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In dit boekje vertel ik verhalen over de 60 jaar die ik op school heb gezeten. Ik vertel over de dingen 
die ik van klasgenoten, medestudenten, onderwijzers, docenten en vooral leerlingen geleerd heb. 
Mijn verhaal bevat ook tekst  over beleid. Ik leg uit wat goed onderwijsbeleid is. Dat doe ik met echte 
voorbeelden, soms valse. Het is het eerste wat ik na mijn pensioen doe. Vanaf 1-6-2020 hangt dit 
boek aan mijn site. Ergens in 2020 vier ik mijn pensioen. Dan krijgen uitgenodigde mensen het, in 
eigen beheer uitgegeven. Na mijn pensioen bied ik me zelf bij scholen aan als onderwijs consulent, 
gespecialiseerd in het ontwerpen van bètaprojecten.  

De foto op de voorplaat, waar ik J P Thijsse omhels, is van een beeld dat vlak bij mijn huis op Texel 
staat. JP was ooit onderwijzer op Texel, vandaar dat beeld. Ik bewonder zijn onderwijskundig werk 
en ben een trouw bezoeker van de bijeenkomsten van de Heijmans-Heinsius-Thijsse stichting in Artis 
in Amsterdam. Biografieën van Thijsse heb ik met belangstelling gelezen. 
 
 

Dit boekje is opgedragen aan Arnold Blaauwe, Caroline Blaas, Ed Botterweg, John 
Heideman en Gerard Marees. Collega’s met wie ik 18 jaar prettig heb samengewerkt. 
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Bij dit boekje horen projecten, NLT-modules en beleidsteksten die ik in de loop der jaren heb 
geschreven. Dingen waarvan ik hoop dat ze waardevol voor anderen zijn  staan op mijn site, 
Digitaalzelfportret.nl. In bijlage II is de opzet daarvan beschreven. Alle dingen die daar te vinden 
zijn mag een ieder vrij gebruiken. Op sommige dingen geldt copyright: als er CoBTn op het voor-
blad staat wil ik niet dat je het zonder overleg verandert.  
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VOORAF 
PERSOONLIJK 

Na 41 jaar lesgeven ben ik met pensioen. Ineens, sneller dan verwacht, zit ik thuis. Ik had graag nog 

wat langer lesgeven, maar dat zit er niet in. Om niet te tobben, maar een goede invulling aan mijn 

dagen te geven, schrijf ik dit boek. Al jaren verzamel ik er materiaal voor. Ik schrijf als verhalende 

leraar en doe wat ik in de klas altijd deed: verhalen vertellen om het leven lichter te maken.  

 

De huidige generatie leerlingen heeft het in mijn ogen niet 

makkelijk. Er komen bedreigingen op ze af - klimaat, zware 

financiën, werkeloosheid, Corona - waarbij het lastig is om 

in te schatten wat echte risico’s zijn. In mijn les was één van 

de grappen mijn voorspelling dat alle leerlingen later leraar 

zouden worden, daar aan ontstaat ten slotte gebrek en zo 

lang er mensen zijn blijft het vak van leraar bestaan. Door 

robotisering en dataïsme waar Yuval Harari zo mooi over 

schrijft  gaat  de wereld meer dan ooit in de geschiedenis 

veranderen. Het is goed je daarop voor te bereiden. Niet elk 

huidig vak zal over 10 jaar nog bestaan. In de administratie 

zal weinig over blijven. 

 Ik heb Moleculaire Wetenschappen gestudeerd, een opleiding aan de landbouwuniversiteit 

in   Wageningen om de structuur van grote moleculen te bepalen en heb daarna aan de Universiteit 

van Amsterdam Filosofie en Natuurkunde gedaan. Ik wilde geen technisch onderzoeker maar jour-

nalist worden. Het liep anders: 1 invalbeurt op een school was genoeg om me school in te trekken. 

Vanaf die 1e les, dramatisch mislukt, vond ik lesgeven heerlijk. Zo is het gebleven. Als leraar ben ik  

happy geweest. Daarom wil ik er over schrijven: het is het mooiste wat er is! 

 Als leerling was ik op de lagere school wѐl happy en op de middelbare school niet. Ik was 

slim genoeg, maar wilde niet deugen. Vooral niet op de middelbare school. Jaren heb ik geen huis-

werk gemaakt: in de eerste 4 jaar nooit! Toen kwam het dramatisch moment in 4 HBS dat ik dreigde 

te blijven zitten, door 12 onvoldoendes op het rapport. Dat wilde ik niet. Per se niet. In januari 1970 

nam ik het dramatisch besluit mijn huiswerk te gaan doen. Echt! Dat deed ik ook en na allerlei 

avonturen die ik in H4 beschrijf ging ik toch nog over.  Daarna heb ik  altijd 60 uur per week gewerkt: 

in de 2e helft van de 4e klas, in de examenklas,  als student en later als leraar. Werk beschouwde ik 

niet als werk. Ik heb mijn leven zo georganiseerd dat ik alles voor de lol deed. Ik heb voor mijn gevoel 

nooit gewerkt, maar alleen maar gedaan wat ik leuk vond. 

Of ik hiermee een psychiatrisch geval ben weet ik niet. Ik weet wel dat ik nu mijn verhaal bij 

mijn pensioen op sappige wijze wil vertellen. Ik wil leuke dingen die ik in mijn 60 jaar op school mee 

heb gemaakt opschrijven. Dat heeft het voordeel dat ik kan blijven doen wat ik altijd gedaan heb: 

schrijven over wat ik leuk vind. Hopelijk vind je ‘t prettig om te lezen. Maar, dit verhaal is niet alleen 

persoonlijk. Ik reflecteer ook op beleid dat ik gezien heb. 
 

BELEID UIT DE KLAS 
Als  leerling heb ik op 2 kleuterscholen,  2 lagere scholen en 2 middelbare scholen gezeten,  als stu- 

dent op 3 universiteiten. In de persoonlijke stukken vertel ik mijn verhalen daar over. Als werkne-

mer heb ik op 7 scholen en 5 universiteiten gewerkt, ook daar vertel ik mijn verhalen over.   
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Daarnaast heb ik 32 jaar in allerlei raden gezeten - faculteitsraden, MR en GMR -, als student, 
medewerker en ouder. Van die 32 jaar was ik 20 jaar voorzitter van zo’n raad. Door die ervaring heb 
ik ook wat over beleid te zeggen. Dat doe ik in dit boekje.  In die stukken neem ik standpunten in, 
soms scherpe. Gesteund door ervaring en onderzoek, niet door mode.  Op mijn site staan hier over 
beleidsstukken die ik maakte waarvan ik hoop dat anderen er wat aan hebben 

 

 

LIEVER NIET IDEE GESTUURD 
Veel onderwijsbeleid dat ik gezien heb komt uit mo-
dieuze ideeën voort: of het nu om zelfstandig werken 
gaat, competenties of de wenselijkheid leerlingen veel te 
laten kiezen: het is meestal fout om onderwijs voor 
simpele ideeën overhoop te laten halen. 
 Onderwijs is les gestuurd, een elementair feit dat 
vaak vergeten wordt. Door docenten worden dingen uit-
gelegd en dat is een vak. Zo lang er scholen zijn is dit zo. 
Je moet dit vak niet zo maar overhoop gooien uit simpele 
ideetjes die van een afstand aantrekkelijk lijken. Ik ben 
voor strakke regels rondom lessen: er is niks tegen een minimum aantal lessen per vak, er is niets 
tegen strenge deskundigheids eisen aan docenten en zo zijn er nog wel meer dingen waarin regels 
nodig zijn. Als je dit soort regels los laat maak je het onderwijs slechter in plaats van beter. Ik moet 
voorbeelden van fout beleid bespreken. Leuk is anders, maar er zijn helaas te veel voorbeelden. 

 

MAAR JUIST LES GESTUURD! 
Goed beleid komt voort uit lessen: goede leraren en 
schoolleiders kijken daarbij naar de kernactiviteit – les 
geven – en als ze zien dat daar wat mis gaat doen ze 
onderzoek  hoe de boel in de les te verbeteren. Ik heb in 
mijn 41 jaar op school veel voorbeelden van  succesvol 
schoolbeleid mee gemaakt en beschrijf ze. Dat doe ik 
niet om op te scheppen, maar om voor goed onderwijs-
beleid te pleiten: niet idee gestuurd maar les gestuurd. 
 Wat me in mijn 41 jaar onderwijs het meeste 
heeft gestoord is dat er weinig serieus gestudeerd wordt 
op onderwijskunde en pedagogiek. Mijn docenten aan 
de universiteit hebben me er toe aangezet de grote pedagogen te lezen. Dewey, Piaget, Skinner, 
noem maar op. Bijna niemand doet dat. Iedereen loopt achter modieuze dingen aan, nu 
bijvoorbeeld Ipad-scholen. Maar onderzoek dat leert dat die scholen bijna altijd mislukt zijn wordt 
niet gelezen. Fokke en Sukke kletsen niet uit hun nekharen, veel beleidsmakers wel. Zie H23 over 
laptopscholen. 
 In mijn eerste 30 jaar als leraar waren schoolleiders omhoog gevallen leraren, goed in leerlin-
genbegeleiding of wat anders. Die mensen dachten uit lessen, omdat ze echt les hadden gegeven. 
De laatste 10 jaar zijn het vaak buitenstaanders, die niet uit lessen denken en de hele boel ineens 
overhoop gooien.  De risico’s hiervan zijn groot en de verschillen tussen scholen worden groter, 
omdat er verschillende ideeën achter zitten. Vanuit markt denken is dat misschien goed, maar 
vanuit les denken een ramp. Voor Natuurkunde kan je gegeven het programma in een klas 4 uur 
van 50 min nodig hebben,  dan is 3 uur van 40 min te kort, en kun je in die te beperkte tijd je pro-
gramma niet naar behoren uitvoeren.  Dat is op alle scholen zo. 
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INLEIDING  
 
Als je 66 bent en ‘n boek over je schooltijd wilt schrijven omdat je met pensioen bent en omdat  je je 
hele leven op school hebt gezeten - en dus alleen daar verstand van hebt - dan heb je 66 – 4 = 62 jaar 
op school gezeten. In mijn geval is het 60 jaar, 2 jaar minder. Mijn eerste jaar als kleuter was ik ziek 
en het laatste jaar als leraar was ik schoolziek. In dit boek vertel ik mijn verhalen over die 60 jaar. Ik 
schrijf over wat ik in die tijd geleerd heb. Het meest heb ik geleerd van leerlingen en studenten die ik 
had op de scholen en universiteiten waar ik werkte. Maar klasgenoten, goede leraren en docenten 
hebben me ook veel bijgebracht. School is een ontmoetingsplek, waar sociaal veel interessants ge-
beurt. Dat is het waard te vertellen. Om je een idee te geven over wat ik bedoel eerst maar eens wat 
voorbeelden uit mijn laatste lesjaar waar ik plezier aan heb beleefd en die laten zien wat je van leer-
lingen kunt leren. Vooral als ze je pesten. 

 

BTn & EINSTEIN 
Sinds mijn 18e  heb ik lang haar dat ik zelden of nooit kam, gedrag dat ‘t gevolg is van een jarenlange, 

uiteindelijk gewonnen, strijd met mijn ouders om mijn haar net als de Beatles te mogen dragen. Dat 

deed iedereen na 1966, deze strijd voeren. In mijn jeugd had ik stekels, bibob heette dat. Mijn vader 

vond dat schoner dan dat vieze, lange Beatle haar. ’s Morgens na het douchen veeg ik mijn natte, 

lange haren altijd netjes  opzij en dankzij de krulletjes oogt het dan ѐn aardig ѐn verward. 

Als je er zo uit ziet, en ook nog natuurkundeleraar bent, is de vergelijking met Einstein snel 

gemaakt. Leerlingen zeiden nooit Einstein tegen me als mijn haar kort was omdat ik net bij de kapper 

was geweest. Maar zodra het lang werd riepen ze Einstein. Altijd. Toen ik natuurkunde en filosofie 

studeerde heb ik 3 van Einsteins 250 artikelen bestudeerd: zijn artikel over de Speciale Relativiteits 

Theorie uit 1905, zijn stuk over de vraag of atomen echt bestaan (De Realiteit van Atomen) en ook 

zijn stukken over Quantum-Mechanica heb ik goed gelezen. Dat lezen kostte me maanden. Wat 

Einstein schreef was bijzonder. Altijd. Door deze ervaring vond ik het ongepast als leerlingen me 

Einstein noemden. Als ze dat deden  ging ik naar de kapper, waar ik vertelde dat ze Einstein riepen. 

Einstein is buitencategorie. Ik niet. Vandaar. 

Omdat iedereen dit verhaal kende werd mijn 

hoofd een keer op zijn Einsteins op het bord getekend, 

het bovenste plaatje dat ik van ‘t bord gefotografeerd 

heb. Boven de tekening schreef ik op ‘t bord dat ieder-

een mijn verhalen over Einstein kent en dat het leuk zou 

zijn om een goede tekening van Einstein naast deze 

cartoon te maken. 

Toen Amber uit 5V binnen kwam gebeurde er 

wat bijzonders: ze pakte een zwarte stift en tekende ‘t 

onderste plaatje in 2 minuten. Ze was me als natuur-

kunde leerling nooit opgevallen; deed haar werk altijd 

en haalde zessen of dunne zeventjes. Amber was een 

leerling waarvan ik dacht dat Natuurkunde wel eens te 

moeilijk zou kunnen worden. Ze had een NT-profiel 

zonder Biologie en met Tekenen, en wilde industrieel 

ontwerp doen. De tekening laat zien hoe juist die keuze 

is en hoe groot haar talent is.  Er zijn ook andere talen-

ten dan goed zijn in ‘t maken van natuurkunde sommen.        
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GOEDE LES 

Als leerling op school en als student op diverse universiteiten heb ik erg goede docenten gehad, je 
kunt over ze lezen in H13 over mijn rolmodellen. Daarom geloof ik in het belang van goede lessen, 
waarin het gesproken woord centraal staat en waarin leerlingen de dingen in schriften noteren. Ik 
geloof niet in laptop- of iPad-scholen. Integendeel: ik weet uit ervaring dat dat soort scholen altijd 
mislukt zijn en altijd zullen mislukken.  Als ik dit uitleg zeg ik altijd Je leert met je lichaam en In 
begrijpen zit grijpen, om tegelijkertijd net wat te hard in de bovenarm te knijpen van degene die mij 
dwingt dit te doen, omdat hij of zij met ‘n device lawaai maakt. Het bestuursbureau van de VU heeft 
onderzoek naar succesvol studeergedrag van moderne studenten laten doen. Wat levert hogere 
tentamen cijfers op: aantekeningen maken op je device of met je pen in een schrift? Drie keer raden: 
de pen levert gemiddeld  1,5 punt hoger op. 
 Op moderne scholen gelooft men vaak niet in het belang van goede les, treurig gevolg van 
het jaren lang verlagen van het niveau van docenten, die niet meer frontaal les kunnen geven. Velen 
denken dat zo les geven niet goed is, dat je met moderne middelen moet werken. Het is treurig te 
merken dat vooral alfa’s, die niks van computers weten, denken dat je daarmee beter leert. Ik werk 
sinds 1980 met computers, heb ruim 20 computers gehad en ik heb in mijn leven zeker een ton aan 
computers uitgegeven. Ik heb ongelooflijk veel met kinderen en computers gedaan, maar ik geloof 
beslist niet dat je alles met PC’s moet doen. Wie wil leren voetballen gaat tegen een bal schoppen, 
wie wiskunde wil leren gaat raaklijnen tekenen en in een schrift rekenen met letters en cijfers en 
tot slot – mensen hebben rare neigingen - wie Frans wil leren gaat met briefjes woorden stampen 
of naar een frans sprekend land emigreren. 

De neiging niet meer in lesgeven en schrijven in schriften te geloven zit diep in ons onderwijs. 
Domheid troef. Toen ik voorzitter van de MR was stelde ik ooit voor de volgende personeelsdag met 
school naar het museum voor de geschiedenis van het onderwijs te gaan, waar net een tentoon-
stelling over het succes van het jaarklassen systeem was georganiseerd. Dit voorstel werd door onze 
rector, Ton Heijnen, afgewezen: ouderwets. Ik reageerde met een  cynische grap: voor mij sprak het 
vanzelf dat je zo iets juist wèl doet. Dat niet willen is zoiets als een voetbaltrainer die zijn spelers 
alleen met PC’s wil laten trainen. Gewoon dom. 
 

BIEGLEEST 
Niet alle verhalen in mijn les gaan over Natuurkunde, soms gaat het ineens over belangrijke maat-
schappelijke zaken. Leerlingen moeten ook opgevoed worden dus het kan belangrijk zijn om in de 
les eens wat van buiten school te verhalen. Vorig jaar hield ik in 5VWO een verhaal over het verschil 
tussen het mediaan en het gemiddeld inkomen in samenlevingen en wat het belang daar van is. Ik 
wilde uitleggen dat de opkomst van de ontevreden onderklasse in westerse landen die boos PVV 
stemt een gevolg is van de almaar toenemende inkomensverschillen in onze samenleving. 
 Het mediaan inkomen is het inkomen van de middelste in de samenleving, van nr. 8.000.000 
in een samenleving met 16 miljoen mensen.  Het gemiddeld inkomen in een samenleving is het 
totaal inkomen gedeeld door het totaal aantal mensen. Mijn stelling was dat in westerse samen-
levingen het gemiddeld inkomen al jaren stijgt, terwijl tegelijkertijd het mediaan inkomen daalt. Plat 
gezegd: de rijken worden steeds rijker en de armen armer, met als gevolg dat de onderkant van de 
samenleving al ontevredener wordt en daarom een uitweg zoekt in vreemdelingenhaat en andere 
narigheid. Ellende als gevolg van denivellering. 
 Als ik dit soort dingen vertelde was het doodstil in de klas. Altijd. Moderne leerlingen zijn in 
deze dingen geïnteresseerd, vooral op het VWO. Daags na deze les kreeg ik een mailtje van Stan 
met als kop BIEGLEEST. Hij maakte daarmee een grap over mijn omdraaien van letters: ik was een 
liegbeest. Mijn verhaal leek heel wat maar het klopte niet, “Totaal niet!”, zo zei hij. 
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 Wat had Stan gedaan? Met zijn PC had hij bij het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, de 
gemiddelde en mediane inkomens in Nederland in de afgelopen 20 jaar opgezocht. En wat vond hij: 
beide waren in die 20 jaar gestegen. Daarom was ik een liegbeest: ik lulde maar wat! Bij het mailtje 
hoorde een bijlage van 4 A4tjes met de getallen die hij gevonden had. Heerlijk zo’n VWOer, daar kun 
je er als leraar niet genoeg van hebben. 

We hebben zijn cijfers in de klas besproken en gezien dat hij gelijk had. Maar, ik had ook 
gelijk: de mediane inkomens waren weliswaar gestegen ipv gedaald, maar heel veel minder dan de 
gemiddelde inkomens. Om mijn stelling echt waar te maken moest je meer doen dan ik gedaan had, 
je moest preciezer naar inflatie kijken. De PVV onvrede komt toch door denivellering. 

 

WEG MET HET VINGERTJE 
Op scholen is altijd een registratieapparaat dat bijhoudt 
wie er wel en niet terecht afwezig is. Er wordt uitgezocht 
wie ziek en wie schoolziek is. In de 41 jaar dat ik leraar 
was heb ik nooit aan dit systeem mee gedaan, in regis-
treren van absenten en telaatkomers was ik niet erg 
goed. Als leerlingen te laat binnen kwamen zei ik altijd 
“Welkom. Ga zitten. Ik ben blij dat je er bent.” Het stond 
me tegen leerlingen naar beneden te sturen om een 
briefje te halen, dan waren ze nog langer weg. Ik snap 
goed dat je ‘s morgens te laat bent, zeker als het regent 
of als er tegenwind is. Ik kwam ook vaak te laat.  
 Mijn niet administreren van telaatkomers en absenten heeft nooit tot problemen geleid. Er 
kwam wel eens iemand te laat en er was er wel eens ‘n leerling absent. Doorgaans zeiden  absenten 
de volgende les bij binnenkomst wat er aan de hand was geweest. Ze wisten dat ik daarin geïn-
teresseerd was en het leverde begrip op in plaats van strafwerk. Een enkele maal registreerde ik 
wèl, als er een stuk of 10 niet waren. Dan waren er blijkbaar speciale redenen om niet te komen; 
een inhaaltoets, een laat interessant tv programma of wat dan ook. Zulke dingen maakten wѐl een 
politieagent van me, als die dingen gebeuren kun je ook te voren bij me komen en wat regelen. In 
mijn les waren geen regels, behalve dat je moet werken. Niemand wil graag naar school - pubers 
vinden school kut - dus als we er zijn dan maken we er wat van. Dan zorgen we dat het ergste wat 
er in de wereld bestaat, naar school gaan, omgebogen wordt in wat nuttigs. 

 

ZIEK 
In 1959 was ik 4 en moest ik naar de kleuterschool. Kleuterscholen waren toen aparte gebouwen, 
niet fysiek met een lagere school verbonden. Mijn kleuterschool stond in Utrecht in de Tolsteeg en 
ik heb er geen herinnering aan, geen enkele. Aan het begin van het schooljaar kreeg ik namelijk alle 
kinderziektes tegelijk en belande ik in ‘t ziekenhuis met mazelen, longontsteking , een dicht geklapte 
long en nog meer ellende. Ik ben iemand die er niet meer zou zijn als er geen medische wetenschap 
was geweest. Ik leef dankzij de enorme hoeveelheid penicilline die ik kreeg in de 7 maanden in het 
ziekenhuis. 

Aan die penicilline heb ik een herinnering. Toen ik rond Pasen het ziekenhuis verliet had ik 3 
schoenendozen vol lege ampullen, waaruit ik penicilline had gehad. Die ampullen wilde ik bewaren. 
Maar helaas, de opwinding van het vertrek naar huis maakte dat ik de dozen in de lift van het zie-
kenhuis heb laten staan. Wat een treurnis, alles kwijt! 

Er is nog een herinnering aan die ziekte periode. Ik heb ruim een half jaar op zaal gelegen, ‘n 
lange zaal met bedden langs alle kanten. Dat beeld van die zaal zit in mijn hoofd. Leeg en wit, geen 
mensen.  Nu lig je met zijn zessen in een kamer, toen met tientallen mensen.  
  

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F80441963eb47f9ebef088f5e8049d8f3f0567699d65f96eb47b424debd17a0a5&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcartesius.espritscholen.nl%2Ffileadmin%2Fcartesius-college%2FVerzuimprotocol_Cartesius_Lyceum_2018.pdf&docid=63mLRoIdtwdUJM&tbnid=6_lH62MZRICKiM%3A&vet=10ahUKEwi7057c-KTkAhWPKewKHavbCxwQMwg-KAEwAQ..i&w=468&h=292&bih=751&biw=1536&q=fokke%20en%20sukke%20schoolziek&ved=0ahUKEwi7057c-KTkAhWPKewKHavbCxwQMwg-KAEwAQ&iact=mrc&uact=8


 
1 INLEIDING             8 

 
 

 Het derde en laatste beeld is van mijn herstel thuis na vertrek uit het ziekenhuis. Het is een 
lied gezonden door de klasgenoten waar ik het hele jaar door mijn ziek zijn niet bij in de klas zat en 
waar ik verder geen herinnering aan heb: de klas liep langs ons huis en zong Palm Palm Pasen. De 
tekst van het lied ken ik niet, de klank wel. Raar, iemand met zo weinig gevoel voor muziek als ik, 
die een lied als één van zijn oudste herinneringen heeft. 
 Als ik in klassen het verhaal over mijn eerste schooljaar vertel vraag ik er altijd bij wie net als 
ik niet zou leven als er geen medische wetenschap was. Dan gaan ongeveer een derde van de vingers 
omhoog. Dat is aanleiding tot verhalen over wat er gebeurd is. Veel kinderen zeggen dat ze daarom 
wat in de wereld van de medicijnen willen doen. Bij mij was dat niet zo. Ik kom uit een tand-
artsengezin en mijn jeugd heeft in het teken gestaan van dat medisch handelen. Mijn vader heeft 
me gestimuleerd wat medisch te doen. Ik had er geen zin in. 
 Behalve dat jeugdjaar is er nog een ziekteverhaal dat 
ik vaak vertel. Op mijn 37ste liep ik ‘n ernstige ziekte op, de 
autoimmuunziekte ITP, Idiopathische Trombocytopenische 
Purpura. De ziekte zorgt er voor dat ik soms ineens overal 
bloed. Mijn lijf zit dan vol rode puntjes (petechiën) en blaasjes 
gevuld met bloed. De verschijnselen ontstaan door een 
plotseling tekort aan bloedplaatjes. Er is vaak een toevallig 
langskomend virus dat mij stimuleert tot het maken van 
antistoffen die niet alleen het virus maar ook mijn bloed-
plaatjes inpakken en afvoeren (via de lever). Hierdoor ga ik 
bloeden. Van deze ziekte heb ik 12 uitbraken gehad, dan zie ik 
er uit als op de foto. Als geschoold patiënt weet ik wat ik moet doen: ik loop onmiddellijk naar het 
ziekenhuis om de 3 pilletjes op te halen die mij in een paar dagen beter maken (stootkuur prednison 
van 3x1 gr). Bij de eerste uitbraak van mijn ziekte heb ik 14 dagen in het ziekenhuis gelegen, daarna 
was ik hooguit 2 dagen absent. 

Over mijn ziekte heb ik een boekje geschreven, ZIEK ZIJN, …, BETER WORDEN waarin ik mijn 
leerlingen leer om te gaan met plotselinge uitbraken van ernstige ziektes. Ik heb het boekje 10-tallen 
malen gedraaid in projectvakken als SCIENCE, ANW en NLT. Het was één van de leukere dingen die 
ik in het onderwijs heb gedaan. Behalve mijn ziekte en mijn verhaal bespreek ik 12 ziektes van 
beroemde mensen die ook een ernstige ziekte hebben en hun verhaal er over vertellen. Het boekje 
is van mijn site DIGITAALZELFPORTRET.NL te downloaden. Ik heb nog een medisch boek gemaakt, 
GEKTE, over psychische ziektes. Leerlingen vinden het spannend, het gaat over stigmatisering. Het 
is niet te downloaden via mijn site, omdat het privacy gevoelig is. Wie het hebben wil moet contact 
met me opnemen (zie site).  Ik schrijf in H19 over deze projecten.  
 

SCHOOLZIEK 
In mijn laatste jaar was ik schoolziek. De druk van de laatste jaren werd te veel en ik kreeg ernstige 
rugpijn, gecombineerd met angst- en paniekaanvallen. Zulke dingen gebeuren. Ik was niet school-
ziek in de klassieke zin, dat ik me om flauwekul redenen ziek meldde. Ik was letterlijk ziek van school. 
Ook het leukste dat je in je leven hebt gedaan, met pubers omgaan en lesgeven, kan te zwaar zijn. 
Zulke dingen gebeuren in het leven en je moet je er niet gek door laten maken. Het heeft me moeite 
gekost, maar ik heb dat niet laten gebeuren, er gek van worden.  
 Over dit onderwerp schrijf ik niets in dit boekje, behalve dat het is gebeurd. Ik wil mijn tijd 
niet vullen met gezeur, maar met leuke dingen. Interessant is wat ik van pubers heb geleerd. Daar 
gaat ONWIJS over. Het is bedoeld voor collega’s en vrienden die ik wil steunen in hun omgang met 
pubers. Ik wil vooral leren dat je niet betweterig je wijsvinger moet heffen als je met pubers omgaat, 
dat je liefdevol met ze moet omgaan. Wie als docent met zijn wijsvinger lesgeeft eindigt met die 
verdiende hartaanval: “Wie ben jij, vingerheffer, om het zo veel beter te weten?”. 
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KLEUTERSCHOOL 
In mijn jonge jaren verhuisde ons gezin veel, doordat mijn vader telkens ander werk had. Ik ben in 
Twello geboren, tussen Deventer en Apeldoorn. In dat dorp was mijn vader 3½ jaar tandarts. Toen 
verhuisden we naar Utrecht, omdat hij daar naast zijn gewone tandartsenwerk aan de universiteit 
een opleiding tot orthodontist deed. Daar woonden we maar 1 jaar, het jaar dat ik ziek was. Het jaar 
daarna in Dordrecht zat ik wel gewoon op de kleuterschool. 
 

ONRUSTIGE JEUGD 

In veel gezinnen zijn de eerste jaren onrustig: 
vaak is er wisselend werk, nog geen vaste wo-
ning en ook worden er vaak snel kinderen ge-
boren. Zo was het in het gezin waarin ik op-
groeide en zo is ‘t ook in mijn geval gegaan. 
De foto rechts is kort na mijn geboorte ge-
maakt. Mijn ouders zitten in Twello in hun 
huis op de pas aangeschafte stoelen van het 
bankstel dat nu bij ons thuis staat. Het bank-
stel is vaak opnieuw bekleed en oer degelijk. 
Het bestaat uit 2 stoelen en een bank, het zit 
al 66 jaar heerlijk. 

De jaren na de oorlog waren een arme periode, wat blijkt uit een detail over het bankstel: 
voor de stoelen hebben mijn ouders 300 gulden per stuk betaald en de bank koste 500 gulden. Dat 
was toen zo veel dat de jonge tandarts eerst elk kwartaal een stoel binnen kreeg en betaalde en pas 
een half jaar later de bank. Hij had dus een heel jaar nodig om  het  bankstel te betalen. De foto is 
vroeg, toen hadden ze nog maar 1 stoel: de lage damesstoel. 

De onrust in ons gezin kwam door de drukte vanwege mijn vaders opleiding tot orthodontist, 
na zijn periode in het leger. Tandheelkunde was na de oorlog van een HBO in een universitaire 
opleiding veranderd. Hij studeerde van 1945 tot 1951 tandheelkunde in Utrecht. Vervolgens werd 
mijn vader als tandarts kapitein in ‘t leger in Nieuw Guinea (1951-53) om daarna tandarts te worden 
in Heemstede (3 mndn), Twello (3,5 jaar), Utrecht (1,5 jaar), Dordrecht (1 jaar) en Amsterdam (1 
jaar). Pas na deze 6 verplaatsingen kregen wij ons echte ouderlijk huis in Zaandam, waar ons gezin 
van 1961 tot 1980 in de Ostadestraat woonde. Dat was in de rijke Schildersbuurt, waar welgestelden 
woonden. De Zaanstreek was een industriegebied waar bijna iedereen in fabrieken werkte. Er waren 
veel fabriekseigenaren; zij woonden in de mooie huizen in onze buurt en langs de provinciale weg 
in de Koog. In mijn jeugd woonden daar 50 miljonairs. Wij woonden daar tussen. 

Een andere reden voor de onrust waren de gevolgen van een naar incident dat mijn vader in 
het leger in Nieuw Guinea meemaakte. Op de kampong waar hij woonde werd iemand gek, mata-
glap zei mijn moeder. Die man schoot zo maar iedereen dood. Mijn vader moest hem toen, samen 
met 2 andere militairen, dood schieten. Dat incident was hem te veel. Hij raakte in de war en werd 
voor het leger afgekeurd. Hij heeft een heel leven medicijnen moeten slikken om te zorgen dat de 
verwarring niet terug kwam. Wij zouden nu zeggen dat hij last had van een posttraumatisch stress 
syndroom.  In mijn boekje GEKTE heb ik over de aandoening geschreven. 

In die onrustige jaren was ik kleuter. Eerst in Utrecht waar ik het eerste kleuterjaar door 
ziekte miste, daarna in het schooljaar 1959-60 waarin ik in Dordrecht wel een heel jaar naar de 
kleuterschool ben geweest. Aan dat jaar, het 2e kleuterjaar dat dus mijn 1e was, heb ik scherpe 
herinneringen. De eerste is de weg naar school, die ik altijd alleen aflegde. Ik liep. Het was ongeveer 
1 km lopen, langs 3 zijden van een vierkant. Ik liep alleen, zonder ouders. Dat was toen zo, hoe 
moeilijk dat nu is voor te stellen. 
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NAAR SCHOOL LOPEN 
Alle huidige scholieren zijn als kleuter naar school gebracht. Mijn 4 kinderen heb ik vaak naar school 
gebracht, 4x per week halen of brengen. Wij verdeelden dat thuis. Het was gezellig, met andere 
ouders kleppen. Dat was 60 jaar geleden anders. Er waren toen 1000 maal zo weinig auto’s als nu 
en het was gewoon om alleen te lopen. Ik neem aan dat mijn moeder de eerste keren mee is gegaan, 
maar heb er geen herinnering aan. Ik heb zulke scherpe herinneringen aan de dagelijkse tocht naar 
school, dat ik op de plattegrond van Dordrecht rondom de Singel de dagelijkse wandeling nog kan 
intekenen. 

Ook weet ik nog goed hoe ik op 1 februari 1959 
wel een keer op de fiets naar school ging. Tot slot weet 
ik ook nog een naar incident uit de kleuterklas. Er zitten 
dus maar 3 dingen in mijn hoofd als echte herinnering 
aan de kleuterschool. Niet veel, wel wat. Aan ons huis in 
Dordrecht heb ik meer herinneringen: hoe het in elkaar 
zat, dat mijn opa daar een schutting omduwde (hij was 
loei sterk), de geboorte van mijn zusje, dat er nog kogel-
gaten van de oorlog in de muren zaten en dat we naast 
de gevangenis woonden (een klassiek ronde koepel). 
Maar het gaat hier om mijn herinneringen aan school, 
niet om andere herinneringen. 
 Op de foto hiernaast zie je mij met mijn broer 
Nico (blond) en ons jonge zusje Justien. Goed is te zien 
dat ik al in mijn vroege jaren flaporen had. Er zijn dingen 
die nooit veranderen, je hele leven niet. 
 

ONRUST REVISITED 

Als je naar de lieve 50er jaren zwart wit foto’s op deze pagina’s kijkt lijkt ‘t woord onrust niet gepast. 
Dat is het wel. Elk jaar ergens anders wonen is niet rustig. Gelukkig hadden mijn vader en moeder 
een heel goed huwelijk. Ze waren echt gek op elkaar. Maar, het was wel zo dat mijn moeder de boel 
bij elkaar hield. Ze werkte niet, ook niet in de praktijk, en regelde alles. Wij zijn alle 4 positief door 
haar begeleid. Ieder kreeg die dingen te horen die juist aan hem of haar zo bijzonder waren en wij 
werden sterke, zelfverzekerde kinderen. Bij ons geen hechtingsproblemen waar psychologen vaak 
over praten om ellende te verklaren. 
 Ik heb door scheiding 2 gezinnen gehad. Het eerste startte net als mijn vaders gezin onrustig. 
Gedoe met werk was ook daar de voornaamste oorzaak. Ik trouwde bij de geboorte van mijn oudste 
dochter in 1977 en wilde uiteindelijk iets met onderwijs doen. Rond 1980 was het onmogelijk om in 
het onderwijs een vaste baan te krijgen. Ik had in 1980 maar liefst 6 banen tegelijk en zwierf met de 
trein heen en weer van baan naar baan: Utrecht, Amsterdam (3) en Haarlem (2) waren de plekken 
waar ik mijn baantjes had. Er was enorm veel onrust, in totaal had ik 1,6 baan. Ik nam alles aan 
omdat ik bang was het jaar er op niks te hebben. Mijn oudste 2 kinderen hebben er onder geleden 
en hebben net als ik in hun jeugd in te veel huizen gewoond 

Mijn relatie met mijn eerste vrouw werd er niet stabiel van, ik werkte veel te hard. Achteraf 
bewonder ik mijn moeder die in alle onrust de boel wèl bij elkaar hield. Mijn tweede huwelijk is wel 
stabiel. Mijn jongste 2 kinderen hebben altijd in hetzelfde huis in Alkmaar gewoond, dat ze nu 
verlaten om voor studie en werk de wereld in te gaan. Ik zeg vaak dat ik in 25 huizen heb gewoond 
en dat ik nu al 25 jaar in ons laatste huis woon. Ik hoop ons huis aan het Kwerenpad in Alkmaar 
horizontaal te verlaten. 
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FIETSEN 
Aan verjaardagen zitten prettige herinneringen vast. Mijn 5e verjaardag op 1 februari 1959 is met 
het rode tweedehands fietsje verbonden, waar mijn vader een rijksdaalder voor betaalde, 2 gulden 
50. Bij dat fietsje hoort mijn trots op het mooie glimmende rood. Je kon niet zien dat de fiets tweede-
hands was. Ik stond er lang en intens van te genieten, dat mooie rood. Daarna kwam de eerste keer 
dat ik weg fietste, wat in een val- en huilpartij eindigde. Er waren nog geen houten loopfietsen waar 
mee je de motoriek van fietsen oefende voor je ging fietsen: wij moesten nog instantaan op de fiets 
weg rijden. Ook was er keer een botsing, met een stil staande auto, waar ik met grote vaart tegen 
aan kletterde. Kapotte knieën. Weer huilen. Heel hard. 
 Mijn geheugen vertelt me niet of ik ook op de fiets naar de kleuterschool ben gegaan. Ik denk 
het wel, want van 1 februari tot het einde van het schooljaar zaten er nog heel wat dagen in het 
jaar. Maar ja, als ik gefietst had dan zou ik daar toch een herinnering aan hebben? Het enige wat ik 
weet is dat vierkant, dat ik eindeloos voor driekwart gelopen heb. Altijd alleen.   

 
VIEZE PRAATJES 

Kinderen van 5 zijn zindelijk. Er werd vroeger zo veel aandacht aan die training gegeven dat bijna 
alle kinderen ruim voor hun tweede levensjaar geen ongelukken meer veroorzaakten op dat gebied. 
Je ziet op de foto boven mijn zusje van een paar maanden met een super grote luier die toentertijd 
zo snel mogelijk af moest, omdat luiers wassen zo veel werk was. 

Eén van mijn herinneringen aan de Dordtse kleuterschool gaat over zo’n ongeluk. Ik had het 
in de klas in mijn broek gedaan en durfde dat niet te zeggen. Ik ruik, zie en voel nog altijd hoe ik toen 
op mijn stoel zat te schuiven in de hoop mijn geheim tot het eind van de lesdag te bewaren. Dat 
lukte niet. Kleuterjuffen zijn er op getraind deze ellende op te lossen. Aan de oplossing heb ik geen 
herinnering, wel aan het schuiven met alles wat erbij hoort: de angst, de geur, het geschuif en tot 
slot de ontdekking. 

Mijn 4 kinderen hebben nooit katoenen luiers gehad. Vanaf de eerste dag hadden ze pam-
pers, papieren luiers. Ik heb er enorme dozen van gekocht. Soms had ik achter op de fiets een doos 
luiers van bijna 1 kubieke meter. Honderd gulden kostte die, zegt mijn geheugen. Of dat klopt? Geen 
idee. Wat ik wel weet is dat ‘t schoonmaken van poepbroeken geen rotwerk was. Beslist niet: zo 
gebeurd. De nare verhalen van mijn moeder over het schoonmaken van poepbroeken pasten niet 
op wat wij deden, dat stelde niks voor.  

Gevolg is dat kinderen nu later zindelijk worden. Niet ruim voor maar na ‘t tweede levensjaar. 
Omdat zindelijk worden niet meer met zo veel werk omgeven is, is de aanpak van moderne kinderen 
minder hard. Dat heeft allerlei gevolgen. De meeste daarvan zijn prettig, maar op de huidige 
basisschool treden wel meer ongelukken op dan in mijn jeugd. Er zijn heel wat juffen van jonge 
kinderen die poepbroeken moeten schoonmaken na een ongelukje vergelijkbaar met het mijne. En 
dan gaat ‘t niet om schoonmaken met pampers, maar om echt schoonmaken.  Onderwijs: elke dag 
anders. 
 

LIEFDE VOOR KLEUTERS 
Mijn beide vrouwen hebben PABO gedaan, ze waren meer in kleuters dan in grote kinderen geïn-
teresseerd. Met name de didactiek van onderwijs aan kleuters vonden ze interessanter dan die van 
onderwijs aan lagere school leerlingen. Mijn liefde voor beide kleuterjuffen heeft geleid tot veel 
begrip voor hun werk. Met kleuters ga je anders om dan met grote kinderen,  kleuterdidactiek vraagt 
dat je leerlingen kleine en praktische dingen laat doen, en ook dat ze allemaal wat anders doen. 
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Ik heb hard gestudeerd op pedagogiek voor kleuters en ik ben ‘n trouw lezer van de dingen 
die Jean Piaget er over geschreven heeft. Aan het eind van mijn Wageningse studie Moleculaire 
Wetenschappen heb ik daarom overwogen PABO te gaan doen. Het werd filosofie. Toen ik later met 
Jan Mooij op het Mendel College in Haarlem het Natuurkunde onderwijs in de onderbouw aldaar  
moderniseerde hebben we veel aan Piagets pedagogiek gehad. We hebben een methode gemaakt 
waarbij leerlingen elke les kleine proefjes deden. De onderbouw van het Mendel als kleuterschool. 

 
TERUGBLIK: HECHTING 

Aan mijn kleutertijd heb ik ook prettige herinneringen buiten school, aan de situatie thuis. Ik heb 
vooral veel positieve herinneringen aan mijn moeder. Ze kon lief zeggen dat ik zo goed kon tellen, 
toen ik als peuter een keer tot 20 telde, en zo zijn er veel meer dingen gebeurd. Met mijn 2 broers 
en zus ging het net zo. Zoals ik al zei, wij leefden in een zee van complimenten, de hechting was bij 
ons thuis goed verzorgd. 
 Ik heb aan straf thuis maar 1 herinnering. Mijn moeder had een mooie nieuwe jurk, wit met 
gekleurde balletjes. Ik had net de schaar ontdekt. Je begrijpt wat er gebeurde: op een onbewaakt 
ogenblik heb ik heel veel balletjes uit die jurk geknipt en moest mijn moeder wat nieuws kopen. De 
straf was hard: ik mocht niet mee eten – we aten puree, wat ik lekker vond – en ik moest tijdens het 
eten ALLE balletjes uit die jurk knippen. Pas daarna mocht ik de restjes opeten.  
 Zonder enige twijfel zijn we veel voorgelezen. Ik heb daar geen herinneringen aan, maar bij 
mijn jongere broer en zus heb ik het zien gebeuren. Kees en Justien konden al ruim voor hun 6e 
lezen, wat een reden was om ze direct in de 2e klas van de lagere school  te plaatsen. Bij mij is dat 
niet gebeurd. Gelukkig. Ik heb als oudere broer gezien dat dat niet goed is. Zij gingen altijd met 
oudere kinderen om, wat voor problemen heeft gezorgd. Bij mijn eigen kinderen heb ik het niet 
gewild, ook zij konden voor hun zesde lezen. 

 
VOORLEZEN 

Lezen was in ons gezin belangrijk. Mijn vader was geen lezer. Hij was tandarts en we hadden een 
grote boekenkast in huis. Een kast vol boeken die hij niet las. Het waren boeken van zijn vader, die 
professor was. Tandartsen zijn doeners, ze houden er van met hun vingers te knutselen. Lezen is 
niks voor ze. Toen mijn vader overleed liet hij enorm veel geld na – hij was goed in geld verdienen 
en in beleggen – en een stapel geborduurde tafellakens. Om zijn vingers in shape te houden zat hij 
elk weekend te borduren. Die tafellakens zijn nu bij mijn broer en zus. Ik heb er grijnzend naar geke-
ken maar hoefde ze niet toen we de spullen verdeelden. 

Mijn moeder was wèl een echte lezer. Ze las elke dag een boek: Agatha Christie, Maigret. 
Stapels. Eén van de meest tragische dingen uit haar leven is dat het op haar 40ste ineens over was 
met lezen: ze was binnen 3 maanden blind. Door de maagziekte pernicieuze anemie, geen zoutzuur 
in je maagwand, werd een voorloper (precursor)  van vitamine B12 niet afgebroken en kregen haar 
ogen dat hoognodige vitamine niet. In 3 maanden blind. Nooit meer lezen voor iemand die dat altijd 
deed. Afschuwelijk.  

Er waren veel kinder boeken in ons huis. Mijn oma trakteerde ons op bekroonde boeken en 
Kees en Justien zijn vaak voorgelezen. Dat zal bij mij ook gebeurd zijn. Het is raar: ik weet daar niks 
meer van, maar het moet gebeurd zijn. Ik heb mijn kinderen ook veel voorgelezen. Zij weten dat 
nog wel. Waarom ik het niet weet is me een raadsel. Hoe kun je zoiets vergeten? Mijn eerste 
herinnering aan de lagere school – zie onder: streepjes zetten - verwijst naar een verlangen ècht te 
lezen.  Ik zal dus ook veel van voorlezen hebben gehouden. Anders is het niet te begrijpen dat die 
herinnering zo sterk is.   



 

             13 

LAGERE SCHOOL 
 

 BOEK WIM DANIËLS 
Al vanaf het begin van de lagere school ben ik een lezer. Alleen op de HBS las ik niet, verder altijd. Bij 
elk onderwerp waarin ik me verdiep ga ik eerst de goede boeken lezen. Nu ook. Ik heb het boekje 
van Wim Daniels over de Lagere School gelezen en begin met een persoonlijk verslag. Het lezen was 
fijn, mijn gedachten gingen terug naar mijn eigen tijd op die school. De Lagere School is een fraai 
vorm gegeven boek, bestaand uit 32 korte hoofdstukken over allerlei dingen die met de lagere school 
te maken hebben. 

Daniëls voert geen literatuurlijst op, hij heeft Facebook gebruikt om zijn verhaal met concrete 
herinneringen van mensen te kunnen vertellen. Maar, ook zonder literatuurlijst: uit alles blijkt dat hij 
zich goed in het onderwerp heeft verdiept. Al maakt hij als niet onderwijsgevende typerende fouten, 
vooral bij bèta zaken. Veel televisie babbelaars weten niks van bèta dingen. Stom. Maar nog veel 
stommer is dat bèta’s niet geleerd is zich verbaal te uiten. Alleen maar sommen maken. Door de 
combinatie Natuurkunde-Filosofie heb ik het wel geleerd en ik heb het mijn leerlingen met projecten 
geleerd. Ik heb ze leren schrijven, door in mijn boekjes mee te schrijven. 

 
Daniels is behalve kletsmajoor op tv en 

schrijver ook medewerker aan het woordenboek 
van Dale. Dat merk je in dit boek. Bij al zijn 
onderwerpen komt hij met woorden uit onze taal 
die met de lagere school te maken hebben. Van 
onder de plak zitten tot potlood en poetslap; hij 
vertelt van honderden woorden hoe ze uit het 
school leven zijn voortgekomen. Soms vond ik  dat 
leuk, bij-voorbeeld dat het woord potlood uit een 
pot met loodverf voort kwam. Maar soms kreeg ik  
er een Muiderslot gevoel bij. Ik heb me in Muiden, 
als ik met mijn kinderen weer eens op het kasteel 
was, altijd geërgerd als er zo veel over de 
herkomst van spreekwoorden werd gesproken, in 
plaats van over architectuur of techniek. Als bèta 
hoor ik daar liever wat meer over. 

Bij lezing van de hoofdstukken over taal, 
rekenen, zingen, straffen, schoolmelk en mees-
ters of juffen valt op wat een subcultuur de lagere 
school eigenlijk is: als je na 20 jaar op de lagere 
school terug komt is er niks veranderd. Terug-
komen in die nooit veranderende subcultuur 
stimuleerde mij om me over mijn eigen herinne-
ringen na te denken. 
 

STRAF 
Eerst de herinnering aan de ergste straf die ik ooit kreeg, dat ik een jaar werd terug gezet. Ik zat in 

de 4e klas bij juf Tof in een 3-4 combinatieklas. Ik was gek op juf Tof. Ze was een joodse vrouw die al 

haar familie kwijt was, dat wisten we, en die in mei veel huilde, daar werden we stil van. Juf Tof had 

gezag. Het verhaal ging dat ze ooit iemand zo hard aan zijn oren had getrokken dat er bloed vloeide. 

Ik heb haar nooit wat gewelddadigs zien doen.  Maar, dit verhaal gaf wel gezag: voor juf  Tof moest  
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je oppassen! Ik was gek op haar. Toen ze een keer in ‘t ziekenhuis lag vanwege suikerziekte  heb ik 

haar opgezocht.  Ik zag dat mijn bezoek haar emotioneerde.  Op enig  moment was ik als 4e klasser 

met de 3e aan het meelezen. Ik deed niet ‘t werk dat wij in stilte moesten doen, maar las lekker mee 

in het boek van mijn buurjongen. Toen juf Tof dat door had werd ik terug gezet naar de derde klas. 

Ik moest in een andere rij gaan zitten, kreeg het 3e klas leesboek en moest onmiddellijk wat aan 

andere 3e klassers voorlezen. 

Zo bleef ik de hele ochtend in de 3e klas zitten. Over de straf werd niks meer gezegd en ik 

kreeg het idee dat ik nu echt in de derde zat, dat er niks meer aan te doen was. Tussen de middag 

liep ik huilend naar huis.  “Ik ben een klas terug gezet!”, snikte ik tegen mijn moeder. Zij kon lachend 

zeggen dat het zo’n vaart niet zou lopen. Daar geloofde ik niks van. Mijn moeder kende juf Tof niet. 

Die maakt geen grapjes, zo leek mij. ’s Middags bleek mijn moeder gelijk te hebben, tot mijn 

verrassing. Ik heb de straf als zwaar ervaren. Maar mijn liefde voor juf Tof leed er niet onder. Ik vond 

blijkbaar dat me zo mocht behandelen. 

 

FLAPOREN 
De tweede herinnering gaat over een op school gemaakte 

foto, de foto met flaporen hiernaast. Op mijn flaporen was 

ik niet trots en het trainingsjack dat ik die dag van mijn 

moeder aan moest verafschuwde ik. Op de dag van de foto 

stond ik ’s morgens vroeg bij haar bed, op allerliefste toon 

vragend of ik niet wat anders aan mocht, de fotograaf zou 

die dag op school komen.  Ik kreeg mijn moeder niet wak-

ker, half slapend bromde ze “Nee, dat jack ziet er prima 

uit!”, waarna niets restte dan beneden te ontbijten. 

 Aan het maken van de foto’s op school heb ik geen 

herinnering meer, aan ‘t terugkrijgen wel. Mijn onderwijzer 

in de 5e, meneer van Haaften, zei op goede dag, “Jongens, 

de foto’s.”, met zijn vingers naar de volle bruine enveloppe 

wijzend. Vol spanning keek iedereen naar wat er gebeuren 

zou. Wat er gebeurde was vreselijk. Ik voel het nog. 

 Meneer van Haaften zei niks en trok een foto uit de enveloppe, die in de klas een homerisch 

gelach veroorzaakte: mijn flaporenfoto, Godbeterhet! Hoe haalde hij het in zijn hoofd om die foto 

zo aan iedereen te laten zien? Ik schaamde me erger dan ik ooit heb gedaan: iedereen lachte om 

mijn flaporen en die rot rits. 

 

FACEBOOK GESCHIEDENIS 
Wim Daniels heeft heel wat van zulke herinneringen in zijn boekje geplaatst. Via Facebook heeft hij 

mensen bereikt die deze dingen met hem wilden delen. Iedereen heeft zulke herinneringen, en het 

lezen er van doet je mijmeren over je eigen ervaringen. Dat is prettig zeg ik nu, terwijl de flaporen 

lang niet meer zo wijd uit staan als toen. Veel mensen hebben heftige herinneringen als deze aan 

hun lagere schooltijd, zowel verdrietige als vrolijke. Leerlingen denken dat ze van school vrienden 

over houden. Dat is niet zo. Wat blijft zijn herinneringen, aan je vrienden, en vooral aan emotioneel 

geladen gebeurtenissen. 
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AMSTERDAM: NIEUW WEST 
Mijn eerste lagere school stond in Amsterdam, de Marius Bauer School in Nieuw West. De tweede 
was in Zaandam, de Rembrandtschool. Ik heb het 1ste jaar op de Marius Bauer gezeten, de andere 5 
jaar in Zaandam. Van het jaar Amsterdam weet ik weinig. Om dingen te onthouden moet je ze her-
beleven, bijvoorbeeld door dezelfde mensen te blijven zien en je verhalen met ze te delen. Bij snel 
verhuizen dat gebeurt niet. Daarom heb ik nauwelijks herinneringen aan Amsterdam. 

Mijn vader kreeg in 1960 in Amsterdam zijn eerste echte baan als orthodontist. Hij ging bij 
een grote praktijk in Amsterdam werken, het vak leren. Wij gingen met ons gezin van 4 kinderen in 
een huurflat in Nieuw West wonen, op de 1e verdieping boven een wasserij in de Derkinderen-
straat. Nu is onze oude buurt een zwarte wijk en is de Marius Bauer school een zwarte school. 
Indertijd woonde de bovenlaag van de samenleving in die wijk. In onze flat woonden hoogleraren, 
artsen, ‘n landelijk bekende journalist en tal van hoogwaardigheids bekleders. Gewone Amsterdam-
mers woonden er ook. Martin was zo iemand. 
 Hij was de zoon van de dame die de wasserij onder onze flat runde. Ik speelde achter onze 
flat op straat vaak met hem. Hij was een paar jaar ouder en heeft me op wrede wijze van mijn geloof 
in Sinterklaas afgeholpen. Gezeten op de stoep vertelde ik hem wat ik voor Sinterklaas vroeg. Het 
zullen vast duurdere dingen zijn geweest dan wat hij van de Sint kreeg, want ineens liet hij zich in 
plat Amsterdams ontvallen “Ach man, hij bestoat helemaal niet!”. Mijn antwoord was eenvoudig: 
”Huh.” Toen ik naar boven ging om mijn moeder te vragen wat er waar was van Martins verhaal, 
lachte ze vals. Zo vals dat ik op mijn zesde van het ware geloof viel. 

Nu geloven kinderen tot hun 9e in de Sint. Mijn dochter Wies had het ook op haar 7e door. 
Ze heeft 2 jaar gedaan alsof ze gortig was – Noord-Hollands slang voor nog in de Sint geloven -, dat 
leek haar beter voor het aantal presentjes dat ze zou krijgen. Typisch Wies. 
 

 MARIUS BAUER SCHOOL 
De Marius Bauer school was een moderne school, genoemd naar een groot kunstenaar. Bauer was 
een schilder en etser die rond 1900 furore maakte in ons land. Wij hadden thuis etsen van hem, zijn 
schilderijen waren te duur voor ons. De school stond goed bekend en deed – toen al – aan ver-
nieuwing. Mijn herinneringen gaan niet over die kant, ze gaan over gewone schoolse zaken. Ik weet 
dat ik in de eerste een juf had, ik zie de klas en het gebouw nog voor me. Op het net mijn beelden 
checkend merkte ik dat ze niet slecht waren. Ik vond er zelfs  een klassenfoto waar ik me zelf op her-
kende.  Het jongetje met de flaporen onderaan,  tweede van rechts, ben ik. Wat is het toch geweldig 
dat je dat soort dingen in 2 tellen vindt. Baricco in The Game heeft gelijk.  
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Op de site van SCHOOLBANK, waar ik de foto vond, staat bij mijn hoofd Ton als naam. Dat 
klopt niet, ik ben het: Bram. Zeker weten, vergelijk maar met de andere jeugdfoto’s in dit boekje. 
Omdat ik zo kort in Amsterdam gewoond heb en de school na ‘t eerste jaar heb verlaten is men mijn 
naam vergeten. Van vrijwel alle leerlingen staan er op de site namen bij, zowel voor- als achternaam. 
Ik herinner me er geen. Ook de namen van de juf, Haertlein, en de bovenmeester, van Overhagen, 
maken niets in me los. 
 

 SCHRIJVEN EN PUNNIKEN 
Mijn oudste herinnering aan lagere school lessen is de eerste schrijfles, een herinnering vervuld van 
grote woede. We moesten in een half schrift letters schrijven. Dat moest met potlood en de eerste 
les moesten we ‘n pagina met enen vullen: een hele pagina verticale streepjes! Ik dacht dat ik wat 
ging leren en nu moest ik heel langzaam en ontzettend netjes streepjes zetten. Ik heb niks gezegd, 
ik heb gedaan wat er van me gevraagd werd. Maar de woede was groot, heel groot. 
 Later werden er andere cijfers en letters in het schrift geschreven – weer een pagina lang 
herhalen – om daarna over te gaan op woorden en nog weer later zinnen, eerst simpele later 
moeilijke. Ik kan in mijn geheugen nu nog de pagina’s van het schriftje door bladeren en zie dan wat 
ik net omschreef.  Dat ik dit allemaal heb onthouden is vanwege de emotie van woede die de eerste 
les bij me opriep. 
 Bij de tweede herinnering hoort ook een heftige emotie. Angst. Het gaat over punniken. Dat 
deden we eens in de week op school, donderdagochtend het uur na het speelkwartier. Wij hadden 
de eerste les een oud houten klosje garen mee moeten nemen, dat niet meer gebruikt werd en waar 
mijn vader spijkertjes in had moeten slaan. 3 of 4, dat weet ik niet meer. Punniken is een soort 
borduren, waarbij je met een ijzeren pennetje gekleurde draadjes tot een dik wollen draadje vlecht. 
Die eerste les had ik dat klosje niet bij me – Was ik toen al vergeetachtig of kwam het door mijn 
vader? - en dus heb ik de theorie van het punniken niet meegekregen. Iedereen kon het direct, ik 
niet. Alle leerlingen hadden na een paar maanden meters punniktouw. Ik niks, 0 cm. 
 Ik heb eindeloos met dat klosje voor mijn neus en met het pennetje in mijn hand gedaan 
alsof ik zat te punniken. Ik deed helemaal niks behalve me schamen dat ik het niet kon, punniken. 
Of juf het ooit ontdekt heeft weet ik niet. Ik weet alleen nog hoe bang ik was dat ik door de mand 
zou vallen. Of dat ook gebeurd is weet ik niet. 
  

 GEHEEL GEMAAKT VAN HOUT 
Toen wij in Amsterdam woonden begon mijn vader ook een orthodontisten praktijk in Zaandam, 1 
dag in de week. Dat deed hij naast zijn Amsterdamse werk, zaterdagochtend. De Zaanse praktijk 
werd snel heel groot, daarom verhuisden we al binnen een jaar naar Zaandam. Zo belande ik op de 
Rembrandtschool. 
 De Rembrandtschool werd door 2 verschillende groepen leerlingen bezocht. Er waren kinde-
ren uit de Schilderswijk, waar wij in ons prachtige huis in de Ostadestraat woonden en waar rijke en 
hoogopgeleide mensen woonden, en er waren kinderen uit de Haremakerbuurt. Dat was de arbei-
derswijk naast school. De vaders van die kinderen werkten in één van de Zaanse fabrieken (Verkade, 
Duijvis, Cacao de Zaan, Bruijnzeel). Ik kende uit de Haremakerbuurt alleen de kinderen van onze 
schilder, Jan Kat.  Verder niemand. Als ik naar de klassenfoto van mijn vijfde klas kijk (zie onder) ken 
ik alleen de kinderen uit onze buurt. 

Met Schilderswijk kinderen liep ik elke dag de lange van Goghweg af naar school en met die 
kinderen speelde ik. Niet met Haremakers. Wij waren bang van Haremakers. Die kinderen spraken 
Zaans en vochten. Wij spraken ABN en vochten niet, wij praatten. De sociale ongelijkheid op school 
was enorm. Toch was de sfeer goed. Knap he, van die onderwijzers? Daar zou ik nog eens met ze 
over willen praten. Maar ja: ze liggen in hun graf. 
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Twee foto’s van de Rembrandtschool. Hier boven de 8 klassige school van buiten. Een lange gang 
langs de 8 lokalen: 2 kleuterklassen en 6 klassen van de grote school. Alles was van hout behalve de 
zwarte oudhollandse dakpannen en het stenen onderrandje dat de houten opbouw droeg. Het lied 
van onze Rembrandtschool had in het refrein de zinssnede “geheel gemaakt van hout”. Zichtbaar 
juist. Het hout was niet, zoals bij Zaanse huisjes, groen geschilderd. Het was bruin gebeitst. 
 Peter Poetsma heeft me uit Singapore de klassenfoto van mijn 5e klas gemaild toen hij via mijn 
site mijn naam op het net vond. Peter is de flaporen jongen vooraan 4e van links.  Ik was 10 en ben 
als kleine flapoor duidelijk zichtbaar in het midden van de middelste rij, schuin achter Peter. Je ziet 
hetzelfde schattige koppie dat ook op de 1e klas foto staat. In die 4 jaar ben ik niet veranderd. Van 
de Schilderswijkers ken ik nog veel namen, van de Haremakers geen. Het langste meisje van de klas 
was Erma Lamme, ze is geheel wit gekleed en is 4e van links op de achterste rij. Op haar was ik 
verliefd. Het kleinste jongetje verliefd op het grootste meisje. De leraar was meneer van Haaften, 
die mijn flaporenfoto zo naar aan de hele klas had vertoond. Hij was overigens aardig, de foto grap 
was een ‘foutje’.  Ik heb als leraar ook zulke fouten gemaakt, nobody is perfect.  
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 DEGELIJKE SCHOOL: MENEER HONINGH 
Het publiek uit de Schilderswijk in Zaandam was kritisch en de Rembrandtschool was ‘n goede 
school. Degelijk. Alles klopte. Er werkten 4 vrouwen en 4 mannen. De mannen deden de hogere 
klassen, de vrouwen de lagere. Ik heb in de 2e en de 4e juf Tof gehad, een geweldige onderwijzeres. 
Streng en verschrikkelijk goed. Haar verhaal vertel ik in H23 PAPA, WAT ZIJN JODEN?, de letterlijke 
tekst van de 4 mei lezing die ik in 2018 op school heb gehouden. In de 3e had ik juf Mars, een lieverd, 
bij wie we uit respect doodstil waren. Goede sfeer. In de 5e had ik meneer van Haaften, die een 
goede onderwijzer was, maar zo raar met mijn flaporen foto deed. De grootste bewondering had ik 
voor meneer Honingh, de bovenmeester. Zo heette vroeger de directeur die altijd de zesde klas 
deed. 
 In zijn zesde klas waren 3 groepen, de A-, B- en de C-groep. Het waren niveau groepen, ze 
waren bepalend voor het vervolgonderwijs. In de A-groep zaten Schilderswijkers die naar gymna-
sium en HBS gingen, in de C- groep Haremakers die naar de ambachts- of de huishoudschool gingen. 
Elke groep deed de hele dag eigen dingen. Honingh werkte met een systeem met kaartjes waarop 
taken stonden. Hij had dat systeem zelf gemaakt. Het functioneerde geweldig: iedereen was bijna 
de hele dag op zijn eigen niveau met zijn kaartjes aan het werk. 
 Als leerling vond ik deze didactiek zo prettig dat ik me het apelazarus werkte. En zo ontstond 
er een situatie die Honingh nog nooit had meegemaakt. Ik was de eerste leerling uit zijn carrière die 
zo veel kaartjes had door gewerkt dat er niks meer over was. Welke taak ik toen kreeg weet ik niet 
meer, ik was op de lagere school een groot lezer dus zoiets zal het wel geworden zijn. Maar zijn 
compliment zal ik nooit vergeten. Ik moest aan het eind van de dag met hem praten over mijn werk 
op school. In dat gesprek vertelde hij me dat hij erg van me onder de indruk was. Hij heeft me later 
gestimuleerd zelf taakkaarten te maken, wat ik ben gaan doen. Wat ik voor hem gemaakt heb weet 
ik niet meer, maar ik weet wel dat ik het heel prettig vond.   
 Individuele gesprekken van dit soort, evalueren hoe leerlingen het doen en met lof of kritiek 
komen, deed hij met iedereen. Ik weet ook  van andere leerlingen dat ze erg onder de indruk waren 
van die gesprekken. Ik heb het als leraar ook geprobeerd, echt met leerlingen praten. Dat lukte vaak 
goed, niet altijd. 
 

PROEFWEEK PASCAL COLLEGE 
Mijn laatste gesprek met Honingh is van na de proefweek die moest beslissen of ik wel of niet naar 
het Pascal College mocht, de christelijke HBS in Zaandam. Hij belde me op en ik moest bij hem thuis 
op de Keplerstraat komen. Direct, die avond. De proefweek was een week in Mei geweest waarin 
we op de nieuwe school les in 4 nieuwe vakken van de HBS kregen:  Wiskunde, Biologie, Nederlands 
en Engels. Er waren 4 lesdagen, maandag tot en met donderdag en er was 1 toetsdag, vrijdag.  Op 
die vrijdag kregen we 4 toetsen. Gewoon 4 keer anderhalf uur een proefwerk maken. Ik heb helaas 
geen foto van mezelf tijdens die proefweek, maar weet wel hoe ik er uit zag. Het was mei en het 
was warm, dus ik had een korte broek aan. En, omdat ik me netjes wilde presenteren, had ik ook 
een wit overhemd en een blauwe blazer aan. Schattig hè: korte broek ѐn blazer!  
 Honingh liet me bij zich komen om me te vertellen dat ik voor alle toetsen een 10 had. Hij 
vertelde me dat bij hem thuis met een stem die verstikt was door tranen. Hij was tijdens ons gesprek 
emotioneel. Ik ook. Ik moest huilen en niet zo’n beetje ook. 
 Hoe het komt weet ik niet maar meneer Honingh – ik heb nooit een voornaam geweten – is 
altijd één van mijn rolmodellen geweest. Ik heb net als hij  altijd met zelf gemaakt materiaal gewerkt. 
Dat lesmateriaal heb ik met collega’s en leerlingen gemaakt. Sinds er profielwerkstukken zijn laat ik 
leerlingen mee schrijven aan boekjes en presentaties. Net als ik in de zesde klas van de lagere school 
vinden ook nu leerlingen het prettig om bij dat werk ingeschakeld te worden. Als Dewey lezer heb 
later geleerd waarom dit zo is.  
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 LEZEN 
Op de lagere school ben ik een fanatieke lezer geweest. Ik had in mijn kamer een hele wand met 
boeken en deed tot en met de 5e niks dan lezen. In de boekenkast stonden 70 Biggles boeken, de 
dappere Engelse piloot uit de tweede wereldoorlog waar een kleine 100 boeken over zijn gemaakt, 
alle Arendsoogboeken en veel meer. Ik las ook veel geschiedenis, in romanvorm, bijv. van K. Norel, 
Engelandvaarders. 

