerd. 
Peter van Osch wijst ons erop dat er in 
dit deel van het bos geen glooiingen meer 
zijn. Aan de rand van de lanceerinrichting 
werd een tankgracht gegraven die nu 
nog steeds terug te vinden is. En naast 
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hoofd en opgehangen) neemt Peter van 
Osch met ons de voornaamste functies 
van het Haagse Bos door. Recreatie is 
verreweg de belangrijkste: jaarlijks wordt 
het bos door twee tot tweeënhalf miljoen 
mensen bezocht! Daar horen ook de leer-
lingen van Zandvliet bij, die – afgezien 
van enige vervuiling – met respect met 
het bos omgaan. Er is nauwelijks sprake 
van vernielingen. Waarschijnlijk heeft 
dat ook te maken met het surveilleren in 
de pauze door leerkrachten en de regel-
matige voorlichting op school door de 
boswachters. Een minder bekende functie 
van het Haagse Bos is de houtproductie. 
Er wordt met enige regelmaat gekapt. 
Een jaar of vijf geleden is er zo’n 4000 
kubieke meter hout uit het bos gehaald. 

Peter wijst op toekomstige dunningen: 
’Die boom heeft een rechte spil en die 
willen we graag vrij zetten. Dat kan door 
die boom met een veel warriger top om te 
kappen. Daarmee geef je de overblijvende 
boom veel meer ruimte en krijgt die een 
vollere kruin’. Het hout is heel geschikt 
om mooie dingen van te maken. Er lig-
gen nog wat stammen in de opslag die 
bestemd zijn voor de productie van meu-
bels voor de nieuwe kantooromgeving van 
de Planbureaus in het voormalige minis-
terie van Economische Zaken. ’Dat willen 
we voor Zandvliet ook!’, zegt Rita Kwint, 
lerares geschiedenis. Kijk, en zo zie ik het 
graag: laten zien wat een fantastisch pro-
duct hout is. En gewoon afkomstig uit het 
Haagse Bos.

Arjan Alkema

5

Rita Kwint en Peter van Osch

die tankgracht moet een wachtpost zijn 
geweest van de Duitse Wehrmacht, hoog 
boven de grond, vlak tegen een boom 
aan. In die boom, een oude beuk, is een 
afbeelding van een gezicht met Hitlersnor 
en een hakenkruis te zien. Je moet er wel 
op gewezen worden, maar het zit er echt. 
Het is een wat ongemakkelijke erfenis die 
Staatsbosbeheer onder haar hoede heeft. 
Maar omdat de boom nooit een status bij 
minder gewenste gasten gekregen heeft 
en de boom er uiteraard zelf niets aan kan 
doen, blijft de boom daar staan en wor-
den leerlingen geschiedenis mogelijk door 
hun lerares vanaf heden op de bizarre 
afbeeldingen gewezen.
Vanaf de Mannenberg (hier zijn in het 
verleden duels uitgevochten, mensen ont-

De redactie is op zoek naar mensen die op 
Zandvliet hebben gezeten als leerling en later 
zijn teruggekomen als docent, al dan niet voor 
een stage. Waarom keerde u terug naar Zandvliet 
en hoe hebt u dat ervaren? We zijn benieuwd 
naar uw ervaringen! Neem contact op met: 
redactiez@oudleeringenzandvliet.nl.

De  ‘Hitlerboom’

Zandvliet oud-leerling én 
Zandvliet (oud-)docent?
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Een jaar of twee geleden probeerde ik te 
beslissen welk toetje ik zou meenemen 
uit de supermarkt, toen er opeens een 
bekende gestalte opdook. Geen steek 
veranderd sinds ze mij de beginselen 
van het Latijn onder de pet probeerde 
te praten: Stans Jeurissen. Sindsdien 
kwamen we elkaar nog een paar keer 
tegen: in de trein en bij gelegenheden 
op Zandvliet. Dus we dachten dat het 
tijd was om eens bij te praten over haar 
huidige werk als toetsdeskundige bij het 
CITO, maar ook over haar vele plannen 
voor na haar pensioen en gezamenlijke 
herinneringen aan Zandvliet ... 

Interviewer: Hoe is het je vergaan sinds 
Zandvliet? 
Stans: Nou, na twintig jaar voor de klas 
ben ik in 2000 overgestapt naar het CITO. 
Het CITO doet een heleboel, onder meer 
eindexamens maken. Voor VMBO, HAVO 
en voor VWO zijn er mensen die examens 
maken. Elk van die mensen doet dat 
samen met een team van docenten die 

voor de klas staan. De leerlingen mogen 
dat natuurlijk niet weten want anders zou 
het wel eens vervelend kunnen worden. 
En ik zat ooit in dat team van leraren, 
toen ik nog voor de klas stond en nu ben 
ik zelf leidinggevende van een clubje 
Latijn en een clubje Grieks.
We maken drie examens voor Latijn en 
drie voor Grieks. Eén gewoon algemeen 
examen en twee herkansingen. En daar 
ben ik dan het hele jaar mee bezig. (lacht) 
Dat wil je vast niet geloven, maar het is 
zo!