Mijn oma gaf voor verjaardagen en Sinterklaas verantwoorde boeken, boeken die prijzen 
hadden  gekregen. Nog altijd staan de boeken van toen in ‘n kist beneden in de kelder, Tonke Dragt 
en andere top auteurs. Die boeken heb ik aan mijn eigen kinderen voorgelezen. Die kist met boeken 
kan ik niet weg gooien. Ze blijven staan wachten tot ik opa ben, dan kunnen ze naar de kleinkinderen 
doorgeschoven worden. Eind juni 2020 komt de eerste! 
 Het populairste boek uit mijn lagere schooltijd was de kinderbijbel. Ik las van de tweede tot 
en met de zesde elke dag in dat boek. Ik vond het heerlijk die verhalen te lezen. Mijn exemplaar van 
toen heb ik nog steeds. Ik heb geprobeerd om mijn kinderen er enthousiast voor te krijgen. Dat is 
mislukt. Ik heb het voorgelezen, maar zij zijn er niet fanatiek in gaan lezen.  Bij mijn voorlezen aan 
Galeyn en Wies geneerde ik me voor de manier waarop ik als kind de plaatjes had ingekleurd. Mijn 
kinderen zijn geen lezers geworden. De tijden zijn veranderd. Ze doen veel met PC’s en I-Phones. Ik 
heb over hun gedrag de Apencultuur geschreven, jongeren en moderne media (H18). 
 

 1200 GULDEN 
Rondom mijn lezen op de lagere school in Zaandam bestaat een bizar verhaal, dat veel zegt over ‘t 
belang dat er in ons gezin aan lezen werd gehecht. Ik mocht als kind in Zaandam bij de boekwinkel 
op rekening boeken kopen. Die winkel was Baljet op de Westzijde, naast mijn school. Ik ging er vaak 
heen. “Zet maar op rekening.”, zei de kleine Bram als hij weer wat had uitgezocht. Dat ging jaren 
goed. De boekenkast in mijn kinderkamer raakte al gevulder, want ik kocht alles wat ik wilde. Op 
een gegeven moment ging het fout. Helemaal fout. 
 Tijdens het eten kreeg ik van mijn vader de wind van voren. Het moest maar eens afgelopen 
zijn. De rekening was maar liefst 1200 gulden! Ik had veel en veel te veel gekocht! Ik had geen idee 
dat dat zo was. Ik deed in de zesde klas wat ik al jaren deed, op rekening boeken kopen die ik leuk 
vond. De boeken uit mijn jeugd heb ik nooit weg gegooid. Ik heb ze weg gegeven aan jongens om 
me heen met net zo’n belangstelling als ik. Ik herinner me André Bendelac, een joods-Marokkaanse 
vriend van mijn broer Kees. Hij heeft Biggles en Arendsoog gehad. Hij is naar Israël geëmigreerd. 
Daar staan dus een aantal van mijn oude kinderboeken, bij de kinderen van André. 
 Met een jeugd als de mijne is ‘t niet gek als je boekenkoper blijft. Ik heb in mijn huis 3.000 
boeken staan. In het lokaal op school stonden er 750 en in mijn zomerhuis op Texel 250.  Boeken 
zijn mijn vrienden, dat is al zo sinds mijn prille jeugd. Het voelt alsof de grote schrijvers van de wereld 
speciaal voor mij geschreven hebben. Goede schrijvers zijn mijn vrienden. Ik houd van ze. Alweer 
een psychische afwijking, denk ik. Maar ja: wie benadeel ik er mee? 
 Als leraar heb ik mijn boekengekte omgezet in positief gedrag van leerlingen. Bij mij lazen 
alle leerlingen. Altijd, want ik leefde voor dat lezen het mooiste is wat er is, praatte enthousiast over 
boeken en ze deden me na. Lezen over dingen die er toe doen. Hun studie, wetenschap, het klimaat.  
 

 VOETBALLEN 
Eén van mijn meest schokkende ontdekkingen op de lagere school was voetbal. Het gebeurde laat, 

in de vijfde klas, maar het was raak. Ik vond het heerlijk om ‘n bal over grote afstand weg te schieten, 

ik stond eindeloos ballen tegen muren te rammen om mijn techniek te verbeteren en ik ging in de 

zesde klas op voetballen. 11 jaar oud. Op de openbare Zaanse club ZVV.    



 

             20 

ZAANSE VERHOUDINGEN 
In mijn jeugd was de Zaanstreek een gebied waarin de verschillende sociale groepen radicaal 

gescheiden waren. Katholieken, gereformeerden en openbaren leefden in totaal andere werelden, 

net als de fabriekseigenaren en hun arbeiders. Toen wij die diverse werelden in onze jeugd verkenden 

leerden we de labels die er bij hoorden: hockeyclub de Kraaien uit Wormer en voetbalclub ZVV uit 

Zaandam die bij het Zaanlands Lyceum en de VVD van mijn vader hoorden en waar je je al dan niet 

thuis voelde, ZCFC de christelijke  voetbalclub en de reformatorische blijheid van het Pascal College 

waar vloeken absoluut verboden was, VVZ en de katholieke wereld van het Michael College waar 

juist wel schuttingtaal gebruikt werd of de linkse werelden van de PvdA en de CPN van Marcus Bakker 

waar actie voeren tegen van alles en nog wat de norm werd en waar 2 verschillende talen gebruikt 

werden: de academische taal die wij later op de UvA zouden leren samen met de schutting taal uit 

de Zaanse fabrieken die Marcus Bakker zo creatief hanteerde. 
 

Mijn vaders orthodontie praktijk zou één van de grootsten van Nederland worden. Mijn 

vader stierf helaas heel vroeg, als rijk man omdat hij altijd zo enorm hard gewerkt had. Ik vertelde 

al hoe ik op de Rembrandtschool belande. De vriendjes op school hadden ook rijke ouders, zo gaat 

dat als je uit een rijke buurt komt. Bij Jelmer Pasma en Reinier Hueting, slimme zonen van resp. een 

architect en een verzekeringsbaas, voelde ik me thuis. 

 De Rembrandtschool stond bij de Zaan, 

naast de Gasfabriek bij de Bernardbrug waar 

Militic zijn beelden bouwde. Hiernaast zie je een 

foto van zijn Houtwerker naast de gasfabriek. Ik 

herinner me hoe Mielietik, zo spraken we zijn 

naam uit, naast de ingestorte Houtwerker stond 

te huilen, brokken van iets dat 5 m hoog was 

geweest. Alle 200 leerlingen van onze school 

keken er achter het hek naar. Het beeld werd 

gerepareerd en belande in 71 op het Waterloo 

Plein in Amsterdam. Op de foto hier naast is het 

beeld net hersteld. 

Om op school te komen liep ik elke dag 2 keer de Vincent van Goghweg heen en weer, er 

moest wel tussen de middag thuis gegeten worden. Die wandeling, ongeveer 3.000 keer gemaakt,  

is in mijn geheugen gegrift.  Het lopen was enerzijds prettig, je hield als jongen van bewegen, maar 

het was ook een onaangename kennismaking met de Zaanstreek. Ik heb ‘t over de geur: vaak stonk 

het zo vreselijk dat we haast brakend over de van Goghweg naar school of huis liepen. Minstens 

eens in de week hing er een onverdraaglijke lucht op die straat voor het blauw witte Zaanlands, 

waar later schouwburg de Speeldoos naast werd gebouwd.  

Het speciale was dat het niet om 1 geur ging: soms stonk het naar de olie van Duyvis, soms 

naar het gore poeder van Cacao de Zaan, soms naar Verkade koekjes en incidenteel  naar het lino-

leum van Forbo uit Krommenie. Er waren ook veel geuren die we niet thuis konden brengen. Pas na 

de introductie van het Zaan gemaal verdween dit geurenpalet. Voor goed. Maar toen was ik al van 

school af. Ons fanatieke actievoeren voor het milieu rond 1970 zal wel op deze ervaring terug te 

voeren zijn: velen van ons gingen in hun studie wat met het milieu doen. 
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 Omdat ik van 1954 ben ging ik in 1966 naar de middelbare school, het jaar van provo en van 

de rellen in Amsterdam (trouwerij Beatrix & Claus 10 maart ’66). Het Zaanlands Lyceum was net van 

de Zaan naar de nieuwe locatie op de van Goghweg verhuisd en er werden feestelijke lezingen  over 

politiek beladen onderwerpen gehouden: Provo door Rob Stolk en Marie Johanna door Simon 

Vinkenoog. Mijn vader was not amused over de lezingen: hij ging niet naar de lezingen, maar zei wel 

dat het hem patiënten zouden kosten als ik naar die school zou gaan. Ik mocht dus niet naar het 

gymnasium op het Zaanlands: “Daar gaat mijn Brammetje NIET heen!”, brulde hij aan tafel. 

We hebben nog gekeken of ik naar het Vossius in Amsterdam zou kunnen gaan, maar toen 

ik als 11-jarige hoorde dat Latijn en Grieks oude talen waren, die niet meer gesproken werden, 

besloot ik niet dagelijks naar Amsterdam te reizen. In ons vreemde liberale gezin hadden kinderen 

wel wat te zeggen, maar dit was het treurige niveau waarop beslissingen genomen werden. Niks 

over het cultureel belang van het gymnasium of inspirerende intellectuele omgevingen. Alleen maar 

domme koopmansgeest en quasi politiek geneuzel. Ik heb nog een lange brief van mijn oma aan 

mijn ouders over mijn schoolkeuze: 6 kantjes over HBS of gymnasium. Bijzonder om te (her)lez  

Zo belande ik in een andere Zaanse enclave, die van reformatorische blijheid van het Pascal 

College. De jeugdbijbel van van der Hulst was mijn favoriete kinderboek geweest, van mijn 6 tot 

mijn 10e had ik gesmuld van de verhalen en tekeningen uit de grijze jeugdbijbel met harde kaft, 

maar genieten van mooie verhalen is wat anders dan ondergedompeld worden in ‘n gereformeerde 

cultuur. De schooldag begon met het Gebed: elke leraar startte zijn lessen met een spontaan, vroom 

gebed, waarin levenslessen verstopt waren. Bij Engels werd door Veenswijk in het Engels gebeden, 

daarvan ging aanvankelijk veel aan ons voorbij. Wij moesten de gebeden met gevouwen handen en 

dichte ogen in ons opnemen en na afloop gezamenlijk “Amen” zeggen. Bij leraren die geen orde 

konden houden zeiden we “Amen, Jezus pist tegen de ramen!” 
 

ONTSPOORD 
Voor ik op ‘t Pascal kwam had ik nooit gebeden. Ik wou als 1e klas leerling niet grof zijn, maar bidden 

kon ik niet. Dat deden wij thuis niet. Het werd een ongedefinieerd met half gevouwen handen onder 

tafel en verlegen met open ogen omlaag kijken: ik deed alsof ik mee deed en luisterde ondertussen 

goed naar wat er gebeurde. Dat was vaak veel, de gebeden waren intense lessen voor mij. Dat ik 

later filosofie ben gaan studeren heeft daar zijn oorsprong: van jongs af aan was ik meer in andere 

gedachtensystemen geïnteresseerd dan in die waaruit ik voort kwam. Ik smulde van verhalen over 

de preken van zondag van het meisje waarop ik verliefd was en ging op mijn 15e  kerken bezoeken 

om die verhalen ook echt te horen. Geloven was er niet bij natuurlijk, ik had vooral het gevoel dat 

ik wat miste doordat wij niet gelovig waren (de rites, de cohesie die er thuis bij Caroline Hoogeveen 

wel was?). 

Dat kon natuurlijk niet goed aflopen: een gevoelige, liberaal opgevoede jongen in zo’n streng 

milieu. Het liep ook niet goed af. Ik was aanvankelijk, na het genie Jan Sijbrand dat ooit in de top 

van de Nederlandse Bank zat, de één-na-slimste van de klas. Maar, ik deed nooit wat. Op de middel-

bare school las ik niet meer. Na de 10en uit de 6e klas ging het elk jaar een punt omlaag en in de 4e  

had ik bijna alles onvoldoende. Helaas ben ik het rapport uit 4 HBS met 8 vieren  en 4 vijven  kwijt, 

ik zou het graag aan ontspoorde leerlingen laten zien om te laten voelen dat het niet fataal is als je 

als leerling ontspoort. Het enige wat wèl ik deed was voetballen: van het openbare ZVV van de 

lagere school was ik naar het christelijke ZCFC overgegaan, waar ik eerst in aspiranten A en toen in 

junioren 1 kwam. Ik speelde hoog, interregionale, en wilde beroepsvoetballer worden.  
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Van dat kerstrapport schrok ik zo dat ik in januari 1970 ‘n radicaal besluit nam: ik ging mijn 

huiswerk doen.  Met mijn monomane karakter betekende dat 3 uur per dag huiswerk doen.  Toen 

gingen de cijfers omhoog. Uiteraard. Maar langzaam, te langzaam. Het Pascal College was zo streng 

dat er onvoldoende oog was voor mijn gedragsverandering. Bij het uitreiken van het paasrapport 

met de 7 onvoldoendes, waarvan 4 onterecht, zei rector Visser in de klas dat het niet zo was als ik 

hem gezegd had. Ik was over zijn zinnetje – “Bram, het was niet zoals je zei!” -zo boos dat ik mijn 

rapport later op zijn kamer naar zijn kale hoofd smeet, huilend roepend  “Je maakt dat rapport maar 

op orde!”. Mijn eerste conflict met een rector, er zouden er meer volgen. 

 

 

 
 

Zo belandde ik alsnog op ‘t Zaanlands Lyceum, 4 jaar na dato. Ik kwam van de hel in de hemel: 

op het Pascal mocht niks en op het Zaanlands alles. Op het Pascal werd nièt gespiekt. Bij het eerste 

proefwerk op het Zaanlands zag ik tot mijn verbazing dat er niemand was die niet spiekte: op uiterst 

geraffineerde manier gingen de blaadjes links in het lokaal van tafel naar tafel als de leraar naar 

rechts keek, later trad het zelfde fenomeen aan de andere kant van de klas op. Zoals het met spieken 

ging verliep alles. Op het Pascal bleven er bij ons in 2C 17 van de 27 leerlingen zitten en in de 4e 18 

van de 28, op het Zaanlands bleef nooit iemand zitten (net als op mijn laatste school het JPT in 

Castricum). Ik bleef uiteindelijk niet in de 4e zitten. Ik sloot een deal met mijn wiskundeleraar, Henk 

Pfaltzgraff, dat ik na de zomer herexamen voor goniometrie zou doen waarin ik toen, met Pasen, zo 

ver achter lag. Zo ging ik over met slechts 1 onvoldoende en 1 streepje, geen cijfer, terwijl ik 

daarvoor 12 resp. 7 onvoldoendes had gehad. Voor die deal met mij heeft Henk Pfaltzgraff flink op 

zijn lazer gehad. Ik hield van hem omdat hij me vertrouwen gaf. 

Op ‘t Zaanlands geloofde men in kansen geven, niet in het afknijpen van lastige pubers. De 

puberteit, zo wist men,  gaat over. Je moet kinderen niet lastig vallen als ze zich misdragen. Je moet 

ze stimuleren, ook als het moeilijk is. Henk Pfaltzgraff deed dat. Hij is mijn beste leraar geweest. Hij 

keek naar mij, zag dat ik niet achterlijk was en gaf kansen. Opvoeden is het geven van kansen heb ik 

op het Zaanlands geleerd. Vanuit die bril kijkend heb ik in 41 jaar lesgeven op universiteiten en scho-

len veel docenten gezien die niet van kinderen houden en zich daarom krampachtig aan domme 

regels vast houden. Ik heb nooit van regels gehouden, ik houd van praten. 
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Toen ik in 1970 naar het Zaanlands ging was dat door de bevolkingsgroei een snel groeiende 

school, die van 1200 naar 1800 leerlingen ging. Er waren jonge leraren en de verhoudingen tussen 

leraren en leerlingen waren goed. Soms was het te amicaal en hielden de jonge leraren te veel van 

hun leerlingen, vooral van mooie meiden. In 5 HBS werd ik weer de goede leerling die ik in de 

brugklas  was geweest. Ik deed uiteindelijk ‘t beste eindexamen van 4 parallel klassen, bezocht  veel 

kroegen en kwam zoals iedereen vaak op feestjes. Toen ontdekte ik hoe leraren van het Zaanlands 

met hun leerlingen omgingen: er waren zo veel seksuele relaties tussen leraren en leerlingen in die 

dagen dat ook ik – die toch altijd van tellen heeft gehouden, je bent bèta of niet! – geen idee heb 

van de aantallen. Waren er 50 van zulke relaties, waren het er 100?  

Ik weet wel hoe geschokt ik er over was. De seksuele relaties tussen leraren en leerlingen 

waren niet te tellen en er werd gedaan alsof dat normaal was. Ik herinner me een feest in 1970 in 

de winkel van den Bremer op de Westzijde. Den Bremer was een brillenverkoper en voorzitter van 

de kamer van koophandel in Zaandam. Ik stond met een juf Engels van 50 en een mooie jongen van 

17 of 18 uit 5 HAVO met lang haar, die met haar samenwoonde, met den Bremer over hun relatie 

te praten. Gewoon, in het openbaar! De oude koopman deed alsof ‘t samen wonen van die juf en 

die jongen normaal was. Ik hield me in, maar ik was echt woest. Dit was echt te gek voor woorden.  

Grr!  

FOUTE AFFAIRES 
Op ons examenfeest werd ik niet woedend maar ver-

drietig. We gingen met de bus bij iedereen uit de klas 

langs en eindigden in Egmond, op de witte Amstel-

hoeve, waar Nico van Amstel woonde. Een bus vol 

dronken leerlingen en hun jonge leraren. Het feest 

eindigde in de duinen achter die boerderij. Ik wilde een 

meisje uit mijn klas versieren en zocht haar in de duinen 

op. Maar helaas, daar lag ze te vrijen met de wiskunde 

leraar. Het andere meisje waar ik toen naar zocht lag 

achter een ander duin op de grond met de Natuur-

kundeleraar. Zo eindigde mijn schooltijd met die ene 

liefde, voor Carolien op het Pascal. 

Over mijn leraren van toen ben ik inmiddels mild. Ze waren zo jong, dat het niet gek was dat 

er relaties ontstonden. Onderwijs is emotioneel werk, waarin seksuele relaties kunnen ontstaan. 

Mijn oma werd verliefd op haar rector, die 18 jaar ouder was. Uiteindelijk ben ik de nazaat van haar 

schandalige huwelijk met de oude Tenhaeff. Cees Groenhart, nu 89 maar ooit rector op  het Murmel-

lius Gymnasium in Alkmaar, riep ze altijd bij zich als er wat was tussen een leraar en een leerling: 

“Hoe voorkomen we gelazer?”, zei hij dan. Ik heb de indruk dat dat indertijd op het Zaanlands niet 

gebeurde. Daar kon alles. Ik ben blij dat ik toen op die school heb gezeten, dat jaar van mijn HBS-

examen. Maar al die affaires? Bizar. 

Moet kunnen werd vaak gezegd, maar het had natuurlijk niet moeten kunnen. Ik ben verbaal 

vaak hard geweest voor mijn oud leraren. Tot ik op een gegeven moment besefte ik dat ik geen haar 

beter was.  Ik heb als leraar nooit een affaire met een leerling gehad, maar wel als medewerker van 

de universiteit van Amsterdam. Ik was 24, de mooie wiskunde studente 20. Wat is het verschil met 

mijn docenten? Mijn studente van toen is nu een bekende filmmaakster geworden, stiekem ben ik 

er trots op met haar een relatie te hebben gehad. 
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HEIMWEE NAAR DE HBS 
Terug naar de beste school van Nederland? 

 

 
 

In 2016 kwam er een dik boek uit over de HBS, vol foto’s en interviews over dit anderhalve eeuw 

oude schooltype. Hier zijn 2 foto’s afgedrukt. HBSen waren meestal gevestigd in een statig, groot 

gebouw waarin enkele honderden leerlingen ruim 5 jaar doorbrachten om uiteindelijk brave burgers 

te worden, die hun steentje aan de Nederlandse samenleving zouden bijdragen. Nederland is de 

afgelopen anderhalve eeuw door HBS’ers gemaakt tot wat het is. Maar, dat wil niet zeggen dat het 

’n goede school was: als velen heb ik geleden onder de terreur van de HBS. Dit verhaal is als recensie 

in KLEIO, het vakblad voor geschiedenisleraren, geplaatst. Ik heb de recensie persoonlijk gemaakt, 

om het leed van zittenblijven te kunnen benadrukken. 

In die oude gebouwen zaten klassen, groepen van circa 30 leerlingen die jaren achtereen bij 

elkaar zaten en dus een keer of 5  bij dezelfde jongens en meisjes op dezelfde foto stonden,  als ze 

tenminste niet bleven zitten (wat veel voor kwam). De zwart-wit foto hieronder geeft een impressie 

van die klassenfoto’s. Ik ben de mijne helaas allemaal kwijt, net als mijn rapporten. Dat zijn dingen 

die je juist wel moet bewaren. Die documenten liegen niet, ze vertellen ‘t echte verhaal. 
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DAN MAAR VAN SCHOOL AF 
Mijn kerstrapport uit 4 HBSB waarop 12 onvoldoendes staan kan ik hier niet afdrukken, het is helaas 

kwijt. De cijfers van dat rapport, en het leed dat er bij hoort, zijn in mijn ziel gekerfd. Ook de namen 

van  de jongens die toen bleven zitten ben ik in die 50 jaar niet vergeten. Ik zal ze niet opschrijven, 

maar in klas 2C waren het er 17 van de 27 en in 4 HBSB 18 van de 28. Op de HBS werd je pas echt 

aangepakt! Ik had 8 4en en 4 5en, en naast deze ellendige cijfers stonden slechts 4 6en op mijn rapport: 

voor Gymnastiek, Tekenen, Nederlands en Engels werden mijn prestaties niet als onvoldoende 

beoordeeld. Ik kreeg daar magere 6jes voor, zelfs voor gym! Dat vond ik het naarste cijfer, omdat ik 

heel hoog voetbalde (in junioren I van ZCFC, interregionale). Om die 6 heb ik gehuild, om de 

onvoldoendes niet. Als je je werk niet deed werd je op de HBS keihard aangepakt, je werd in de klas 

voor lul gezet en als je cijfers onder de maat bleven bleef je zitten en moest je van school af. Van de 

5 eerste klassen waarmee ik in 1966 begon bleven er uiteindelijk 2 klassen over, een kleine HBSA 

klas en een grote HBSB klas. 

Ik heb de HBS niet afgemaakt op het Pascal College in Zaandam waar ik in ‘66 begon,  maar 

op het Zaanlands Lyceum in dezelfde plaats. Ik deed wel keurig na 5 jaar examen, maar op ‘n andere 

school. Na het droevige kerstrapport waarover ik vertelde nam ik een historisch besluit: vanaf 3 

januari 1970 stopte ik met voetballen en deed ik iets wat ik nog nooit had gedaan, ik ging mijn huis-

werk doen. Echt. Elke dag 3 of 4 uur; lezen, studeren, sommen maken enz. enz.. Maar, dat werk 

leidde helaas niet tot een snelle verhoging van mijn cijfers. 

Op het paasrapport had ik nog 7 onvoldoendes over en werd ik bij het uitreiken van het 

rapport stevig door de rector toegesproken. “Bram, het was niet zo als je me van de week vertelde, 

7 onvoldoendes in plaats van 3!”, zei rector Visser in een volle klas. Vanwege dat zinnetje was ik zo 

boos dat ik na de les naar zijn kamer ging en het rapport naar zijn hoofd smeet: “Het was wѐl zoals 

ik zei!”, snikte ik tegen hem, “Minstens 3 onvoldoendes zijn onterecht. Je maakt het maar op orde.” 

Of hij me verstond weet ik niet, mijn door tranen verstikte stem zal niet erg duidelijk geklonken 

hebben. Huilend verliet ik de school, om er nooit meer terug te keren. 

 Ik was een kind dat een moderne opvoeding kreeg, wij mochten thuis wѐl wat terug zeggen 

en deden dat ook. Op de christelijke HBS was dat niet de bedoeling, ook niet in 1966, het jaar van 

provo,  of in 1969, het jaar van de Maagdenhuisbezetting. Mijn leraar maatschappijleer op het Pascal 

College kwam niet op school omdat hij aan die bezetting meedeed, de 4 van het kerstrapport liet hij 

gewoon staan, zonder toetsen te geven. De vrijheid van het Maagdenhuis gold niet op school.  Daar 

moest je doen wat er gezegd werd. 

Op het liberale Zaanlands Lyceum heerste een andere cultuur dan op het reformatorische 

Pascal. Daar mocht wѐl alles wat thuis mocht. Ik herinner me het eerste proefwerk. Scheikunde. Er 

werd daar zo veel gespiekt dat zelfs ik ‘n 7 had.  De blaadjes werden gewoon in de klas doorgegeven.  

Zo ging ik  toch over om uiteindelijk, aan het einde van 5 HBS na een jaar hard werken, te eindigen 

met de prijs voor de beste lijst (van 4 parallelle HBSB klassen). Die jongen met 12 onvoldoendes in 

de 4e bleek op zijn eindexamen 3 10en te kunnen halen. Ik was niet dom, ik was een dwarse puber 

die niet wist wat leren was. Uiteindelijk heb ik dat met vallen en opstaan toch geleerd en ik heb het 

niet meer afgeleerd. 

Ik heb de prijs voor het beste examen geweigerd. Het was emotioneel te ingewikkeld voor 

mij om de beste van school te zijn. Ik had me als leerling op ‘t Pascal College tot de 4e heel prettig 

gevoeld en had mijn vast lopen niet goed verwerkt. Ik kon niet genieten van de hoge cijfers op mijn 

examen. Emoties van pubers zijn vaak ingewikkeld, bij mij waren ze dat in elk geval. 
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HEIMWEE NAAR DE HBS 
De ondertitel van het boek over de HBS is ‘Terug naar de 

beste school van Nederland’, zonder vraagteken.  Het boek 

staat vol Heimwee naar de HBS, de titel van een dun boek 

dat de Volkskrant 10 jaar eerder uitgaf met  betere analyses 

over dit schooltype dan je in WIJ VAN DE HBS vindt. Het 

HBS-boek ziet er prachtig uit en ‘t is een genoegen het door 

te bladeren en te bekijken, maar, analytisch gesproken is ‘t 

zwak,  zeer zwak. Bij recensies in de landelijke pers is daar 

ook al naar verwezen. 

De sfeer van het boek is die van een verlangen naar 

vroeger, naar de tijd waarin het onderwijs zogenaamd nog 

goed was. De HBS was een maatschappelijk succes, maar 

het onderwijs was er niet echt goed. Als natuurkundeleraar 

die 4 decennia in het onderwijs gewerkt heeft kan ik uit 

volle overtuiging zeggen dat het VWO al die tijd veel en veel 

beter is dan de HBS ooit geweest is.  

 In het HBS boek is in hoofdstuk 3 het hele examen van 1963 afgedrukt, alleen de opgaven 

zonder enige analyse, terwijl in hoofdstuk 13 de antwoorden letterlijk zijn afgedrukt, ook weer 

zonder commentaar. Zo kan ik ook een boek schrijven: 2 hoofdstukken met alleen maar een citaat, 

alle examens en de antwoordenmodellen! Als oud-leraar  en oud-HBSer kan ik wel ‘n goede analyse 

geven. Het HBS-examen was veel te formeel en zonder enige context. Ik gruwel als ik de examens 

uit 1963 doorlees, ik kan de B-examens beoordelen omdat ik 3 bèta bevoegdheden heb en 41 jaar 

voor de klas heb gestaan. Een examen van 1 A4tje, met drie korte vragen, 1ABC, 2ABC en 3 ABC. 

Nauwelijks tekst, geen context: alleen maar formeel gedoe. 

Toen ik de oude examens bekeek kwam de herinnering aan mijn stereometrie examen in 71 

pijnlijk bovendrijven. Dat examen was op een ochtend van 9 tot 12 gepland. De tweede opgave, 1B, 

ging over twee lijnen in een kubus waarvan je moest bewijzen dat ze loodrecht op elkaar stonden. 

Ik heb die ochtend van 10 over 9 tot 11 u over die opgave nagedacht en kwam er niet uit. Bijna 2 

uur zat ik intensief na te denken en het lukte niet. Ik had nog niks. Helemaal niks! Toen ging ik naar 

de wc, smeet een plens water in mijn gezicht en deed de rest van het examen. Koortsachtig en 

pijlsnel. Om 12 uur had ik 6 van de 9 onderdelen af en uiteindelijk kreeg ik een 7 voor stereo. ‘s 

Nachts in bed werd ik wakker en zag ik het bewijs wèl. Zo’n particuliere ervaring bij een examen is 

niet bijzonder, die dingen komen vaker voor, maar het hoort bij ‘n ondoordachte examenpraktijk. 

Dat doen we op het VWO al 40 jaar niet meer. Er is meer context en een minder formele benadering, 

zodat cijfers niet door toeval bepaald worden. 

 Over de geschiedenis van Thorbecke die de HBS bedacht en over die 10 Nederlandse Nobel-

prijswinnaars van de HBS kan je precies hetzelfde zeggen: de analyses in het HBS-boek zijn treurig  

oppervlakkig. De oude Ton Elias, onderwijsjournalist van naam en faam, heeft de verhalen in zijn 

boekje Van Mammoet tot Wet wel goed verteld, net als Idenburg in zijn Schets van het Nederlandse 

Schoolwezen. Deze titels zijn wel in de literatuurlijst van het HBS-boek vermeld, maar overduidelijk 

niet gelezen. Dat doen journalisten als Bouwman en Steenhuis niet, ze beoefenen geschiedenis op 

zijn Hilversums. Dan doet het er alleen maar toe wat je in oppervlakkige tv-programma’s bij elkaar 

hoort babbelen, en is human interest het enige wat er toe doet. 
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Ook ik vind human interest leuk. De teksten over beroemde HBSers zijn leuk, zeker als je ze gekend 

hebt, zoals Freek de Jonge die ik in Zaandam zag rondlopen. Maar, human interest is geen geschie-

denis. Het ontaardt altijd in dom gebabbel. 

 

GESCHIEDENIS OP ZIJN HILVERSUMs 
De human interest maakt het HBS-boek ook voor mij onderhoudend. Een groot aantal prominenten 
heeft zich voor het boek laten interviewen, ook Freek de Jonge die op dezelfde 2 middelbare scholen 
heeft gezeten als ik. Freek is 10 jaar ouder dan ik ben en ik heb uit m’n jeugd herinneringen aan 
hem. Freek hoorde bij de grote jongens die altijd op het sportveld van het Zaanlands voetbalden en 
hij liep met Monne en Janne de Wit door de buurt in een geruite broek. In zijn boekje Zaans Veem 
heeft hij die verhalen op fraaie wijze verteld. Monne en Janne de Wit hebben in het Nederlands 
amateur elftal gevoetbald. Freek kon ook goed voetballen, maar met hem voetballen viel niet mee: 
hij stond altijd de hele middag op de middenstip moppen te tappen. 

Freek ging eerst naar het Zaanlands en belandde toen op het Pascal. Hij ging van het liberale 
Zaanlands naar het strenge Pascal. Zijn verhaal vertelt hij in het HBS-boek op amusante wijze: “Als 
ze me het examen op het Pascal niet te voren hadden laten zien dan had ik ‘t nooit gehaald!”. Maar, 
amusante verhalen vertellen is wat anders dan een serieuze analyse geven. Dat gebeurt niet in het 
HBS-boek. De human interest is het leukste deel van het boek, ook ik heb me er mee vermaakt, 
maar ‘t zegt niks. Het is geschiedenis op zijn Hilversums: geen geschiedenis, maar gebabbel. 

Hoofdstuk 11,  Eregalerij, Naam en Faam,  maakt het wat dat betreft het bontst. In dat hoofd-
stuk zijn de namen van beroemde HBSers afgedrukt, in indringende rode letters: van Mussert, Rost 
van Tonningen, Paul Witteman en Henk Westbroek kun je de namen lezen, naast die van honderden 
andere BNers. Mijn naam, Bram Tenhaeff, staat er niet in, evenals de namen van al die honderd-
duizenden anonieme HBSers die ruim een eeuw lang het hart van de Nederlandse samenleving 
vormen. Dat is relevante kritiek: de HBS heeft een anonieme klasse van professionals geproduceerd, 
die het hart van onze samenleving vormden. Je moet niet dat deel er uit plukken dat toevallig op tv 
komt, je moet als je ‘n boek over de HBS schrijft analyseren wat die professionals aan hun opleiding 
hebben gehad en wat ze hebben betekend voor ons land. 

Ik ben daar niet zo optimistisch over als Bouwman en Steenhuis, die doen alsof de HBS zo’n 
geweldig goede school was. Zonder veel verstand van zaken verspreiden beide heren dit sentimen-
tele beeld. Jammer. Lees Elias en Idenburg als je wilt weten hoe het echt was. Geschiedenis op zijn 
Hilversums is ‘t droppen van bekende namen, in een oppervlakkige analyse met ‘n sterk ideologisch 
karakter: vroeger was het onderwijs veel beter, toen waren er geen dyslexiekaarten en examen-
tijdverlenging bestond al helemaal niet. 

 

LEVE DE LEERLINGBEGELEIDING 
Dit beeld neemt het leed van toen niet serieus: het absurde hoge percentage zittenblijvers of de 
extreem harde aanpak van pubers. Die dingen verheerlijken is de achterdeur uit: als we dat nu met 
de kinderen van deze journalisten zouden doen dan zouden ze heel erg boze stukken in hun krant 
schrijven. Dat massale zittenblijven gebeurt niet meer. Ons onderwijs is echt veel beter dan het 
dramatisch slechte onderwijs van de HBS. Daarom heb ik mijn herinneringen aan de HBS in deze 
recensie vermeld. Zulke dingen zijn nu uit den boze. Gelukkig maar. 

Op school heb ik het nooit gezegd, maar nu wel: “Lang leve de dyslexiekaart en lang leve de 
leerlingen begeleiding!” 
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BIJLES 
 
Van het strenge Pascal College gevlucht naar het liberale Zaanlands Lyceum kwam ik als leerling in 
een omgeving waar ik me heerlijk voelde. Vanaf ‘t allereerste moment: alles mocht, alles kon en door 
veel spieken ging ik over. Ik heb vanaf Pasen ‘70 toen ik op het Zaanlands kwam tot juni ‘71 toen ik 
examen deed, beestachtig hard gewerkt. Dat werken ging vooral goed omdat ik veel bijles gaf. In 4 
HBS zat Frits, een zwakke leerling die 2x was blijven zitten en dierenarts  wilde worden. Hij had door 
dat ik niet achterlijk was en verleidde me via allerlei vragen hem te helpen. Dat werd dagelijkse bijles 
van ruim 3 uur, waar we beiden beter van zijn geworden. Frits slaagde met zessen en ik met achten 
en negens. Uiteindelijk had ik zelfs 3 tienen op mijn lijst (Gonio, Ned en Dui mondeling). 
 

FRITS PRUDHOMME VAN REINE 
Als nieuweling let je goed op je omgeving. Frits viel direct op. Hij was door het blijven zitten véél 
ouder dan de andere leerlingen, hij had een serieuze relatie met Anneke – ze liepen in pauzes altijd 
hand in hand over het schoolplein -  en hij was goed in sport. Nou ja, in elke sport behalve voetballen. 
Frits was een hockeyer, hij zat op de Kraaien in de Wormer. 
 Frits wilde dierenarts worden, dat stond vast. Hij moest nu over vanwege het eerdere  blijven 
zitten. Frits was hierdoor bijzonder gemotiveerd om zijn schoolwerk goed te doen. Toen hij door 
kreeg dat ik ook per se over wilde - mijn verhaal van het boos weg lopen op het Pascal vanwege mijn 
te lage rapport had me veel status gegeven – trok hij naar mij om hem te helpen bij zijn werk. We 
gingen al snel samen werken. Eerst alleen in de klas later ook thuis. We woonden bij elkaar in de 
buurt, de Schilderswijk, dus elkaar bezoeken leverde geen tijdverlies op. Frits’ vader was conrector 
op het Zaanlands lyceum dus ons hard werken werd op school gezien en gewaardeerd. 
 Onze methode van werken was simpel. We deden alles wat er gedaan moest worden. Frits 
stelde de vragen en ik moest met hem uit het boek werkend de dingen oplossen. Omdat ik door het 
lange niet werken fors achter lag kwam het er op neer dat we alle schoolboeken serieus door spit-
ten. Getweeën. Neem het rekenen aan chemische reacties met mol, iets wat veel B-leerlingen in de 
vierde lastig vinden. Als je het door hebt is er niks aan, maar het kost tijd om met verhoudingen te 
leren rekenen en om je het mol begrip eigen te maken.  Ook intelligente leerlingen kunnen er moeite 
mee hebben. Frits en ik hebben eindeloos molsommen gemaakt, net zo lang tot we het door 
hadden. We hadden het boek met sommen en de uitkomsten in de antwoorden lijst. Daarmee 
deden we alles. We gingen door tot het klopte.  

Sinea was in mijn laatste schooljaar één van mijn beste leerlingen in 5 VWO. Ze is een chinees 
meisje. Ik legde haar het mol begrip uit door te vragen hoe zwaar een mol chinezen zou zijn. Een 
flauw racistisch grapje, dat succes had. Een mol dingen is simpelweg 6,0 x 1023 dingen: dit grote 
getal is het getal van Avogadro, het aantal atomen in 1 gr waterstof. Als je zo veel chinezen zou 
hebben dan waren al die chinezen samen zwaarder dan de hele aarde. Nou ja, dat kan natuurlijk 
niet, er zijn wel veel chinezen maar zo veel nou ook weer niet. Sinea, het Chinese meisje moest 
lachen bij dat idee, en zei later dat ze door mijn voorbeeld door had wat een mol is. Racistische 
grappen en andere foute dingen zijn soms didactisch sterke middelen. Nou ja, ik houd er van. 

Het geven van maffe voorbeelden zoals in het geval van Sinea is iets wat ik in het werken 
met Frits heb geleerd. Onderwijs is niet moeilijk. Leef met vlag en wimpel, maak het simpel. Anders 
heeft al je oeverloze gereken geen enkele zin. Dat deden we bij alle B-vakken: de drie soorten 
wiskunde (stereo, gonio en algebra), bij natuur- en scheikunde en bij biologie.  Bij alles probeerden 
we het concreet en simpel te maken. Frits is dankzij mij geslaagd en dankzij hem heb ik hoge cijfers 
gehaald en ben ik een leraar geworden die nooit moe werd de dingen anders te vertellen, het liefst 
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een beetje raar. Hoe gekker je iets uitlegt, hoe beter leerlingen het leren. Je moet niet te braaf zijn, 

naamgrappen of racistische grappen kunnen best. Je moet niet racistisch zijn, maar grappen maken 

mag wel. Moet misschien zelfs, anders is het stierlijk vervelend op school. 

Van die bijlessen heb ik geleerd dingen in eigen taal te zeggen. Je hebt geen andere taal dan 
je eigen taal. De taal van schoolboeken staat vaak ver van kinderen af. Toen van Frits en mij, nu van 
vrijwel elke leerling. Je moet naar de taal van leerlingen toe. Dat is onderwijs: dingen hertalen. 

Frits is net als ik met pensioen. Hij is als dierenarts in Friesland beland. Ik heb hem zeker 30 
jaar niet gezien. We hebben een gemeenschappelijke vriend, klasgenoot Ton Marees, die nog wel 
iedereen van vroeger ziet. Via Ton weet ik dat Frits met een klasgenoot van mij getrouwd is, Mary 
Koops van het Pascal College. Ik zal zorgen dat Frits dit boekje krijgt.  
 

BERT  KNAUF 
Toen ik eerstejaars student was, Natuurkunde in Utrecht, had ik mijn tweede bijles leerling. Bert 

Knauf. Hij kwam elk weekend bij me en ik kreeg voor die lessen betaald. ‘t Was mijn eerste betaalde 

werk. Ik kreeg 5 gulden per uur. De bijlessen waren me toegespeeld door een leraar van ‘t Zaanlands, 

’t Hoen, mijn geschiedenisleraar. Bert was bevriend met zijn dochter. 

 Ik kwam in het eerste jaar elk weekend thuis en Bert kwam dan. Ik gaf Bert ook alle B-vakken, 

net als Frits, en ook hij heeft de HBS zonder onvoldoendes gehaald. Bert deed braaf wat we hadden 

afgesproken. Meer weet ik er niet meer van.  Na Bert heb ik jaren geen bijles gegeven. Als student 

kreeg ik andere baantjes. Ik werd student-assistent. Dat heb ik 9 jaar gedaan, ook daar heb ik onge-

looflijk veel van geleerd. In H7, 8 en 10 vertel ik er over. 
 

BIJLES ALS LERAAR 
Sinds 1980 ben ik leraar natuurkunde. Als leraar heb ik altijd 
bijles gegeven. Nooit betaald, dat kan niet met eigen 
leerlingen. Mijn leerlingen konden altijd bij mij langskomen 
om wis- of natuurkundige dingen door te spreken.  Die bijles 
was een coachings gesprek, gericht op leren werken met het 
boek en met het lesmateriaal dat ik gemaakt had. Dagelijks 
kwamen er leerlingen bij me voor deze gesprekken. Ik at 
nooit in de docenten-kamer omdat er in pauzes leerlingen 
kwamen voor gesprekken. 

Ik heb na ‘n training aan de VU van  12 jaar gele-den in e-learnen ‘n eigen methode gemaakt, 
waarin ik mijn lessen op PPT presentaties heb gezet. Sinds die tijd heb ik in de les geen boeken meer 
gebruikt, de les ging altijd aan de hand van die PPTs. Leerlingen moesten van mij in hun schrift 
meeschrijven met wat ik ze in mijn PPT presentaties liet zien. Wie niet schrijft leert niks.  De 
presentaties staan op mijn site en zijn gratis te downloaden, wat vaak gebeurt als je naar de teller 
van de site kijkt. Er zitten duizenden uren werk in het maken van de presentaties en lesbrieven. 
10.000?  

Wat mij verbaast is dat er nog altijd dikke schoolboeken zijn, waar onwaarschijnlijk veel voor 
betaald moet worden, en dat niet iedereen veel meer gebruik maakt van moderne digitale middelen 
in de les. Het is zo veel efficiënter dat ik zeker weet dat schoolboeken hun langste tijd gehad hebben. 
Ik ben niet tegen lezen, allerminst: ik ben tegen domme, slechte schoolboeken. In H22 en 23 schrijf 
ik uitgebreider over dit thema. Alle Amerikaanse universiteiten zetten onderwijskundig materiaal 
op het net. Films, presentaties. Gratis. Onze samenleving is prettiger dan de Amerikaanse, maar hun 
universiteiten zijn beter dan de onze.   
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UTRECHT 
 
Mijn Natuurkunde leraar op het Zaanlands Lyceum, Fred van ‘t Hul, werkte als vakdidacticus op de 
universiteit van Utrecht bij Natuurkunde. Door hem ben ik naar Utrecht gegaan in plaats  van naar 
Amsterdam.  Ik was een goede student. Subtop, geen top. Tentamens die ik deed haalde ik, gemid-
deld een 8. Toch stopte ik in april. Dat was een foute keuze, maar ja, keuzes maken als student is niet 

eenvoudig. Hier vertel ik het verhaal van mijn 8 maanden Utrecht. 
 

BERKELSTRAAT 63A EN JAN SIJBRAND 

Vanuit Zaandam in Utrecht gaan studeren betekende op kamers wonen. Op mijn 17e liep ik ergens 
in augustus 1971 door de rivierenbuurt in Utrecht, op zoek naar een kamer. Ik belande die dag in 
een huis waarvan ik het adres nog weet, een huis van iemand die in de gevangenis werkte en die 
trots ontleende aan het feit dat hij op zijn werk de grootste misdadiger van Nederland bewaakte. 
Dat was ene Hans van Z., die talloze moorden had gepleegd, en op dat moment in Nederland  net 
zo beroemd was als Holleeder nu. De gevangenisman was aardig. Aan zijn vrouw had ik een hekel: 
ze  was enorm dik, woog ruim 100 kg, en maakte tegen de jongens in haar huis nare, seksueel getinte 
grappen over masturberen. Ik was niet happy in hun huis, ik sliep er alleen. 
 Ik ging elke dag met de fiets naar de Uithof, waar de universiteit was. Ons rooster was simpel: 
’s morgens college en ’s middags werkgroep of practicum. Zo was het 5 dagen per week. In de vrije 
tijd tussen onderwijsactiviteiten zat ik in de bibliotheek aldaar en studeerde ik. Er waren ongeveer 
200 eerstejaars Natuurkunde studenten. Ik was altijd op college en heb in de tijd tussen september 
en april geen enkel college gemist. 
 Natuurkunde studenten zijn slimme mensen en ik genoot van de onderlinge contacten. Het 
meeste contact had ik met Jan Sijbrand, die op het Pascal College in Zaandam 4 jaar klasgenoot van 
mij was. Jan is de slimste persoon die ik in mijn leven ben tegen gekomen. Hij had op zijn examen 
op de HBS voor alle B-vakken een 10, op 1 na, Goniometrie. Gonio was het makkelijkste wiskunde 
vak, daar had juist ik een 10 voor. Jan had 8 tienen op zijn lijst. In Utrecht bij tentamens had hij ook 
altijd dat soort cijfers. Hij was een genie, de slimste van de Natuurkundestudenten. 

In pauzes praten wij met elkaar. Altijd. Wij wandelden door de gangen van het Transitorium, 
het gebouw waar Natuurkunde zat. Jan had altijd vragen. Ik weet veel van zijn vragen nog, maar kon 
ze nooit beantwoorden. “Heb je de afleiding van de formule van ‘t Corioliseffect bestudeerd?”, zei 
hij bijvoorbeeld. “Ja.” zei ik dan, want ik was een brave student die alles deed. “Heb je gezien dat de 
plus in de formule een min moet zijn?” Vervolgens legde hij uit waarom dat volgens hem zo was. 
Zijn uitleg weet ik niet meer, maar toen snapte ik die wel. Zo had Jan elke dag rare dingen die ik wѐl 
snapte, maar niet kon oplossen. Nooit.  Jan was een aparte jongen, die keihard werkte, ongelooflijk 
slim was en die met mij in dat eerste jaar rechtstreeks communiceerde. Vergeleken met hem voelde 
ik mezelf een domoor. Van dat gevoel had ik veel last: wat kon ik in de Natuurkunde betekenen als 
ik me met hem vergeleek? Mijn antwoord was natuurlijk helemaal niets. Zowel van de Berkelstraat 
als van het contact met Jan werd ik onzeker. Dat ik al mijn tentamens met 8en haalde maakte me 
niet zekerder. Ik wist niet goed wat ik met natuurkunde zou moeten doen. 

De leerstof vond ik fijn om te bestuderen. Van de Speciale Relativiteits Theorie en Quantum 
Mechanica heb ik genoten, ik vond ‘t heerlijk om dat te snappen nadat ik er met Jan en andere 
studenten over boomde. Ook vond ik de wiskunde die ik leerde erg prettig, analyse en lineaire 
algebra. Het was hard werken, dat deed ik, en mijn resultaten waren goed. Nogmaals: ik was subtop. 
Niveau 8. Ik ben als natuurkunde student nooit de beste geweest. Later bij filosofie was ik wel top. 
Als mens was ik onzeker. Ik ging elk weekend terug naar huis. Naar de kroeg het Makerijtje in Zaan-
dam, waar ik vanaf 5 HBS kwam, en naar de Zaanse Studenten Vereniging, de ZSV op de Parkstraat. 
Ik studeerde in Utrecht maar sliep er hooguit 4 nachten per week en was vaak thuis. 
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 Na het jaar Utrecht ben ik Jan uit het oog verloren. Jan is 
geen hoogleraar geworden. Hij kwam op ‘t foute moment op de 
arbeidsmarkt: eind jaren 70 waren er net als nu geen banen aan 
universiteiten. Hij ging bij de Shell werken, kwam daar al gauw 
in het bestuur en belande uiteindelijk in de wereld van de 
rommel hypotheken na de crisis van 2008. Jan was een zonder-
ling die de wiskunde daar van snapte. Ik kwam hem weer tegen 
in de krant, toen hij in 2011 in de raad van toezicht van de 
Nederlandse Bank kwam. Zijn foto hiernaast is uit die tijd. Hij 
lijkt daar erg op zijn vader, die als opvolger van Visser rector van 
het Pascal College is geweest en die ik graag mocht. Jan is 
degene geweest die Mark Rutte adviseerde over de huizen-
markt. Daar had hij als enige in Nederland echt verstand van. 
 In kranten werd bij zijn aanstelling bij de Nederlandse Bank gesproken over Jans ongeloof-
lijke intelligentie. Er was niemand in Utrecht die in de Natuurkunde promoveerd was die niet even 
een avondje met Jan over zijn proefschrift gepraat had. Van die ene avond werden die proefschriften 
significant beter. Nou, als dat over je in de krant staat, dan had je hoogleraar moeten worden. Dat 
wist iedereen. Het was niet zo. Als altijd: neoliberalisme en de markt. 
 

TOPDOCENTEN: VAN DER BLIJ EN VELDMAN 
Niet alle docenten aan universiteiten zijn even goed, maar wij 
hadden als eerstejaars  topdocenten. Fred van der Blij was één 
van de beste hoogleraren die ik ooit heb gehad. Hij begon zijn 
carrière als wiskundeleraar op een middelbare school en gaf  
ons wiskundige analyse. De bovenste foto laat zien hoe vrolijk 
hij college gaf. Het is van zijn afscheidscollege in 1988. Ik ben 
vaak naar hem toegestapt om dingen te vragen. De uitleg kreeg 
je direct: snel, duidelijk en prettig. De foto daar onder is van 
Martin Veltman, die in 1999 de Nobelprijs kreeg voor zijn werk 
aan de Quantum Velden Theorie. Wij kregen van hem in ‘t 1e 
jaar Quantum-Mechanica. Hij was toen 30 jaar jonger dan op 
deze foto die uit de Nobel-prijstijd is, en ik herinner me dat ik 
hem een aardige oude baas vond. Hij was toen ongeveer 40, die 
‘oude baas’. 
 Het was in mijn jaren als student gewoon dat toppers 
aan eerste jaars college gaven. Je inspireert studenten natuur-
lijk het meest als je ze les laat krijgen van de beste mensen die 
er zijn.  Er was niks modieus aan onze studie, ‘t ging gewoon om 
het beste onderwijs. De onzin die nu aan universiteiten 
voorkomt had je bij ons niet. 

In mijn jaar was het Amerikaanse studieboek van Alonso 
en Finn net in het Nederlands vertaald, omdat – zo zei het voor-
woord – het goed is dat studenten moeilijke dingen het  eerst in 
hun eigen taal leren. Een simpele waarheid, die we helaas verge-
ten zijn. Internationalisering, grrh. Natuurlijk lazen wij als eerste 
jaars Engels, maar het was niet zoals nu dat colleges door 
Nederlandse docenten in slecht Engels gegeven worden, omdat 
er buitenlanders in de zaal zitten die veel betalen. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martinus_Veltman.jpg
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Van de colleges van Fred van der blij heb ik genoten, ze waren echt goed. De colleges van Marty 
Veltman waren moeilijk voor me omdat Quantum Mechanica moeilijk was. Later heb ik als filosoof 
de interpretatie van de Quantum Mechanica serieus bestudeerd. Voor iemand van 17 was dat te 
moeilijk. Dingen over interpretatie  gingen toen langs me heen.  

 
LEREN STUDEREN 

Wat ik in dat eerste jaar vooral heb geleerd is leren studeren. Ik werkte hard, keihard, en genoot er 
van. ’s Morgens college ’s middags werkgroep en ’s avonds studeren: elke dag besteedde ik 10 uur 
aan de studie. Dat was de discipline die door de Natuurkunde studie aan ons werd opgelegd. Er 
waren geen dagdelen waarin je vrij was. Als het daar over ging werd er spottend gezegd dat Natuur-
kunde studeren wat anders was dan rechten doen. Er zat veel arrogantie in die bewering, maar het 
was ook waar. Pas later, als MR-voorzitter betrokken bij geschillen, zag ik hoe nuttig een rechten 
studie is. Toen pas raakte ik mijn bèta vooroordeel kwijt. 
 We hadden zeer goede college dictaten, ik heb het 
blauwe mechanica dictaat nog, en we hadden de 6 delige serie 
Alonso en Finn, die net uit het Engels was vertaald. Die boeken 
heb ik in dat jaar stuk gelezen. Ik ben altijd uit die 6 boekjes 
blijven werken. Ze zijn heel goed. Ook heb ik anderen 
gestimuleerd dat te doen, met name de leerlingen die Natuur-
kunde wilden gaan studeren. Behalve mijn reeks heb ik de 6 
deeltjes van Adri Baks gehad toen hij met pensioen ging. Zijn 
boeken waren niet zo stuk gelezen als de mijne. Die tweede 
reeks heb ik vorig jaar aan Victor Vreede gegeven, een aardige 
en briljante jongen met 3 10en op zijn lijst die natuurkunde en 
astronomie ging studeren. Hij was er blij mee. Alles aan Victor 
was geweldig. Mijn enige kritiek op hem was dat hij te weinig 
voor zijn bijles vroeg. Ik vond dat hij de markt verpestte. 
 Leren studeren was leren hard werken, het was discussiëren over moeilijke problemen met 
docenten en intelligente studenten als Jan Sijbrand en ‘t was goede studie gewoonten ontwikkelen. 
Dat heb ik in Utrecht gedaan. Bij elk college had ik een dictaat bij me dat ik instantaan vol schreef. 
Als ik college volgde schreef ik alles op, en netjes ook. Thuis werkte ik die dictaten verder uit, altijd, 
schreef ik extra stukjes van afleidingen op. De gesprekken met Jan zijn voor dat werk uitermate 
nuttig geweest. 
 Wat ik te weinig deed was grote fysici lezen. Dat ben ik later pas gaan doen, in Wageningen. 
Daar ben ik een fan geworden van Richard Feynman, zijn driedelige Lectures on Physics uit 1959-
1961 zijn daar mijn bijbel geworden. Deze zijn ook bij Victor Vreede beland. Uitzonderlijk goed 
geschreven en vol uitermate scherp geformuleerde opinies. De boeken van Alonso en Finn waren 
degelijk en wiskundig precies, de Feynman Lectures waren literatuur. Daar werd je fysicus van. 
 Waar in Utrecht helaas geen tijd voor was waren Studium Generale colleges. Algemene ver-
halen voor studenten die breder van opzet zijn. Ik zou het zeker gevolgd hebben. Het was er niet. In 
zulke verhalen zou filosofie gepast hebben en ‘t net uitgekomen rapport over de club van Rome. In 
Wageningen heb ik zulke verhalen wel gevolgd, in Utrecht niet. Ik heb daar wel het rapport van de 
club van Rome gelezen. Ik raakte er van in de war. Het leidde er toe dat ik van de ene op de andere 
dag met mijn studie stopte. 

Het aula boekje kwam in 1972 uit en van de grafieken waarmee het boekje eindigde raakten 
me zo dat ik naar Wageningen wilde, aan de Landbouw Hogeschool Milieuhygiëne studeren. Ik wilde 
de wereld redden.  Nu zijn er veel leerlingen met het zelfde gevoel,  vooral op het VWO.  Ik ben blij 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs.s-bol.com%2Fimgbase0%2Fimagebase3%2Flarge%2FFC%2F6%2F8%2F4%2F3%2F1001004005123486.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2F1-mechanica-fundamentele-natuurkunde%2F1001004005123486%2F&docid=SO-y4aZojCnRTM&tbnid=AKcmwQqCGDM11M%3A&vet=10ahUKEwjWy7acmcPkAhVQ_KQKHWuUDU4QMwhiKBcwFw..i&w=550&h=834&bih=751&biw=1536&q=alonso%20en%20finn&ved=0ahUKEwjWy7acmcPkAhVQ_KQKHWuUDU4QMwhiKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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dat ik aan leerlingen uit deze generatie les heb mogen geven. Er zijn gelukkig weer kids die hun leven 

willen wijden aan het oplossen van de problemen van de aarde. Een aantal van hen heeft bij mij een 

profielwerkstuk daarover gedaan. De laatste was Vivian  Witting. Nadat ze eerst bij mij een moeilijk 

boek van Charles Mann over de problemen van de aarde gelezen had, De Tovenaar en de Profeet 

wilde ze wat praktisch doen. Haar eerste praktische werk was het interviewen van managers van 

AH supermarkten over de vraag wat die winkels zouden kunnen doen en of AHOLD bereid was echt 

wat te doen (plastic weg ed.). Toen ze dat aan het doen was kwam ze met een ander idee, dat ze 

ook heeft uitgevoerd: het vervaardigen van een app voor de IPhone, waarmee iedereen zijn eigen 

voetafdruk per jaar op de aarde kan uitrekenen. Mijn voetafdruk was 390 kg CO2 en ruim  10.000 li 

H2O per jaar. Vivian gaat iets met duurzaamheid doen.  

CLUB VAN ROME 
Het 1972 rapport Grenzen aan de groei was de 
benadering van de milieuproblematiek met dynamische 
modellen: er waren 5 variabelen – bevolking, hulp-
bronnen, voedsel per hoofd, industriële productie per 
hoofd en vervuiling -  door modelvergelijkingen ver-
bonden. Elke natuurkunde leerling uit het VWO kan nu 
met het programma  Coach met deze modellen werken. 
Toen was het nieuw, zeker voor mij. 
 Het bovenste plaatje laat op grafische manier de 
relaties tussen de variabelen zien, deze plaatjes leren 
leerlingen nu bij Natuurkunde bij modelleren te maken. 
Het onderste plaatje is een grafische run van het model. 
Het voorspelde in 1972 dat er rond  2000 gelazer zou ont-
staan: hulpbronnen op, vervuiling explodeert en de we-
reldbevolking stort in. Ik schrok enorm van dit plaatje en 
besloot milieuhygiëne in Wageningen te gaan doen. 
 Piet Grijs, in mijn jeugd de beste columnist van 
ons land, vond het hele idee zo belachelijk dat hij 
onderste plaatje als wekelijkse column in Vrij Nederland 
afdrukte. Hij deed alsof het allemaal één grote grap was. 
Dit was de enige keer dat ik niet om zijn columns lachte: 
ik was er boos over, vreselijk boos. 
 Momenteel wordt het boek Grenzen aan de groei 
nog steeds verkocht. In de jaren 70 werd  het boek zwaar 
bekritiseerd, tegenwoordig wordt de benadering weer 
geprezen en ontstaan er nieuwe versies van dit rapport waarin modellen van de huidige situatie 
worden gemaakt. Nu staat de toestand van de aarde centraal: het broeikaseffect, ‘t smelten van ijs 
en ‘t stijgen van de zeespiegel worden met modelvergelijkingen door gerekend en er komen voor-
spellingen uit als het onderste plaatje. 

Het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change maakt zulke analyses en gebruikt de 
modellen om het effect van mogelijke maatregelen te evalueren. Onlangs was er een erg positief 
verhaal over het effect van het planten van miljarden bomen, doorgerekend met deze modellen. 
Om het klimaat probleem op te lossen moeten we een gebied zo groot als de USA helemaal vol 
bossen zetten, dan gaat het goed. Details weet ik niet meer, maar het idee dat er mensen zijn die 
dit soort dingen uitrekenen stemt me vrolijk. Nou ja, minder pessimistisch.  



 

                   34 

WAGENINGEN 
 
Mijn keuze voor milieuhygiëne was een fout. Dat had ik de eerste week in Wageningen door. Bij het 
bezoek van waterzuiveringsinstallaties aan het begin van mijn eerste jaar, merkte ik dat ik geen 
ingenieur ben. Ik ben uit ander hout gebakken. Gelukkig waren de studies in Wageningen zo opgezet 
dat ik vanuit de N-propedeuse iets kon doen dat wѐl bij me paste. Ik ging geen N42 doen, milieu-
hygiëne, maar N43, Moleculaire Wetenschappen. Ergens gaan studeren begint altijd met de kamer 
waar je gaat wonen. Dat was in dit geval bijzonder. 
 

HAPPY LANDING 
Mijn eerste jaren in Wageningen (1972-73 en 
1973-74) woonde ik op een oude boerderij die 
Happy Landing heette. Die naam kwam uit de 
Tweede Wereld Oorlog. Rotterdam was ge-
bombardeerd en duizenden mensen zochten 
onderdak. In heel Nederland zijn  mensen op- 
gevangen, ook in Happy Landing. Er zijn 16 
gezinnen naar die boerderij halverwege 
Wageningen en Rhenen gegaan: waar ze in 
schuren achter de boerderij woonden. In die 
schuren waren kamers van 4x6 m2 gemaakt 
waar toen een gezin huisde. Ik heb als student 
2 jaar in zo’n kamer gewoond. Lekker groot, 
een minikeuken met water en gas, ‘n deur naar 
buiten en ‘n deur naar de gang. 
 Die schuren waren een ongelooflijke bende, maar het was er heerlijk wonen. We woonden 
er met 16 jongens, kookten elke dag met elkaar en gingen vaak rond de Grebbeberg hardlopen, die 
op 1 km van onze kamers lag. Op Happy Landing kwam ik los van thuis. Ik ging hooguit eens in de 6 
weken naar huis. Het eerste wat ik deed toen ik er woonde was lid worden van boekenclub ECI. 
Voor een tientje kon je de eerste 3 boeken kopen en je moest elk kwartaal 1 boek bestellen. Mijn 3 
titels waren De gebroeders Karamazof van Dostojewski, De Pest van Camus en 1984 van George 
Orwell. Elk weekend in Wageningen las ik een boek. Heerlijk. Ik ging voor de lol Engelse en Duitse 
romans lezen, dat vlot doen leerde ik toen. Frans beheers ik niet echt, ik heb later Franse filosofen 
vertaald gelezen en net als veel mensen sla ik Franse citaten over. Door de week studeerde ik zo 
hard als altijd en in het weekend  las ik de wereld literatuur. 

In de boerderij woonde een merkwaardig gezin. De man was kunstschilder, had een houten 
been en heette Cees. Cornelis Engel was zijn volle naam, zagen we op de poster van de schilderijen-
tentoonstelling die hij  ooit in hotel de Wereld heeft gehouden. Zijn achternaam weet ik niet meer. 
Mooie schilderijen met rare kleine grapjes, honden met een net iets te rood piemeltje. Cees was 
oud, tussen de 60 en de 70. Zijn vrouw heette Poet. Ze hadden een zoon Vincent van een jaar of 17 
a 18, die niet wilde deugen. Hij was de lokale drugsdealer. Een vreemd asociaal gezin. 

Wij moesten eens in de maand in die boerderij naar binnen, de huur brengen. Je moest dan 
door de keuken, waar 3 valse wolfshonden in een mand lagen en naar je gromden. Ik was zo bang 
van die beesten dat ik niet naar binnen durfde. Maar, rond de eerste van elke maand moest het. 
Geld brengen. De huur was absurd laag, 50 gulden per maand. Als ik het geld bracht deed Cees altijd 
net alsof geld vies is, hij stopte het stapeltje van 5 tientjes of 2 geeltjes – ‘n geeltje was 25 gulden -  
in zijn broekzak alsof het kladpapier was, verfrommeld. Als ik naar buiten ging en door het raam 
naar binnen keek zag ik hem dat verfrommelde geld uit zijn zak halen en netjes glad strijken. Zo vies 
was geld blijkbaar toch niet.   
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PROPEDEUSE 
In Utrecht had je in het eerste jaar 200 eerstejaars wis- en natuurkunde studenten. In Wageningen 
waren 3 propedeuses: Natuurwetenschappelijk, Biologisch en Economisch. De afkortingen waren  
N-, B- en E-propedeuse. Ik deed de N-propedeuse met 1000 andere studenten.  Deze grote groep 
was in tweeën gehakt, de ene groep van 500 had ‘s morgens college en ‘s middags werkgroep, de 
andere 500 deed het andersom, juist ’s middags college. Ik zat in de eerste groep, ’s morgens college. 
Dat heb ik altijd prettig gevonden, ’s morgens les en ’s middags dingen doen. Voor mij is dat een na-
tuurlijke manier van leren. Later als docent heb ik beleidsvoorstellen op dit idee gebaseerd: ’s 
morgens les en ’s middags doedingen. Vaak leidde dat tot succesvolle vernieuwingen. Vaak, niet 
altijd: dingen moeten ook goed vallen binnen organisaties. 
 Ook in Wageningen stonden voor de eerste jaars groep veel goede docenten. Ik herinner me 
organisch chemicus van der Plas, fysisch chemicus Lyklema, bioloog Hemmo Munting, Piet Bruijn de 
Natuurkundige en vooral  wiskunde hoogleraar Bob van Rootselaar. Hij is naast Fred van der Blij uit 
Utrecht en wetenschapsfilosoof Herman Koningsveld voor mij de meest inspirerende universitaire 
docent  geweest. Bij rolmodellen bespreek ik wat ik van deze 3 mensen geleerd heb. Opvallend is 
dat er zulke goede docenten voor die grote groep stonden. Zeker vanuit nu bekeken, na 40 jaar op 
onderwijs bezuinigen en vooral na 20 jaar neoliberalisme is het er niet beter op geworden. Mijn 
jongste kinderen die nog studeren hadden in hun eerste jaar niet zulke toppers.   

We noemden van Rootselaar nooit Bob, zijn voornaam kende 
niemand. Die voornaam heb ik pas in zijn overlijdensadvertentie gele-
zen. Ook daarin werden zijn colleges geroemd. Hij gaf college op zijn 
slippers. Iedereen wist dat hij er lange delen van de dag niet was, om-
dat hij een invalide vrouw had waar hij voor zorgde.  Ik heb een veel 
jongere van Rootselaar gehad dan je op de foto ziet. Maar, vriendelijk 
lachen deed hij altijd al. 

Zijn boeken over Analyse en Lineaire Algebra waren toppers. 
Ik heb ze stuk gelezen en ik heb er veel van geleerd. Fred van der Blij 
had met van Tiel in Utrecht een dik wiskunde boek met de bizarre 
titel Infinitesimaal Rekening  gemaakt, dat ik kende en niet prettig 
maar rommelig vond. Het was pragmatisch. Er werd vooral in gere-
kend en het was niet theoretisch of formeel van opzet. 

Van Rootselaars werk was hyper formeel. het was strak: definitie-stelling-bewijs-voorbeeld 
en er stond geen woord of zin te veel in die boeken. Van hem leerde ik  wat wiskundige schoonheid 
is. In de pauzes van de colleges aan 500 man stapte ik altijd op hem af, om over één van de stellingen 
of bewijzen te praten. Soms zei ik zoiets als “Bij dat bewijs kan het woord ‘dus’ weg!”, wat bij hem 
een grote lach uitlokte. “Verdomd, je hebt gelijk!”, of “Nee, want . . .”. Hij dacht dat ik briljant was, 
omdat ik met deze dingen kwam. Ik zei direct dat dat niet zo was, dat ik subtop was. Ik was literair 
geïnteresseerd. In Wageningen was Rudolf Platenkamp echte top, alleen maar tienen, net als Jan 
Sijbrand in Utrecht. Ik had achten en negens, net als Erik Jan Hoes en ‘n paar anderen. Goede 
studenten kennen elkaar. Dat is altijd zo onder studenten, men kent de onderlinge verhoudingen. 
 

STUDIUM GENERALE 
Behalve nuttige vakken voor de toekomstige ingenieurs waren er ook Studium Generale colleges. In 
Wageningen waren studenten praktische mensen die wat nuttigs in de wereld wilden gaan doen. 
Ze waren super links en zaten in actiegroepen. De tijdgeest zullen we maar zeggen. Dat Wageningen 
wel een serieuze Studium Generale deed en Utrecht niét is opmerkelijk. 