Interviewer: Nou dat wil ik best geloven! 
En hoe gaat dat dan in z’n werk?
Stans: Het onderwerp ligt vast. Er zijn 
vier verschillende onderwerpen die rou-
leren: epiek, geschiedenis, filosofie en 
tragedie. Van het onderwerp van dat jaar 
wordt een ‘pensum’ bepaald: twintig 
bladzijden Latijn of Grieks die leerlingen 
moeten lezen. Dat lijkt heel weinig, maar 
Latijn en Grieks zijn best wel lastig. Op 
het CITO kiezen we daar dan een paar 

stukjes tekst uit waar we vragen bij 
maken. Die vragen bespreken we met 
elkaar en als eindredacteur maak ik er 
één geheel van. Daarna zoeken we stuk-
jes tekst voor een zogenaamde proefverta-
ling: een tekst van dezelfde auteur die de 
leerlingen nog niet gezien hebben. Zo’n 
stukje moet niet te lang en niet te kort 
zijn, niet te gemakkelijk of te moeilijk en 
een afgerond geheel. Het totaal moet dan 
worden goedgekeurd door het College 
van Examens. We zijn nu al bezig met de 
examens van 2016. 
Stans: Hé even tussendoor. Heb jij ook 
uit Fortuna les gehad? Een heel kleurig 
boek met allemaal leuke plaatjes? Ik was 
namelijk ooit bezig met lesmethoden 
schrijven. Ik heb op Zandvliet ook wel 
leerlingen gebruikt als proefkonijnen. Niet 
voor het examen, maar gewoon voor de 
onderbouwmethode. Maar zodra je exa-
mens maakt, mag je geen lesmethoden 
meer maken, ook al is het voor de onder-
bouw. Dat is wel logisch want het bijt 
elkaar. 

Interviewer: Zijn er nog meer van dat 
soort regels? 
Stans: (lachend) Ja, het is natuurlijk 
ontzettend geheim. Dus mee naar huis 
nemen mag natuurlijk niet, je moet alle-

Leraren schooljaar 1991-1992; 
Stans Jeurissen is de vierde van links 
voorste rij.

6

Oók nog de genitivus?! 
Interview met classica 

Stans Jeurissen
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maal geheimhoudingsverklaringen afleg-
gen, ook die leraren die voor me werken. 
En die drukkers moeten ook weer een 
geheimhoudingsverklaring tekenen, ieder-
een die erbij betrokken is. Op lekken staat 
zelfs gevangenisstraf.
Denk ook aan de ellende rond Ibn 
Ghaldoun. Er moest toen in één of twee 
dagen een nieuw examen in elkaar wor-
den gedraaid. Nou, de collega van Frans 
heeft zich kapot gewerkt. En die had een 
jaar aan dat examen gewerkt, met drie 
andere mensen. Daar gáát je werk. Als je 
nagaat wat een geld dat kost ... Dit jaar is 
er helemaal niets gebeurd dus we hebben 
een feestje gevierd.
Stans: Ik kan ook m’n ervaring van voor 
de klas goed gebruiken om me in te leven 
in de leerling. Ik ben er dan wel een jaar 
of veertien uit, maar daar heb je dan die 
docenten voor, die dan zeggen: ‘Kijk uit, 
want dit gaat niet meer zo’. 
Het leukste aan dit werk is dat je bezig 
bent met je vak op een hoog niveau. Het 
is net alsof je weer terug bent op de uni-
versiteit: je verdiept je in de auteurs en 
raadpleegt commentaren. Want je moet 
iets dieper gaan voor je vragen kunt 
maken. Verder is het leuk om met colle-
ga’s over je vak te praten. En je hebt het 
idee dat je iets nuttigs doet, dat je een 

mooi product maakt ... En als het goed 
gaat, ben je natuurlijk wel trots.
Wat ook fijn is: ik ben eigen baas ... 
Lesgeven is heel leuk, want je draagt 
je kennis over. Dat mis ik dus wel eens. 
Maar hier kan ik zelf bepalen wanneer ik 
naar de wc ga ... Als je voor de klas staat, 
moet je in de pauze van alles gaan doen. 
Je bent je er altijd van bewust dat al 
die ogen naar je kijken: ‘Oh jee, waarom 
kijken ze zo? Zit er iets niet goed? Heb 
ik een scheur in m’n kleren? Heb ik een 
snottebel?’ Hahaha, dat is wél zo! 

Interviewer: Krijg je wel eens reacties 
van docenten of van leerlingen op de exa-
mens?
Stans: Ja. Bijvoorbeeld van het LAKS 
(Landelijk Aktie Komitee Scholieren). De 
meeste opmerkingen over alle vakken 
zijn ‘veelS te lang’ en ‘veelS te moeilijk’. 
Precies zoals ik het nu zeg (lacht). Daar 
heb je eigenlijk niets aan. Maar er zijn 
ook leerlingen die zeggen: ‘Nou, ik miste 
een vraag over dit en ik miste dat. Of 
ik vind dat eigenlijk niet goed.’ Dat is 
goede feedback. Dat krijg ik van docen-
ten ook. Alleen sommigen zeggen: ‘Het 
is te gemakkelijk geworden’, en anderen 
zeggen: ‘Het is echt te moeilijk’. Dat is 
het moeilijke van dit vak: je moet een 

denkbeeldige, gemiddelde leerling voor je 
hebben. Je moet eigenlijk niet denken aan 
‘Hoe waren mijn leerlingen op Zandvliet’. 
Je moet denken: ‘Ja, ongeveer zo’n leer-
ling’. Maar ja, je hebt ook andere types 
leerlingen.
Verder moet je taal gebruiken die helder 
is voor iedereen. Docenten die werk aan-
leveren hebben bijvoorbeeld hun eigen 
taalgebruik. Hún leerlingen weten wat 
die docent bedoelt. Maar dat kan niet 
tijdens een examen. Dus daar moet je 
afspraken over maken. We gebruiken bij-
voorbeeld nooit ‘wijs aan’ omdat je dan 
het risico loopt dat leerlingen het letterlijk 
aanwijzen. Wat ook niet goed is: ‘Noem 
minstens drie redenen’. Dan denkt de 
leerling: ‘Minstens? En wat als ik er vier 
noem?’ En hoe moet de docent dat beoor-
delen? Als iemand vijf redenen opschrijft 
en er zijn er drie goed en twee hartstikke 
fout ...
Ik heb hier ook screeners voor. Dat zijn 
vakgenoten die het examen maken zon-
der dat ze de antwoorden erbij hebben. 
Dat werkt heel goed. Maar het zijn geen 
leerlingen en ze weten natuurlijk méér. 
Het kan helaas niet anders ... Als toets-
deskundige geef ik trouwens af en toe ook 
les aan docenten in opleiding en ik ga ook 
scholen in het hele land langs. 
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Theater van Aspendos, het best bewaarde 
theater uit de Oudheid, Turkije.

beschrijvingen van voorwerpen die ook 
daadwerkelijk hebben bestaan in de oud-
heid. Dat lijkt me leuk omdat ik ook erg in 
archeologie geïnteresseerd ben. Zo kan ik 
de culturele kant en de taal combineren.