Ik herinner me de filosofie colleges van prof. Bert Meijer over Het Griekse Wonder van het 
ontstaan van de wetenschap, van Chris Boers over Ethiek en van Herman Koningsveld over Weten- 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX1d-gjtvkAhXB0KQKHZi9DaMQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nieuwarchief.nl%252Fserie5%252Fpdf%252Fnaw5-2007-08-1-006.pdf%26psig%3DAOvVaw1vmtlKxJDpwN8wf_rfgg72%26ust%3D1568921466646789&psig=AOvVaw1vmtlKxJDpwN8wf_rfgg72&ust=1568921466646789
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schapsfilosofie. Het is belangrijk dat universiteiten aan hun studenten deze flauwekul vakken aan-
bieden. Algemene verhalen over dingen waar je geen tentamen in hoeft te doen maar die je wel 
vormen en inspireren tot nadenken. In Amsterdam aan de UvA had je CREA, waar mijn klasgenoot 
de geoloog Sjoerd Jans lang de baas was. Ook daar aandacht voor academische flauwekul. Nu is er 
Spui 25 dat een vergelijkbaar positief effect heeft op moderne studenten: elke week toplezingen ’s 
avonds op het Spui, na een lekkere maaltijd. Je moet wel betalen, maar ja, dat moet in de Mensa en 
bij AH ook. Studeren is niet gratis, wat Bram Tenhaeff daar als oude socialist ook van mag vinden. 
 Door de verhalen van Herman heb ik in het 2e jaar al voor een bijvak wetenschapsfilosofie 
gekozen. Het heeft me beslissend beïnvloed. Door Koningsveld en door de ervaring op het Pascal 
College dat die strenge gereformeerden veel belangrijke dingen te zeggen hadden ben ik in andere 
denksystemen geïnteresseerd geraakt. Dan eindig je bij filosofie. 
  

KANDIDAATS MET LOF 
Moleculaire Wetenschappen was ‘n nieuwe studierichting die net in het academisch statuut stond, 
sinds 1970. Doel van die studie was ingenieurs af te leveren die technieken kenden om de structuur 
van grote moleculen te bepalen. Nu weet iedereen wat magnetische resonantie is, toen was het 
nieuw. In alle ziekenhuizen staan deze machines nu om als medische beeldvormende techniek te 
gebruiken en in het schoolvak Natuurkunde is NMR op het VWO een onderwerp. Ik heb me als 
patiënt een keer laten doorlichten om te kijken of ik niet net als mijn broer een aneurysma had, hij 
had een grote bloedbel bij zijn hart. Voor 250 euro is vastgesteld dat dat bij mij niet zo was. 
 Wij kregen in Wageningen vakken om te leren zulke apparaten te bouwen: organische en fy-
sische chemie, biochemie, Quantum Mechanica en veel wiskunde (analyse en differentiaal verge-
lijkingen). Van Lucas Reijnders kreeg ik biochemie uit ‘t dikke boek van Lehninger. Ik kende het uit 
mijn hoofd, alle chemische structuren zaten in mijn kop. Laatst heb ik mijn collegedictaat uit die tijd 
van een oud studiegenoot gekregen, mijn schrift met harde kaft lag al 45 jaar in Wageningen bij hem 
thuis, en ik zag de precisie waarmee ik de dingen vroeger noteerde. 
 Maar voor mijn latere carrière in de filosofie waren de gesprekken met Leen van der Plas het 
belangrijkste. Leen was een voorname professor en had toch voor ons een voornaam. Hij was voor-
zitter van de Nederlandse Vereniging van Chemie en gaf college organische chemie. Een topper, 
maar ook een docent waar ik ruzie mee maakte. Leen tekende de grote organische structuren op 
het bord en praatte over deze moleculen alsof ‘t theekopjes waren, dingen die je beet kan pakken. 
Dat irriteerde me, ik was toen wel in de interpretatie van de Quantum Mechanica geïnteresseerd 
en dat mocht van mij niet.  Ik zei er nare dingen over, waarop hij in ruim gevulde collegezalen zei 
dat ik dat altijd deed en dat hem dat irriteerde. Dat mijn doctoraalscriptie later over De Realiteit van 
Atomen ging komt door de botsingen met hem. Ik ben zo dom geweest hem het boekje niet toe te 
sturen:  meningsverschillen kunnen inspireren. Zeker in mijn geval. 
 

COLLOQUIM WETENSCHAPSFILOSOFIE 
Bij Koningsveld deed ik een bijvak wetenschapsfilosofie, en ging ik de 
colloquia volgen die hij aan medewerkers van de landbouwhogeschool 
gaf Dat deed ik jarenlang. De bijeenkomsten liepen uit op Hermans 
grote boek, Het Verschijnsel Wetenschap. Het kwam in 1976 uit en is 
dik 200.000 keer verkocht. Ik was toen assistent bij Herman en heb wat 
invloed op het boek gehad, waardoor ik in het voorwoord genoemd 
werd. Ik adviseerde hem een woordenlijst in het boek op te nemen 
omdat hij zo veel moeilijke filosofische termen gebruikte. Mee maken 
dat een boek geschreven wordt en dat het ook nog een hit wordt is een 
bijzondere ervaring als student. Ik heb gezien hoe  hard Herman werkte 
om het boek te schrijven. Zoiets vraagt veel. Heel veel.   
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 Herman was een geweldige docent, ik heb van zijn colleges genoten.  Hij was chemicus en al 
zijn wetenschapsfilosofische voorbeelden kwamen uit die wereld. Wat hij deed in zijn boek was de 
Popper-Kuhn-Lakatos-Feyerabend discussie in de filosofie concreet beschrijven. Het ging om de 
vraag Waarom geloven wij wel in wetenschap en niet in theologie of metafysica, zijn daar goede 
redenen voor te geven? Ik heb naast van der Blij en van Rootselaar geen betere docent gehad. 
Omdat dat zo was kon ik het niet laten op zijn college allerlei dingen te vragen en zeggen, ik durfde 
hem tijdens college zelfs ‘n beetje te pesten. Daar reageerde hij scherp op: ik werd op charmante 
wijze in de hoek gezet. Dat laatste vond ik prettig. Zo heb ik als leraar ook les gegeven: pesten mag 
best, maar terug pesten ook en inhoud is het enige wat telt. Als je een goede docent bent mogen 
leerlingen en studenten zulke dingen doen. 
 

HET VERSCHIJNSEL WETENSCHAP REVISITED 
Ik ben uiteindelijk in mijn tweede huwelijk in Alkmaar gaan wonen. 
Daar woon ik nu 25 jaar. In 2009, ruim 10 jaar geleden, kwam ik in de 
supermarkt van de Boer een oude man van een jaar of 70 tegen, die 
bizar veel op Herman leek. Voor de kassa probeerde ik stiekem op zijn 
pasje te kijken of het hem was. Hij hield zijn hand voor het pasje, ik 
kon het niet zien en heb toen de stoute schoenen aangetrokken. 

 ”Mag ik u wat vragen? U lijkt op een oud docent van mij.”, zei 
ik.  “Welke oud docent?”, zei hij. “Herman Koningsveld.” kwam er uit mijn mond. “Ik BEN Herman 
Koningsveld!”, was zijn reactie bij Super de Boer. Toen hij vroeg wie ik was en ik mijn naam zei, 
reageerde Herman verbaasd: “Ben jij die spriet?”. Tja: als je elkaar 30 jaar niet hebt gezien en als er 
elk jaar een kilootje bij komt dan ben je geen 60 kilo meer, maar 90. Het leven is hard. 

In de afgelopen 20 jaar heb ik als docent Natuurkunde en NLT een groot aantal dingen 
geschreven. Veel daarvan heeft Herman gelezen en van commentaar voorzien, mijn modules Gekte, 
de Apencultuur en de Big History modules De Dingen de Baas en En God zag dat het Goed was. Het 
was geweldig om van mijn meest geliefde docent op zijn oude dag commentaar op mijn werk te 
krijgen. Ik luisterde heel goed naar wat hij te melden had. Ik krijg nu als docent van oud leerlingen 
bachelor- en masterscripties opgestuurd, ook  proefschriften. De verhouding leermeester student 
verdwijnt niet met het ouder worden. Die blijft, zo lang je leeft. 

We zien elkaar niet vaak, maar er zijn in de hernieuwde contacten nog 2 dingen gebeurd. We 
ontdekten dat ik les gaf aan zijn kleindochter, Femke. Herman was uit Wageningen naar Alkmaar 
verhuisd omdat zijn zoon Haye en dochter Sofie hier in de buurt wonen. En dan blijkt dat één van 
zijn oud studenten les aan zijn kleinkind geeft. Leuk! 

Ook leuk was dat ik de hernieuwde versie van Het Verschijnsel 
Wetenschap in mijn lessen op het VWO ben gaan gebruiken. Het boek 
is radicaal vernieuwd en verbeterd, er is Techniek Filosofie aan de 
oude discussie toegevoegd.  Ik heb een blok wetenschapsfilosofie bij 
NLT aan 5V gegeven waarbij ik leerlingen de eerste helft van Hermans 
boek liet lezen, ik gaf les ahv ‘n PPT die ik over zijn boek gemaakt heb.  
De PPT staat op mijn site. 

Bovenop de wetenschapsfilosofie module heb ik een beroeps-
gericht onderdeel (BGO) gemaakt, waarin ik leerlingen na laat denken 
over hun studiekeus door daar een motiverend boek over te lezen en 
daar een presentatie over te houden. Oliver Sacks voor medicijnen 
studenten en Auke van der Woud voor architecten.  Dit BGO had ik 
zonder Herman niet bedacht. Het liep goed: alle leerlingen lazen bij 
mij in 6 VWO met plezier serieuze boeken over hun studie. 
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WONEN OP DE WALSTRAAT 

Na 2 jaar wonen op Happy Landing ontstonden er spanningen met de verhuurders. Welke dat waren 
weet ik niet meer zo precies en ik heb ook geen zin om mijn geheugen te pijnigen om het wel te 
weten. Ik had er geen zin meer in en zocht een andere kamer. Dat werd uiteindelijk een kamer in 
een studentenflat op de Walstraat, waar ik 2 jaar heb gewoond (net als op Happy Landing). De flats 
waren uit de jaren 50: 20 jaar oud, maar wel netjes. 
 De studentenflat was een lange gang met 4 kamers links en 6 kamers rechts, met aan het 
begin ‘n keuken en badkamer met douches. De flat werd niet door alternatievelingen bewoond zoals 
in Happy Landing, maar door mensen die op het studenten corps zaten. Er was een rechtse sfeer en 
men at op het corps in plaats van op de flat. Ik had het daar dus rustig. Ik at altijd thuis, kookte elke 
dag. Dat heb ik als student altijd gedaan. Ik hield niet van Mensa voer. 
 Leven met corpsballen is apart. Ze spreken een eigen taal – hun lullepot – en hadden eigen 
gewoontes – bijvoorbeeld feesten waarbij ’s nachts uren lang bierflesjes over de gang tegen de kast 
werden gesmeten. Als je daar niet aan mee deed kon je niet slapen. De eerste keer na zo’n feestje 
heb ik iedereen die mij wakker hield een abonnement op de Telegraaf cadeau gedaan: nou ja, ik heb 
ieders naam en adres ingevuld op een formulier dat ik naar Amsterdam stuurde.  Zo kwamen er 9 
kranten op onze afdeling plus de rekening. Dat was mijn humor. Ze hebben niet geweten dat ik daar 
achter zat (geloof ik). 
 Ik werd een keer verliefd op een corpsmeisje en vroeg haar mee uit naar een feest. Maar, 
dat kon niet, ik was van een andere studentenvereniging, het Katholieke KSV. Ik was niet katholiek, 
maar die vereniging had bij de intreeweek als programma om in Texel het blindenpad aan te leggen. 
Daar heb ik aan mee gedaan: 5 dagen graven. Ik loop er nog vaak, want ik kom meer dan 10 keer 
per jaar op Texel omdat we er een vakantiehuis hebben. Sinds 1966. 
 

MIJN BESTE VRIEND: ERIK JAN HOES 
Mijn leven in de eerste Wageningse jaren was simpel: eerst ’s 
morgens college, dan ‘s middags practicum óf werkgroep en 
tot slot ’s avonds bibliotheek. Elke maandag tot en met don-
derdag zat ik van 7 tot 10 in de bibliotheek te studeren. Dat 
leven vond ik opwindend, niet saai. Ik hield van studeren en 
van de stilte van de bieb. 
 In de bibliotheek heb ik mijn beste vriend Erik Jan Hoes 
ontmoet. Van het begin af aan praatten wij intensief in onze 
pauzes in de bibliotheek. Erik Jan was een goede student, ook 
subtop. Hij had in zijn 2e jaar voor Entomologie gekozen.  Hij 
was van vliegjes en kevertjes. Wat we gemeen hadden was 
een literaire en filosofische belangstelling. Door mij ging ook 
hij bij Herman filosofie doen. In de Wageningse jaren hebben 
we dagelijks met elkaar opgetrokken: samen studeren, samen 
eten, samen boeken lezen enz. enz.. We hebben een keer van 
kamer geruild, ik ging op zijn kamer zitten, boven bij de 
huisarts op de Generaal Foulkes weg, en hij ging naar mijn 
kamer op de studentenflat op de Walstraat. Later kwam hij bij 
mij op de flat wonen, bij de corpsballen. Toen had ik een 
medestander. 
 Erik Jan en ik gingen ook vaak naar Texel waar we in ‘n 
2 persoons bed sliepen en eindeloos  kletsten. Ik vertelde over 
meiden  die ik wilde versieren,  en hoe dat  meestal mislukte.    
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Erik Jan lachte dan net iets te  hard  en vertelde over toneel en  over Albertine, een ongelooflijk lief 
meisje met een hazenlip waar hij bij de toneelclub veel mee optrok. 
 Na 4 jaar vriendschap, vlak voor mijn vertrek naar Amsterdam om daar filosofie te doen en 
met Ada in Zaandam te gaan wonen hield Erik Jan me staande, hij wilde wat zeggen. Het was in de 
bibliotheek. Er was wat aan de hand, dat voelde ik wel. Erik Jan vertelde me dat hij homoseksueel 
was. Hij vond het moeilijk dat tegen me te zeggen, omdat hij wel door had dat ik daar nooit aan 
gedacht had. Ik was geschokt. Maar, er was niets om geschokt over te zijn. Erik Jan had me met geen 
vinger aangeraakt, ook niet als we in Texel in een tweepersoonsbed lagen. 
 Toen Ada en ik in 1976 trouwden is Erik Jan nog in Zaandam geweest, maar de eerlijkheid 
gebied me te zeggen dat ik mijn beste vriend heb laten lopen. Ik schaam me daar erg voor. Ik kon er  
– blijkbaar – niet tegen dat hij homo was. Was ik bang dat hij verliefd op me was? Ik weet het niet. 
Ik heb het verdrongen. Pas 1 jaar voor zijn dood in 1994 hebben we weer contact gezocht, Erik Jan 
schreef me een lange brief die tot nieuwe, erg fijne, gesprekken leidde. We hebben een groot aantal 
avonden met elkaar gesproken. Daar zal ik later over vertellen, als ik met dit verhaal  in Alkmaar ben 
beland. Dat tweede deel speelde vlak voor zijn dood, rond ons 40ste. 

Mijn verhaal heb ik vaak in klassen verteld. Homoseksuele jongens kwamen dan bij me om 
me er voor te bedanken. Hoe liberaal we ook denken te zijn, alle homo’s komen deze dingen tegen. 
Lees maar de roman Confettiregen van Splinter Chabot. Wie liberaal wil zijn en op wil komen voor 
de rechten van anderen moet echt zijn best doen. Het is moeilijk en ik beken dat ik het te weinig 
gedaan heb. Hetzelfde speelt met buitenlanders, ook daar is het moeilijk echt voor ze op te komen. 
Anders zijn valt niet mee, dat weet ik van homo’s en buitenlanders. 
 

DOCTORAAL 
In de doctoraal fase in Wageningen heb ik 5 vakken van een half jaar gedaan: natuurkunde (2), 
wiskunde en filosofie (2). Natuurkunde was bij Piet Bruijn, samen met Koos van der Linde, de 
muzikant die op 17e eeuwse dingen studeerde. We deden 3 delen Alonso en Finn. Hard studeren op 
Electromagnetisme, Trillingen en Golven en Quantum Mechanica. Deel 2, 3 en 4 van de reeks. Piet 
Bruijn vond het leuk dat hij een Tenhaeff als student had, want hij had bij mijn oudoom, W H C 
Tenhaeff, college parapsychologie gelopen. Bij ons thuis werd niet positief over WHC gesproken, 
mijn moeder noemde hem WHC de tovenaar. In de media kreeg hij veel aandacht en Piet Bruijn 
roemde zijn empirische wetenschappelijke aanpak. Ik heb WHC 1 keer ontmoet. Op de ZSV, de 
studentenvereniging in Zaandam. Hij hield daar een verhaal over zijn vak. Ik weet er niets meer van 
behalve dat ik geïmponeerd was door zijn taal. Hij sprak een andere taal dan wij, het ouderwetse 
Nederlands dat tussen beide oorlogen in werd gesproken. Ik genoot van die taal, en vergat te luiste-
ren naar wat hij zei. Parapsychologie was niks voor mij.   

Wiskunde was de theorie van partiele differentiaal vergelijkingen, ik weet niet meer bij wie. 
Technisch gepiel dat je moet leren om ‘n echte bèta wilt worden. Filosofie was en wetenschaps-
filosofie en een historisch onderzoek. Ik deed wat bijzonders. Ik bestudeerde de ontdekking van de 
DNA-structuur van Watson en Crick in de jaren 50 en heb daar ‘n analyse a la Lakatos over gemaakt, 
met concurrerende researchprogramma’s. In mijn Big History boekje En God zag dat het Goed was 
heb ik die analyse voor 5V leerlingen dat nog eens opgeschreven.  Ik heb alle doctoraal onderdelen 
behalve de scriptie gedaan en N43 niet afgemaakt. 
 

OP NAAR NOORD-HOLLAND 
Ik wilde geen technisch onderzoeker worden en na 5 jaar ben ik terug naar Noord-Holland gegaan. 

Ik wilde filosofie doen. Je kon aan de Amsterdamse universiteit in 4 jaar afstuderen. Dat werd het.  

Ik ging met Ada samenwonen, ik kende haar uit Zaandam van mijn werk in de boekwinkel. We gingen 

in het Zaanse huis van haar vader wonen. De huur was 50 piek. 500 m2 tuin midden in Zaandam.  

Voor niks!  
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AMSTERDAM 
 
In 1976 ging ik in Amsterdam aan de GU filosofie studeren. Je kon indertijd, als je een ander kandi-
daats had, in 1 jaar klein kandidaats filosofie doen.  Bovenop dat verkorte examen kon je doctoraal 
Filosofie doen. Klein kandidaats was 8 tentamens. Verder hoefde niks, geen werkgroepen of wat dan 
ook. Ik kwam van 30 contacturen op een aantal dat onder de 10 was, misschien nog minder. Ik kan 
me niet herinneren of  ik ook alle colleges volgde. Ik heb wel herinneringen aan lezingen.  Ik kocht de 
syllabi en de boeken, deed het werk en deed tentamen. Mijn cijfers waren hoger dan in Utrecht en 
in Wageningen: niveau tentamens een dikke 9, voor scripties had ik altijd een 10. 
 In 1977 ging ik doctoraal filosofie doen en schreef ik me ook bij Natuurkunde in. Je moest 
voor je doctoraal 6 vakken van een half jaar doen. Bij mij waren dat Natuurkunde, Geschiedenis van 
de Natuurkunde, Wetenschapsfilosofie, Sociale Filosofie, Didaktiek van de Natuurkunde (voor de 
onderwijsbevoegdheid) en de doctoraal scriptie De Realiteit van Atomen. Uiteindelijk was ik niet in 
1979 klaar, maar 5 jaar later in 1984. Ik had in die tijd veel banen naast de studie en we kregen in 
1977 een kind, Barbara. Dat ging gepaard met dingen die het studeren niet versnelde, maar waar ik 
wel veel van heb geleerd. 
 

HET VORSTENBURG 

Ada heb ik leren kennen tijdens de laatste 3 maanden van 
mijn eerste studiejaar, in Utrecht. Ik stopte in april 1972  
vlak na het uitkomen van het club van Rome rapport. Ik 
vertrok toen uit de Berkelstraat en ging bij mijn ouders in 
Zaandam wonen.  Om wat om handen te hebben ging ik in 
het Zaandams Boekhuis werken. De foto hiernaast is van 4½ 
jaar later, toen we op 29 oktober 1976 trouwden. 

Op de achtergrond zie je ons houten Zaanse huis. Dat 
was ‘t huis waar Ada geboren was en dat van haar vader 
was. Toen we er in de zomer van 1976 gingen wonen heb ik 
het grondig geschilderd. Het zag er strak uit, terwijl het eerst 
een ouwe troep was. Op 10 mei ‘77 werd Barbara geboren. 
Op de foto is Ada zwanger, anders waren we niet getrouwd. 
Naast ons woonde Ada’s zus Ina, 5 jaar ouder. Ina was 
ernstig ziek, ze had de ziekte van Hodgkin. Ze zou in 1977 
sterven, rond kerst notabene. Nu is Hodgkin te genezen, 
toen ook, maar helaas niet bij Ina. Voor Ada was ’t erg zwaar 
dat Barbara in haar buik groeide, terwijl in Ina’s buik wat 
heel anders groeide. 
 Op het moment van de foto was ik net begonnen met filosofie. Ik werkte hard en de dingen 
liepen goed. Na de geboorte van Barbara gingen de dingen minder voorspoedig. Ada raakte op de 
beruchte 4e dag na de bevalling in de war, als de hormonen heen en weer gaan. Er was niets anders 
mogelijk dan een opname op de afdeling psychiatrie in het plaatselijk ziekenhuis de Heel. De eerste 
weken na die opname heb ik samen met Ina voor Barbara gezorgd. Ik zei al dat Ina ernstig ziek was, 
het meeste kwam op mij neer. Maar, Ina is even moeder geweest, 2 weken. Dat vond ze heerlijk. 

Na twee weken kwam uit het ziekenhuis het aanbod dat ik met Barbara bij Ada op de afdeling 
kon komen wonen. 1977 was de tijd van de antipsychiatrie, van Laing en Cooper. Overal werd met 
de opname van gezinnen geëxperimenteerd. Wij hebben dat gedaan. Ik heb van 1 juni tot 1 oktober 
bij Ada op de afdeling gewoond. Toen was ze voldoende hersteld om weer naar huis te gaan. Over 
deze periode heb ik in de NLT-module GEKTE geschreven (H19).  
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KLEINKANDIDAATS 
Alleen tentamens doen uit boeken en syllabi. Omdat het filosofie was en omdat ik dat al 3 jaar bij 
Herman had gedaan was ‘t niet moeilijk. Als assistent bij Herman had ik in de bibliotheek van de af-
deling filosofie stapels boeken doorgewerkt. Ik herinner me Piaget en de Amerikaanse pragmatis-
ten: William James en John Dewey. Nu werden ‘t dictaten en boeken over afgebakende filosofische 
onderwerpen. 
 Een inleiding in de filosofie ahv een blauw boek dat ik niet meer heb. Hoe het heette: no 
idea. Logica, 2 toetsen. Een syllabus van Frank Veltman over modale logica en de syllabus  van Johan 
van Benthem, de professor, over filosofische logica. Het bijzondere aan van Benthems syllabus was 
dat deze met de hand geschreven was: zwarte vulpen en een prachtig handschrift. Kentheorie, ahv 
‘n dik analytisch boek van Hamlyn. Geschiedenis van de filosofie uit de bekende Störig aula pockets, 
in plaats van het verplicht  boek.  Dan sociale filosofie, een syllabus van Harry Kunneman, waarbij ik 
ook college heb gelopen. Vond ik geweldig, Harry was een briljant docent. Ik herinner me wel een 
afwijking van hem: aantekeningen op het bord deed hij in hoofdletters, hij kon geen kleine letters 
schrijven. Bij Peter Wesly deden we iets met wetenschapsfilosofie dat ik te simpel voor woorden 
vond, ik had alles al bij Herman gehad,  en tot slot bij Brons iets over metafysica. Dat was alles. 
 Het Wageningse ritme van hard studeren handhaafde ik. De bibliotheek in het arboretum in 
Wageningen verving ik door de UB in Amsterdam, de universiteitsbibliotheek op het Spui. Daar zat 
ik hele dagen te lezen en studeren. Het was er doodstil. Ik herinner me geen relaties met andere 
mensen. Er zaten veel mooie meiden. Ik was net met Ada dus daar keek ik niet naar. Nou ja, alleen 
objectief: lelijk was anders. Ik herinner me dat ik in hoog tempo door de tentamens roste en dat ik 
ze makkelijk haalde. Omdat ik verhuisd was en omdat er geld nodig was nam ik ook baantjes. Daar 
ging veel aandacht naar uit. Omdat er geld nodig was moest ik werken.  
 

BAANTJE: ELSEVIER 
Mijn eerste baan was bij Elsevier, op de Jan van Galenstraat in Amsterdam West. Elsevier is een 
uitgever en ik moest natuurkundige manuscripten persklaar maken. Mijn baas was een aardige man, 
Peter Tel, een gesjeesde natuurkunde student die al een heel leven voor Elsevier werkte. Ik moest 
manuscripten van het tijdschrift Physica persklaar maken. Van Physica waren 4 versies, A, B, C en D. 
De tijdschriften verschenen een keer of 10 per jaar, waren extreem duur en gingen naar alle bèta 
bibliotheken in de wereld. Peter had contact met de referees, wetenschappers  die bepaalden wat 
wel en wat niet in Physica geplaatst moest worden. Hij had studenten voor het persklaar maken. 

Wat dat is? Eens in de week ging ik op de fiets naar Peter in de van Galenstraat en kreeg ik 
een stapel manuscripten mee. Het waren getypte stapels papier, boordevol natuurkunde formules. 
Ik snapte niets van de inhoud, maar zag wel of het Quantum Mechanica, Statistische Fysica of 
Electromagnetisme was. De artikelen kwamen uit de hele wereld - Japan, Korea, Verenigde Staten, 
Nederland - en zagen er soms supernetjes, soms rabbig uit. Thuis moest ik de boel persklaar maken. 
Variabelen worden cursief gedrukt, dus moest ik daar in de tekst een rood streepje onder zetten 
(italic), de differentiaal d in formules moest romein, dat werd een rood rondje. Ik zat elke week 2 
avonden achtereen een uur of 5 met 4 gekleurde pennen in mijn hand de stapel van die week weg 
te werken. Het was simpel werk. Ik dronk er altijd biertjes bij, anders was het niet vol te houden. 
Wat ik er van geleerd heb is de blik die typografen van tekst hebben: als jij leest gaan je ogen van 
links naar rechts over de regel, maar een typograaf ziet pagina’s als goede of foute tekens: hij scant 
de pagina zo dat hij onmiddellijk de fouten er uit haalt. 

Toen ik later journalistiek werk ging doen heb ik er veel aan gehad aan mijn typografische 
blik: ik zag onmiddellijk aan gedrukte pagina’s waar fouten zitten. Niet door de pagina’s te lezen, 
maar door ze typografisch te scannen. Ik denk dat ik twee jaar bij Peter wekelijks stapels heb gehaald 
en gebracht. Het was op een gekke manier leerzaam. Het vak bestaat niet meer, elke auteur doet 
het nu zelf. De hele wereld in WORD. 
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HUISWERKCURSUS: SINAASAPPELS 
Mijn tweede baantje, in 1978-79, was bij een huiswerkcursus in Amsterdam-Zuid, in de Nicolaas 
Maes Straat. Het was een rare baan waarvan ik onderwijskundig veel geleerd heb. Op de eerste 
verdieping van een statig hoekhuis lagen 4 kamers rondom een centrale hal, waar mevrouw de 
Jonge streng achter haar tafel zat. Zij runde de boel met harde hand.  Als zij opkeek kon ze in 4 
spiegels kijken die via een ingenieus systeem met een stuk of 20-30 verdere spiegels zicht gaven op 
de tafels waar ongeveer 25 pubers aan het blokken waren. Als ze dat even niet deden snerpte mevr. 
de Jonges stem door de zaal: “REMCO, WERREKEN!”. Onmiddellijk schrok Remco dan overeind om 
hard door te werken, althans: om het er zo uit te laten zien.  
 Wij liepen met 4 studenten rond om te helpen. We werden docent genoemd en met onze 
achternaam aangesproken. Ik heette geen Bram, maar meneer Tenhaeff, en Jopie de wiskunde juf 
werd mevrouw Mellema genoemd. Ik heb dit een jaar gedaan, van 4 tot 7, en heb geleerd snel en 
adequaat op vragen te reageren. De kinderen kregen thee met een kaakje en hun ouders moesten 
250 gulden per maand betalen voor  4 lesdagen per week, ma t/m do. Wij kregen 400 gulden salaris. 
Als je gaat rekenen dan zul je ontdekken dat mevr. de Jonge en haar huisgenoot meneer Huijbregts 
‘n kleine 5.000 gulden overhielden aan hun dagelijkse werk. Dat was toen veel. Ik gaf mijn inkomsten 
niet bij de belasting op, we kregen geen jaaropgave. Van haar weet ik het niet. 
 Toen ik op 1 februari jarig was wou ik wat aardigs doen. Ik nam een tas met mandarijnen 
mee om die aan de kinderen te geven. Toen ik de trap opliep voelde ik al dat het fout was. Stamelend 
zei ik haar dat ik jarig was en dat ik graag op mandarijnen wou trakteren. Toen mevr. de Jonge zei 
“Dat is NIET de bedoeling!” viel de tas met mandarijnen uit mijn handen en rolden de mandarijnen 
over de vloer onder het bureau van mevr. de Jonge. Onmiddellijk kroop ze onder haar bureau om 
de mandarijnen op te rapen, met haar kont ver naar achteren in mijn richting zodat ik had kunnen  
trappen. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben een wonder van zelfbeheersing. Onder de naam sinaasappels 
heb ik dit verhaal vele malen in klassen verteld, bij wijze van wraak achteraf. 
 Aan het eind van het eerste jaar stopte ik al. Ik had 2 assistentschappen aan de universiteit 
gekregen, bij Filosofie en bij W&S.   
 

DOCTORAAL EERSTE HELFT 
Ik begon met alle 5 vakken uit mijn doctoraalfase tegelijk. Voor zover ze er waren liep ik college. Bij  
natuurkunde Electrodynamica bij Jan van Hilgevoord en Quantum Mechanica bij Edy de Kerf en tot 
slot wat moeilijks over Habermas bij Sociale Filosofe bij Harry Kunneman. Ook werd ik lid van de 
Dijksterhuisclub, een groep van 6 studenten die voor wetenschapsgeschiedenis het beroemde boek 
van Eduard Jan Dijksterhuis over De mechanisering van het wereldbeeld doorspitte. Ons clubje heeft 
ruim 10 jaar bestaan. We zagen elkaar 1 of 2 keer per maand. Ik heb er vrienden voor het leven 
ontmoet, die ik nu helaas weinig meer zie. Met het ouder worden zijn we allemaal verhuisd. Jos 
Kessels en Ilan Kisch waren voor mij de belangrijkste vrienden uit deze groep. 

De natuurkundetentamens die ik boven noemde haalde ik in dat eerste doctoraaljaar. Cijfers 
niveau 8. Natuurkunde is moeilijker dan filosofie,  dat was mijn niveau. Bij Harry Kunneman scheef 
ik het stuk POPPERS DEMOCRATIE, een scriptie geïnspireerd door hetgeen Herman Koningsveld me 
geleerd had. Ik bestudeerde Poppers Open Society, Plato’s Staat en Marx’ Kapitaal en schreef een 
enthousiaste paper, gebaseerd op Poppers idee dat ‘t belangrijkste kenmerk van democratieën is 
dat we falende leiders er uit kunnen gooien. Op dit idee - vergelijkbaar met  falsificatie in zijn weten-
schapsfilosofie - legde Popper in zijn sociale filosofie de nadruk. Het stuk leverde me een 10 op en 
een half studiejaar. Ik schreef ongeveer 20 pagina’s, met de hand op HEMA papier. Ik ben nog altijd 
trots op het stuk en wil het in de huidige politieke  situatie nog eens herzien met meer nadruk op 
het belang van goede journalistiek dan ik toen deed. Ik maak me nu zorgen over de daling van het 
journalistieke niveau in goede kranten. Als ik met dit boekje klaar ben is dat het volgende project. 
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 Een andere scriptie die ik al snel deed ging over wetenschapsgeschiedenis. Over de Coper-
nicaanse revolutie in de natuurkunde en astronomie had ik in en rond het Dijksterhuisgroepje zo’n 
beetje alles gelezen wat er geschreven was. Ik ging naar Kuhns theorie over wetenschappelijke 
revoluties kijken, dat er aan ‘n verandering van theorie – paradigma zei Kuhn– een crisis vooraf gaat.  
Onder de titel CRISIS, WHAT CRISIS! schreef ik in een fel betoog dat het onzin was om in de periode 
van Copernicus op enigerlei wijze van een crisis te spreken. De titel van mijn paper - niet in het 
Engels, dat was toen nog niet in de  mode en ik zou het niet gekund hebben - had ik geleend van de 
band Supertramp, die in 1975 een album van die naam uitbracht. Jon Dorling gaf me een 10. Ik kreeg 
dat cijfer en hij had maar 3 losse, detaillistische opmerkingen. Bij hem iets maken leverde vaak dit 
soort teleurstelling op: hij begeleidde je niet. Je moest alles zelf doen. 

We hebben bij de filosofie studie vooral elkaar begeleid.  De docenten waren ongelooflijk 
knap en inspirerend, maar didactisch niet sterk. Je moest het zelf doen. Als ik nu van mijn kinderen 
verhalen over de universiteit hoor is dat beter geregeld, met jonge docenten die veel minder statuur 
of allure hebben dan de docenten die ik had. 
 

CIMEDART EN JOS KESSELS 
Vanaf 1978 tot 80 heb ik 2 jaar lang het grootste filosofische tijdschrift van Nederland uit die tijd vol 
geschreven. ‘t Tijdschrift heette CIMEDART, ons faculteitsblad, afkorting van Centrale Interfaculteit, 
MEDedelingen en ARTikelen. Wij spaken de naam op zijn frans uit, er waren mensen die dachten 
dat het blad naar de Franse verlichtings filosoof van die naam vernoemd was. De 1000 studenten 
op de faculteit kregen het blad thuis gestuurd. De filosofische tijdschriften uit die tijd hadden minder 
lezers. Nu is dat anders, er zijn veel filosofische bladen. Filosofie is in. 
 CIMEDART kwam 3 of 4 keer per semester uit, dus 6 a 8 keer per jaar. Het waren 16 pagina’s, 
netjes getypt door de secretaresse Marjorie Eichhorn. Ik begon Frank te helpen bij de maandelijkse 
opmaak van die pagina’s.  Knippen van getypte pagina’s en die netjes inplakken. Het was vrijwilligers 
werk dat de redactie deed. De achternaam van Frank weet ik niet meer. Behalve deze kant, ‘t druk- 
klaar maken van het blad, ging ik ook in het blad schrijven. Eerst 1 artikel per keer, een boekrecensie 
of een interview met een nieuwe medewerker, maar later schreef ik minstens 3 dingen in het blad. 
Door te gaan schrijven heb ik leren schrijven. Vooral door het commentaar van anderen op de 
dingen die ik maakte, met name van Jos Kessels. 
 Jos was tegen de 30 en ik 24 toen ik in Cimedart begon te schrijven. Jos was journalist. Hij 
had rechten gestudeerd, deed daar nu filosofie boven op, en schreef rechtbankartikelen. Hij werkte 
voor het persbureau ARGOS dat die verslagen aan allerlei kranten verkocht. Door dat werk had hij 
leren schrijven en hij leerde het mij. We hebben samen de serie Filosofie & Werk gestart, waarin we 
mensen die filosofie hadden gestudeerd interviewden over hun werk.  Naast deze reeks heb ik nog 
een paar reeksen gedaan en verder deed ik interviews en boekbesprekingen. Een enkele keer heb 
ik me aan een opiniërende column gewaagd. Maar, dat was niet mijn genre. 

Ik deed dit vrijwilligers werk voor CIMEDART omdat ik dacht journalist te zullen worden, 
schrijven over wetenschap in de krant. Toen waren er nog geen wetenschapsbijlagen bij kranten, 
maar ik wist dat dat zou komen en zag daar mijn toekomst. Toen de NRC zo’n bijlage startte heb ik 
gesolliciteerd. Het gesprek in Rotterdam staat me nog goed voor de geest, met Simon Roozendaal. 
Ik had een hele stapel CIMEDARTs mee. Tijdens het interview zaten ze er in te lezen, soms klonk het: 
“Aardig, niet slecht!”.  Ik werd tweede. Ze kozen voor Boudewijn Büch, toen een landelijk bekende 
schrijver die in Folia over wetenschappelijke bibliotheken schreef. Zo gaat dat. 
 

STUDENT ASSISTENT W&S 
In ons Dijksterhuisgroepje zat ook Ruud de Ruyter, student Natuurkunde en filosofie. Zijn baan als 
student  assistent was bij Wetenschap en Samenleving,  formeel onderdeel van het  Natuurkundig    
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Practicum.  Eerste jaars Natuurkunde studenten kregen dat vak en het model was dat  van parallelle 
projecten: in groepen van circa 20 studenten werd er gedurende 2 maanden een thema bestudeerd. 
Studenten konden kiezen welk thema ze in dit of dat halve semester wilden doen. Er kwam een plek 
vrij: of ik dat niet wilde doen? Als jonge vader op zoek naar geld en als filosoof op zoek naar zinvol 
werk was dit nѐt wat voor mij, dat begrijp je. Ik werd uitgekozen en heb dat werk van 1978 tot 1984 
gedaan. 6 jaar, die me ‘n schat aan ervaring op het gebied van projectonderwijs hebben opgeleverd. 
Wat bij Herman in Wageningen alleen maar theorie was - ik had in zijn bibliotheek veel gelezen van 
William James en John Dewey  die al rond 1900 over ‘t belang van project onderwijs schreven - werd 
nu realiteit. 
 Samen met een 4-tal andere docenten boden we telkens 5 parallelle groepen aan, waar de 
studenten op konden intekenen. Omdat sommige projecten dubbel mochten draaien, als er veel op 
ingetekend was, moest ik wѐl zorgen dat ik elk jaar 3 of 4 projecten had. Ik moest dus direct in het 
begin dingen hebben. Natuurkundige projecten die ik gedraaid heb zijn Het elektron, over de strijd 
tussen Millikan en Ehrenhaft over de lading van het elektron, Mission Alsos, over het Duitse 
atoomproject waarin 10 Duitse geleerden voor  Hitler de atoombom zouden maken wat gelukkig 
mislukte, Now it can be told, over het Manhattan project, waarin 130.000 mensen voor Rooseveld 
een wel werkende  atoombom maakten, die in opdracht van Truman 2x op Japan werd gegooid toen 
dat niet meer nodig was. W&S liep zo goed dat we het ook voor informatica studenten zijn gaan 
draaien, op aparte uren. Daar heb ik 2 projecten over privacy gedaan, 1 over de wetten die er over 
gegevensopslag waren en 1 over instanties waarin onze persoonlijke data feitelijk zijn opgeslagen. 
De namen van deze projecten weet ik niet meer en kan ik niet achterhalen.   
 Wat ik in dit werk geleerd heb is de vorm van projectonderwijs die ik later op scholen ook 
heb uitgevoerd. Ik gaf als docent theoretische verhalen van 1 (les)uur, en daarna moesten de stu-
denten allemaal een eigen verhaal doen over ‘n tevoren uitgekozen thema. Ze moesten iets lezen 
of uitzoeken en daarover vertellen. Over mijn les kregen ze een tentamen, dat leverde het 
theoriecijfer op. Hun presentatie leverde een doecijfer op. Het gemiddelde van het theorie- en het 
doecijfer werd hun eindcijfer. 
 

STUDENT ASSISTENT WETENSCHAPSFILOSOFIE 
Aan de GU was in ‘78 geen hoogleraar wetenschapsfilosofie. Er waren 2 
medewerkers, Peter Wesly en Roger Cooke. Op de foto zie je Roger zoals 
hij er nu uit ziet. In mijn tijd was het een jonge man van ongeveer 35 
met zwart ipv wit haar. Roger woont weer in de States. Roger was niet 
voor filosofie maar voor muziek naar Nederland gekomen. ’s Nachts was 
hij bassist bij Chris Hinze en Rogier van Otterlo, overdag gaf hij bij ons 
filosofie. Roger leidde een bizar leven, waarin er soms ‘s nachts in par-
keergarages geslapen werd. Hij woonde met zijn Nederlandse vrouw in 
Den Haag. Ik heb hem daar een paar keer bezocht. 
 Zo’n docent is natuurlijk geliefd bij studenten. Ook bij mij, terwijl ik niks met popmuziek heb. 
Mijn definitie van popmuziek is dat dat muziek is die je zo vaak hebt gehoord, dat je het nog mooi 
gaat vinden ook. Bij mij waren dat Dylan, de Beatles en de Stones. Daar had en heb ik alle platen 
van en die muziek zing ik nog altijd mee. Ik ken alle teksten nog steeds uit mijn hoofd. Verder heb ik 
niet veel naar muziek geluisterd, ook al ben ik nu met een muziekjuf getrouwd en zijn mijn jongste 
2 kinderen altijd met muziek bezig. Toen ik 65 werd maakten mijn vrouw en kinderen ‘t lied Hee 
Bram, gebaseerd op Hey Jude van The Beatles. Daar was ik reuze trots op. Ik was en ben een lezer: 
de beroepsafwijking van filosofen is dat wij leven met letters en woorden.  
 Roger nam me aan om de studiegroepjes bij zijn tweede jaars college wetenschapsfilosofie 
te  begeleiden.  Hij gaf een semester lang twee uur college per week aan  wis- en  natuurkunde stu- 
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denten en ik begeleide die studenten in een werkcollege. Roger had een collegedictaat gemaakt dat 
we gebruikten en dat later onder de titel Belief in Science als boek is uitgekomen. Maar, dat was pas 
later, toen Roger niet meer bij ons in Amsterdam werkte. 
 In 1980 kregen we aan de GU wel ‘n hoogleraar wetenschaps-
schapsfilosofie en wat voor één: de internationaal befaamde geleerde 
Jon Dorling. Ik heb Jon voor CIMEDART geïnterviewd en was onder de 
indruk van hem. Hij had 5 academische studies gedaan – in ‘t interview 
dat ik maakte staat het: geneeskunde, psychologie, natuurkunde, 
filosofie en lineair A. Dat laatste was het ontcijferen van kleitabletten, 
daarin was hij internationaal expert. In de natuurkunde en weten-
schapsfilosofie deed hij vooral interpretatie van de quantum-
mechanica. Verder was hij in de filosofie geïnteresseerd in een moei-
lijke benadering, bayesiaanse filosofie, waarin waarschijnlijkheden 
werden uitgerekend dat gegeven de empirische evidentie vigerende  
theorieën en hypotheses kloppen. In die benadering heb ik nooit wat 
gezien. Ik vond en vind het moeilijk doen op niks af. 
 Toen Jon bij ons kwam zag hij er uit als op bovenstaande foto van Bart Smit: een rommelige 
tafel, een kamer met alle boeken uit de wetenschapsgeschiedenis van Aristoteles tot nu, 4 wanden 
vol oude boeken, een asbak gevuld met de resten van vieze shaggies. Je had altijd het gevoel dat hij 
belangrijker dingen te doen had dan met jou filosoferen. Tijdens mijn interview met hem had Jon 
een gigantisch blauw oog. Op de boot van Engeland naar Nederland had hij een optater van iemand 
gehad. Op de faculteit gingen woeste verhalen in het rond over de achtergrond van die klap. Mooie 
roddels, maar niet iets om hier op te schrijven. 
 Met de komst van Jon vertrok Roger naar Delft waar hij jaren lang een geliefd docent weten-
schapsfilosofie voor techniek studenten is geweest. Hij werkte samen met Joop Doorman, voormalig 
voorzitter van de VPRO en  hoogleraar aan de TU Delft. Omdat ik Roger kende leerde ik Doorman 
ook kennen, op conferenties, en heb ik wel eens ‘n literaire grap uitgehaald gebaseerd op de dingen 
die we bij het koffieapparaat met elkaar bespraken. Gevolg was een gemeen stuk in Cimedart over 
iemand waar we beiden op neerkeken (H21). Na het vertrek van Roger ging Hans van den Berg de 
colleges wetenschapsfilosofie voor wis- en natuurkundestudenten doen, ahv Rogers syllabus. Ik 
bleef assistent. Dat werk heb ik in totaal 6 jaar gedaan, van 78 tot 84. 
 Als assistent wetenschapsfilosofie heb ik ook bij doctoraal colleges en colloquia van Jon 
Dorling gezeten. Het waren krankzinnige, interessante onderwerpen, waar ik nog nooit van gehoord 
had. Jon had speciale dingen:  The scandalous history of theoretical physics en Thinking machines.  

Het eerste was een bizarre verzameling verhalen uit de geschiedenis van de Natuurkunde 
waarin totaal irrationeel gehandeld werd. Een imponerend voorbeeld ging over de vertraging in de 
maandelijkse maan rotatie, waarover bijna ‘n eeuw lang totaal foute ideeën zijn geopperd, die met 
het verstrijken van de tijd al slechter werden. Op die colleges zaten de eerste keer altijd 100 man, 
waaronder ik, en kwam elke volgende keer telkens de helft van de studenten omdat het ѐn te 
technisch was ѐn bovendien lastig te volgen was door de vreemde Jon Dorling mengeling van Engels, 
Duits en Nederlands. Jon had gewoon Engels moeten praten, wat nu in alle bachelors in de mode is 
en slecht gebeurt. Het waren doctoraal colleges en Jons Engels was prachtig. Vaak eindigden de 
colleges met alleen mij als toehoorder. Jon was een briljant onderzoeker, maar een slecht docent. 

Ook het college over Thinking Machines heb ik gevolgd. Ik had nog nooit van kunstmatige 
intelligentie gehoord en wist niks van psychologie en informatica. Jon wel. Mijn toenmalige zwager, 
Dik Mus die HTS had gedaan en als jongen thuis alles had geautomatiseerd, ging 5 jaar later filosofie 
doen en is bij Jon op kunstmatige intelligentie afgestudeerd. Dat soort dingen konden bij Jon en 
alleen bij Jon. Er was toen niemand met zulke dingen bezig. Alleen Dik Mus en Jon Dorling.  
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DOCTORAAL TWEEDE HELFT 
Op ‘n gegeven moment zijn Ada en ik gescheiden. Het liep helaas niet meer. Ik heb toen gezworven, 
in totaal in 3 of 4 huizen gewoond. Boven de praktijk van mijn vader, in een flat, waar niet. In die 
tijd deed ik de tweede helft van mijn doctoraal. 

Voor  Natuurkunde deed ik bij de Kerf  Quantum-
Mechanica, bij Dorling interpretatie  Quantum-Mechanica, ‘n 
boek van  Bernard d’Espagnat met veel  wiskunde, maar goed 
te doen en tot slot de Algemene Relativiteits Theorie, bij 
Gerard Bauerle. Dat was echt moeilijk. 

Bauerle was ‘n heel goed docent.  Hij  kon  prachtig 
op het bord schrijven. Ik schreef alles braaf mee en had dus 
een prachtig dictaat dat ik nog heb (zie foto).  Bauerle  gaf 
een heel semester  lang 2 keer in de week een college van 2 
uur. Als ik in ‘t dictaat van toen kijk  weet ik ruwweg waar het 
over gaat, maar ik kan ‘t niet meer lezen. Tot mijn 30ste  kon 
ik dat soort dingen, nu niet meer. 

Als je theoretische fysica niet bijhoudt  verdwijnt het 
uit je systeem. Ik had uiteindelijk een 7,5 gemiddeld voor 
mijn  Natuurkunde tentamens, omdat ik theoretische en  
moeilijke dingen had gedaan.  Het was mijn laagste doc-
toraal cijfer. Daarom kreeg ik geen summa maar gewoon 
cum laude. Mij kon dat toen niet schelen. Jon wilde graag dat 
ik wel dat predicaat kreeg. Dat was goed voor zijn positie. 
 Een ander vak dat ik deed was Didaktiek van de Natuurkunde, voor ‘n 1e graads bevoegdheid 
Natuurkunde. Een heel jaar lang, in 79-80, liep ik college bij didaktiek van de Natuurkunde. Dat was 
bij de onvolprezen Piet Molenaar. Piet gaf didaktiek naast en vanuit zijn Natuurkunde lessen op het 
Fons Vitae. Aan dat soort mensen heb je wat, mensen die vanuit lesgeven praten. Ik heb in de 
didactiek wereld ook veel theoretische babbelaars ontmoet, maar hun namen noem ik niet. Mensen 
voor wie didaktiek een ideetje is dat zo nodig op onderwijs gedrukt moet worden hebben me nooit 
iets geleerd. Ik heb op dat didaktiek college een middag over Piaget verzorgd. Koningsveld had me 
geleerd dat je hem moest lezen en dat heb ik gedaan. Ik had The Moral Development of the Child 
gelezen, een briljant boek gebaseerd op Piagets interview techniek van kinderen. 
 Ik heb op twee scholen gehospiteerd. Op mijn eigen school, het Zaanlands Lyceum, bij  Piet 
Voeteling en op het Willem Blaue in Alkmaar bij Wim Ouwerkerk. Het is aan te raden op je oude 
school te hospiteren, dan zie je de boel van de andere kant. Vooral in mijn geval, met al die krank-
zinnige herinneringen aan Zaanse Verhoudingen was dat interessant: 10 jaar later zag ik de leraren 
van toen opnieuw, ze waren 10 jaar ouder. De vreemde relaties met leerlingen bestonden niet meer. 
Het was echt een gevolg van het feit dat ze toen zo weinig ouder waren dan wij als leerlingen. Ook 
waren de tijden veranderd, er werd spottend gesproken over het feit dat toen “Alles moest 
kunnen!”.  
 Ouwerkerk op het Willem Blaue was een begenadigd leraar die ‘n eigen onderbouw methode 
met projectonderwijs had gemaakt. Elke les proefjes. Het was gedurfd, interessant en niet altijd 
even goed. Interessant, maar rommelig. Wim Ouwerkerk is helaas te vroeg overleden. Hij heeft me 
erg geïnspireerd. Door hem durfde ik later met Jan Mooij op het Mendel College een onderbouw 
methode te maken, Natuurkunde met leerlingen. Ook alleen maar proeven: in de 2e  klas 25 minuten 
kleine proefjes gevolgd door vragen die beantwoord en besproken moesten worden, in de derde 
klas grotere proeven waaraan gerekend moest worden en waar dus ook formules bij geleerd 
moesten worden. Lenzenformule, wet van Ohm, noem maar op. 
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HET PLON: ROND 1900 
Via didaktiek en via het Triniteits Lyceum in Haarlem kwam ik in aanraking met het PLON in Utrecht, 
het Project Leerplan Ontwikkeling Natuurkunde. 10 van de beste Natuurkunde leraren van Neder-
land werkten toen bij didaktiek aan de universiteit van Utrecht aan de modernisering van het Na-
tuurkunde Onderwijs. Er moesten thema’s en projecten komen in plaats van systematisch onder-
wijs. Systematisch onderwijs was in PLON-kringen een vies woord, dat was Middellink èn fout. Er is 
in totaal ruim een meter – thema’s naast elkaar als in een boekenkast– aan projecten gemaakt. On-
derbouw, HAVO- en VWO-bovenbouw. De thema’s kregen namen als IJS-WATER-STOOM, MUZIEK, 
AUTOMATEN en ROND 1900. Dit laatste thema heb ik geschreven in een groep docenten met de 
beste PLONners, Bruce Pelupessy en Frank Seller. 
 Frank Seller, conrector van een voorloperscholen in  Utrecht, het Niels Stensen, had contact 
met me opgenomen. Hij had van Piet Molenaar gehoord dat ik alles wist van de Natuurkunde Rond 
1900, de stralende tijd dat de Natuurkunde overspoeld werd met X-stralen, radioactiviteit en met 
nu niet meer bestaande dingen als Nancy- of Blondlot stralen. Door het W&S werk zag ik Piet weke-
lijks en hij wist dat mijn doctoraalscriptie over de Natuurkunde rond 1900 ging: het debat over de 
realiteit van atomen, de vraag of atomen wel echt bestaan.  
 Bruce, Frank en ik kwamen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het Niels Stensen bijeen om 
over het boek te praten. De ideeën kwamen van Bruce, Frank zorgde voor de ordentelijke gang van 
zaken en ik heb het boekje geschreven. Elk van de 60 pagina’s is van mijn hand, maar de ideeën van 
Bruce en van Herman Koningsveld druipen van elke pagina af. Omdat ik het boek heb geschreven is 
het de achterkant van mijn doctoraalscriptie geworden. Je kunt het in zijn geheel downloaden van 
de site met het oude PLON materiaal:  https://elbd.sites.uu.nl/2017/07/10/plon/ 

Ik ben altijd een bewonderaar van projectonderwijs geweest, maar ben er nooit voor 
geweest om  alleen projectonderwijs te doen. Ik heb naast het gewone systematisch onderwijs 
passende pro-jecten gemaakt. Je ziet ze op mijn site, waar iedere natuurkunde- en NLT-leraar en 
alles van zijn of haar gading van af kan halen. Kijk bij ONDERBOUW op: http://digitaalzelfportret.nl/ 
 

DOCTORAAL SCRIPTIE  
Bij één van de W&S projecten die ik met natuurkundestudenten deed kwam ik in aanraking met een 
bizar debat uit de natuurkunde rond 1900. Gerald Holton beschreef in één van zijn boeken het debat 
tussen Millikan en Ehrenhaft over de waarde van de lading van het elektron. Millikan had van 1896 
tot 1923 altijd 1,6x10-19 (C) gevonden, maar de Oostenrijker Ehrenhaft vond andere waarden. Totaal 
andere waarden. Omdat Ehrenhaft Oostenrijker was verbond hij zijn metingen met de filosofie van 
Ernst Mach, de grote Oostenrijkse filosoof die geloofde in ‘t funderen van wetenschap op (simpele) 
sensorische waarnemingen. Mach had eind 19e eeuw decennia lang boeken geschreven waarin hij 
betoogde dat we de natuurkunde moesten ontdoen van speculatieve begrippen. 

Mach was behalve groot filosoof ook een groot fysicus, hij heeft dingen gedaan in de wereld 
van geluid. De eenheid 1 Mach = 330 m/s, de geluidssnelheid. Mach was geen debiel, maar zei dat 
de natuurkunde af moest van niet direct waarneembare grootheden zoals kracht en atomen (hij had 
nog veel meer van die grootheden, maar ik houd het hier even simpel). Dat soort dingen waren 
metafysische concepten die meer voor reli’s en andere domoren waren. Mach zat eind 19e eeuw 
ook in het Oostenrijks parlement, waar hij als socialist behoorlijk te keer kon gaan. 
 Rond 1890 was voor Mach de vraag wat we moeten met de atoomtheorieën uit de natuur- 
en scheikunde. Hij vond beide theorieën speculatief en niet met elkaar verenigbaar. Zijn vraag was 
dezelfde vraag waar ik Leen van der Plas mee lastig viel, bestaan atomen wel echt of zijn het alleen 
maar denk-economische verkortingen. Dit onderwerp als doctoraalscriptie te mogen doen was voor 
mij heerlijk: mijn filosofische vraag was ooit een researchprogramma in de Natuurkunde geweest.  

https://elbd.sites.uu.nl/2017/07/10/plon/
http://digitaalzelfportret.nl/
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De afbeelding hier boven uit één van mijn PPTs over wetenschapsfilosofie is een  samenvatting van 
mijn doctoraalscriptie.  Ik heb me van 1981 tot 84 3 jaar opgesloten in mijn kamer op de 8ste verdie-
ping van het wiskunde gebouw in de Roeterstraat, kamer 811. Vandaar ben ik vaak naar het Zeeman 
lab gelopen, waar toen nog de beroemde bibliotheek met oude natuurkundige tijdschriften uit de 
periode rond 1900 was. Ik heb alles nagevlooid en ontdekt dat er rond 1900 in de natuurkunde 3 
tradities waren die het debat beslist hebben ten gunste van de atoomtheorieën. 

De traditie van kathodestralen ging terug op Thomson die in 1900 met kathode straalbuizen 
elektronen had ontdekt. Hij meette daarvan de waarde e/m, en vond dat die waarden naar een 
vaste waarde convergeerden.  De druppellading traditie begon met wolken experimenten waar men 
op de nevel druppels spanning zette, waardoor druppels op grond van hun lading uiteen gingen om 
vervolgens per druppel de lading te meten op de manier die Millikan later met oliedruppels zou 
doen. Hier kwam uit dat lading e een geheel aantal malen op de druppels zat, waarbij er voor e 
uiteindelijk de waarde van Millikan uit kwam (en niet die van Ehrenhaft). Tot slot was er de traditie 
van de Browse beweging, voortbordurend op de analyse van Einsteins uit 1904. Men meette aan de 
verplaatsingen van kleine vetdruppels door botsing met omringende lucht atomen en kwam met 
een waarde van het getal van Avogadro, het aantal H-atomen in een mol. Ook uit deze derde traditie 
kwam een waarde van Nav die convergeerde met bestaande metingen. 

Drie tradities waarin vele duizenden artikelen zijn geschreven die allemaal in het Zeeman lab 
stonden, die ik niet allemaal heb gelezen – dan zou ik nog bezig zijn – en die tot convergentie in 
metingen van atomaire grootheden leidden. Tja, zeggen fysici dan: Mach mag dan wel roepen dat 
atomen niet bestaan, maar je kan ze wel tellen en de getallen kloppen onderling ook nog! De vraag 
veranderde daarom van het al dan  niet bestaan van atomen naar hoe ze in elkaar zitten. Mijn 
doctoraalscriptie is een lakatossiaanse analyse in termen van Research programma’s van dit debat. 
De progressieve probleem verschuiving is heel erg duidelijk. In het Big History hoofdstuk (H20) kom 
ik met een aantal van zulke progressieve probleemverschuivingen. Ik zeg ik met Lakatos en zijn 
researchprogramma’s: zo werkt wetenschap nu eenmaal! 

Van Jon Dorling, Loet Leijdesdorf en Maarten Franssen en kreeg ik een 10 voor de scriptie. 
Het was een vreselijke klus, leidend tot een boek van ruim 150 pagina’s. Ik was enorm trots op die 
beoordeling. Eén van mijn projecten de komende jaren is de scriptie in WORD om te zetten en nog 
een keer te bewerken voor  Na- en Sk-studenten nu. Studenten eind bachelor, begin master vinden 
dit soort dingen leuk. Ik kan het verhaal in 3 colleges vertellen ahv mijn PPTs.   
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LERAAR BIJ TOEVAL 
 
Op een vrijdagmiddag in september 1980 zat ik in kamer 811 op de Roeterstraat, waar ik samen met 
3 andere studentassistenten filosofie altijd werkte. Om 5 over 3 ging de telefoon. Het was toeval dat 
ik er nog zat, ik zou naar Brussel gaan om een weekend bij mijn oude schoolvriend Ton Marees door 
te brengen. Er moest nog wat af. Piet Molenaar aan de telefoon, of ik interesse had in een invalbaan 
als leraar Natuurkunde op het Mendel College in Bloemendaal. Meteen beginnen, maandag. Er had 
iemand een verwonding aan zijn knie opgelopen. 
 Ik zei ‘ja’ en het werd direct geregeld. We deden het zo dat ik het assistenten-werk kon blijven 
doen en dat dit er bij kwam. Fors schuiven met het rooster van degene die ik verving was nodig, maar 
dat lukte. Later leerde ik hem kennen, Jolle Bouw. Bij hockeyen was wat mis gegaan. De reis naar 
Brussel begon een uur later en de maandag na dat weekend gaf ik het 7e uur de eerste les van mijn 
leven op een middelbare school. Een 5 VWO klas. 
 

WANORDE 
Die eerste les werd een enorme chaos. Ik was 26 en kwam binnen in ‘n blauwe tuinbroek, met onder 
de bretels een rode polo. “ Het zag er niet uit, veel te lief.”, zeg ik achteraf. Het stormde die dag, de 
ramen van het biologielokaal, waar ik binnen kwam, stonden open, de leerlingen keken vals naar 
die nieuwe, jonge leraar en alle proefwerkblaadjes dwarrelden door het lokaal vanwege de heftige 
wind. Mijn eerste reactie was er één van spontane en grote woede. Op de reünie 5 jaar later heb ik 
gehoord wat ik zoal geroepen heb. Dat was geen katholieke taal: ik heb ze 25 minuten stijf gevloekt 
en alle hoeken van het lokaal laten zien, “Dat dit GODVERDOMME echt niet kon!” Ik heb een scherpe 
herinnering aan mijn woedeuitbarsting en - vooral – aan de valse blik van de leerlingen. Het gekke 
was dat het tweede deel van de les goed ging. Op één of andere manier ben ik gestopt met razen 
en tieren en Natuurkunde gaan doen. Ik meen dat het onderwerp Energie was. Het gevoel waarmee 
ik de les verliet was, vreemd genoeg, dat dit echt leuk was. Ik had ontdekt dat ik dit wilde blijven 
doen, dat ik leraar wilde worden. Ik had mijn toekomstig vak ontdekt. In 1 les! 
 Op de reünie 5 jaar later heb ik met een groot aantal leerlingen uit die 5e klas gelachen om 
die 1e les. Ze wisten me heel wat typische Bram-Tenhaeff-vloeken voor te doen. Ben ik leraar 
geworden omdat ik zo goed kan vloeken? In 41 jaar les zijn er meer klassen en individuele leerlingen 
of leerlingengroepen geweest die ik niet aan kon. Maar dit was apart: het valse in de blik van de 
leerlingen plus mijn overwinning. Meestal als ze echt niet willen lukt het ook mij niet. Is niet vaak 
gebeurd, maar wel een paar keer: Piers van Vuure en zijn vriendjes in 3V op het VLC, Jeroen Biesboer 
en Kaspar Kalf op de BSG in 4, 5 en 6V, klas 3HE in mijn eerste jaar op het JPT en de laatste 3HA klas 
op het JPT. Elke leraar heeft wel eens leerlingen of klassen die te moeilijk zijn. Ik heb in mijn 41 les-
jaren geen serieuze orde problemen gehad. Ik heb me altijd prettig gevoeld in de klas, want ik zorgde 
er voor dat leerlingen zich in mijn les prettig voelden. 
 

HET KATHOLIEKE MENDELCOLLEGE 
Het Mendel College in Haarlem Noord was een degelijke en goede 

school. Het was ook een heel erg katholieke school, er waren 

medewerkers die broeder of pater waren, het vak godsdienst 

speelde een belangrijke rol op school en door het jaar heen waren 

er rond het geloof allerlei gezamenlijke activiteiten. Pater Hutjes 

was ruim voor mijn tijd rector, daarna kwamen Theo Kletter , die 

mij aannam, en later Piet Hein Hupsch. Allemaal zwaar katholieke 

mensen, met wie ik veel  over het geloof heb gepraat.  Ik was niet 

echt gelovig opgevoed,  maar had  wel belangstelling  voor geloven. 
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opgedaan: op het Pascal College, in de leesclub rondom vader Bas en in mijn filosofiestudie.  Met 
godsdienstleraren en de paters en broeders heb ik veel over hun geloof gesproken. Het begon bij 
de rituele kant van de zaak: wat zijn bidprentjes, wat is het lopen van de statiën, wat betekent het 
zinnetje Dit is mijn lichaam bij het eten van de hostie, en mocht ik als niet katholiek dat brood tot 
me nemen of was ik dan in overtreding? Deze dingen besprak ik met de Paters op ‘t Mendel. 
 De man met wie ik het meest omging was broeder Paulus, amanuensis van de sectie Natuur-
kunde die alle spullen maakte. Paulus was ‘n monument van dienstbaarheid, hij stond voor iedereen 
klaar. Ik heb nooit een negatieve emotie van welke soort dan ook bij hem gezien: hij was lief en 
gelijkmatig. Hij was er voor de ander: voor leerlingen, collega’s en misschien ook wel voor God. Over 
God sprak hij nooit, behalve die ene keer dat we heel lang over zijn leven spraken. 
 Ik had hem nooit durven vragen waarom hij in het klooster op de Zijlweg beland was. Dat  
kan je niet doen, vond ik. Te intiem. Toch hebben we een keer een gesprek gehad, waaruit de reden 
duidelijk werd. Op een maandagmiddag, om een uur of 5, na het klaar zetten van de  spulletjes voor 
dinsdag, raakten we in gesprek. Het gesprek eindigde ’s avonds om 9 uur. Paulus was opgevoed in 
een katholiek Haarlems gezin en na de oorlog moest hij in 1946 als Nederlandse soldaat voor de 
politionele acties naar Nederlands-Indië. “Ik heb er daar 2 of 3 honderd dood moeten schieten.”, zei 
Paulus. “Toen ik terug kwam was voor mij de keuze zelfmoord of het klooster in. Het is het klooster 
geworden.” Deze zinnen van Paulus van 40 jaar geleden gonzen nog altijd door mijn hoofd. Het 
trauma van de oorlog heb ik nooit duidelijker horen uitspreken. Mijn vader heeft in Nieuw-Guinea 
mogelijk iemand dood geschoten – met zijn drieën achter het muurtje moesten ze de man die 
mataglap was doden, omdat hij iedereen op het kamp in Ivar dood schoot – en raakte zo in de war 
dat hij het leger moest verlaten. Paulus had veel ernstiger dingen meegemaakt en vertaalde dat in 
deze keuze. Paulus koos voor dienstbaarheid. Of het ook een keuze voor God was? Ik weet ‘t niet. 
Ik heb hem het woord God nooit horen uitspreken. 
 Wie ik ook veel sprak was Pieter Jan Blankendaal, de godsdienstleraar.  Hij had het klein en  
groot seminarie gedaan, Godsdienst gestudeerd en daarna had hij korte tijd in het klooster gezeten. 
In de wilde jaren 60 was hij uitgetreden, want zijn geloof was onder druk komen te staan. Toen is 
hij godsdienst leraar geworden, dat hij uitoefende als maatschappijleer. In de pauze zaten we vaak 
aan de zelfde tafel koffie te drinken. Als de bel ging wreef hij in zijn handen en zei lachend “Ik ga ze 
bekeren!” Ik ben na zijn vroege dood veel mensen tegen gekomen die hem privé gekend hebben, 
op één van mijn scholen en in Alkmaar. Zijn geliefde uit Alkmaar loopt nog dagelijks langs mijn huis. 
Iedereen was onder de indruk van zijn integriteit en humor. De gesprekken gingen altijd over zijn 
worsteling met het geloof. Daarover kon hij smakelijk vertellen.  
 