Interviewer: Zou je ook nog weer voor de 
klas willen? 
Stans: Ja, er is een enorm tekort aan 
classici ... Nou, ik sluit het niet uit. Een 
paar uurtjes ergens inspringen, dat lijkt 
me wel weer leuk. Als het kleine groepjes 
zijn hè ... Niet van die volle klassen van 
30. Die heb je op het gymnasium wel. Die 
groeien explosief. Het aantal eindexa-
menkandidaten neemt toe de afgelopen 
jaren: ongeveer 7000 kandidaten Latijn 
en 2500 voor Grieks. Er is een tekort, dus 
als mensen een baan willen hebben, moet 
je klassieke talen gaan studeren. Dat is 
wel anders dan tijdens Zandvliet. Toen 
werd vaak naar klassieke talen gekeken 
van: ‘Oh ja, zo’n klein clubje’. Dan kreeg je 
soms zo’n heel klein lokaal – dat noemden 
wij altijd de bezemkast. En dan op hele 
gekke uren. Achtste of negende uur op 
vrijdagmiddag ... Dus dan moet je echt 
supergemotiveerd zijn om dat vak te blij-
ven doen als leerling, vond ik hoor.

8
Interviewer: Gaan de examens al digi-
taal?
Stans: Daar zijn we nu volop mee bezig 
om dat CBT, computer based testing, te 
maken. Bij Grieks is er een probleem met 
de letters. Dat geldt ook voor Arabisch 
en Turks. Maar dat is wel de toekomst, 
al denk ik dat ik dat niet meer meemaak. 
Over drie jaar ben ik 65.

Interviewer: Heb je al plannen voor daar-
na?
Stans: Nee ... ik ben oma van twee klein-

kinderen. Ik vind het leuk om daar meer 
tijd aan te besteden. Ik pas nu op eentje, 
één dag in de week. En ik doe natuurlijk 
heel veel aan muziek. Dat deed ik toen 
ook: cello spelen.

Interviewer (grappenderwijs): Wil je 
geen promotie gaan doen, als je klaar 
bent met werken?
Stans (enthousiast): Ja, zeker! Dat heb 
ik altijd willen doen, maar dat is heel 
lang blijven liggen. Ik heb ook al een 
onderwerp: ‘ekphrasis’. Dat zijn literaire 
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Stans: Ik heb trouwens een anekdote ... 
Ik heb ooit een ouder gehad, die kwam 
op tafeltjesavond klagen: ‘Latijn is zóóó 
moeilijk, nou hebben ze twee naamvallen 
gehad, de nominativus en de accusativus, 
dat is toch wel genoeg? En dan kwam er 
nóg een bij! De genitivus, ja dat kan toch 
niet!’. 

Interviewer: Had je wel vaker ouders die 
langs kwamen op tafeltjesavond?
Stans: Nee, heel weinig omdat het inder-
daad een gemotiveerde keus was. Wel de 
vraag: wat heeft m’n kind eraan? Dat is 
trouwens ook de vraag die wij steeds krij-
gen: ‘Wat is het nut van klassieke talen?’ 
Daar werd ik wel eens moe van. Vroeger 
ging ik het uitleggen. Op een gegeven 
moment ben ik overgegaan op ‘totaal 
niets’. Ik gebruik dan altijd als voorbeeld: 
‘Gooi je plantjes maar weg, al je schilde-
rijtjes en posters, heeft ook helemaal geen 
zin.’ En dat werkt beter.
Stans: Mijn beste herinneringen aan 
Zandvliet waren die culturele avonden, 
met Van Spronsen, dat vond ik ook altijd 
geweldig om te doen. En verder de reizen 
naar Rome en Griekenland en later ook 
naar Tunesië. Niet alleen omdat ik die 
landen zo geweldig vind, maar omdat je 
ter plekke kunt laten zien wat je in de 
klas hebt besproken. En als ik oud-leerlin-
gen tegenkom, dan begint altijd iedereen 
over die reizen. Dus die hebben het ook 
zo ervaren. Dat vind ik zó leuk!

Interviewer: En hoe is het om met zo’n 
hele groep pubers op stap te zijn? Het lijkt 
mij zelf een verschrikking eerlijk gezegd.
Stans: Nee, met die reizen naar 
Griekenland en Rome hebben we nooit 
problemen gehad. Maar het waren 
natuurlijk gemotiveerde leerlingen. Dat 
is het voordeel van een scholengemeen-
schap: je kiest zelf voor die vakken. 
Interviewer: Ik kan me herinneren dat we 
non-stop door de stad sjouwden ...
Stans: Ja, dat was de filosofie van Cor 
van Soest. Die zei ‘Uitputten, uitputten, je 
moet ze uitputten’. Daar had hij wel gelijk 
in. Hij zei ook : ‘Je moet niet achteraan 
gaan lopen, want dan gaan ze achteraan 
langzaam lopen en dan ga jij ook langza-
mer lopen’. Dus wij liepen allebei voorop, 
en niet omkijken. Want zodra je omkijkt, 
weten ze ‘Oh, ze letten op ons’. Dus dat 
was helemaal uitgedacht. 
Maar we zijn wel ooit iemand kwijtge-
raakt in de metro. Het was allemaal in de 
tijd voor de telefoontjes. Dus we hadden 

Reis naar Tunesie met rechts Klaas Visser.

een afspraak: als je de metro niet meer 
in kon, dan stapte de groep de volgende 
halte uit en wachtte je daar weer op. 
Maar jullie waren echt braaf, gewèldig 
(lacht). Het was natuurlijk maar een 
groepje van twintig. En het werd wel 
gezien als een beloning: ‘Als ik Latijn of 
Grieks doe, mag ik mee ...’ 

Interviewer: Ik kan me ook reisjes herin-
neren naar Parijs, Keulen en Xanten ...
Stans: Oh ja! Dat klopt! Die waren niet 
verplicht om mee te gaan. Dat is het 
leuke, als je gemotiveerde leerlingen hebt. 
Dat blijft je bij, omdat je de leerlingen de 
hele dag meemaakt, of zo’n hele periode. 
En ook het contact met je medebegelei-
der. Eerst was dat Cor van Soest en later 
Klaas Visser. Wat heb ik met die laatste 
veel gelachen! Dat soort dingen vond ik 
het leukste. Ja, en natuurlijk lesgeven, 
daar gaat het uiteindelijk om!

Guusje Jol
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Naar aanleiding van Joke Zuidwijks 
artikel in de Z van mei 2012, waarin 
zij schreef foto’s te bezitten uit haar 
Zandvliet jaren, is Rob Gmelig Meijling 
samen met Joke die fotoalbums gaan 
bekijken. 

Schaatsfestijn winter 1962/63
Joke beschrijft de vier foto’s van het 
schaatsfestijn in de winter 1962/63. De 
school huurde in die winter een dag de 
ijsbaan in Mariahoeve. 

In de school
In de bibliotheek is Joke Zuidwijk des-
tijds als hospitant begonnen. Ze was 
toen nog te jong om als zeventienjarige 
voor een zesde klas te staan. 

Interviewer: Wat was je opleiding?
Ik studeerde Nederlands MO, ’s avonds. 
Ik moest overdag voor de gemeente 
Den Haag hospiteren; daar was de heer 
Foeken (Nederlands) voor aangesteld. 
Dus ik ging naar Foeken toe. In het arti-

10Herinneringen aan 
Zandvliet 1962 - 1963

Joke (links), op haar Friese doorlopers.

Rector Gathier, die geknield zijn Friese 
doorlopers onderbindt. Rechts van 
Gathier staat Augustijn (Frans), die 
leerlingen in mijn klas aansprak met ver-
franste namen: bijvoorbeeld Guillaume 
des Hérissons voor Wim Egels en 
Guillaume de la Colère voor Wout van 
der Toorn.

kel in de Z van mei 2012 heb ik daarover 
geschreven, ontzettend aardige man, 
heb ik veel aan te danken gehad. Ik 
ben secretaresse gebleven en biblio-
thecaresse. En af en toe viel ik in voor 
een lagere klas. Behalve bijlessen op 
Zandvliet, kreeg ik op de avondschool 
van Foeken in Leiden, een aanstelling 
toen ik mijn MO-akte had gehaald. 

Interviewer: Waar was die bibliotheek 
gesitueerd?
Als je langs de kamer van Van der 
Kramer kwam, dan liep je tegen die 
grote trap op, daar ging je rechtsaf en 
daar stapte je van de aanbouw zo de 
oude villa in. Dat merkte je aan de par-
ketvloer die daar lag en die zo kraakte. 
Dan kwam je in dat vierkante gebouw. 
Je liep rechtdoor tegen de kamer van 
rector Gathier aan. Rechts had je een 
zitje waar de gasten even konden 
plaatsnemen als ze moesten wachten.
En daarachter, in de hoek, rechts aan 
de voorkant van de villa, bevond zich 

de bibliotheek. Dat was een hele grote, 
hoge ruimte, met grijze kasten en 
met grote ramen. Als je foto’s van de 
straatzijde van de villa ziet, herken je 
de ramen van de bibliotheek meteen. 
Aan de linkerkant van de deur naar de 
bibliotheek lag het lokaal van de heer 
Boomer (natuurkunde). En ook het prac-
ticumlokaal van natuurkunde, van de 
heer Nieboer (amanuensis natuurkunde).
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De start van een schaatswedstrijdje met de leerlingen. 
Links voor: Van Eijk (biologie) in plusfours met pet; midden voor: Gathier (rector) 
met grijze muts, jack en broek in de kniekousen; rechts voor: Joke zelf. Daarachter de 
leerlingen.

11Joke schaatsend met een hele sliert 
leerlingen op schaatsen achter haar aan.

Dit is een foto van een bijles gegeven 
door Joke Zuidwijk aan A5 1962-1963 
(Joke meent zich te herinneren dat het 
om grammatica ging), in de bibliotheek 
van de oude villa. Het is de enige foto 
die bekend is, waarop de bibliotheek 
staat, met die grote grijze kasten. Op 
de foto: Gerjan Schutte (links onder), 
Rudy Bijersbergen (tweede van links 
onder), Jan Boerstoel (links boven), Joke 
Zuidwijk (rechts boven). (De namen van 
de andere leerlingen zijn de redactie niet 
bekend.) 

De rectorskamer in de villa. Rector 
Gathier en Joke voor de oude hoge lam-
brisering. De rectorskamer was een van 
de weinige ruimtes in de oude villa die 
nog geheel in originele staat verkeerde.