VAN GOD LOS 
Ik herinner me de gesprekken over de rituele kant van gods-
dienst, vond ik leuk, en ook over niet meer geloven. Wij stonden 
spiegelbeeldig in geloofskwesties: Pieter Jan had ‘t geloof in de 
loop van zijn leven verlaten, ik heb mijn hele leven verlangd naar 
geloven. Ik las Kierkegaard die zo over geloven kon schrijven, dat 
je er naar ging verlangen. Prachtig. 

Mijn hangup met geloven is blijvend gebleken. Ik ben 
nooit in enigerlei zin gelovig geworden, dat kan niet als je niet 
gelovig bent opgevoed. Ik ben er over blijven lezen. In mijn Big 
History boek heb ik een stuk over het Oerboek geschreven. Een 
prachtige studie over de bijbel. De bijbel, zo zegt het Oerboek, 
gaat niet over God of over geloven, de  bijbel  gaat  over de pro-
blemen van mensen uit de tijd dat  het boek  geschreven werd. 
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Dat was bij de neolithische revolutie, de overgang van Jagen & Verzamelen naar het wonen 
in de eerste boerderijen, huizen, dorpen en steden. De problemen van toen waren het eigendom 
dat ontstond, daar moesten regels voor worden opgesteld. Het eerstgeboorterecht werd belang-
rijk: je kan een boerderij ten slotte niet in tweeën knippen. Wat het Oerboek doet is Bijbelverhalen 
hervertellen: of het nou om Eva en de appel gaat of om de ark van Noch, het Oerboek vertelt de 
verhalen anders omdat ze wetenschappelijk en historisch verklaard worden uit de problemen van 
de neolithische revolutie. Ik heb bij de NLT-lessen in 5HV tientallen leerlingen gehad die dit boek 
van voor tot achter hebben uitgelezen. Met rooie oortjes, net als ik.   

 

GEWONE LEERLINGEN OP EEN DEGELIJKE SCHOOL 
Op ‘t Mendel zaten gewone leerlingen. Met hen had ik ‘t niet over religie, ze waren net zo ongelovig 
als ik. Het waren gewone kinderen uit Haarlem die daar hun middelbare school wilden halen. De 
keuze voor het katholieke Mendel was de keuze voor een strenge, degelijke school, waar men 
liefdevol met leerlingen omging. Ik herinner me vooral dat de sfeer goed was, dat er altijd te lachen 
viel en dat er veel slimme leerlingen rond liepen. Aan sommige kinderen heb ik nog goede herin-
neringen – aan Roos Vermeij, de dochter van de tekenleraar, aan de sporters Ruud Gullit en Yvonne 
van Gennip. De leerlingen op het Mendel werkten, dat was op die school gewoon. De eerste 
examenklas die ik daar had, een 5HAVO klas, deed het goed: 1 onvoldoende voor natuurkunde. 
Maar dat was niet in die eerste 3 a 4 maanden, dat was in de jaren daarna. 
 Al in het begin van mijn lerarencarrière begonnen psychologische problemen in klassen te 
komen. In die jaren vooral faalangst. Ik sprak ooit ‘n leerling aan op het niet hebben gedaan van één 
of andere taak, waarop er in 3V klonk dat René op faalangst zit en dat ik dat echt niet mocht zeggen. 
René en faalangst: daar had hij geen last van als hij in het Nederlands jeugdelftal voetbalde!  We 
zijn gaan tellen en vonden ook op het Mendel College veel leerlingen met faalangst, een aantal dat 
bovendien stijgend was (verontrustend sterk stijgend). 

Toen waren er net als nu modieuze aandoeningen, maar het was niet DSM-gestuurd. Er zijn 
nu veel vage afwijkingen waarvan er soms wel 100.000  verschillende soorten zijn, die toch de zelfde 
naam hebben. Ik heb het over ADHD. Daar zijn nu 3 rijen criteria voor waarbij leerlingen er 5 uit 9 
moeten hebben om ADHD te hebben. Als je hier aan rekent dan zijn er zo bizar veel soorten ADHD, 
dat dit de  wetenschappelijkheid van de DSM en ook de begeleiding van leerlingen zwaar onder druk 
zet. In mijn boekje GEKTE schrijf ik er over. De collega’s op het Mendel moesten niets van dit soort 
dingen hebben, ik ook niet.  

 

JAN MOOIJ 
De meest inspirerende figuur op het Mendel College was voor mij Jan Mooij. Jan was de centrale 
Natuurkunde eerste grader in de sectie. Hij was gepromoveerd fysicus. Zijn kristallografisch proef-
schrift was zo goed dat het vele malen gekopieerd is. Mensen zeiden dat hij hoogleraar Kristallo-
grafie had moeten worden, niet degene die er nu zat. Hij was ѐn zeer intelligent ѐn een goede leraar. 
Van hem heb ik het vak geleerd. We deden veel samen. 
 Toen ik in december 80 vertrok, omdat Jolle Bouws been hersteld was, hielden we contact. 
In de  jaren daarna, nog steeds niet afgestudeerd, kreeg ik elk jaar een paar uur op het Mendel, 8 of 
11 ofzo. Ik werd de jongste bediende van de sectie en heb met veel plezier op het Mendel gewerkt. 
Van 80 tot en met 85. Omdat ik op het Mendel zat kreeg ik in die jaren ook op de moederschool van 
het Mendel College uren aangeboden, het Triniteits Lyceum op de Zijlweg (naast het klooster waar 
broeder Paulus woonde). In de moeilijke jaren 80 had ik veel baantjes. Ik wilde graag in ‘t onderwijs 
werken, maar echte ruimte was er niet. Aangenomen worden was echt moeilijk. Van het Mendel 
College heb ik 6x afscheid genomen: ‘t leek telkens alsof er geen uren meer voor de jongste bedien-
de waren, terwijl het er na de grote vakantie altijd anders uitzag en ik toch weer terug mocht komen.  
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Aan het einde van mijn studie was het bijna niet mogelijk om in het onderwijs aan het werk te raken. 
Er was volgens Wim Deetman, de toenmalige minister van onderwijs, een drievoudige crisis. Er was 
een leerlingencrisis, het aantal leerlingen daalde elk cohort zodat er scholen moesten sluiten, er was 
een lerarencrisis, er waren te veel mensen die het onderwijs in wilden en er was een ideologische 
crisis, er waren in het onderwijs grote theoretische meningsverschillen over de vraag wat nu eigenlijk 
goed onderwijs is. 

In deze tijd betrad ik de onderwijs markt. Ik heb het fout gedaan: ik heb mijn houding laten 
bepalen door wat sinds de 4e klas van de HBS succes had gehad: te hard werken. In de jaren 80 tot 
en met 84 nam ik alles aan wat ik te pakken kon krijgen: ik had op een gegeven moment 6 
verschillende baantjes en werkte in totaal ruim 60 uur per week. En dan was ik ook nog gescheiden. 
Ik had in totaal 1,6 baan en zat de hele week in de trein, heen weer reizend tussen Zaandam, 
Bloemendaal, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Ik had zelfs 3 reiseenheden. Oef: dat was vragen om 
problemen. Die kwamen er ook. Ik kreeg hyperventilatieaanvallen: talloze malen viel ik neer met wat 
ik dacht dat een hartaanval was, maar wat in feite een paniekaanval was. 

 

HAARLEMSE SITUATIE: OVERSCHOOLD 
Haarlem waar ik van 80 tot 84 op 2 katholieke scholen werkte was overschoold: er waren 6 katholie-
ke scholen terwijl er ruimte was voor 4 of 5. Al vanaf 1976 was er een commissie van rectoren over 
deze problematiek aan het vergaderen, maar uit die vergaderingen kwam geen oplossing. Het werk 
van de commissie van Liempt, zo heette de rectorenclub, leverde niets op. Uiteindelijk heeft de 
markt haar ‘werk’ gedaan en is het Triniteits Lyceum gedwongen verplaatst naar Hoofddorp, waar-
mee de Haarlemse situatie was opgelost. Ik heb 3 jaar op het Trini gewerkt. Ook daar was ik de 
jongste bediende van de natuurkunde sectie, na Adri Schaper en Peter Stops. Ik heb er veel geleerd. 
Men werkte op het Trini met PLON materiaal, dat ik goed heb leren kennen. Doordat ik daar heb 
gewerkt kende men mij op het PLON en is mijn doctoraal scriptie met ROND 1900 verbonden ge-
raakt, het verhaal dat ik boven al vertelde. 

Maar, werken op een school die op instorten staat, valt niet mee. Dat levert druk op. Heel 
wat beroemde Haarlemmers hebben op het Trini gezeten. In mijn tijd liep er ene Brigitte Kaandorp 
rond. Ik kreeg verhalen over hoe zij in de klas was. Ze was de baas, haar verhalen waren niet te 
stoppen. Hetzelfde patroon als bij Freek de Jonge in Zaandam. Ik heb 1 bekende leerling op het Trini 
gehad, voetbalmakelaar Mino Raiola. Mino zat naast Buck Wonings in 3V. Beide boys waren niet te 
stuiten. Ik had niets in te brengen tegen die twee, terwijl mijn orde verder goed was. Mino was de 
zoon van de eigenaar van de grootste pizzeria op de grote Markt in Haarlem. Als ik daar ging eten, 
wat wel eens gebeurde, was Mino ober. Hij bracht de pizza’s in het rond. “Nu zit ik in de dienst-
verlening!”, zei hij ooit vriendelijk tegen me.    

 

HYPERVENTILATIE: ANGST  
Wonend in Zaandam reisde ik elke dag heen en weer tussen mijn 
baantjes. Als ik in de trein zat, voor de klas stond of aan de 
universiteit of het PLON mijn werk deed was er niks aan de hand. 
Dat ging altijd goed. Het ging mis als er rust was: als ik 
boodschappen deed in de Supermarkt of als ik in een kroeg 
ontspande. Dan kreeg ik de paniek-aanvallen die we toen 
hyperventilatie aanvallen noemden: ik dacht dat ik een hartaanval 
had en stortte neer. Er zijn bij die aanvallen veel bezorgde blikken 
in mijn richting gegaan, blikken waarin ik meende te zien dat men 
dacht dat mijn einde nabij was. 
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In die jaren ging ik eindeloos naar de dokter om het raadsel van mijn telkens dood gaan op 
te lossen. Ik was extreem angstig er aan te bezwijken. Het idee dat ik veel en veel te hard werkte 
kwam niet bij me op. Ik bleef door denderen en de paniekaanvallen bleven me overvallen. Uiteinde-
lijk heeft mijn huisarts me naar psychiater Hein de Jong gestuurd, waar ik eerder gesprekken mee 
had gevoerd om de psychose van mijn eerste vrouw te leren accepteren. Hein kende me goed, ik 
mocht hem graag en ik toog naar zijn huis in Amsterdam voor gesprekken over mijn hyperventilatie. 
 Hein was een psychoanalytisch psychiater. Op de faculteit waar ik werkte was net het werk 
van Freud vertaald. Tientallen dunne Boomdeeltjes met harde kaft, ik had ze allemaal gekocht en 
gelezen – met plezier, Freud kan heel goed schrijven – maar wat er met mezelf aan de hand was had 
ik niet door. Totaal niet. Dat moest ik van Hein horen in een lange reeks gesprekken. Het zullen 20 
gesprekken geweest zijn, in de Valeriusstraat in Amsterdam-Zuid. De gesprekken leidden tot 2 
dingen: Hein probeerde me er van te overtuigen dat er angst achter mijn aanvallen zat en hij 
probeerde me te verleiden tot het  aangaan van een analyse bij hem. Op beide dingen heb ik nega-
tief gereageerd. Dom in het kwadraat. 
 Angst? Ik ergens bang voor? Ik ben helemaal nergens bang voor, ik heb geen angsten. Dat 
was de eerste domme reactie. Het  heeft een jaar of 5 geduurd voor ik tegen mezelf toegaf dat ik 
wel angstig was. Ik was bang werkeloos te worden en wel zó bang dat ik dit krankzinnige leven leid-
de. Niet voor het geld, maar om mijn angst af te remmen. Mijn paniekaanvallen, het te snelle 
ademen waardoor ik altijd maar omviel, kwamen voort uit mijn angst voor werkeloosheid. Het was 
zo simpel als wat. Iedereen kon het zien. Alleen ik zag het niet. 

Dan analyse. Ik reageerde dat ik dat interessant zou vinden. Maar ik heb het uiteindelijk niet 
gedaan. Een analyse kost veel tijd en ik vond dat ik dat niet waard was. Lou de Jong die moeilijke 
boeken over de oorlog schreef, of Ischa Meijer die mooie columns over politiek schreef: zulke 
mensen moeten in analyse gaan om hun emoties op orde te krijgen, om als gevolg van emotionele 
problemen in hun werk geen rare fouten te maken. Maar ik? Ik was leraar, waarom zou ik mijn eigen 
emoties ook goed moeten leren kennen? Met dit argument heb ik de analyse laten lopen. Ook dat 
was fout. Later, ruim na mijn 60ste, ben ik bij een goede psycholoog beland die me er van heeft 
overtuigd dat heel wat fouten die ik in mijn leven heb gemaakt door zo’n analyse voorkomen hadden 
kunnen worden. Met name mijn neiging om gezag op het werk zo sterk te bekritiseren heeft trekjes 
waarin onverwerkte dingen zitten. Een vroege analyse had dat kunnen voorkomen. 

In mijn boekje GEKTE zeg ik dat je naar psychiaters moet luisteren. Dat ze niet gek zijn en dat 
je beter wordt door dat te doen. Toen ik zelf gesprekken voerde luisterde ik niet. Ik wist het beter. 
De overmoed van de jeugd. En vooral: niet door hebben dat het niet meevalt goed naar je zelf te 
kijken. 

 

LERAREN- EN LEERLINGENCRISIS: SOLLICITEREN 
De lerarencrisis in de jaren 80 was keihard. Wij babyboomers waren met 250.000 per cohort. Dat 
waren er te veel om te plaatsen op scholen die al maar kleiner werden, omdat er door de pil en door 
het rijker worden van ons land elk jaar minder kinderen werden geboren. Op het Mendel College 
heb ik in de proefwerk week van 1984 bijna 200 sollicitatiebrieven geschreven. Met de hand, op 
proefwerkpapier. Op verreweg de meesten kreeg ik geen antwoord. Zo gaat dat nu eenmaal. Op 
sommigen wel, altijd afwijzend, op eentje na. 
 Mijn grootvader, geschiedenis professor Nicolaas Bernardus Tenhaeff, was rector van ‘t VCL 
in Den Haag geweest,  voor hij professor aan de UvA werd. Hij had de school opgericht, zei mijn 
vader altijd trots (met hotemetoten uit vrijzinnig Den Haag). Mijn vader sprak vol bewondering over 
de vader die zo vroeg dood ging, op 3 jan 1943 toen mijn vader pas 16 was. Hij had zijn vader weinig 
gezien, als prof in Amsterdam had N. B. een weekend huwelijk met mijn oma, Tine Modderman, 
omdat hij in Amsterdam moest werken en omdat het naar Den Haag reizen te veel tijd vroeg.       
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Eén van de 200 brieven ging naar het VCL in Den Haag, waar tegelijkertijd maar liefst 2 hele 
Natuurkunde banen vrij kwamen. Je begrijpt het: mijn naam, Tenhaeff, met “a”, ”e” en dubbel “f” 
kwam bovendrijven, omdat ze die naam kenden van de bordjes in de gang waarop mijn opa geëerd 
werd. Ik kwam boven drijven niet doordat ik bijzondere dingen had gedaan, maar omdat ik van de 
goede familie was. Het was “ons kent ons’’, in plaats van verdienste. Geen meritocratie maar aristo-
cratie. Per 1 augustus 1984 werd ik eerste graads Natuurkunde leraar in Den Haag op het VCL.  In 
dat juli van dat jaar ben ik afgestudeerd. Ik had nu echt werk en had mijn assistentschappen niet 
meer nodig, zodat ik kon afstuderen.  

Rond de dood van N. B. Tenhaeff in 1943 is een bizar en voor ons gezin belangrijk verhaal. 
Hij was in de oorlog door blijven werken aan de GU, ook na de Cleveringa lezing waarbij de univer-
siteit door de Duitsers gesloten werd. Hij werkte wel en er was geen inkomen. Geen inkomen en 
wel uitgaven: als je professor bent en een extra huis huurt in Amsterdam is dat veel geld en dan zijn 
er ook de kosten van boeken. Mijn vader zei altijd dat zijn vader bij zijn vroege dood in ‘43 2 dingen 
heeft nagelaten: een huis vol boeken plus de rekening: 12.000 gulden. Dat was ‘n gigantisch bedrag. 
Rond 1945 kostte een mooi huis in Bergen 7.000 gulden. Dat weet ik, want dat was het bedrag 
waarvoor mijn oude huis in Bergen in 1946 verkocht werd. Dus de schuld was een bedrag ter waarde 
van 2 huizen aan achterstallige huur en een boeken rekening bij Boekhandel Brinkman in Zuid. Mijn 
arme oma heeft dat na de oorlog allemaal moeten betalen. 

Mijn oma nam na de oorlog drie wees kinderen huis en ging als muziekjuf op het VCL werken, 
ooit door haar man opgericht. In een periode van 20 jaar zijn de schulden afgelost. Ook mijn vader 
heeft daar aan mee moeten werken, want twee huizen aan schuld is heel veel. Op die school, van 
mijn opa en oma, kwam ik bovendrijven. Dat werd mijn eerste echte baan. Ik kwam van de arbei-
dersschool in Haarlem Noord terecht in de bovenlaag van Den Haag. Omdat mijn familie daar 
vandaan kwam. Ik heb het daar van 84 tot 90 uitgehouden. Het was heel bijzonder, maar niet mijn 
wereld. In het eerste jaar bleef ik nog op het Mendel werken, ik had eerst maar een halve baan.  

 

IDEOLOGISCHE CRISIS: SCHRIJVEN 
Werkend op het Mendel werd ik door Jan Mooij opgeleid tot natuurkundeleraar. Jan heeft veel in 
me geïnvesteerd en heeft daar ook veel voor terug gekregen. Ik had altijd parallelklassen met hem 
en we bespraken alles. Dat deden we boven, in het kabinet, niet aan de fraai gedekte tafels van de 
keurige docentenkamer van het Mendel. We vonden de onderbouwboeken te saai, om niet te 
zeggen stom vervelend, en ook op de bovenbouw boeken hadden we kritiek. We wilden wat anders, 
en durfden niet naar de thema’s van het PLON te gaan. We waren allebei een aanhanger van syste-
matische methodes, maar wilden didactisch wat anders. 
 Jan vond een raar MAVO boek, Natuurkunde met leerlingen, dat eigenlijk alleen maar een 
verzameling plaatjes van proeven was en waar geen theorie in stond. We hebben die methode 
omgewerkt tot een eigen methode, Natuurkunde met leerlingen.  In de jaren dat ik met Jan werkte, 
van 81 tot en met 85 hebben we er aan gewerkt. Jan deed het meeste, hij had een hele baan en ik 
zat in de hyperventilatieperiode van 6 banen, maar werkte hard mee.  
 In de ideologische crisis die Wim Deetman toen in het onderwijs zag, kozen wij voor een 
radicale onderwijsvernieuwing: de onderbouw bij natuurkunde werd geheel proef gestuurd. We ko-
zen voor een strakke lijn: in de tweede alleen maar kleine proefjes, elke les wat anders, waarvoor 
broeder Paulus alle spulletjes maakte en ‘t opruimen slim regelde, in de derde klas grotere proeven 
met rekenen en dus met theorie. We maakten 2 boekjes: de tweede klas was circa 100 pags de 
derde 150. Leerlingen kregen les uit stencils die niks kosten ipv uit dure, vervelende boeken. Na mijn 
vertrek naar Den Haag heeft Jan de methode verder uitgewerkt. Deze wordt op het Mendel nog 
steeds gebruikt en is vertaald in het Engels voor tweetalig onderwijs. Op het JPT in Castricum gebrui-
ken ze nu de methode die Jan met mij maakte. Alleen weet niemand dat ik daar achter zit. 
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Eén van mijn beste vrienden van ‘t Zaanlands Lyceum, Jaap de Visser, 
was in zijn werkzaam leven directeur van de Artis bibliotheek. Door 
ziekte is hij eerder met pensioen gegaan. We zien elkaar vaak, soms 
gaan we naar lezingen op zijn oude werk. Daar ontmoette ik Maarten 
Doorman, die een boeiend verhaal hield over de manier waarop de 
periodisering van de geschiedenis invloed heeft op het vertellen van 
verhalen en ook op de inhoud van een vak als biologie, met name 
Darwins evolutietheorie. Maarten is hoogleraar aan universiteit van 
Maastricht op en schrijft veel academische verhalen in kranten. Ik 
heb altijd gedacht dat hij ‘n zoon van Joop Doorman was, de filosoof 
uit Delft. Maar dat is niet zo, wel familie. Hij had het over de invloed 
van romantiek op biologie. 
 Na afloop van zijn lezing raakten we, onder het genot van een 
glas wijn, in gesprek over zijn werk en over zijn stelling. Toen bleek 
dat hij kort na mij filosofie aan de UvA studeerde. Zijn boek Filosofen 
van deze tijd schreef hij met Heleen Pott, waar ik jaren naast zat in 
de UB.  Op zeker moment bleek dat Maarten mijn opvolger was bij 
CIMEDART, het faculteitsblad. Na mijn vertrek heeft hij ‘t blad 4 jaar 
vol geschreven. Net als ik zei hij dat hij daar schrijven had geleerd.  
Hij is na zijn filosofie studie de geschiedenis kant opgegaan, heeft tal 
van boeken gemaakt en is in de journalistiek actief geworden. Hij 
werd hoogleraar cultuur filosofie. In je studententijd een goed blad 
een paar jaar volschrijven en redigeren is goed voor je ontwikkeling 
als schrijver. Daar hadden we het over. 

 

EEN SCHRIJVENDE LERAAR? 
In mijn begintijd als leraar waren schrijvende leraren ontwerpers van schoolboeken. Je had Middel-
link, Schweers en van Vianen en meer van dat soort mensen. In de ideologische crisis in ‘t onderwijs 
van de jaren 80 werden schrijvende leraren ontwerpers van projecten. Bij het PLON in de Natuur-
kunde wereld liepen zulke mensen rond, bij andere vakken kwamen ze ook voor. Ik ben zo iemand 
geworden, een heel leven heb ik projecten gemaakt. Alleen, samen met collega’s en de laatste 15 
jaar samen met leerlingen, via profielwerkstukken. Gedrukte stapels papier die geacht werden voor 
leerlingen betekenisvol te zijn omdat ze èn over natuurkunde of informatica gaan èn over iets 
betekenisvols uit de buitenwereld waarin leerlingen wèl geïnteresseerd zijn. 

Die projecten zijn materieel gesproken stencils: gedrukte stapels A4tjes met een nietje er 
door. Toen ik één van de projecten waar ik trots op was een keer aan Alfred Pop gaf, de bankier 
waarmee ik samen in de MR van een basisschool zat, sprak hij denigrerend van DDR-kwaliteit, om 
te bespotten dat het niet professioneel gedrukt was. In de bankenwereld ziet elk foldertje er uit 
alsof het om geweldig belangrijk werk gaat. Daar worden kosten nog moeite gespaard om althans 
de buitenkant er flitsend uit te laten zien. Of het ook echt flitsend is? Na de bankencrisis van 2008 
ben ik daar somberder over dan ik altijd al was. Tegen leerlingen zei ik altijd dat je 2 soorten mensen 
hebt, binnenkantmensen die echt wat kunnen en buitenkantmensen die een mooi pak nodig heb-
ben om wat te lijken. Mijn opvoeding aan bèta’s hield in dat je moest proberen binnenkantmens te 
worden. En een buitenkant mens die ook nog cententeller is? Daar heb je helemaal niks aan. 

Ik heb als leraar een heel leven in colbertjes rond gelopen, net als Maarten Doorman, maar 
ik produceerde met PLONers, met Jan Mooij en met Hans van Dijk stapels stencils. Onderwijs-
materiaal waarvan de buitenkant van DDR-kwaliteit was, maar waar leerlingen veel van hebben 
geleerd en waar ze zich mee hebben vermaakt.  
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.gr-assets.com%2Fimages%2FS%2Fcompressed.photo.goodreads.com%2Fbooks%2F1275229265i%2F8337607._UY220_SS220_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fbook%2Fshow%2F8337607-filosofen-van-deze-tijd&docid=2lqYDGmVSNdiFM&tbnid=Jyb6PClcvTxIeM%3A&vet=10ahUKEwjwnaHAs-vkAhWgxMQBHRyNCFYQMwiAASgxMDE..i&w=220&h=220&bih=751&biw=1536&q=maarten%20doorman%20filosoof&ved=0ahUKEwjwnaHAs-vkAhWgxMQBHRyNCFYQMwiAASgxMDE&iact=mrc&uact=8
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KOMPJOETEREN: HANS VAN DIJK 
Toen ik in 1980 als invaller op het Mendel College ging werken 
kwamen er net computers op de markt. Achtereenvolgens waren 
dat de VIC 20, Commodore 64, en IBM. De markt is in die jaren 
overspoeld door een reeks PC’s, waarbij het vernieuwende  idee 
was dat iedereen een personal computer op zijn bureau zou 
krijgen. Op ons werk hebben die veranderingen een enorme 
invloed gehad. In 2018 is dit proces beschreven door de Italiaanse 
journalist en schrijver Alessandro Baricco, in The Game. Baricco 
zegt in zijn boek dat wij in een nieuw tijdperk leven, dat hij met de 
Renaissance vergelijkt, waarin alle dagelijkse handelingen van 
mensen dramatisch veranderd zijn. Hij heeft het over de voor-
delen van de lange tijd die iedereen nu per dag op het net zit, hij 
bespreekt dit als iets uitzonderlijks positiefs. Mijn recensie van zijn 
boek staat in het stuk over de Apencultuur (H18). 

Op het Mendel was Hans van Dijk een eerste graads wiskundeleraar van tegen de 40 die als 
informaticus was afgestudeerd, met wiskunde als bijvak. Hans was één van de collega’s met wie ik 
over de komende veranderingen in gesprek raakte: hoe zou de wereld er uit gaan zien met perso-
nal computers? Als informaticus wist hij dat de wet van Moore zegt dat de capaciteit van chips elke 
18 maanden verdubbelt en dat die machines dus binnen 10 jaar ruim 26 oftewel 100 keer zo veel 
zouden kunnen als de huidige. Wat dat voor de wereld zou betekenen? Die vraag triggerde mij. Hans 
en ik zijn aan het werk gegaan om een cursus informatica op te zetten voor de derde klas. We 
hebben de cursus KOMPJOETEREN! genoemd en hebben een doeboek voor 15 jarigen uitgegeven, 
waarin ze leerden werken met computers. 

Op het voorblad stond een ets van Escher,  De toren van Babel, om te benadrukken dat het 
niet de bedoeling was dat er allemaal verschillende talen zouden ontstaan en mensen niet meer 
met elkaar zouden kunnen communiceren. We hebben zelfs formeel toestemming aan de eigenaar 
van de rechten van Escher gevraagd of we dat plaatje mochten gebruiken, dat was een ouder van 
Heleen Wiersma die ik op het VCL in Den Haag in de klas had. Hij dacht net als Alfred Pop: ach, 
onderwijs, DDR-kwaliteit. Maar wat is er tegen kinderen dit plaatje te laten zien en ze uit te leggen 
wat het betekent? Hij wou niet rijk worden van scholen. Zo denken veel mensen er over. Ik ook. 
Onderwijsgeld is er voor de lessen, niet voor buitenkantdingen. KOMPJOETEREN! heb ik 16 jaar 
gedraaid: op het Mendel, het VCL en de BSG. Duizenden kinderen hebben het doorgewerkt. 

  

1980: IETS DOEN MET COMPUTERS?!? 
Hans was informaticus en ik filosoof en kenner van de Natuurkunde- en Techniekgeschiedenis. Wij 
waren als leraar spiegelbeeldig en hebben eigen dingen in ons project gestopt. Van Hans kwam het 
materiaal over tekstverwerken, tekenen, werken met spreadsheets  en programmeren (BASIC). Als 
informaticus had hij die dingen paraat en het enige wat nodig was om het aan te passen aan de 
machines die op de markt gekomen waren. Eerst de VIC 20, toen de Commodore 64. 
 KOMPJOETEREN was een doeboek van circa 60 pagina’s. Het waren opdrachten om dingen 
te doen, in de les met de computer. Bij het tekstverwerken ging het om het aanpassen van een tekst 
van Marten Toonder over Olie B. Bommel, als me niet vergis ging die tekst over het computerwezen. 
We hadden een document gemaakt met fouten, die verbeterd moesten worden. Zo leerden we 
onze leerlingen met een tekstverwerker werken. Het was in de tijd ruim voor WP 5.1 en WORD, we 
gebruikten VIZAWRITE, een rabbige tekstverwerker die je vrij op de markt van elkaar kon pikken. 
Pikken was toen nog niet van het net halen, dat bestond niet, pikken was kopiëren van bandjes, die  
je op bizarre markten of onderwijs conferenties bij elkaar scharrelde.  Dat deden we.  Programmeren 
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was leren werken met ‘t BASIC dat die tijd in de mode was.  We leerden leerlingen in kleine stapjes 
moeilijke dingen te doen. Ze moesten leren sorteren en de verschillende algoritmes die op dat 
gebied mogelijk waren in programma’s kunnen omzetten. Wat we met programmeren deden was 
moeilijk. We draaiden het project eerst op het VWO en later ook op de HAVO. Er waren leerlingen 
die wat we deden te moeilijk vonden. Niet veel, maar ze waren er. En ze hadden gelijk, 
programmeren is moeilijk, zeker voor niet-bèta’s. Tekenen en werken met spreadsheets was veel 
gemakkelijker, dat zat ook in ons programma. 
 Hans en ik hadden een vaste rolverdeling: hij verzorgde de informatica, de technische ideeën 
en de programmatuur. Ik schreef de teksten en kwam met historische en filosofische verhalen. In 
de jaren dat we samenwerkten heb ik hard op programmeren gestudeerd. Het boek waaruit ik 
programmeren heb geleerd was Stefanski, (V)aardig programmeren, leuk en moeilijk. Ook heb ik 
me serieus verdiept in de kindertaal LOGO van Seymour Papert. Ik las zijn Mindstorms, een boek 
dat verrassend aansloot bij mijn favoriete pedagoog, Jean Piaget. Leren programmeren was leren 
door doen, door mooie tekeningen te maken. 

Het hoofdstuk daarover heb ik gemaakt. LOGO was schilpaddentaal. Met de opdracht FD 20, 
afkorting van FORWARD, trok de staart van de schildpad een streep van 20 eenheden. Met de 
opdracht RT 90, afkorting van RIGHT 90, draaide de schildpad 90 graden naar rechts. Je kon de 
schildpad (turtle) ook nieuwe woorden leren, VIERKANT bijvoorbeeld: 

LEER VIERKANT 
   HERHAAL 4 [FD 20 RT 90] 
  END 

Hiernaast zie ‘t resultaat van 3x de opdrachten VIERKANT en RT 120.  
Met het woord VIERKANT kon je de turtle nieuwe woorden leren, 

bijvoorbeeld het woord BLOEM: 
LEER BLOEM 

   HERHAAL 10 [VIERKANT RT 36] 
  END 

Als je 10 vierkantjes wil hebben moet je ze telkens 360/10=36 graden 
draaien. In LOGO zit meer dan alleen tekenen, de centrale  bedoeling van 
Papert was jonge kinderen spelenderwijs wiskunde te leren door  tekenin-
gen te maken. Mooie tekeningen maken vinden kinderen leuk, daarom 
was LOGO zo’n succes. 

Er bestonden materiele versies van LOGO, waarbij jonge kinderen met echte TURTLES 
speelden, en er waren versies waarbij kinderen de tekeningen maakten met computers en op deze 
manier  leerden programmeren. Dat deden wij in ons boekje KOMPJOETEREN!, eerst met LOGO 
leren programmeren dan met BASIC. De programmeer principes leerden ze spelenderwijs in LOGO. 
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Met  LOGO kon je bijzondere tekeningen maken, waar qua 
programmeer structuur moeilijke dingen achter zaten. Ik heb 
geen tekeningen meer van leerlingen uit die tijd, in 40 jaar raak 
je dat gewoon kwijt, ook omdat computers zo veranderd zijn. Wij 
draaiden LOGO op een Commodore 64, waarbij de programma-
tuur en de bestanden geladen werden van en weg geschreven 
naar cassette bandjes. Maar, ik weet nog heel goed dat kinderen 
in staat waren zulke dingen als hiernaast te maken. Ik kan dat nu 
niet zo snel in de versie van LOGO die ik nog heb. Ik heb dit plaatje 
van ‘t net gedownload, uit ‘n PDF van Mindstorms, een boek dat 
al 40 jaar bij mij in de kast staat. Zulke boeken heb ik nooit weg 
kunnen gooien. 

Omdat ik al 40 jaar met kinderen en computers werk heb 
ik aan het eind van mijn carrière het project de Apencultuur ge-
maakt. Ik bespreek het in H19. Vroeger was ik alleen maar ent-
housiast over wat kinderen met computers kunnen doen. Nu niet 
meer. Er zijn de laatste decennia helaas ook bizarre problemen ontstaan. In de Apencultuur 
bespreek ik de nadelen van scherm loeren, wat nu door pubers gemiddeld 6 u per dag gebeurd. 
Over de hele wereld is dat het getal. Schoolkinderen kijken langer naar schermen dan ze aan school 
besteden (4 u per dag). Er is spanning tussen de voordelen die Baricco ziet en de nadelen die 
opvoeders zien. Die spanning staat centraal in H19. 

In KOMPJOETEREN! hebben Hans en ik leerlingen ook met spreadsheets laten werken. Die 
waren er al in 1980 en  wij lieten ze rekenen aan sport. Bijvoorbeeld gegeven de tijden van verschil-
lende schaatsafstanden hebben we ze laten uitrekenen wat de eindscore van een of ander schaats-
kampioenschap zou worden. Werken met formules in een spreadsheet, het is voor 3e klassers nog 
steeds moeilijk. Wij deden het al in 1980. Er zijn nog steeds wiskundeleraren die hun leerlingen dat 
niet laten doen. Zijn dat echte professionals? Moeten ze niet een cursus Piaget doen? 

 

GESCHIEDENIS  
Ik kon in de samenwerking met Hans van Dijk ook veel van mijn belangstelling voor wetenschaps-
geschiedenis en – filosofie kwijt. Ik leerde wat er in de oorlog met Amerikaanse computers ge-
beurde,  bedoeld om wapens te sturen, en wat Alan Turing in Engeland had gedaan om met een net 
gebouwde computer met succes de Duitse codeermachine Enigma te kraken. Links zie je Duitse 
soldaten en hun Enigma, rechts Turing met de computer die hij bouwde om de code te ontrafelen. 
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Dankzij Turings werk wist Churchill uit gekraakte boodschappen wat de Duisters van plan waren en 
kon hij de slag om Engeland winnen. Churchill genie was om heel lang niet aan de Duitsers te laten 
merken hij hun berichten kon ontrafelen: dat deed hij pas op het beslissende moment. 

De Enigma had 3 wielen die elke dag een andere beginstand hadden en na ingevoerde letters 
telkens doordraaiden om berichten te versleutelen, op de linker foto zie je de wielen nauwelijks.  
Met dit apparaat waren versleutelde berichten met de hand niet te kraken, er waren zoveel moge-
lijkheden dat een individu miljoenen jaren zou moeten rekenen om een klein bericht te ontcijferen. 
Turing bouwde in Bletchley Park een machine die de berichten kraakte. Dat was één van de eerste 
computers. ‘t Bijzondere aan KOMPJOETEREN! is dat we er techniek geschiedenis in hebben gestopt, 
voor onze 3e klassers. Nu doet niemand dat meer. 

 

EN OOK FILOSOFIE! 
Alan Turing is vooral bekend geworden als bedenker van ‘t Turing principe, ‘n procedureel antwoord 
op de vraag of machines kunnen denken. Het is het idee dat je een praktische test kunt doen: in de 
ene kamer een mens die iets moeilijks voor je doet, in de andere kamer een computer die ‘t zelfde 
moet doen. Kun je, zegt de Turing test, uit de gegeven antwoorden op briefjes uitmaken of je met 
een mens of een computer te maken hebt.  In filosofisch discussies over kunstmatige intelligentie 
wordt dit principe altijd besproken. Wij hebben het principe in de klas uitgevoerd, nagespeeld met 
een echt spel en een computer. 
 In 1980 kwamen de eerste computerspelletjes op de 
markt. Schaken was er nog niet, andere dingen wel. Er was 
‘n simpel programma in de handel dat REVERSI kon spelen: 
een spel waarbij zwart-witte schijven omdraaiden als je ze 
inklemt met de goede kleur.  Ik ging in de ene kamer zitten, 
in de ander kamer was een computer en Hans gaf de briefjes 
met de zetten door. Konden de leerlingen uitmaken waar 
Bram zat en waar de computer? Nou, dat konden ze niet, dus 
de computer kon denken. Nou ja, even goed REVERSI spelen 
als Bram (die dat rete goed kon!). 

 

NAAR NOORDHOLLAND 
Tot 1985 heb ik met Jan Mooij en Hans van Dijk aan onze projecten voor natuurkunde en informatica 
gewerkt. Daarna ben ik ‘n aantal jaren alleen op het VCL gaan werken. Op 1 school werken is prettig, 
en niet veel reizen heerlijk. In 1989 miste ik het samenwerken en ben ik naar het Mendel terug ge-
keerd. Daarna heb ik op het Mendel in Haarlem en de BSG in Bergen gewerkt. Het VCL was bijzon-
der, in het hoofdstuk over DE HAAGSE BOVENLAAG vertel ik er over. Maar, uiteindelijk was het niet 
mijn wereld. Op het VCL was lesgeven uit werken boeken en heb ik weinig projecten met collega’s 
gemaakt zoals ik met de PLONners, met Jan Mooij en Hans van Dijk had gedaan. Dat trok echt en 
dat was de inhoudelijke reden om te vertrekken. Er was nog een reden, een persoonlijke. Mijn 
kinderen, vrouw en ik wilden terug naar Noord-Holland. We wilden niet in ‘t kille Zuid-Holland 
wonen, maar in Noord-Holland, waar mensen veel toegankelijker zijn. 
 Voor ik die verhalen vertel eerst een stuk over mijn rolmodellen, de mensen die maakten dat 
ik voor onderwijs koos en ‘t soort leraar werd dat ik geworden ben, en mijn verhalen over de Haagse 
bovenlaag. Die verhalen vertel ik graag. Op schrift is dat anders dan in de klas. Ik kan op papier 
moeilijk vertellen wat de kinderen van de koningin met mij uitgehaald hebben. Zij hebben niet voor 
hun rol in de samenleving gekozen. Privacy bescherming is hier echt gepast. Voor ik met die mensen 
omging was ik aanhanger van het republikeins genootschap, ik was tegen. Toen ik merkte hoe aardig 
en beschaafd ze waren veranderde ik. W. A. lijkt me een vreselijk aardige vader, net als Constantijn 
die ik lang in de klas heb gehad en Friso die bij mij 1 project heeft gedaan.     



 
             60 

ROLMODELLEN 
Iedereen komt in zijn leven mensen tegen die hem of haar beslissend hebben beïnvloed in de keuzes 
die er gemaakt zijn. Bij mij zijn het onderwijzer Honingh, de leraren Henk Pfaltzgraff en Loek 
Schniermanni van het Zaanlands en de universitaire docenten Fred van der Blij, Bob van Rootselaar 
en Herman Koningsveld. Verder waren medestudenten Jos Kessels en Ilan Kisch belangrijk, evenals 
Jona Oberski, met wie ik op de UvA  les aan natuurkundestudenten gaf. Jan Mooij was de aller 
belangrijkste, hoe kort we ook hebben samen gewerkt. Over de meeste mensen die hier genoemd 
worden schrijf ik in dit hoofdstuk, over sommigen schrijf ik in het hoofdstuk PAPA WAT ZIJN JODEN. 
Hier vertel ik welke kwaliteit ik zo bewonder in mijn rolmodellen, het gaat om dingen die essentieel 
waren voor mijn werk als leraar. 
 

HONINGH 
Honingh was de onderwijzer in mijn 6e klas, ik schreef al over hem in het hoofdstuk LAGERE SCHOOL. 
Van hem heb ik geleerd dat het ongelooflijk belangrijk is dat je in gesprek bent en blijft met je leer-
lingen. Onderwijs wordt aan klassen gegeven en ook aan individuen, daar moet je mee praten. Hij 
heeft altijd veel met me gepraat over hoe het ging, over de keuzes die ik maakte enz. enz.. 

Wat ik ook van hem heb geleerd is dat onderwijzer of leraar een doevak is. Dat je niet blind 
uit boeken of methodes moet werken, maar dat je - al dan niet samen met leerlingen - dingen moet 
maken. In zijn geval waren dat taakkaarten die per niveaugroep verschilden, de A-, de B- en de C-
groep. Ook essentieel was bij hem dat er keuze was, dat niet iedereen dezelfde taakbladen kreeg. 

Wat ik erg heb gewaardeerd is dat hij mij taakbladen voor hem liet maken, toen ik door alles 
heen was. Ook ik heb mijn leerlingen laten meewerken aan het schrijven van  projecten. Leerlingen 
actief inschakelen in het geven van de les is heel belangrijk.  

 

HENK PFALTZGRAFF 
Vertrouwen aan leerlingen geven is de belangrijkste eigenschap van 
een leraar. Dat heeft Henk – midden achter op de foto – bij mij 
gedaan. Toen ik met 12 onvoldoendes in 4 HBS-B bij hem in de klas 
kwam slaagde ik er in hem er van te overtuigen dat ik slim genoeg 
was, en dat het goed was mij geen cijfer voor Gonio te geven.  Ik lag 
door de schoolwisseling met Pasen zo ver achter dat ‘t beter was me 
een herexamen te geven. Op mijn laatste rapport stond bij gonio ‘n 
streepje. Ik haalde het herexamen en in de 5de had ik op het eind-
examen een 10 voor Gonio. Jan Sijbrand had maar een 9! 
 Op de rapportenvergadering heeft Henk op zijn lazer gehad 
voor zijn vertrouwen in mij. Henk is later 20 jaar conrector geweest en heeft bij zijn afscheid een 
boek over zijn carrière geschreven, net als ik nu. Helaas heb ik dat boek niet gelezen.  Wie het heeft, 
denk aan mij. Ik wil ‘t graag nog  lezen. Henk is in 2018 overleden, las ik op ’t net, en is 79 geworden. 

 

LOEK SCHNIERMANNI 
Ik had Loek Schniermanni in de examenklas en vond hem als leraar 

aantrekkelijk. Tussen de middag voetbalde hij met ons op het sport-

veld van het Zaanlands en daarna, als we bezweet in de les kwamen, 

gaf hij wiskunde les met de bal in zijn hand. Het is belangrijk voor 

een leraar dat hij voor een goede sfeer zorgt. Loek ging daarin wel 

eens wat te ver, dat zie je rechts op de foto en dat heb ik verteld in 

mijn verhaal Zaanse Verhoudingen. Loek kon goed voetballen, de 

jaarlijkse wedstrijd tussen leraren en leerlingen was voor hem DE 

gelegenheid om op te vallen. Dat vond ik het leukste aan hem. 
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Loek is niet oud geworden, op zijn 61ste is hij al overleden.  Ik heb in 1980 op het Zaanlands 

gehospiteerd. Toen heb ik nog wel met hem gesproken. De opwinding van vroeger was er af. Geen 
relaties met leerlingen, niet meer voetballen. Toen was hij al veel ouder dan in mijn tijd. 

 

FRED VAN DER BLIJ 
Hij gaf ons 1e jaars Natuurkunde studenten in Utrecht analyse. Zijn 
boek Infinitesimaal rekening was rommelig. Een dictaat vol reken-
voorbeelden, zonder goede tekst waaruit je de schoonheid van wis-
kunde kon leren. Maar de sfeer die hij op college uitstraalde en de 
kwaliteit van zijn uitleg was geweldig. 
 Hij kon het echt, iets uitleggen. En hoe je ‘t ook bekijkt, als je 
leraar bent is dat de belangrijkste eigenschap. Op WIKIPEDIA staat wat 
leuks over hem: Het van der Blij-effect is de grappige naam voor het 
effect dat van der Blij met z'n colleges teweeg bracht door aan het 
einde ‘n overzichtelijke samenvatting te geven. Thuisgekomen merkte 
de student die meende alles door te hebben echter dat er nog veel 
zelf uit te zoeken was. Fred van der Blij is heel erg oud geworden, 95 
(1923-2018). 

 

BOB VAN ROOTSELAAR 
Over hem heb ik al geschreven in het hoofdstuk over de Landbouw Hogelschool in Wageningen. Hij 
was de beste universitaire docent die ik heb gehad. Alles was goed: de sfeer op college, de kwaliteit 
van zijn uitleg en zijn enorme intelligentie die maakte dat hij in staat was het allerbelangrijkste over 
te brengen: de schoonheid van wiskunde. Zijn boeken Analyse, Lineaire Algebra en Analyse 21/2 zijn 
parels van schoonheid. Ik heb 3 jaar college van hem gehad. In de zomervakanties na het tweede 
semester las ik zijn boeken altijd nog een keer, voor de lol, om te kunnen genieten van de manier 
waarop het opgeschreven was. Als docent heb ik geprobeerd, het mooie van Natuurkunde over te 
brengen. Van Rootselaar is 79 geworden, (1927-2006). 

 

HERMAN KONINGSVELD 
Herman heeft me geleerd wat filosofie is en dat het normaal is om filosofische vragen te stellen. 
Filosofische vragen zijn grote algemene vragen die iedereen stelt, waarvoor geen standaard tech-
niek is om ze op te lossen. Niemand was in staat om zo simpel en zo duidelijk het belang van filosofie 
aan te geven. Ik ben blij assistent bij hem geweest te zijn: ik heb zijn glasheldere colloquia mogen 
volgen, ik heb gezien hoe hij ‘t boek, Het Verschijnsel Wetenschap maakte en – vooral – ik heb einde-
loos in zijn filosofie bibliotheek in Wageningen zitten lezen. Door hem ben ik Piaget en de Ameri-
kaanse pragmatisten gaan lezen, dingen die mijn intellectuele leven bepaald hebben. 
 In veel van de dingen die ik heb geschreven is de invloed van Herman zichtbaar voor wie zijn 
werk kent. Ik ben hem dankbaar dat hij, eenmaal wonend in Alkmaar, mijn projecten heeft gelezen 
en van commentaar voorzien. Herman is van ‘39 en ik zie hem nog  af en toe in de stad. 

 

JOS KESSELS  
Jos was een medestudent, hij zat in het Dijksterhuis groepje en heeft 
me bij CIMEDART leren schrijven. Hij is nu 72 en incidenteel zie ik hem. 
Onlangs las hij mijn boekje GEKTE!?!, waar hij zeer enthousiast op 
reageerde: “Jee, wat heb ik een zin om daaruit les te geven!”. Jos 
heeft 10 boeken over Socratische gesprekken geschreven. Pas na mijn 
50ste ben ik die gaan lezen. Vroeger geloofde ik daar niet in. Nu wel. 
In de Apencultuur beschrijf ik ‘n socratisch gesprek over Vriendschap 
dat ik ooit in een 5VWO op het JPT heb gevoerd. 
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ILAN KISCH  
Ook Ilan zat in het Dijksterhuis groepje. Hij is een heel leven wiskundeleraar in Amsterdam geweest.  
Met hem omgaan was fijn. Wat ik van hem geleerd heb is vragen stellen en dat blijven doen tot je 
echt alles snapt. Als je met hem ergens naar toeging had hij een houten paneel bij zich, waar papier 
op lag en waarop hij de antwoorden op zijn vragen noteerde. We zijn met ‘t Dijksterhuis groepje 
naar verschillende wetenschappelijke musea geweest: ‘t Boerhavemuseum in Leiden en ‘t Teijlers 
in Haarlem. Ik heb hem altijd op deze manier zien opereren. Doorvragen. 
 Hij komt ook voor in mijn verhaal PAPA WAT ZIJN JODEN, mijn 4 mei lezing van 2018. Ilan 
heeft me geleerd Primo Levi te lezen, de beste romanschrijver over de Tweede Wereldoorlog.  Ik 
ben hem daar dankbaar voor. De zelfspot van Levi over al zijn leed is geweldig. Hoe en waarom Ilan 
in mijn oorlogstoespraak voorkomt lees je daar. 
 

JONA OBERSKI 
Met Jona heb ik van 1978 tot en met 1984 les gegeven bij W&S aan de 

GU bij Natuurkunde. We deden elke vrijdag projecten en zaten na 

afloop bij Eik en Linde of ‘n andere kroeg te ouwehoeren en te lachen.  

Met Jona werken was een enorm genoegen. Van hem heb ik geleerd 

hoe leuk het is nieuwe projecten op te starten. 

 Eén van onze activiteiten was het Duitse atoomproject, waarbij 

een 10 tal Duitse topfysici in de tweede wereldoorlog in het Zwarte 

Woud hebben geprobeerd om de atoombom voor Hitler te maken. Ze 

zaten op een verkeerd spoor en wij hebben in onze werkgroep met 25 

Natuurkunde studenten precies uitgezocht hoe dat gegaan is. Om dit 

te doen hebben we specialistische literatuur van Natuurkundigen met 

onze studenten gelezen en we hebben die geschiedenis uitgeplozen. 

 Terwijl we daar mee bezig waren kwam Kinderjaren uit.  Jona’s 

boek dat een literaire hit werd. Het handelt over zijn jaren in de oorlog 

in een concentratiekamp. Net al bij Ilan vertel ik zijn verhaal in mijn 4 

mei lezing, PAPA WAT ZIJN JODEN. Jona is van 1938. Hij leeft nog en is 

dus 82. Soms hoor ik dingen van en over hem. De foto rechts is uit de 

tijd dat we samen werkten. Nu is zijn haar wit. 
 

JAN MOOIJ 
Met Jan heb ik 6 jaar op het Mendel College samen gewerkt. Van hem 

heb ik geleerd wat ‘t betekent Natuurkundeleraar te zijn. Zijn project 

Natuurkunde met leerlingen heeft me gevormd tot wie ik ben. Ik ben 

dankbaar dat ik met hem heb mogen meedoen. 

 Jan is nog niet lang met pensioen, hij heeft tot na zijn 70ste les 

gegeven. Dingen die hij gemaakt heeft worden op het Mendel nog 

altijd gebruikt. Erik Wormhout heeft Natuurkunde met leerlingen in 

het Engels vertaald, voor gebruik op Nederlandse TTO scholen, 2-talig 

onderwijs in Natuurkunde. Op mijn laatste school, ‘t JPT in Castricum, 

gebruiken ze ‘t in de 2e, zonder te weten wat mijn rol was in de tot-

standkoming van dat werk: dat van de enthousiaste medewerker die 

zich voor Jan een slag in de rondte werkte. Jan had het vermogen om 

iedereen mee te nemen. Een belangrijke eigenschap voor een leraar. 

Die eigenschap heb ik van hem heb over genomen.  



 
             63 

VCL 
 
Werken op het VCL was werken op de school waar mijn opa en oma gewerkt hadden, als rector in 
de jaren 30 en als muziekjuf na de oorlog, tot haar dood in 1970. Iedereen die ik er leerde kennen 
had van mijn oma muziekles gehad. Achter de piano scheen ze streng de klas in te  kijken.  Dat trekje 
kende ik als kleinkind heel goed. Het was ook de school waar mijn vader Galeyn en oom Lodewijk in 
de oorlog de HBS deden. Mijn oom heeft in 41 of 42 examen gedaan, mijn vader kreeg de HBS gratis, 
omdat hij in 45 klaar was. Dat was na de hongerwinter, aan het eind van de oorlog. Toen zijn er door 
de chaos geen examens geweest. Daar pestte ik mijn vader mee: “Als jij je diploma in 1945 niet gratis 
had gekregen, dan had je de HBS nooit gehaald.” Dat zei ik om hem de mond te snoeren als het over 
mijn vele onvoldoendes in 4 HBS ging.  
 De school lag aan ‘t van Stolkpark vlak bij de Helm-
straat in Scheveningen, waar mijn vader 2 huizen had toen 
ik in 1984 solliciteerde. Helmstraat 10 en 12, de oude huizen 
van tante Rie en mijn Oma. Beide waren overleden. Hij had 
de huizen geërfd. In die huizen woonde toen andere familie-
leden. Mijn vader was door hard werken heel rijk geworden 
en had veel huizen die door familieleden bewoond werden, 
stuk of 20. De huizen waren bewoond, door huurbescher-
ming zou ik er moeilijk kunnen wonen. Dat heb ik niet 
geprobeerd, je zet je familie niet het huis uit. 

 Mijn eerste 2 jaar VCL ben ik in Heiloo blijven wonen. Ik reisde met de trein heen en weer, 4 
uur reizen per dag. Ada en ik hadden na onze eerste scheiding besloten dat we toch met elkaar verder 
wilden en zijn in Heiloo gaan wonen, in ‘n huis dat onze vaders samen gekocht hadden. Ik kreeg Ada 
en de kinderen niet ineens mee naar Den Haag en moest dus treinen. Dat had ik in de loop der tijd 
wel geleerd. Op reis deed ik mijn schoolwerk, dan hoefde ik thuis niets meer te doen. Er waren nog 
geen stilte coupés en ik ergerde me aan ‘wijvengezeik in de trein’. Vermoeiend was het wel, 20 uur 
per week reizen. Ik verviel in de oude fout me zelf te overbelasten en kreeg in 86 een blindedarm-
ontsteking. Te veel witte broodjes op stations? 
 

SOLLICITATIE 
Ergens gaan werken begint met solliciteren. Die verliep apart: op ‘t VCL ging alles anders dan elders. 
Er had in mei 1984 een advertentie in de Volkskrant gestaan, 2 banen 1e graads Natuurkunde. In de 
proefwerkweek op het Mendel schreef ik er op. Het was 1 van de 200 brieven, ik zei het al, het was 
één van de weinige waar ik wèl antwoord op kreeg. Ze kenden daar mijn naam: geen meritocratie 
maar aristocratie. Op het VCL wilde men ons soort mensen. Dat leek ik te zijn. 

Noch mijn PLON dingen, noch het projectwerk met Jan en Hans waren in mijn voordeel. Het 
was mijn achternaam. En dan nog was ik niet eens de eerste: ik was 30 en een jonge leraar zonder 
examenervaring. Ze kozen als eerste iemand die dat wel had, Henk Martinius, een 40-jarige leraar 
die in Wassenaar woonde en jaren op het Michael College in Zaandijk gewerkt had. Henk had veel 
ervaring en een grote mond, dus rolde hij moeiteloos uit de eerste gesprekken, toen ik nog helemaal 
niets gehoord had. Toen ik in tweede instantie op gesprek kwam was er niet meer een hele baan 
over, maar een ruime halve baan, die in de komende jaren naar een hele baan zou uitgroeien. De 
kinderen van de Koningin waren aangemeld, dus de school zat in de groei. Of ik geen belangstelling 
had voor een baan die zeker zou groeien? 

Uiteindelijk heb ik er ‘ja’ op gezegd, en ben ik als jongste bediende nog 1 jaar op het Mendel 
gebleven, als steun van Jan Mooij en Hans van Dijk. Zo bleef ik aan KOMPJOETEREN! en NATUUR-
KUNDE MET LEERLINGEN werken. Ik hoopte dat dat ook op het VCL voordelig zou kunnen zijn, dat 
bleek later maar zeer ten dele het geval. De verschillen tussen mij en Henk Martinius waren van het 
begin af aan groot. Veel te groot.  
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Henk en ik begonnen in 1984 op het VCL, Henk die al 40er was kreeg de hele baan en draaide 
de VWO bovenbouw. Ik begon met een halve baan in de onderbouw en de bovenbouw HAVO. Ik 
had wel direct HAVO examenklassen. Dat had ik op ‘t Mendel ook gedaan, met succes. Henk was 
een aardige man, met wie het leuk praten was. Maar, we waren anders. Hij was een rechtse bal voor 
wie leraar zijn ‘n simpel baantje was dat hij goed aan kon. Ik was links en sterk gepassioneerd om 
met onderwijs maatschappelijke problemen aan  te pakken, vooral milieu problemen. Henk had al  
20 jaar voor de klas gestaan en het verschil in ambitie was ons grootste verschil. Uiteindelijk zou dat 
fataal blijken. 

 

DE POLITIEK EN JAN FRANSSEN  
Ik maakte een keer in een bovenbouw les een spottende 
opmerking over een politiek onderwerp, de DOP-regeling 
voor onderwijsgevenden. Daarbij konden oudere leraren  
vervroegd uittreden, zodat er ruimte voor jongere leraren 
kwam. Na mijn spot kreeg ik ‘n uitnodiging van een Tweede 
Kamerlid van de VVD om te komen praten. Dat was Jan 
Franssen, toen onderwijsspecialist van de VVD-fractie. De 
uitnodiging kwam in een keurig briefje in mijn postvakje. Ik 
heb er positief op gereageerd. Mijn spot had betrekking op 
het feit dat die jongeren veel minder salaris kregen zodat 
het vooral een bezuiniging op onderwijs was. 
 We hadden een prettig gesprek in zijn werkkamer in 
het Tweede Kamer gebouw. We werden ‘t niet eens, maar 
de sfeer was prettig. Hij wilde weten hoe ik er over dacht. 
In die tijd had ik veel respect voor Kamerleden. Terecht, 
zoals uit dit voorbeeld blijkt. 
 Met veel mensen op het VCL had ik dat soort contacten, ondanks grote politieke menings-
verschillen was het goed met elkaar praten. Er was een open sfeer, waarin alles mogelijk was. Ik was 
anders, maar ik mocht anders zijn. Dat is het fijne aan echte liberalen: je mag anders zijn. Collega’s 
met wie ik erg goed kon opschieten waren Laurens Schaaphok, een geschiedenisleraar die net als ik 
gek van voetballen was en in zijn jeugd bij Ajax had gespeeld, Marcel Avink, docent economie, met 
wie ik veel over de vrije markt debatteerde, en Rob Alting Siberg, de scheikunde leraar die later con-
rector werd, en met wie het goed praten was over de leerlingen die we deelden. 
 De jaren 80 waren de jaren van de verpeste woningmarkt. In 1980 halveerde in 1 winter in 
Nederland de huizenprijzen, aanleiding was de rentestijging naar 13%.  Ik heb in die tijd 4 maal een 
bedrag van 5.000 gulden op deposito gezet, dat bedrag had ik van de ouders van Ada gehad om wat 
voor de kinderen mee te doen. Het geld heeft ruim 15 jaar vast gestaan , zodat we aan het eind van 
de rit zo veel hadden dat  Barbara en Jeroen van dat geld hun hele studie konden betalen. 
 Op school leidde de problemen met de woningmarkt tot oeverloze gesprekken: elke pauze 
was gevuld met huizengezeik. Bij veel mensen stond de boel onder water: de resterende hypotheek 
was veel hoger dan de waarde van hun huis. Dat gepraat vond ik vervelend en ik had er geen begrip 
voor. Ik dacht dat leraren geldwolven waren. Maar, er waren echte problemen. Eén van de collega’s 
op het VCL, eerste graads aardrijkskunde leraar die ‘n te duur huis op ‘t fraaie  Pomona had gekocht, 
nam van ellende een krantenverdeelcentrum voor de NRC. Elke middag kwamen alle kranten bij 
hem en werden ze door 12 jongens bezorgd. Als er eentje ziek was moest hij die wijk zelf doen: dat 
betekende bijna elke dag in een andere wijk 200 kranten bezorgen om je huis te kunnen betalen. 
Dat waren de 80er jaren. Wat een armoede voor een leraar! Academisch opgeleid. Hier heb ik met 
Jan Franssen niet over gesproken. 
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PRACTICA MAKEN 
Het VCL was mijn eerste echte baan en omdat ik aanvankelijk dacht er te zullen blijven ben ik het 
onderwijskundig materiaal serieus gaan opzetten. Voor Natuurkunde betekende dat ‘t maken van 
goede instructies. Geld was op het VCL geen probleem, dus alle practicum materialen die we wilden 
hebben werden aangeschaft. Er was niks, de voorgangers waren theoretisch geweest – natuurkunde 
is sommen maken uit een boek en bespreken op het bord -, dus we bestelden veel. Er was zelfs geen 
centimetergolf apparatuur, waarmee je op  goede wijze eigenschappen van golven kon laten zien: 
breking, weerkaatsing, interferentie, staande golven bij reflectie enz. enz.. Binnen 2 jaar waren er 
tienduizenden guldens uitgegeven om onderwijskundige materialen voor Natuurkunde te kopen en 
hadden we alles. Ik kwam met de ideeën, Henk keurde ze goed en na instemming van de leiding 
bestelde amanuensis Peter Riep alles.  
 Zonder dat ik het als naar heb ervaren kwam het maken van de practicum instructies op mijn 
bordje neer. Ik had alle instructies van Jan Mooij uit Haarlem en varieerde daarop. Ik schreef mijn 
instructies met de hand op keurige proefwerkpapiertjes en gestencilde handgeschreven instructies 
werden aan de leerlingen gegeven.   In een jaar of 3 a 4 heb ik zo voor alle klassen materiaal gemaakt. 
Ik kan me niet herinneren dat Henk Martinius ooit wat maakte of van het Michael College in Zaandijk 
had meegenomen. Maar, misschien bedriegt mijn geheugen me en gebruikte hij in zijn eigen lessen 
eigen materialen. Ik heb er nooit wat van gezien. Later is er tussen Henk en mij ruzie ontstaan omdat 
de arbeidsverdeling te eenzijdig was. 

 
VERNIEUWING EN ESCHER 

Het schoolgebouw aan het van Stolkpark had een paar bijzondere eigenschappen. Toen wij er 
kwamen was er ‘n sterke groei in het leerlingental, omdat de kinderen van de Koningin net op school 
zaten. Mijn halve baan in het eerste jaar werd inderdaad het jaar daarop al een hele baan. 

Bovendien was er zo veel geld dat de school in dat 2e jaar structureel verbouwd werd. Eén 
voor één werden de lokalen radicaal vernieuwd: het oude gebouw uit de jaren 30 waar mijn groot-
vader N B voor de oorlog rector was werd in een fraai nieuw gebouw omgetoverd, waar in elk lokaal 
de modernste middelen gebruikt konden worden. Dat waren toen geen computers, die waren er 
nog niet, overal kwamen overhead projectoren. Ik ben de antwoorden op natuurkunde sommen 
met gekleurde stiften op overhead sheets gaan opschrijven. Wat ik ook ging doen is in de natuur-
kunde lessen de 3e klas informatica geven, uit KOMPJOETEREN!, het boek dat ik met Hans van Dijk 
gemaakt had. Later werd dat uur van Natuurkunde los gekoppeld en als apart informatica uur in de 
3e gegeven. 

Behalve die vernieuwingen aan het gebouw was er 
ook wat heel bijzonders. Iets ouds dat tevens modern was: 
de school hing vol met werk van Escher. Ik heb het niet over 
zijn etsen, die bij mij thuis achter glas in de werkkamer 
hangen. Ik heb het over de objecten die Escher voor de 
oorlog speciaal voor het VCL maakte. Er is in Den Haag ook 
een basisschool waar zulk Escher werk hangt. Eschers 
kinderen hebben op die scholen gezeten. Er waren in het 
VCL gebouw tientallen dingen die hij voor school gemaakt 
had. De foto hiernaast is van de voorkant van de school, 
waar links naast de ingang  een muur was gemaakt, die op 
typische Escher wijze paardjes in elkaar laat overlopen. Er 
waren veel Escher-dingen in het gebouw. Ik heb er op het 
net geen andere foto’s meer van kunnen vinden. 
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RECTOR PAUL GERRETSEN 
Het VCL had een uitzonderlijk goede rector, oud geschiedenis 
leraar Paul Gerretsen. Wij hadden een goed contact. Ik heb zijn 
doctoraal scriptie geschiedenis over de Verlichting gehad, en 
gelezen, maar weet niet meer wat hij beweerde. Paul was ‘n 
gezette man van circa 40 en runde de school met strakke hand, 
maar, op informele wijze. De foto hiernaast heb ik op het net 
gevonden: hij ziet er nog precies uit als toen, met minder haar, 
dat wit is geworden in plaats van donkerblond. Zo is het met 
mijn haar ook gegaan. 
 Over Paul wil ik 3 dingen kwijt. Allemaal positief. Hij 
wilde alle leerlingen persoonlijk kennen en gaf daarom in alle 
1e klassen les: 1 uur godsdienst per week. Hij was niet religi-
eus, maar gaf het vak op een historische manier, we leven 
tenslotte in een christelijke cultuur. Ik ken geen school waar de 
rector zo’n streng idee had over het leren kennen van alle 
kinderen. 
 De diploma-uitreiking was bijzonder. Dat deed Paul in de aula: hij sprak de leerlingen die dat 
jaar geslaagd waren urenlang toe. Hij deed dat alleen. Wij moesten als leraren tevoren materiaal 
aandragen en hij hield de toespraken. Allemaal. Het duurde 5 a 6 uur. Iedereen moest blijven zitten 
tot ook de laatste leerling was toegesproken. Iedereen: ook Koningin Beatrix. 
 Rectoren moeten vergaderingen leiden en schoolbeleid uitstippelen. Ook dat deed Paul op 
eigen wijze. Hij leidde de vergaderingen in zijn eentje en schreef met vulpen uit wat er gezegd en 
besloten was. Er was een raad van toezicht waarin belangrijke ouders zaten die het bestuur vorm-
den, maar een MR  hadden ze niet. Op de universiteit en op alle scholen waar ik gewerkt heb zat ik 
in dat soort organen, maar op het VCL was niets. Daar was een informele orde rondom rector Paul 
Gerretsen die de hele dag met iedereen praatte, alles wist, alles met vulpen op schreef en op basis 
daarvan met de raad van toezicht besluiten nam.  Getypte notulen van vergaderingen? Aan dat soort 
Oostblok werkwijze deden ze daar niet. 
 

RAAD VAN TOEZICHT 
Zelf heb ik op openbare en christelijke scholen gezeten, de eerste echte scholen waar ik werkte 
waren katholiek en nu kwam ik bij het VCL op een bijzonder neutrale school. Op zo’n school zijn de 
ouders de baas, die vormen een eigen bestuur. Op het VCL was de raad van toezicht het bestuur. Ik 
heb die bestuursvorm leren waarderen: wat wil je nog meer dan dat op een school ouders de baas 
zijn, in plaats van de gemeente of de kerk? De raad van toezicht was een vrijzinnige club, men trof 
elkaar op zondag in de Jacobskerk in Den Haag, waar de gebroeders van der Linde de kerkdiensten 
leidden. Hun kinderen heb ik in de klas gehad.    