Foto’s van Joke Zuidwijk - de Leeuw, 
de secretaresse van de rector

De voorkant van de school in 1964. In het 
midden de rectorskamer, links daarvan 
de bibliotheek, rechts daarvan het prac-
ticumlokaal van natuurkunde waar de 
amanuensis Nieboer de scepter zwaaide, 
eerst onder Boomer, later onder Vink.
Op de eerste verdieping over de hele 
breedte van de voorgevel de leraarska-
mer. Aan de linkerkant van het gebouw 
boven, dus achter de leraarskamer, had 
de familie Van der Kramer slaapkamers, 
aan de rechterkant was een lokaal waar-
van Joke niet meer weet welke docent er 
zijn vaklokaal had. De achtervleugel aan 
het Haagse Bos met o.a. gymnastiek- en 
tekenlokaal, is op deze foto niet zicht-
baar.
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Het was in 1971 dat Lineke de Ruyter 
– na een verhuizing vanuit de andere 
kant van Den Haag – op Zandvliet in 
Atheneum 2B terecht kwam. Lineke 
kwam naast Dolly Schaafsma te zit-
ten. Of eigenlijk: ze kwamen elkaar op 
de fiets op weg naar school die eerste 
schooldag al tegen. En dat was het 
begin van een bijzondere vriendschap 
die tot op de dag van vandaag voort-
duurt.

Bijzonder, want Dolly woont nog steeds 
bij Den Haag (in Zoetermeer), Lineke 
sinds 1977 in Vancouver, Canada.
‘De verhuizing naar Mariahoeve in 
1971 was een grote stap’, zegt Lineke. 
‘Als puber nam ik dat mijn ouders zeer 
kwalijk. Het was traumatisch! Wat een 
opluchting dat ik Dolly tegenkwam, ze 
vormde een instant support group.’ Dolly 
en Lineke kwamen uiteraard naast elkaar 
te zitten. 2B was een hechte klas. Zo 
hecht zelfs en vooral zo gezellig, dat de 
helft van de leerlingen in de derde klas 

weken, kennis met een voor hen onbeken-
de wereld. Oom John de Vries en nicht 
Marietta woonden net buiten Vancouver 
(British Columbia, West-Canada) en ble-
ken er een heel andere levensstijl op na te 
houden. Oom John had een boot en een 
vliegtuig, en gebruikte het vliegtuig om 
elders een kopje koffie te gaan drinken. 
De observaties van Lineke en Dolly gin-
gen echter over veel alledaagser zaken. 
Op ansichtkaarten uit die tijd lezen ze 
terug hoe ze zich verbaasden over vol-
wassen mannen met cowboyhoeden, 
of over het tweede kopje koffie gratis 
(’refill’). Maar ook toen al viel het hen 
op hoe relaxed de manier van doen in 
Canada is. Het verblijf in 1974 beviel zo 
goed dat een tweede vakantie volgde het 
jaar erop. In de winter 1976-77 verblijven 
ze drie maanden op een toeristenvisum 
in het land plus nog eens twee weken 
op Hawaï op uitnodiging van de oom van 
Lineke. Het jaar daarna gaat Dolly als 
au pair terug naar Vancouver met een 
werkvergunning voor een jaar. Lineke 
reist mee uiteraard, maar zal hooguit zes 
maanden mogen blijven op haar toeris-
tenvisum. Maar tijdens dat verblijf wordt 
Lineke verliefd op een Canadees, trouwt, 
en zal in Canada blijven, ook na de terug-
keer van Dolly naar Nederland. Dolly 
komt in 1981 nog een keer langs samen 
met haar huidige echtgenoot. Daarna zal 

12 Zandvlietvriendschappen
‘Ik huil als ik aankom,

ik huil als ik wegga’
Een bijzondere Zandvliet vriendschap: Dolly Schaafsma en Lineke de Ruyter

Lineke de Ruyter op een bonte avond.

Dolly Schaafsma (l.) en Lineke de Ruyter.

bleef zitten. Lineke en Dolly deden 3V 
over, maar besloten na dat jaar over te 
stappen naar 4 Havo. Het besluit daar-
toe ging op de hun geëigende manier. 
‘We bespraken alles samen. We zeiden: 
‘Als jij gaat, dan ga ik ook, we gaan niet 
uit elkaar’. Waar de aantrekkingskracht 
tussen Dolly en Lineke uit bestond is 
niet zo eenvoudig te achterhalen. Wel is 
duidelijk dat ze vrijwel steeds hetzelfde 
over dingen dachten, dezelfde mensen 
aardig vonden of juist niet en dezelfde 
sporten leuk vonden. Ook hadden ze bei-
den een zaterdagbaantje, Lien bij Badu 
in Mariahoeve en Dolly bij Jamin in de 
Theresiastraat. Toen Dolly en Lien door 
een oom van Lineke uitgenodigd wer-
den om in de zomer van ’74 in Canada te 
komen logeren, hadden ze een doel om 
voor te sparen. ’Als we iets wilden, dan 
gingen we er voor. We hadden focus, 
waren vastbesloten. En samen durfde je 
overal op af.’
Tijdens de vakantie in 1974 maakten de 
meiden, gedurende een verblijf van drie 13
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ze pas in 2010 in Vancouver terugkeren 
- de kinderen zijn dan groot genoeg - en 
opnieuw in 2014 voor een periode van zes 
weken naar Vancouver en een rondreis. 
Want ja, Canada blijft trekken.
Dolly ging, terug in Nederland, aan de 
slag bij een ingenieursbureau waarbij ze 
ook vier jaar gedetacheerd werd bij Shell. 
Na een dienstverband van zeventien jaar 
raakte ze werkloos, maar kwam via via 
aan een baan bij de Partij van de Arbeid. 
Na een tijdelijke betrekking (vervanging 
zwangerschap) kreeg ze een vaste betrek-
king. Ze werkt thans als medewerker op 
het secretariaat van de personeelsafde-
ling/ Algemene Zaken van de PvdA in 
de Tweede Kamer. Deze zomervakantie 
deed ze er het secretariaat van Diederik 
Samson bij. Inmiddels werkt ze er acht-
tien jaar. Dolly kreeg in die tijd drie kin-
deren.
Lineke had het de eerste tijd in Canada 
erg moeilijk. Ze voelde zich eenzaam en 
was soms misselijk van heimwee. Maar 
na verloop van tijd begon ze te aarden. Ze 
werkte bij een Ford dealer op een afde-
ling die campers en auto’s verhuurt, voor-
al aan toeristen. Toen er iemand gezocht 
werd die Duits kon spreken, stapte Lineke 
naar voren. Haar gedegen opleiding van 