Ik heb 2 keer met de raad van toezicht te maken gehad. De 1e keer ging het om een verhuis-
kostenvergoeding van 7 duizend gulden, die ik ten onrechte niet had gekregen. Eén van de leden 
van de raad van toezicht was topadvocaat, hij hielp me om die vergoeding wel te krijgen. Ik was met 
mijn gezin - Ada, Barbara en Jeroen -  voor mijn werk van Heiloo naar Sassenheim verhuisd en we 
hadden recht op die vergoeding. De administrateur had de aanvraag voor mij ingevuld en helaas 
was dat op een verkeerd formulier gedaan. Dus kwam de aanvraag terug met als commentaar: fout 
formulier. Daarna vulde de administrateur de aanvraag op het goede formulier in, waarop deze 
opnieuw terug kwam, nu met als commentaar: te laat ingevuld. Op dit punt vond ik als socialist de 
liberalen van het VCL: zoiets kan niet! We hebben meer dan een jaar geprocedeerd en de zaak kwam 
uiteindelijk voor de Raad van State. Na ruim een jaar kreeg ik mijn 7 duizend gulden. Ik denk dat het 
op elke andere school in Nederland anders gelopen was. 
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Het 2e contact met de raad van toezicht ging over mijn natuurkunde collega Henk Martinius. 
In ons eerste jaar op het VCL scheidde hij en kreeg hij een nieuwe relatie met een vrouw die nabij 
Den Bosch woonde. Hij verhuisde van Wassenaar, waar hij met zijn eerste vrouw woonde, naar een 
dorp nabij Den Bosch. Aanvankelijk knapte hij enorm op en werd zichtbaar gelukkiger, maar het 
dagelijkse heen en weer reizen naar Den Bosch was te zwaar. In ons vierde jaar kwam hij structureel 
te laat, soms een paar uur per dag, en zijn bijdrage aan het schoolwerk werd nog minder dan die al 
was. De leiding wist niet hoe hier op te reageren. Men deed niks, hopend dat ‘t na verloop van tijd 
beter zou gaan. Ik zocht contact met de raad van toezicht, bij die zelfde Just Wiarda die me zo goed 
geholpen had, en kreeg nul op het rekest. Ze konden er niets aan doen, vast benoemd is vast. 

Ik begon mijn geloof in een oplossing te verliezen, maar handelde nog niet. Ik was net 
verhuisd. Stijlverschillen tussen leraren heb ik vaak meegemaakt. Misschien is mijn stijl van werken 
wel datgene  wat tot de moeilijkheden heeft leidde: veel ambitie komt in de onderwijswereld weinig 
voor. In 40 jaar lesgeven heb ik vaak horen zeggen dat er op school zo hard gewerkt wordt. Daar 
ben ik het al jaren mee oneens: als ik in het ziekenhuis lig, wat me door mijn ITP twee keer langdurig 
is overkomen, zie ik een wereld waar echt hard gewerkt wordt. Veel harder dan op scholen. Als ik 
om een uur of 2 naar huis ga, en er staat een luie collega naast me die graag klaagt, is mijn standaard-
grap “Ik ga naar huis, klagen over de zwaarte van het vak.” Ik heb nooit een reactie op mijn grap 
gehad. Dat durft niemand, omdat wat ik zeg helaas waar is. 
 

BINNERT DE BEAUFORT  
Eén van mijn leerlingen op ‘t VCL was Binnert de Beaufort, de 
jongste zoon van de griffier van de Tweede Kamer, die later jour-
nalist en schrijver geworden is. Binnert heeft  veel  geschreven. Ik 
heb een keer een stuk van hem gelezen over zijn herinneringen aan 
het VCL, waar  ik in voor kom. Het VCL was ‘n rechtse school, schrijft 
hij, maar er waren ook linkse types en zelfs 1 communistische 
leraar. Dat was ik, zo zei hij.  Juist is dat niet, ik ben tot 1996 lid van 
de PvdA geweest en sprak in de klas nooit over politiek. Maar ja, je 
laat wel eens wat los. Als het in de politiek over onderwijs of over 
de club van Rome ging zei ik wel eens wat, dus ze wisten wel dat ik 
een linkse leraar was. Maar communist? 
 De meeste leraren op het VCL waren rechts en stemden 
VVD. Ik ging met mensen om die dat niet deden: ik noemde al Laurens Schaaphok, Marcel Avink en 
Rob Alting. Maar er waren er meer. Ik heb veel geleerd van de strengste juf van school, 
wiskundelerares Edith Vermeulen die een ijzeren orde had. Wij waren totaal anders maar 
waardeerden elkaar enorm. Haar man was ook wiskunde leraar, op het Rijnlands in Wassenaar. Ze 
vertelde me ooit hoe een bolbliksem hun huis had getroffen en hoe ze bij thuiskomst een lang zwart 
spoor over de parketvloer zagen, over een streep van 10 m was de bovenlaag weggebrand. 

 
MARTIJN WALLER 

Mijn beste leerling op het VCL was Martijn Waller, nu natuurkundeleraar in Amsterdam. Hij was de 
beste leerling die ik ooit heb gehad. Van de 2e tot en met de 6e had hij voor alle toetsen een 10 en 
hij had dus altijd tienen op zijn rapport. De enige keer dat hij geen 10 had was op zijn eindexamen. 

Onlangs zocht hij mij thuis op, we gingen naar een lezing van Floris Cohen over Newton, 
Einstein en God: maar welke God? We hadden elkaar via Whatsapp gevonden (de foto hier onder is 
zijn profielfoto). We kregen het over zijn 9: Martijn wist nog wat hij toen fout deed.  We hebben 
elkaar onze herinneringen verteld. Dat was fijn. In mijn eerste les op het VCL had ik Martijn in 2 gym. 
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Ik moest van hem uitleggen hoe kerncentrales werken, in de 
eerste les, en wat mijn standpunt daarover was! 

Hij vertelde mij een verhaal over hoe ze een proefwerk uit 
mijn tas hadden gejat en hoe hij dat, in de bieb had gemaakt en 
hoe daardoor de cijfers wat hoog werden, 9 gemiddeld. Martijn 
wist nog dat ik altijd geschiedenis verhalen over natuurkundigen 
in de les vertelde, dat vond hij leuk. Martijn is in Groningen op een 
technisch Natuurkundig onderwerp gepromoveerd waarin hij 
geen werk kon vinden, daarom is hij voor de klas beland. Dat werk 
bevalt hem, net als het mij altijd bevallen is. Na afloop van de 
lezing heb ik Martijn mijn boek van Cohen over Newton gegeven. 
Martijn is één van de oud-leerlingen die in mijn mobiel staat, één 
van de 300. 
 

DE DOOD VAN HENK EN MIJN VERTREK 
Door de moeilijkheden rondom Henks te laat komen en onze te eenzijdige werkverdeling hebben 
de leiding en het bestuur ons uit elkaar gehaald. In de cursus 89-90 zou Henk alleen 6 VWO doen en 
ik 5 VWO. Maar het liep anders, heel anders. Na ‘n Indisch etentje met zijn geliefde werd Henk ziek. 
Hij belande in een ziekenhuis in Nijmegen met een ernstige uitbraak van de ziekte van Crohn: bij die 
ziekte heb je chronische darmontstekingen die veel pijn doen. Vanaf het begin van het schooljaar, 
tot zijn dood ergens in het voorjaar, heeft Henk in dat ziekenhuis gelegen. Ik ben niet naar zijn begra-
fenis gegaan. Dat kon ik niet. Ik vond het vreselijk dat hij stierf, maar heb de begrafenis gemeden. 
Vaak spreek ik op begrafenissen, hier had ik niets te zeggen. Ik was in de war door zijn dood. 
 Toen hij zo lang ziek in Nijmegen in het ziekenhuis lag werd het rooster veranderd en kreeg 
ik zijn beide 6 VWO klassen bij mijn andere bovenbouwklassen. Ik draaide dat jaar 34 lessen. Het 
zou mijn laatste jaar op het VCL worden. De dood van Henk gaf me ‘t gevoel dat ik op die school niet 
op mijn plaats was. De leiding heeft geprobeerd om me voor de school te behouden, maar ik had 
geen zin meer. Naast mijn gevoelens speelde mijn gezin daarbij een grote rol: iedereen wilde terug 
naar Noord-Holland. Mensen in Zuid-Holland werden als formeel ervaren. Ik voelde me thuis bij het 
liberale van het VCL, maar had veel moeite met het niet nemen van besluiten als er moeilijkheden 
waren. Ada en Barbara voelden zich niet thuis in Sassenheim waar we woonden en wilden naar 
Bergen. Dat gebeurde.  

 

LESGEVEN AAN BEROEMDE MENSEN 
Lesgeven op het VCL betekende lesgeven aan beroemde mensen. Dagelijks zie ik VCLers van toen op 
tv of lees ik over ze in de krant. Over Richard Krajicek vertel ik in hoofdstuk 16, ZIJ VERVELEN ZICH 
NIET, waar ik vertel wat ik geleerd heb van de topsporters die ik in de klas had. Hier wil ik alleen wat 
over Reinout Oerlemans zeggen. Niet omdat ik zo’n fan van hem ben, maar omdat ik hem een 
grappige straf heb gegeven die hij met genoegen heeft ondergaan. Ik denk dat hij trots is als hij ooit 
zou lezen wat ik hier over hem schrijf. 
  Reinout Oerlemans en ik lijken op elkaar: beide zoon van een tandarts, beide een grote 
mond en beide op de middelbare school een luie hond. Reinout kon in 4V behoorlijk veel lawaai 
maken en hij hield zo veel van zichzelf dat ik hem een keer gedwongen heb om op een kruk te gaan 
staan om te tapdansen. Hij voerde mijn straf met genoegen uit: ik had de kruk midden in het lokaal 
gezet, alle banken opzij naar de randen van het lokaal en daar, op dat centrale toneel, stond Reinout 
met genoegen te tapdansen op een gammel krukje. Ik heb me ingehouden en hem er niet van af 
geduwd. Reinout vond zich toen de belangrijkste man van de wereld. Of dat veranderd is weet ik 
niet, ik heb hem nooit meer gezien en ik kijk nauwelijks tv. 
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Noord- en Zuid-Hollanders zijn verschillende wezens: in Noord-Holland is het ‘jij’ en ga je bij elkaar 
door de achterdeur naar binnen, in Zuid-Holland is het ‘u’ en moet je bij de voordeur aanbellen. Toen 
ik op het VCL in Den Haag werkte waar ik al die beroemde leerlingen had, woonde ik in Sassenheim, 
waar ‘t leven saai was. Mijn vrouw Ada en dochter Barbara wilden er  weg, ze wilden weer in Noord-
Holland  wonen, liefst in Bergen. Vanuit die realiteit ben ik naar onderwijs advertenties gaan kijken. 
Op zeker moment werd ik op het VCL in de les door inspecteur Smit getipt dat er in Bergen een school 
was waar ze voor het eerst Natuurkunde gingen geven. Dat was daar nooit gedaan, de BSG  was een 
school voor kunstenaars. Vandaar. Ik was een jonge, ambitieuze Natuurkunde leraar en kwam boven 
drijven toen ik solliciteerde: op mijn 38ste had ik al zo veel gedaan dat de BSG-rector er vertrouwen 
in had dat ik er wat van zou maken. Ik had dat ook. Ik zeker. 
 

EEN FILOSOOF VOOR DE KUNSTEMAKERS 
Voor ik bij de BSG werkte had ik filosofie en natuurkunde ge-
studeerd en was ik via het schrijven van schoolboeken in het 
onderwijs terecht gekomen. Op het Mendel in Haarlem en ‘t 
VCL in Den Haag had  ik in 12 jaar veel geproduceerd, stapels 
uitgeschreven instructies, allerlei boekjes zoals Rond 1900, 
Kompjoeteren! en de onderbouw methode Natuurkunde met 
leerlingen. Maar, ik had nooit zelf proeven ontwikkeld, daar 
hadden we amanuenses voor. Zowel in Den Haag als in Haar-
lem leunde ik op geweldige amanuenses, Peter Riep en 
Broeder Paulus. Boven heb ik over ze geschreven. 

Nu moest ik practica gaan opzetten.  Ik, over wie voor-
al bizarre verhalen verteld werden waarin ik onhandig ben, 
zoals het verhaal van het ingestorte douche plafond, waar 
mijn vrouw Ada naakt onder kwam te staan. Die klungel, ik, 
moest practica opzetten. Hoe doe je dat? 

Nou ja: bij het lokaal moest een kabinet komen en ik 
moest een amanuensis hebben. Richting rector toog ik aan 
het schrijven wat er zoal gebeuren moest. En, ik kreeg alle 
medewerking. Van de rector en van goede mensen. 

 
LOKAAL 31, SCIENCE, ZIEKE FONS EN KOMPJOETEREN! 

Op een school waar in de bovenbouw nooit Natuurkunde gegeven is zijn geen natuurkundige instru-
menten. Dus ik, de filosoof die alleen maar ouwehoeren en schrijven kon, moest dat op orde maken. 
Ik kreeg lokaal 31 en een kabinet dat gevuld moest worden. 
 We begonnen met het uitbreiden van het kabinet. De onvolprezen BSG-timmerman, Jan 
Paarlberg, had de uitbouw bij lokaal 31 in een dag of wat getimmerd en ik begon  te plannen wat er 
aangeschaft moest worden en wat waar moest komen. Ik ging uit van het practicum materiaal dat 
ik in de bovenbouw  van het VCL in Den Haag had ontwikkeld. Al die spullen moesten aangeschaft 
worden. Dat gebeurde ook en in een jaar zag het kabinet er aardig uit. Er was van alles. 

Toen een amanuensis. We plaatsten een advertentie en kregen een reactie van Fons Huider. 
Hij had de instrumentmakers school in Leiden gedaan en kon alles maken. Ik dacht een gouden 
greep gedaan te hebben en in het begin ging het ook goed. Eén van de eerste beleidsmatige dingen 
die ik deed was pleiten voor een combinatie vak van Natuur- en Scheikunde,  Science,  waarin ruimte  
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voor knutseldingen was. Ik kreeg het voor elkaar, ondanks tegenstand van zittende oudere collega’s 
die al jaren in de onderbouw Natuurkunde gaven. De discussies gingen over bizarre zaken: de col-
lega’s zeiden bijvoorbeeld dat het niet goed was om practica te geven, dat dat bij de zwakke BSG 
leerlingen tijdverlies was. We gingen in de onderbouw Science geven met ruimte voor practica en 
doedingen. Ik weet niet zo goed meer wat ik er voor ontwikkeld heb. Een project Astronomie voor 
de tweede klas, waarin kinderen dingen over het zonnestelsel leerden en een project Licht en kleur 
in de Duinen voor de derde klas, waarin er over rare lichteffecten werd gesproken, dingen als de 
groene vlek in zee na zonsondergang of halo’s en hoofd- en bijzonnen.  Al die projecten staan nu op 
mijn site http://www.digitaalzelfportret.nl/, maar dat zijn versies van later datum. Ik heb na mijn 
vertrek van de BSG in 2000 nog vele jaren aan de projecten gesleuteld. In mijn BSG-tijd waren het 
vooral verhalende projecten, later zijn er mooie proeven aan toegevoegd. Op mijn laatste school, 
het JPT in Castricum, had ik in Arnold Blaauwe  een geweldige TOA, die me heeft geholpen er goede 
proeven bij te ontwikkelen. Zie ONDERBOUW op mijn site. 
 De dingen met het opzetten van proeven gingen op de BSG in de beginjaren veel moeilijker 
dan ik dacht. Fons Huider was helaas vaak ziek, zodat ik weinig steun kreeg. Jan Paarlberg noemde 
hem spottend zieke Fons. Ik moest om die opmerking lachen, maar mocht Fons graag. Hij was aardig 
en wat moet je met het veel ziek zijn van een collega? 
 Mijn boekje KOMPJOETEREN!, een informatica boekje voor de 3e klas dat ik op het Mendel 
met Hans van Dijk heb geschreven, zijn we ook op de BSG gaan draaien. Het was een doeboek, met 
tekstverwerken, tekenen en programmeren in BASIC. Het heeft 4 jaar gedraaid. Het was een mooi 
boekje, maar ik had geen fut het verder te ontwikkelen en anderen gingen informatica geven. 
   

VAN 56 NAAR 96% 
Mijn eerste examengroep deed in ‘94 eindexamen. Het 
was een leuke, maar kleine groep leerlingen. Het waren 
er 8. Ik herinner me uit die groep Harpert Kamphorst 
en Thalé Baas. Harpert was by far de slimste, hij is wat 
technisch gaan doen. Delft. Thalé is schilder geworden. 
Op ‘t net zijn haar schilderijen te vinden, hiernaast zie 
je er één. 
 In de jaren daarna ging het op de BSG met het 
VWO examenresultaat niet goed. In mijn vierde jaar 
zakte bijna de helft van de klas, slechts 56% haalde het 
examen. Ik dacht toen ”Mijn God, waar ben ik terecht 
gekomen!” Samen met Harry Burgering en Tom Borst 
ben ik toen onderzoek gaan doen. 
 We hebben alle leerlingen geinterviewd over het waarom van die matige resultaten. De uit-
komsten van de interviews waren volstrekt duidelijk: het lag niet aan onze leerlingen of de kwaliteit 
van de lessen, het lag aan de tussenuren.  Op de BSG was de cultuur dat iedereen vrij was alles te 
kiezen, er waren geen grenzen aan de vakkenkeuze. Gevolg was dat de leerlingen op het (kleine) 
VWO gemiddeld 9 tussenuren hadden. Leerlingen klaagden over een lamlendige sfeer door  die vele 
tussenuren. Harry Burgering, Tom Borst en vooral ik hebben dit probleem slim opgelost. 
 Ik schreef een stuk  over het rooster, waarin ik voorstelde verschil te maken tussen theorie- 
en werkuren.  De theorieuren moesten in de gewone, kleine  klassen gedaan worden en ze moesten 
kop of staart in het rooster zitten, dus of in de uren 1, 2 en 3 of ‘t laatste uur (8), de werkuren 
moesten in combinatie groepen gedaan worden en in blokuren zitten (4-5 of 6-7). In de blokuren 
gooiden we dus 4, 5 en 6V bij elkaar:  wat maakt het uit wie er bij je zit als het doel van de les is om  
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sommen te maken en na te kijken ahv antwoordenboekjes? 

Toen Harry, Tom en ik met het rooster gingen spelen bleek dat het met deze constructie 
mogelijk was om een rooster te maken zonder  enig tussenuur. We kregen het voor elkaar om dit 
direct in te voeren en in 1 jaar ging ons examenresultaat van 56 naar 96%. Er was maar 1 leerling 
gezakt, in plaats van de halve klas! Van alle dingen die ik in 41 jaar in het onderwijs heb gedaan ben 
ik hier het meest trots op. Dat de BSG nu nog een VWO heeft komt door onze actie, daar ben ik van 
overtuigd. Je kan niet 2 jaar achtereen zo’n dramatisch examenresultaat hebben. Het samenwerken 
met Harry Burgering en Tom Borst heb ik bijzonder prettig gevonden. Wij waren een goed tripel. 
 

NIEUW CONTACT MET ERIK JAN HOES 
Toen ik in Zaandam ging wonen zag ik Erik Jan Hoes niet meer, hij is alleen nog op ons trouwfeest 
op 29 oktober 1976  op het Vorstenburg geweest. Daarna heb ik hem niet meer gezien, tot vlak voor 
zijn dood in 1994. Toen ik op de BSG werkte ontstond er een nieuw, laatste contact. Het ging in 
eerste instantie via de Volkskrant, op de U-pagina stond in 1993 een bizarre ingezonden brief van 
Erik Jan over AIDS. 
 In een lang en oppervlakkig gezien degelijk stuk hekelde Erik Jan de HIV-hypothese: HIV is 
geen virale ziekte zo stelde hij in dat lange krantenartikel – 1 hele U-pagina -, het is ‘n gevolg van 
hyper promiscue gedrag van homo’s. Doordat zij vele malen per week met talloze andere homo’s 
seksuele contacten hebben putten zij zich structureel zo uit dat ze er ziek van worden. Omdat Erik 
Jan goed was opgeleid, èn entomoloog èn filosoof, kon hij best een aardig stuk schrijven, vandaar 
dat de Volkskrant het plaatste. Maar het was natuurlijk te gek voor woorden dat dat gebeurde. Erik 
Jan was geen medicus en hij was dus niet echt op de  hoogte van de uitzonderlijk sterke evidentie 
voor de virale achtergrond van de ziekte.  

Kort daarna schreef Sven Danner, de grote AIDS expert van dat moment in Nederland, een 
doorwrochte reactie, waarin hij Erik Jans stuk met de grond gelijk maakte. Hij was terecht boos dat 
de Volkskrant het stuk geplaatst had: buitenstaanders die om persoonlijke redenen zulke stukken 
schrijven moeten niet gesteund worden middels plaatsing in een krant. 

Kort na plaatsing van zijn stuk en de reactie van Danner nam Erik Jan weer contact met mij 
op.  Ik kreeg ‘n lange brief, geschreven met de fraaie vulpen letters die ik na 18 jaar nog onmiddellijk 
herkende, en we zochten elkaar op.  Erik Jan vertelde me dat in zijn omgeving veel vrienden aan 
AIDS overleden waren en hij vertelde ook dat hij geen Aidstest deed, omdat hij niet ongelukkig wilde 
worden van een positieve uitslag. Hij wilde simpelweg niet weten of hij ook AIDS zou krijgen, ik heb 
niks over het krantenartikel gezegd. 

We zochten elkaar weer op, in Alkmaar waar ik 
toen woonde en in zijn huis in Amsterdam. We hadden 
lange gesprekken over het verloop van onze beider levens 
en over het elkaar al die jaren niet zien. Ik heb daarover 
oprecht mijn spijt betuigd. Van zijn onthulling op ons 22ste 
was ik totaal ondersteboven geweest, ik had toen geen 
idee dat hij homo was en vreesde blijkbaar dat hij verliefd 
op mij was. 
 Erik Jan was in die dagen met een bijzonder project 

bezig. Hij maakte stenen schilderijen van 2x3 m2 waarin hij 

plattegronden van de renaissance architect Palladio in 

elegante producten van vele honderden kilo’s omzette die 

je aan de wand in je huis kon hangen. Samen met Anke 

ben  ik naar de vernissage in  Amsterdam gegaan,  waar je 
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die ‘schilderijen’ kon kopen. De dingen die daar hingen waren in no time verkocht, voor enorme 
bedragen, tienduizenden guldens per stuk. Toen we daar waren kon ik niet weten dat dit het einde 
van zijn leven zou zijn, het kunstenaarschap. 11 april 1994 overleed hij. 

In de periode daar aan voorafgaand kregen we kregen lange gesprekken over het verschil 
tussen homo’s en hetero’s in het aangaan van relaties. Zijn stelling was dat dat voor homo’s veel en 
veel moeilijker is dan voor hetero’s: er zijn 10 keer zo weinig homo’s als hetero’s en heel veel homo’s 
vertonen zulk bizar nichterig gedrag dat je daar niet mee om wilt gaan. Erik Jan schatte dat zijn 
kansen op een leuke partner door het homo zijn een factor 1000 kleiner waren dan de mijne als 
hetero. Ik ben erg  blij dat we elkaar vlak voor zijn dood intensief hebben gesproken. Het kaartje 
begin april 1994 van zijn ouders kwam voor mij als een enorme verrassing. 

 

NAAR TEXEL FIETSEN 
In 41 jaar onderwijs heb ik niet veel aan excursies of schoolreisjes gedaan. Uitzondering is de Texel-
reis die we in 1996 met 3 VWO maakten. Op één of andere manier ontstond dat. We zijn van Bergen 
naar Texel gaan fietsen, hebben in de Koog gekampeerd en zijn terug gefietst. Het was de groep van 
Manus Barten, Raoul Brandon, Siep Stuvel en één van de meisjes Heegstra (welke weet ik niet meer). 
Ik fietste voorop de groep van 30 leerlingen, Kees van Dijk die met het Texel plan gekomen was reed 
achteraan. Ik ging op dit idee in omdat ik de klas leuk vond en omdat ik veel met Texel heb. Ik heb 
er al jaren een huis en kom al sinds 1966 een keer of 10 per jaar op het eiland. 
 Siep Stuvel is één van de meest bijzondere leerlingen die ik ooit heb gehad. Ik herinner me 
zijn hanenkam en ongelooflijke intelligentie. Hij werkt nu in het gebouw waar ik ooit Natuurkunde 
studeerde, het Transitorium in Utrecht Ik heb hem op de 100 jaar reünie van de BSG nog gezien.  

 

SCHOOLLEIDER EN MR VOORZITTER  
Na het vertrek van Tom Borst ben ik een korte periode schoolleider geweest, gevolg van het succes 
dat mijn onderzoek naar het examenresultaat op het VWO had gekregen. Dat had ik niet moeten 
doen: ben ik niet geschikt voor. Ik ben te direct. Als manager moet je geduld met mensen hebben 
die niks iets aan hun werk willen veranderen. Dat geduld heb ik niet.  
 Ik begon met een enquête bij leerlingen naar de kwaliteit van de lessen bij de verschillende 
vakken op het VWO. Ik liet leerlingen cijfers geven voor de theorie- en werklessen in diverse  vakken. 
De resultaten maakte ik niet publiek, ik speelde ze door aan de betrokken collega’s. Nog bescheiden, 
vond ik. Docenten kregen cijfers voor hun les.  Ik ben voor dit soort dingen, gewoon aan leerlingen 
vragen wat ze van de les vinden en wat verbeterpunten zijn. Helaas, er waren collega’s met lage 
cijfers, die boos op mij waren. Niemand wil graag een 3 voor zijn theorieles hebben. Zij vonden dat 
dit echt niet kon en dat ik moest oprotten. Dit heeft er toe geleid dat ik me heb teruggetrokken uit 
deze rol. Ik ben liever een leraar die mooie dingen maakt dan een manager, die probeert het 
onderwijs te verbeteren via beleid. Wie mij het woord beleid hoort uitspreken begint altijd te 
lachen, naar het schijnt kan ik dat alleen doen op een toon alsof dat iets smerigs is.  

In de laatste jaren als leraar op de BSG  heb ik enkele malen een domme fout met leerlingen 
gemaakt. Met meisjes. Ik was vaak te hard in mijn oordeel. Breg Braak en Roos America heb ik 
afgeraden de N-kant uit te gaan, net als wat andere meiden. Ik vond dat ze in de 3e klas voor hun 
voldoendes te hard hadden moeten werken en meende dat ik daarom mocht zeggen dat ze geen 
Natuurkunde  moesten kiezen. Beide dames werden boos op mij, hebben uiteindelijk een medische 
opleiding afgerond en doen nu op hoog niveau wetenschappelijk onderzoek. Ik niet. Ik heb nadien 
nooit meer zo veel kritiek gehad. In mijn recensie van het boek  de PRETPARK GENERATIE (H22) heb 
ik het uitgebreid over de redenen van mijn fout. De positie van meiden in het onderwijs is erg 
veranderd. In de bovenbouw van het VWO zijn nu ook bij de N-profielen 60% van de leerlingen 
meiden.  Die dames zijn heel anders dan de huidige jongens.  Ze werken verpletterend hard, zien er 
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geweldig uit, en stromen hoger af dan jongens. Breg en Roos waren hun tijd vooruit. Zo zijn nu alle 
meiden. Na het succes van Breg en Roos heb ik geleerd voorzichtiger te zijn met mijn oordelen. 
  Behalve dat ik een half jaar schoolleider ben geweest heb ik op de BSG ook jarenlang in de 
MR gezeten, 7 of 8 jaar. Ik weet het niet meer precies. Met Lucien Kester wisselde ik elk jaar wie 
voorzitter en wie secretaris was. Dat werk heb ik altijd prettig gevonden.  
 

BIJNA AL MIJN KINDEREN WAREN BSGer! 
Van mijn 4 kinderen heeft alleen Galeyn niet op de BSG gezeten, mijn jongste zoon, de andere 3 
allemaal. Barbara zat eerst op het Willem Bleau, maar kwam in de BSG in 3 VWO omdat ze tegen 
rector Snater te veel kritiek op de school had (Barbara is echt een kind van mij, grote mond!). Ze 
heeft uiteindelijk HAVO gedaan en is na de BSG commerciële economie gaan doen 

Jeroen heeft ook HAVO gedaan. Ik heb hem in 2V in de klas gehad, wat ik leuk vond. Jeroen 
was een slimme en luie jongen, die altijd bij de donderstralen stond. Een meeloper, die zogenaamd 
nooit zelf wat stouts deed. Jeroen is na de BSG MER gaan doen. Mijn twee oudste kinderen zijn 
beide wat commercieels gaan doen. Het gaat ze financieel en beroepsmatig goed. Ze zijn anders dan 
ik, heel anders: niet lezen, maar geld verdienen. 

Later heeft Wies op de BSG VWO gedaan, ze is nu 3 jaar klaar.  Ze heeft een mooi examen 
gedaan en doet nu aan de UvA communicatie wetenschappen. Ik verwacht daar veel van, ze heeft 
gevoel voor die wereld. In mijn boekje de Apencultuur heb ik me intensief met de wereld van 
moderne media bemoeid. Het boekje is opgedragen aan mijn kinderen, van wie ik veel heb geleerd. 
Het is één van de beste dingen die ik in het onderwijs heb gemaakt en ik ben van plan nog veel 
lawaai op dit gebied te maken. In lezingen en stukken. 

Ze hebben het alle 3 prettig gehad op de BSG en bij alle drie is er uit gehaald wat er in zat. 
Door hun bril kijkend heb ik een tamelijk duidelijk idee wat er goed aan de BSG is. 
 

KUNSTENAARS EN APARTELINGEN 

Mijn vrouw is muziekdocent op de BSG en produceert elk jaar een revue. Enige maanden per jaar 
werkt ze beestachtig hard aan het arrangeren van een productie met leerlingen en collega’s. Het is 
leuk de voorstellingen te zien. Mijn vrouw vindt dat het bijzondere van de BSG is dat de kunsten er 
zo belangrijk zijn.  Ik kijk daar anders tegen aan, zonder nare dingen over muziek of beeldende vak-
ken te willen zeggen. Veel scholen hebben net als de BSG muziek en beeldende vakken als examen-
vak en veel scholen hebben elk jaar een productie als de revue van de BSG.  
 Voor mij zijn de leerlingen van de BSG het bijzondere. Het zijn apartelingen. Ze laten zich niet 
zeggen wat ze moeten doen, ze maken eigen keuzes. Op mijn vorige school in Castricum, het JPT, 
kwamen er van elke basisschool ruim 20 leerlingen en de school had 20 toeleverende basisscholen. 
De BSG trekt per basisschool 1 of 2 leerlingen en heeft ruim 80 toeleverende basisscholen. De BSG 
trekt apartelingen. Kinderen die niet doen wat er moet, maar wat ze zelf goed vinden. Kinderen die 
lekker eigenwijs zijn. Ik houd van dat soort kinderen. 
 In mijn telefoontje zitten nu, 20 jaar na mijn vertrek, nog namen van leerlingen van de BSG 
met wie ik incidenteel dingen uitwissel. Stéphane Fasbender, de piloot die in Hong Kong woont, 
Rebecca Wensma die in mijn lessen altijd boeken zat te lezen en  die geschiedenis heeft gestudeerd, 
Siep Stuvel die ik mateloos bewonder, scheikunde juf Merel Haring en architect Gustavo Nascimento 
en sinds de reünie uit 2019 ook Manus Barten, die mijn beste leerling op de BSG was. Allemaal 
apartelingen, net als Breg en Roos over wie ik het net had. Bijzondere mensen die vanaf hun 12e 
eigen keuzes maken en zich niet  door anderen laten wijs maken wat je doen moet. Bij mijn 3  kinde-
ren en bij mij zaten de klassen vol met zulke apartelingen. 

De BSG mag trots op haar leerlingen zijn. En omgekeerd: oud BSGers mogen blij zijn dat ze op 
deze school hebben gezeten waar je anders mag zijn, waar niet altijd vingers worden geheven. 
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TOPSPORTERS 
 
Door stom toeval heb ik een groot aantal Nederlandse topsporters als leerling ontmoet: Marco van 
Basten op het Niels Stensen in Utrecht, Ruud Gullit en Yvonne van Gennip op het Mendel College in 
Haarlem, Richard Krajicek op het VCL in Den Haag en Etta en Maarten van der Weijden op de BSG in 
Bergen. In de stress van de jaren 80 ben ik veel van school gewisseld en dan kom je veel mensen 
tegen, ook sporters. Ruud, Richard, Etta en Maarten kennen me goed, Yvonne en Marco niet. Ik vertel 
over allemaal wat ik van ze heb geleerd. 

Het voornaamste wat ik heb geleerd is dat topsporters, in tegenstelling tot pubers, wѐl een 
doel in het leven hebben. Zij richten hun tijd zo efficiënt mogelijk in en doen hun schoolwerk daarom 
sneller dan de meeste anderen. Maar soms gaan sport en school niet samen en gaat school mis, de 
sport is tenslotte belangrijker. 
 

MARCO VAN BASTEN 
Marco zat op het Niels Stensen College in Utrecht, een moderne 
school waar ik met de universiteit van Utrecht Natuurkundige pro-
jecten draaide.  Mijn project was Rond 1900, over nieuwe straling 
in die tijd. De conrector bij wie ik dat deed, Frank Seller, vertelde 
over Marco, hij zat toen nog niet in Ajax 1. 
 Toen zijn vader Joop van Basten, oud international, Marco 
bij het Niels  Stensen aanmeldde schijnt hij gezegd te hebben dit 
wordt de nieuwe Cruijff. Daarin heeft vader Joop gelijk gekregen. Je 
ziet hiernaast de foto van zijn meest beroemde doelpunt ooit. In de 
EK finale van 1988 maakte hij met de beroemde streep de 2-0 tegen 
keeper Dasajev, toen de beste keeper van de wereld. 
 Over Marco hoorde ik dat hij zo ontzettend slim was, iets 
wat we later merkten als hij in de pers kwam. Je kon Marco geen knollen voor citroenen verkopen. 
Hij schijnt mijn project gedraaid te hebben, maar ik ben daar niet bij geweest. 
 

RUUD GULLIT  
Het andere doelpunt in de EK-finale werd door Ruud Gullit ge-
maakt, ook een oud-leerling van mij. Je ziet hier naast de kopbal. Ik 
heb hem op het Mendel in Haarlem ontmoet. De zondagmiddag dat 
die 2 doelpunten vielen was emotioneel voor mij, ik heb heel erg 
geschreeuwd. 
 Ruud heb ik goed leren kennen toen ik inviel in 4 HAVO van 
oktober tot december 1980. Ruud speelde toen bij Haarlem, waar 
Barry Hughes trainer was. Hughes had Gullit naar het Mendel 
gebracht, en daar met ‘n zwaar Engels accent gezegd “Deese jonge 
moet de HAVO hale.” Dat is uiteindelijk niet gelukt. Ruud heeft me 
uitgelegd waarom. Na school moest hij naar de JanvanGijssenlaan, 
om zich eerst te laten masseren en dan te trainen. Daarna was het 
opnieuw masseren, naar huis in Amsterdam en eten. “Denk jij, dat 
ik dan, ’s avonds om 10 uur, nog energie heb voor jouw kogelbaan-
sommetjes?”, zei Ruud ooit in de trein tegen me? 

We troffen elkaar altijd in de trein, als hij in Sloterdijk instapte. Ruud was een aardige jongen: 
“Bram, je moet me er gewoon uitsturen als ik vervelend ben!”, zei hij ooit. Wat ik ook nog weet is 
dat hij in de trein zag dat ik 2 verschillende schoenen aan had. Tja, dan sta je als leraar in de klas 
voor lul. Die dag hield ik mijn voeten onder tafel en liep ik niet in het rond. 
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 Toen Ruud bij me in de klas zat ben ik een keer naar een wedstrijd van hem wezen kijken, in 
het Haarlem stadion op de JanvanGijsenlaan. In die wedstrijd stond Ruud rechtsbuiten en had ik het 
absurde oordeel dat hij er niks van kon. Ik zag niet wat Barry Hughes en de trainer van Manchester 
United wel in hem zagen – hij kon toen al tonnen verdienen bij Manchester United! – en dat hij al 
op zijn 18e een supertalent was. Ruud was toen een iele jongen en in mijn ogen was hij technisch 
matig. Twee jaar later bij Feijenoord en 4 jaar later bij PSV werd hij kampioen van Nederland en 6 
jaar later bij AC Milan werd hij wereldtop. Het hele San Siro stadion zat vol met Ruud Gullit rasta 
petjes. In 1988 kopte hij Nederland naar de Europese titel. 

Marco en Ruud zijn in hun tijd in Milaan in een totale voetbal gekte beland. In augustus 2019 
heeft Ruud Gullit daar op tv over gesproken, bij de bespreking van een boek over Diego Maradonna. 
Dat boek ging over de gekte waarin die arme man in Napels heeft moeten leven en Ruud pakte uit 
over zijn leven in Milaan. Hij vertelde dat hij nooit geld bij zich hoefde te hebben als hij over straat 
liep, iedereen wilde hem allerlei dingen geven om samen wat te drinken of boodschappen te doen. 
 

YVONNE VAN GENNIP  
Yvonne is het beroemdste Mendeliefje, de naam die op het 

Mendel aan meiden werd gegeven. Hiernaast zie je de foto van 

haar huldiging op de grote markt in Haarlem, waar haar 3 gou-

den Calgary medailles werden gevierd. Alle leerlingen van het 

Mendel College zijn er heen geweest. Ik was er niet, werkte 

toen al in Den Haag. 

 Ik heb op het Mendel College ooit een paar lessen Jan 

Mooij vervangen en haar toen in de klas gehad. Jan gaf haar 

Natuurkunde in de bovenbouw. Yvonne herinnert zich mij niet 

meer. Dat weet ik, want mijn vrouw heeft ‘t haar gevraagd toen 

ze Yvonne in een café in Bergen ontmoette. Zo vergaat  ’t top-

sporters, iedereen kent hen nog wel. 

 Wat ik me herinner van haar schooltijd was dat het altijd over haar ging, dat ze weer met 

haar ouders met de auto naar Erfurt moest om te trainen. Topsporters moeten tienduizenden uren 

in hun sport steken en dat vraagt veel. Met name van de ouders, die moeten rijden. Van scholen 

vraagt het niet veel, topsporters doen hun schoolwerk bijna altijd naar behoren. Yvonne heeft keurig 

VWO gedaan en gehaald, daarna geneeskunde. Zij heeft haar studie wel afgemaakt, heel knap als je 

weet hoeveel tijd sporten kost. 
 

RICHARD KRAJICEK  
Toen ik op het VCL in Den Haag werkte ging ik meestal op de 
fiets naar school, soms ging ik voor schooltijd zwemmen. Ik 
kwam altijd om kwart voor 8 op school, ‘n beetje vermoeid. Op 
het plein stond altijd Richard Krajicek, met een grote tennistas. 
Hij had net 1 of 2 uur getraind. Vaak was hij saggerijnig. In de 
jaren dat ik hem als leraar en mentor had was hij aan het dalen 
op de tennis ladder. Op zijn 12e was hij één van de besten van 
Europa, later was hij niet eens de beste van zijn leeftijd in 
Holland. Vandaar dat saggerijn, hij ging al maar achteruit. 
 In de 5e klas ging hij van school. Ik was zijn mentor en hij 
verliet de school om professioneel tennisser te worden. In 1996 
won hij Wimbledon, zie  foto.  Voor zijn keus om school te ver- 
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laten kon ik alleen maar respect hebben. Hij wou echt een wereldtopper worden en had daar alles 
voor over. Toen Richard in 1996 Wimbledon won zat ik weer voor de televisie te huilen. 
 In de klas was Richard bijzonder. Hij had een 10 als hij het geleerd had,  een 1 als hij het door 
de drukte niet had kunnen doen. Richard deed niet alsof. Hij stond een keer ‘n 5 voor Natuurkunde. 
Ik liet hem toen voor een cijfer een batterij maken, een zuil van Volta: een stapel met koperen stui-
vers en nikkelen kwartjes in een fotoroldoosje. Omdat er nat karton tussen de 2 metalen zat gaf ‘t 
spanning. Hij kreeg een 10 voor die batterij en dus een voldoende op zijn rapport. Toen ik Richard 
veel later een keer tegen kwam bij de presentatie van één of ander boek van zijn vrouw Daphne 
Dekkers zei hij “Tenhaeff, scheikunde?”. “Natuurkunde” zei ik toen. “O ja”, zei hij, “Dat is waar ook. 
Maar, vorige week heb ik mijn zoon nog jouw batterij laten maken!” Van zoiets word je trots. 
 

ETTA EN MAARTEN VAN DER WEIJDEN 
Etta en Maarten zijn kinderen van de wiskunde leraar van de 
BSG, Peter van der Weijden. Ik heb van nabij mee gemaakt 
hoe ‘t op school met ze is gegaan. Het gezin van der Weijden 
leefde totaal voor de sport van hun kinderen. Beiden waren 
lange afstand zwemmer, 10 en 25 km.  Al die jaren gingen ze 
om 9 uur naar bed en stonden om 5 uur op. Zo gaat dat in 
topsportgezinnen. 
 ’s Morgens moest er met de auto van Warmenhui-
zen naar het zwembad in Hoorn gereden worden, 5 dagen in 
de week. Peter was een geval apart. Hij liet ‘n extra  set met 
koppeling en gaspedaal in zijn auto inbouwen, als in een les-
wagen. Dan konden zijn kinderen sturen en was de rit naar 
het zwembad niet nutteloos. Toen ik tegen Peter zei dat dat 
niet mocht met kinderen van 16 begon hij te lachen: “Ik denk 
dat de kosten van een eventuele boete lager zijn dan de 
kosten van het rijbewijs!”, zei hij, mij in verbijstering achter 
latend. 
 Etta heeft de echte wereldtop net niet gehaald, ze 
werd altijd 3 of 4e. Zij heeft de 4e niet in Nederland maar in 
de States gedaan. Zij zat daar op de highschool, om bij echt 
goede trainers te kunnen zwemmen. Zij ging bij ons van 3V 
over naar 5V, waarbij haar Natuurkunde van ‘n 9 naar ‘n 7 
ging, en Engels omgekeerd van ‘n 7 naar ‘n 9. Zulke dingen 
konden op de BSG, daar mag je apart zijn. Etta’s beste pres-
tatie was dat ze het mannenrecord Enkhuijzen-Staveren met 
8 minuten verbeterde. Ongelooflijk, maar nooit goud. Maar-
ten werd wel wereldtop. 

Maarten was ongelooflijk slim. Ik deed daarom mijn 
best hem hoge cijfers te aten halen, maar dat interesseerde 
hem niet: ” Bram ik doe niet wat jij wil. Ik hoef geen 9 voor 
Natuurkunde, ik wil zwemmen.” Maarten deed in 2 uur waar 
anderen 4 uur voor nodig hadden, een 7 voor natuurkunde 
halen. 

Toen ik op de reünie op de BSG een praatje hield was Maarten er niet terwijl ik dit stukje 
voorlas. ’s Avonds belde hij zijn ouders, die er wel bij waren, en zei het volgende: “Bram zei altijd 
tegen mij dat ik aantekeningen moest maken. Dat deed ik lekker niet!” Dit kan kloppen, ik zei toen 
al “Je leert met je lichaam, schrijven helpt echt!”.  
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Na school werd Maarten ziek, hij kreeg kanker en heeft een jaar in Leiden in het ziekenhuis 
gelegen. Van zijn groep ging iedereen dood, alle 20. Maarten bleef leven door stamceltherapie die 
hij met zijn eigen merg kreeg. Hij heeft zich schuldig gevoeld over dat als enige blijven leven, vandaar 
de zwempartijen van een Elfstedentocht. Ik was bang dat dat fout zou aflopen. 

Na het beter worden werd Maarten moeilijk. Hij was de weg kwijt. Niet vreemd na zo’n 
intensieve ziekte periode. Vader Peter en Moeder Janneke hebben Maarten uiteindelijk het zwem-
bad in gegooid. Toen ging het pas weer goed met hem. Ik heb in de tijd dat Maarten in Leiden zo 
ziek was met Peter een begrafenis bezocht, collega Wilma was bij een auto-ongeluk overleden. We 
waren in Driehuis en keken over de duinen. Zowel Peter als ik dachten toen, dat Maarten de 
volgende zou zijn. Dat gebeurde gelukkig niet: hij heeft ‘t gehaald dankzij de moderne wetenschap. 
In zijn boek zingt hij daar terecht de lof van. 

 Wie wil weten hoe het met  genezingskansen bij 
kanker zit moet Kanker lezen, van Siddhartha Mukherjee. 
In dat boek wordt haarscherp uitgelegd waarom en hoe 
kanker veranderd is van ‘n ongeneeslijke in ‘n chronische 
ziekte. In mijn tienerjaren werd de mededeling dat een 
kennis kanker had in 5 gevallen binnen korte tijd door ‘n 
begrafenis gevolgd, nu zijn de percentages voor de meeste 
kankers ruim boven de 90% overleven in 5 jaar. In 2008 
won Maarten olympisch goud. Het was ’s nachts van 3 tot 
5 geloof ik. Ik had geen zin om op te staan, maar werd om 
kwart voor 5 wakker en zag toen hoe hij olympisch goud 
haalde. Weer huilen. Op de foto zie je Maarten met zijn 
gouden medaille, het litteken van de operatie boven op 
zijn hoofd zie je niet. Dat zagen we tijdens ‘t zwemmen 
wel. 

 
SPORT OP SCHOOL 

Op Amerikaanse scholen is het ’s morgens les en ’s middags sport. Ik heb dat altijd ‘n beter systeem 
dan het onze gevonden. Ik vond het aansluiten bij het natuurlijk bewegingspatroon van kinderen: 
sporten is goed voor je, dat moet je elke dag doen, liefst ’s middags. Met Roger Cooke, de Ameri-
kaanse docent filosofie waarbij ik aan de UvA werkte heb ik  het er vaak over gehad. Rogers punt 
was zijn verbazing dat in het Amerikaanse onderwijs het niveau na de highschool veel lager is dan 
bij ons met vroeger  Gymnasium en HBS en nu het VWO, terwijl het niveau na de universiteit daar 
veel hoger is. Hij zei dat dat kwam door de competitie tussen Amerikaanse universiteiten. Ik heb 
altijd gedacht dat het niveau eind middelbare school niet zo belangrijk is: pas als je studeert begin 
je echt te leren, het eindniveau op de middelbare school doet er niet toe als je maar de goede kant 
op gaat. 
 Wij doen in ons land mi veel te weinig aan sport op school. Wat is dat nou, 2 of 3 lesuren per 
week? Als kinderen niet zelf serieus sporten komen ze nooit toe aan de ruim 10 uur bewegen die je 
als jongere gewoon nodig hebt. Ik voel me gesteund door de hoogleraar oogheelkunde, Caroline 
Klaver, die naar aanleiding van haar inaugurele rede als hoogleraar oogheelkunde aan de NRC een 
interview gaf onder de titel Dik, Gek en Blind. Zij  zal het met me eens zijn: in onze samenleving laten 
we kinderen veel te weinig bewegen, vooral sinds het grote scherm loeren op IPhones kids 6 uur 
per dag aan schermen vast kleeft. Meer bewegen is veel beter. In H19 als ik de APENCULTUUR 
bespreek kom ik daar op terug. 
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In mijn jeugd heb ik geleerd wat terug te zeggen als iets me niet beviel. Dat kwam door de Zaan-
streek, waar aparte mores heersen, en het kwam door de situatie thuis. Thuis eerst. Mijn vader was 
niet alleen begaafd met zijn handen en met geld, ook verbaal stond hij zijn mannetje. Bij ons aan 
tafel werd intensief gediscussieerd – er aten altijd mensen mee, die in de praktijk werkten. Aan die  
discussies deed ik actief mee. Ik heb scherp leren debatteren. Dat deden we altijd. Mijn vader hield 
lange en mooie  verhalen en ik werd goed in korte, gemene opmerkingen. Als hij even adem haalde, 
zei ik snel wat gemeens en had ik de lachers op mijn hand. De verhouding tussen mijn vader en mij 
was niet slecht, maar  intensief verbaal: er werd gestreden om de macht. Het wisselde wie er won. 
 De Zaanstreek, één van de 3 lelijkste streken van Noord-Holland, was een industriegebied. Er 
was een reële strijd om de macht tussen de arbeiders die in de fabrieken werkten en de fabriekseige-
naren. Dat heeft gemaakt dat Zaankanters – om het simpel te zeggen – recht voor zijn raap zijn. Ze 
laten niet alles zeggen, ze zeggen wat terug. 
 Door zo’n opvoeding krijg je een grote mond. Dat ik dat heb, kan ik moeilijk ontkennen, en 
mijn kinderen hebben het via mij ook. Soms leidt dat tot problemen, in mijn geval als ik op het werk 
met  autoritaire bazen moet omgaan. In dit boekje heb ik die ruzies niet willen beschrijven, zeker niet 
met namen erbij. Maar ja, er is wel eens wat gebeurd. Op feestjes mag ik er graag over vertellen. 
 

DIENEND EN AUTORITAIR LEIDERSCHAP 
Ik heb in 40 jaar onderwijs een groot aantal schoolleiders ontmoet die wel de baas waren, maar die 
een voorstander waren van dienend leiderschap. De houding van zo iemand is: “Wie ben ik, dat ik 
dit mag doen: wat kan ik voor je doen?” Frank Seller op het Niels Stensen College in Utrecht , Theo 
Kletter op het Mendel College en Helwig op het  Triniteits in Haarlem, Paul Gerretsen op het VCL  in 
Den Haag en tot slot Pieter de Haas, Ton Heijnen en Susanne Zandbergen op het JPT in Castricum: 
goede schoolleiders zijn dienende leiders. Altijd. Met zulke mensen heb ik geen conflicten gehad: 
ons  gesprek ging over inhoud, over de vraag hoe we onze school kunnen verbeteren. Er moet op 
school altijd iemand de baas zijn. Maar je hebt het meest aan dienende bazen: die willen namelijk 
in gesprek over de inhoud. 
 Autoritaire bazen weten al hoe het zit: zij praten niet, maar nemen beslissingen vanuit hun 
superieure ideeën. In dit kader spreek ik liever van ideetjes, hun onderwijsfilosofieën stellen vaak 
niet veel voor. Met dat soort bazen krijg je ruzie als je mijn karakter hebt en wat terug zegt. Dat is 
vaak gebeurd. 

Het gebeurde ook in Bergen. In mijn laatste jaar ontdekte ik dat de rector de gelden van de 
snoepautomaat, 60.000 gulden per jaar, gebruikte voor het financieren van een eerste graads wis-
kunde baan. Incidenteel geld gebruiken voor structurele uitgaven. Als oud voorzitter van de MR was 
ik verbijsterd. Ik liep zijn kamer binnen en zei dat dit echt niet kon, dat hij geen rector kon zijn. Het 
gesprek liep uit de hand en ik kreeg te horen dat ik boven aan de lijst stond van mensen die moesten 
vertrekken. Op die lijst stonden toen 6 mensen. Ik was de enige die vertrok. Zelf. Ik had geen zin 
meer. Een rol speelde dat ik een advertentie in de Volkskrant zag van een Zaanse school, Het 
Saenredam College. Ik wilde wel eens in de Zaanstreek werken, lesgeven aan leerlingen waarvan ik 
de ouders uit mijn jeugd kende. Dat is gebeurd. Twee maanden na mijn vertrek is de rector door het 
schoolbestuur ontslagen, vanwege rommelige financiën. 
 

TWEEDE SCHEIDING EN HET VERVOLG 
Tussen Ada en mij is het in Bergen niet goed gegaan. We groeiden uit elkaar. Ik had een mooi huis 
gekocht waar iedereen graag wilde wonen, maar tussen ons liep het niet. Toen ik me realiseerde 
dat het nooit mee goed zou komen ben ik vertrokken, van de ene op de andere dag.  Dat gebeurde 
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in 1993, toen we 4 jaar in Bergen woonden. Barbara was 16 en Jeroen 8. Het was een stap die ik 
liever niet had genomen, maar elk gevoel was weg. Ik ging bij mijn moeder in Bergen aan Zee wonen, 
in het huis waar ze al sinds de dood van mijn vader in 1985 woonde. 
 Later ben ik verliefd geworden op Anke Besseling, de muziekjuf op de BSG. We zijn in 1995 
in Alkmaar gaan wonen. We wonen nu al 25 jaar op het Kwerenpad aldaar. Het is één van de mooiste 
plekjes van de stad, voor ons huis is een park en zie je de Singel. Onze tuin, zo zeg ik altijd, wordt 
gratis door de gemeente onderhouden. We hebben twee kinderen gekregen, Galeyn (1996) en Wies 
(1999). Beiden zijn net ‘t huis uit en wonen in Amsterdam.  
  

MOOISTE SCHOOL VAN NEDERLAND 
Het gebouw van het Saenredam College is by far het 
mooiste schoolgebouw waar ik ooit heb gewerkt. Ik heb 
er geen foto’s van en op de foto’s die ik op het net vind zit 
auteursrecht, dus ik houd het bij woorden. In Zaandijk, 
vlak naast het gemeentehuis van Zaanstad, stond een vol-
komen rond schoolgebouw. Er was een hoge ronde cen-
trale hal waar in 3 verdiepingen lokalen omheen cirkelen. 
In de centrale hal werden soms toneelstukken opgevoerd, 
die je kon zien vanaf de trappen die je anders naar de 
lokalen brachten.  

Wij zaten met Natuurkunde samen met Biologie en Scheikunde in de BINAS-tuin, een grote 
ruimte in midden op de derde verdiping  waar je practicum kon doen (met 3 klassen tegelijk). Het 
gebouw is niet door een architect ontworpen, maar door tekenleraar Piet de Visser.  Dit is één van 
de vele voorbeelden dat goede leraren beleidzaken, een school ontwerpen is ook beleid, beter 
kunnen dan buitenstaanders. Deskundigen kunnen ergens goed in zijn, maar van scholen snappen 
ze vaak niet meer dan wat ze in hun jeugd mee gemaakt hebben. 

Indertijd waren er in dat gebouw 3 afdelingen, MAVO, HAVO en VWO. Ik was aangenomen 
voor de HAVO en VWO afdelingen, te kleine afdelingen die om 3 redenen weg kwijnden: 

(1) door de verzwarting van de zaanse populatie, 
(2) door de dalende leerlingentallen in de Zanstreek en 
(3) doordat er te veel openbare  scholen in de Zaanstreek waren. 
(Bertrand  Russel in Krommenie en Zaanlands Lyceum in Zaandam) 

De naam van de schoolorganisatie van die 3 vestigingen was OVO. In het jaar dat ik er werkte, 2000, 
was er een intensieve discussie over de vraag welke vestiging(en) er hun HAVO-VWO afdeling moest 
verliezen. De baas van OVO kwam uit Krommenie en die vestiging bleef dus behouden, in plaats van 
de mooiste en meest centraal gelegen school. Samen met een groep leraren heb ik gepleit om al 
het HAVO-VWO onderwijs in het beste, meest centrale  gebouw te doen. We verloren de strijd. Het 
Saenredam in Zaandijk werd een VMBO-school en na dat ene jaar moest ik wat anders zoeken als ik 
eerste graads leraar wilde blijven. Die andere school werd het JPT in Castricum  
 

KINDEREN VAN KLASGENOTEN 
Lesgeven aan kinderen van oud klasgenoten is apart: je weet tal van dingen die er thuis aan de hand 
zijn omdat hun ouders ooit vrienden van je waren. Ik heb nooit misbruik van die situatie gemaakt, 
maar er waren soms situaties waarin leerlingen verbijsterd waren over wat ik wist van wat er thuis 
gebeurde, terwijl ze het me nooit verteld hadden. De reden was dat ik ooit op moeder Saskia verliefd 
was of met vader Bram  had gevoetbald. Dit was mijn meest opvallende  ervaring op  het Saenredam 
College: ook na 30 jaar weet je nog  veel van oud klasgenoten, en dat blijkt als je hun kinderen in de 
klas krijgt Ik heb dit een keer of 3 a 4 mee gemaakt. Namen noem ik niet, ongepast. 
  

https://www.saenredam.nl/oud/
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ZAANSE COLLEGA’s 

Omdat ik maar 1 jaar op het Saenredam heb gewerkt heb ik weinig herinneringen aan mensen daar. 
Kijkend in de huidige namenlijst van de school met dezelfde naam, herken ik geen namen. Het zal 
toch niet zo zijn dat in 19 jaar iedereen vertrokken is? Ik heb alleen namen onthouden van mensen 
waar ik verder mee heb gewerkt. Als je ze blijft zien dan blijf je elkaar verhalen vertellen, ook over 
je verleden, en blijft dat verleden dus in je hoofd hangen. Dat geldt hier ook. Er zijn maar 3 mensen 
die ik me nog goed herinner van het Saenredam, omdat ik met hen èn het verleden èn de tijd er na 
deel. Dat zijn Berend van der Wiel, docent maatschappijleer, Bert de Vries, roostermaker en leraar 
wiskunde en Johan Hoekstra, docent informatica. Hun verhalen. 
 Berend is helaas al een paar jaar dood. Ik heb hem goed gekend, omdat hij uit de omgeving 
van mijn vrouw Anke komt. Anke heeft in haar jeugd bij Fred in huis gewoond, ‘n vriend van Berend. 
Zij kende hem 20 jaar eerder dan ik. Berend was een lieve, verwarde man, vol goede ideeën en 
bedoelingen.  Op het Saenredam College heb ik veel met hem gesproken. Ik herinner me vooral de 
tijd rond nine eleven, toen die flats in New York na de bizarre terroristische aanslag met  gekaapte 
vliegtuigen instortten. Op de dagen na die dinsdag liepen we verdwaasd door school: welke idioot 
had dit bedacht? Van de naam Bin Laden hadden we nog nooit gehoord. Ik was toen nog op het 
Saenredam actief, in de extra maand vanwege de opzegtermijn. Mijn opvolger was een Perzische 
natuurkundeleraar, die in de war door het gebouw liep: hij was tenslotte Arabier, zouden we hem 
niet woest aanpakken? Berend en ik hebben deze jongen toen gerust gesteld. Zo zijn wij niet. 
 Bert de Vries was ‘n goede 2e graads wiskunde leraar op het Saenredam en maakte ‘t rooster. 
Bert gaf vaak tips hoe met bepaalde leerlingen om te gaan. We mochten elkaar want we hadden 
beide op het Zaanlands gezeten. Dat betekende dat we veel namen uitwisselden van jongens die er 
ook zaten. Bert is een jaar of 5 jonger dan ik, toch hadden we gemeenschappelijke kennissen. Dat 
gaf een band. Een nog grotere band gaf onze liefde voor de Kuifje strips. Ik dacht dat ik daar alles 
van wist, maar vond in Bert al snel mijn meerdere. Later heb ik met leerlingen een website gemaakt, 
Kuifje in Castricum, waar Bert intensief aan mee heeft geholpen. Het werd een site over de 
Natuurkunde in de Kuifje albums, één van de leukste dingen die ik in het onderwijs heb gedaan. 

  
NAAR DE BESTE SCHOOL VAN NEDERLAND 

De derde collega met wie ik ook een toekomst kreeg was Johan Hoekstra. Johan had eerst PABO  
gedaan toen dat  nog kweekschool heette en was als onderwijzer blijven studeren: eerst Engels en  
later Informatica. Hij was ooit patient in de praktijk van mijn vader, hij wist hoe vol met patienten 
de trappen in ons huis zaten, die graag wilden dat mijn vader hun beugeltje aandraaide. Johan was 
één van hen geweest. 
 Johan is beslissend voor mijn overstap naar het JPT geweest: toen hij daar als docent Engels 
en Informatica was aangenomen, ergens begin Mei 2001 tipte hij me dat ze in Castricum een 
natuurkunde leraar zochten. Omdat ‘t JPT een groeischool was en ‘t Saenredam haar HAVO en VWO 
zou verliezen, was het besluit om te solliciteren snel genomen. Castricum was dichter bij Alkmaar. 
 Er kwam een gesprek, het verliep goed en ondanks de HOS ellende van na 1985 ging ik voor 
de 4e keer sinds die datum van de ene naar de andere school: èn in schaal 12 èn direct vast. Of het 
een record is weet ik niet, maar mij is dat in 20 jaar 4 keer gebeurd. Ik belandde op de school van 
Pieter de Haas, die op de PABO aardrijkskunderaar van zowel Ada als Anke was geweest.  

Toen werd het JPT nog niet de beste school van Nederland genoemd. Pieter had het over 
een gewone school. Pieter was één van de beste rectoren die ik heb gehad. In wezen was hij  be-
scheiden. Dat zullen niet veel mensen mij nazeggen, want Pieter was verbaal zeer sterk en lulde je 
zo opzij (mij ook). Hij was een diende schoolleider, je mocht altijd wat terug zeggen, een verbaal 
sterke en aimabele persoon: anders had hij nooit al die goede leraren binnen gekletst.   
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JPT 
Van 2001 tot en met 2019 heb ik op het JPT gewerkt. Het was mijn 6e school en ik heb er het langst 
van al mijn scholen gewerkt. Toen ik daar kwam was ik een ervaren Natuurkunde leraar van 47, met 
ervaring op 3 gebieden: didactiek,  lessen en beleid. Op het JPT heb ik op al deze 3 gebieden veel ge-
daan. In de sectie Natuurkunde heb ik eerst op de HAVO en later op het VWO bovenbouwklassen 
gedraaid en voor al die klassen nieuw practicum materiaal ontwikkeld dat nog altijd gebruikt wordt. 
Daarnaast heb ik een groot aantal beleidsstukken geschreven die succesvol waren (op mijn site zijn 
ze afgedrukt) en tot slot heb ik voor ANW en NLT een nieuwe opzet ontwikkeld en 7 reflectieve modu-
les geschreven. Schrijven deed ik altijd met leerlingen, ze schreven hoofdstukken in mijn boekjes en 
draaiden dan de lessen over hun eigen hoofdstukken. Hun werk telde als profielwerkstuk. In H19-20 
bespreek ik die reflectieve modules in extenso. 
 Omdat ik een ervaren docent was ben ik op het JPT voorzichtig begonnen, pas na verloop van 
tijd ben ik mijn stempel op dingen gaan drukken. Dat verhaal vertel ik hier, verwijzend naar mijn site. 
Eerst maar de sollicitatie, daar begint nieuw werk nu eenmaal mee.  
 

SOLLICITATIE GESPREK 
Aan dat gesprek bewaar ik goede herinneringen. De eerste was dat de sfeer prettig was. Rector 
Pieter de Haas leidde het gesprek met mij. Er waren ook 2 natuurkunde collega’s bij het gesprek 
aanwezig: Gerard Marees, een 1e grader, en de senior van de sectie, Dolf Horeman. Nu en dan 
stelden de vakcollega’s vragen, Dolf  meer dan Gerard. Ik kon mezelf neerzetten als geroutineerd, 
enthousiast en goed ingevoerd in de moderne didactiek rondom het PLON en projectonderwijs. 
Over mijn productie op het Mendel en het VCL kon ik overtuigend praten, ook dat ik een groot 
voorstander van systematisch onderwijs was, afgewisseld met projecten. Dat viel goed. 
 Een interessant moment kwam toen Pieter een verhaal over mij vertelde. Een collega op het 
JPT had gezegd dat hij me van de BSG kende en dat ik me daar intensief met beleid had bemoeid. Ik 
was toen lastig voor de toenmalige teamleider. Hij was die teamleider geweest, de klagende JPT-
collega. Hij was na mijn bemoeienis met de bovenbouw van het VWO als teamleider vertrokken. 
Het verhaal heb ik in ‘t hoofdstuk over de BSG verteld, hoe we na de  leerlingenenquête het examen-
resultaat in 1 jaar van 56 naar 96% verhoogden door de aanpassing met theorie- en werkuren. Pieter 
vroeg me of ik lastig was. Ik gaf mijn standaard antwoord: academisch geschoolde mensen horen 
mee te denken over beleid, als ze verbeteringen zien moeten ze die inbrengen in de vorm van goede 
stukken. Dat had ik op de BSG gedaan en het had tot een enorme verbetering van het examen 
resultaat geleid. 
 Pieter was laconiek: nou ja, als we je mochten aannemen en je bent zo vervelend als die 
collega suggereert, dan zijn er zat manieren om via het rooster van je af te komen. Wij hebben goede 
mensen nodig en je zult wel merken of we je goed genoeg vinden. Toen ik na de sollicitatie naar huis 
fietste ging ik bad liggen, ik had hard gefietst en zweette nogal. Ineens  kwam Anke met de telefoon 
de badkamer in, “Pieter de Haas!” zei ze. Ik heb daarna heb nooit meer in bad getelefoneerd, maar 
hoorde nu in een uur van Pieter dat ik was aangenomen. In bad, zoiets vergeet je niet. Schaal 12 en 
vast, geen probleem. Je kunt iemand tenslotte altijd weg pesten, maar dat zei hij niet meer toen ik 
in bad lag. Ik vertelde Pieter tijdens het telefoontje dat ik in bad lag. Lachen natuurlijk. 
  

STIJLVERSCHIL DUS VOORZICHTIG 
In het gesprek was Gerard Marees stil geweest. Ik lette vooral op hem. In de vervolg gesprekken 
begon ik over stijlverschil. Als je elkaar niet goed kent is het niet handig als leerlingen direct te grote 
stijlverschillen merken, zo zei ik. Was hij het mee eens. “Zullen we het zo doen, dat ik eerst de HAVO 
bovenbouw neem en jij de VWO bovenbouw?”, zei ik. Dat was een tactische meesterzet, al zeg ik 
het zelf, Gerard was het er helemaal mee eens. Ik de HAVO, hij het VWO. Zo had hij ‘t ook gewild. 
Maar ja, zoiets zeggen als het in je eigen voordeel is? Dat doet niemand. 
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De eerste 4 jaar deed ik in mijn eentje de HAVO bovenbouw, terwijl Gerard in zijn eentje het 
VWO deed zoals hij het altijd al deed. Ik ontwikkelde nieuw materiaal, gebaseerd op de spullen die 
er waren: strakke instructies en goede opdrachten. Ik ging voort op hetgeen ik in Haarlem op het 
Mendel en in Den Haag op het VCL had gedaan. In de loop der tijd, zeg 10 jaar, heb ik op de HAVO 
een gedegen bovenbouw programma neergezet dat goed liep. Men gebruikt nu nog altijd mijn 
practica en de organisatie die ik heb opgezet. Ik werk al 8 jaar niet meer in de HAVO bovenbouw. 

Na de eerste 6 jaar, toen Gerard zag dat ’t handig was met mij te werken, ben ik op het VWO 
ingestroomd en deed ik het samen met hem. We hadden parallelklassen en lieten elkaar vrij: Gerard 
en ik waren anders, heel anders. Hij was een gepromoveerd experimentator die 5 jaar in Leiden bij 
2 Kelvin supergeleiding onderzocht heeft en 5 jaar op Texel bij het NIOZ aan zeewater gemeten 
heeft. Ik was een theoreet en filosoof, die projecten schreef. We leerden leerlingen dat dat kan: 
leraren hoeven niet hetzelfde te zijn: je moet proberen van ieder te leren wat bij je past 
 

HOE HET WEL MOET!: PROFIELWERKSTUKKEN 
De grootste vernieuwing van de Tweede Fase waren profielwerkstukken: leerlingen van een jaar of 
16 moesten zelf wat maken over een onderwerp dat ze interesseerde. Met opzet zeg ik iets maken: 
als je CMer bent en muziek is belangrijk voor je dan maak je een compositie, als je NT doet kun je 
een automatische flessenopener maken. Ik noem zo maar 2 voorbeelden. Toen ik keek naar de 
didactische aanpak die scholen over de opzet van profielwerkstukken maakten rezen me de haren 
te bergen. Ik zag op scholen die ik kende stukken verschijnen die bol stonden van domheden. Ik zag 
overal 3 ernstige  fouten: 
(1) Het PWS moest een onderzoek zijn. Stel je voor: kinderen van 16 die net hun eerste serieuze 
practica hebben gedaan moeten onderzoeker worden. Lees Piaget, dan weet je dat dat een paar 
ontwikkelingsstadia te vroeg komt. Moderne neurologen zeggen dat de hersenen er nog niet voor 
zijn uit gerijpt. Ik vond dat het soort werkstuk dat ze maakten sterk zou moeten kunnen verschillen, 
afhankelijk van het vak: bij muziek een compositie maken, bij Nederlands een krantenartikel 
schrijven bij Techniek een sorteerrobot van legosteentjes maken. 
(2) Van het begin af aan ben ik sceptisch geweest over de mogelijkheid dat kinderen van 16 al 
zouden kunnen wat wij in onze studie pas op ons 22ste deden: serieus onderzoek doen. Dat kan 
alleen als je ze goed begeleid. Die begeleiding was op de meeste scholen niet gewoon slecht maar 
schandalig slecht: ik heb ‘t over de didactiek van hoofd- en bijvragen. Leerlingen werden uitgenodigd 
om in vrijheid een onderwerp uit één of ander vak te kiezen, om dan eerst een hoofdvraag te stellen 
en daar allerlei bijvragen om heen te groeperen. Er was geen enkele begeleiding. Ik heb daarom 
voorgesteld om een markt van profielwerkstukken te organiseren, waarbij er per vak goede voor-
beelden van onderwerpen uitgestald werden op tafels waar leerlingen langs konden lopen. 
(3) Het allergrootste probleem was het probleem van vrijheid. Mijn idee was om op de markt 
van profielwerkstukken ook goede boeken neer te leggen die ze zouden kunnen lezen, waarop hun 
werk gebaseerd zou kunnen zijn. Het idee was dat iedereen toch wel minstens iets van 100 pags. uit 
een goed boek moest lezen over het onderwerp dat ze wilden doen, dat je moet aansluiten bij goed 
werk van anderen als je wat wilt. 

Om mijn argument kracht bij te zetten heb ik een vals stuk geschreven, HOE HET WEL MOET!, 
waarin ik de vloer aan veegde met de begeleiding van profielwerkstukken op scholen. Het heeft 
jaren op het net gecirculeerd en heeft geleid tot een studiemiddag op het JPT. Dat was na het 
onderzoek op de BSG het 2e goede ding  wat ik op scholen aan beleid heb gedaan. Elke sectie heeft 
na die middag ‘n stuk geschreven, zoals het stuk PROFIELWERKSTUKKEN BIJ NATUURKUNDE dat op 
mijn site is aangehangen, na  het stuk HOE WEL MOET! Na die studiemiddag steeg het niveau van 
de PWS’n op ‘t JPT enorm, elke sectie maakte een stuk over de begeleiding van PWS’n. Het stuk heb 
ik in dit boekje aangehangen als BIJLAGE III (131-135) 
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ANW EN NLT: PROJECTONDERWIJS 
Behalve het Mentoraat en Natuurkunde deed ik ook ANW, daar had ik op de BSG tenslotte een 
bevoegdheid voor gehaald. ANW deed ik direct, in de bovenbouw van HAVO en VWO. De opzet 
daarvan was het eerste dat ik veranderde. Ik kwam met het voorstel om het boek Solar er uit te 
gooien en met parallelle, betekenisvolle projecten te werken. Solar vond ik een waardeloos boek, 
en ik slaagde er in de collega’s er van te overtuigen dat we wat anders moesten doen. Dat was niet 
moeilijk: er waren veel ANW collega’s en iedereen vond Solar een slecht boek. Maar niemand had 
de ervaring die ik met projecten had.  

Mijn voorstel werd aanvaard en er ontstond iets dat uiteindelijk uitliep op hetgeen ik in het 
stuk in NLT OP HET JPT op mijn site afgedrukt heb. Leerlingen in 456HV krijgen elke periode ‘n ander 
project dat ze die periode moeten afronden: medisch geinteresseerde leerlingen deden medische 
projecten, technisch geinteresseerden technische dingen. Het heeft me 4 of 5 jaar gekost maar na 
die tijd had ik het JPT waar ik het wilde hebben: voor het motiverende vak NLT konden leerlingen 
kiezen uit parallelle motiverende projecten, net als vroeger met Jona bij W&S aan de universteit. Er 
is geen school in Nederland die het zo heeft georganiseerd, maar wij deden dat. Wij waren in dat 
opzicht de beste school van Nederland. Ik heb dat woord nooit in het openbaar gebruikt, maar het 
was zo. Bij ons vonden leerlingen NLT leuk, op andere scholen  vervelend (om het mild te zeggen). 

Wij lieten op school onze leraren bij ANW en NLT datgene doen waar ze het beste in waren. 
In mijn geval waren dat de projecten WETENSCHAPSFILOSOFIE over de vraag waarom we wel in 
wetenschap en niet in God geloven, GEKTE, over psychiatrische ziektes, DE APENCULTUUR over 
kinderen en mobieltjes, ZIEK ZIJN, . . . ,BETER WORDEN over het plotseling oplopen van een ernstige 
ziekte en BIG HISTORY, over de grote drempels in de geschiedenis van de mensheid (Van oerknal in 
10 stappen naar de digitale revolutie: in H20 lees je wat die stappen zijn). Ook heb ik nog een 
beroepsbegeleidend onderdeel gemaakt, BGO geheten, waarin ik alle leerllingen een motiverend 
maar serieus boek liet lezen over de studie die ze wilden kiezen. Alle leraren op het JPT hadden zo 
hun eigen dingen waar ze goed in waren. Daarom was NLT een goed vak. Lees het stuk NLT OP  HET 
JPT op mijn site en raak onder de indruk. Het gaat om een onderwijsbrochure, waarin de dingen 
kloppen, en niet om een reclame folder van een rare winkel, waarin alleen maar gelogen wordt. 

  

MR VOORZITTER BIJ TON HEIJNEN 
Bij alle werkgevers behalve het vrijzinnige VCL en het Katholieke Mendel heb ik in de MR of ‘n andere 
raad gezeten. Op het VCl was geen MR, wel zoiets als een ouderraad waar ook docenten bij zaten. 
Ik ben daar niet in gegaan. Het leek me te informeel en ik voelde me er niet echt bij horen: ik was 
niet vrijzinnig en ging niet naar de Jacobskerk. Als er over zulke dingen werd gepraat stonden mijn 
oren wel wijd open. Op het Mendel was ook zo’n informele raad en die was katholiek. Het mocht zo 
zijn dat ik met iedereen veel over het geloof sprak, maar zelf was ik van een andere denominatie. Ik 
was niks, zij het intens geinteresseerd in geloven en in lithugische zaken.  
 Het JPT was bijzonder neutraal, het was een goede school met veel enthousiaste mensen en 
ik voelde me verwant met de leiding. Eerst met Pieter de Haas, later Ton Heijnen. Heijnen was een 
intens goed mens die door iedereen vertrouwd werd. Zijn deur stond altijd open en je kon altijd bij 
hem binnen lopen. Op vorige scholen was hij wiskundeleraar geweest, toen personeels-functionaris, 
nog later schoolleider en bij ons werd hij rector. Ik heb in de benoemingscommissie gezeten en ik 
vond hem een erg prettige man 
 Onder Pieter ben ik in de MR gegaan. De MR zat toen vol bèta’s, van de 6 mensen was ik de 
5e bèta. Theo de Weerd was voorzitter. Bij het vertrek van Pieter wegens het bereiken van een te 
hoge leeftijd en door zijn verlangen elders te werken, vertrok ook Theo de Weerd. Hij werd 
wiskundeleraar op een gymnasium in Leiden en ging op zijn 46ste een 1e graads wiskunde opleiding 
doen. Theo zorgde er voor dat ik voorzitter werd, door slim voor mij te lobbyen.   
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 In het leiden van vergaderingen ben ik goed, maar de eerlijk gebied te zeggen dat  ik ‘n aparte 
stijl heb. Voor mij waren niet de stukken het belangrijkst, beslist niet, maar het proces en vooral de 
sfeer. Vergaderingen duurden bij mij van 8 tot 10, geen minuut langer. Ik hield het kort en zorgde 
er voor dat we na afloop aan de overkant een biertje gingen drinken. Altijd. Dat laatste uur vond ik 
het belangrijkste deel van de vergadering, de verhoudingen moeten namelijk goed blijven. In de MR 
zitten vaak zeikers, dat hebben we 2 keer bij de ouders meegemaakt. Die hadden bij mij geen leven: 
gezeik kost tijd en daar had ik geen zin in. Ik heb die ouders weg gepest met alle trucs die ik kende. 
Er zaten ook geweldige ouders in de MR, met enkele van hen ben ik altijd veel blijven doen (vooral 
onderwijsjurist Katinka Slump). 
 Met de stukken ging ik ook anders om dan de anderen: ik las ze niet, ik scande ze zoals ik bij 
Elsevier geleerd heb toen ik manuscripten persklaar moest maken (H9). Ik wist door dat scannen 
waar het over ging en bereidde de vergaderingen voor door met betrokken functionarissen over de 
pijnpunten te praten. Daar besteedde ik uren aan, niet aan het lezen van teksten. Politiek gaat niet 
over teksten maar over het oplossen van problemen, dat geldt ook voor MRen. Die teksten zijn 
belangrijk, maar niet voor de voorzitter. Die moet het proces leiden. De secretaris moet naar  tekst-
en kijken, vooral naar wijzigingen daarin, de voorzitter leidt het gesprek. Ik had een geweldige 
secretaris, Magda Vodde. Wij waren 2 handen op 1 buik. 
 Ik heb 8 jaar in de MR gezeten, waarvan 6 jaar als voorzitter onder Ton Heijnen. Het leiden 
van de vergaderingen liep goed. Dat deed ik ook zo bij de SVOK GMR, waarvan ik ook voorzitter ben 
geweest, 5 jaar. Maar ik heb ook dingen fout gedaan. Ik ben te weinig kritisch geweest.  
 

DE BESTE SCHOOL VAN NEDERLAND 
In één of ander dom blaadje dat onderzoek naar de kwaliteit van scholen deed kwam het JPT er uit 
als de beste school van Nederland. Het zal niet in ‘n serieus blad als de Volkskrant, Trouw of de NRC 
hebben gestaan, maar  is wel ergens gepubliceerd (Elsevier?). Ton Heijnen pikte dat verhaal op en 
ging actief over de beste school van Nederland spreken. Hij kwam zelfs in de MR met stukken over 
de eigenschappen van een goede JPT docent die bizar waren. Doel daarvan was om het goede van 
school te handhaven. 
 Ik neem me zelf achteraf kwalijk dat ik toen niet tegen hem in ben gegaan. Wat Pieter had 
gezegd – wij zijn een gewone school – was waar, wat Ton zei was geklets. Ton was een beschaafde 
en erg aardige man maar op dit punt had ik hem moeten afbreken. Dat heb ik niet gedaan omdat ik 
hem zo aardig en beschaafd vond. Dom. Je moet altijd je intuities volgen in deze zaken: slap geklets 
is en blijft slap geklets. 
 

TERUGTREKKEN EN BETACOORDINATOR 
Bij het vertrek van Ton Heijnen begon ik ouder te worden, bijna 60, en ik wilde mijn  laatste jaren 
wat andere dingen doen. Bij ANW en NLT had ik bijzondere ervaringen opgedaan in het samen met 
leerlingen schrijven van grote en succesvolle projecten. Op die lijn wilde ik door gaan. In de volgende 
hoofdstukken beschrijf ik de projecten in volgorde van ontstaan.  
 Mijn eerste grote project was ZIEK ZIJN, . . . , BETER WORDEN, over het plotseling oplopen 
van een ernstige ziekte. Dat had ik alleen gedaan, het ging over mijn ziekte, ITP. Veel leerlingen 
vonden het fijn dat te doen, vooral als ze zelf ook wat hadden (met 10% van de leerlingen op school 
is wat medisch aan de hand). Na dat project ontstond GEKTE, over de psychische aandoeningen die 
je in je leven kunt oplopen. Dat ontstond op initiatief van Michelle Nederveen, nu 28 en psychiater 
in opleiding. Ik heb ‘t met leerlingen geschreven. Het staat niet op mijn site, er zitten te veel privacy-
gevoelige dingen in. Er zijn vanwege stigmatisering veel hoogleraren medicijnen geweest die me 
verzocht hebben het te publiceren, Dat ga ik doen, als ik de privacy problemen heb opgelost. 
 Onder interim rector Johan Bommerson werd ik in 2013 bèta-coördinator en kreeg ik 5 les-
uren vrij om dat soort dingen te doen. Bommerson zag dat ik daar goed in was.  
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PROJECTEN 
 
Als student in Wageningen & Amsterdam was ik enthousiast over projectonderwijs: de theorie van 
Dewey en James las ik op mijn 22ste toen ik bij Herman Koningsveld werkte en we zijn het bij natuur-
kunde eerstejaars met  W&S ook gaan doen. Ik schreef er boven over. Op het JPT heb ik door gedrukt 
dat we bij ANW projectonderwijs gingen doen. Dat werd een groot succes, zo’n succes dat we het na 
het afschaffen van ANW ook bij NLT in de research klas zijn gaan doen. Hieronder beschrijf ik mijn 
eerste 3 projecten,  medisch getint. Populair omdat veel leerlingen iets met medicijnen willen doen. 
Drie medische projecten. 
 

ZIEK ZIJN, . . . , BETER WORDEN 
Al eerder heb ik mijn ziekte ITP uitgelegd. Sinds mijn 37ste heb ik 12 uitbraken gehad, waarbij ineens 
mijn bloed plaatjes wegvallen en ik overal ga bloeden. Ik verkeer dan in een gevaarlijke toestand, 
die mensen met bloederziekte altijd hebben: als ik dan verkeerde dingen doe ga ik dood. Bij 8% van 
de mensen met mijn ziekte gebeurt dat ook.  Mijn internisten Bronsveld en Westerman hebben me 
geschoold. Ik weet precies wat ik moet doen: rustig naar het ziekenhuis lopen, de hoeveelheid 
plaatjes meten en pillen prednison meenemen om te herstellen. Dat duurt  3 dagen. Wat ik krijg is 
‘n stootkuur van 1 gr per dag, waardoor mijn systeem weer gaat functioneren. Ik heb een immuun-
ziekte: door verschillende omstandigheden kan er ineens een antistof ontstaan die mijn plaatjes 
inpakt en ze daardoor laat afbreken. 

Mijn ziekte is een ernstige ziekte: als je niks doet ga je dood. Als je verstandig handelt zijn de 
risico’s laag. Bij de laatste 3 sollicitaties op scholen heb ik het netjes gemeld, ook heb ik gemeld dat 
ik er gemiddeld 1 dag niet ben bij zo’n uitbraak. Op het JPT ontstond bij mijn eerste uitbraak aldaar 
in 2004 het idee om een onderwijskundig project over mijn ziekte te schrijven. Dat idee ontstond 
nadat ik bij de eerste Castricumse uitbraak uit het ziekenhuis aan leerlingen mailde wat er aan de 
hand was. Ook collega’s mailde ik hoe ‘t ging. Uit de 6 lange mails naar collega’s ontstond een 
verhaal, dat een medisch project voor leerlingen werd.  

 

INDELING IN 6 STADIA 
Bij diagnose vertel ik over de eerste uitbraak op mijn 37ste. 
Dat verhaal is ‘n milde spot met mijn doodsangst ten tijde 
van die eerste uitbraak: ik beschreef de bezorgde blikken 
van artsen, die keken alsof het nu echt met me afgelopen 
was en andere emoties. Het verhaal van 4 A4tjes eindigt 
met de naam van de ziekte: de ziekte van Werlhoff of ITP, 
idio-pathische trombocytopenische purpura. 

Bloedingen (purpura) door ‘n tekort aan 
bloedplaatjes (trombo’s) met onbekende oorzaak 
(idiopathisch). Fase 1 in het ziekenhuis is altijd de 
diagnose: je krijgt de  naam van je ziekte, een artsennaam 
(degene die de ziekte heeft ontdekt) of een systematische 
naam. 

Daarna komt mechanisme: mensen zijn fysisch-chemische systemen die aan natuurwetten 
voldoen. Wij zijn ook machines: bij mechanisme wordt uitgelegd hoe je lichaam als machine uit de 
pas gaat lopen.  Leerlingen hebben soms moeite te snappen dat wij onszelf als een machine moeten 
zien, als ding dat het even niet doet, en dat dan gereset moet worden (stootkuur prednison). 
  

1   DIAGNOSE 

2    MECHANISME 

3    THERAPIE 

4    LEVEN MET   

5    WIE VERTEL IK WAT 

6    WINST EN VERLIES 
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Als je het mechanisme eenmaal snapt is de therapie niet moeilijk uit te leggen: datgene wat 
artsen doen om de machine weer goed te laten draaien. Dat was in mijn geval de stootkuur die de 
antistoffen een oplazer geeft, zodat ze verdwijnen. Na de 3 medische stappen komen de 3 sociale 
stappen die schijnbaar vanzelf spreken, maar waar ik uitgebreid over heb geschreven. 
 

LEERLINGEN OPDRACHTEN 
Het was heel simpel om van mijn 6x4 = 24 pagina’s tekst uit de mails 
aan collega’s een project van 6x2 = 12 lessen te maken. Ik liet mijn 
leerlingen ook zo’n verhaal vertellen door ze iets van BNers te laten 
lezen, die ook ooit een nare ziekte kregen. Ze moesten 30 pagina’s 
lezen en het verhaal in een presentatie op mijn manier vertellen, 
met die indeling in zessen. Mijn boek ZIEK ZIJN, . . ., BETER WORDEN 
staat op mijn site, http://digitaalzelfportret.nl 

Daar kun je vinden welke BNers en welke ziektes ik  heb uitgekozen om het verhaal op mijn 
manier door leerlingen te laten na vertellen. Leerlingen kregen voor hun presentatie een doecijfer 
en voor de toets een theoriecijfer: ze moesten van alle ziektes uit de gegeven presentaties de 
biologie leren en ze moesten medische en sociale vragen beantwoorden. 

Appeltje eitje: simpel project. Ik heb er succes mee gehad. Er waren vaak leerlingen met een 
eigen nare ziekte, soms astma en osteoporose, die over hun ziekte op mijn manier wilden praten. 
Dat mocht. Een osteoporose meisje vertelde dat ze in haar leven 11 breukjes had gehad, dat ze voor 
haar eigen veiligheid nooit fietste en dus naar school wandelde. Zo zijn er meer verhalen verteld. 

Ik heb leerlingen in dit project geleerd dat we ook een ding zijn dat aan natuurwetten 
gehoorzaamd en dat je moet zorgen dat die wetten je helpen. Dat ze je beter maken. Ik merkte hoe 
moeilijk kinderen van een jaar of 15 a 16 het vinden om over hun lichaam als systeem te praten, als 
iets dat natuurwetten volgt in plaats van iets dat je voelt. 
 

GEKTE!?!  
In  mijn  familie  komen relatief  veel mensen voor met  een  psy- 
chiatrische  ziekte.  Ik  heb helaas in mijn leven 15x  iemand naar 
een inrichting  moeten brengen omdat dat nodig was.  Als je naar 
de tabel met percentages van psychische  ziektes zie je dat het in 
totaal ongeveer 10% is. In circa 10% van de families is er op dat ge- 
bied wat aan de hand,  bij ons was dat ook zo. Die ziektes zijn erfe- 
lijk, en niet zo’n beetje ook. Om  die  reden is het begrijpelijk  dat 
ik het literaire  werk van  Jan Arends goed kende,  Arends schrijft 
over zijn  ervaringen in de psychiatrie.   Sommige gedichten ken ik 
uit het hoofd en declameerde  ik wel eens in de klas: 

Daar komen die mannen met witte jassen 
Hoera. 
Ze doen mij een schoon dwangbuis aan 
Hoera. 
Ho ho, hi hi, ha ha. 
Ze nemen me eindelijk mee. 
ha ha. 
Ze nemen me eindelijk mee. 
Ze nemen me eindelijk mee 
ha ha. 
Ze nemen me eindelijk mee 

  

Aandoening   Percentage 
  
Depressie   5 
Manisch   1 
Schizofreen   1 
Paniekstoornis              1,5 
Dwangstoornis  1 
Eetstoornis  0,5 
TOTAAL  10 

http://digitaalzelfportret.nl/
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Het verzameld werk van Jan Arends in een dikke blauwe band, Vrijgezel op kamers, staat al een half 
leven in mijn boekenkast. Ik lees er vaak in. Het is schitterend, zowel de verhalen als de gedichten. 

Toen ik bovenstaand gedicht een keer in een 5V klas citeerde, bleven Michelle Nederveen 
en een vriendin na afloop van de les bij mijn tafel staan. “Wij willen bij jou een profielwerkstuk over 
gekte doen.”, zei Michelle. Na mijn reactie waarom ze dat wilden, klonk het simpel: “Je hebt het er 
altijd over.” Dat viel wel mee denk ik, maar het gedicht viel blijkbaar op. 
 

SCHRIJVEN MET LEERLINGEN 
Omdat ik hun mentor was hebben we een tocht naar Haarlem georganiseerd. We zijn naar ‘t Dolhuis 
gegaan, het museum voor de geschiedenis van de psychiatrie, en hebben daarna een pizza gegeten 
bij Napoli, de pizzeria waar mijn oud-leerling Mino Raiola ons bediende. Tijdens de gesprekken die 
dag ontstond het idee een project over Gekte voor leerlingen uit 4 VWO te schrijven, waarbij leer-
lingen uit 5V hoofdstukken uit het boekje moesten maken voor hun profielwerkstuk. Dat plan 
hebben we ook echt uitgevoerd, met mee schrijvende leerlingen. 

In de figuur hieronder zie je een kopie van de inhoud van de laatste versie het boekje. Het 
plan voor die indeling ontstond toen in Haarlem. Er hebben 4 meiden mee geschreven aan de 
ziektebeelden uit hoofdstuk IV, de rest heb ik in de zomervakantie op de camping in Frankrijk 
geschreven. Het is uiteindelijk een boekje van 100 pagina’s geworden. Ik heb het de afgelopen 10 
jaar elk jaar 2x in 4HV gedraaid,  ruim 500 leerlingen hebben het boekje doorgewerkt. Veel van die 
kinderen zijn wat met psychologie of medicijnen gaan doen. Michelle is nu psychiater in opleiding. 
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Als je een boekje voor en met leerlingen maakt, waarin profielwerkstukken van leerlingen de 
hoofdstukken vormen, en als het ook nog een goed onderwijskundig project moet zijn, dan moeten 
er strakke afspraken gemaakt worden over vorm en inhoud. Die afspraken zijn uiteraard gemaakt. 
Een beschrijving. 
 Elk hoofdstuk over een ziektebeeld was gebaseerd op een hoofdstuk van een psychiater of 
psycholoog waarin hij of zij aan de hand van ziektegeschiedenissen een psychiatrische aandoening 
uitlegt. Wij kozen voor werk van Rene Kahn, foto links boven, en voor werk van Douwe Draaisma en 
Kirsten Hemmerechts. Toentertijd hadden deze mensen goede populaire werken voor een breed 
publiek over psychische ziektes gemaakt. Nu zou ik ook voor Iris Sommer en Andre Aleman kiezen. 
 De hoofdstukken hadden een vaste indeling. Eerst kwam er algemene informatie over de 
ziekte – wat de kenmerken zijn,  in welke mate het erfelijk is en wat er aan te doen valt - het boek 
Gids Pillen en Psychiatrie was daarbij behulpzaam. Daarna kwamen patiënten verhalen uit één van 
de boeken, niet dingen die wij verzonnen hadden maar echte verhalen van deskundigen, kort 
samengevat. Tot slot kwam er een leerlingenopdracht. Naast die leerlingenopdracht stond een 
tekening van mijn broer Kees, zodat ze onmiddellijk in het boekje zagen wat ze moesten doen. 
 

  
Jullie groepje bestaat uit 2 tweetallen. Het 1e tweetal leest BIJ DE RECHTER 
(PSYCHIATER 215/243), ‘t 2e  groepje leest DE DIEF (HERSENEN 109/144).  
Maak een PPT en bereid een les van 15 minuten voor,  waarin je in elk 
geval aandacht aan de onderste 5 punten geeft: 
1 Vertel het verhaal van Jans dwangopname en bespreek de argumenten 
van de kinderen voor dwangopname en van Jan voor vrijwillige opname. 
2 Waarom kan Jan volgens Kahn niet zelf van zijn verslaving afkomen, wat 
is het geschetste mechanisme? 
3 Wat vind jij dat er moet gebeuren, een vrijwillige of en dwangopname? 
4 Waarom veroorzaken alcohol een drugs onthoudingsverschijnselen?  
5 Mensen raken niet verslaafd vanwege de onthoudingsverschijnselen, 
maar omdat verslaving een ziekte van de hersenen is. Leg uit wat volgens 
Kahn het mechanisme is en geef argumenten voor deze stellingname.  
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PROBLEMEN: PRIVACY EN EIGEN ERVARINGEN LEERLINGEN  

Het grootste privacy probleem heb ik natuurlijk zelf gehad. Ik spreek in hoofdstuk III, Gek is lastig, 
vrijmoedig over wat ik heb mee gemaakt. Ik vertel geen intimiteiten, wel dat mensen ooit psychisch 
ziek waren. Ik geef die mensen voornamen, gebruikelijk in de psychiatrische literatuur. Als het ooit 
tot een echte uitgave van het boekje komt, verander ik de voornamen en gebruik ik een pseudoniem 
(Bram Buunk?). Mijn broer Kees die schizofreen was en inmiddels is overleden was blij dat zijn 
tekeningen ergens gepubliceerd werden. Hij heeft GEKTE gelezen en stemde in met wat ik schreef.  

In de vierkante kadertjes wordt  gezegd wat er aan de koffietafel door liefdevolle, betrokken 
collega’s of vrienden gezegd is over mensen die psychisch ziek zijn geweest en hoe het afliep. Mi 
moet dat kunnen, maar het boekje staat vanwege privacy niet op mijn site. 

Ook bij leerlingen zijn privacy problemen: als 10% van de mensen een psychische ziekte heeft 
dan komt dat bij 3 tot 6 leerlingen per klas thuis voor. De eerste 2 jaar dat het project draaide heb 
ik tevoren in Magister gekeken of er dingen stonden over psychische ziektes thuis. Er stond wel eens 
wat. Maar, ik heb nooit echte problemen ondervonden. Mijn houding was dat het in de les niet over 
privé situaties ging maar over het opdoen van kennis over ziektes. Als er thuis wat was dan mochten 
leerlingen die ziekte niet kiezen. Leerlingen begrepen dit heel goed.   
 Ik heb 2 keer een huilende leerling gehad. De eerste keer was het een meisje die de presen-
tatie over DEMENTIE niet hield. Haar opa was net dement verklaard en ze begon te huilen. We 
hebben er na de les rustig over gepraat. No problem. De tweede keer was tijdens een presentatie, 
ik weet niet meer over welke ziekte. Eén van mijn beste leerlingen, Thomas, ging bij zijn presentatie 
ineens huilen en vroeg of hij naar de WC mocht. Toen hij terug kwam vertelde hij in de klas dat hij 
in zijn verhaal was vastgelopen en dat dat emotioneerde.  Thomas had bij Natuurkunde altijd tienen. 
Nu niet: tijdens de presentatie was hij de kluts kwijt. Ik heb het hem een week later over laten doen, 
toen ging het wel. Geen 10, wèl goed.  
 Tijdens de laatste les vorig jaar ging het mis bij een presentatie over anorexia, over het boek 
Ann van Kirsten Hemmerechts. De presentatie was briljant, een 10, en na afloop vroeg een meisje 
of ze weg mocht, ze wilde naar de dokter. De leerlingen die de presentatie hielden, bleven na afloop 
lang met me praten. Het vertrokken meisje had anorexia, ontkende dat, maar iedereen wist het. 
Tijdens de presentatie keken de meiden die het verhaal hielden telkens angstig naar haar, zeiden 
ze. Ik ben naar de teamleider gegaan en we hebben naar huis gebeld. De ouders en de mentor van 
de leerling waren blij dat dit gebeurd was. Nu erkende ze in elk geval dat er wat aan de hand was. 
Op het VWO kom je elk jaar 1 of 2 meiden met anorexia tegen. Het is een ernstige ziekte die met 
over presteren te maken heeft ,waaraan circa 30% overlijdt. Nu kwam het bij mij in de klas tot uiting. 
We hebben het als school goed opgelost. Ik hoop dat het meisje na behandeling herstelt. De les 
schijnt er toe geleid te hebben dat ze behandeling heeft gezocht, vertelde haar mentor. 
 

PROFIELWERKSTUKKEN 
De afgelopen 10 jaar heb ik behalve de 4 meiden die hoofdstukken voor GEKTE gemaakt hebben 

tientallen profielwerkstukken over dit onderwerp mogen begeleiden. Meestal meiden. Vaak HAVO 

leerlingen die de verpleging in wilden, soms VWOers die geneeskunde wilden gaan doen. Ik heb ze 

altijd een boek laten lezen en een stuk over een ziekte laten schrijven. 

De praktische opdrachten die op de HAVO verplicht zijn waren vaak bijzonder: bijvoorbeeld 

een schilderij over het leven van een borderliner, met links de dingen die mis konden gaan en rechts 

hoe het leven zou kunnen gaan als de patient zich goed liet begeleiden. 

Mijn vriend Jos Kessels heeft het boek Gekte net gelezen. Jos is oudleraar en is 72: “Toen ik 

‘t las had ik enorm veel zin weer les te geven, uit jouw boekje!” Zo’n compliment is fijn m aar ik 

moet het naar Michelle doorspelen: zonder haar was het boekje niet ontstaan.   
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DE APENCULTUUR 
2013 levenskunst voor pubers 

Toen ik aan het eind van mijn filosofie studie onderwijs baantjes kreeg, kwam ik voor het eerst met 
computers in aanraking. Boven heb ik al gezegd hoe gepiel op een VIC 20 en een Commodore 64 tot 
het project KOMPJOETEREN! leidde, een boek dat ik samen met informaticus Hans van Dijk schreef 
en waar ik van 80 tot en met 96 op ‘t Mendel, het VCL en de BSG uit heb gewerkt. Helaas heb ik het 
niet meer. Toen WP5.1 verdween ben ik het kwijt geraakt. Zulke dingen gebeuren niet met boeken, 
wel met computerbestanden. Boeken raak ik nooit kwijt,  behalve als ik ze weg geef aan leerlingen 
of  vrienden met dezelfde belangstelling als ik. Michelle krijgt mijn 3 m Psychiatrie en Psychologie, 
daar ga ik niet meer over lezen. Dat gebeurt als ze een huis gekocht heeft. Als ze bij me op bezoek 
komt zegt ze altijd “Ik kom even mijn bibliotheek bekijken.” 
 In mijn leven heb ik een stuk of 15 computers gekocht en ik heb er altijd veel mee gedaan. 
Hieronder (pag. 95-6) bespreek ik in mijn recensie van The Game van Baricco wat er de afgelopen 
40 jaar op dit gebied zoal gebeurd is en hoe je dat moet duiden. Baricco is in The Game uitzonderlijk 
positief, ik bepreek in de Apencultuur problemen. De Apencultuur gaat over de cultuur van jonge 
apen die elkaar met mobieltjes de hele dag na apen. Over de hele wereld, van Taiwan tot de USA, 
besteden jonge kinderen 6 uur per dag aan scherm loeren. Door verschillende goede onderzoekers 
is dit onderzocht. Toponderzoekers zijn dana boyd, Patty Valkenburg en Sonia Livingstone. Er zijn 
veel onderzoekers, toen ik de Apencultuur schreef heb ik 2 m literatuur bestudeerd. Mijn dochter 
Wies studeert nu communicatie wetenschap, aan de UvA waar Patty Valkenburg de hot shot is. De 
opleiding staat bekend als de beste ter wereld, met als bijeffect dat er naast 300 Nederlandse 
studenten per cohort 400 buitenlandse zijn zodat de Engelse stroom groter is dan de Nederlandse. 
Ik ben tegen te veel buitenlandse studenten in Nederland, maar met dit onderwerp is het niet gek. 
 

THOMAS DEN BOER 
Het idee om dit project te maken ontstond door gesprek-
ken met een goede leerling uit 5V, Thomas den Boer. Hij 
was ‘n NTer met belangstelling voor informatica en psy-
chologie, hij is kunstmatige intelligentie gaan doen. Het 
boekje heeft veel te danken aan onze gesprekken. 
 Toen ik mijn bedoeling had uitgelegd, les geven 
over de psychologische en filosofische thema’s die met 
scherm loeren te maken hebben, ontstond er tussen 
Thomas en mij discussie welke thema’s dat  moesten zijn. 
We lazen boeken van Nicholas Carr en bepaalden toen de 
thema’s en boeken waar leerlingen in de lessen hun pre-
sentatie over moesten houden. Het werden 5 thema’s. 
 
 

1 IDENTITEIT Aan welk soort mensen ben je gelijk?  Aristoteles 
2 VRIJ OF GEDWONGEN Doe je op je mobiel en PC wat je zelf wilt?  Skinner 
3 SAMEN OF ALLEEN? Ben je eenzaam als je met ‘vrienden’ appt?  Carr, Keen 
4 KENNIS OF MENING Zijn de dingen op ‘t net waar of alleen maar ’n mening? Plato, Keen 
5 KIEZEN OF DENKEN Is lang heen en weer flitsen op ‘t net goed voor je brein? Keen, Carr 

 
 

De figuur op de volgende pagina geeft de inhoud van het boekje weer, dat uiteindelijk 75 pagina’s 
groot werd. Van 2014 tot 2019 heb ik het boekje 5 maal 3x per jaar in 4HV NLT-groepen gedraaid, 
Tina Canters heeft het ook 2x gedraaid. Ik schat dat 500 leerlingen het boekje hebben doorgewerkt.  
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Ze kregen drie cijfers: 2 praktische (1 voor de presentatie en 1 voor het digitaal zelfportret) en 1 

theoretische, een toets over de filosofische en psychologische inhoud. 

 

DIGITAAL ZELFPORTRET 
Doel van het project was om leerlingen te laten reflecteren op hun eigen digitaal gedrag: doen 
pubers wat ze zelf willen of doen ze wat Apple en Google ze dwingen te doen. Die bedrijven hebben 
een leger psychologen in dienst om iedereen met psychologische dwang zo ver te krijgen dat zij zo 
veel verdienen, de jonge consumenten zijn geen afnemer maar het product van Apple en Google. 
Om dit doel te bereiken liet ik leerlingen een digitaal zelfportret maken. Ik heb de afgelopen 5 jaar 
een stapel van een halve meter van die documenten gehad. De leerlingen leverden 10 a 15 A4tjes, 
in een keurig HEMA-mapje. 

Het digitaal zelfportret is een document over de belangrijkste persoon ter wereld, de leerling 
zelf, waarin ze vragen uit het boekje beantwoorden. De eerste reeks vragen is feitelijk: hoeveel uur 
per dag gemiddeld, welke programma’s gebruiken ze. Vragen van het soort: wat doe je op het net. 
De tweede reeks van vragen is normatief: is wat je doet wel goed voor je? 

Op mijn site digitaalzelfportret.nl staat onder het kopje REFLECTIE de hele tekst van het 
boekje – iedereen mag het gratis downloaden – plus een PPT en een WORD document DIGITAAL 
ZELFPORTRET, waarin de vragen van het digitaal zelfportret staan. Als ze dat WORD-document van 
de site haalden hoefden ze alleen maar de vragen te beantwoorden en mijn tekst te verwijderen. 
 Na lezing van de teksten van de leerlingen – ik heb 500 van zulke teksten - heb ik een paar 

conclusies. De eerste gaat over het verschil tussen jongens en meisjes. Jongens deden de 

opdrachten uit ‘t boekje goed, maar werden minder dan meiden geraakt door mijn reflectieve 

opdrachten. Ze zeiden soms, “Ik doe niks raars, ik ben rationeel.” Meiden werden onzeker van de 

reflectieve opdrachten, realiseerden zich tot hun schrik hoeveel tijd ze verloren met scherm loeren 

en hoeveel slechte gewoontes ze ontwikkelden. Jongens? Ik heb geen slechte gewoontes! In N-

profielen op ‘t VWO vormen meiden nu 60% van ‘t totaal aantal leerlingen, ze zien er schitterend 

uit en werken keihard. Jongens zijn in nu de loosers. H23, de Pretparkgeneratie, gaat daar over.  
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VRIENDSCHAP 
Kinderen spreken vaak over de vrienden op hun mobiel, er zijn functies om die te tellen en dan kom 
je tot vele honderden. Biologen die over de Evolutie van de Mens schrijven, waarin het belang van 
de eigen groep groot is (zie H20 Big History), komen tot veel lagere getallen, in de orde van 25. De 
laatste les uit het boekje is een socratisch gesprek over vriendschap. 
 Mijn studievriend Jos Kessels heeft de afgelopen 4 decennia 10 boeken over Socratische ge-
sprekken geschreven. Toen we studeerden voerde hij al Socratische gesprekken in ‘t café waar zijn 
vrouw Nelleke kookte. In die tijd zag ik er niks in, met het ouder worden ben ik zijn werk goed gaan 
lezen en heb ik enkele van zulke gesprekken als gespreksleider begeleid. 

Die gesprekken duren uren en er staat één algemene vraag centraal: Wat is goed onderwijs? 
– die vraag heb ik een keer gedaan in een cursus van Wouter Sanderse -, Wat is een echte Philips 
medewerker? – heeft Wouter een keer met Philips topmensen gedaan aan ‘t begin van een ontslag-
ronde – en Wat is vriendschap? – waar mijn boekje mee afsluit. Ik druk de laatste pagina’s hier af, 
onder het kopje MICHELLE EN HAAR ID. 

Zo’n gesprek begint met een voorbeeldenrondje: de deelnemers vertellen een voorbeeld  
waarin zij zelf een rol spelen en waarin het centrale concept belangrijk is. De gesprekleider schrijft 
de voorbeelden op het bord. In het geval in de Apencultuur gaat het om voorbeelden van Vriend-
schap waarin de deelnemers zelf betrokken zijn. Vervolgens wordt één van de voorbeelden uitgeko-
zen om aan de hand daarvan de centrale vraag te beantwoorden.  
 

MICHELE EN HAAR ID 
Niet iedereen wil voorbeeldgever zijn: leerlingen vinden het vaak eng een gesprek over zichzelf te 
voeren. Vanwege gevoelens van onveiligheid dwing je nooit met eigen voorbeelden te komen. De 
eerste keer dat ik het gesprek voerde, met 12 leerlingen tegelijk, waren er 4 voorbeeldgevers. Eén 
van de voorbeelden kwam van Michèle. Uiteindelijk werd haar geval uitgekozen om te analyseren, 
haar voorbeeld vonden de deelnemers namelijk het interessantste. 
 

 
Michèle had een vriendin, Eva, met wie ze al lang bevriend was. Vanaf de basisschool deden ze 
alles samen. Michèle en Eva waren zeer vertrouwd, ze hadden lief en leed met elkaar gedeeld 
en heel wat uitgewisseld over school, familie, vriendjes enz.. 
      Het voorbeeld waar ze over vertelde was een negatief voorbeeld, er ging wat mis. Michèle 
en Eva zouden uitgaan, naar een discotheek. Ze bestelden een taxi die beide dames voor de deur 
afzette. Toen bleek dat Michèle haar ID niet bij zich had, Eva wel. Michèle mocht er dus niet in. 
De dames overlegden, keken goed hoe de boel verliep, zagen ineens ze hun kans schoon en 
glipten ongezien naar binnen. 
      Eind goed al goed zou je zeggen, maar toen kwam de portier naar binnen en hij pikte de 
meiden er uit. ID graag? Nou, die had Michèle dus niet. Het werd een politiezaak: de politie werd 
gebeld en Michèle moest ’s nachts mee naar het bureau.  Toen de politieauto kwam moest 
Michèle instappen en mocht Eva mee naar het bureau om haar vriendin te steunen. 
     Tot verbijstering van Michèle deed Eva dat niet. Eva liet Michèle alleen afvoeren. Dit incident 
was het einde van hun vriendschap. Volgens Michèle laat dit negatieve voorbeeld heel goed zien 
wat vriendschap is. 

  
Het te analyseren voorbeeld moet duidelijk zijn. Dat kostte in dit geval wat moeite, maar uiteindelijk 
was het helder. Daarna ga je, aan de hand van het voorbeeld, proberen te analyseren wat echte 
vriendschap is. Poging 1 - intimiteiten uitwisselen - werd verworpen, dat kun je met je broer ook. 
Poging 2 – er voor elkaar zijn – werd ook verworpen, je bent er ook voor je Oma maar dat is niet je 
vriendin. 
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     Toen kwam Michèle met het springende punt, ze combineerde de ideeën achter de twee mislukte 
pogingen: “Nee, het gaat er juist om dat ik meende op haar te kunnen rekenen omdat we intimi-
teiten gewisseld hadden.  Daarom was ik zo boos en voelde ik me verraden. Je laat elkaar niet vallen 
als je intimiteiten hebt uitgewisseld. Dat is vriendschap: dat je er dan voor elkaar bent!” Die definitie 
heb ik toen op het bord geschreven. De groep vond het een mooie definitie van echte vriendschap. 
Eva was blijkbaar geen echte vriendin van Michele geweest. 
 

 VRIENDSCHAP    →  omdat je intimiteiten met elkaar  uitwisselt ben je er altijd voor de ander 

 

Tot zo ver de beschrijving van het Socratisch gesprek. Ik vond het verrassend dat deze definitie van 

Vriendschap uit de groep kwam. Ik heb het altijd ‘n mooie definitie gevonden, heel wat anders dan 

enthousiast Facebook gedrag doet vermoeden. Het gesprek duurde 21/2 uur. 

GEEN PROEFSCHRIFT, WEL WAARDERING 
Het lezen van de teksten van de leerlingen in hun digitaal zelfportret  was een groot genoegen. Ik 
lach vaak slap van het lachen en was trots op de ernst waarmee de leerlingen de opdrachten hadden 
gedaan. Na de eerste ronde was ik zo trots op hun werk dat ik er een proefschrift over wilde maken. 
Ik wilde een filosofisch proefschrift schrijven over de mogelijkheden van reflectie  Ik heb een bege-
leidingscommissie met goede hoogleraren gemaakt en bij het ZWO een aanvraag ingediend voor 
een beurs. Die is afgewezen. Niet op de inhoud, die werd als interessant beoordeeld, ik kreeg een 8 
als cijfer, maar op mijn leeftijd. Ik was toen al 60 en zou na het schrijven van een proefschrift on-
voldoende lang op scholen kunnen werken om mijn kennis met anderen te delen. Die formele 
voorwaarde betekende een afwijzing. Ik was teleurgesteld, maar niet echt geraakt. 

Op mijn site staat het voorstel dat ik ZWO deed. Een ander kan dat misschien gebruiken om 
een nieuwe aanvraag te doen. Ik vind nog steeds dat er een goed boek over filosofische reflectie op 
scholen over internet gedrag van pubers geschreven moet worden. Veel scholen doen niks aan het 
gedrag van leerlingen met hun telefoontje, behalve een zak voor in de klas hangen waarin die dingen 
opgeborgen moeten worden. Scholen zijn goed in verbieden. Moet het daar bij blijven? 

Bij mij in lokaal 306 hing ook zo’n zak, maar leerlingen mochten hun mobiel daar niet in doen. 
Ze moesten bij mij op tafel liggen en positief gebruikt worden. Hoe kan je er tegen zijn dat ze belang-
rijke dingen opzoeken? Wat is erg aan als er een appje van je vader of moeder binnen komt of je  op 
de terugweg even bij AH ham wilt meenemen? Als leerlingen in mijn klas hun mobiel op schoot had-
den werd ik boos, dan deden ze stiekem dingen die niet mochten. Leerlingen waardeerden deze 
aanpak en hadden hun mobiel zelden op schoot. 

Er zijn verschillende universitaire docenten geweest die mijn boekje gelezen hebben en 
waardeerden.  Nu ik na mijn pensioen geen les meer geef probeer ik als  onderwijsconsulent scholen 
te helpen bij ‘t invoeren van bètaprojecten. Ik heb er zo veel dat ik denk scholen die project-
onderwijs willen invoeren te kunnen helpen. Ik hoef niet veel geld te hebben, het pensioenstelsel in 
Nederland is geweldig, zeker als je al meer dan 40 jaar werkt. Maar, ik werk niet gratis. 

 
DIK, GEK EN BLIND 

Enige jaren geleden werd Caroline Klaver aangesteld als hoogleraar oogheelkunde aan de Erasmus 

univeriteit in Rotterdam. Het NRC interviewde haar over ‘t onderzoek naar bijziendheid als gevolg 

van schermloeren. Ze stelde in dat interview dat bij ongewijzigd gedrag in 2050 10% van de mensen 

blind zal zijn: door bijziendheid wordt de oogbol iets langer en knapt of ‘t netvlies of ’t hoornvlies.  

Je kunt zo’n geknapt vlies één keer repareren met Laserstralen, geen tweede keer. Onder de kop 

GVD, ZE WORDEN DIK GEK EN BLIND vertelde ze dit verhaal in haar inaugurele rede in Rotterdam. 
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Vandaar het NRC interview. Ik heb ‘t NRC interview en de uitleg van bijziendheid in een 
WORD-document gestopt en in mijn 3V klassen met 63 leerlingen besproken. Ze kregen allemaal 
een geniet stenciltje van 3 A4tjes, dubbelzijdig bedrukt, en ik besprak de inhoud in 5 minuten. 
Daarna voerden we een lang en intensief gesprek over hun gedrag. Tevoren had ik toestemming 
voor deze les aan de leiding gevraagd, want ik vreesde moeilijkheden. 
 Die moeilijkheden kwamen niet. Integendeel, het waren mijn beste lessen ooit. Leerlingen 
waren diep onder de indruk en het gesprek over de gewenste gedragsverandering was intens. Van 
die 63 leerlingen waren er 28 bijziend, van -3 tot -7. Er waren 2 leerlingen die 1 jaar eerder met 
scherm loeren gestopt waren, vanwege bijziendheid, en de bijziendheid was in die tijd van -3 tot -1 
afgenomen. Ongelooflijk. Na afloop gaven veel leerlingen me een hand om te bedanken voor de les.  

 
TAKE HOME TOETS 

Aan het eind van de lessen laat ik leerlingen thuis onderstaande takehome toets maken. Ze moeten 

de antwoorden met de hand opschrijven. Niet met de PC, je leert van je lichaam (zie H22). 

1 IDENTITEIT 
In de periode op de middelbare school ontwikkelen pubers hun eigen identiteit. Sociale media 
spelen hierin momenteel een grote rol. 
A Leg uit wat er onder het woord identiteit verstaan wordt. Je kunt dat het beste aan  de hand 
van een voorbeeld doen, van jezelf of uit de tekst. 
B Dat spel is altijd al door pubers op middelbare scholen gespeeld. Wat is er hierin veranderd 
door de opkomst van sociale media? 
C De lessen in het project de Apencultuur waren bedoeld om je te dwingen hierover na te 
denken. Is dat ook gebeurd? Wat heb je hierover zoal bedacht? 
2 VRIJHEID EN DWANG 
Van apparaten als mobieltjes, consoles of computers kan een grote dwang uitgaan. In de tekst is dat 
uitgelegd met de theorie van Skinner en met het verhaal bijgeloof bij de duif. 
A Vertel dat verhaal kort en leg de relevantie voor verslaving of dwang door apparaten uit. 
B Vertel aan de hand van een ICT-voorbeeld in het kort wat bekrachtigen is. 
C Iedereen heeft achter zijn apparaten de illusie van vrijheid: ik beslis toch zeker zelf wat ik doe? 
Soms is dit een illusie. Bij jou ook? Leg uit of jij anders bent gaan denken over je eigen gevoeligheid 
voor dwang door apparaten of niet. 
3 PRIVACY  
Er zijn verschillende privacy begrippen. In de tekst van het boekje de Apencultuur is het juridische 
begrip uitgelegd, verbonden met de namen Warren en Brandeis. In de les is er gesproken over een 
informationeel begrip van privacy. 
A Leg het juridische privacy begrip uit. 
B Idem voor het informationele begrip. 
Er wordt vaak ten onrechte gezegd dat jullie veel ongevoeliger zijn voor privacy dan de generatie 
van je ouders. 
C Probeer deze claim te analyseren met de tegenstelling juridische-informationele privacy. 
4 KIEZEN OF DENKEN 
Nicholas Carr maakte met de tegenstelling tussen kiezen en denken indruk met zijn analyse in Het 
Ondiepe van de negatieve gevolgen van hun internet gebruik door leerlingen. 
A Geef die analyse in het kort weer. 
B Vertel het verhaal van de Wilde van Aveyron en leg aan de hand daarvan uit wat gevoelige 
periodes in het leren van kinderen zijn. 
C Beargumenteer of in jouw geval al te uitbundig computeren je leren in de weg zit. Gebruik 
hierbij de termen van Carr of het begrip gevoelige periode. 
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ALESSANDRO BARICCO: THE GAME 
Wat ik als leraar in de Apencultuur over veranderend gedrag van leerlingen 
schrijf, is door veel mensen gezien. Er is door velen over geschreven.  Ik heb 
vrijwel alle serieuze literatuur over dit onderwerp bestudeerd. Bijzonder is 
een boek uit 2018, The Game van de italiaanse schijver Baricco. 

Baricco is op ‘n vreemde manier èn posititef èn angstig: hij zegt dat we 
in een geheel nieuwe periode leven, vergelijkbaar met de Renaissance en de 
Industriele revolutie, waarin ‘t gedrag van mensen ook zo sterk veranderd is. 
Iedereen is grote delen van de dag bezig met speeltjes waar mensen als Bill 
Gates en Steve Jobs steenrijk van zijn geworden. De oude hippies uit California 
zijn dingen gaan maken die  iedereen op de wereld  heeft gekocht, om er uren 
per  dag mee te  spelen. Alessandro Baricco zegt dat die speeltjes in ‘t verleng-
de staan van de oudste computergames als Space Invaders: het is overal de 
hele dag MENS-SCHERM-TOETSENBORD. 

Baricco vraagt lezers van zijn boek naar de tabel rechts te kijken, waar 
ICT speeltjes staan die er 20 jaar geleden nog niet waren, en aan te kruisen of 
ze er inderdaad vaak mee bezig zijn. Hij doet niet wat ik in de Apencultuur 
doe: zijn lezers hoeven geen tijden uit te rekenen. 

Baricco is ook angstig, wat zal de toekomst brengen als we ons zo door deze speeltjes laten 
leiden dat we er te grote delen van onze tijd mee vullen? Is dat goed voor ons als mens? Hij beschrijft  
in de vorm van landkaarten wat er in 40 jaar op ICT gebied is gebeurd. Hij deelt die geschiedenis in 
3 periodes in: het klassieke tijdperk, de kolonisatie en The Game. Zijn verhaal is en goed en zwak: 
aan ‘t eind van zijn goede beschijvingen heeft hij vaak zwak commentaar. Hij had een goede bureau-
redacteur moeten nemen, dan was veel onzin niet opgeschreven. Wat ik van hem geleerd heb is dat 
er veel is om positief over te zijn, positiever dan ik in de Apencultuur ben. Maar, ik ben leraar, ik 
probeer leerlingen te leren verstandig studeergedrag te ontwikkelen: niet alles is goed voor ze.. 

 
HET KLASSIEKE TIJDPERK (81-98) 

Baricco en zijn kaarten gaan over de geschiedenis van ICT-
dingen die we kopen. Ik bespreek het ahv mijn koopgedrag 
in de 3 verschillende periodes. 
 Het belangrijkste aan de klassieke periode is de 
opkomst van het idee van een personal computer, de PC 
die iedereen op zijn bureau zou krijgen om mee te spelen 
en later om met de wereld te communiceren. Toen, voor 
het net, ging dat via bulletinboards. De 1e berg is die van  
computerspelen: die heb ik nooit gehad, ik ben een lezer. 
 Maar computers, de 2e  berg, heb ik wel gehad. Ik 
heb ze bij tientallen gekocht, al in 1980 schreef ik er over. 
Digitalisering van muziek, foto’s en film is aan mij voorbij 
gegaan. Als scholier heb ik de popmuziek uit mijn jeugd op 
LPs gekocht: die heb ik nooit weggegooid. Er staat nu 60 
cm van  the Beatles, Dylan en the Stones beneden in een 
plastic krat in de kelder. Weg gooien? Dat kan ik dat niet, 
en dat terwijl we geen pickup meer hebben om onze oude 
langspeelplaten op af te spelen. 
 

  



 
19 RECENSIE THE GAME               96 

 
 
 

De 3e berg, van de handel,  heb ik veel bezocht: ‘n paar duizend euro per jaar naar BOL.COM. 
Tja, en dan de 4e berg van ’t net, die beklim ik nu 20 jaar. Ik ken de geschiedenis van de ontwikkeling 
van het internet uit Arpanet goed, dat op amerikaanse universiteiten èn bedrijven met computers  
verbond. Tim Berners Lee zette met zijn World Wide Web de grootste stap om een voor iedereen 
toegankelijk net te maken, Brin en Page creeerden Google. Ik gebruik ‘t dagelijks. Wie niet? 

 

DE KOLONISATIE (98-07)  

Toen het internet er eenmaal was en begon te groeien kregen 
we al gauw de internet bubble, een economisch crisis omdat 
het net te snel groeide. De groten bleven over en snel ontstond 
er nieuwe groei. Leidend tot allerlei webben, waarvan ik alleen 
wikipedia veel gebruik. Die top in de 3e berg beklim ik dagelijks, 
als ik iets opzoek. 
 De 2e berg van de smartphones beklim ik ook dagelijks. 
Ik heb nu mijn 6e exemplaar en zit er dagelijks anderhalf uur 
op. Dat houdt het apparaat keurig voor me bij:  èn telefoneren 
(10 min), èn foto’s maken (10 min), èn berichten versturen (40 
min) èn tot slot dingen opzoeken (30 min): zonder smartphone 
zou ik niet meer kunnen leven.  
 Sociale media mijd ik zo veel mogelijk. Ik ben ingeschre-
ven geweest bij FACEBOOK en LINKEDIN, maar dat is niet mijn 
wereld. Mijn website is wel belangrijk voor me: ik heb al mijn 
onderwijs werk er op gezet: honderden PPT presentaties om 
in de les te gebruiken, tientallen boekjes en toetsmateriaal 
waarmee leerlingen hun toetsen snel en goed kunnen leren. Ik 
geloof niet meer in het nut van schoolboeken: mijn PPTs zijn 
beter. Leerlingen leren er meer en sneller mee dan uit welk 
schoolboek dan ook dat op de markt is. Waarom stoppen 
scholen niet met schoolboeken. Kost te veel geld en moderne 
media zijn beter, als het materiaal maar goed is. 

 
THE GAME (07-20) 

De derde en laatste landkaart heet The Game, ook de titel van 

Baricco’s boek. Hier gaat het om de grote verspreiding van ICT 

speeltjes over de wereld met Whatssapp en Instagram, over 

de beinvloeding van verkiezingen als bij Obama en Trump, 

over het in the Cloud plaatsen van bestanden en over de ko-

mende kunstmatige intelligentie. 

 Iedereen weet dat er op dit gebied veel aan komt maar 

als je daar een boek over schrijft moet je met echte voor-

beelden komen Je moet geen literair schrijver zijn die ‘n beetje 

fantaseert over wat er komt, maar je moet onderzoek doen 

naar wat er nu is en wat de trends op diverse gebieden zijn. 

 Je moet onderzoek op diverse concrete terreinen doen 

en praten met de experts die weten wat de trends op hun 

gebied zijn. Het idee van de landkaarten is leuk, maar wat ik 

mis is gedegen journalistiek onderzoek.    
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AUGMENTED INTELLIGENCE 

Mijn hoogleraar filosofie aan de UvA  Jon Dorling hield zich al 
in de jaren 80 met kunstmatige intelligentie bezig. Jon was een 
vreemde, soms geestige man: hij gaf college over de vraag of 
machines kunnen denken en schokte ons met de stelling dat 
hij het niet wist, maar dat de meeste mensen in elk geval niet 
kunnen denken. In die colleges besprak hij de Turing test, 
waarbij je een mens en en machine dezelfde taak laat doen en 
proefpersonen uit contact met briefjes probeert te laten uit-
vlooien wie de mens en wat de machine is als je als informatie 
alleen tekst krijgt. 

Al 40 jaar worden over dit onderwerp mooie boeken 
geschreven.  In ‘86 verscheen er in de Volkskrant een wekelijks 
artikel dat later in het boek De kennismachine gebundeld 
werd, een verzameling van 17 artikelen over kunstmatige 
intelligentie en gezond verstand. Ik weet niet wat ik beter 
vond, de teksten van Jan Jacobs of de cartoons van Stephan 
Verweij. Maar het boek was ook een fraai bespreking van 
augmented intelligence, al viel dat woord toen nog niet. Als je wilt snappen hoe de Turing test werkt 
moet je Bennie Mols lezen, Turings Tango (met als ondertitel waarom de mens de computer de baas 
blijft). Mols schrijft over dit onderwerp niet in abstracte taal, maar met concrete voorbeelden. 
 Sinds Jon Dorlings colleges lees ik over kunstmatige intelligentie en de laatste tijd vooral over 
augmented intelligence, over een wereld waarin wij mensen samen met machines gaan nadenken. 
Dat wordt de toekomst, mensen die samen met machines intelligent gedrag gaan vertonen. Je hebt 
het dan over over chirurgen die met robots opereren en ‘n grote hoeveelheid dingen die daar op 
lijken. De journalist Bennie Mols, die net als ik Natuurkunde en Filosofie studeerde, heeft samen 
met Nieske Vergunst, iemand van kunstmatige intelligentie, het prachtige Hallo Robot geschreven. 
Het is een verzameling van 12 uitgebreide kranten artikelen met concrete voorbeelden waarin 
robots voor ons het werk doen. Prachtig. Mooie foto’s en mooie verhalen over apparaten die je nog 
nooit hebt gezien.  
 

BESTE SCHRIJVER: YUVAL HARARI 

De beste schrijver over onze toekomst is de joodse historicus Yuval Noah Harari. Hij schrijft niet als 

Mols in concrete voorbeelden maar geeft abstracte analyses hoe onze wereld zal veranderen door 

robotisering en het dataisme. Harari is ‘n briljant historicus die intelligente verhalen schrijft. Homo 

Deus gaat over onze toekomst, Homo Sapiens over onze evolutie. Tot mijn grote plezier heb ik ge-

zien dat veel leerlingen uit de bovenbouw van HAVO en VWO hem lezen, nadat ze het boek voor 

hun verjaardag of voor Sinterklaas gekregen hebben. Er zijn bij NLT over zijn werk heel wat goede 

presentaties door deze leerlingen gegeven. 

 Harari’s mensbeeld is bijzonder: de mens is die diersoort die zijn soortgenoten mee krijgt 

door mooie verhalen te vertellen. De religies van de grote boeken – bijbel, thora & koran -  hebben 

elk zo’n verhaal, maar Harari’s boeken zijn ook zo’n verhaal. We zullen de komende decennia goed 

moeten nadenken in wat voor wereld we terechtkomen met de komende ICT ontwikkelingen. 

Baricco schrijft redelijk goed over het verleden, maar filosofeert slecht, Mols is veel beter als 

het om concrete dingen gaat en Harari zet de grote lijnen uit. De generatie jongeren van nu zal goed 

over deze onderwerpen moeten nadenken. Er zijn grote keuzes te maken die niet alleen geld- 

gestuurd mogen zijn.   
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BIG HISTORY 
 

Toen ik studeerde kon je naast de gewone colleges natuur- en scheikunde of biologie ook studium 

generale doen. Daar kreeg je algemene verhalen buiten je studie om te horen, die iedereen 

interessant vond. Leuke flauwekul, die niet meetelde maar wèl inspireerde. Er zat filosofie in, ethiek 

en wetenschapsfilosofie, geschiedenis en politiek. Dit soort dingen bestaat nog altijd. In Amsterdam 

aan de UvA heb je Spui 25, waar ’s avonds zulke verhalen worden gehouden, na het eten dat daar 

ook kan. Mijn neven en nichten gaan er veel heen, mijn kinderen soms ook. 

Behalve Spui 25 heb je aan de universiteit tegenwoordig Big History. Dat wordt binnen bèta-

fakulteiten gegeven, een bijvak dat de grote verhalen uit de B-vakken geeft. Toen ik werk van Fred 

Spier en Johan Goudsblom las en de reeks van drie boeken van uitgeverij ACCO waaruit ze aan de 

universiteit van Leuven Big History geven was ik om: ik wilde voor NLT voor onze bovenbouwers ook 

zo iets maken. Bij mijn aanstelling als betacoordinator in 2013 door interim Johan Bommerson werd 

afgesproken dat ik dat de laatste jaren van mijn leraarschap zou doen. Dat is gebeurd. Er liggen nu 

2 boekjes, De Dingen de Baas en En God zag dat het Goed was en een PPT presentatie waaruit de 

lessen gegeven worden. In totaal gaat het om 300 pagina’s en 150 sheets. De boekjes vragen 2 NLT 

modules in 5HV. Leerlingen waren er tevreden over, hoewel de stof moeilijk is. 
  

DE 10 DREMPELS VAN BIG HISTORY WANNEER? 

1  Oerknal 13,7 miljard YBP 

2  Sterrenstof en Planetenstelsels 5 miljard YBP 

3  Ontstaan van de Aarde 4,5 miljard YBP 

4  Ontstaan van het Leven 3 miljard YBP 

5  Evolutie van de Mens 1 miljoen YBP 

6  Domesticatie van het Vuur 25.000  YBP 

7  Neolithische Revolutie 14.000 YBP 

8  Wetenschappelijke Revolutie 1500 – 1700 

9  Industriële Revolutie 1800 – 1900 

10 Digitale Revolutie 1945 - heden 
 

 

10 DREMPELS EN DE SITE VAN BILL GATES 

Big History leert je op ‘n wetenschappelijke manier naar de geschiedenis van de mensheid te kijken: 
wat zeggen de beta vakken over hoe wij er gekomen zijn? Wat zeggen achtereenvolgens astrono-
mie, natuurkunde en biologie over onze herkomst? In Nederland is het vak op de kaart gezet door 
de socioloog Johan Goudsblom, die met zijn mooie Vuur en Beschaving een grote groep geleerden 
naar Nederland trok om op zijn manier naar onze herkomst te kijken. Norbert Elias, William McNeill 
en vele anderen. Die manier van kijken gaat uit van de grote stappen die er gezet zijn, in de tabel 
hierboven kun je zien welke drempels ik in mijn verhaal heb gekozen. De eerste 5 drempels zijn 
evolutionaire drempels: de evolutie van het heelal, de planeten, het leven en de mens. De laatste 5 
drempels zijn technologische drempels: eerst het temmen van het vuur, daarna het in dorpen en 
steden wonen, waarin ten slotte de wetenschappelijke en de industriele revolutie plaats vonden om 
met de digitale revolutie te eindigen.   
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 Bill Gates hoorde een jaar of 10 geleden van de opkomst van Big History en zei hij nooit in 
de automatisering was beland als hij dat vak in zijn studietijd had gehad. Hij vond het een pracht 
vak en stelde 10-tallen miljoenen ter beschikking om een site te maken waar belangrijke bestanden 
over Big History aan konden hangen. Die site is een beetje anders georganiseerd dan mijn boek, 
maar in mijn  PPT en in mijn lessen gebruik ik de site vaak. Het adres van de site is: 

https:// school.bighistoryproject.com/bhplive 

 
FILOSOFISCH KADER: TECHNIEK FILOSOFIE & RESEARCHPROGRAMMA’S 

In mijn Big  History boek heb ik er voor gekozen de drempels in omgekeerde volgorde aan te bieden 
en om ze in verchillende filosofische kaders te plaatsen. Ik begin in deel I, De Dingen de Baas, met 
de laatste drempels, van vuur tot digitale revolutie en plaats ze in een techniek filosofisch kader. 
Daarna komen de evolutionaire drempels in deel II, En God zag dat het goed was, daar is het 
filosofisch kader de theorie van researchprogramma’s van Imre Lakatos. 
 Techniekfilosofie gaat over de vraag hoe mensen techniek maken en gebruiken. Van vuur tot 
het settelen van jager-verzamelaars in boerderijen, dorpen en steden, via wetenschappelijk in plaats 
van religieus over de wereld denken naar de industriële en de digitale revolutie: in al die structurele 
veranderingen gaat het er om de hoe mensen vindingen positief gebruiken: waarom waren het 
telkens verbeteringen?  
 Wetenschapsfilosofie gaat over de vraag waarom mensen in bepaalde theorieën over de 
werkelijkheid geloven: die vraag wordt beantwoord middels Lakatos  notie researchprogramma’s: 
verschillende basis ideeën die zo goed mogelijk uitgewerkt worden. Er kunnen over 1 werkelijk-
heidsgebied verschillende researchprogramma’s bestaan: de mechanica van Newton en Einstein 
gaan uit van verschillende basis ideeën, die door wetenschappers zo goed mogelijk uitgewerkt wor-
den. Uiteindelijk was het Einsteins benadering van de oerknal die de geschiedenis  van het 
universum het beste verklaarde, omdat Einsteins theorie tal van nieuwe feiten voorspelde die het 
programma van Newton niet kon verklaren. 
 