Loes Naaborg kwam opeens prima van 
pas. Lineke merkte hoe de werkhouding 
in Canada wezenlijk verschilt van die in 
Nederland. ’In Nederland wordt er zoveel 
nadruk gelegd op opleiding. Hier is dat 
heel anders. Het is niet ongewoon dat de 
vrouw van een arts gewoon als caissière 
bij de Safeway werkt, niemand kijkt daar 
op neer. En je ziet hier vaak dat de meest 
succesvolle mensen geen opleiding heb-
ben.’ Het werk bij het verhuurbedrijf bood 
haar de kans minimaal eenmaal per jaar 
naar Europa te gaan om het bedrijf op 

moeder in leven was iedere dinsdag bij 
haar langs geweest. Ik belde dan en Dolly 
zorgde dat ik mijn moeder te spreken 
kreeg. Dolly was als een dochter voor 
mijn moeder. En voor mij is ze als familie. 
Als er iets met mij gebeurt, dan is Dolly 
de eerste die het weet. Ik heb een soort 
van reporting mode, ik moet alles met 
Dolly delen.’ Dolly: ’Als Lineke ziek is of 
iets overkomen was, zoals eens bij een 
aanrijding, dan denk ik wel eens: waarom 
woont ze zo ver weg, dan zou ik er zo op 
de fiets naar toe willen.’ 
Iedere keer als Lineke in Nederland is, 
verblijft ze een lang weekend bij Dolly. 
Maar steeds is daar het onvermijdelijke 
moment dat ze terug moet, al denken 
ze daar liefst zo min mogelijk aan. Dolly 
spreekt van het ‘uitstellen van vreselijk’. 
Lien wordt tenslotte door Dolly, zoals de 
laatste jaren gebruikelijk, naar het vlieg-
veld gebracht. Maar afscheid nemen went 
nooit en blijft vreselijk moeilijk. Lineke: ’Ik 
huil als ik aankom en ik huil als ik wegga’.

Arjan Alkema

Hebt u nog steeds 
contact met vrien-
den van Zandvliet?

Meldt u dan via redactiez@
oudleeringenzandvliet.nl en wij 
komen u graag interviewen voor 
één van de komende nummers 
van Z.

HAVO-5 groep Nederlands met Haverkamp (75-76).13vakantiebeurzen te vertegenwoordigen. 
En daardoor ontmoeten Dolly en Lineke 
elkaar nog steeds minimaal een keer per 
jaar.
’Ach ja, soms is het gek om naar 
Nederland te gaan. Het is hier anders. Ik 
denk wel eens: was ik ook zo, of zijn de 
dingen veranderd? Zo’n uitdrukking als 
‘over de rooie gaan’ die kende ik niet. Of 
het woord ‘overspannen’ ... Nederland 
lijkt zoveel agressiever dan Canada, is 
veel minder relaxed. Maar tegelijkertijd 
is het heerlijk om terug te zijn: hier wordt 
je verjaardag gevierd en kroketten zijn 
heerlijk, net als koffie met appeltaart.’ 
Dolly vertelt: ’We pakken de draad altijd 
meteen weer op. Het gemakkelijke is: 
we kennen elkaars wereld. We hebben 
natuurlijk steeds per brief en later via 
e-mail contact gehouden, dus we weten 
van elkaar waar we mee bezig zijn. Wat 
ook meespeelt is dat ik me in Canada 
steeds na twee dagen weer volledig thuis 
voel. Dat thuis voelen in twee werelden 
is een onderdeel van onze vriendschap.’ 
Lineke: ’Dolly is de laatste jaren dat mijn 
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Sinds november 2013 doe ik promotie-
onderzoek aan de Radboud Universiteit, 
bij de afdeling Nederlands. Om precie-
zer te zijn: ik kijk naar politieverhoren 
met kinderen die waarschijnlijk slacht-
offer zijn van een seksueel misdrijf. Dit 
onderwerp sluit mooi aan bij mijn beide 
studies: Nederlands en strafrecht, maar 
de nadruk ligt op de interactie, en dus 
onder meer op de taal. Vandaar dat ik 
bij de afdeling Nederlands zit.

Een van de reacties die ik met enige 
regelmaat krijg, is of ik er niet tegenop 
zie, zo’n lange periode aan hetzelfde 
werken. Misschien dat die reactie is inge-
geven door de beeldvorming die Voskuils 
‘Het bureau’ heeft achtergelaten. (Moet 
ik nog steeds lezen trouwens, maar niet 
de komende vier jaar ...) Hoe dan ook, ik 
moet zeggen: elke week constateer ik ver-
schrikt dat er alweer een week voorbij is.
Een andere vraag die ik nog wel eens 
hoor, is wat je nou eigenlijk doet als je 
zo’n promotieonderzoek doet. En die vraag 
hoop ik bij deze te beantwoorden met 
behulp van een ‘de (werk)week van’ ...