VUUR 
Mensen zijn in de evolutie vanuit de steppen in oost 
Afrika over de rest van de wereld getrok-ken. In dat 
proces hebben ze het vuur getemd. Dat temmen heet 
het domesticeren van vuur. In mijn boek wordt de 
theorie van Goudsblom hier over uitgelegd en 
moeten leerlingen daar presentaties over houden. 
 Hier wil ik alleen benadrukken hoe de evolutie 
van de mens door het vuur bepaald is. De moderne 
biologie zegt dat de praktijk van het koken  van 
beslissend  belang  voor de  evolutie 
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van de mens geweest is. Mensen hebben vanaf de eerste 
voorzichtige beheersing van vuur hun eten gekookt en hadden 
daardoor minder energie dan andere aapachtigen nodig om 
het te verteren. Dat betekende dat er minder energie nodig 
was om hun darmen te ontwikkelen en dat er energie vrij 
kwam om hun hersenen te ontwikkelen. De explosie van onze 
hersenen is volgens de  moderne biologe het gevolg van het 
koken van eten door homo sapiens. In mijn boek worden de 
argumenten hiervoor uitgebreid besproken, in de vorm van 
presentaties van wetenschappelijke literatuur hier over. 
 Het plaatje op het boekomslag van Koken van Richard 
Wrangham hier naast geeft de theorie goed weer. De argu-
mentatie in dit boek hier voor is overweldigend. Lang na 
Goudsblom hebben we begrepen wat het belang van koken in 
de evolutie van mensen geweest is: het heeft ons van aap tot 
mens gemaakt. 
 

NEOLITISCHE REVOLUTIE 
De neolitische revolutie is het settelen van jager-verzamelaars 
als boeren. Leven onder een agrarisch regime is ‘n ander leven 
dan dat van jager verzamelaars: veel en veel zwaarder. Grote 
schrijvers Ian Morris en Jared Diamond leggen uit waarom het 
leven bij  deze drempel  zwaarder werd. 
 Ze benadrukken ook dat op de verschillende gebieden 
op aarde waar landbouw ontstond de geschiedenis parallel 
verloopt: in China en in het Westen is de volgorde waarin de 
dingen veranderden dezelfde. Alleen lag ‘t westen aanvankelijk 
voor, omdat er in ons gebied – de vruchtbare halve maan – 
meer domesticeerbare planten en dieren voorkwamen. 
 In mijn andere Big History deel, En God zag dat het Goed 
was, wordt over het ontstaan van religies geschreven. Dat gaat 
via een bespreking van het Oerboek, waarin een weten-
schappelijke analyse van de opkomst van de religies van het 
boek gegeven wordt (Bijbel, Koran en Thora). Die religies gaan 
niet over God, Allah of Jaweh, zo wordt er gezegd, maar over 
de problemen van de mensen in de tijd dat de boeken werden 
geschreven. 
 In het oerboek worden religieuze verhalen vanuit  die 
problemen geanalyseerd. Veel verhalen gaan over de opkomst 
van eigendom – Eva en de appel -: daar worden in de bijbels 
regels over geformuleerd, die middels verhalen uitgelegd 
worden opdat ze beklijven. Op deze manier worden in 1 boek 
van 400 pagina;’s alle religies van het boek geanalyseerd. Voor 
mij – als jongen was ik zwaar geimponeerd toen ik als puber 
religie ontdekte – was ‘t lezen van dit boek  opwindend. 
Daarom staat het centraal in mijn Big History boek. Ik ken het 
Oerboek van een tv programma: Brands met Boeken. Wim 
Brands is kort daarna overleden. Je kan ‘t gesprek nog steeds 
zien (Internet, bij VPRO).  
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WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wetenschappelijke revolutie wordt in De Dingen de Baas kort beschreven, vanuit de Grieken via 
de middeleeuwen naar de tijd van Newton. Het is een verhaal dat start bij de astronomie van sterren 
en planeten en loopt uit op Newtons absolute ruimte en tijd. Het wordt in de Big History PPT in 2 
plaatjes samengevat, die hier boven staan. Links de tekening van Petrus Apius uit 1553 waar het 
wereldsysteem door concentrische bollen om de centrale aarde wordt gezien, met de vaste sterren 
op de 8ste sfeer. Rechts de oneindige ruimte overal even dicht gevuld met sterren, terwijl wij als 
aardbewoners om de zon, onze ster, draaien. 

Benadrukt wordt tot slot het gevolg van wetenschappelijkheid boven religiositeit als centraal 
denkkader van de samenleving: binnen zo’n kader past ‘n democratische samenleving, in plaats van 
een samenleving waarin priesters en edelen de baas zijn. In de verlichting trad die verandering tegen 
1800 op.  
 

INDUSTRIELE REVOLUTIE 
Toen er eenmaal wetenschap was ontstond na 1800 in Engeland 
de industriele revolutie. Juist daar omdat in Engeland veel  steen-
kool was, omdat er veel overstromingen waren en omdat men in 
Engeland over de Wetenschap en Techniek beschikte om stoom-
machines te maken.  Dat verhaal van die stoommachnines wordt 
verteld en hoe deze machines de wereld veroverden. 
 Het verhaal loopt uit op de constatering dat we na de 19e 
eeuw onder een wetenschappelijk en technisch regime zijn gaan 
leven. Binnen ‘n industrieel regime maken  ondernemingen  hun 
keuzes op grond van winstargumenten. Dat betekent dat er vaak 
spanning met de politiek ontstaat, een spanning die in onze tijd 
met de klimaatproblemen, de problematiek van Big Data  en de 
grote aantallen vluchtelingen tot enorme problemen geleid heeft. 
In het slotwoord bij deel II staan deze problemen centraal.   
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DIGITALE REVOLUTIE 
Van de laatste drempel uit De Dingen de Baas me-
nen leerlingen alles al te weten, maar dat is maar 
ten dele het geval. Ze kennen de koppen van Steve 
Jobs en Bill Gates wel, maar van hun werk weten ze 
niet veel en van Alan Turing of de wet van Moore 
ook niks. ‘t Lezen van serieuze boeken over deze 
onderwerpen en over het ontstaan van het net 
leverde mooie presentaties op. Ik genoot van hun 
verhalen: als leerlingen in onderwerpen geinteres-
seerd zijn, zijn  ze goed in staat om moeilijke boeken 
te lezen. 
 In het coda (slotwoord) van deel 2 staan de 
problemen die de digitale revolutie heeft opge-
leverd. De macht die Big Data bij bedrijven heeft 
gelegd en de dreiging dat we bij de overgang van 4 
naar 5G zo godsgruwelijk veel energie gaan gebrui-
ken dat onze energieconsumptie op aarde met 25% 
dreigt te stijgen. Er zijn niet veel mensen die dit 
weten. Marleen Stikker benadrukt dit punt in haar 
boek Het Internet is stuk, dat als ondertitel heeft 
maar we kunnen het repareren. 
 Het andere grote probleem, altijd online, 
komt ook in de literatuur aan de orde. Dat kids nu 6 
uur per dag aan digitale apparaten besteden weten 
mijn leerlingen die de Apencultuur hebben gedaan, 
ze weten ook dat het heel goed mogelijk om hun 
gedrag te beheersen is via gerichte training, maar 
dat dat te weinig gebeurt. Scholen doen er niets 
aan, die maken de fout het gebruik alleen maar te 
verbieden. 
 

RESEARCHPROGRAMMA’S 
Veel  mensen denken ten onrechte dat wetenschappelijke  ken-
nis bestaat uit door waarnemingen bewezen kennis. In mijn Big 
History modules en in mijn module wetenschapsfilosofie leer ik 
ze wat anders: wetenschap bestaat uit concurrerende research-
programma’s, intellectuele tradities die met verschillende basis 
ideeën werken die men probeert uit te werken.  In de filosofie is 
deze benadering al ruim 30 jaar bon ton. Iedere filosoof gelooft 
in Imre Lakatos researchprogramma’s. Rechts de jonge Lakatos. 

Mij is gebleken dat het goed mogelijk is om dit aan boven-
bouw leerlingen van HAVO en VWO te leren. Daarom heb ik mijn 
verhaal van de evolutionaire drempels in En God zag dat het Goed 
was op die wijze verteld. Het was prettig het verhaal zo te 
vertellen, een strijd van ideeën is leuker dan het bewijzen van 
eeuwige waarheden. Bij elk van de drempels was zo’n strijd van 
ideeën. Het plaatje hieronder uit mijn PPT wetenschapsfilosofie 
geeft Lakatos ideeën weer. 
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OERKNAL 

Het verhaal van de oerknal wordt 
verteld als een strijd tussen de pro-
gramma’s van Newton en Einstein. 
Newtons programma was de eerste 
eeuwen erg succesvol, maar liep 
uiteindelijk vast op de perihelium 
beweging van Mercurius. In het boek 
wordt het concurrerende research-
programma van Einstein geschetst, die 
de beweging van Mercurius 
uiteindelijk wel kon verklaren en ook 
nog voorspelde dat ruimte kromt 
rondom zware massa’s als sterren. 
 De ontdekking van Hubble dat alle sterren van ons af bewegen leidde er tenslotte toe dat er 
ooit een moment geweest moet zijn dat al die massa in 1 punt zat, het beginpunt en -tijdstip van ‘t 
universum. Het idee van de oerknal was voor Einsteins programma het meest inspirerende nieuwe 
idee dat zijn benadering voorspelde. Uiteindelijk is de oerknal het nieuwe feit dat het research-
programma van Einstein deed winnen. In mijn Big History lessen zit in ‘t stuk over de oerknal veel 
Natuurkunde van een hoog niveau. De 4 rare effecten van de speciale relativiteitstheorie worden 
meetkundig uitgelegd – met formules en al – en de basisideeën van de algemene relativiteitstheorie 
worden intuïtief gepresenteerd, met plaatjes. Ik ging bij NLT verder met de relativiteitstheorie dan 
bij natuurkunde en ik weet zeker – gezien de antwoorden op mijn toetsen en het niveau van de 
presentaties in de les – dat het goed overkwam. 
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STERRENSTOF EN PLANETEN 

Na de oerknal was er aanvankelijk alleen maar licht, dat pas later – na het afkoelen – werd omgezet 
in materie. Het eerst waterstof H en helium He, dat door gravitatie naar elkaar toetrok en sterren 
vormde.  In die sterren ontstonden door kernreacties grotere atomen,   astrochemie  leert  welke 
atomen er in het universum in welke aantallen voor-
komen. Het meest voorkomend zijn veelvouden van 
3

2He en 4
2He.Omdat we weten welke atomen er in de 

sterren in ons universum zijn ontstaan weten we ook 
hoe de ontwikkeling van sterren is. 

Er is een standaard ontwikkeling die de hoofd-
reeks heet, sterren evolueren langs die hoofdreeks en 
eindigen na zus en zo veel miljard jaar als rode reus. Van 
onze zon weten we dat die over 5,5 miljard jaar een rode 
reus wordt.  

. 

DE AARDE 
Sterren zijn hoog energetische bollen materiaal die hard ronddraaien. Door dat draaien vliegt er 
materiaal af dat in een schijf ingevangen wordt. Uit die afkoelende materie ontstaan planeten, die 
om hun zon rondjes draaien. 

Onze aarde is 4,5 miljard geleden ontstaan. Geologen hebben de aarde intensief onderzocht,  
zijn gaan spitten en het 1e researchprogramma, Hoe dieper hoe ouder, leidde er toe dat er een geo-
logische tijdrekening ontstond. Waarnemingen aan dubbel gevouwen aardlagen die tot omkeringen 
in de bodem leidden leverden het 2e researchprogramma de platentektoniek.  De ontwikkeling van 
deze researchprogramma’s wordt in mijn boek uitgebreid behandeld, het leidde uiteindelijk tot een 
geologie die de aarde als Gaia zag, als levend organisme waarop we zuinig moeten zijn. Hieraan is 
de naam Lovelock verbonden. 
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LEVEN EN EVOLUTIE MENS 
Eén van de meest dramatische veranderingen op de planeet 
Gaia is dat 2,5 miljard jaar geleden de CO2-dampkring in een O2-
dampkring is omgezet. Achtergrond hiervan is het eerste leven 
in onze oceanen, blauwwieren die CO2 in O2 omzetten dat onze 
dampkring is gaan vullen.  In de drempel leven worden research-
programma’s geschetst die deze ontdekking als één van de aller 
belangrijkste nieuwe feiten uit de geschiedenis mogelijk maak-
ten. De researchprogramma’s van Charles Darwin – evolutie -, 
Gregor Mendel – erfelijkheidsleer – Watson en Crick - DNA-
ontdekking – worden besproken, en hoe ze met andere prog-
gramma’s concurreerden.  

Over de evolutie van de mens heb ik boven al ‘t belang 
van koken genoemd. Onderzoekers rond Wrangham hebben ons 
halverwege de 4 andere aapachtigen geplaatst. ‘t Schema 
hiernaast is ontstaan omdat we qua gedrag het meest op de 
chimpansee en bonobo lijken. Ten opzichte van leden van onze 
eigen groep gedragen we ons als bonobo’s, altijd vol vertrouwen 
en vriendelijk, ten opzichte van leden van andere groepen ge-
dragen we ons als chimpansees, boosaardig en tot alle kwaads 
in staat. Deze dubbele aard van ons mensen is wat uiteindelijk 
heeft geleid tot de keuze van onze stamboom rechts, waarin we 
ongeveer 5 miljoen jaar geleden onze apenachtergrond vaarwel 
hebben gezegd. In de 80er jaren waren we er in de biologie van 
overtuigd dat we ons veel eerder van aapachtigen los maakten, 
15 miljoen jaar geleden. Het verhaal van deze evolutionaire 
verandering wordt in  mijn boek verteld.  
 

CODA BIG HISTORY 
We leven in bizarre tijden. De bedreigingen van de aarde door de klimaat crisis, de vluchtelingen 

crisis en epidemieen worden steeds dreigender. In het slotwoord van mijn boek wordt daar op in 

gegaan. Niet op een pessimistische wijze maar op een manier die pleit voor nieuwe keuzes. Geen 

neoliberalisme maar biologisch gefundeerd goed huisvaderschap.  
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TREITEREN 
 
Mijn beginjaren in het onderwijs waren de jaren van de drievoudige crisis van Wim Deetman, ik 
schreef er al over. Er was geld tekort en er werd structureel bezuinigd. De politiek kwam met de HOS-
nota, waarin verschil in functie werd ingevoerd: je had B-leraren – schaal 10, laag – D-leraren – 
schaal 12 hoog betaald. Verder was er 10-tallen jaren een structurele korting op leraren en ambte-
naren. Wie in het onderwijs werkte kreeg dus op 3 verschillende manieren te maken met kortingen. 

Dit heeft er toe geleid dat de instroom van goede eerste graders elk decennium onder hogere 
druk kwam te staan zodat het niveau van de instroom al 40 jaar dalend is en het heeft er  ook toe 
geleid dat er op alle scholen altijd op Den Haag gemopperd werd. Dat laatste was ‘t ergst: structureel 
mopperen op school over onderwijspolitiek en dus over je eigen werk. Wie accepteert er nou dat hij 
jaren onderbetaald wordt? Het gemopper op Den Haag werd gemopper op het eigen werk: het 
gevoel dat je als leraar een loser bent omdat je leraar bent. 
 Omdat ik door mijn 12-functie sind 1985 geen laag salaris had en omdat ik mijn werk prettig  
vond had ik geen negatief gevoel over het werk als leraar. Ik mopperde absoluut niet en had een 
hekel aan ‘t gemopper om me heen. Mijn standaardgrap was om, als ik om half 2 naar huis ging, te 
zeggen “Ik ga naar huis. Klagen over de zwaarte van het vak.” Het liefst zei ik dat tegen de zeurpieten 
die altijd zaten te klagen. Deze grap maak ik al ruim 30 jaar. 
 

(G)MR-VOORZITTER EN EIGENWIJZE COLLEGA 
Op de laatste scholen waar ik gewerkt heb was ik vaak MR-voorzitter. Mijn rol was vergaderingen 
te leiden. Dat deed ik serieus: vergaderingen duurden van 8 tot 10, ik bewaakte de goede gang van 
zaken streng. Het belangrijkste agendapunt was het biertje na afloop, dat was er voor om de verhou-
dingen goed te houden: om samen verder te kunnen als je pijnlijk verloren had. Als voorzitter was 
ik er vooral in geinteresseerd de boel bij elkaar te houden. Ik treiterde nooit. 
 Als collega die meningen had was mijn houding anders. Anders dan anderen nam ik nooit ‘n 
blad voor de mond. Als er dingen speelden die me niet zinden kon ik fel reageren. Achteraf bezien  
te fel. Zelfs na mijn 50ste was ik nog steeds het eigenwijze studentje dat graag gelijk had, en dat bij 
meningsverschillen nooit opzij ging. Ik wist dat ik een goede docent was en vond dat ik daarom 
meningsverschillen aan mocht gaan. Als er iets gebeurde dat me niet zinde kon ik in het openbaar 
reageren. Achteraf bezien was ik voor een ouder wordend leraar vaak te fel. Die moeten kalmer zijn 
dan ik was. 
  

3 TYPERENDE INCIDENTEN 

Incident 1: de laptops. Halverwege de jaren 90 kwamen er laptops op de computer markt. Ik werkte 
toen op de BSG in Bergen en draaide bij ‘t vak Natuur-Scheikunde – dat wij Science noemden –  mijn 
informatica boekje KOMPJOETEREN! Een 1e graads collega Frans werd zo enthousiast over de fraaie 
kleine computers dat hij wilde dat alle leerlingen van het boekenfonds van school ‘n laptop kregen, 
om in de les te gebruiken. De collega wist niets van computers. Hij wilde modern doen, zonder een 
concreet plan om wat met die apparaten te doen. Omdat ik bijna 20  jaar ervaring had met lesgeven 
met computers was ik negatief: ik wist dat het niet in apparaten zat, maar in goede onderwijs pro-
gramma’s. 
 De collega haalde ineens een verrassende stunt uit. Hij schreef een brief naar Bill Gates met 
een verzoek om subsidie als we als school laptopjes bij zijn bedrijf bestelden. In de MR, waar ik toen 
voorzitter van was, kregen we die brief en wezen we het voorstel af. Het was een individuele actie,  
geen actie van school. In teamvergaderingen heb ik me veel feller geuit en heb ik de leraar Frans 
bespot als domme alpha die niets van computers weet en achter de zegeningen van de moderne 
tachniek aanholt zonder onderwijskundige programma’s te maken.  Andere secties deden dat wel. 
Exit. 
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Over de brief aan Gates heb ik grove grappen gemaakt, bijvoorbeeld of hij Gates’ adres wel wist en 
of hij echt dacht dat Bill Gates die brief zelf gelezen had. 

Incident 2: Woudschoten. Het studiehuis werd ingevoerd in 1999 en zorgde voor chaos in 
het onderwijs. ‘t Idee dat leerlingen in de HAVO- en VWO-bovenbouw zelfstandig kunnen werken  
en dat daarom het onderwijs radikaal aangepast moest worden  liep uit op een mislukking. Op de 
jaarlijkse conferentie in Woudschoten voor eerste graads Natuurkunde leraren kregen we in 2004 
een lezing van één van de ontwerpers van het studiehuis. Het was de eerste grote centrale lezing 
door de pedagoog die in opdracht van staatssecretaris Wallage de contouren van het studiehuis 
ontworpen had. Na zijn positieve lezing van ‘n klein uur stond ik op en stelde ik – vinger omhoog – 
een vraag. Toen ik het woord kreeg vroeg ik waar hij de moed vandaan haalde om zonder empirisch 
pedagogisch onderzoek over de mogelijkheden van zelfstandig werken het hele onderwijs op zijn 
kop te zetten. Die vraag  in de zaal van 500 eerste graders leverde mij een ovationeel applaus op.  
De inleider had een uur lang gesproken en stond door mijn vraag finaal voor lul. 

Later heb ik hem in de wandelgangen opgezocht en hebben we over de problemen van het 
studiehuis gepraat. Hij begreep mijn woede en was eigenlijk best aardig. 3 jaar later kwam er een 
groot onderzoek olv Jeroen Dijsselbloem en werd de chaotische situatie op scholen aangepakt. Op 
veel scholen betekende dit dat de zalen voor zelfstandig werken gesloten werden. In Castricum op 
het JPT gebeurde dat ook. Er bleef één grote zaal over, waar 3 klassen in konden. Dat was mijn voor-
stel: niet om er zelfstandig te werken maar om er colleges aan 100 man te kunnen geven. Ik heb dat 
vaak gedaan, met anderen, en dat liep goed. Goed college geven wordt gewaardeerd, want het is 
zeer effectief. De ruimte werd daarom ook wel het Bram-Tenhaeff-auditorium genoemd. 

Incident 3: disfunctionerende teamleider. De man die op de BSG teamleider van het VWO 
was geweest en die vertrok na mijn onderzoek over het lage rendement van het VWO waaruit de 
oplossing ontstond kwam ik in Castricum weer tegen.  Daar was hij weer mijn teamleider, op de 
HAVO, en daar ging het opnieuw mis tussen ons. Ik werd niet goed van al die wekelijkse teamverga-
deringen die neer kwamen op 2 uur lang op saaie toon voorlezen van mededelingen die ook via de 
mail  verstrekt hadden kunnen worden. Na 2005 waren teams in de mode geraakt. Maar helaas: 
niemand wist wat je daar mee moest doen. Eindeloze mededelingen. Vreselijk. 

Toen ik met het voorstel kwam in het HAVO team een bespreking over de  collegelessen in 
4 en 5 HAVO te houden die ik samen met Caroline Blaas gaf werd dat idee een jaar uitgesteld. Zelden 
ben ik kwader geweest: teams waren er om dit soort dingen met elkaar te bespreken en ik moest 1 
jaar wachten. De verbale  oorlog die ik organiseerde leidde tot het vertrek van de teamleider. Hij 
vatte het persoonlijk op, omdat ‘t de 2e keer was.  

 
WAAROM TREITEREN? 

Te vaak heb ik me laten verleiden tot het soort getreiter dat ik hier boven heb beschreven. Ik ben er 
niet trots op, hoewel ik misschien wel gelijk had. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat er om dat 
je dit soort meningsverschillen op een goede wijze oplost. Ik was te zeer overtuigd van ‘t eigen gelijk 
en had niet vanuit de klas met mijn  eindeloze reeks voorstellen moeten komen maar had zelf team-
leider moeten worden als ik het onderwijs zo nodig wilde veranderen Op de BSG in Bergen ben ik 
dat wel geweest, maar ik vond dat werk onprettig. 

De neiging te treiteren is een onprettig deel van mijn karakter. In Gekte zeg ik dat je naar 

naar psychiaters moet luisteren. Zelf deed ik dat niet. Op mijn 30ste had ik lange gesprekken met een 

psychiater die me aanraadde in analyse te gaan. Dat deed ik niet. Ik vond ‘t iets voor schrijvers als 

Loe de Jong of Ischa Meijer die hun emoties op orde moeten hebben om hun werk te kunnen doen. 

Niet voor een gewone leraar. Mijn laatste psycholoog heeft me ruim na mijn 60ste overtuigd dat dat 

een fout van mij was: zo’n psychoanalyse zou me veel ellende bespaard hebben. De collega’s ook.    
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PRETPARKGENERATIE? 
Als je uit 2 huwelijken kinderen hebt, zoals ik met mijn 4 kinderen, is er vaak een fors leeftijdverschil 
tussen de eerste en de tweede leg. Mijn oudste kind is nu 43, de jongste 21. De pedagoog Aryan van 
der Leij heeft het zelfde mee gemaakt en heeft De Pretpark Generatie geschreven, een boek over 
verschillen tussen zijn 2 generaties kinderen die het gevolg zouden zijn van culturele veranderingen 
in het opvoeden die in de loop der tijd zijn ontstaan. Zijn verhaal sluit aan bij mijn verhalen over de 
veranderde relaties tussen ouders en kinderen in de afgelopen 60 jaar. Ik heb gezien hoe de ver-
houdingen tussen ouders en kinderen veranderd zijn, net als iedereen die lang in onderwijs of kinder-
opvang werkzaam is geweest. Maar ik kijk er heel anders tegen aan dan van der Ley. 
 

VERWENDE NESTEN OF REDDERS VAN DE AARDE? 
Na zijn pensioen heeft van der Ley een naar en ongenuanceerd 
boek gemaakt over de generaties die na 1990 geboren zijn. Hij 
spreekt van de pretpark generatie en gaat een boek lang te keer 
tegen die jongeren. Ze zouden door en door verwend zijn en zo’n 
beetje alles fout doen wat je maar fout kan doen. Van te hard 
krijsen op de camping tot eisen dat ze altijd hun zin krijgen en ook 
nog de hele dag op hun telefoontje loeren: er is niks goed aan deze 
jongeren. Wat een naar rotboek, vol slechte citaten van half  
journalistieke types. Het is een gedrocht.  
 De beschrijvingen van het gedrag van jongeren van nu zijn 
negatief en tendentieus. De pedagogische stukken zijn wel goed. 
Dat is Van der Leij zijn vak, journalistiek niet. Het is maar goed dat 
Aryan van der Ley geen hoogleraar pedagogiek meer was toen het 
boek uitkam, zijn studenten zouden hem afgedroogd hebben. 

Ik kijk anders aan tegen de laatste generaties jongeren. Positiever. Ook zie ik ongeveer sinds 
2010 andere jongeren dan daarvoor: tot 2010 wilden leerlingen allemaal rijk worden, nazaten van 
het neolibaralisme van Wim Kok cs, na 2010 zie ik vooral jongeren die de aarde willen redden. Bij 
deze jongeren heb ik me als leraar de laatste 10 jaar thuis gevoeld. Mijn levensgevoel van 1972, 
toen ik na het rapport van de club van Rome de aarde wilde redden, lijkt op het levensgevoel van 
deze kinderen. Hoe is ‘t mogelijk dat Aryan van der Ley en ik zulke grote verschillen zien? Hebben 
we wel naar hetzelfde gekeken?  
 

GEVOLGEN VAN KLEINERE GEZINNEN 
Met het kleiner worden van gezinnen zijn de verhoudingen tussen ouders en kinderen de afgelopen 
40 jaar dramatisch veranderd, ik schreef er  al over. Maar, niet alles is slechter geworden. Wie vooral 
kinderen ziet die het leven als een pretpark beleven  kijkt niet goed uit zijn doppen. 

Ik heb de laatste 20 jaar met bovenbouwers HAVO en VWO serieus kunnen werken. Er waren 
leerlingen die wel eens wat minder deden, maar als eerste benadering deed iedereen wat moest: 
de boel een beetje bijhouden en redelijk scoren voor toetsen. Alle jaren, van 2001 tot en met 2017 
deed iedereen het goed: de examenresultaten waren normaal: voor de HAVO iets boven de 85% en 
voor het VWO ruim boven de 95%. Altijd. De laatste 8 jaar deed ik vooral VWO en waren er 3 leer-
lingen met 10en op hun examen, om het jaar 1: Jesper Kreuk, Jos van Willigen en Victor Vreede. 
Slimme en prettige leerlingen die veel medeleerlingen hielpen. Ook van Franka Meijer en Miriam 
van der Veen heb ik genoten, geweldige meiden: tienen voor praktisch werk.  

In mijn reflectieve NLT lessen deden de leerlingen wat er moest gebeuren. Bij profielwerk-

stukken gebeurden er gewone dingen: er was nooit iemand die niks deed of ernstig wanpresteerde. 

Ik kan dus niets anders zeggen dan dat leerlingen gewoon deden wat er moest. Ik heb niet het idee 

dat dat aan mijn briljante leraarschap lag. Maar, dat dat zo was omdat iedereen normaal zijn werk 

deed. Iedereen: de leerlingen en ik ook.    
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 Anders dan van der Leij heb ik de afgelopen 10 jaar vooral positieve leerlingen gezien die 
goed werk leverden. De gevolgen van het kleiner worden van gezinnen heb ik ook gezien:  

(1) Meisjes deden het beter dan jongens , veel beter zelfs. 
(2) Over aandacht van ouders: hun kinderen zijn een project dat niet mag mislukken. 

Op beide veranderingen ga ik in. Beschrijvend. Het pretparkgedrag waar van der Leij over mekkert 
heb ik helemaal niet gezien, deze twee dingen elke dag. De laatste 10 jaar,  na de krediet crisis.  
 

MARIE DOET HET BETER 
In mijn HBSB klas in Zaandam in 1971 zaten veel meer jongens dan meiden, 21 tegen 8. Veel meiden 
uit die klas waren onaantrekkelijk en dik. Niet allemaal gelukkig.  De verhoudingen van toen bestaan 
niet meer. Alles is nu omgekeerd: 2/3e van NT-NG-leerlingen is meisje, vaak  bloed mooi, geweldig 
gekleed en keihard werkend. De jongens zijn vaker geestelijk afwezig, ongeinteresseerd, soms hyper 
intelligent. De bedoelingen van de posters die feministen in de jaren 70 overal ophingen zijn gereali-
seerd: meiden liggen nu voor. Ver voor: Marie doet het veel beter. Ik maakte in de klas vaak grappen 
over de twee verschillende manieren waarop jongens en meiden hun vingers opsteken: de meiden 
keurig netjes om een vraag te stellen, jongens omgekeerd om aan te geven dat ze ergens schijt aan 
hebben. 
 Er is een schaduwkant aan het harde werken: de burnout die meiden zo veel vaker treft dan 
jongens. Veel van mijn vrouwlijke oudleerlingen zijn geneeskunde gaan doen – van die studie is nu 
bijna 80% vrouw. Meiden met wie ik vaak nog contact heb – één van de leuke gevolgen van de 
mobiele revolutie – rapporteren dat er tegen het 30ste veel burnout bij  vriendinnen voorkomt en 
dat ze er ook bang voor zijn. Wie er wat van af wil weten moet De Lessen van Burnout lezen, van 
Annegreet van Bergen. Door haar bizar harde werken in de vroege jaren 90 schakelde ze zichzelf 
een jaar uit. Dat gebeurt meiden van nu vaak: èn heel hard studeren èn een bijbaan om al die mooie 
dingen te kunnen kopen. Als er dan tegen hun 30ste ook nog een relatie en een gezin komt knappen  
meiden vaak af. Niet gek. 
 

PROJECT MOET LUKKEN 
De huidige ouders met 1 of 2 kinderen gedragen zich als opvoeder anders dan mijn ouders of dan ik 
als ouder: de kinderen die ze hebben zijn een project dat moet slagen. Bas van der Linde op de BSG 
in 4V  riep ooit uit Mijn vader is mijn beste vriend. Toen vond ik dit absurd, later ben ik die uitroep 
als een voorspelling uit 1996 gaan zien over hoe de verhoudingen in de 21ste eeuw zouden zijn. Bas 
vond mijn verhaal dat ik op de reunie van de BSG voorlas leuk en was het er mee eens. Hij was nog 
steeds erg goed met zijn vader, die niet op de reunie was. 
 De druk van ouders op opleidingen om hun  kinderen te steunen is vaak groot. Op scholen 
moeten teamleiders oeverloos vaak lange mails van ouders beantwoorden en op HBO-opleidingen 
en universiteiten gedragen ouders zich momenteel vaak als vroeger op scholen, ze lijken ouder-
avonden te willen om hun kids bij te kunnen staan tegen docenten die (te?) hoge eisen stellen. 

Laten we hopen dat beroepsopleidingen en academische studies niet middelbare scholen na 
gaan doen in het bieden van passend onderwijs. Goed onderwijs moet niet passen, maar moet rede-
lijke eisen stellen waar leerlingen en studenten beter van worden als ze proberen aan die eisen te 
voldoen. 

De metafoor van de topsporter is hier goed: topsporters trainen om beter te worden, dat 
mag je van goede studenten ook vragen. Ouders doen er goed aan hun project tijdig los te laten 
zodat hun kinderen betere studenten worden. Dus geen ouderavonden op HBO’s en universiteiten. 
Ouders zijn daar mijns inziens slechts 2 keer welkom: bij voorlichting over de studiekeuze en bij 
uitreiking van ‘t diploma. Verder weg blijven: als ouder ben je alleen op basisscholen welkom.  
    



 

                          110 

LAPTOPSCHOLEN 
Vaak zeg ik dat “alle laptopscholen mislukt zijn. Altijd!” Ik houd van provocerende zinnetjes.  In H21 

heb ik verteld hoe ik ooit een collega heb getreiterd omdat hij niets van computers wist, geen 

serieuze plannen voor onderwijs met computers had en toch zo enthousiast werd dat hij in de MR 

inbracht alle leerlingen via school een laptop te willen geven. Dat wilde hij met geld van de 

boekenlijst doen. Dat hij toen ook nog vanuit het verre Nederland een brief aan Bill Gates stuurde 

met een voorstel voor subsidie vond ik al helemaal idioot. Dacht hij nu werkelijk dat Gates die brief 

zelf zou lezen? Microsoft wil alleen maar aan zulke dingen verdienen. 
WAT IS EEN LAPTOPSCHOOL 

Het is  de vraag wat ‘n laptopschool is. Mijn negatieve 
reactie gaat over ‘t geven van laptops aan alle 
kinderen op school terwijl er geen programma met die 
appara-ten is. Dat was de achtergrond van mijn felle 
kritiek op die collega. Op zulke scholen mislukt het 
onderwijs, omdat het er toe leidt dat kinderen 
ongestructureerd op hun device zitten pielen, zodat ze 
nog langer scherm loeren dan ze toch al doen. Je kunt 
toch niet willen dat scholen met Apple en Google mee 
werken aan het bevorderen van de schermverslaving 
van  leer-lingen? Als school moet je niet de nadruk 
leggen op het verstrekken van dure dingen, maar op 
het organiseren van goede lessen. 
 Eén van de grote problemen met laptops op school is dat het voor het leren van leerlingen 
noodzakelijk is dat ze actief wat met hun lijf doen. Schrijven is beter dan swipen: wie swiped veegt 
de leerstof weg en wie schrijft internaliseert datgene wat er opgeschreven wordt. “Je leert met je 
lichaam.”, zei ik altijd tegen mijn leerlingen. Ik heb 40 jaar met computers op scholen gewerkt, en ik 
weet goed dat je veel nuttige dingen met computers in het onderwijs kunt doen,  ook met laptops. 
Bij Natuurkunde en NLT ken ik goede voorbeelden.  
 

NA VIDEOMETEN EN MODELLEREN 
Hiernaast zie je de lijst met bestanden die we in 18 
jaar op het JPT hebben gemaakt. We gebruikten daar 
het programma COACH, waarmee leerlingen konden 
videometen en modelleren. Vanaf de 2e klas tot en 
met de examenklassen was er een serieus programma 
waar een duidelijke lijn in zat. 
 Een groot deel van de Natuurkunde op school 
gaat over bewegingen van objecten. Vallende kogels 
versnellen, net als optrekkende auto’s. Andere dingen 
bewegen met constante snelheid. Leerlingen laten vi-
deometen betekent dat je ze laat meten aan films van 
bewegingen: Coach kan de filmpjes afspelen en door 
met de muis op het object te klikken kan je een grafiek 
laten maken van afstand tegen tijd. 
 In de afbeelding hieronder gaat het om een 
kogeltje dat versneld omlaag valt,  je ziet op de foto 
de hand die het kogeltje los laat en een blauw meet-
doosje dat automatisch meet waar het zit.  
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Met de afstands grafiek rechts boven kun-

nen leerlingen vervolgens tal van dingen doen. Als 

je de afstand hebt kun je ook de snelheid bepalen. 

Dat gaat via de helling van de grafiek, in de taal van 

de wiskunde door de afgeleide te nemen. De snel-

heidsgrafiek zie je hiernaast: omdat de kogel naar 

beneden valt is de snelheid negatief en ‘t versnel-

len zie je uit de steeds hogere waarde  van de snel-

heid. Leerlingen die videometen doen opdrachten 

met grafieken: eerst meten, dan de afgeleide be-

palen en tot slot moeten ze tal van vragen over de 

grafieken beantwoorden.  De antwoorden leveren 

ze de volgende les in WORD in, voor een cijfer.  

 Natuurkunde is niet alleen meten, het is ook analyseren met wiskundige vergelijkingen. Dat 

gebeurt bij modelleren in hetzelfde programma COACH. Een natuurkundig model is een stel natuur-

kundige wetten in de vorm van vergelijkingen (links in ‘t model hier onder)  en een set beginwaarden 

(rechts). Wat het modelleer programma doet is alle grootheden uitrekenen  en de resultaten vervol-

gens in beeld brengen. Leerlingen doen nu bij Natuurkunde in de bovenbouw wat in mijn jeugd door 

de club van Rome werd gedaan: moeilijke dingen door computermodellen laten uitrekenen. Dat 

werk geeft je gevoel voor ingewikkelde zaken. 

 In ‘t model hiernaast wordt 2000x op elke 

0,01 sec uitgerekend wat de nieuwe snelheid vy 

en de nieuwe hoogte y is. Aan ‘t einde van de rit 

krijg je dezelfde grafieken als gemeten. Leerlingen 

moeten met modellen pielen tot het klopt. We 

hebben zo veel ervaring met dit werk opgedaan 

dat we goed weten hoeveel tijd er nodig is om de 

opdrachten uit onze lijst te doen. De leerlingen 

besteden elk jaar 10 a 15 lessen aan videometen, 

begrijpen moeilijke dingen en  leren zo het 

modelleren van hun Na-examen. Zulke dingen 

gebeuren in de les, met hulp in de buurt. 
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 Videometen is een Nederlandse didactische vinding. Mijn vriend Cor de Beurs zat bij de 
groep didactici die het in de natuurkunde wereld hebben ingevoerd. Omdat ik Cor al zo lang ken heb 
ik dat proces gevolgd. Het is ook in andere landen van de wereld in het natuurkunde onderwijs 
opgenomen. Dit is een mooi voorbeeld van een didactisch goed gebruik van computers in de les. 
Leerlingen kunnen dat met eigen laptops doen als ze het programma Coach geinstalleerd hebben. 
Wat wel nodig is zijn goede instructies. Die te maken  is ons werk als leraar. We hebben er in de loop 
van de tijd duizenden uren in gestopt. 

Denken dat leerlingen zelf, zonder enige instructie, dit soort dingen kunnen is waanzin. Als 
je moeilijke dingen wilt doen is zelfstandig werken niet de methode.  Ze hebben ons nodig, leraren 
die goede instructies geven. Dat geldt ook voor andere vakken: je moet computers gebruiken om 
bijzondere dingen te doen die zonder computers niet kunnen. Computers op school inzetten voor 
het doen van simpele dingen als het maken van aantekeningen is dom. Dat moet je op de ouder-
wetse manier doen, met je pen. Dit geldt voor alle simpele dingen: computers zijn er voor ingewik-
kelde dingen die anders niet zouden kunnen. 
 

NLT PRESENTEREN 
Bij ANW en later NLT hebben we computers gebruikt bij presentaties, gebruikmakend van Power 
Point konden de leerlingen gelikte presenaties houden. Bij veel vakken heb je theorie- en doecijfers. 
Voor hun theoriecijfer moeten leerlingen aan het einde van de rit een toets doen, iets op een proef-
werkblaadje schrijven, voor hun doecijfer moeten ze iets presenteren aan de hand van een scherpe 
opdracht. Ik liet ze in mijn NLT-modules altijd een relevant deel van een goed boek lezen, en daar in 
een presentatie aan de klas over vertellen. Zo leerden leerlingen van elkaars presentaties en ont-
stond er na afloop van de presentaties discussie over het vertelde. 
 Voor de presentatie kregen ze 2 deelcijfers, één voor de inhoud en één voor de kwaliteit van 
de PPT (hoe mooier hoe beter). Leerlingen zijn aan het eind van hun schooltijd allemaal redelijk be-
kwaam in het maken van PPT presentaties en de resultaten zijn eigenlijk altijd goed. Deze vorm van 
presenteren met computers is prettig en zou ook heel goed bij aardrijkskunde en geschiedenis 
kunnen.  

Ik geloof erg in het leren van elkaar dat bij deze onderwijsvorm optreedt. Voor de klas staan 
en een verhaal vertellen is goed voor leerlingen. Ik was als leerling verlegen als ik een spreekbeurt 
had, zo heette dat toen. De leerlingen die  ik de laatste decennia heb gehad zijn dat niet. Bij alle 
vakken is ook meer computergebruik mogelijk dan nu gewoon is. Ik schets hieronder wat ideeen. 
 

COMPUTERS EN B-VAKKEN 
Bij veel lessen in de B-vakken is computergebruik vanzelfsprekend, hoewel niet zo frequent als bij 
natuurkunde. Bij biologie worden dingen gedaan met biologische plaatjes van structuren, bij schei-
kunde dingen met molekuulstructuren en molrekenen, bij wiskunde rommelen ze met grafieken 
(mathematische tekstverwerkers) en bij informatica gaat het om programmeren en apps maken, 

Bij wiskunde is ook veel mogelijk met modelleren en werken met spreadsheets. Dat  gebeurt 
mijns inziens te weinig. Als leerlingen in de 2e en 3e leren werken met formules is het een zinvolle 
uitbreiding en concretisering van de les om die formules in spreadsheets in te voeren en de 
computer dingen te laten uitrekenen die anders te ingewikkeld of te lastig zijn. Ik heb vaak gemerkt 
dat ook goede beta’s niet met een spreadsheet kunnen werken, blijkbaar hebben ze dat bij 
wiskunde nooit hoeven doen. 
 

COMPUTERS EN TALEN 
By far de nuttigste toepassing van computers is tekstverwerken. Niet alleen ik maar vrijwel iedereen 
die ik ken gebruikt de PC het meest als tekstverwerker. Als je daar over nadenkt is het bizar dat niet 
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bij alle talen het schriftelijk werk op computers wordt gedaan. Waarom zou je bij Nederlands de 
stukken die je als leerling schrijft niet op de computer maken? Dat biedt de mogelijkheid de eigen 
tekst te verbeteren na kritiek van je leraar in de vorm van een cijfer. Waarom leren we onze 
leerlingen niet structureel dat je teksten  altijd moet verbeteren? Dat lijkt me een belangrijke les die 
we onze leerlingen allemaal mee zouden moeten geven. Wat voor Nederlands geldt is natuurlijk 
voor alle talen van belang: je leert van je fouten. Neem die serieus door ze te verbeteren. 
 

METEN AAN SPORT  
Leerlingen sporten op Nederlandse scholen weinig, slechts 3 uur per week op school. Van mij zou 
dat verdubbeld mogen worden. En ik zou op school sport graag met andere activiteiten combineren, 
dingen waarbij het gebruik van computers in de les voor de hand ligt. Sommige leerlingen die goed 
in sport zijn gaan uiteindelijk bewegingswetenschappen studeren, een opleiding waarbij onderzoek 
van sportactiviteiten  centraal staat. Waarom doen we daar op scholen niks aan? Beta’s zouden dat 
goed kunnen, gegeven wat ze bij de B-vakken geleerd hebben aan meten met Coach of aan meten 
van chemicalien in bloed.  
 Het maken van videofilms van diverse sportactiviteiten is niet ingewikkeld, we hebben heel 

wat leerlingen gehad die dat zelf voor hun profielwerkstuk deden. Als je die films hebt kun je er aan 

meten en rekenen. Ook kun je kijken wat trainingsactiviteiten met snelheid en kracht doen. Waarom 

zou je dat soort dingen niet bij bovenbouwlessen gymnastiek laten aansluiten en ook daar  compu-

ters gebruiken om tot nieuwe kennis te komen?  

PROFIELWERKSTUKKEN 
Boven schreef ik al over profielwerkstukken, naar aanleiding van 
de door mij georganiseerde studiedag HOE ‘t WEL MOET in 2004 
(bijlage III). Eén van de verbeteringen van het onderwijs is dat we 
leerlingen nu rond hun 16e jaar zelf een groot stuk laten schrijven. 
Dat is voor het eerst: mijn generatie academici schreef ‘t eerste 
serieuse stuk pas na het 20ste levens  jaar. Dat is hier mee ver-
vroegd. Ik zie dat als een enorme verbetering, een verhoging van 
het niveau van ons onderwijs. 
 Goed  organiseren van profielwerkstukken is ingewikkeld. 
Mijn studiedag heeft veel winst opgeleverd. Aan scholen waar de 
boel nog niet goed is geregeld bied ik aan die studiedag nog eens 
te geven. 

Ik heb de afgelopen 20 jaar de meeste profielwerkstukken van alle collega’s op school gehad. 
Het maximum van 5 per docent heb ik elk jaar fors overschreden, omdat ik leerlingen mee liet schrij-
ven aan mijn boekjes, de reflectieve NLT-modules. Een groot deel van die boekjes bestaat uit 
leerlingen teksten. Voor hun prettig: dan was er tenminste iemand die las wat ze schreven  – de  
leerlingen en ik – en dan werd hun werk ook nog positief gebruikt in de les. 
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PAPA, WAT ZIJN JODEN?   
4 mei lezing 2018 
Na de Tweede Wereldoorlog is 4 mei de dag geworden waarop we de doden herdenken en 5 mei 

Bevrijdingsdag. 5 Mei is geen officiële feestdag meer en wordt alleen nog maar hier en daar gevierd. 

Veel organisaties hebben jaarlijks 4 mei lezingen, waarbij iemand zijn verhaal over de oorlog vertelt. 

Nu de oorlog 75 jaar achter ons ligt zijn er bijna geen direct betrokken meer  en zullen de mensen die 

na de oorlog geboren zijn het verhaal moeten doen. Dat doe ik vandaag, mijn verhaal over de groter 

wordende Bram die, geboren in 1954,  opgroeide met verhalen over de oorlog. Als knulletje leerde ik 

van mijn ouders dat je Duitsers de verkeerde kant op moest sturen als ze de weg naar Texel vroegen,  

wat ik braaf deed. Later, als puber en student,  stelde ik vooral vragen over wat er in Hemelsnaam 

gebeurd was in die jaren 40-45: hoe het beschaafdste land van de wereld, het land van Goethe, Heine 

en Mann, Duitsland, het meest onbeschaafde kon doen wat er ooit gedaan is, de massamoord op 6 

miljoen onschuldigen. 

 Toen ik in ‘76 in Amsterdam ging studeren  in de buurt waar ooit ruim 100.000 joden hadden 

gewoond, waren die mensen verdwenen maar hingen hun verhalen er nog wel. Verhalen over de 

bizarre vreemdelingenhaat, over zinloze moord en doodslag. Verhalen die Abel Herzberg samen vat 

als “Er zijn niet 6 miljoen joden vermoord, er is 6 miljoen keer 1 jood vermoord.”. Juist in onze tijd is 

het belangrijk verhalen over vreemdelingenhaat levend te houden. Daar is 4 mei geschikt voor. 
 

JUF TOF 
In de 2e en de 4e klas van de lagere school, groep 4 en groep 6 zou je nu zeggen, had ik een joodse 
juf. Juf Tof. Ik was gek op haar. Ze was streng en had in haar benadering van jonge leerlingen  iets 
waar ik veel behoefte aan had: duidelijkheid en warme aandacht. Haar les herinner ik me als 
plezierig. Zij is de juf waarvan ik als kind het meest heb gehouden. Ik heb ‘n bizarre herinnering aan 
haar zanglessen. Als we zongen moesten we allemaal mee zingen. Maar zingen kon ik niet, ik brom-
de maar wat. Juf Tof liep met haar hoofd op hoogte van ons hoofd om goed te kunnen horen hoe 
we individueel zongen, of het wel mooi klonk. Als ze bij mij was werd me de mond gesnoerd. Ik werd 
er uit gepikt omdat ik bromde en kreeg na schooltijd extra les: zuiver zingen met juf Tof. Alleen. 
Vreemd genoeg heb ik aan dit gebeuren geen nare herinneringen. Zo was het gewoon: ook ik moest 
leren zingen. Mijn oma, operazangeres, was blij met haar: “Ze heeft je zingen geleerd.” 

Ik heb 2 intieme herinneringen aan haar. Beide keren moest ze huilen, wat opviel omdat ze 

zo sterk leek. De eerste keer was in het ziekenhuis. Juf Tof had in zo ernstige mate suikerziekte dat 

ze in Zaandam in het ziekenhuis aan de Frans Hall straat  werd opgenomen. Ik heb haar als leerling 

bezocht, met fruit. Bij dat bezoek pinkte ze tranen weg. Dat verbaasde me en ik vond het fijn, mij 

deed haar ziekte wat en haar deed mijn bezoek wat. Later dat schooljaar, het moet mei 1963 zijn 

geweest, huilde ze nog eens. In de klas. Zo maar. Ik begreep er niks van: waarom moest ze huilen, 

wat was er aan de hand? Toen we dit op het schoolplein bespraken werd er gezegd, weet je dan 

niet dat Juf Tof Joods is, dat al haar familie in de oorlog is uitgemoord? Dat wist ik niet, ik had dat 

nooit gehoord. Er werd bij ons thuis wel over de oorlog gepraat, maar nooit over concen-

tratiekampen of vermoorde joden. Duitsers waren moffen en er werden stoere verhalen verteld 

over de ervaringen van mijn vader en moeder uit hun oorlogsjaren. Die verhalen gingen over NSBers 

uit de familie van mijn moeder en hoe zij die pestte. Over moeilijke dingen werd gezwegen, de joden 

vervolging of de dood van mijn opa, die overleed kort nadat hij door de Duitsers in Den Haag in 

elkaar geslagen was. 

Bij thuiskomst uit school na het huilen van juf Tof zei ik tegen mijn vader wat er gebeurd was 

en vroeg ik “Papa, wat zijn joden?”. Zijn antwoord verbaasde me en is me altijd bij gebleven: “Joden  
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zijn mensen met een kromme neus die iets met geld hebben.”, zei hij.  Mijn vader was niet fout in 
de oorlog, maar gaf mij als jongen van 9 een onversneden antisemitisch antwoord op de vraag wat 
joden zijn. Later ben ik gaan inzien dat dit antwoord door veel mensen gegeven zou zijn, dat het iets 
zei over hoe er over joden gepraat werd. Altijd: voor, in en na de oorlog. Ook in onze samenleving 
zat veel antisemitisme. Maar, antisemitisme is geen moord. 
 

STOERE VERHALEN: JAN BONEKAMP  
Ik kom uit Zaandam. Daar woonden voor de oorlog veel joden die via het doorvoerkamp Westerbork 
uiteindelijk in Duitse concentratiekampen zijn vermoord. In mijn jeugd ben ik behalve juf Tof geen 
joden  tegen gekomen. Er was een synagoge in Zaandam, maar ik heb er nooit iemand binnen zien 
gaan. Ik heb als kind terecht gevraagd wat dat waren, joden. Ik had ze nooit gezien want ze waren 
er niet meer. 
 In de Zaanstreek waren in de oorlog veel verzetsgroepen actief, met name rondom de CPN, 
de communistische partij, die in de industriële Zaanstreek belangrijk was. Die verzetsgroepen  
hebben een groot aantal gewapende acties uitgevoerd,  waarbij vertegenwoordigers van het Duitse 
gezag werden neergeschoten. Belangrijke namen zijn Jan Bonekamp, Hannie Schaft, en de zussen 
Truus Menger en Freddie Overstegen. 
 Toen ik op de middelbare school zat hoorde ik hier stoere verhalen over. Het dood schieten  
op 21 juni 1944 van Willem Ragut, de hoofdcommissaris van politie, is zo’n verhaal dat ik van nabij 
heb gehoord. Ragut was alom gevreesd in Zaandam en hij moest dood, zo besloot het verzet. Ragut 
had vele doden op zijn geweten. Jan Bonekamp doodde hem gesteund door Hannie Schaft in de 
Westzijde in Zaandam. Mij is dat verhaal als puber verteld door een toeschouwer, Henk Bas. Henk 
was vader van een medeleerling en zag de aanslag. Hij fietste door de Westzijde toen de aanslag 
plaats vond, dook bij Den Bremer achter de heg en zag Jan Bonekamp en Hannie Schaft na de aanslag 
weg fietsen. Toen hij vertelde hoe Ragut stervend nog zijn pistool pakte en Bonekamp van grote af-
stand neerschoot werd het emotioneel. Henk vloekte niet, maar hij vertelde ‘t verhaal alsof er stevig 
bij gevloekt moest worden. 
 In de jaren 70 toen ik op de middelbare school zat ging het vaak over deze schietpartijen. Wij 
meenden als pubers dat het terecht was dat het verzet deze dingen deed. Als we er onderling over 
praatten deelden we de opvatting van de communistische verzetsgroepen dat deze mensen dood 
moesten. Bij mij thuis werd daar anders over gedacht. Het zo maar doden van ‘foute Duitsers’ werd 
afgekeurd. Iemand zonder vorm van proces zo maar schieten? “Dat kan echt niet!”, zei mijn vader 
uit de grond van zijn hart. “Na de oorlog hadden de daders door rechters veroordeeld moeten wor-
den, in plaats van ze in de oorlog door fanatieke amateurs zo maar dood te laten schieten.”  

  

HET MEISJE MET HET RODE HAAR 
In deze context is het niet vreemd dat ik, toen ik op de middelbare school literatuur begon te lezen 
uitkwam bij Teun de Vries, de communistische schrijver van Het meisje met het Rode Haar, dat hij 
al in 1956 publiceerde. Al in 1970, op mijn 16e, las ik het boek en voerde ik er thuis en met allerlei 
mensen indringende gesprekken over. Ook met Henk Bas, die de aanslag op Ragut in de Westzijde 
had gezien. Henk was toen al achter in de 50 en had niet zo’n duidelijk standpunt als mijn vader, hij 
probeerde ons alle kanten te laten zien van de keuzes die het verzet had gemaakt, hij liet ons voelen 
dat Ragut echt een slecht mens was geweest. 
 Tien jaar later, in 1981, kwam de speelfilm het Meisje met het Rode Haar uit. Het was een 

enorme hit, de film  van Ben Verbong met René Soutendijk in de rol van Hannie Schaft, de commu- 

nistische studente rechten die zo veel aanslagen in Noord Holland had gepleegd. In die jaren was ik 

niet van gedachten veranderd en had ik stapels boeken  over de oorlog gelezen. 
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Net als veel van mijn studiegenoten oordeelde ik hard over Nederland. Hoe zou het toch 
komen dat er juist in ons land zo veel joden vermoord waren? Zonder het expliciet te onderzoeken 
of uit te spreken vond ik dat het door de brave Nederlandse treinambtenaren kwam die dinsdags 
joden naar Westerbork vervoerden en door Nederlandse politieagenten die ze in opdracht van de 
Duitsers arresteerden. Als je jong bent is het makkelijk hard te oordelen. Wij Nederlanders waren 
te braaf en hebben het de Duitsers niet moeilijk genoeg gemaakt. We hadden zelfs geregistreerd 
wie er allemaal joods waren en hadden meer tegengas moeten geven. 

Bij deze mythe hoort de mythe over de Denen, verspreid door Leon Uris in zijn roman Exodus 
over de stichting van Israël uit 1958 die in 1960 succesvol verfilmd werd. Volgens die mythe, waar 
ik in mijn jonge 20er jaren in geloofde en die ik ook vaak heb uitgesproken, zijn er zo weinig Deense 
joden omgekomen omdat alle Denen (versie 1) de Jodenster allemaal op deden of omdat de koning 
dat deed (versie 2). Van de 7.000 joden zijn er inderdaad zeer weinig omgekomen, ruim onder de 
100, maar dat kwam niet door de heldhaftige handelingen van Denen, maar omdat de bezetting van 
Denemarken totaal anders van karakter was dan die van andere landen. 

Over deze mythe heeft in 2010 een Nederlandse scholier het goede verhaal in een werve-
lende scriptie op het VWO bij geschiedenis opgeschreven (Peter Piekos).  Pas in 2017 heeft de Duitse 
historica van ‘t NIOD Katja Happe met Veel Valse Hoop, de geschiedenis van de Jodenvervolging in 
Nederland ‘t definitieve boek geschreven waarin de terechte vragen beantwoord worden.  Duitsers 
hebben Nederland totaal anders behandeld dan andere landen omdat wij zo veel gevluchte Duitse 
joden in huis hadden. Niks te brave Nederlanders, Duitsers hebben die hoge aantallen doelbewust 
veroorzaakt. 
 

JONA OBERSKI’s KINDERJAREN 
Na mijn studie Moleculaire Wetenschappen in Wageningen ben ik in Amsterdam Natuurkunde en 
Filosofie gaan studeren, van 1976 tot 1984. In die jaren werkte ik aan de universiteit, gaf als student-
assistent les aan Natuurkunde studenten over de geschiedenis van hun vak. Vanwege mijn belang-
stelling voor de oorlog deed ik projecten over natuurkundig onderzoek in de oorlog. 
 Met de Amsterdamse fysicus Jona Oberski (toen 40) gaf ik college over de geschiedenis van 
de natuurkunde in de tweede wereldoorlog. We deden een cursus over de atoombom in de tweede 
wereldoorlog in Duitsland, waarbij een 10-tal Duitse geleerden heeft geprobeerd om voor Hitler de 
bom der bommen te maken, over de  Arische Fysica die onder Hitler werd opgezet, een natuurkunde 
‘’ontdaan van joodse smetten’’ en over Mission Alsos, waarbij deze foute Duitse wetenschappers 
uiteindelijk in ‘45 gevangen werden genomen en in Schotland werden opgesloten. We lieten onze 
studenten lezen hoe verbijsterd de Duitsers reageerden toen ze hoorden van de atoombommen op 
Japan, “Wass, dass ist nicht möglich!”. Jona en ik deden historische projecten voor natuurkunde 
studenten over de geschiedenis van hun vak in de oorlog. 
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 Terwijl we dit deden kwam in ‘78 Jona’s boek Kinderjaren uit, over zijn jaren als Amster-

damse  jongen in het concentratiekamp. Ik hoorde er pas van in 1980 toen het ineens een hit was 

en was verbaasd dat we het er nooit over hadden gehad, terwijl we  jarenlang elke vrijdag onze 

cursussen over Hitler Duitsland gaven. Jona had nooit wat over zijn persoonlijke geschiedenis 

gezegd. We zaten elke vrijdag na onze cursus met elkaar te lachen in de kroeg en daar was geen 

woord over gevallen! In de jaren 70 praatte iedereen altijd over emoties. Jona nooit. Dat werd me 

pas langzaam aan duidelijk. 

 “Ik kan dat niet.”, zei Jona. “Het is te emotioneel. Ik heb het op moeten schrijven. Op een 

cursus voor zondagsschrijvers heeft Judith Herzberg me geleerd hoe ik dat moest doen: Zinnen van 

6 woorden, woorden van 5 letters en alle emoties er uit, zei Judith tegen me. Dat hielp!” Zo schreef 

Jona hoe hij als jongetje van 4 in het concentratiekamp in het knekelveld liep, hoe hij glibberde over 

de botten die er lagen. Als lezer dacht je “Dat zijn de botten van zijn ouders!”. Jona schrijft als kind 

schijnbaar zonder emoties over diep emotionele zaken, wat het boek de wonderlijke sfeer geeft die 

zo imponeert. 

Het boek is ruim honderdduizend keer verkocht, in tal van talen, en het is verfilmd. Als zoiets 

gebeurt dan word je een beroemdheid en dus geïnterviewd. Dat overkwam ook Jona. Sonja Barend 

was toen de bekendste Nederlandse televisiemaker en  Jona werd uitgenodigd in Sonja op maandag. 

Hij zou geïnterviewd worden over zijn boek. De uitzending werd een totale mislukking, ondanks de 

grote kwaliteiten van Sonja Barend als interviewer en ondanks haar grote gevoeligheid voor zaken 

de Tweede Wereldoorlog betreffend. Het gesprek met Jona zou als ik het me goed herinner 3 kwar-

tier duren, maar Sonja begon fout. Ze hield een inleiding over het boekje en zei toen “Hoe kan een 

fysicus zo’n gevoelig boekje schrijven?”. “Dat kan.”,  zei Jona. Einde interview. Wat Barend ook pro-

beerde ze kwam er niet door heen. Jona bleef niks zeggende statements doen, het werd zelfs stil. Ik 

herinner me zweetdruppels op Sonja Barends gezicht, het gesprek werd voortijdig afgebroken. 

Ondanks deze ervaring was ik in 1986 zo dom om te proberen Jona naar mijn school te halen. 

Ik vroeg hem een 4 mei lezing op mijn school in Den Haag te houden over zijn ervaringen. Ik dacht 

dat mij niet zou gebeuren wat Sonja Barend overkwam, omdat ik Jona zo goed kende van ons werk. 

Maar Jona weigerde ”Ik wil wèl een beschouwing over de oorlog houden, maar over mezelf kan ik 

niet praten. Dat staat in mijn boek.” Dat was niet de bedoeling, het moest persoonlijk zijn. 

Door mijn ervaring met Jona ben ik gaan studeren op oorlogsverhalen. De grote Nederlandse 

historici heb ik nagelezen over het zwijgen van concentratiekamp slachtoffers. De Jong, Presser en 

Abel Herzberg hebben er uitgebreid over geschreven, ik heb hun boeken stuk gelezen.   
 

ILAN KISCH OVER DE JOODSE RAAD 
Bij mijn filosofiestudie heb ik jarenlang in een studiegroep gezeten. We lazen filosofische werken en 

discussieerden er over, daarna deden we tentamen of schreven we een scriptie voor studiepunten. 

Omdat ik bij Natuurkunde zo veel cursussen over de Tweede Wereldoorlog deed hadden we het er 

in het filosofieclubje ook vaak over. In die groep zat Ilan Kisch, leraar wiskunde aan het Barleus 

Gymnasium en belast met trauma’s over de oorlog. Ilan was net als ik van na de oorlog, maar zijn 

vader, Izaäk Kisch, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, had in de oorlog 

in de joodse raad gezeten. Even, alleen de eerste week. 

 “Ik ben tweede generatie oorlogsslachtoffer, omdat mijn vader bij de joodse raad heeft 

gezeten”, zei Ilan eens. Hij legde ons het perfide karakter van de bezetter uit. De Duitsers voerden 

tijdens de bezetting de plannen uit die Hitler al in 1925 in Mein Kampf had opgeschreven. Ze kozen 
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voor de Sonderlösung, lieten Joden door Joden vermoorden: Joden  moesten de gaskraan open 
draaien, de lijken opruimen en ook in de organisatie van transporten naar de concentratiekampen 
speelden ze een rol. Met smoezen alsof zij in leven zouden blijven werden joden verleid dit gedrag 
te vertonen. In alle bezette landen werden Joodse Raden opgericht, die ‘t transport organiseerden. 
In de hoop voor zichzelf en voor familieleden op te komen werden mensen lid van deze Joodse 
raden. In Nederland zijn  de namen van Cohen en Asscher bekend als voorzitter van onze Joodse 
raad, familie van de politici Job Cohen en Lodewijk Asscher. De geschiedenis heeft hard over deze 
mensen geoordeeld. 

Ilans vader is even, een week, bij de joodse raad betrokken geweest. De oude Kisch had snel 
door dat er geen redden aan was en dat de joodse raad echt fout was.  Met Ilans vader was niks mis, 
hij had door hoe de joodse raden werkten en begreep dat het systeem  perfide was. Hij is na de 
oorlog actief gebleven en gaf stevige historische analyses over wat er mis is gegaan in Nederland in 
de jaren 40-45. Hij was bijvoorbeeld kritisch over koningin Wilhelmina, die hij ernstige verwijten 
maakte over het niet beschermen van Joden. Dat kamp Westerbork in Drenthe lag kwam omdat 
Wilhelmina het niet naast haar paleis wilde. De oude Kisch was niet bang, hij vond dat fout. Hij zei 
dingen: hij koos en was allerminst fout. 

Maar, die ene week van zijn vader voor hij geboren was vormde Ilans grootste probleem, 
daarom noemde hij zich zelf een tweede generatie oorlogsslachtoffer. In ons studiegroepje ging het 
vaak over de joodse raad en over de Sonderlösung, het perfide systeem van de Duitsers om de 
slachtoffers zelf het vuile werk te laten doen. Ilan leerde ons de analyses van de joodse Italiaan 
Primo Levi kennen, die we op zijn advies allemaal stuk hebben gelezen. Primo Levi heeft in Auschwitz 
gezeten en heeft het overleefd. In Is dit een mens en in Het Respijt vertelt hij zijn verhaal. Beschei-
den, vlijm scherp en vol van zijn overtuiging dat er niet gezwegen mag worden, dat het verhaal 
verteld moet worden. Dat heeft Levi gedaan, zijn hele leven na de oorlog. Levi heeft overleefd omdat 
hij chemicus was, in het kamp deed hij chemische proeven voor de Duitsers die alleen hij kon 
waarmee hij geen mensen beschadigde. 

Levi’s boeken zijn prachtig, indringend mooie verhalen met een briljante analyse van het 
perfide karakter van de Sonderlösung. Werkelijk  onovertroffen. Ze hebben Ilan geholpen die ene 
week van zijn vader te aanvaarden, ze hebben mij geleerd hoe perfide de bezetter was: juist goede 
mensen werden medeschuldig gemaakt. De Sonderlösung was het allerergste. 
 

MODERN DOORBREKEN VAN HET ZWIJGEN 
Elke tijd heeft zijn eigen nieuwe analyses van de geschiedenis. 
Onlangs zijn er 2 werken uitgekomen, waarin 2 verschillende 
vormen van zwijgen doorbroken worden. Ivo Weyels boek 
Oorlogszoon, over het leven van zijn vader die een leven lang als 
arts oorlogsslachtoffers heeft begeleid en de film Bankier van 
het verzet over Walraven van Hall, waarin verteld wordt over 
het geld dat hij van de Nederlandse bank stal om het Neder-
landse verzet te financieren.  Over beider leven is lang totaal 
gezwegen. 
 Ivo van Weyel is een journalist die op zijn 63ste bij de 
dood van zijn vader een boek van 1.000 pagina’s in de kast vond 
waarin deze verhaalt over zijn oorlogsverleden. Het boek 
handelt over de ervaringen van vader Weyel in het concen-
tratiekamp en over zijn toenmalige beslissing daar na de oorlog 
nooit meer,  met helemaal niemand, over te praten.  Waar Levi  
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zijn hele leven per se heeft willen praten, koos de huisarts Weyel er voor om totaal te zwijgen. Noch 
tegen de vrouw waarmee hij na de oorlog trouwde en noch tegen de twee zoons die er uit dat 
huwelijk geboren werden heeft hij er ooit wat over verteld. 

Het 1.000 pags dikke boek verraste Ivo van Weyel, dan ook totaal. Vader van Weyel is 30 jaar 
huisarts in Amsterdam Zuid geweest. Zijn praktijk bestond vooral uit mensen met oorlogstrauma’s 
die ze uitgebreid met hem bespraken. Van Weyel begeleidde zijn patiënten hierin uitzonderlijk open 
en modern, maar sprak niet over zichzelf. Het boek Oorlogszoon gaat over deze tegenstelling. Zoon 
Ivo analyseert  zijn verhouding met zijn vader vanuit die tegenstelling.  Het heeft ‘n boeiende analyse 
opgeleverd over verhouding vader-zoon en over de keuze om te zwijgen. 
 Ook gezwegen is er 70 jaar over de enorme diefstal van Walraven van Hall van de Neder-
landse bank om het verzet te financieren. Omgerekend naar de huidige waarde gaat ‘t om minstens 
een half miljard euro. Nergens in de wereld is zo’n gigantisch bedrag buitgemaakt voor dit doel en 
er zijn geweldige dingen met het geld gebeurd. De film Bankier van het verzet vertelt het verhaal op 
indringende wijze. De film eindigt met de dood van Walraven van Hall, die de hele tijd geweten lijkt 
te hebben dat het zo zou aflopen, maar die zijn werk deed omdat je dat nu eenmaal moet doen. In 
het Zaandam van mijn jeugd was een Walraven van Hall Straat, 1906-1945 verzetsstrijder staat er 
onder de naam van die straat. Mijn beste vriend woonde er en ik kwam vaak in die straat. Walraven 
van Hall was Zaankanter, hij heeft zonder twijfel de belangrijkste bijdrage aan het verzet geleverd 
van alle verzetsstrijders. Maar, ook na zijn dood werd er gezwegen. De Nederlandse regering had 
aan Walravens broer Gijs opgedragen, dat het niet de bedoeling was dat deze diefstal publiek zou 
worden. Dat leek niet goed voor de publieke financiële moraal.  De familie die haar grote held ver-
loor heeft nooit over zijn waardevolle bijdragen mogen praten. Dat is pas de laatste jaren gebeurd.  
 

WAT WE KUNNEN LEREN VAN JODENHAAT 
Veel van de ruim 100.000 Nederlandse joden waren Sefardische joden, ‘n Jiddisch woord voor het 
Iberisch schiereiland. Ze zijn in de 17e eeuw uit Spanje en Portugal verdreven omdat ze hun gods-
dienst daar niet mochten uitoefenen en kwamen naar de Nederlanden, vooral Amsterdam. Daar 
leverden ze belangrijke bijdragen aan de Nederlandse cultuur: het werden echte Nederlanders. Een 
andere godsdienst en  veel andere gewoontes, maar wel degelijk Nederlanders. Als je bijna 400 jaar 
lang in een land leeft dan word je toch een gewone ingezetene, ook al ben je cultureel ‘n beetje 
anders, misschien zelfs wat apart? 

Zo was het tot Hitlers duizendjarig rijk hier kwam om ze uit te moorden. Joden zijn gewone 
mensen met een eigen cultuur die uitgemoord zijn vanwege hun anders zijn. Er waren erg  veel erg 
bijzondere mensen bij, net als in Duitsland. Toen Hitler in 1933 de verkiezingen in Duitsland won 
was een van zijn eerste maatregelen om alle joodse wetenschappers het land uit te zetten. Er waren 
ruim 50 Duitse Nobelprijswinnaars en verreweg de meeste van hen, dik 40, waren joods. De joodse 
cultuur is ‘n intellectuele cultuur, vandaar die wetenschappers. Ze waren niet allemaal van ‘t niveau 
van Einstein, maar er waren veel ongelooflijke belangrijke mensen. Ze moesten allemaal weg en er 
moest echt nodig een Arische wetenschap gevestigd worden. Het verhaal is echt te walgelijk om te 
vertellen. Maar, het is gebeurd, daarom moeten we het blijven vertellen, en ik moet vertellen hoe 
bijzonder de joodse mensen waren waarmee ik heb gewerkt.  

In onze dagen is er helaas weer veel vreemdelingenhaat. De mensen die nu naar onze wereld 
vluchten omdat het in de Arabische wereld al eindeloos lang oorlog is en omdat het in sommige 
landen al ruim 10 jaar niet heeft geregend zijn lang niet altijd welkom in de westerse wereld. Ik heb 
in mijn vak geleerd dat uit een ontmoeting van culturen altijd nieuwe dingen komen en dat je niet 
bang moet zijn. De Grieken in het Romeinse rijk, de Moren in Spanje en de Joden in Europa hebben 
voor veel belangrijke vernieuwingen gezorgd. Waarom zou dat nu niet weer zo zijn? Laten we niet 
bang zijn en er met elkaar - wit en zwart, rood en geel -  wat moois van maken.  Angst en vreemde- 
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lingenhaat brengen ons niet verder, de ontmoeting van verschillende culturen wel. Laten we er 
samen wat van maken, in plaats van elkaar uit te sluiten. 

Dat heb ik van de oorlog geleerd. Het is de les die we elkaar op 4 mei moeten vertellen. 
 

RECHT DOEN AAN DODE MENSEN 
Van de babyboom generatie heb ik als kind veel over de oorlog nagedacht. Ik heb een heel leven 
over de tweede wereldoorlog gelezen, hetgeen resulteerde in 3 meter boeken in mijn boekenkast. 
Uiteindelijk zijn al die boeken bij een oud leerling beland, Miriam van der Veen die bij mij haar pro-
fielwerkstuk over de atoombommen op Japan deed en daar een dik verdiende 10 voor kreeg. 

Miriam  verdedigde de stelling dat de bommen 
een misdaad tegen de menselijkheid waren. In de weken 
voor Hiroshima en Nagasaki had in kranten gestaan dat 
Japan zich volgende week zou overgeven. Miriam 
staafde dit met Engelse vertalingen van  Japanse 
kranten, die ze op ‘t net had gevonden. Ik dacht veel van 
die geschiedenis te weten, en werd door een meisje van 
17 voorbij gestreefd. Mijn held is altijd Lou de Jong 
geweest. Van hem heeft mijn generatie alles over de 
oorlog  geleerd. Vandaar onderstaande bespreking van 
zijn biografie. 

Boudewijn Smits biografie van de Jong was één 
van de zwaarste boeken die ik ooit heb gelezen, 1,8 kg 
was er op mijn weegschaal te zien. Uitgeverij Boom heeft 
er voor gekozen de bijna 1000 pagina’s tekst in 1 dikke 
band uit te geven in plaats van in drie losse banden van 
ruim 300 pagina’s. Misschien is dat niet zo’n goede keuze 
geweest. Tijdens het lezen had ik een aanval van spit, 
niet door het boek veroorzaakt, die maakte dat ik nogal 
langzaam las. Het viel niet mee het boek op te tillen met 
rugpijn. En zo deed ik  een kleine 4 weken over een boek 
dat ik anders gemakkelijk in een week gelezen had. Voordeel was dat ik veel over Lou de Jong 
gemijmerd heb. Dat was prettig, veel herinneringen kwamen terug.  

Zwaar in kilo’s, maar niet zwaar om te lezen. Integendeel, het was een heerlijke leeservaring. 

Voor mij, geboren in 1954 en dus van de generatie die de oorlog weliswaar niet heeft mee gemaakt 

maar die wel ondergedompeld is geweest in de verhalen er over,  was het lezen van deze biografie 

een herbeleven van mijn jeugd. Lou de Jong hebben wij babyboomers eindeloos op tv gezien: in de 

serie De Bezetting waarin Lou in zwart wit exact 20 jaar na dato vertelde wat er in de oorlog allemaal 

gebeurd was, bij de presentatie van elk van zijn 27 delen van Het Werk en vooral bij alle rellen die 

er in de media in de  jaren 70 en 80 plaats vonden rondom de vragen van Goed en Fout. 

Boudewijn Smits vertelt alles en geeft  interessante achtergronden voor mensen die Lou als 

schrijver en als mediapersoonlijkheid hebben meegemaakt. De familie de Jong die voor zo’n groot 

deel de oorlog niet overleefd heeft, de relatie met zijn geliefde tweelingbroer Sally die zoveel mooier 

en slimmer was maar de oorlog niet overleefde, de daaruit volgende problematiek van overlevers 

die zich afvragen waarom heb ik het wel gered en mijn broer niet, de psychoanalyse waar Lou zo 

openlijk over communiceerde (dacht ik vroeger), de relatie met Presser zijn geschiedenis-leraar op 

school en later collega-schrijver en -hoogleraar, de lange reeks van rellen waarvan de gevallen Aan- 
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tjes en Menten er maar 2 waren,  de publicatie van al die verschillende delen met de discussies waar 

dat toe leidde en tot slot die fantastische foto van een glunderende Lou die bij presentatie van het 

laatste deel in Nieuwspoort dolgelukkig zijn 27 bandjes omhelst. Boudewijn Smits vertelt alles en hij 

vertelt het goed: op een prettige, journalistieke manier. 

 Mijmeren over Lou betekende mijmeren over de manier waarop mij in mijn jeugd over de 

oorlog is verteld, mijmeren over de scherpe tegenstelling tussen Goed en Fout die Lou de Jong tot 

uitgangspunt van zijn werk maakte. Ik vond het prettig het verhaal over de oorlog weer eens zo te 

lezen en te merken dat Lou de Jong goed had nagedacht over de tinten grijs die het echte verhaal 

van de oorlog zijn: Lou de Jong schreef vanuit de ideaaltypes Goed en Fout waarmee wij zijn 

opgevoed in de jaren 50 en 60. Hij wist donders goed hoe weinig echt goede vaderlanders er zijn  

geweest, hoeveel er fout waren en dat verreweg de meesten in het grijze tussengebied zaten. Maar, 

Lou wilde de goede vaderlanders tot voorbeeld stellen. 

Het betekende ook nadenken over de vraag hoe mijn kinderen en mijn leerlingen dit boek 

zouden lezen.  Voor kinderen geboren in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw is de Tweede Wereld 

Oorlog mentaal gesproken even ver verwijderd als de Eerste Wereld Oorlog of de Opstand. Wat 

zouden zij vinden van dit boek, zo vroeg ik me af. Mijn kinderen zijn geen lezers: ze zouden nooit 

aan zo’n dikke pil beginnen, zelfs niet als ik ze er voor betaalde. Toen mijn jongste zoon, net geslaagd 

voor het gymnasium, me zag worstelen met die zware pil (en met mijn rugpijn) en toen hij hoorde 

wat het boek voor mij betekende, zei hij alleen maar Waarom hebben ze het niet op een I-pad gezet, 

dat is toch veel handiger? Ik moest hem toen gelijk geven  met zijn oordeel, met mijn rugpijn was 

dat inderdaad handiger geweest. Maar lezen uit boeken blijft prettiger dan op een scherm lezen. 

Mijn buurjongen Vincent studeert geschiedenis. Vaderlandse geschiedenis. Hij houd zich 

vooral met de Opstand bezig. Vincent gaat het boek zeker  lezen. Hij zal er van genieten omdat het 

goed geschreven is en omdat het de discussies in de naoorlogse jaren goed  beschrijft. Vincent kent 

moderne historici als Bank, Blaas, Brands,  van der Heiden en von der Dunk, hij kent hun opvattingen 

over de beperkte blik van de Jong. Ik verheug me op de gesprekken met Vincent over Goed en Fout, 

ik ben benieuwd wat hij daarover denkt na lezing van dit boek. Ik ga het perspectief van Goed en 

Fout fel verdedigen, kijken wat Vincent zegt! 

“Geschiedenis is recht doen aan dode mensen!”, zei Adriaan van Deursen altijd. In Boudewijn 

Smits boek gebeurt dat in ruime mate. Er wordt recht gedaan aan de oorlogsslachtoffers, hun ver-

haal wordt verteld en de historische schande van de hoge aantallen Nederlandse slachtoffers wordt 

vergeleken met andere Europese landen en uitstekend geanalyseerd. Er wordt ook recht gedaan 

aan Lou de Jong en de verbeten strijd die hij na de oorlog tegen Hitler voerde. Ik wist al heel lang 

hoe verbeten de Jongs strijd was, want ik kende zijn werk goed, maar lezing van de biografie heeft 

me pas echt laten voelen hoe verbeten die strijd geweest is.  

Lou was directeur van het centrum voor oorlogsdocumentatie  en hij was ook de schrijver 

van Het Grote Werk. Van maandag tot en met vrijdagochtend schreef Lou daar aan, op basis van de 

fiches die zijn medewerkers hadden gemaakt. Medewerkers mochten hem alleen op vrijdagmiddag 

met een bezoek vereren. Op de eerste 9 dagdelen van de week mocht er niemand binnenkomen. 

Helemaal niemand! Lou schreef, dan mocht je niet storen. Binnen in zijn kamer werkte hij onafge-

broken door: afwisselend 3 uur zittend en 3 uur staand. Zo is het decennia lang gegaan: staan, zitten, 

staan, zitten, . . .  . Tot het werk af was op die mooie dag in Nieuwspoort, de dag van die prachtfoto. 

Lou had ‘n zwakke rug. Die moet je niet overbelasten, anders komt het werk nooit af.   
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MODERNE MANAGERS 
 

In 41 jaar onderwijs op 7 scholen heb ik onder 14 verschillende rectoren mogen werken. In mijn begin 
jaren was de rector de vader van school – Moeder had ook gekund, maar het was meestal ‘n man -, 
die tot het eind van zijn werkzame leven op zijn school bleef en altijd goed voor iedereen zorgde: 
leerlingen èn collega’s. In mijn laatste jaren was het vaker een vrouw en was  het vooral iemand die 
de klus voor korte tijd deed, hooguit 6 jaar. Geen vaders en moeders meer, maar voorbijgangers. De 
moderne manager: ik kan er helaas niet positief over zijn. Niet in het onderwijs, nergens niet  

In mijn werkzame leven is de baan van rector veranderd van die van een liefdevol bestuurder 
van scholen in een uitgekiende manager die  vooral de baas is. Rector zijn werd heersend in plaats 
van dienend werk. Dat het ook vaker vrouwen dan vroeger zijn is toeval. In mijn ogen is deze wijziging 
een forse achteruitgang geweest: rectorwerk werd niet meer gedaan vanuit lessen, maar uit ideeën 
van buitenaf. Nou ja ideeën: meestal ideetjes. Grote pedagogen als Montessori, Piaget en Skinner 
hadden bijzondere ideeën. De moderne rectoren die ik heb gezien hadden geen bijzondere ideeën en 
misten echte kennis van pedagogiek en zeker van de grote pedagogen.  

 
LESGERICHTE ORGANISATIES, DUS VERBETER DE LESSEN 

Scholen zijn organisaties waar de les ‘t belangrijkste is. Lessen worden door bevoegde professio-
nals gegeven, mensen die goed zijn in hun vak en die leerlingen op adequate wijze door de leerstof 
loodsen. Wie aan zulke professionals leiding wil geven moet hun taal spreken, moet in lessen kun-
nen denken en moet bereid zijn leraren echt te leren kennen. Bij de vaderlijke rectoren uit mijn 
eerste decennia in de klas sprak dit vanzelf. 

We hebben nu moderne managers die hun school in de richting van één of ander extern idee 
veranderen – zelfstandig werken of mentoraat als basis van de school,  of veel door leerlingen laten 
kiezen centraal stellen. Als een rectoren zo’n idee belangrijker vindt dan de gewone lessen op school 
ontstaan er moeilijke situaties. Ik heb helaas in 41 onderwijs vaak meegemaakt dat het belang van 
oppervlakkige onderwijs ideeen werd overschat. 

In mijn beginjaren op het Mendel leerde ik dat  het mentoraat al 50 jaar tot foute ideeen had 
geleid en dat het beter was leerlingen in hun mentoruuur te laten werken aan vakken waar ze niet 
zo goed in waren. Dat werd daar structureel gedaan: in elke periode moesten leerlingen steun-
lessen volgen in hun minste vak, ook als het laagste cijfer een 8  was. 6 van zulke steunlessen leidde 
altijd tot verbetering. Daarom was het Mendel zo’n goede school: er werd gedacht vanuit de les. 

In mijn tijd op het VCL leerde ik het belang van het mentoraat relativeren. Als mentor ging je 
altijd eerst met je klas uit eten, om een goede relatie op te bouwen, maar er was niet een wekelijks 
uur waar je bij elkaar zat. Wel in de brugklas, verder niet. Lestijd is te kostbaar om het te verjubelen 
aan slap ouwehoeren. Mentoruren zaten aan het einde van de dag om gelegenheid te creeeren een 
gesprek te voeren over dingen die niet liepen. Die uren waren niet gevuld met hele klassen, het 
waren afsprakenuren. 

In mijn laatste jaren op de BSG en de eerste op het JPT begon ‘t studiehuis dat rondom 
zelfstandig werken was georganiseerd. Aanvankelijk zag ik er tegen op om dat goed in lessen te 
organiseren en al snel ontdekte ik dat het niet kon. De wijziging in de theorie- en werklessen op de 
BSG was goed verlopen omdat er onderzoek was gedaan, omdat het efficient was opgezet en omdat 
alle leerlingen er voordeel van hadden (zie H14). Massaal inroosteren van keuzewerktijd heeft op 
alle scholen tot de mislukkig geleid die ik in ‘t hoofdstuk treiteren beschreef toen ik de ontwerper 
van dat idee op de Woudschoten conferentie onder handen nam: hoe kun je zoiets op alle 
Nederlandse scholen invoeren zonder eerst serieus onderzoek te hebben gedaan naar het effect? 
Op mijn verwijt dat dat smeken om een mislukking was kreeg ik ‘n massaal applaus van de 500  aan-
wezige eerste graders natuurkunde en droop de professor na zijn lezing van 1 uur teleurgesteld af. 

  



 
25 MODERNE MANAGERS           123 

 
 
 

KWALITEITSEISEN 
Als je als rector wilt dat scholen beter worden moet je zorgen dat het rendement van de lessen 
verbetert. Zet daar op in. Dat kan op een heleboel manieren. Je weet pas welke manier past op de 
school waar jij rector bent geworden als je een sterkte-zwakte analyse van de lessen maakt. Doe dat 
en probeer op basis daarvan de dingen te verbeteren. In mijn 41 jaar heb ik hier op goede scholen 
geslaagde voorbeelden gezien. Boven zijn ze beschreven. 

In dit boekje stel ik dat de kern van de kwaliteit  van scholen in de kwaliteit van de gegeven 
lessen zit. Wie in het kader van internationalisering leerlingen ‘n groot deel van de lessen laat missen 
moet niet raar opkijken als de gemiddelde examencijfers sterk dalen. Wie in het kader van populaire 
ideetjes over het mentoraat de tijdsbesteding daar aan ten koste van de lestijd fors laat stijgen ver-
oorzaakt hetzelfde. Wie in het kader van ideeen over leiderschap de leiding van de school groter 
maakt ten koste van de vaklessen maakt het er ook al niet beter op. 

Ruim 30 jaar bezuinigt de overheid nu op onderwijs. De voorbeelden daarvan heb ik uit en 
te na besproken. Na de lumpsum finnciering van begin jaren 90 – scholen krijgen een vast bedrag 
per leerling en de overheid blijft op afstand en stelt dus weinig formele eisen meer – is het risico op 
ontsporingen groot geworden. De verschillen tusssen scholen zijn veel groter geworden en de macht 
bij moderne rectoren om eigen keuzes te maken is te veel gestegen. Wie de lessentabellen van 
verschillende scholen vergelijkt en wie de bevoegdheden van leraren aan die scholen vergelijkt ziet 
verschillen die zo groot zijn dat je je niet kunt voorstellen dat scholen hetzelfde niveau halen. Dat is 
ook niet zo en jaarlijks wordt er in Elsevier beschreven hoe de examencijfers en de doorstroom-
cijfers van scholen verschillen. Ruw weg geldt: hoe minder les en hoe meer onbevoegde leraren hoe 
slechter de resultaten. 

Als dit zo is dan kun je maar 1 ding zeggen: we moeten als samenleving normale kwaliteits-
eisen stellen.  De examens zijn gelijk dus moeten ook de lessentabellen van scholen ruwweg gelijk 
zijn – in elk geval aan minimum voorwaarden voldoen – en ook moeten bevoegdheden van leraren 
gelijk zijn. Waarom zouden leerlingen op een zwarte school les moeten krijgen van minder bevoegde 
leraren dan op een witte school? 

Als je deze dingen doordenkt dan moeten we stoppen met de lumpssum. We moeten zeggen 
onderwijs is belangrijk en daarom moeten er goede leraren voor de klas. Toen ik in de jaren 80 in 
het onderwijs begon kregen gepromoveerde leraren een hoger salaris. Dat kon, omdat er geen 
gefixeerde grens was aan de financien. Wat is daar tegen? Finland wordt vaak geprezen om haar 
wetenschappelijke aanpak van het onderwijs. Daar staat niet de financiering van onderwijs centraal 
maar de kwaliteit van leraren en lessen. Leraren zijn er wetenschappelijk opgeleid. Uiteraard. 
 

EXIT NEOLIBERALISME 
30 jaar neoliberalisme heeft ‘n aantal sectoren in de samenleving structureel verzwakt: onderwijs, 
politie en zorg zijn bedreigde sectoren geworden. Omdat er te weinig geld naar die sectoren is ge-
gaan zijn  veel dingen in de samenleving dramatisch verslechterd. Dat de huizenprijzen zo hoog zijn 
komt omdat er in ons land geen bejaardentehuizen meer zijn en 2 miljoen bejaarden alleen in veel 
te grote huizen wonen. Eenzaamheid en falliete woning markt. Dat de criminliteit zo hoog is komt 
omdat we warrige ideeen over autoriteit combineren met financiele schraperij. 
 In al deze sectoren geldt betaal voor geleverd goed werk in plaats van financiele eisen alles 
bepalend te laten zijn. We moeten in zorg, onderwijs en veiligheid normaal voor goed werk beta-
len, in plaats van voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten. De komende decennia zul-
len we terug moeten komen op de door Reagan en Thatcher cs gemaakte financiele keuzes, waar 
ook Wim Kok zich achter heeft geschaard. Minder geld naar domme cententellers en meer naar din-
gen die er toe doen: klimaat, de kwijnende sectoren waar ik al over schreef en vooral naar de 
stromen vluchtelingen die ook een normaal leven willen leiden en daarom naar ons toe komen.   
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PENSIOEN 
 

In de zomervakantie van 2019 ben ik ineens en onverwacht met pensioen gestuurd. In dit boekje heb 
ik daar niet over willen schrijven. Ik wil positieve verhalen vertellen over het mooiste beroep van de 
wereld, leraar.  Die verhalen heb ik niet met nare dingen willen ontsieren, daarom heb ik mijn ver-
haal er niet ingezet. Ik heb er wel een formele klacht over ingediend, niet gek na 32 jaar (G)MR. Ik 
heb mijn verhaal in een tekst onder de titel Nummer 116 verteld. Nav mijn  klacht zijn er 2 serieuze 
onderzoeken gedaan. In dit boekje of mijn site zeg ik er niks over. Ik wil het over mooie dingen uit 
mijn 60 schooljaren hebben en materiaal aan collega’s presenteren waar ze wat aan hebben. 
 

INEENS MET PENSIOEN 
Het schooljaar 2018-19 was mijn laatste jaar als leraar. Ik had het 41 jaar gedaan en heb er van ge-
noten, elke dag weer. Het laatste schooljaar deed ik vooral 5V. Ik had alle groepen want in 2019-20 
zou ik in mijn laatste jaar 6V doen. Dat is er niet van gekomen. Ik ben ineens het pensioen in gegooid. 
Als gevolg daarvan werd ik schoolziek, ziek van school. 
 Mensen die met pensioen gaan bereiden zich voor op ‘t leven na het pensioen, ze kijken op 
hun werkzame leven terug. Rond mijn 60ste begon ik na te denken wat ik na mijn 65ste nog zou willen  
doen. Dat nadenken leidde er toe dat ik me op school terug ging trekken uit dingen die ik altijd had 
gedaan. Ik heb me terug getrokken als voorzitter van de GMR en de MR en heb me niet meer met 
beleidsdenken bemoeid. De laatste 6 jaar van mijn werkzame leven heb ik me op Big History gestort, 
ik wilde blijven schrijven. Ook na mijn  pensioen. Het heeft een boekje van 2 delen en 300 pagina’s 
opgeleverd en een grote PPT van 250 sheets, dat ik in H20 beschreven heb. Ik heb het heerlijk gevon-
den me in dat onderwerp te verdiepen. Ik heb er 5 jaar 20 uur per week aan gewerkt. Als altijd bleef 
ik mijn 20 uur per week studeren op nieuwe onderwerpen om over te schrijven. 

Aan de Big History modules hebben leerlingen mee geschreven, in totaal gaat het om 10 
leerlingen die voor hun profielwerkstuk ruim 50 pag’s in mijn boek hebben geschreven. In het boek 
dat op mijn site staat zijn hun namen te vinden. Het idee van mijn oude schoolmeester Honing en 
van Michelle Nederveen om leerlingen lesmateriaal te laten maken is me goed bevallen. In mijn 7 
zelf geschreven reflectieve NLT modules heb ik het gebruikt. Het leidde er toe dat de mee schrij-
vende leerlingen en de gewone  leerlingen die alleen maar de les volgden er meer bij betrokken 
waren dan als het alleen mijn  werk geweest was. 

Het plotselinge vertrek van mijn school in de zomer van 2019 heeft er toe geleid dat het 
terug kijken op mijn werkzame leven is verstoord. In plaats van me af te vragen wat ik goed en wat 
ik slecht heb gedaan in mijn leven, wat iedereen doet die met pensioen gaat, werd ik ziek. Ik ben 
een half jaar ziek geweest, van begin juli tot eind december 2019. Ik had ernstige rugklachten en 
nachtelijke angst – en paniekaanvallen zoals ik die rond mijn 30ste ook al had. Alleen duurde het 
langer. Met hulp van een fysiotherapeut en een psycholoog en door er hard aan te werken ben ik 
uiteindelijk beter geworden.  
 

EEN GOEDE DIRECTEUR 
Aan dat beter worden  heeft ook de directeur van het SVOK bijgedragen, de bovenschoolse 
organisatie waar het JPT onder valt, net als het Bonhoeffer College uit Castricum en het Kennemer 
in Beverwijk. Toen ik bovenschools mijn klacht tegen mijn gedwongen vertrek indiende heb ik op 31 
oktober 2019 een uur met Willem Baumfalk  gesproken, die net tot directeur was benoemd. Hij is 
van achtergrond psycholoog en nam een psychologisch goed besluit: jij moet niet zo je pensioen in 
gaan. Het is veel beter als je therapeutisch op een andere school van de stichting nog wat les geeft. 
Dat werd het Bonhoeffer College. Vanaf januari 2020  heb ik daar therapeutisch nog les gegeven, ik 
kreeg een 3 VWO klas en ik gaf examentraining aan 5H en 6V, aan de hand van het materiaal dat ik  
in de lente en de zomer van  2019 voor mijn ziekte ontwikkeld heb om te  gebruiken in mijn laatste   
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6V. Dat materiaal is nu door andere leerlingen gebruikt, kids die ik op het Bonhoeffer tegen kwam. 
Het hangt aan mijn site onder het kopje BOVENBOUW. Aan de teller is te zien dat ‘t materiaal veel 
gebruikt is, wat ook de bedoeling was. Ik weet dat ook veel oud-leerlingen van het JPT het materiaal 
hebben gedownload. Ze appten me regelmatig met vragen om advies. 
 

THERAPEUTISCH OP HET BONHOEFFER 
Hoewel de rector van het Bonhoeffer en ik hebben afgesproken dat ik tegen mijn nieuwe collega’s 
niets over mijn vertrek zou zeggen, zijn er tussen mij en de nieuwe Natuurkunde collega’s toch wel 
wat dingen gewisseld. Als je elkaar aardig vindt worden er intimiteiten uitgewisseld, dat gebeurt op 
elke werkvloer. Ik heb me aan onze afspraak gehouden, maar sommige vragen die ik van de nieuwe 
collega’s kreeg heb ik beantwoord. Enkele van die collega’s hadden op het JPT gewerkt of waren 
ouder van leerlingen aan wie ik les gegeven heb en die nog in de contactenlijst op mijn mobiel staan. 
 Toen Walter van Zaanen mijn verhaal hoorde en het op een verjaardag tegen zijn vader ver-
telde, kreeg ik een mooie reactie. Zijn vader zei medelijden met mijn vrouw te hebben: als je zo je 
pensioen in wordt geschopt kan het niet anders dat zij 20 jaar last heeft van het gemopper van een 
gefrustreerde man. Walters vader liet zien emotioneel intelligent te zijn, net als Baumfalk. 

Door het therapeutisch werken op het Bonhoeffer ga ik niet mopperend mijn pensioen in. Ik 
ben tevreden over mijn werkzame leven. Ik heb van lieve leerlingen aardige dingen gehoord, ze 
waren blij met mijn materiaal, zeiden dat ze er veel van leerden. Eén leerling zei zelfs spontaan dat 
ze nog nooit zo’n enthousiaste en lieve natuurkunde leraar had gehad. Zulke dingen zijn prettig om 
te horen. 

Na mijn pensioendatum van 1 juni 2020 bied ik me bij andere scholen aan als beta consulent. 
Ik wil blijven doen wat ik mijn hele leven heb gedaan, scholen helpen met het invoeren van goede 
beta projecten, en als er incidenteel iemand ziek is wil ik graag een aantal uren vervangen. Ik denk 
aan net zoiets als de laatste maanden op het Bonhoeffer, een stuk of 5 dagdelen per week. Ik ga 
niet gratis werken, dat is niet goed, maar ik hoef niet veel te hebben want ik krijg na 42 jaar 
onderwijswerk een goed pensioen. Toen ik op het Triniteits als leraar begon werkte daar Rogier als 
wiskundeleraar. Op zijn 74ste was hij nog de halve werkweek actief. Hij liet zich betalen als de minst 
verdienende leraar van school, want hij kreeg van het ABP zat geld voor zijn pensioen. Ik denk er 
net zo over: ik bied aan scholen te helpen met het invoeren van mijn natuurkunde en NLT materiaal 
en hoef daar niet als dure 12 functionaris voor betaald te worden. Niet niets, wel iets. Maar  een 
bescheiden beloning. Ik ben altijd goed betaald. 

Mijn site heb ik al opnieuw ingericht, 
vanuit de realiteit van mijn beta consulent- 
schap na 1 aug 2020. Ik heb materiaal dat voor 
andere scholen nuttig kan zijn aan de site 
gehangen: projecten uit onder- en bovenbouw, 
door mij gemaakte practica, mijn digitale les-
materiaal, mijn zelf gemaakte NLT-modules en 
beleidsteksten die ik op diverse scholen heb 
gemaakt. Ik heb niet alles wat ik heb gemaakt 
aan gehangen, alleen dingen waar men op an-
dere scholen wat aan zou kunnen hebben. Ook 
staan er op de site lezingen over onderwijs-
kundige thema’s die ik graag houd. De site is 
mijn digitale zelfportret en heet daarom ook zo. 
In Bijlage II hieronder is  de opzet  beschreven. 
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Eén van de leukste beleidsteksten is het mislukte project VIERSTROMENLAND. Het is een 
enthousiast idee om leerlingen ’s morgens les te geven in harde vakken en ’s middags zelf gekozen 
projecten te laten doen. Ik heb er in 2003 een studiedag over geven. Veel mensen vinden het plan  
bijzonder, maar het is nooit uitgevoerd om redenen die beschreven zijn. In ‘t huidige onderwijs zou 
het goed passen. Daarom heb ik de tekst en de mislukking op mijn site beschreven. Mislukkingen 
kunnen interessant zijn. Ik heb er veel van geleerd, van deze mislukking, en praat er graag over. Eén 
van de lezingen waar ik het op mijn site over heb gaat hier over. 
 

NIEUWE DINGEN IN DE LAATSTE LEVENSFASE? 
Of er nog echt nieuwe dingen op mijn  pad komen weet ik niet. Ik hoop ‘t niet, vooral in de huidige 
Corona tijden hoop ik vooral dat ik nog een tijdje mag blijven doen wat ik altijd heb gedaan: elke 
week 1 roman lezen en elke week 1 journalistiek, psychologisch of historisch boek doorspitten. 2 
boeken in de week. Meer niet. Je moet niet overdrijven. Ik heb de boekenkasten bij me thuis vanuit 
dit perspectief heringericht. Ik heb een stuk of 20 dozen weg gegeven aan oud leerlingen en aan 
vrienden en bekenden en heb de resterende 65 meter helemaal opnieuw ingericht. 

Alles schoonmaken, sorteren en bekijken vanuit de vraag “Zal ik dat ooit nog lezen?”. Mijn 
zwager Hans Besseling heeft 10 m geschiedenis gehad, Miriam van der Veen, die geschiedenis stu-
deert 3 m over de Tweede Wereld Oorlog en Michelle Nederveen krijgt nog 3 m psychiatrie als ze 
een huis in Heiloo heeft gekocht. Ik heb ook stapels ouwe troep weg gegooid, dingen die er niet 
goed uit zagen en die ik niet meer zal lezen. 

Ik heb nog een stille hoop dat mijn kinderen dingen van me willen hebben, mooie literatuur, 
dingen over filosofie of psychologie en pedagogiek. Zij zijn altijd online, ik hoop ze toch nog te leren 
dat je van goede dingen lezen gelukkiger wordt. Ik heb mijn  hele leven geleerd van boeken, ik hoop 
ze dat nog te leren met concrete voorbeelden. 
 

LEREN VAN BOEKEN 
Mijn hele leven heb ik veel van boeken geleerd, voor mij zijn schrijvers vrienden: mensen die voor 
mij hun diepste en belangrijkste gedachten hebben opgeschreven. Ik bespreek hier twee boeken 
die me de laatste maanden veel geleerd hebben. 

In Te voet dat ik voor mijn verjaardag op 1 februari 2020 van mijn vrouw kreeg, wordt uitge-
breid beschreven wat lopen met ons mensen in de evolutie heeft gedaan. De schrijver, O’Mara, is 
een neuroloog die zichzelf met de stappenteller dwingt om 14.000 stapen per dag te zetten. Mijn 
getal is 10.000: vanaf 1 dec 2019 loop ik zoveel per dag. Het heeft me beter gemaakt, de rugpijn en 
de angst- en paniekstoornissen verdwenen. 

O’Mara bespreekt allerlei dingen rond wandelen. Rechtop lopen heeft ons in de evolutie tot 
intelligente wezens gemaakt. Hij bespreekt een grote hoeveelheid onderzoek over de positieve 
effecten van wandelen op ons: als je het leest ga je onmiddellijk meer wandelen per dag. Ik in elk 
geval. Ik heb het boek de laatste 3 maanden 3 keer gelezen en er veel van geleerd. 

 In Het Nieuwsdieet bespreekt de zwitserse filosoof en bedrijfskundige Rolf Dobely hoe hij 
met nieuws omgaat. 10 jaar geleden is hij gestopt met journaal kijken en oppervlakkige kranten 
artikelen te lezen: hij becijfert hoe hem dat elk jaar 2 extra maanden aan tijd opleverde  die hij kon 
gebruiken om serieuze dingen te doen. 

 Net als Dobely erger ik me aan de kwaliteit van nieuwsberichten op tv en in de krant: ik vind 
dat die media veel onnodige angst in de samenleving verspreiden. Ik noem de tv vaak de angstdoos 
en weiger te kijken naar paniek programma’s. Graag lees ik goed achtergrondstukken, aan paniek 
heb ik geen behoefte. Ook Het nieuwsdieet heb ik 3 keer gelezen. Heerlijk. Het is fijn om goede 
boeken te lezen waar je wat aan hebt. Dat wil ik de laatste decennia doen. Elke week 1 roman en 1 
journalistiek boek. Niet te veel, maar wel goed. Heerlijk.  
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titels die het waard zijn om bekeken te worden als je serieus wilt kijken wat er aan de hand is 

1 boyd, danah, Its complicated, the social lives of networked teens, Yale (2015) 

2 Turkle, Sherry, Alone together, Ingram (2017) 

3 Valkenburg, Patty, De schermgaande jeugd, Prometheus (2014) 

4 Carr, Nicholas, Does IT matter?, Harvard (2004) 

5 Carr, Nicholas, The Big Switch, Norton 2008) 

6 Carr, Nicholas, Het Ondiepe Hoe onze hersenen omgaan met het internet, Maven (2011) 

7 Carr, Nicholas, De glazen Kooi, Wat automatisering met ons doet, Maven (2014) 
 

BIG HISTORY 
Aan universiteiten is Big History de opvolger van de wetenschapsfilosofie uit mijn jeugd. Om de 
leerlingen daar op voor te bereiden heb ik op middelbare schoolniveau een inleiding in Big History 
gemaakt, gebaseerd op onderstaande bronnen. Eerst de goede algemene inleidingen, de beste is 
uit België, het Leuvense drietal waar de algemene colleges aan jongere jaars over Big History aldaar 
op zijn gebaseerd.  
8 Waelkens, Christoffel, De wetenschap van de kosmos, Acco (2007) 
9 Sintubin, Manuel, De wetenschap van de aarde, Acco (2009) 
10 Roels, Peter & de Groef, Bert, Wetenschap van het Leven, Acco (2009) 
Minder maar niet waardeloos zijn onderstaande werken: 
11 Spier, Fred, Geschiedenis in het Groot, Amsterdam UP (1999) 
12 Christian, David, e.a., Big History, between nothing and everything , McGraw Hill (2014) 
Een 6-tal boeken heeft op mijn boekje over Big History veel invloed gehad: 
13 Goudsblom, Joop, Vuur en beschaving, van Oorschot (1992) 
14 Morris, Ian, Oost West, De val van het westen , Spectrum (2010) 
15 Van Schaik & Mitchel, Het oerboek van de mensheid, Balans  (2017) 
16 Landes, David,  Arm en rijk, Waarom werd het westen rijk, Spectrum (1998) 
17 Diamond, Jared, Zwaarden, paarden en ziektekiemen, Spectrum (1997) 
18 Diamond, Jared, Ondergang, Spectrum (2004) 
 

Mijn Big History verhalen in De dingen de 
Baas en En God zag dat het goed was is 
gebaseerd op 4 m literatuur die ik in de 
afgelopen 6 jaar tot me heb genomen. In  de 
literatuurlijsten achter in die 2 boekjes zijn 
alle titels te vinden. 
 Erg belangrijk voor die boekjes is de site 
van Bill Gates. Ik ben een klein beetje van zijn 
10 drempels afgeweken, maar gebruikte de 
site veel in mijn lessen. 
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GEKTE 
Mijn ervaringen met mensen die in de psychiatrische afdelingen opgenomen werden hebben tot 

het boekje Gekte geleid, dat ik vele tientallen malen in klassen heb gedraaid. Ruim 500 leerlingen 

hebben het doorgewerkt. Materiaal dat ik gebruikt heb komt uit onderstaande literatuur. Het 

boekje staat niet op mijn site, ivm privacy. Wie het wil gebruiken moet contact met me opnemen. 

19 Kahn, René, In de Spreekkamer van de Psychiater , Balans (2008) 

20 Kahn, René, Onze Hersenen, Balans (2006) 

21 Kahn, René, Gids Pillen en Psychiatrie, Balans (2010) 

22 Sommer, Iris, Stemmen Horen, Balans (2011) 

23 Sommer Iris, Haperende Hersenen, Balans (2014) 

24 Sommer Iris, De zeven Zintuigen, Balans (2018) 

25 Payne, Christopher, Asylums (inside the closed world of the mental hospital), MIT (2009) 
 

GESCHIEDENIS 
Yuval Harari is de grootste historicus van onze dagen. Zijn proefschrift over ridders leest niemand, 

de rest leest ieder verstandig mens. In elk geval hebben veel van mijn leerlingen dat gedaan, ook 

havisten, die nooit een boek lezen. De derde titel is een korte journalistieke samenvatting van zijn 

hoofdwerk. Niet echt bijzonder. 

26 Harari, Yuval Noah, (2012), Sapiens, een kleine geschiedenis van de mensheid, Thomas Rap. 
27 Harari, Yuval Noah, (2017), Homo Deus, een kleine geschiedenis van de toekomst, Thomas Rap 
28 Harari, Yuval Noah, (2018), 21 lessen voor de 21ste eeuw, Thomas Rap 
 

PEDAGOGIEK EN SCHOOL 
Over pedagogiek en over scholen zijn veel goede boeken geschreven, onderstaande werken heb ik 
veel aan gehad. Met name de oudere werken zijn heel erg goed. Het HBS boek is leuk om in te 
bladeren, maar analytisch zwak. 
29 Idenburgh, Ph, Schets van het Nederlandse Schoolwezen, Wolters, Groningen (1964) 
30 Elias, Ton, Van mammoet tot wet, Pax, Den Haag (1963) 
31 Daniels, Wim De lagere School, Prometheus (2018) 
32 Daniels, Wim, De MULO, Prometheus, (2018) 
33 Piet de Rooij, Een geschiedenis van het Onderwijs in Nederland, Wereldbibliotheek (2018) 
34 Roelof Bouman en Henk Steenhuis, Wij van de HBS, Meulenhoff (2017)  
 

ZIEK ZIJN BETER WORDEN 
Mijn boekje is mijn reflectie op mijn ziekte ITP. Ik heb veel gehad aan belangrijke schrijvers over 
medische onderwerpen, met name aan filosoof-arts Bert Keijzer en de filosofisch geïnteresseerde 
neuroloog Oliver Sacks. Maar ook de oncoloog Mukherjee Siddharta moet genoemd worden, zijn 
dikke boek over Kanker heb ik in 6 jaar nu al vier keer gelezen. Een boek dat èn inzicht èn hoop 
geeft, Kanker ‘n chronische ziekte. In mijn jeugd gingen in mijn buurt in Zaandam, de Schildersbuurt, 
5 mensen binnen 3 maanden na het fatale oordeel dood. Kanker werd niet voor niets K genoemd. 
35 Keizer, Bert, Ludwig Wittgenstein, Sun (2000) 
36 Keizer, Bert, Het refrein is Hein, Sun (2003) 
37 Keizer, Bert, Onverklaarbaar bewoond, Balans (2011) 
38 Sacks, Oliver, Een been om op te staan, Meulenhof (1970) 
39 Sacks, Oliver, Ontwaken in verbijstering, Bezige Bij (2015) 
40 Sacks, Oliver, Een antropoloog op mars, Bezige Bij (2016) 
41 Siddharta, Mukerjee, Kanker, Bezige Bij (2011) 
42 Siddharta, Mukerjee, Het gen, Bezige Bij (2016). 
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WEBSITE 
Rond 2006 heb ik voor betapartners een training over digitaal leren gedaan. De training was aan de 
VU in Amsterdam, 5 jaar lang 1 dag in de week,  en heeft er toe geleid dat ik al mijn lesmateriaal op 
PPT’s heb gezet en een website opende waar ik alles op zette. Vanaf het allereerste begin heb ik mijn 
materiaal gratis ter beschikking gesteld. Ik ben altijd betaald voor mijn werk en vond het prettig mijn 
ervaringen met iedereen te delen. Met Marleen Stikker ben ik van mening dat we het net positief 
moeten gebruiken, en niet stiekem zelf rijk moeten willen worden. Veel mensen hebben mijn 
materiaal gebruikt, de teller is al eens rond geweest – 100.000 bezoekers – en staat nu boven de 
16.000. Een website bouwen is niet moeilijk. Ik ben naar STRATO gegaan en heb mijn site met hun 
sitebuilder gebouwd. Dat heeft me veel tijd gekost omdat ik zoveel dingen op de site heb gezet, maar  
moeilijk was het niet: plakken en knippen. Ik koos als site een witte muur – van een schoolplein? – 
en heb daar al mijn materiaal voor gehangen. 
 

INDELING 
De basis indeling zie je hiernaast. Bij START stel ik me netjes voor 
als professional. Er is te lezen wat ik in 41 jaar onderwijs gedaan 
heb, dat dit boek ONWIJS er per 1-6-2020 aan komt en dat ik 
lezingen over onderwijskundige thema’s geef. Er staat bijvoor-
beeld het stuk WAT IS GOED ONDERWIJS?, waarin ik aan de 
hand van 5 werkwoorden antwoord op die vraag geef, werk-
woorden om te benadrukken dat er door leerlingen wel gewerkt 
moet worden. Bij OVER MIJ staan een aantal meer persoonlijke 
dingen. Bijvoorbeeld over mijn ziekte ITP, over mijn kinderen en 
over dingen die ik over onderwijs ben gaan vinden.  
 Bij OUDERS bespreek ik dingen die voor ouders van 
moderne kinderen van belang zijn. Ik ga met name in op digitaal gedrag. Ik laat films zien en 
bespreek er boeken over. Verder benadruk ik dat het zaak is niet te verbieden, maar de omgang 
met moderne media op een positieve wijze te stimuleren. Boeken die ik bespreek zijn topwerken 
over ‘t onderwerp. Omdat ik DE APENCULTUUR heb geschreven ken ik die literatuur goed. Er zijn 
veel mensen die erg weinig weten maar wel veel vinden zonder serieus onderzoek te hebben 
gedaan. Als het gaat om journalistiek en (moderne) media meent iedereen dat men daar verstand 
van heeft. Dat is helaas niet zo, met als effect dat er voortdurend dezelfde fouten gemaakt worden. 
 

NATUURKUNDIG MATERIAAL 
Als gevolg van mijn 41 jaar schrijvend leraar zijn geweest heb ik een aantal dingen die ik graag aan 
collega’s wil meegeven. Bij ONDERBOUW is dat projectonderwijs.  Ik heb daar jaren aan gewerkt en 
zelf een groot aantal projecten gemaakt. Van die onderwijsvorm is het de bedoeling dat leerlingen 
vanzelf aan het leren slaan omdat de vorm van de stof ze interesseert. Bij  ONDERBOUW heb ik een 
beperkt aantal projecten geplaatst die iedereen nu bij Natuurkunde kan gebruiken. Ik heb er geen 
oude dingen neergezet. Wie kijkt op de site van ‘t PLON – Project Leerplan Ontwikkeling Natuur-
kunde, waar ik 4 jaar heb gewerkt (76-80) – ziet wat er 40 jaar geleden al is gemaakt, nog altijd een 
schat aan ervaring. Op mijn site staat de link naar dat oude materiaal. We hebben bij het PLON met 
‘n kleine 100 eerste graders in 6 jaar tijd 2 m projecten gemaakt: 1 m voor de onderbouw en 1 m 
voor de bovenbouw van HAVO en VWO. 

Bij BOVENBOUW staan de dingen die ik de laatste 20 jaar als schijvende 1e graads 

Natuurkunde leraar gemaakt heb. Al mijn PPTs staan er op en mijn EXTRA’s, teksten en PPTs die ik 

over EXamenTRAining heb gemaakt. Ik claim dat mijn  PPT’s beter zijn  dan alle leerboeken en dat 

mijn EXTRA’s beter zijn dat de dingen die de Onderwijspers uitgeeft. Zo’n uitgeverij doet niet veel 

anders  dan de examens kopiëren die door leraren op vrijdag  bij het CITO in Arnhem gemaakt zijn   
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en daar veel geld mee verdienen. Ze helpen leerlingen niet. Mijn EXTRA’s wel, FOTON ook. 

Daarin zit structuur en opbouw: ze beginnen simpel – standaardsommetjes met een lijn er 
in – en worden al moeilijker. Eerst traditionals, dan simpele en moeilijker HAVO examensommen en 
tot slot simpele en moeilijke VWO examen sommen. In mijn EXTRA en FOTON zit structuur: als je 
zo’n document goed hebt doorgewerkt haal je voor je toets 2 of 3 punten hoger omdat alle relevante 
stof aan de orde komt. 
 

REFLECTIE & ONDERZOEK 
Jongere leerlingen moeten geïnspireerd worden door zo goed mogelijk project onderwijs en ze moe-
ten ook gewoon trainen. Woordjes wèl leren, sommetjes wèl maken en niet 6 uur per dag scherm 
loeren. Dat wil zeggen dat er goede regels moeten zijn (je mobiel ’s avonds beneneden laten liggen 
ipv mee naar bed te nemen & mobiel in de tas laten zitten in onderbouwlessen). Oudere leerlingen 
moeten meer systematisch met reflectie geconfronteerd worden, dwz dat ze na moeten denken 
over de stijl van leren die bij hen past. Als filosoof ben ik er een  voorstander van om reflectie een 
belangrijke plaats in ons onderwijs krijgt, vooral in de  bovenbouw. 

Onder de kop REFLECTIE staat wat er voor leerlingen, leraren en schoolleiders aan reflectie 
te doen is. De reflectie van leraren laat ik gaan over hun lessen en over beleid. Ik heb daar de 
beleidstukken die ik gemaakt heb en die nog steeds waardevol zijn voor scholen aan gehangen. Voor 
leerlingen is het belangrijkste wat ik in de APENCULTUUR aan leerlingen geleerd heb over hun 
gedrag met mobieltjes. In mijn reflectieve NLT-modules heb ik meer gedaan dan me met mobieltjes 
te bemoeien. Die dingen zijn daar te vinden. 

Bij ONDERZOEK is te vinden wat er over de hele wereld aan goed onderzoek is gedaan aan 
leerlingen en hun mobiele gedrag. Ik noem het werk van alle grote mensen. Ook staat er een project-
aanvraag voor een promotieonderzoek dat ik ooit deed: ik had er ‘n hoog cijfer voor – inhoudelijk – 
maar mocht het onderzoek niet met een beurs doen omdat ik al te oud was. Een jonger iemand kan 
dat onderzoek wellicht alsnog doen. Met beurs. 
 

ONDERWIJS MET EN ZONDER BOEK 
Deze generatie leerlingen leest meer dan welke generatie dan ook, maar ze lezen te veel op scherm-
en en te weinig uit boeken. Als leraar heb ik 40 jaar uitgedragen dat lezen het belangrijkste is dat er 
is: het is goed voor je ontwikkeling als je als leerling veel leest. Dat heb ik voorgeleefd en ik heb er 
succes mee gehad: al mijn leerlingen gingen lezen uit de boeken die ik in de klas had staan. Dat lezen 
was lezen over hun toekomstige studie of beroep: ik had boeken voor ze van goede professionals in 
vakken die vaak gekozen werden (arts, onderzoeker, leraar) en kreeg leerlingen zo ver dat ze 
presentaties over die boeken hielden en er enorm van leerden. 
 Van schoolboeken heb ik me meer en meer afgekeerd: ik ben 
ze slecht en vervelend gaan vinden, en ik heb ontdekt dat er betere 
leermiddelen zijn dan slechte schoolboeken. Toen het kabinet 
Balkenende-Bos honderden miljoenen aan ouders ter beschikking 
stelde voor schoolboeken gebeurde er wat ongelooflijks: binnen een 
paar jaar werden de schoolboeken dubbel zo duur en dubbel zo slecht. 
Vermarkting ipv verbetering. 
 Toen begon ik met het maken van PPT’s. Leerlingen moeten wel 
lezen, maar leren hun Natuurkunde sneller met mijn PPT’s. Kijk maar 
op mijn site hoe ze in elkaar zitten. Over 10 jaar zijn er geen 
schoolboeken meer en werkt iedereen met digitaal lesmateriaal.  Als 
dit door goede leraren wordt gemaakt zal dat een grote verbetering 
zijn, hopelijk voldoende eerste graders. 
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HOE HET WEL MOET 
Een voorstel ter verhoging van het niveau van de profielwerkstukken 
 
Na een week waarin ik 21 profielwerkstukken van HAVO leerlingen heb zien ontstaan heb ik be-
hoefte aan commentaar. Het gevoel van teleurstelling overheerst: mij is veel onzin gepasseerd, waar 
door leerlingen met veel enthousiasme aan gewerkt is. (Soms zelfs met ongezond veel enthou-
siasme.) De producten waar de leerlingen mee komen zijn allerminst de meesterproef waar de 
bedenkers van de Tweede Fase het over hebben. 

Er ontbreekt veel. Veel werkstukken zijn aan elkaar geplakte lappen tekst waar de leerlin-gen 
hun eigen naam onder zetten. Overal op de wereld heet zulks plagiaat, maar wij spreken op school 
onbekommerd van het profielwerkstuk van leerling X of leerling Y, alsof X en Y zelf werkstukken  
maken. Sommige werkstukken zijn schandelijk lang, leerlingen leveren soms zonder gene een stuk 
van 60 bladzijden in, en denken dan ook nog dat je dat als docent allemaal kunt lezen! Veel 
werkstukken zijn structuurloos: door een rommelige indeling van wel heel erg veel losse stukjes tekst 
zie je absoluut niet meer waar het over gaat, vooral niet omdat het onduidelijk is of het gaat om 
literatuuronderzoek, een (natuur)wetenschappelijk onderzoek of een technisch ontwerp, een 
opiniërend stuk of wat voor soort stuk dan ook.  Bijna alle werkstukken zijn geschreven in een taal 
waarvan je onmiddellijk ziet dat die het niveau van de gemiddelde leerling ver te boven gaat, wat de 
vraag oproept wie nu eigenlijk de schrijver van ‘t werkstuk is: de leerling, zijn vader of moeder, of 
misschien een anonieme verzameling Internetgebruikers die onbedoeld en ongewild gezamenlijk het 
werkstuk van leerling X en Y geschreven hebben.  

Wat een misère! En toch: onze leerlingen zijn zeer enthousiast en wij hebben meer dan vol-
doende expertise in huis om er wel wat van te maken. Het kan veel en veel beter, als we de boel 
maar beter organiseren. Dit stuk is een voorstel om dat ook te doen, door het kernprobleem aan te 
pakken. Dat probleem is mi de veel te grote vrijheid die leerlingen krijgen. We moeten die vrijheid 
inperken en de leerlingen meer structuur bieden. 

Welke structuur?  
 

ANALYSE 
Dat bovenbouwleerlingen een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp maken is mi heel nuttig. 
Leerlingen leren enorm veel van het maken van werkstukken, als het tenminste goed gebeurt. Ik 
bewonder een leerling als Rianne de Ruijter die helemaal alleen ‘n fraai werkstuk over brandwon-
den heeft gemaakt. Ik schreef mijn eerste stukken tijdens mijn studie toen ik een jaar of twintig was, 
zij doet dat nu al op haar 17e! Bij zo’n leerling ben ik natuurlijk niet zo flauw om haar lastig te vallen 
met allerlei formele eisen, zoals bijvoorbeeld dat er dit of dat stukje biologie in zo’n werkstuk moet 
of dat tevoren duidelijk moet zijn welk soort werkstuk er gemaakt moet worden.  
 Maar, Rianne is een uitzondering. Het merendeel van de profielwerkstukken is van erg lage 
kwaliteit. Kijkend naar de producten die de leerlingen leveren zie ik ten minste 5 punten van ern-
stige kritiek die voor bijna alle profielwerkstukken op de HAVO gelden: (1) laag niveau, (2) veel 
plagiaat, (3) structuurloosheid vanwege onduidelijke en onjuiste eisen, (4) geen gebruik expertise 
docenten en (5) verkeerd gebruik van computers. Over al deze punten maak ik wat opmerkingen. 
 

TE LAAG NIVEAU 
Slechts bij enkele werkstukken die ik heb begeleid is het niveau te omschrijven als een verdieping  
van de leerstof. In de meeste gevallen is alle leerstof gewoon losgelaten en rommelen de leerlin-
gen maar wat aan vanuit de noties ‘hoofdvraag’ en ‘deelvraag’ die wij ze hebben aangeboden. Ze 
kalken zulke vragen op een papiertje, plakken wat teksten aan elkaar – dat heet dan ‘informatie 
verzamelen’ – rommelen er wat mee en leveren uiteindelijk een zootje papier bij je in. 
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 Soms lukte het me leerlingen in dat proces te stoppen en ze terug te brengen naar de na-
tuurkunde of naar een ander vak waar ik toevallig wat van weet. Zo hebben 2 koppeltjes HAVO-
leerlingen waardevolle stukken gemaakt over Einsteins Speciale Relativiteits Theorie resp. over 
Quantum-Mechanica  doordat ik ze inhoudelijk sterk stuurde: ik kwam met boektitels, ik kwam met 
ideeen voor de werkwijze en met voorstellen voor de presentatie. Zij kwamen vervolgens zelf ook 
met allerlei dingen, maar hun ideeën kwamen pas binnen het kader van ons inhoudelijk gesprek 
over hun thema. Wij moeten de inhoud niet loslaten: het is een waanidee te denken dat de mentor 
het proces kan begeleiden en de vakdocent de inhoud kan bewaken. Vanwege die onzinnige onder-
scheiding is het niveau van veel werkstukken zo laag. Geloof je het niet: neem eens een stapeltje 
werkstukken door en vraag naar de relatie met hun profielvakken: zouden ze het werkstuk kunnen 
maken zonder ooit les in die vakken te hebben gehad? Antwoord: ja natuurlijk, een  profielwerk-
stuk heeft toch niks met schoolvakken te maken! 
 

VEEL PLAGIAAT 
Het kader dat wij bieden in het gele boekje - ik bedoel de terminologie van hoofd- en deelvragen, 
gevolgd door informatie verzamelen en schiften - schreeuwt om het plegen van plagiaat. Nou, dat 
krijgen we ook! 90% van de scripties zou op auteursrechtelijke problemen stuiten als ze echt 
gepubliceerd zouden worden. Wij leren leerlingen plagiaat te plegen. Dat is toch niet het doel van 
ons onderwijs? Het is dan ook maar het beste niet al te dik te doen over de presentaties - en bij-
voorbeeld zeker niet het beste profielwerkstuk als beloning ergens echt te publiceren – want dan 
zou echt wel opvallen dat er bijna altijd plagiaat gepleegd wordt. 
 

ONDUIDELIJKE EN ONJUISTE  EISEN 
We bieden ‘n geel boekje met enorm veel pagina’s aan, maar we bieden geen kader aan waarin ver-
schillende soorten werkstukken worden onderscheiden. Er is geen verschil tussen literatuur-
onderzoek, boekvergelijking, opiniërend stuk, natuurwetenschappelijk onderzoek of  technisch ont-
werp. Door de paginalange onduidelijke en structuurloze brei van hoofd- en deelvragen  helpen we 
de leerlingen heel goed te verzuipen in hun goede bedoelingen. Dat doen ze dan ook.  
 

GEEN GEBRUIK EXPERTISE DOCENTEN 
Er is geen leerling bij mij geweest om te vragen welke onderwerpen geschikt zijn voor HAVO-
leerlingen of bij welke onderwerpen ik hem goed zou kunnen begeleiden. Treurig, want ik heb 
ideeën zat en – vooral – ik heb een boekenkast die na 25 jaar onderwijs stijf staat van het leuke 
materiaal. Welke gek is er op het idee gekomen de vakdocent totaal uit te schakelen bij het profiel-
werkstuk? Waarom zou ik geen ideeën mogen aandragen? Wie denkt er nou dat een mentor die 
het proces begeleid dat beter kan dan ik als natuurkunde docent of – voor mijn part - Rene Vermeer 
als geschiedenisdocent. Laat ons als docenten lijsten opstellen met geschikte  onderwerpen, met 
geschikt materiaal (boeken, spulletjes), met geschikte internetsites. Wie weet helpt het de 
leerlingen. 
 Het opstellen van zulke lijsten is wat anders dan het verplicht kiezen uit een lijst met 
aangeboden thema’s. Ik bepleit het opstellen van onderwerplijsten door de secties plus keuze-
vrijheid voor de leerling:  je mag wat anders kiezen als je wilt, maar weet dan wat je doet!  

Je zult merken dat er drie dingen gebeuren als zulke lijsten er komen: 
(1) het niveau van de werkstukken stijgt, 
(2) bijna iedereen kiest iets uit die lijsten en  
(3) de beste leerlingen kiezen wat anders. 

(De onderwerplijsten zullen niet beperkend maar stimulerend werken: kijk eens in het boekje van 
Maarten van Woerkom over zeepvliezen of over Fotograferen, dan kom je vanzelf op ideeën.) 
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VERKEERD GEBRUIK VAN COMPUTERS 
Dat leerlingen computers vaak gebruiken bij profielwerkstukken wil niet zeggen dat ze die appa-
raten goed gebruiken. Onze structuur van hoofd- en deelvragen lokt het gebruik van de computer 
als plak-en-knip-machine uit, maar niet het gebruik van de computer als meetinstrument of als re-
kenblad of als databank enz. enz.. Wij bieden namelijk geen typologie van soorten werkstukken aan, 
wij kennen alleen maar de structuur van hoofd- en deelvragen die ‘dwingt’ tot plakken en knippen. 
Computers blijven dan domme machines, hogere orde activiteiten komen zelden voor. 
 

SOORTEN WERKSTUKKEN 
Mijn held in ‘t onderwijs is pater Mercx. Toen ik in 1980 op het Mendel College in Haarlem begon 
gaf hij daar Nederlands. Gekleed in zwart habijt met witte boord leerde hij de leerlingen schrijven. 
Voor elke les moesten zijn leerlingen uit derde en vierde klas een zin maken over een te voren 
opgegeven onderwerp. “Schrijf iets over de uitstraling van onze Jan Peter!”, zo zou hij nu kunnen 
zeggen. In de les dobbelde hij dan rij en kolom uit (Pater Mercx in zijn zwarte kloffie speelde  na-
drukkelijk voor God) en vervolgens werd door de getroffen leerling zijn of haar zin op het bord 
geschreven en uitgemolken (eerst spelling dan interpunctie, dan syntaxis, en tot slot semantiek). 
Mercx leerde zijn leerlingen schrijven, zin voor zin. Hij droeg allerlei structuur aan in het leren 
schrijven. Een kwartier per zin. Fantastisch! 
 Wij leren onze leerlingen niks als we geen structuur bieden in het maken van profielwerk-
stukken. Laat alle vakken 3 tot 4 A4-tjes volschrijven met het soort werkstuk dat er verlangd wordt. 
Laat een redactie dat bundelen tot een typologie van een stuk of 20 soorten werkstukken. Met zo’n 
bundeltje van ca  20 pagina’s – maar dat is al heel veel, 10 pagina’s met 10 soorten werkstukken is 
veel beter – kan de mentor in de vierde zijn leerlingen helpen bij het kiezen van het vak en - later – 
het onderwerp van het profielwerkstuk. In die typologie krijgt de werkwijze van het schoolvak 
Geschiedenis, waar men schijnbaar graag met hoofd- en deelvragen werkt, dan heus wel haar 
(bescheiden) plaats, namelijk die van geschikt voor 5% van de werkstukken. 
 (Ik zou zeggen dat zelfs voor Geschiedenis  die structuur niet goed is: mij lijkt dat je ook daar 
beter de vorm van ‘t korte opiniërende stuk kunt propageren, in plaats van die van het ellenlange 
beschrijvende werkstuk. Elk interessant stuk over geschiedenis bespreekt toch meningen of 
stellingen  en vergelijkt zo Toen met Thans.) 

 

AANBEVELINGEN 
Lieve lezer, ik heb je hopelijk niet afgeschrikt met de heftige toon die ik hierboven bezig. Er gaan 
ook dingen goed. Sommige zelfs heel goed, zo heb ik al mijn profielwerkstukken op een na binnen! 
Heel goed is blijkbaar het systematisch inruimen van tijd in de Verdun-week. Heel goed is ook dat 
de 4 HAVO-mentoren er als een bok bovenop hebben gezeten. Maar, we moeten meer structuur 
aanbrengen en pas in de gebondenheid door structuur en door regels kunnen leerlingen echt vrij 
kiezen. Nu dwingen we ze tot het broddelwerk van de hoofd- en deelvragen.  

We moeten het volgende doen: 
(1) lijsten met onderwerpen maken (sectie, professionaliseringsmiddagen) 
(2) typologie van soorten werkstukken maken (eerst de sectie, dan redigeren) 
(3) organisatie aanpassen (deel mentortaken doorschuiven naar vakdocent) 
(4) nieuwe structuur maken voor het huidige cohort 4HAVO leerlingen 

Over dit laatste punt tot slot wat organisatorische opmerkingen. Als ik gelijk heb met mijn analyse 
en mijn aanbevelingen hierboven dan zou je de problemen met de profielwerkstukken op de HAVO 
op de volgende wijze kunnen oplossen. 
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 Laat de mentor in 4 HAVO in april starten met de voorbereiding van de profielwerk-stukken, 
zo laat mogelijk omdat de leerlingen dan meer weten van hun profielvakken en er dus meer mee 
kunnen doen. De mentor doet het voorbereidende werk met behulp van 2 documenten, namelijk 
de typologie van werkstukken waarin beschreven welke soorten werkstukken er gemaakt kunnen 
worden en de lijsten met onderwerpen, waarin per sectie aangegeven welke onderwerpen geschikt 
zijn. Mijns inziens vereist dit twee mentorlessen. 
 Dan komt de eerste middag, waarin vakdocenten door leerlingen geraadpleegd kunnen 
worden. Van iedere sectie moet er op die middag een vakdocent aanwezig zijn om leerlingen te 
kunnen ontvangen. Dit zal op enig moment in mei, bijv op een vrijdagmiddag, moeten plaatsvinden.  
Bedoeling van die middag is dat er voorlopige afspraken gemaakt worden over de volgende items: 
in welk profielvak gaat leerling X het werkstuk maken, wat wordt het onderwerp, wie is zijn maatje, 
wie wordt de (vak)begeleider. De leerling stelt die middag een document in WORD op en mailt dat 
naar de mentor in dat document worden de voorlopige afspraken aangegeven (A4tje). De mentor 
controleert vervolgens dat alles binnen is en besteed een derde mentorles aan de gang van zaken. 
Probleemgevallen worden geholpen, desnoods met behulp van de  afdelingsleiders.  
 In de weken van de overgangsprocedure, na de proefwerkweek dus, moet vervolgens  ‘n 
tweede middag worden ingeroosterd om aan de profielwerkstukken te werken. Deze middag is voor 
de definitieve afspraken over vak en onderwerp en voor het vastleggen van afspraken over de 
bronnen (literatuur, sites, ed). Op die middag (of desnoods middagen)en zijn weer de vakdocenten 
aanwezig – tussen de vergaderingen door – om hun leerlingen te begeleiden. Leerlingen moeten 
een tweede WORD documenten mailen aan hun mentor waarin ze de gang van zaken kort 
beschrijven. De mentoren controleren of de documenten wel verstuurd zijn, of er vakdocenten 
aangezocht zijn en of die akkoord gaan met het onderwerp. 
 Gewapend met goede bronnen gaan de leerlingen dan de vakantie in. Wie weet lezen ze 
wat: als je ze een goed boekje mee geeft kan ik me niet voorstellen dat ze dat niet doen. Op de 
derde middag, de eerste dinsdag van het schooljaar, kunnen de vakdocenten dan controleren of er 
ook wat gebeurt is. Leerlingen mailen een derde WORD-document aan hun nieuwe mentor, waarin 
aangegeven wat de vakdocent van de stand van zaken vindt. Na deze start kan in 5 HAVO tijdens de 
Verdunweek het werkstuk worden gemaakt zoals dat dit jaar gebeurde.  

 Bram Tenhaeff 
 

 
Goede beleidsstukken hebben organisaties gevolgen in, ze leiden ertoe dat fouten die 
aan de orde gesteld worden verbeterd worden. Dat is ook met dit stuk gebeurd. Ik 
schreef het in mijn tweede jaar op hert JPT. Dat leidde ertoe dat ik in mijn derde jaar 
een studiemiddag hield – zie PPT voor de presentatie, onder LEZINGEN op mijn site – 
en dat elke sectie de boel fors verbeterde. 
  Elke sectie schreef een stuk als PROFIELWERKSTUKKEN BIJ NATUURKUNDE, 
dat aan mijn site hangt en waar zeer waardevolle informatie over de gang van zaken 
te vinden is. Er zijn dus behalve dit stuk, HOE HET WEL MOET, de lezing en het stuk 
van onze sectie, dat ik ook schreef, nog 14 serieuze stukken gemaakt over de gang 
van zaken bij andere secties. 
  In al die stukken wordt dezelfde taal gehanteerd en het effect was dat daar-

na de profielwerkstukken wel goed liepen. De laatste jaren is het wat minder aan 

het gaan: men is dit stuk en de lezing vergeten en begint weer te zeveren over 

hoofd- en deelvragen. Zo gaan die DINGEN. 

 



 

 

 

  



  



  



 

 

 

 