Maandag
6.00 Mijn vaste ochtendritueel is dat ik te 
laat de deur uit ga, heel hard fiets en ver-
volgens in de trein uitpuf met mijn boter-
hammen met pindakaas en een banaan. 
Intussen blader ik door de Metro tot iets 
voor Gouda om vervolgens de laptop/een 
artikel/een boek tevoorschijn te halen. 
In dit geval een boek over Language & 
Media. Promovendi kunnen namelijk als 
voorbereiding op een – hopelijk – aca-
demische carrière, ook les geven en een 
zogenaamde Basiskwalificatie Onderwijs 
(BKO) halen. De BKO is een aantal jaren 
geleden ingevoerd omdat ‘men’ consta-
teerde dat sommige academici weliswaar 
erg goed zijn in de inhoud van hun vak-
gebied, maar niet zozeer in overbrenging 
daarvan. En da’s toch ook wel handig.
In Nijmegen beland ik in de fietsfile naar 
de universiteitscampus. Ik kom – ondanks 
wat kamikaze-acties van mijzelf en 
anderen – weer heelhuids aan, zet mijn 
koptelefoon op en sla aan het transcribe-
ren. De opnames van de verhoren die ik 
onderzoek moeten namelijk heel precies 

worden uitgewerkt. Er wordt me vaak 
gevraagd of stemherkenningssoftware dat 
niet kan, maar voor zover ik weet, zijn die 
programma’s nog niet zo ver. Bovendien 
is transcriberen een belangrijk middel om 
vertrouwd te raken met het materiaal van 
analyse. Dus typen maar ... Lunch met 
collega’s, en dan typen. Tussendoor krijg 
ik nog een factuur van het vakgroepuitje 
waarvan ik één van de organisatoren was. 
Die mag door naar de financiële man.
Op de terugweg stort ik me nog op het 
huiswerk voor volgende week. Dan heb 
ik maandag cursus over presenteren en 
dinsdag een schrijfcursus. Voor de pre-
sentatiecursus moet ik nog een presen-
tatie van één minuut voorbereiden, zodat 
we daaraan kunnen sleutelen, dus ik pro-
beer een verhaaltje op papier te zetten.

Dinsdag
Dinsdag is het Prinsjesdag. Dus ik heb 
bedacht dat dit mijn deeltijddag gaat 
worden. (Ik werk vier dagen in de week.) 
We kijken hoedjes en juichen de Koning 

toe en eten een ijsje in de zon. Daarna 
naar huis en toch nog maar even aan het 
werk. In oktober heb ik een presentatie 
bij een symposium en daarvoor moet ik 
stukjes transcript in het Engels vertalen. 
Dat is nog best lastig: voor mijn analyse 
is de intonatie van belang, de klemtoon, 
overlap in spraak, snelheid etcetera. Maar 
door andere grammaticale constructies 
in het Nederlands en Engels kun je niet 
altijd zomaar die intonatie en klemtoon 
overnemen. Ook vallen sommige woor-
den soms weg of moet je juist woorden 
toevoegen om er Engels van te maken. 
Uiteindelijk beslis ik om de vertaling in 
twee fases te doen: één letterlijke verta-
ling, in de Nederlandse volgorde, en één 
regel Engels (maar zo dicht mogelijk bij 
het origineel). Het is mooi weer, dus in de 
tuin werken gaat best goed tot de mug-
gen komen ...

Woensdag
Woensdag is m’n thuiswerkdag. Omdat 
mijn dagelijkse oefeningen voor de pre-
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sentatiecursus te gênant zijn om elders te 
doen, doe ik een vierdubbele portie thuis. 
En ik probeer mijn verhaaltje te oefenen. 
Ik vertaal de rest van de stukken tran-
script om vervolgens verder te gaan aan 
de uitwerking van een interview met een 
politieagent die dergelijke verhoren doet. 
De bedoeling hiervan is vooral om goed 
inzicht te krijgen in hoe de praktijk van de 
verhoren werkt en om een goede context 
te kunnen schetsen waarin deze verhoren 
plaatsvinden. Dit helpt ook bij het inter-
preteren van wat er gezegd wordt tijdens 
de verhoren.
Tussendoor komt er nog een verzoek per 
e-mail: of ik wil deelnemen aan een pilot 
met een systeem voor datamanagement. 
Sinds Diederik Stapel is de academische 
wereld zich namelijk weer hyperbewust 
van het feit dat controle op de echtheid 
van data mogelijk moet zijn. Het spreekt 
voor zich dat dat bij mijn onderwerp 
nogal ingewikkeld ligt. En daarom is het 
natuurlijk juist een interessante casus 
om mee te nemen zodat het beleid ook 
met dat soort onderzoek rekening houdt. 
Nuttig dus. Maar ook nog weer een extra 
taak. Ik leg het dilemma voor aan mijn 
begeleiders en die stellen voor dat zij con-
tactpersonen zullen zijn voor de pilot, ook 
omdat ze wel vaker tegen vergelijkbare 
problemen zijn opgelopen. Ik aanvaard 
het voorstel met graagte!

Donderdag
Ik spreek één van mijn mede-weblogcom-
missiegenoten. Het blijkt dat ik een mail 
over het hoofd gezien heb met wat onder-
werpen die binnen afzienbare tijd op het 
weblog zouden kunnen. We hebben laatst 
namelijk tijdens een vergadering een 
lijstje rondgestuurd waarop mensen kon-
den aankruisen of ze dingen te melden 
hadden. Dit lijkt een effectieve methode: 
we hebben flink wat lezingen, goede 
scripties en conferenties doorgekregen. 
Ik stuur dus diverse mensen een mail met 
verzoek om meer informatie en foto’s. En 
voor ik het weet, is het alweer lunchtijd, 
tijd voor een afspraak met één van m’n 
begeleiders. 
We bespreken hoe ik m’n presentatie van 
begin oktober het beste kan insteken en 
wat we eruit willen halen. ’s Middags 

stort ik me weer op de uitwerking van de 
verhoren. En ik ga nog even buurten bij 
de afdeling mediatechniek die me helpt 
met een ICT probleem. Dat is erg aardig, 
want ze hebben het héél druk omdat men 
allerlei colleges ook wil opnemen en onli-
ne wil zetten, maar de geleverde opname-
apparatuur werkt niet naar behoren.

Vrijdag
’s Ochtends schuif ik aan bij een mas-
tercollege strafrecht en strafprocesrecht. 
Daarbij komen verschillende actualiteiten 
aan de orde, vooral op het gebied van 
nieuwe wetgeving. Eén ochtend bijge-
praat worden is niet veel en de rest van 
de collegereeks kan ik niet, maar ik heb in 
elk geval weer een beetje meegekregen 
over ontwikkelingen in het strafrecht.
Daarna slalom ik fietsend over de cam-
pus naar ‘mijn’ toren om nog snel even 
een draaiboek voor een conferentie door 
te nemen. We hebben namelijk over 
een half uur de eerste vergadering voor 
de Anéla Juniorendag. De Anéla is een 
vereniging die zich bezighoudt met toe-
gepaste taalwetenschap en elk jaar is er 
een Juniorendag voor jonge onderzoekers 
en studenten die de wetenschap in wil-
len. Zij kunnen bij die gelegenheid hun 
onderzoek presenteren. De eerstvolgende 
editie van het evenement vindt plaats in 
Nijmegen en ik zit dus in de organisa-
tie. Onder genot van speculaas en koffie 
komen we tot een aantal beslissingen. 
Onder meer dat ik de voorzitter ben, want 
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dat is handig omdat het in Nijmegen is ...
Daarna duik ik nog even op de adminis-
tratie van wat ik al wel en wat ik nog niet 
getranscribeerd heb en de pseudoniemen 
die ik gebruik voor de tweede set ver-
horen. Ik schuif tussendoor een kant-en-
klaar salade van de HEMA naar binnen. 
En voor ik het weet, wordt omgeroepen 
dat het gebouw gaat sluiten. Ik spoed 
mij naar buiten (een weekend opgesloten 
zitten lijkt me niks) en plof nog even neer 
bij mijn collega’s die een biertje zitten 
te drinken op het terras van het Cultuur 
Café. Alwéér een week voorbij ...

Guusje Jol
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Onbewuste vriendschappen

bewondering voor de materie, die door-
klonken in zijn stem en zichtbaar werden 
via de gekleurde krijtjes op het bord. 
Wat fijn dat ik dit eindelijk op waarde 
kon schatten, dacht ik. Het respect dat ik 
vroeger had voor meneer Brak was opge-
bouwd uit gezag voor zijn enorme vak-
kennis, aangevuld met verbazing over het 
feit dat er überhaupt mensen bestonden 
die het konden uithouden in een klas vol 
pubers die wel wat anders aan hun hoofd 
hebben dan gereken met onzichtbare 
krachten en de lichtsnelheid. Daar kwam 
nu bewondering bij voor de man en zijn 
passie. 
Zoals mijn natuurkundeleraar waren 
er natuurlijk veel meer. Ik dacht toen 
dat meneer Stegwee en Den Ouden mij 
Franse woordjes lieten leren, maar zie 
nu dat zij mij wilden inwijden in de zan-
gerige klanken van o-la-la Parijs en de 
Méditerranée. Mijn geschiedenisdocenten 
vertelden helemaal niet over wat was 
gebeurd en toch nooit meer veranderd 
kon worden, maar over wat misschien 
weer dreigt te gebeuren en, alsjeblieft, 
laten we daar iets aan doen voor het te 
laat is. Mijn docenten Engels, Duits en 
aardrijkskunde lepelden geen verplichte 
examenstof op, nee, ze bereidden mij voor 
op mijn leven in de Global Village die 
inderdaad met de dag kleiner is gewor-
den. 
Wat mooi, denk ik nu, ik heb er ineens 
een aantal vriendschappen bij. Misschien 
niet zozeer met mijn docenten, maar dan 
toch minstens met verrijkte herinneringen 
áán die docenten. En dat is toch ook wat 
waard.

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

Pas vele jaren na het verlaten van mijn 
Zandvliet werd ik me bewust van de 
onbewuste vriendschappen die ik daar 
heb opgedaan voor de rest van mijn 
leven. Daarmee doel ik niet op de klas-
genoten van toen die ik nog steeds tot 
mijn goede vrienden van nu reken. Nee, 
ik doel op de docenten. Ja, je kunt een 
vriendschap met een docent ook letterlijk 
nemen: er zijn alleen al in mijn klas meer-
dere relaties ontstaan tussen leerlinge en 
leraar, iets wat tegenwoordig zwaarder 
wordt opgenomen dan in de jaren’70, 
denk ik. Maar waar ik hier op doel zijn de 
herinneringen aan mijn docenten.
Zo was er tijdens een reünie eens een 
gastles waar ik binnenstapte. De heer 
Brak gaf weer natuurkundeles. Ik was 
nergens echt goed in geweest op school, 
en zeker niet in natuurkunde, dus een 
extra lesje kon geen kwaad, leek me. 
Maar vooral wilde ik natuurkundelijk 
die oude sfeer weer eens opsnuiven. De 
heer Brak had voor zijn gastles een zeer 
gemakkelijk en laagdrempelig onderwerp 
gekozen, namelijk de relativiteitstheorie 
van Einstein. Gelukkig kwamen er ook 
nu weer diverse kleuren krijtjes aan te 
pas om wat van de kennis uit de heer 
Brak zijn hoofd naar die van ons te helpen 
verhuizen. Mijn ervaring sloot vrij naad-
loos aan bij die van dertig jaar eerder: ik 
begreep er niet veel van. Maar één ding 
was ineens duidelijk anders, kijkend door 
de ogen van een volwassene. Ik zag iets 
wat ik nooit eerder had gezien, terwijl 
het er al die tijd wel geweest was. Ik zag 
een enorme bevlogenheid, die ik voorheen 
had verward met, ja, met wat eigenlijk? 
Docentschap? Verplichting? Ik weet het 
niet, maar nu pas zag ik dat mijn docent 
niet alleen les stond te geven maar voor-
al bevlogen over zijn passie stond te 
vertellen, met uithalen van verbazing en 
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